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کجا؟ ریاست طلبی تا 

کــه برخــی چشــم  کجــا؟ تــا آنجــا  ریاســت طلبی تــا 
 دیــدن کســی را کــه یــک قــدم از آن هــا جلوتــر باشــد 
کنــد  کار  و  حرکــت  بهتــر  و  ســریع تر  بتوانــد   و 

کــه حتمــا عقب تــر  کســانی بــا آن هــا باشــند  ندارنــد؛ بایــد 
 و پشــت سرشــان باشــند، وگرنــه… . همــه را ضعیــف 
کل  و ناآشــنا می داننــد و تحقیــر می کننــد و خــود را عقــل 

و قــدرت بی همتــا !!!
مــردم  جمــع  در  حضــور  ُعرضــه  افــراد  این گونــه   
اینکــه  جــز  ندارنــد؛  را  مــردم  بــه  پاســخگویی  و 
ــد  کســی حــرف نزن ــه  ک ــد  کنن کنتــرل   کســانی مــردم را 
گــر حرفــی زده شــد، منجــر بــه ناراحتــی آن هــا شــده  و ا
معمــوال  و  می شــود  کشــیده  هــم  توهیــن  بــه  کار  و 
تشــکیل دهنده جلســه، بایــد فکــری بــه حــال خــود 
ــرود  ــه مط ــرای همیش ــردم ب ــع و م ــز آن جم ــد و نی بکن

کــه قــدرت آن هــا را ندیده انــد.  می شــوند؛ چــرا 
کــه  بــر اســاس روایــت امــام صــادق)ع( این گونــه افــراد 
ظاهــری فریبنــده نیــز دارنــد، خــود را در پــس پــرده ریــا 
ــد  ــرار می دهن ــواع توجیهــات درســت و نادرســت ق و ان
تــا حــب ریاســت خــود را بپوشــانند؛ اینــان معمــوال اســم 
ــد  ــان نمی آورن ــر زب ریاســت طلبی و ریاســت خواهی را ب
ولــی ظاهــر آن هــا نشــان می دهــد کــه دوســت دارنــد...
ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید
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 آنالیز عملکرد نامزدهای انتخابات 
در سه مناظره

گلوله باران؛ مناظره سوم تقریبا چنین فضایی 
گری های متقابل نامزدها در  داشت. پر از افشا

ک نجومی دو نامزد دیگر  پیشگاه مردم. یکی از امال
می گفت و آن یکی هم به جلسه ای در سال...

در صفحه سیاست )2( بخوانید

مــن امیــدوارم كــه ملــت شــریف ایــران در ایــن 
از هــر چیــزی  ـ كــه منحرفــان  الهــی  امــر مهــم 

می كننــد  و  كــرده  مخالفــت  آن  بــا  بیشــتر 
ــز از اهمیــت آن اســت ـ یكــدل   و ایــن نی
و یــک جهــت در روز انتخابــات بــه ســوی 

صندوق هــا هجــوم برنــد 
بــه  را  خــود  آرای  و 

بریزنــد. صندوق هــا 

یکدل ویکصداپای درس امام ؟ق؟
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روزنامه برگزیده فرهنگستان زبان و ادب فاریس

 تداوم رکود ساخت و ساز 
در اصفهان

صفحه  3

 زندگی مشترک
فرصتی برای رسیدن به آرامش

در صفحه سالمت )6( بخوانید

کیمیای وطن: گفت وگو با  کارشناس ارشد روان شناسی بالینی، در  امینه سادات طباطبایی، 

کیمیای وطن: گزارش اختصاصی 

کار داعش  | پایان 
 آغاز فتنه از جنوب  صفحه 12

کیمیای وطن: گزارش اختصاصی 

گرما و معضلی   | فصل 
به نام آب و برق  صفحه 3

نگاهی به سریال ماه رمضانی شبکه اول سیما

| از »لبخند رخساره«
 تا »زیر پای مادر«  صفحه 10

علی دایی، سرمربی سایپا شد

| دایی و رؤیای قهرمانی دوباره  
صفحه 9

گفت وگوی  در چهل وهشتمین جلسه شورای 
دولت و بخش خصوصی استان اصفهان 

ح شد: مطر

کید بر تشکیل شرکت های  | تأ
حمل ونقل بین المللی در اصفهان  

صفحه 4

| اجرای سیاست های جمعیتی، تنها 
راه حل چالش های جمعیتی  صفحه 6

اخبار روز
کرد: کیمیای وطن بررسی 

زندگی آنالین
صفحه 11

پایــگاه  ســوی  از  کــه  حــزب هللا  خــط  هفته نامــه 
اطالع رســانی حفــظ و نشــر آثــار آیــت هللا خامنــه ای 
در  اینکــه خطــا  بــه  بــا هشــدار  منتشــر می شــود 
تشــخیص، ممکــن اســت موجــب تکمیــل طراحــی 
دشــمن در انتخابــات شــود، تیتــر زده اســت: کاندیداهــا 

مراقــب باشــند!
 در گزارش این هفته نامه آمده است: 

اول. روز چهارشــــنبه هفتمیــن دیــداری بــود کــه رهبــر 
انقــالب اســالمی دربــاره انتخابــات آینــده صحبــت 
ــه  ــن هفت ــترک ای ــوع مش ــم و موض ــه مه ــد. نکت کردن
ــن  ــود. مهم تری ــور ب ــت کش ــت« و مصونی ــئله امنی »مس
و صریح تریــن جملــه رهبــر در ایــن بــاره مربــوط اســت 
ــی  ــم دانش آموختگ ــان در مراس ــر ایش ــدار اخی ــه دی ب
دانشــجویان دانشــگاه امــام حســین کــه فرمودنــد: 
ــت  ــات برخــالف امنی ــد در انتخاب ــی بخواه ــر کســ »اگ
کشــور اقدامــی انجــام دهــد، قطعــا بــا واکنــش و ســیلی 

ــد.« )96/20/02( ــد ش ــه خواه ــختی مواج س
ــوع  ــد، موض ــن ح ــا بدی ــرا ت ــه چ ــت ک ــؤال آن اس س
امنیــت بــرای رهبــر انقــالب در ایــن روزهــا مهــم شــده 
اســت؟ ارتبــاط بیــن امنیــت و انتخابــات چیســت؟ آیــا 
انتخابــات عامــل اســــتحکام و افزایــش امنیــت اســت 

ــی و آشــوب؟ ــرای ناامن ــی اســت ب ــا خــود عامل ی
می توانــد  هــم  انتخابــات  اســت کــه  آن  واقعیــت 
ــدار کشــور شــود و هــم  موجــب افزایــش امنیــت و اقت
ــر دو،  ــن ه ــی؛ ای ــروز ناامن ــت و ب ــش امنی ــث کاه باع

بــه چگونگــی مواجهــه نامزدهــای انتخاباتــی در فرآینــد 
ــتگی دارد. ــه بس ــردم جامع ــه م ــود و البت ــی خ تبلیغات
جامعــه ای  هــر  در  جامعه شناســی  منظــر  از  دوم. 
از  برخــی  دارد کــه  وجــود  و گســل هایی  شــکاف ها 
ــناس،  ــا کار جامعه شــ ــد اساس ــردازان معتقدن نظریه پــ
ــن  ــر ای ــک منظ ــکاف هاست. از ی ــن شــ ــخیص ای تش
شــــکاف ها را بــه دو دســته شــکاف متقاطــع و شــکاف 
شــکاف ها  اگــر  می کننــد.  تقســیم بندی  متراکــم 
متقاطــع  را  شــکاف  کننــد،  تضعیــف  را  همدیگــر 
داشــته  ســعی  همــواره  دشــمن  مثــال  می نامنــد؛ 
شــــکاف قومیتــی در ایــران را افزایــش بدهــد؛ امــا 
ــردم در  ــد. م ــردم، عجــم و عــرب ندارن ــه عکــس، »م ب
دوران انقــالب، مثــــل پاره هــای فــوالد در مقابــل دشــمن 

ایســتادند. 
خصوصیــت ایــن مــردم، مســلمان بــودن، ایرانــی بــودن، 
ایســتادگی در مقابــل متجــاوز و در کنــار هــم بــودن 

اســت.« )75/12/18(
اگــر شــکاف ها موجــب تشــدید یکدیگــر شــوند نیــز  آن 
ــوادث  ــال ح ــرای مث ــد. ب ــم می نامن ــکاف متراک را شــ
ــه  ــر درســت تر فتن ــه تعبی ــا ب ــات 88 ی ــس از انتخابــ پ
ــه و  88 موجــب تشــدید شــکاف های موجــود در جامع
ــردم و کشــاندن  ــن م ــرار گرفت ــل هــم ق در نتیجــه مقاب

کشــور بــه لبــه پرتــگاه شــد. 
در حقیقــت جــرم بــزرگ فتنه گــران همیــن تشــدید 
شــکاف ها و بــه آشــوب کشــاندن و ناامنــی کشــور 

بــود. بــرای همیــن هــم فتنــه، خــط قرمــز رهبــر انقــالب 
ــت. اس

ســوم. شــرایط و رخدادهــا را می تــوان دو گونــه تحلیــل 
کــرد: یــک بــار از جــزء بــه کل و یــک بــار از کل بــه جــزء؛ 
بــرای مثــال، هــدف کل و راهبــردی دشــمن در مواجهــه 
بــا نظــام، تغییــر رفتــار - بخوانیــد تغییــر رژیم- اســــت؛ 
ــت  ــین امنی ــاور پیش ــن، مش ــکل لدی ــه مای ــان ک آن چن
ــه  ــه 88 گفت ــی فتن ــتیبانان اصل ــکا و از پش ــی آمری مل
ــه  ــت ک ــن اســ ــن کار ای ــم بهتری ــه بگوی ــود: »صادقان ب
دســت از شــعار مــرگ بــر آمریــکا بــردارد... تصــور 
نمی کنــم سیاســت ایــران کــه همــان سیاســــت برآمــده 
ــران  ــم ای ــد... رژی ــر کن ــالب اســالمی اســت، تغیی از انق
بایــد عــوض شــود، مــا خواســتار تغییــر رژیــم هســتیم.«

 اگــر تغییــر نظــام سیاســی، هــدف کالن دشــمن باشــد، 
ــاد  ــوع اقتص ــالب، دو موض ــر انق ــر رهب ــه تعبی ــگاه ب آن
و معیشــت امنیــت و آشــوب بــه عنــوان دو راهبــرد 
ــرار  ــمن ق میان مــدت و کوتاه مــدت در دســتور کار دشــ

دارد. 
ــت در  ــا، حرک ــه نامزده ــن، وظیفــ ــن بی ــس در ای پــ
اســت.  دشــمن  خواســته های  معکــوس  جهــت 
ــه  ــود ب ــر خ ــدار اخی ــالب در دی ــم انق ــر معظ ــه رهب اینک
 نامزدهــا توصیــه می کننــــد بــر حــل مســــائل اقتصادی 
و معیشــتی،  توجــه بــه موضــوع عــزت ملــی و اســتقالل 
ــن  ــه همی ــش، ب ــی و آرام ــت مل ــظ امنی ــور و حف کش

دلیــل اســت.

هشدار هفته نامه خط حزب هللا:
کاندیداها مراقب باشند؛ فتنه، خط قرمز رهبری است



یادداشت

هشدار امام رئوف)ع(   

A.Hajian@eskimia.ir
علی حاجیانجانشین سردبیر

 
اینکــه در ارتبــاط بــا دیگــران چگونــه بایــد رفتــار کــرد 
و دوســتان را بــا چــه شــیوه ای بایــد زیــاد کــرد و بــا 
دشــمن چــه روشــی بایــد داشــت و چــه مراقبتــی 

بایــد نمــود، موضــوع مهمــی اســت.  
ــوز  ــه و عبرت آم ــی حکیمان ــا)ع( در کالم ــام رض ام
از  پرهیــز  و  دیگــران  بــه  بی اعتمــادی  دربــاره 
ــکاری  ــد کــه گــول فریب ــی هشــدار می دهن ظاهربین
ــا  ــواره ب ــد و هم ــل را نخوری ــرف مقاب ــر ط و تظاه
ــگاه  ــه او ن ــه ب ــر و حوصل ــا صب ــراه ب ــاط  هم احتی

ــد.  کنی
ــد  ــر دیدی ــد: اگ ــه می فرماین ــن زمین ــام)ع( در ای ام
ــد و  ــاه نمی کن ــت، گن ــاز و روزه اس ــل نم ــی اه کس
کارهــای خــوب هــم انجــام می دهــد، عجلــه نکــن 
ــاه کــردن  ــوان گن گولــش را نخــور؛ ممکــن اســت ت

نداشــته باشــد.  
ــردن  ــاه ک ــوان گن ــی ت ــر کس ــد: اگ ــد می فرماین بع
ــب  ــاش، فری ــرد، آرام ب ــاه نمی ک ــا گن ــت، ام داش
نخــور؛ ممکــن اســت گناهــی را تــرک می کنــد، امــا 
مرتکــب گنــاه دیگــری می شــود؛ زیــرا شــهوات 
مــردم مختلــف اســت؛ یکــی شــهوت مــال دارد، امــا 
شــهوت جنســی نــدارد؛ یکــی شــهوت جنســی دارد 

ــورد.  ــرام نمی خ ــا ح ام
ســپس می فرماینــد: اگــر کســی هیــچ گناهــی 
نکــرد، عجلــه نکــن، گولــش را نخــور؛ ممکــن اســت 

ــل درســت و حســابی نداشــته باشــد.  عق
بعــد می فرماینــد: اگــر کســی عقــل درســت و 
ــا  ــن آی ــور؛ ببی ــب نخ ــت، فری ــم داش ــابی ه حس
هــوای نفســش مســلط بــر عقلــش اســت یــا 

ــت؟  ــس اس ــوای نف ــر ه ــلط ب ــش مس عقل
و  می زننــد  مثــال  بحــث  انتهــای  در   حضــرت 
ــام دارد   ــّب  مق ــه ح ــی ک ــد کس ــد: مانن می فرماین
یــک دفعــه ای بــا یــک هــوس و هــوای حــّب  مقــام 

کّل مراتــب ایمانــی قبلــش را نابــود می کنــد. 
ــه چنیــن  ــد: وقتــی ب امــام)ع( در ادامــه می فرماین
بتــرس  خــدا  از  هللا«  ــِق  »إتَّ می گویــی  آدمــی 
ــرورش  ــه غ ة« ب ــزَّ ــُه الِع ــود، »َاَخَذت ــت می ش ناراح
ــوا  ــی باتق ــن می گوی ــه م ــد: ب برمی خــورد و می گوی

ــده.   ــاه ندی ــا حــاال کســی از مــن گن باشــم؟ ت
بعــد امــام)ع( می فرماینــد: این هــا دیگــر آدم هــم 

ــد می شــوند. نمی شــوند و دچــار لعــن خداون
ــرار و  ــل اص ــا)ع( در مقاب ــام رض ــه ام ــور ک همان ط
ــی  ــا موضع ــدی ب ــول والیتعه ــون در قب ــار مأم اجب
حکیمانــه راه نفــوذ دشــمن را بســتند و توطئه هــای 
او را خنثــی کردنــد. امــام رضــا)ع( می دانســتند کــه 
ــه  ــط ب ــدی فق ــول والیتعه ــرای قب ــون ب ــرار مأم اص
دلیــل فریــب شــیعیان، خامــوش کــردن قیام هــای 
ــل  ــردم و اه ــان م ــن می ــه انداخت ــان و فاصل علوی

بیــت)ع( اســت.
ــرورت«  ــرایط »ض ــا)ع( در ش ــام رض ــن رو ام از ای
ــک  ــچ  ی ــه در هی ــرط ک ــن  ش ــه ای ــدی را ب والیتعه
از شــئون حکومــت دخالــت نکنــد و بــه جنــگ 
ــردازد ــور نپ ــر ام ــب و تدبی ــزل و نص ــح و ع  و صل

پذیرفت.  
ــرای اقامــه  امــام رضــا)ع( از فرصــت پیش آمــده ب
دیــن و احیــای ســنت پیامبــر)ص(، مناظــرات 
آزادانــه بــا پیــروان ســایر ادیــان و کمــک بــه ســایر 
علویانــی کــه تحــت فشــار بودنــد، بــه خوبــی بهــره 

ــرد. ب

کوتاه اخبار 
فرمانده نیروی زمینی ارتش:

بی حرمتی به سربازان را نمی پذیرم 
امیــر ســرتیپ کیومــرث حیــدری، فرمانــده نیــروی زمینــی 
ارتــش، در جمــع کارکنــان پایــور و وظیفــه نزاجــا بــا تبریــک 
ســالروز میــالد باســعادت ولــی عصر)عــج( اظهــار داشــت: 
ــی  ــروی زمین ــوری نی ــی و مح ــای اصل ــی از برنامه ه یک
ــوس  ــر در رئ ــن ام ــت و ای ــربازی اس ــه س ــم جامع تکری

ــرار دارد. ــا ق ــای نزاج برنامه ه
ــت  ــرباز زین ــزود: س ــش اف ــی ارت ــروی زمین ــده نی فرمان
ــد  ــار ب ــی و رفت ــه بی حرمت ــده هیچ گون ــت. بن ــور اس کش
ــه در  ــی ک ــه گزارش ــر گون ــرم و ه ــربازان را نمی پذی ــا س ب
رابطــه بــا بی حرمتــی بــه ســربازان بــه مــن برســد، بــا آن 

ــرد. برخــورد خواهــم ک
ــه فضــای انتخاباتــی  ــا اشــاره ب امیــر حیــدری در ادامــه ب
در کشــور گفــت: مــا در برابــر رأیــی کــه بــه صنــدوق 
می اندازیــم، مســئول هســتیم؛ زیــرا بایــد در بیــن نامزد هــا 
بــه فــردی کــه حافــظ منافــع انقــالب باشــد، رأی دهیــم.

ــه  ــدوق ریخت ــه صن ــه ب ــی ک ــر رأی ــه ه ــان اینک ــا بی وی ب
می شــود، خــاری در چشــم دشــمنان اســت، تصریــح 
کــرد: بــر اســاس فرمایشــات مقــام معظــم رهبــری 
ــه در  ــم ک ــردی رأی بدهی ــه ف ــد ب ــی( بای ــه العال )مدظل
ــر  ــد و تســلیم نشــود و در براب ــاه نیای ــر دشــمنان کوت براب
ــد. ــتادگی کن ــان ایس ــای آن ــا و زورگویی ه زیاده خواهی ه

امیــر حیــدری در پایــان بــا اشــاره بــه روز حفاظــت 
اطالعــات کــه مصــادف بــا روز نیمــه شــعبان اســت 
ــد دژی  گفــت: ســازمان حفاظــت اطالعــات ارتــش همانن
مســتحکم از کارکنــان ارتــش محافظــت می کنــد. میــزان

رئیس ستاد انتخابات:
 برگزاری راهپیمایی انتخاباتی 

در هیچ دوره ای مرسوم نبوده است 
علی اصغــر احمــدی، رئیــس ســتاد انتخابــات دربــاره 
ــت:  ــار داش ــی اظه ــات انتخابات ــزاری تجمع ــوب برگ چارچ
تجمعاتــی کــه در فضــای سرپوشــیده با اطــالع فرمانــداران 

ــدارد.  ــکالی ن ــود، اش ــام می ش ــتانداران انج و اس
ــر  ــام ه ــه انج ــان اینک ــا بی ــات ب ــتاد انتخاب ــس س   رئی
 نــوع راهپیمایــی در انتخابــات در چارچــوب قانــون نیســت 
خاطرنشــان کــرد: اگــر فــردی خــارج از موضــوع انتخابــات 
ــی را داشــته  ــزاری راهپیمای ــر مناســبتی قصــد برگ ــه ه ب
باشــد، بایــد از کمیســیون مــاده 10 قانــون احــزاب مجــوز 
الزم را دریافــت کنــد؛ چــرا کــه ایــن کمیســیون مســئولیت 
ــه  ــا ب ــا ت ــده دارد ام ــر عه ــوز را ب ــدور مج ــخیص و ص تش
حــال بــرای هیــچ انتخاباتــی برگــزاری راهپیمایــی مرســوم 

ــوده اســت.  باشــگاه خبرنــگاران نب

سرمقاله
به قلم مدیرمسئول

ریاست طلبی تا کجا؟
ــردم  ــده و م ــتایش ش ــدح و س ــردم م ــوی م از س
ــر  ــت س ــوند و پش ــل ش ــرام قائ ــا احت ــرای آن ه ب
آن هــا گام بردارنــد و خودشــان در جلــو حرکــت 
ــود  ــی خ ــری و قدرت طلب ــی برت ــه نوع ــا ب ــد ت کنن
ــزت  ــدرت و ع ــراد از ق ــه اف ــد. این گون را نشــان دهن
ندارنــد  فضیلتــی  و  نبرده انــد  بهــره ای  واقعــی 
ــد.  ــرام کنن ــان را اک ــبب آن ایش ــه س ــردم ب ــه م ک
ــی  ــای توخال ــذب و وعده ه ــار ک ــه اخب ــار ب ــه ناچ ب
 روی می آورنــد تــا مــردم را جــذب خــود کننــد 
ــالن را  ــال ف ــد؛ مث ــر می دهن ــزرگ س ــعارهای ب و ش
ــه اینجــا انتقــال می دهیــم؛ مــردم  از فــالن نقطــه ب
ــه  ــی ک ــد؛ در حال ــان می آی ــخن خوشش ــن س از ای
ــات  ــد مقدم ــا نیازمن ــت ی ــدنی اس ــن نش ــال ای  اص
و کار چندســاله اســت و اصــوال انتظارآفرینــی پیــش 
از مطالعــه و …کاری خطرنــاک اســت. اینــان گرچــه 
ــود را  ــند خ ــا می کوش ــتند، ام ــوردار نیس از رأی برخ

صاحــب نظریــه و رأی نشــان دهنــد.
ــه حــب  ــرادی ک ــه اف ــز نســبت ب ــام رضــا)ع( نی ام
ریاســت دارنــد، بــه شــدت هشــدار می دهنــد؛ چــرا 
ــای  ــن و دنی ــن دی ــان رفت ــان موجــب از می ــه این ک
مــردم می شــوند و خســارت جبران ناپذیــری بــه 

ــد. ــردم وارد می کنن ــای م ــن و دنی دی
 یکــی از یــاران امــام)ع( اســم شــخصی را می بــرد 
و می گویــد فالنــی )یحــب الریاســه( ریاســت را 

ــت دارد. دوس
 امــام)ع( فرمودنــد: اگــر دو گــرگ درنــده بــه یــک 
گلــه گوســفند کــه چوپــان آن حاضــر نباشــد حملــه 
ــارتی  ــر از خس ــد کمت ــه می زنن ــارتی ک ــد، خس کنن
ــتدار  ــت طلب و دوس ــان ریاس ــک انس ــه ی ــت ک اس
ــد.  ــلمانان وارد می کن ــن مس ــه دی ــام ب ــاه و مق ج

)کافــی، ج۳، ص۴0۵(
 آری، بایــد از صاحبــان قــدرت و قدرت دوســتان 
ــروه  ــن گ ــرا ای ــود؛ زی ــذر ب ــر ح ــت طلبان ب و ریاس
دیــن و دنیــای امــت را بــر بــاد می دهنــد و نابــودی 

ــد. ــم می زنن ــه را رق جامع
مــردم وقتــی از اربــاب قــدرت ببیننــد و بشــنوند کــه 
 ســفارش اربــاب ثــروت را بــه بانک هــا و … می کننــد

ــا  ــی میلیارده ــب ثروت ــوند صاح ــر ش ــی باخب وقت
ــردازد  ــت و نمی پ ــکار اس ــا بده ــه بانک ه ــان ب  توم
و ســال ها از سررســید پرداخــت آن گذشــته و زمانــی 
کــه بانــک بخواهــد بــر اســاس قانــون عمــل کنــد بــا 
ــان قــدرت  ــاب قــدرت مواجــه می شــود و صاحب ارب
ــال  ــوع دنب ــه موض ــد ک ــه می کنن ــک توصی ــه بان ب
 نشــود و توجیهــات عجیــب و غریــب می آورنــد 
ــوءظن ها و … در  ــوند و س ــن می  ش ــع بدبی آن موق
جامعــه ایجــاد می شــود و اگــر آن صاحــب قــدرت 
در حکومتــی بــا نــام مقــدس اســالم از اربــاب 
ثــروت حمایــت کــرده باشــد، مــردم بــه دلیــل 
بی توجهــی درســت بــه دیــن بدبیــن می شــوند؛ 

ــت. ــط اس ــدر غل ــط ان ــت غل ــن برداش ــه ای گرچ
اسالم به ذات خود ندارد عیبی 

هر عیب که هست از مسلمانی ماست
ــام  ــتباهی انج ــدرت اش ــگاه ق ــی در جای ــر کس اگ
بدهــد، بــه اســالم ارتبــاط پیــدا نمی کنــد؛ ایــن امــر 
مربــوط بــه ضعــف مســلمانی آن مدیــری اســت کــه 
حقــوق مــردم را دنبــال نمی کنــد و موجــودی بانکــی 
را کــه ســرمایه ملــی اســت، بــه نفــع صاحبــان 
ــدرت و از  ــود در ق ــتفاده خ ــرای اس ــز ب ــروت و نی ث

ــد. ــتفاده می کن ــروت اس ــب ث ــی صاح توانای
واقعیــت ایــن اســت کــه اینــان مســئولیت را قــدرت 
ــن  ــد و از ای ــکار می پندارن ــی)ع( ش ــر عل ــه تعبی و ب
جهــت این گونــه عمــل می کننــد؛ وگرنــه اگــر کســی 
در جایگاهــی کــه ظاهــرا صاحــب قــدرت اســت، قرار 
بگیــرد و ایــن جایــگاه را امانــت دانســته و خــود را در 
مقابــل خــدا و مــردم مســئول بدانــد، بــدون شــک 
ــد و از  ــردم می دان ــه م ــوق عام ــظ حق ــود را حاف خ
ــروت  ــاب ث ــد و اصح ــاع می کن ــردم دف ــوق م حق
ــروت  ــه از ث ــر اینک ــد؛ مگ ــزد او جایگاهــی ندارن در ن
آنــان بتوانــد در جهــت جامعــه بهره گیــری کنــد؛ 
ــه  ــم لقم ــفره و ه ــم س ــان ه ــا آن ــم ب ــاز ه ــن ب لک
نخواهــد شــد و غیرقانونــی از آنــان حمایــت و بــرای 
ــه در  آن هــا توصیــه نخواهــد داشــت. راســتی چگون
حکومتــی دینــی یــک مدیــر کــه در هــر جایگاهــی 
 باشــد و نماینــده حکومــت محســوب می شــود 
بــه خــود اجــازه می دهــد بــر ســر ســفره های 
رنگیــن صاحبــان ثــروت بنشــیند؟ چگونــه بــه خــود 
اجــازه می دهــد از خزانــه بیت المــال بــه آنــان 
ــت اشــتغال  ــه در جه ــه ن ــد ک  وام و تســهیالتی بده
و اقتصــاد، بلکــه در جهــت توســعه ســرمایه خــود از 

آن بهــره بگیــرد؟ 
حقــوق  از  می دهــد  اجــازه  خــود  بــه  چگونــه 
مــردم  ... . آری، بایــد بــه کســانی رأی داد کــه 
پــای قــدرت و ثــروت را بــه محــدوده خــود راه 
 نــداده و بــر ســر ســفره آنــان تنــاول نکــرده باشــند 
ــتمندان  ــا و مس ــا ضعف ــز ب ــند و نی ــدار نباش و وام
حشــر و نشــر داشــته باشــند و فریــب قــدرت 
را  آنچنانــی  ثروت هــای  و  زودگــذر  و  ظاهــری 
نخورنــد و برایــش دیــن و دینــداری اصــل باشــد کــه 

»إّن اکرمکــم عنــدهللا اتقیکــم.«

ــن  ــا چنی ــوم تقریب ــره س ــاران؛ مناظ گلوله ب
افشــاگری های  از  پــر  داشــت.  فضایــی 
متقابــل نامزدهــا در پیشــگاه مــردم. یکــی از 
ــت  ــر می گف ــزد دیگ ــی دو نام ــالک نجوم ام
ــه جلســه ای در ســال 8۴  و آن یکــی هــم ب
اســتناد می کــرد. یکــی دیگــر هــم بــود کــه 
ــدم  ــا مق ــن حرف ه ــه ای ــر هم ــالق را ب اخ
می دانســت. حــاال وقــت آن رســیده تــا 
 عملکــرد ایــن  1+۵ نفــر را تحلیــل کنیــم 
و بــه ایــن ســوال پاســخ دهیــم کــه آیــا ایــن 
ســه مناظــره، توانســت ســبد رأی هــر یــک 

از ایــن آقایــان را بهبــود بخشــد؟
  هاشمی طبا: شعرخوان مناظرات

بــه معمولی تریــن شــیوه  را  اول  مناظــره 
از  او  دســتاورد  تنهــا  گذرانــد.  ممکــن 
در  دیــده  شــدنش  احتمــاال  مناظــره  آن 
مناظــره  در  بــود.  مجــازی  شــبکه های 

خــودش  سیاســی  صف بنــدی  امــا  دوم 
 را مشــخص کــرد و رفــت کنــار روحانــی 
ایســتاد. مهم تریــن چیــزی  و ضربه گیــر 
کــه از  هاشــمی طبا در مناظــره ســوم بــه 
یــادگار مانــد، اســتفاده از شــعر کودکانــه  
 »مــا گل هــای خندانیــم / فرزنــدان ایرانیــم« 

در زمان جمع بندی بود. 
 میرسلیم: مرد طرح سؤال

از همــان لحظــات اول مناظره اول نشــان داد 
کــه عالقــه ای بــه جــدل و دعــوا و افشــاگری 
نــدارد. آمده بــود تــا واقعــا در حوزه هایــی 
ــه از او ســوال می شــود، پاســخگو باشــد.  ک
ــن  ــا و حاشیه نشــینی او در اولی ــد بحث ه رون
ــا در  ــرد ت ــد ک ــلیم را متقاع ــره، میرس مناظ
بــه  تهاجمی تــری  لحــن  دوم،  مناظــره 
ــره  ــلیم در مناظ ــد میرس ــرد. رون ــود بگی خ
ــی  ــره قبل ــابه مناظ ــا مش ــم تقریب ــوم ه س

محکــم  همچنــان،  او  بــود.  صعــودی   و 
موجــود  وضــع  مدافعــان  بــه  مســلط  و 

خواســت.  برنامــه  آن هــا  از  و  تاخــت 
 جهانگیری: پوششی ضربه خور

محکــم آمــد و از همــان دقایــق ابتدایــی 
ــده  ــه عه ــی را ب ــش پوشش ــره اول، نق مناظ
گرفــت. پدیــده مناظــره اول بــود و توانســت 
ــبی اش  ــلط نس ــتدالل و تس ــدرت اس ــا ق ب
را الپوشــانی  رئیســش  انفعــال  حســابی 
ــری در آن مناظــره  ــد. درخشــش جهانگی کن
امــا بــرای کمپیــن روحانــی، اصــال خوشــایند 
ــد  ــن در مناظــره دوم رون ــرای همی ــود و ب نب

ــد شــد.  ــال کن ــری کام جهانگی
ــبیه  ــوم ش ــره س ــری در مناظ ــد جهانگی رون
بــه مناظــره اول شــد و ایــن بــار آمــده بــود 
تــا حمــالت مســتقیم بــه قالیباف و رئیســی 

را پیگیــری کنــد. 
 قالیباف: آقای افشاگر

ایــن گــزاره کــه »قالیبــاف بــا تــوپ پــر 
اولیــن جمالتــش در مناظــره  از  آمــده«، 
ــا  ــود ت ــده ب ــود. او آم ــی ب ــل ردیاب اول قاب

ــد  ــرف« می خوان ــت ح ــه »دول ــی را ک دولت
بــا چالش هــای جــدی مواجــه کنــد. در 
مناظــره دوم قالیبــاف آرام تــر بــود و بــه جــز 
ــه  ــر ب ــمندانه، کمت ــاره هوش ــره اش ــک فق ی

ــرد.  ــه ک ــش حمل رقبای
ــود و  ــا ب ــط حمله ه ــرد خ ــوم نب ــره س مناظ
قالیبــاف هــم در آخریــن مناظــره تلویزیونــی 
ــرد.  ــرح ک ــش را مط ــیاری از ناگفته های بس
ــه وعــده خــودش هــم،  در راســتای عمــل ب
 تنهــا نامــزدی شــد کــه فهرســت امــوال خــود 
و اقــوام درجــه  یــک خــود را در اختیــار مــردم 

گذاشت.
 روحانی: علیه امنیت

انفعــال و گوشــه گیر بــودن حســن روحانــی 
ــش را  ــابی داد هواداران ــره اول، حس در مناظ
ــه داد و  ــر روی ــره دوم تغیی در آورد. در مناظ
تصمیــم گرفــت بیشــتر حملــه کنــد. جمــالت 
او بیــش از آنکــه در مهم تریــن حــوزه دغدغــه 
مــردم یعنــی اقتصــاد باشــد، بیشــتر شــبیه 
تیرهایــی بــود کــه بــه ســمت نیروهــای 
ــن  ــه می شــد. ای ــت مــردم روان ــظ امنی حاف

رونــد کــه واکنــش جــدی مــردم و دلســوزان 
کشــور را بــه همــراه داشــت، در مناظــره 
ــه از  ــی ک ــگار روحان ــد. ان ــالح نش ــوم اص س
همراهــی تــوده مــردم ناامیــد شــده، چشــم 
ــد  ــه و می خواه ــالب دوخت ــه ضدانق ــد ب امی

ــا باشــد. ســخنگوی آن ه
 رئیسی: آرام و اخالقی

مناظــره اول بــرای او چنــدان خــوب برگــزار 
ــورد  ــد و م ــی وارد نش ــچ جدال ــد. در هی نش
خطــاب نامــزدی قــرار نگرفــت. رونمایــی از 
ــاید  ــت، ش ــت کار و کرام ــع دول ــه جام برنام
ــره دوم  ــی در مناظ ــش رئیس ــن کن مهم تری
بــود. ادامــه رونــد صعــودی رئیســی در 
ــران  ــابی نگ ــش را حس ــنجی ها رقبای نظرس
کــرد. بــرای همیــن از همــان ابتــدای مناظــره 
ــرار گرفــت و بارهــا و  ســوم مــورد هجمــه ق
ضربه گیــرش  و  روحانــی  توســط  بارهــا 

ــه شــد.  نواخت
رئیســی امــا در مقابــل هجمه هــا رونــد 
متفاوتــی داشــت و تــالش کــرد آرام و البتــه 
ــد.  ــی پاســخ ده ــت حــدود اخالق ــا رعای ب

گزارش

آنالیز عملکرد نامزدهای 
انتخابات در سه مناظره

ادامه از صفحه اول

فرمانده انتظامی استان اصفهان:
 نصب بنرهای بزرگ تبلیغاتی 

در سطح شهر تخلف انتخاباتی 
اصفهان است

ســردار عبدالرضــا آقاخانــی بــا اشــاره بــه اینکــه رصــد 
تخلفــات انتخاباتــی در اســتان اصفهــان از زمــان 
اعــالم اســامی کاندیداهــای تائیــد صالحیت شــده 
در دســتور کار نیــروی  انتظامــی قــرار گرفتــه، اظهــار  
داشــت: ایــن تخلفــات در همــه زمینه هــا مــورد 

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــی ق ــروی انتظام ــش نی پای

وی بــا اشــاره بــه اینکــه خوشــبختانه تخلفــات قابــل 
پیگیــری قضایــی انگشت شــمار بــوده، تصریــح کــرد: 
ــی  ــت خوب ــه در آرامــش و امنی ــن زمین اســتان در ای

قــرار دارد.
فرمانــده انتظامــی اســتان اصفهــان در ادامــه بــا 
اشــاره بــه اینکــه بــر اســاس قانــون نصــب بنرهــای 
بــزرگ از کاندیداهــای انتخابات هــای مختلــف در 
ــزود:  ــت، اف ــف اس ــی تخل ــتاد انتخابات ــارج از س خ
ــان در ایــن  ــی اســت کــه در شــهر اصفه ــن در حال ای
زمینــه تخلفاتــی را در نخســتین روز تبلیغــات شــاهد 

بوده ایــم.
ــتادهای  ــئوالن س ــه مس ــه ب ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب

ــزرگ تذکــر  انتخاباتــی درخصــوص نصــب بنرهــای ب
ــن  ــه ای ــادی ب ــداد  زی ــت: تع ــراز داش ــم، اب داده ای
تذکــرات توجــه کــرده و بنرهــای بــزرگ را جمــع آوری 

ــد. کردن
ــزرگ  ــای ب ــه بنره ــان اینک ــا بی ــی ب ــردار آقاخان  س
تبلیغاتــی در میادیــن اصلــی شــهر و همچنیــن تعــداد 
زیــادی از چهارراه هــا نصــب شــده، افــزود: ایــن امــر 

ــود. ــوب می ش ــی محس ــف انتخابات تخل
ــد  ــد کــرد: همچنیــن مســئوالن ســتادها بای وی تأکی
توجــه داشــته باشــند کــه ســخنرانی کاندیداهــا تنهــا 
در محــل ســتاد برگــزار شــود و در غیــر ایــن صــورت 

تخلــف خواهــد بــود. مهــر

 فرصت چندروزه شورای نگهبان 
به نامزدهای ریاست جمهوری 

ســخنگوی شــورای نگهبــان بــا بیــان اینکــه اســامی نماینــدگان 
داوطلبــان انتخابــات ریاســت  جمهــوری بایــد تــا اواســط ایــن هفتــه 
ــا  ــدگان کاندیداه ــت: نماین ــوند، گف ــی ش ــان معرف ــورای نگهب ــه ش ب
ــان کار شــمارش آرا، در شــورای  ــا پای ــح روز جمعــه ت ــد از صب می توانن
ــه  ــا اشــاره ب ــی ب ــان حضــور داشــته باشــند. عباســعلی کدخدای نگهب
ــان  ــی داوطلب ــتادهای انتخابات ــدگان س ــا نماین ــورا ب ــن ش ــه ای جلس
ریاســت  جمهــوری اظهــار داشــت: ایــن جلســه بــرای هماهنگی بیشــتر 
ــت  ــا ریاس ــی کاندیداه ــتادهای انتخابات ــان و س ــورای نگهب ــن ش بی
 جمهــوری برگــزار شــد. وی افــزود: در 2 دوره گذشــته انتخابات ریاســت  

جمهــوری، نماینــدگان کاندیداهــا در شــورای نگهبــان حضــور داشــتند 
کــه ایــن موضــوع بازتــاب خوبــی داشــته اســت؛ در ایــن شــرایط هــم 
ــان  ــائل و موضوعاتش ــریع تر مس ــد س ــا می توانن ــدگان کاندیداه نماین
را مطــرح کننــد و هــم اگــر الزم باشــد مــا در شــورای نگهبــان تمــاس 

بگیریــم، ســریع تر انجــام می شــود.
ــم  ــان ه ــورای نگهب ــرد: در ش ــح ک ــان تصری ــورای نگهب ــخنگوی ش س
امکانــات الزم و کافــی بــرای دسترســی آقایــان نماینــدگان کاندیداهــای 
ــی شــده  ــی پیش بین ــار نظارت ــات و اخب ــه اطالع ــوری ب ریاســت  جمه

اســت.
ــامی  ــاری اس ــه ج ــط هفت ــا اواس ــد ت ــد: بای ــادآور ش ــی ی  کدخدای
نماینــدگان داوطلبــان انتخابــات ریاســت  جمهــوری بــه شــورای نگهبان 
معرفــی شــوند تــا مــا هماهنگی هــای الزم را انجــام دهیــم. افکارنیــوز

تاانتخابات
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ــی  ــه میهمان ــای وطــن ب ــی داغ کیمی صندل
ــود  ــی خ ــش پایان ــه بخ ــران ب ــر کام دکت
ــی از  ــاره بعض ــش درب ــن بخ ــید. در ای رس
حواشــی ماننــد نامه نــگاری زیــاد ایشــان و 
همچنیــن ســابقه نمایندگی شــان ســؤاالتی 
ــرای برخــی از  ــا پاســخی ب ــرح شــد ت مط

مــردم باشــد. همــراه مــا باشــید.
 برخی می گویند شما زیاد نامه نگاری 

می کنید. نظر خودتان چیست؟ 
در رابطــه بــا نامه نگاری هــا بایــد بگویــم 
ــد.  ــدی می کنن ــیرهای ب ــی تفس ــه برخ ک
مــا از نمــاز صبــح تــا آخــر شــب در خدمــت 
مــردم هســتیم و اصــوال وقــت می گذاریــم. 
ــتم اداری  ــه سیس ــم ک ــد بگوی ــدا بای در ابت
ســرکار  را  مــردم  و  اســت  بیمــار   مــا 

می گذارد. 
نامه نگاری هــای مــن هــم چنــد دســته 
اســت؛ بــرای کســانی کــه حــق دارنــد 
ــا حصــول نتیجــه هــم  نامــه می دهیــم و ت
ــم  ــی ه ــا برخ ــق ب ــم. ح ــری می کنی پیگی

نیســت؛ امــا اصــرار دارنــد کــه نامــه بدهیم؛ 
امــا آن هایــی کــه مخالــف مــا هســتند، بــه 
ــد و همــکاری  جــای اینکــه پیشــنهاد بدهن
ــا  ــا ب ــد. م ــار می کنن ــه رفت ــد، این گون کنن
ــردم  ــور م ــتیم و ام ــر هس ــه و پیگی حوصل
ــه  ــه این گون ــرادی ک ــم. اف ــل می کنی را ح
مــوارد را مطــرح می کننــد، نمی خواهنــد 
سیســتم  اگــر  شــود؛  اصــالح  مــوردی 
ــی  ــرد و برخ ــوب کار می ک ــا خ ــی م اجرای
مدیــران مــا بانــدی نبودنــد، مراجعــات هــم 

این گونــه نبــود.
 بــه انتخابــات هــم اشــاره ای کنیــم؛ 
باســابقه ای  فــرد  مجلــس  در  شــما 
کــه شــما  برخــی معتقدنــد  هســتید؛ 
زمــان زیــادی در مجلــس بودید و دیگر 
بگذاریــد  و  اســت  کافــی  شــما  بــرای 
افــراد دیگــری بیاینــد؛ توضیحــی هــم 

در ایــن رابطــه بفرمائیــد.
اینکــه می گوینــد کار شــما بــرای نمایندگــی 
دیگــر کافــی اســت، حــرف درســتی اســت. 
مــن و خانــم می توانســتیم در ایــن مــدت 
خــارج کــه  در  یــا  بگیریــم  ماشــین   9

ــن  ــا ای ــم؛ ام ــورو بگیری ــم دالر و ی می روی
ــان  ــق خودم ــا در نط ــم. م ــا را نکردی کاره
اعــالم کردیــم کــه در ایــن حکومــت در 
هیــچ اداره ای نــه نهــار و نــه شــام آن را 
می گوینــد  آن هایــی کــه  بــه  خوردیــم. 
می گوییــم  اســت،  شــما کافــی  بــرای 
ــه  ــت ک ــانی اس ــامل کس ــا ش ــن حرف ه ای
دنبــال  بــه  و  می کننــد  ثروت انــدوزی 

ــتند.  ــان هس ــع خودش مناف
مــن در 12 آذر 9۳ قانــون کــردم کــه مدیران 
بیــش از 10 برابــر شــورای عالــی کار حقــوق 

ــت  ــه اس ــری گرفت ــر مدی ــر ه ــد. اگ نگیرن
ــد پــس بدهــد؛ یعنــی حقــوق نجومــی  بای
ــا فســاد  و مادام العمــری در کار نباشــد و ب
ــتیضاح و  ــچ اس ــن در هی ــود. م ــارزه ش مب

تفحصــی امضــا پــس نگرفتــم.
شــما  دارنــد  عقیــده  هــم  عــده ای   
هــر برنامــه ای داشــتید، در طــول ایــن 
مــدت انجــام داده ایــد؛ بگذاریــد ســایر 
را  خــود  برنامه هــای  و  بیاینــد  افــراد 

مطــرح کننــد.
هیــچ گاه  قانونگــذاری  اینکــه  اول 
بــر  قوانیــن همیشــه  کهنــه نمی شــود. 
 اســاس شــرایط اجتماعــی کــم و زیــاد 
دانشــگاهی  اســتاد  ماننــد  می شــود. 
کــه مراتــب مربیگــری و اســتادیاری و 
دانشــیاری را طــی کــرده اســت، بهتــر 
می توانــد تدریــس کنــد و بــه علــم بپــردازد 
نمایندگــی مجلــس هــم همین گونــه  و 
ــک  ــاع را ی ــرح و دف ــه و ط ــت و الیح اس
نماینــده باســابقه می دانــد. اگــر در مرحلــه 
مالحظــه  بــدون  دســتگاه ها  بــا  اجــرا 
ــان  ــا اینکــه برخــی ن باشــیم بهتــر اســت ت

ــم را  ــوای ه ــد و ه ــرض بدهن ــم ق ــه ه ب
ــه  ــرادی ک ــه اف ــس ب ــند. مجل ــته باش داش
قاطــع باشــند، نیــاز دارد. ایــن بحث هــا کــه 
از ســوی برخــی بیــان می شــود، دقیقــا در 

روزهــای انتخابــات مطــرح می شــود.
از  بدتریــن خاطــره دکتــر کامــران   
چیســت؟  اســالمی  شــورای  مجلــس 
بــا  بودجــه  مســئله  در  مــا  بــار  یــک 
ــه یــک  رئیــس مجلــس دعــوا داشــتیم. ب
در  را  مســائل  ایــن  خبرنــگاری گفتــم 
ــد. وقتــی زد و ســر و صــدا  خبرگــزاری بزن
بــه پــا شــد، نماینــدگان ســر مــن ریختنــد 
ــب  ــه تعج ــن صحن ــدن ای ــگار از دی و خبرن
ــر  ــگار فک ــم، خبرن ــه آمدی ــرون ک ــرد. بی ک
ــن  ــه ای ــدم ک ــت ش ــن از او ناراح ــرد م ک

اتفــاق در پــی خبــرش رخ داد. 
ایــن  در  شــد.  خــوب  اتفاقــا  گفتــم: 
ــان  ــش خودم ــه آرام ــا همیش ــا م فرآینده
ــم. انســان  ــه دادی ــم و روحی ــظ کردی را حف
عقب نشــینی  زده  حرفــی کــه  از  نبایــد 
کنــد؛ زیــرا فشــار صاحبــان قــدرت همیشــه 

وجــود دارد.
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ــی، عضــو کمیســیون برنامــه  حســینعلی حاجی دلیگان
ــند  ــای س ــالمی، امض ــورای اس ــس ش ــه مجل و بودج
ــرات  ــا  تأثی ــراه ب ــم را هم ــت یازده ــط دول 20۳0 توس
ــر نظــام آموزشــی کشــور و  همچنیــن آینــده  منفــی ب
ــد. امضــای ســند  ــران را می دان ــوری اســالمی ای جمه
20۳0 همــراه بــا مخالفــت مقــام معظــم رهبــری نیــز 
ــدون  ــند را ب ــن س ــرای ای ــان اج ــوده و ایش ــراه ب هم

ــی کشــور مجــاز ندانســتند. ــه مراجــع قانون اطــالع ب
ســند 20۳0 بــا 17 هــدف اصلــی و 169 هــدف ویــژه در 
ســازمان ملــل مــورد تصویــب قــرار گرفــت و کشــورهای 
عضــو ســازمان ملــل نیــز بایــد ایــن ســند را اجــرا کننــد. 
ــه  ــوده ک ــی ب ــا و خصوصیات ــند دارای برنامه ه ــن س ای
بــا فرهنــگ ایرانی اســالمی کشــور مــا همخوانــی 
ــران را  ــه ای ــد ســبب نفــوذ دشــمنان ب ــدارد و می توان ن
فراهــم کنــد. در صــورت اجــرای ایــن ســند مشــکالت 
جامعــه کشــورمان  در  آینــده  در  را  جبران ناپذیــری 

مشــاهده می کنیــم. اجــرای ســند 20۳0 بــرای توســعه 
ــای  ــوده و در حوزه ه ــد ب ــل متح ــازمان مل ــدار س پای
ــر دارد  مختلــف اجتماعــی، اقتصــادی و آموزشــی تأثی
و در نظــر دارنــد ایــن اهــداف در ســال 20۳0 میــالدی 
بــه نتیجــه برســد. حاجی دلیگانــی گفــت: ســند 20۳0 
ــه نوعــی تســلیم ملــت  ــوده کــه ب ســندی زیربنایــی ب
ایــران توســط خــود ملــت اســت. زمانــی کــه دشــمنان 
جمهــوری اســالمی ایــران نتوانســتند از راه هــای نظامی 
ــا  بــه داخــل کشــور مــا نفــوذ پیــدا کننــد، همچنیــن ب
فعالیت هــای فرهنگــی مخــرب ماننــد ماهــواره و 
اینترنــت نیــز توانایــی آسیب رســانی بــه فرهنــگ 
جمهــوری اســالمی ایــران و ملــت مــا را پیــدا نکردنــد با 
اجــرای ایــن ســند می تواننــد بــه تمــام اهــداف قبلــی 

خــود نیــز دســت پیــدا کننــد.
ــس شــورای  ــه و بودجــه مجل عضــو کمیســیون برنام
ــا ســندی  ــه داد: متأســفانه دشــمنان م اســالمی ادام
ــد  ــوری اســالمی داده ان ــه دســت دولتمــردان جمه را ب
ــی  ــد قانون ــدون  انجــام فرآین ــز ب ــت یازدهــم نی و دول
ــن  ــرای ای ــورت اج ــه در ص ــه ک ــند را پذیرفت ــن س ای
ســند مــا هیــچ نیــازی بــه دشــمنانی کــه بــا فرهنــگ 
و سیســتم های نظامــی مــا مخالفــت داشــته باشــند 

ــم. نداری
ــت  ــت دول ــای هیئ ــور و اعض ــزود: رئیس جمه وی اف
 در موضــوع امضــای ســند 20۳0 مرتکــب خــالف شــده  
و ایــن قــرارداد را مخفیانــه در 2۵ شــهریور 9۵ در هیئت 

دولــت مصــوب کرده انــد. تســنیم

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس: 

امضای سند ۲۰۳۰ از سوی دولت یازدهم 
غیرقانونی بوده است 

در  هاشــم  آل   محمدعلــی  ســید  حجت االســالم 
ــان  ــش در اصفه ــان ارت ــی فرمانده ــش سیاس همای
ــار داشــت: موضــوع  ــاد شــعبانیه اظه ــک اعی ــا تبری ب
انتخابــات بــا توجــه بــه در پیــش بــودن دوازدهمیــن 
ــن دوره  ــوری و پنجمی ــت جمه ــات ریاس دوره انتخاب
ــن  ــت و پرداخت ــم اس ــیار مه ــوراها بس ــات ش انتخاب
ــای  ــی نقــش مهمــی در ارتق ــه ویژگی هــای انتخابات ب

ــی دارد. ــت مل امنی
وی تصریــح کــرد: پــس از پیــروزی انقــالب اســالمی 
در کشــور ایــران، نظامــی روی کارآمــد کــه بــر 2 پایــه 
ــه  ــی ک ــد؛ نظام ــا ش ــودن بن ــوری ب ــالمی و جمه اس
ــردم  ــه رأی م ــر پای ــی و ب ــای اله ــر اســاس معیاره ب
شــکل گرفــت. رئیــس ســازمان عقیدتی سیاســی 
ــران  ــوری اســالمی ای ــام جمه ــرد: نظ ــان ک ــش بی ارت
مهــم  تصمیم گیری هــای  در  مــردم  مشــارکت   بــا 
و ارکان حکومــت اســالمی و تعییــن مســئوالن نظــام 
خــط بطالنــی بــر برداشــت های نادرســت از حکومــت 
غربــی  دموکراســی  مقابــل  در  و  اســالمی کشــید 

ــرد. ــرح ک ــی را مط ــاالری دین ــان مردم س گفتم
وی بــه فرمایشــات مقــام معظــم رهبــری بــه مناســب 
29 فروردیــن اشــاره کــرد و گفــت: ایــن گفتمان نشــان 
داد اســالم و معنویــت در مقابــل مردم ســاالری دینــی 
نیســتند. آل  هاشــم بــه ویژگی هــای انتخابــات اشــاره 
ــی اســت  ــات دارای ویژگی های ــح کــرد: انتخاب و تصری
ــود.  ــاهده نمی ش ــرب مش ــا در غ ــن ویژگی ه ــه ای ک
ــی  ــرعی و عموم ــف ش ــات، تکلی رأی دادن در انتخاب

ــاالری  ــه در مردم س ــت ک ــی اس ــن در حال ــوده و ای ب
دینــی رأی دادن نه تنهــا یــک اقــدام سیاســی اســت 

بلکــه یــک اقــدام عقیدتــی نیــز بــه شــمار می آیــد.
در  مــردم  حضــور  کــرد:  خاطرنشــان  هاشــم  آل  
ــن  ــر ای ــت و ب ــرعی اس ــف ش ــک تکلی ــات ی انتخاب
ــاس  ــان احس ــف خودش ــاره تکلی ــردم درب ــی م اساس
مســئولیت می کننــد؛ امــا در جوامــع غربــی مــردم بــه 

عنــوان یــک شــهروند تلقــی می شــوند.
وی بــا بیــان اینکــه انتخابــات نقــش مهمــی در ارتقای 
تــوان امنیــت ملــی دارد، تصریــح کــرد: مقــام معظــم 
رهبــری انتخابــات را امــری مهــم و کلیــدی برشــمردند 
ــور  ــت کش ــات و امنی ــرای ثب ــات ب ــئله انتخاب و مس
ــت  ــی و مقبولی ــش کارای ــت. افزای ــت اس دارای اهمی
ــه  ــتگی دارد و هرچ ــات بس ــت انتخاب ــه کیفی ــام ب نظ
نظــام کارآمدتــر باشــد، درنتیجــه امنیــت در آن نظــام 

ــه خواهــد شــد. فــارس نهادین

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش: 

 حضور مردم در انتخابات 
»تکلیف شرعی« است 



اخبار استان
 تداوم رکود ساخت و ساز 

در اصفهان
ــه ســازندگان مســکن و ســاختمان  نایب رئیــس دوم اتحادی
ــت  ــار اس ــکن بیم ــازار مس ــه ب ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــان ب اصفه
گفــت: تــا زمانــی کــه نــرخ ســود وام هــای بانکــی کاهــش 
نیابــد، ایــن تســهیالت موجــب رونــق بــازار مســکن نخواهــد 
ــرج هللا  ــت. ف ــد داش ــداوم خواه ــان ت ــود همچن ــد و رک ش
نصیــری درخصــوص وضعیــت بــازار ســاخت و ســاز مســکن 
مســکن  بــازار  متاســفانه  داشــت:  اظهــار  اصفهــان   در 
و ســاخت و ســاز آن هماننــد دو ســال گذشــته در رکــود کامل 
ــخ  ــت. وی در پاس ــار اس ــی بیم ــه نوع ــرد و ب ــر می ب ــه س ب
ــازار  ــات ب ــال دارد پــس از انتخاب ــه احتم ــن ســؤال ک ــه ای ب
مســکن از رکــود خــارج شــود یــا خیــر بیــان داشــت: ســوابق 
ســال های گذشــته نشــان می دهــد کــه معضــل رکــود بــازار 
ــرایط  ــت و ش ــدن نیس ــل ش ــل ح ــی قاب ــه راحت ــکن ب مس
بســیار ســخت اســت. نایب رئیــس دوم اتحادیــه ســازندگان 
ــاغل  ــه مش ــان اینک ــا بی ــان ب ــاختمان اصفه ــکن و س مس
 بســیاری تحــت تأثیــر مســکن و ســاخت و ســاز آن قــرار دارد 
ــه نظــر نمی رســد  ــی ب ــا وجــود سیاســت های کنون گفــت: ب
تغییــر خاصــی در بــازار مســکن ایجــاد شــود. وی بــا تأکیــد 
ــد  ــکن نیازمن ــاز مس ــاخت و س ــازار س ــق ب ــه رون ــر اینک ب
ــد  ــتا بای ــن راس ــرد: در ای ــح ک ــت، تصری ــرمایه گذاری اس س
ســاخت  بــازار  وارد  خارجــی  و  داخلــی   ســرمایه گذاران 
و ســاز مســکن شــوند و تســهیالت ویــژه و بــا بهــره بســیار 
ــرای آن هــا در نظــر گرفتــه شــود. نصیــری در پاســخ  کــم ب
ــه  ــژه ب ــهیالت وی ــص تس ــا تخصی ــه آی ــؤال ک ــن س ــه ای ب
ــا  ــن ت ــرای زوجی ــکن ب ــش وام مس ــا افزای ــازان ی انبوه س
ــن  ــق ای ــرای رون ــد ب ــان نمی توان ــون توم ــقف ۲۰۰ میلی س
 بــازار راهگشــا باشــد، تأکیــد کــرد: تــا زمانــی کــه نــرخ ســود 
ــهیالت  ــن تس ــد، ای ــش نیاب ــی کاه ــای بانک ــره وام ه و به

ــد. ایمنــا ــد ش ــکن نخواه ــازار مس ــق ب ــب رون موج

باید فاتحه فرش ایرانی را خواند
ــا  رئیــس اتحادیــه فروشــندگان فــرش دســتباف اصفهــان ب
اشــاره بــه از دســت دادن بــازار آمریــکا بــرای صــادرات فــرش 
ــرش  ــازار ف ــد ب ــر ۷۰ درص ــال حاض ــت: در ح ــتباف گف دس
دســتباف اصفهــان در رکــود قــرار دارد و بایــد بــه نوعــی فاتحه 
ــود  ــی درخصــوص رک ــود داع ــد. محم ــی را خوان ــرش ایران ف
بــازار فــرش اصفهــان و تعطیلــی بــازار آن طــی هفتــه گذشــته 
اظهــار داشــت: متاســفانه ایــن روزهــا وضعیــت فــرش 
ــا  ــی م ــای صادرات ــت و فرش ه ــم اس ــیار وخی ــتباف بس دس

ــدارد.  ــداری ن دیگــر خری
ــه  ــرای جهیزی ــتباف ب ــرش دس ــروش ف ــا ف ــت: تنه  وی گف
ــازل اســت، امــا صــادرات فــرش  ــو شــدن فــرش من و گاه ن
بــه آمریــکا بــه دلیــل از دســت دادن بــازار ایــن کشــور، لغــو 
ــه  ــورهایی ک ــه کش ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــی ب ــت. داع ــده اس ش
پیــش از ایــن از ایــران و اصفهــان فــرش دســتباف خریــداری 
می کردنــد، امــروز تمایــل بــه خریــد فــرش ماشــینی از 
ــتباف  ــرش دس ــرد: ف ــح ک ــد، تصری ــر دارن ــورهای دیگ کش
اصفهــان پیــش از ایــن چندیــن خریــدار آمریکایــی داشــت، 
امــا آن هــا امــروز خواهــان خریــد فــرش ماشــینی از ترکیــه 

ــوع نقــش و رنــگ بافــت آن هــا هســتند.  ــه دلیــل تن ب
وی بــا انتقــاد بــر اینکــه متأســفانه تبلیغــات مــا بــرای فــرش 
دســتباف ایرانــی بســیار ضعیــف اســت، بیــان داشــت: 
ــه  ــتاز در عرص ــه پیش ــران ک ــر از ای ــورهای دیگ ــروزه کش ام
ــا  ــه طرح ه ــرا ک ــد؛ چ ــل کرده ان ــر عم ــوده، قوی ت ــرش ب  ف
ــه  ــوط ب ــون قدیمــی و مرب ــی اکن ــزی فــرش ایران و رنگ آمی
۱۰ ســال گذشــته اســت و دیگــر مطابــق بــا ســلیقه بازارهــای 

جهانــی نیســت. خبرآنالیــن

اخبار اقتصادی
 سامانه طرح کارورزی 

آغاز به کار کرد
ثبت نــام  منظــور  بــه  وزارت کار  ســامانه طــرح کارورزی 
متقاضیــان کار و دانش آموختــگان بیــکار دانشــگاهی از 
امــروز آغــاز بــه کار کــرد. وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی 
هفتــه گذشــته از رونمایــی ســامانه طــرح کارورزی خبــر داد 
ــرده  ــراد تحصیلک ــرح کارورزی، اف ــه در ط ــرد ک ــالم ک  و اع
ــا  ــی ب ــوزش مهارت ــای آم ــا حضــور در دوره ه ــای کار ب و جوی
ــه  ــه گفت ــوند. ب ــنا می ش ــب و کار آش ــی کس ــط واقع محی
وی همــه دانش آموختــگان بیــکار و جوانــان جویــای کار 
ــه حــوادث شــده  ــن طــرح، مشــمول بیم ــام در ای ــا ثبت ن  ب
و یک ســوم حداقــل دســتمزد بــه آن هــا پرداخــت می شــود. 
ــگان  ــای کار، دانش آموخت ــان جوی ــاس جوان ــن اس ــر ای ب
دانشــگاهی و متقاضیــان شــغل می تواننــد از امــروز بــا 
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ــد.  ــال کنن ــود را دنب ــام خ ــل ثبت ن مراح
بــه ایــن منظور افــراد باید بــر حســب کارورز یا واحــد پذیرنده 
 بــودن وارد بخــش ثبت نــام ســایت شــوند. بنــگاه اقتصــادی 
و واحــد پذیرنــده نیــز بایــد بــر حســب شــخصیت حقیقــی 
ــده  ــد پذیرن ــه واح ــه تعهدنام ــس از مطالع ــی پ ــا حقوق ی
ــد.  ــدام کنن ــه اق ــام مربوط ــرم ثبت ن ــل ف ــه تکمی ــبت ب نس
ایــن طــرح تنهــا شــامل دانش آموختــگان دانشــگاهی 
بیــکار متقاضــی اســت؛ از جمله شــرایط متقاضیــان کارورزی 
ــی  ــع تحصیل ــرای مقط ــن ب ــال س ــر ۲۷ س ــتن حداکث داش
کاردانــی، ۳۰ ســال بــرای مقطــع تحصیلــی کارشناســی 
۳۳ ســال بــرای مقطــع تحصیلــی کارشناســی ارشــد و ۳۷ 
ســال بــرای مقطــع تحصیلــی دکتــری اســت. ســپری شــدن 
دســت کم ۶ مــاه و حداکثــر ۳ ســال از تاریــخ اخــذ مــدرک 
دانشــگاهی، نداشــتن ســابقه شــرکت در دوره کارورزی و دارا 
ــرایط  ــر ش ــت از دیگ ــا معافی ــت ی ــان خدم ــودن کارت پای ب
الزم بــرای ثبت نــام کارجویــان در ایــن ســامانه اســت. 
دربــاره دانش آموختــگان دانشــگاهی بیــکاری کــه دوره 
ــت  ــول دوره خدم ــد، ط ــه را گذرانده ان ــام وظیف ــت نظ خدم
نظــام وظیفــه بــه حداکثــر ســن ایــن بنــد اضافــه می شــود. 
بــه حداکثــر ســن ایثارگــران و افــراد تحــت پوشــش 
ســازمان های حمایتــی موضــوع ایــن بنــد، ۵ ســال اضافــه 

ایســنا می شــود. 

جدیدترین رده بندی کیفی 
خودروهای داخلی

بــر اســاس گــزارش شــرکت بازرســی کیفیــت و اســتاندارد 
ــدی  ــواری تولی ــای س ــی خودروه ــت کیف ــران از وضعی ای
ــا ســطح  ــاه امســال در گــروه خودروهــای ب در فروردین م
ــای  ــه خودروه ــان، هم ــون توم ــر از ۲۵ میلی ــی کمت قیمت
قرارگرفتــه در ایــن گــروه همچنــان در پایین تریــن ســطح 
ــتاره  ــج س ــتاره از پن ــک س ــا ی ــد و تنه ــرار دارن ــی ق کیف
ــا ــامل تیب ــا ش ــن خودروه ــد. ای ــب کرده ان ــی را کس  کیف
ســایپا ۱۳۲، ســایپا ۱۳۱ و ســایپا ۱۱۱ هســتند؛ امــا در گــروه 
خودروهــای بــا ســطح قیمتــی ۲۵ تــا ۵۰ میلیــون تومــان 
ــب  ــی را کس ــتاره کیف ــج س ــتاره از پن ــار س ــاندرو چه س
ــدر ۹۰  ــدر ۹۰ اتوماتیــک، تن ــدر، تن ــارس تن کــرده اســت. پ
ــژو  ــژو ۲۰۶ و پ ــودرو، پ ــدر ۹۰ ایران خ ــودرو، تن ــارس خ پ
ــی  ــتاره کیف ــج س ــتاره از پن ــه س ــز س ــدوق دار نی ۲۰۶ صن
 را کســب کرده انــد. خودروهــای نیــو ام وی ام ۳۱۵، دنــا 
کیفــی  ســتاره  دو  دارای  نیــز  ســورن  ســمند   و 

هستند.
ــامل  ــروه ش ــن گ ــه در ای ــرار گرفت ــای ق ــی خودروه باق
ــا  ــمند، ام وی ام ۱۱۰ اس و تیب ــژو ۴۰۵، س ــارس پ ــژو پ پ
ــد و  هاچ بــک نیــز در پایین تریــن ســطح کیفــی قــرار دارن
تنهــا یــک ســتاره از پنــج ســتاره کیفــی را کســب کرده انــد. 
در گــروه خودروهــای بــا ســطح قیمتــی ۵۰ تــا ۷۵ میلیون 
تومــان نیــز آریــزو ۵ ســه ســتاره از پنــج ســتاره کیفــی را 
کســب کــرده اســت. جــک جــی ۵ نیــز دو ســتاره کیفــی 

کســب کــرده اســت. ایــران جیــب

ساخت ایران

صنایع استیل ایران
اســتفاده از دســتگاه های تمام اتوماتیــک پیشــرفته ممالــک صاحــب صنعــت 
در امــر تولیــد قاشــق، چنــگال و کارد و نیــز تجزیــه و تحلیــل تجــارب ســه دهــه 
در زمینــه تولیــد ایــن محصــوالت، شــرکت صنایــع اســتیل ایــران را بــه اولیــن و 
بزرگ تریــن تولیدکننــده انــواع ســرویس های قاشــق چنــگال و کارد اســتنلس 

اســتیل در ایــران تبدیــل کــرده اســت. 
ــاخت،  ــاوری س ــدرن و فن ــوژی م ــه تکنول ــیدن ب ــرای رس ــداوم ب ــالش م ت
از  مشکل پســندان  انتخــاب  و  مختلــف  ســالیق  گرفتــن  نظــر  در  بــا 
اهــم اهــداف شــرکت صنایــع اســتیل ایــران و محققــان ایــن صنعــت 
ایــن  می گیــرد.  بهــره  زیبــا  مدل هــای  ارائــه  و  ارتقــای کیفیــت  بــرای 
شــرکت همچنیــن در ارائــه خدمــات خــاص بــه هتل هــا، مؤسســات و 
 ســازمان ها و چــاپ و حــک نــام آن هــا بــر روی محصــوالت مختلــف 

و ساخت قالب، چاپ و بسته بندی اختصاصی، پیشگام بوده است.
ــال ۱۳۷8  ــران از س ــتیل ای ــع اس ــه صنای ــت ک ــن تالش هاس ــو همی  در پرت
تاکنــون موفــق بــه دریافــت چندیــن نشــان اســتاندارد تشــویقی شــده اســت. 
ــی  ــطح کیف ــای س ــظ و ارتق ــتای حف ــران در راس ــتیل ای ــع اس ــرکت صنای ش
ــه پیاده ســازی   محصــوالت و همچنیــن افزایــش رضایــت مشــتریان اقــدام ب
و اســتقرار سیســتم های مدیریــت کیفیــت )ISO۹۰۰۱:۲۰۰8( و مدیریــت 
رضایــت مشــتریان )ISO۱۰۰۰۲:۲۰۰۴( کــرده و موفــق بــه دریافــت گواهینامــه 

ــت. ــده اس ــوئیس ش ــرکت SGS س ــه از ش مربوط

B.Abbaszade@eskimia.ir
بردیا عباس زادهگروه اقتصاد

ــا گــرم شــدن هــوا و فرارســیدن تابســتان  ب
بــار دیگــر دو مشــکل اساســی کشــور را 
و  آبــی  منابــع  می کنــد. کمبــود  تهدیــد 
ســال   ۱۵ در  دســت کم  بــرق  مشــکل 
مشــکالت  صــدر  در  همــواره  گذشــته 
اســت.  داشــته  قــرار  گــرم  فصل هــای 
ــای  ــه بارش ه ــه ب ــا توج ــی ب ــکل کم آب مش
ماه هــای اخیــر شــاید کمتــر از گذشــته 
ــل  ــع کام ــی رف ــه معن ــن ب ــه ای ــد؛ البت باش
معضــل کم آبــی نیســت؛ زیــرا واقعیــت ایــن 
اســت کــه بیشــتر بارش هــا در اســتان هایی 
صــورت گرفتــه کــه چنــدان مشــکالت عمیــق 
کم آبــی ندارنــد؛ عــالوه بــر ایــن بایــد توجــه 
داشــت کــه آب هــا بــه دلیــل ناکارآمــد بــودن 
در  ســطحی  آب هــای  ذخیــره  سیســتم 
کشــور مــا معمــوال هــرز مــی رود. همچنیــن 
کــه  اســتان هایی  در  کم آبــی  مشــکالت 
ــان باقــی  ــد، همچن ــی بوده ان داری تنــش آب
ــن اســتان ها  اســت و حتــی در بعضــی از ای
ــال های  ــه س ــبت ب ــا نس ــن بارش ه میانگی
ــن  ــم کاهــش داشــته اســت. ای گذشــته ه
یعنــی اینکــه مــا همچنــان مشــکل آب 
 داریــم؛ مشــکلی کــه قابــل حــل اســت 
آن هــم بــا فرهنگ ســازی. فــارغ از مصــرف 
بی رویــه آب در بخــش صنعــت و کشــاورزی 
کــه ریشــه اصلــی مشــکل آب ایــران اســت 
در مصــرف خانگــی هــم، میانگیــن مصــرف 
در کشــور مــا بســیار بیشــتر از میانگیــن 
ــی  ــر ایران ــر ه ــت. اگ ــان اس ــرف در جه مص
روزانــه یــک دقیقــه کمتــر آب مصــرف کنــد 
ایــران حداقــل بــا وضــع فعلــی بــارش 

مشــکل تأمیــن آب شــرب نخواهــد داشــت. 
ــای  ــه تالش ه ــم هم ــفانه علی رغ ــا متاس ام
ــرف در  ــزان مص ــان می ــه همچن صورت گرفت
کشــور مــا بیــش از استانداردهاســت. میــزان 
ســرانه آب تجدیدپذیــر ســاالنه کشــور از 
ــه ازای  ــب ب ــر مکع ــزان حــدود ۱۳۰۰۰ مت می
هــر نفــر در ســال ۱۳۰۰، بــه حــدود ۱۴۰۰ 
متــر مکعــب بــه ازای هــر نفــر در ســال 
۱۳۹۳، تقلیــل یافتــه و در صــورت ادامــه 
ــب  ــه مرات ــده ب ــت در آین ــد، وضعی ــن رون ای
ــزان  ــه می ــا توجــه ب ــد شــد. ب ــر خواه حادت
منابــع آب و ســرانه مصــرف، ایــران از جملــه 
کشــورهایی اســت کــه در گــروه کشــورهای 
ــرار دارد.  ــی آب ق ــود فیزیک ــا کمب ــه ب مواج
ــه  ــت ک ــورهایی اس ــامل کش ــروه ش ــن گ ای
آب  فیزیکــی  بــا کمبــود  در ســال ۲۰۲۵ 
ــه  ــدان معناســت ک ــن ب مواجــه هســتند. ای
ــن راندمــان  ــا باالتری ایــن کشــورها، حتــی ب
ــرای  ــرف آب، ب ــن در مص ــره وری ممک و به
تأمیــن نیازهایشــان آب کافــی در اختیــار 
نخواهنــد داشــت. از ایــن رو الزم اســت 
دســت اندرکاران بخــش آب توجــه ویــژه ای بــه 
کنتــرل مصــرف آب و اســتفاده بهینــه از آن 

ــد. ــوف دارن معط
 خاموشی در کمین تابستان

»محمودرضــا حقی فــام«، معــاون هماهنگــی 
توزیــع شــرکت توانیــر، در ۱۱ اردیبهشــت ۹۶ 
عنــوان داشــته کــه اگــر رشــد مصــرف بــرق 
در تابســتان امســال، بیــش از ۵ درصــد 
شــود، بــرای تأمیــن بــرق در فشــار هســتیم. 
ایــن گفتــه بدیــن معناســت کــه در صــورت 
ــرق  ــرف ب ــدی مص ــش از ۵ درص ــد بی رش
ــتان  ــه تابس ــبت ب ــال نس ــتان امس در تابس

در  خاموشــی  بــروز  احتمــال  گذشــته، 
کشــور وجــود دارد. وی همچنیــن عنــوان 
داشــته کــه امســال ۴ هــزار مــگاوات بــرای 
ــده و  ــه ش ــر گرفت ــرف در نظ ــت مص مدیری
حــدود ۳ هــزار مــگاوات نیــروگاه جدیــد نیــز 
تــا زمــان اوج تابســتان ۹۶ بــه مــدار خواهــد 
ــا  ــئوالن ب ــته مس ــال های گذش ــد. در س آم
نزدیــک شــدن فصــل تابســتان همــواره 
از  بــرای گــذر  را  سیاســت های مشــابهی 

ــد.  ــاذ کرده ان ــرق اتخ ــرف ب ــک مص پی

صرفه جویــی  بــرای  مــردم  از  درخواســت 
ورود  بــرای  تــالش  بــرق،  مصــرف  در 
ــدار،  ــه م ــی ب ــد نیروگاه ــای جدی ظرفیـت هـ
مذاکــره بــرای کاهــش مصــرف بــرق توســط 
ــرق  ــد ب ــرق و خری ــزرگ ب ــدگان ب مصرف کنن
ــکاری  ــوان راه ــه عن ــی ب ــش خصوص از بخ
ــی  ــک معرف ــذر از دوران مصــرف پی ــرای گ ب
ــا  شــده اســت؛ امــا کارشناســان معتقدنــد ت
زمانــی کــه تعرفــه نادرســت بــرق بــه عنــوان 
ــورد  ــرق م ــت ب ــعه صنع ــدم توس ــه ع ریش
توجــه قــرار نگیــرد، کشــور هــر ســاله شــاهد 
تابســتان  در  بــرق  تأمیــن  در  مشــکالتی 

ــود. ــد ب خواه
 تعرفه برق در کشور

در حــال حاضــر بــرای تولیــد، انتقــال و توزیع 
ــدون در نظــر  ــرق ب ــووات ســاعت ب هــر کیل
گرفتــن هزینــه ســوخت، حــدود ۱۰۰ تومــان 
ــن  ــه میانگی ــی ک ــود؛ در حال ــه می ش هزین
هزینــه پرداختــی از ســوی مشــترکان حــدود 
۶۰ تومــان بــرای هــر کیلــووات ســاعت بــرق 
اســت. ایــن اختــالف در قیمــت تولیــد بــرق 
و هزینــه دریافتــی از مشــترکان بــه صــورت 
ــود.  ــت می ش ــت پرداخ ــرف دول ــه از ط یاران
بــه عبارتــی ناتوانــی صنعــت بــرق بــرای اتــکا 
بــه خــود در تأمیــن مالــی مــورد نیــاز ســبب 
ــم  ــده و حج ــت ش ــن صنع ــد ای ــعه کن توس
انبوهــی از بدهــی را بــرای دولــت بــه همــراه 
داشــته اســت. اگرچــه حالــت نهایــی اصــالح 
تعرفــه بــرق، رســیدن تعرفــه تولیــد بــرق بــه 
قیمــت تمام شــده آن و بیشــتر از آن اســت، 
امــا اولیــن قــدم بــرای اصــالح تعرفــه 
ــه ســمت ایجــاد بنگاهــی  ــرق و حرکــت ب ب
ــه  ــش تعرف ــوزه افزای ــن ح ــادی در ای اقتص
ــام  ــرق مشــترکان پرمصــرف و اجــرای نظ ب
ــت.  ــی اس ــی - افزایش ــذاری پلکان تعرفه گ
بــر مبنــای ایــن روش میــزان مشــخصی از 
ــف می شــود  ــوان الگــو تعری ــه عن مصــرف ب
ــش  ــو افزای ــر الگ ــازاد ب ــه مصــرف م و هزین
مصــرف  و  می کنــد  پیــدا  چشــمگیری 
کمتــر از کانــون افزایــش قیمــت خــارج 
ــه  ــر تعرف ــال حاض ــه در ح ــود. اگرچ می ش

بــرق خانگــی بــه صــورت پلکانــی اســت امــا 
فاصلــه تعرفــه پله هــای مصــرف بــه نحــوی 
ــد و  ــویق کن ــی را تش ــه صرفه جوی ــت ک نیس
ــه  ــرف بی روی ــرف را از مص ــترکان پرمص مش
بــازدارد. گفتنــی اســت کــه بــا در نظــر قیمــت 
ــر  ــه ازای ه ــان ب ــی )۳۵۰ توم ــرق صادرات ب
کیلــووات ســاعت( هــر مشــترک پرمصــرف 
ماهیانــه ۱۳۰ هــزار تومــان یارانــه پنهــان 
بــرق دریافــت می کنــد؛ امــا حداکثــر تعرفــه 
ــرای  ــرق ۲۹۳ تومــان ب ــی ب پلکان هــای فعل

ــووات ســاعت اســت. هــر کیل
 مصرف بهینه

ــه  ــا یاران ــتر ب ــرق بیش ــرف ب ــی مص در حال
بررســی ها  اســت کــه  همــراه  بیشــتری 
نشــان می دهــد مشــترکان پرمصــرف ۱۷ 
درصــد از کل مشــترکان را شــامل می شــوند 
و در صورتــی کــه الگــوی مصــرف بــرق 
)بــا توجــه بــه میــزان مصــرف اکثریــت 
مشــترکین( را رعایــت کننــد، نیــازی بــه 
ــرای کاهــش  اجــرای طرح هــای تشــویقی ب
ــن الزم  ــود. بنابرای ــد ب ــرق نخواه ــرف ب مص
ــاالنه  ــزی س ــای برنامه ری ــه ج ــه ب ــت ک اس
ــک  ــع پی ــرای رف ــا ب ــل گرم ــدای فص در ابت
نیافتــن  توســعه  ریشــه  بــرق،  مصــرف 
صنعــت بــرق و مصــرف بهینــه ایــن انــرژی 
مــورد توجــه قــرار گیــرد تــا عــالوه بــر ایجــاد 
ــه  ــرای مشــترکان پرمصــرف، هزین ــزه ب انگی
زیــاد رفــع پیــک بــرق در کشــور نیــز کاهــش 

ــد. یاب

گزارش اختصاصی کیمیای وطن:

 فصل گرما و معضلی 
به نام آب و برق

ــب  ــا در قال ــرد نه تنه ــالم ک ــس اع ــای مجل ــز پژوهش ه مرک
بودجــه ســال ۹۶ امــکان افزایــش مبلــغ یارانــه نقــدی وجــود 
ــغ  ــت مبل ــکان پرداخ ــدن ام ــم ش ــرای فراه ــه ب ــدارد،  بلک ن
ــذف  ــر ح ــون نف ــه ۱۴ میلی ــد یاران ــی،  بای ــان فعل ۴۵۵۰۰ توم

شــود. 
ــره ۱۴  ــق تبص ــرد: طب ــالم ک ــس اع ــای مجل ــز پژوهش ه مرک
قانــون بودجــه ســال ۱۳۹۶، ســازمان هدفمندســازی یارانه هــا 
مجــاز اســت فقــط ۵.۳۳ هــزار میلیــارد تومــان از منابــع خــود 
را صــرف پرداخــت نقــدی بــه خانوارهــا کنــد. بــه عبــارت دیگــر 
ــان  ــه ۴۵.۵ هــزار توم ــرار باشــد در ســال ۱۳۹۶ ماهیان ــر ق اگ
ــه  ــر یاران ــون نف ــه ۶۱ میلی ــوان ب ــط می ت ــود، فق ــت ش پرداخ
ــه  ــه در اســفندماه ۱۳۹۵ ب ــی ک ــرد؛ در حال نقــدی پرداخــت ک
بیــش از ۷۵ میلیــون نفــر یارانــه نقــدی پرداخــت شــده اســت. 

ــدون  ــون بودجــه ســال ۱۳۹۶، ب ــارت دیگــر اجــرای قان ــه عب ب
هیچ گونــه افزایــش یارانــه، نیازمنــد حــذف ۱۴ میلیــون نفــر از 
ــه نقــدی از ابتــدای ســال ۱۳۹۶ اســت.  دریافت کننــدگان یاران
ــه  ــان ب ــت بخواهــد در ســال ۱۳۹۶ همچن در ضمــن، اگــر دول
ــدی  ــد جدی ــد و زاد و ول ــه پرداخــت کن ــر یاران ــون نف ۷۵ میلی
ــزار  ــدود ۴۱ ه ــد ح ــال نیازمن ــرد، در کل س ــورت نگی ــز ص نی
میلیــارد تومــان اســت. بــه عبــارت دیگــر، فقــط بــرای پرداخت 
ــارد  ــر ۷۵۰۰ میلی ــال حاض ــال ۱۳۹۶ در ح ــدی در س ــه نق یاران

ــان کســری وجــود دارد.  توم
همچنیــن بــا در نظــر گرفتــن آمارهــای جمعیتــی ســال ۱۳8۵ 
ــور از  ــت کش ــد جمعی ــدود ۳۵ درص ــه ح ــت ک ــه آن اس نتیج
اجــرای ایــن قانــون بهره منــد و ۶۵ درصــد بقیــه از اجــرای آن 

ــده اند. ایمنــا ــرر ش متض

ــر  ــاون وزی ــی، مع ــور معظم منص
بــا  تجــارت،  و  معــدن  صنعــت 
وضعیــت  آخریــن  بــه  اشــاره 
اظهــار  رنــو  قــرارداد خودرویــی 
ــراردادی  ــو، ق ــرارداد رن ــت: ق داش
پیچیــده و بســیار مهــم اســت کــه 
چندیــن وجــه دارد و ایــدرو، رنــو و 
هســتند.  آن  وجه هــای  ســایپا 
ــا  ــه داد: م ــی ادام ــور معظم منص
ــد  ــال چن ــه دنب ــرارداد ب ــن ق در ای

مســئله بودیــم؛ اینکــه ســهم ســاخت داخــل را در ایــن قــرارداد 
 A&D بیشــتر کنیــم، صــادرات بــا مســئولیت رنــو باشــد، مرکــز
ــالیانه  ــد س ــد تولی ــز ۳۰۰ درص ــود و نی ــع ش ــران واق ــو در ای رن

صــادر شــود. 
ــع  ــازی صنای ــترش و نوس ــازمان گس ــل س ــت عام ــس هیئ رئی
ــه رو  ــختی هایی روب ــا س ــو ب ــرارداد رن ــه ق ــان اینک ــا بی ــران ب  ای
ــام  ــو تم ــا رن ــا ب ــرارداد م ــا ق ــرد: تقریب ــان ک ــود، بی ــر ب و زمان ب
ــران  ــه ای ــده ب ــه آین ــرکت هفت ــن ش ــروه ای ــن گ ــده و آخری ش

می آینــد و احتمــاال قــرارداد نهایــی می شــود. 
معظمــی در پاســخ بــه ســوالی مبنــی بــر اینکــه مخالفت هایــی 
ــز شــرکت  ــرارداد وجــود داشــت و نی ــن ق در مســیر امضــای ای
ســایپا عالقــه ای بــه امضــای ایــن قــرارداد نــدارد، عنــوان کــرد: 
ــدارد و  ــن رابطــه وجــود ن ــن رو تمــام شــده و مســئله ای در ای ب
ــته  ــت، برداش ــدرو داش ــه ای ــایپا ب ــه س ــی ک  در ازای بدهی های

شد. 

ــر  ــدرو مدنظ ــو وای ــن رن ــن رو بی ــزود: ب وی اف
ــه  ــی ک ــایپا طلب ــا آن را از س ــرد و م قرارمی گی
ــر  ــالوه ب ــم. ع ــداری کردی وجــود داشــت، خری
ــوان  ــه عن ــی ک ــاره مخالفت های ــد درب ــن بای ای
می شــود، بگویــم مخالفــت طبیعــت دموکراســی 

اســت. 
ــترش و  ــازمان گس ــل س ــت عام ــس هیئ رئی
ــه  ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــران ب ــع ای ــازی صنای نوس
ایــدرو جــدی پــای قــرارداد رنــو ایســتاده، اظهار 
ــدی  ــان ج ــاره فعالیت هایم ــا درب ــر م ــرد: اگ ک
ــیمی  ــت پتروش ــن ظرفی ــون ت ــتیم ۴۰ میلی ــم نمی توانس نبودی

ــم.  در کشــور ایجــاد کنی
ــع  ــازی صنای ــترش و نوس ــازمان گس ــل س ــت عام ــس هیئ رئی
ایــران افــزود: مــا فکــر می کنیــم هرچــه رقابــت بیشــتر باشــد، 
مــردم بیشــتر از ایــن مســئله اســتفاده می کننــد و بهــره خواهنــد 
ــار  ــردم فش ــه م ــد، ب ــتر باش ــار بیش ــدر انحص ــا هرق ــرد؛ ام ب

بیشــتری می آیــد. 
ــع  ــازی صنای ــترش و نوس ــازمان گس ــل س ــت عام ــس هیئ رئی
ــه چــه دلیــل مــردم بایــد  ــا طــرح ایــن پرســش کــه ب ایــران ب
خودروهایــی ســوار شــوند کــه سال هاســت از طــول عمــر 
ــاز  ــز آغ ــو و نی ــرارداد رن ــدن ق ــی ش ــاره نهای ــذرد، درب آن می گ
تولیــد در ایــن رابطــه، گفــت: هفتــه آینــده آخریــن گــروه ایــن 
ــی  ــرارداد نهای ــه ق ــم ک ــد و امیدواری ــران می آین ــه ای ــرکت ب ش
شــود؛ عــالوه بــر ایــن از اواســط ســال آینــده تولیــد در بــن رو بــا 

ــود. ایســنا ــاز می ش ــو آغ ــنس رن الیس

ــی  ــادی و دارای ــور اقتص ــر کل ام ــر و مدی ــده وزی نماین
اســتان یــزد بــا ارائــه گزارشــی از وضعیــت درآمدهــای 
اســتان طــی ســال های ۹۲ تــا ۹۵ گفــت: وصولــی 
ــد ۱۰۰  ــر و امی ــت تدبی ــن اســتان در دول ــای ای درآمده

ــق شــده اســت.  درصــد محق
مدیــران  نشســت  یازدهمیــن  در  نمــازی  علــی 
ــزود:  ــه وزارت اقتصــاد در اســتان اف دســتگاه های تابع
ــال های  ــی س ــتان ط ــی اس ــای وصول ــزان درآمده می
ــزار و ۴۶۶  ــزار و ۲۰۶، ۷ ه ــب ۶ ه ــه ترتی ــا ۹۵ ب ۹۲ ت
ــوده  ــال ب ــارد ری ۹ هــزار و ۳۵۷ و ۱۲ هــزار و ۷۲۱ میلی

ــت.  اس
ــتان  ــد اس ــتاد درآم ــت های س ــتمر نشس ــزاری مس ــه برگ ــاره ب ــا اش وی ب
یــزد از حضــور اثربخــش اداره کل امــور اقتصــادی و دارایــی در کمیته هــای 

تخصیــص اعتبــارات در راســتای سیاســت توســعه ای خبــر داد. 
وی همچنیــن ارتقــای انضبــاط مالــی، سالم ســازی و شفاف ســازی حــوزه 
مالــی، پیــاده کــردن نظــام حســابداری بخــش عمومــی بــا رویکــرد تعهــدی 
اجــرای خزانــه داری الکترونیــک و ســامانه بانــک واره، حــذف حســاب های 
مــازاد بانکــی و چــک در سیســتم دولتــی را از جملــه فعالیت هــای 

ــی اســتان برشــمرد.  ــه در راســتای ســاماندهی نظــام مال صورت گرفت
ــای  ــازی دارایی ه ــرح مولدس ــت: ط ــزد گف ــتان ی ــد اس ــتاد درآم ــر س دبی
ــدازی  دولــت در اســتان ســال گذشــته اجــرا و ســامانه »ســادا« نیــز راه ان
ــه اســالمی  شــده و در بخــش اجــرای سیاســت انتشــار اوراق اســناد خزان
توانســتیم موفــق عمــل کــرده و ۱۰۰ درصــد اعتبــاران ایــن بخــش را جــذب 

کنیــم. 
وی بهبــود فضــای کســب و کار را در قالــب راه انــدازی پنجــره واحــد 

شــهری  خدمــات  و  ســرمایه گذاری 
اداره کل  ایــن  فعالیت هــای  دیگــر  از 
اقتصــاد  شــرایط  بهبــود  راســتای  در 
زمینــه  در  و گفــت:  برشــمرد  اســتان 
ســرمایه گذاری نیــز اقدامــات موثــری 
انجــام و ۱8 میلیــون دالر ســرمایه گذاری 

ــت.  ــده اس ــذب ش ج
مجــوز  اخــذ  کــرد:  اظهــار  نمــازی 
ــای  ــرای پروژه ه ــی ب ــرمایه گذاری خارج س
متعــدد در اســتان بــه ارزش ۶۰8 میلیون 

دالر از جملــه فعالیت هــای ایــن بخــش اســت. 
وی پیگیــری اهــداف اقتصــاد مقاومتــی در اســتان از طریــق مشــارکت در 
ــار و نماگــر اقتصــادی  ــه اســتان، تدویــن و انتشــار نمای کارگروه هــای ۹گان
اســتان، تدویــن و انتشــار کتــب متعــدد در زمینه هــای اقتصــادی و 
فعالیت هــای  دیگــر  از  را  ســرمایه گذاری  خدمــات  مرکــز  راه انــدازی 

صورت گرفتــه در حــوزه اقتصــادی و ســرمایه گذاری بیــان کــرد. 
ــه وزارت  ــتگاه های تابع ــدگان دس ــران و نماین ــه مدی ــت ک ــن نشس در ای
اقتصــاد در اســتان حضــور داشــتند، دربــاره شــاخص های اقتصــادی 
امیــد، وضعیــت شــاخص های عملکــرد  و  تدبیــر  دولــت  در  اســتان 
دســتگاه های تابعــه وزارت اقتصــاد در اســتان، توجــه ویــژه بــه بنگاه هــای 
ــی  ــع بانک ــی، رشــد مناب ــت بانک ــات دول ــزرگ، وصــول مطالب کوچــک و ب
گمرکــی  جدیــد  ســامانه  پیاده ســازی  مالیاتــی،  درآمدهــای  رشــد 
ــای  ــرآوری صــادرات کااله ــاق کاال و مشــکالت ف ــا قاچ ــط ب مســائل مرتب
ــه                                          ــی گرفت ــر و تصمیمات ــادل نظ ــث و تب ــه ای بح ــائل بیم ــاق و مس قاچ

شــد. خبرآنالیــن

ــاره گرانــی نــرخ  نماینــده مــردم ســمیرم در مجلــس نیــز درب
برنــج گفــت: افزایــش تصاعــدی نــرخ برنــج، تهدیــدی بــرای 
حــذف ایــن کاالی اســتراتژیک از ســفره غذایــی اقشــار 
ــکار  ــا احت ــی می شــود و ســودجویان ب ــه تلق ــد جامع کم درآم
برنــج داخلــی، خواهــان عرضــه برنــج خارجــی هســتند. اصغــر 
ســلیمی اظهــار داشــت: برخــی از ســودجویان بــا احتــکار برنــج 
ــار  ــفره های اقش ــان س ــی را مهم ــج خارج ــد برن ــد دارن قص

ــد. ــه کنن ــد جامع کم درآم
ــد  ــرای خری ــه ب ــد جامع ــه اقشــار کم درآم ــان اینک ــا بی  وی ب
برنــج ایرانــی تحــت فشــارهای اقتصــادی قــرار دارنــد، تأکیــد 
اراضــی  توســعه کشــت های پرمحصــول، تســطیح  کــرد: 
برنــج، کاهــش هزینــه تولیــد، نوســازی تجهیــزات کشــاورزی 
از معیارهــای اساســی بــرای تولیــد انبــوه برنــج در بــازار تلقــی 

می شــود. بــه گفتــه نماینــده مــردم ســمیرم، اشــباع بــازار برنج 
بــا توســعه کشــت های پرمحصــول در شــمال و جنــوب کشــور 
ــج  ــرخ برن ــه ن ــت ک ــی اس ــن در حال ــود؛ ای ــی می ش عملیات
داخلــی بایــد همســو بــا تــوان اقتصــادی تمــام طبقــات جامعه 
تعییــن شــود. وی بــا بیــان اینکــه افزایــش تولیــد برنــج بیــش 
از تقاضــای بــازار، راهــکاری بلندمــدت بــرای بــه ثبــات رســاندن 
نــرخ برنــج در بــازار کشــاورزی تلقــی می شــود، افــزود: بــرای 
حــذف احتــکار در بــازار برنــج، بایــد کــف عرضــه و تقاضــا بــه 

ســمت افزایــش عرضــه محصــول ســنگین شــود. 
ــد  ــج نیازمن ــکار برن ــری از احت ــرد: جلوگی ــد ک ــلیمی تأکی س
ــتراتژیکی  ــول اس ــارداری محص ــر انب ــت ب ــژه دول ــارت وی نظ
همچــون برنــج دارد تــا هیــچ فــردی نتوانــد بــا احتــکار برنــج 

ــد. خبــر فارســی ــاد کن ــازار ایج ــری در ب کس

حذف ۱۴ میلیون نفر از لیست یارانه بگیران

مخالفت رسمی مجلس با افزایش یارانه ها
انتقاد نماینده سمیرم از گرانی برنج در آستانه ماه رمضان

احتکار برنج داخلی از سوی سودجویان

وصول 100 درصدی درآمدهای استان یزدآخرین وضعیت قرارداد رنو

،،
در  آب  بی رویــه  مصــرف  از  فــارغ 
کــه  کشــاورزی  و  صنعــت  بخــش 
ایــران  اصلــی مشــکل آب  ریشــه 
هــم  خانگــی  مصــرف  در  اســت 
مــا  کشــور  در  مصــرف  میانگیــن 
بســیار بیشــتر از میانگیــن مصــرف 

اســت. جهــان  در 

1 برابر شدن قیمت روغن نباتی36 هزار و 200 میلیارد تومان 
خسارت به کشاورزان وارد شد

 هزار میلیاردتومان 
در حوزه راهسازی هزینه شد

بنــا بــر آمــار بانــک مرکــزی میانگیــن قیمــت هــر لیتــر روغــن نباتــی مایــع طی 
ســال های ۱۳۸۸ تــا ۱۳۹۱، بیــش از ۲.۵ برابــر شــده کــه ایــن رونــد افزایشــی 

در فاصلــه ۱۳۹۲ تــا ۱۳۹۵ بیــش از ۱.۵ برابــر بــود.

قائم مقــام صنــدوق بیمــه کشــاورزی خســارت ســال گذشــته بخــش 
کشــاورزی را یک هــزار و ۲۰۰ میلیــارد تومــان اعــام کــرد و گفــت: 

تمامــی ایــن بدهــی بــه کشــاورزان پرداخــت شــده اســت.

وزیــر راه و شهرســازی گفــت: در دولــت یازدهــم تــا پایــان 
میلیــارد  هــزار   ۳6( ریــال  میلیــارد  هــزار   ۳6۰  ،۹۵ ســال 
تومــان( فعالیــت پیمانــکاری در حــوزه راهســازی انجــام شــد.

3 قتصـــادامروز یکشنبه 24 اردیبهشت ماه 1396 - سال سوم - شماره 428 روزنامه ا

43,900,000

  دنا  

29,700,000

GLX405 پژو  

43,300,000

  پژو 207 جدید  

21,800,000

   SE 111 سایپا  

46,031,000

  دنا پالس  

37,600,000

  پژو پارس سال   

34,600,000

 LX رانا  

25,300,000

  SX تیبا  

عصر خودرو

1.5



کوتاهازنصفجهان
برگزاری متفاوت نمایشگاه 

 سنگ اصفهان با حضور 
بیش از 30 شرکت خارجی

ســیزدهمین نمایشــگاه بین المللی  کیمیای وطن
ــا حضــور 110  ــع وابســته ب ســنگ، معــادن و صنای
شــرکت مطــرح داخلــی و خارجــی در محــل 
اصفهــان  اســتان  بین المللــی  نمایشــگاه های 

برگزار خواهد شد.
بــه گــزارش واحــد رســانه شــرکت نمایشــگاه های 
بین المللــی اســتان اصفهــان، در ایــن دوره از 
اردیبهشــت ماه   28 تــا   25 از  کــه  نمایشــگاه 
نمایشــگاهی  ســالن  چهــار  می شــود  برگــزار 
 شــامل 9000 متــر مربــع فضــای سرپوشــیده 
ــان مشــارکت کنندگانی از اســتان های  ــاز، میزب و ب
تهــران  رضــوی،  خراســان  فــارس،   مرکــزی، 
و اصفهــان خواهــد بــود. همچنیــن 30 شــرکت از 
ــال در  ــا، اســپانیا و پرتغ ــن، ایتالی کشــورهای چی

ایــن نمایشــگاه حضــور دارنــد.
انــواع  زمینــه  در  داخلــی  شــرکت کنندگان 
ــی  ــاختمانی، صادرات ــده س ــنگ های فرآوری ش س
ماشــین آالت  و  تجهیــزات  تزئینــی،  عمرانــی، 
ــنگ  ــادن س ــرآوری، مع ــنگبری و ف ــزارآالت س اب
و تکنولــوژی اســتخراج، تجهیــزات و ماشــین آالت 
ــل  ــته )حم ــع وابس ــات و صنای ــنگبری، خدم  س
تعمیــر  یدکــی،  قطعــات  و  لــوازم  نقــل،   و 
ــته(  ــین آالت وابس ــزات و ماش ــداری تجهی و نگه

ــد.  ــت دارن فعالی
مراکــز علمــی و تحقیقاتــی، انجمن هــا، نشــریات 
تخصصــی و مراکز بازرگانی نیز از دیگر شــرکت کنندگان 
ایــن نمایشــگاه هســتند. شــرکت کنندگان خارجــی 
نیــز در زمینــه انــواع ســنگ های طبیعــی و مصنوعی 
ابــزار بــرش، صیقــل، رزیــن، پولیــش و تجهیــزات 

ــد. مرتبــط حضــور یافته ان
افزایــش متــراژ شــرکت های خارجــی نســبت بــه 
ــن  ــتقیم چندی ــور مس ــته و حض ــال های گذش س
دانشــگاه از جملــه دانشــگاه صنعتــی اصفهــان از 

نقــاط قــوت ایــن دوره اســت.
همچنیــن برگــزاری همایــش »ســنگ و چالش های 
صادراتــی« از ســاعت 8 صبــح روز 25 اردیبهشــت 
در محــل اتــاق بازرگانــی اصفهــان بــا حضــور 
ــان  ــه، اقتصاددان ــیون های مربوط ــای کمیس اعض
برجســته و اســتادان دانشــگاه و برگــزاری جلســه 
ــارکت کنندگان  ــان و مش ــن مهمان ــی بی هم اندیش
 15 ســاعت  در  ســنگ  نمایشــگاه  خارجــی 
ســالن  در  اردیبهشــت   25 روز  دقیقــه   30 و 
همایش هــای محــل نمایشــگاه های اســتان، از 
ــت. ــداد اس ــن روی ــی ای ــای جانب ــه برنامه ه جمل

ایــن نمایشــگاه از ســاعت 16 تــا 22 روزهــای 
ــع  یادشــده، در محــل نمایشــگاه های اســتان واق
در پــل شهرســتان میزبــان بازدیدکننــدگان خواهــد 

بــود.

 سی و سه پل پس از عبور مترو 
به صورت هوشمند رصد می شود

ــان  ــتان اصفه ــی اس ــراث فرهنگ ــر کل می مدی
بــا اشــاره بــه اکتشــافات میــراث فرهنگــی 
ــود  ــر ب ــرد: بهت ــار ک ــرو اظه ــط مت ــیر خ در مس
ــا در  ــرد؛ ام ــور نمی ک ــاغ عب ــرو از چهارب ــه مت ک
ســاخت ایســتگاه ها بــا همــکاری ســازمان 
قطــار شــهری تمــام تــاش خــود را انجــام 
ــر ســازه ای مواجــه می شــویم  ــا ه ــا ب ــم ت دادی
ــم. ــت کنی ــال آن رعای ــت را در قب ــت حفاظ نهای

وی افــزود: مدرســه چهاربــاغ و سی وســه پل 
مهم تریــن آثــاری هســتند کــه در مســیر متــرو 
ــم  ــا فراه ــتیم ب ــدد هس ــده اند؛ درص ــع ش واق
آوردن یــک سیســتم مانیتورینــگ هوشــمند 
ــر  ــت نظ ــا را تح ــن بناه ــود ای ــت موج وضعی
بگیریــم و بــا پایــش مــدام آن، از خطــرات 

ــم. ــری کنی ــی جلوگی احتمال
اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  اللهیــاری  فریــدون 
تمهیــدات  بنــا  دو  ایــن  از  مراقبــت  بــرای 
ــح  ــت، تصری ــده اس ــی ش ــز پیش بین ــی نی فن
ــد  ــدف رص ــا ه ــگ ب ــتم مانیتورین ــرد: سیس ک
دو  واکنش هــای  آنایــن  و  لحظه به لحظــه 
در  سی وســه پل  و  چهاربــاغ  مدرســه  بنــای 
برابــر عبــور متــرو صــورت خواهــد گرفــت و 
لرزش هــای احتمالــی زیــر ذره بیــن خواهــد 

ــود. ب
ــی  ــز علم ــک مرک ــا ی ــرد: ب ــه ک ــاری اضاف اللهی
دانشــگاهی معتبــر کشــور جهــت راه انــدازی 
ــه  ــده ک ــل آم ــه عم ــی ب ــن سیســتم مذاکرات ای
ــام خواهــد شــد. ــه زودی اع گزارش هــای آن ب

پیاده راه ســازی چهاربــاغ  بــه  بــا اشــاره  وی 
ــراث  ــا می ــرح تنه ــن ط ــرد: در ای خاطرنشــان ک
ــی  ــت؛ ول ــوده اس ــده نب ــی تصمیم گیرن فرهنگ
معتقدیــم هرچقــدر بناهــای تاریخــی اصفهــان، 
ــوند،  ــی ش ــک خال ــلوغی و ترافی ــام، ش از ازدح
ــا  ــه ب ــاوه اینک ــه ع ــود؛ ب ــد ب ــب تر خواه مناس
ایــن روش بــه اصالــت خــود هــم بازمی گردنــد.

 مدیــر کل میــراث فرهنگــی، صنایــع  دســتی 
بیــان  بــا  اصفهــان،  اســتان  گردشــگری  و 
ــه لحــاظ ترافیکــی،  اینکــه نهادهــای مختلــف ب
ــم  ــه تصمی ــن زمین ــهری در ای ــی و ش اجتماع
شــد:  یــادآور  گرفــت،  خواهنــد  را  نهایــی 
اقــدام  می توانــد  چهاربــاغ  پیاده راه ســازی 
ــد از  ــر آن بای ــاد دیگ ــی ابع ــد؛ ول ــی باش مثبت
ــب دیگــر دســتگاه ها مــورد قضــاوت واقــع  جان

ربیــع خبــری  پایــگاه  شــود. 

چهل وهشــتمین جلســه شــورای گفت وگــوی 
دولــت و بخــش خصوصــی اســتان اصفهــان 
بــا حضــور اســتاندار، رئیــس اتــاق بازرگانــی 
و اعضــای شــورا در ســالن اجتماعــات اتــاق 

بازرگانــی اصفهــان برگــزار شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق بازرگانــی 
اصفهــان، رســول زرگرپــور اســتاندار اصفهــان 
و رئیــس شــورای گفت وگــوی دولــت و 
بخــش خصوصــی اســتان اصفهــان، یکــی از 
ــزار توســعه صــادرات را وجــود  ــن اب مهم تری
در  بین المللــی  حمل ونقــل  شــرکت های 
اســتان برشــمرد و گفــت: وجــود 1500 تانکــر 
ــتر  ــتان بس ــنده در اس ــوخت و 2500 کش س
ــل   ــرکت های حم ــاد ش ــرای ایج ــبی ب مناس

ــت. ــی اس ــل بین الملل و نق
ــاژ  ــر تن ــان از نظ ــتان اصفه ــزود: اس وی اف
ــت  ــه نخس ــور رتب ــطح کش ــار در س ــل ب حم
ــل   ــرکت های حم ــاد ش ــی در ایج را دارد؛ ول
ــه شــورا  ــا مســائلی روبه روســت ک ــل ب و نق

ــوند. ــرف ش ــد برط ــاش می کن ت

ــل   ــی حم ــود شــرکت های تعاون ــور نب زرگرپ
ــم  ــتان را علی رغ ــی در اس ــل بین الملل و نق
ــم  ــائل مه ــی از مس ــتان، یک ــن اس ــاز ای نی
ــا  ــد ب ــرر ش ــت: مق ــمرد و گف ــتان برش اس
ــط  ــتگاه های ذی رب ــدگان دس ــور نماین حض
و  شــده  تشــکیل  کارشناســی  کارگــروه 
توانمنــد حمــل   درخصــوص تشــکل های 
ــر  ــی کاال در اســتان حداکث ــل بین الملل  و نق
ــنهادهای الزم را  ــاه پیش ــدت 3 م ــرف م ظ

ارائــه شــود.
ــی  ــه بعض ــن ب ــان همچنی ــتاندار اصفه اس
ــعه  ــیر توس ــود در مس ــع موج ــر از موان دیگ
و  کــرد  اشــاره  اســتان  تعــاون  بخــش 
گفــت: اعــام نکــردن طرح هــای قابــل  
ــی توســعه  ــه شــرکت های تعاون واگــذاری ب
مــاده  و عمــران شهرســتان ها )موضــوع 
شــرکت ها(،  ایــن  تأســیس  قانــون   5
ــودن نقــش شــوراها در تشــکیل  پررنــگ نب
و  توزیــع  و  تولیــد  تعاونــی  شــرکت های 
مصــرف و اخــذ عــوارض احــداث ســاختمان 

پســت بــرق و گازبــر مبنــای واحــد تجــاری 
کــه توســط تعاونی هــا ســاخته  شــده، از 
جملــه مشــکات ایــن بخــش اســت کــه در 
ایــن جلســه درخصــوص چگونگــی برطــرف 

ــد. ــری ش ــا تصمیم گی ــردن آن ه ک
اتــاق بازرگانــی آمــاده همــکاری بــرای 
نقــل  و  حمــل   شــرکت های  تشــکیل 

اســت بین المللــی 
ســــید عبــدالوهـــاب ســهل آبادی، رئیــس 
اتــاق بازرگانــی اصفهــان نیــز در ایــن جلســه 
تاکیــد کــرد: اســتان اصفهــان در بخش حمل 
بارهــای داخلــی توانمنــدی جالــب  توجهی در 
ســطح کشــور دارد و اتــاق بازرگانــی اصفهــان 
ــرای  ــزاری دوره هــای آموزشــی ب ــاده برگ آم
نقــل  حمــل  و  شــرکت های  تأســیس 

ــت. ــتان اس ــی در اس بین الملل
ــرای  ــژه ب ــه وی ــکیل کمیت ــتار تش وی خواس
راه انــدازی ایــن شــرکت ها شــد و گفــت: اتــاق 
بازرگانــی و اتــاق تعــاون بــا همــکاری اداره کل 
تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی می تواننــد زمینــه 

ــن شــرکت ها را فراهــم ســازند. تشــکیل ای

ــل  و  ــرکت حم ــود 460 ش ــهل آبادی وج س
ــان  ــان را نش ــتان اصفه ــی دراس ــل داخل نق
ــی  ــار داخل ــل ب ــدی اســتان در حم از توانمن
ــان  ــتان اصفه ــت: اس ــمرد و گف ــور برش کش
در کریــدور مرکــز کشــور قــرار گرفتــه و 
می توانــد از ایــن ظرفیــت بــرای توســعه 
حمــل جــاده ای و ریلــی اســتفاده کنــد. 
ــرق در  ــک مصــرف ب ــن بررســی پی همچنی
تابســتان در واحدهــای فــرآوری ســنگ 

توســط شــرکت توزیــع بــرق اســتان مطــرح 
و مقــرر شــد کــه پیگیــری الزم در ایــن 
ــا هــدف متوقــف نشــدن فعالیــت  ــه ب زمین
واحدهــای تولیــدی صــورت گیــرد. مصطفــی 
بازرگانــی  اتــاق  نایب رئیــس  رناســی، 
اصفهــان، نیــز در ایــن جلســه خواســتار 
ــازی  ــرای نوس ــویقی ب ــت تش ــه سیاس ارائ
تولیــدی  واحدهــای  بــرق  موتورهــای 
میــزان  در  شفاف ســازی  و گفــت:   شــد 
و قیمــت بــرق مصــرف واحدهــای تولیــدی 
راســتا  ایــن  در  مهمــی  گام   می توانــد 

باشد.
در ادامــه محمدرضــا برکتیــن، رئیــس خانــه 
صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان اصفهــان 
ــرق  ــی ب ــاد از قطع ــا انتق ــه ب ــن جلس در ای
واحدهــای تولیــدی در ســاعت پیــک مصرف 
نمی تواننــد  تولیــدی  واحدهــای  گفــت: 
نظــم کاری خــود را بــه دلیــل ســاعات 
ــاعات  ــد و در س ــر دهن ــرف تغیی ــک مص پی
متوقــف  را  تولیــدی  فعالیــت   اوج کاری 

کنند.

در چهل وهشتمین جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان مطرح شد:

تأکید بر تشکیل شرکت های 
حمل ونقل بین المللی در اصفهان

ــان  ــت اصفه ــش نف ــرداری شــرکت پاالی ــر بهره ب مدی
ــل«، کارشــناس  ــن مــک نی ــد »موری ــروز در بازدی دی
دبیرخانــه اوپــک، از شــرکت پاالیــش نفــت اصفهــان 
گفــت: ایــن شــرکت فعالیــت خــود را در زمینــه 
ــی  ــای نفت ــد فرآورده ه ــام و تولی ــت خ ــش نف پاالی
و تأمیــن خــوراک صنایــع پایین دســتی از ســال 
آغــاز  متقــارن  پاالیشــگاه  دو  قالــب  در  و   1358 

کرد.
حامــد آرمانفــر گفــت: بنزیــن یــورو 4، گازوئیــل یــورو 
ــدات  ــن تولی ــع از مهم تری ــفید و گاز مای ــت س 4، نف

ــن شــرکت محســوب می شــود. ای
کارشــناس دبیرخانــه اوپــک نیــز در ایــن نشســت بــا 
قدردانــی از تــاش ارزشــمند کارکنــان و متخصصــان 

پاالیشــگاه  بــزرگ صنعتــی، گفــت:  ایــن واحــد 
ــت و در  ــوردار اس ــژه ای برخ ــت وی ــان از اهمی اصفه
ــن  ــد از ای ــران درخواســت بازدی مــدت حضــورم در ای

ــتم. ــگاه را داش پاالیش
موریــن مــک نیــل پــس از بازدیــد از واحدهــای 
ــران  ــزرگ ای ــور ب ــت: کش ــرکت گف ــن ش ــی ای عملیات
ــر  ــکا ب ــا ات ــگفت انگیزش و ب ــخ ش ــتوانه تاری ــا پش ب
توانایــی مــردم خــود، پیشــرفت جالــب توجهــی 
 را در عرصــه صنعــت و دانــش بــه دســت آورده 

است.
ایـــن شــرکت در منطقــه ای بــا مســاحت 340 هکتــار 
ــت  ــده و ظرفی ــع ش ــان واق ــی اصفه ــمال غرب در ش

ــت. ــکه در روز اس ــزار بش ــد آن 375 ه تولی

رئیــس هیئــت ورزش روســتایی و بازی هــای بومــی و محلــی 
ــکاران  ــه ورزش ــکات بیم ــه مش ــاره ب ــا اش ــان ب ــتان اصفه اس
ایــن هیئــت گفــت: بــا توجــه بــه تفــاوت هزینــه ای کــه وجــود 
دارد، در ســال های گذشــته بــا مشــکات زیــادی روبــه رو 
بودیــم کــه قــرار بــود بــا پیگیری هــای انجام شــده ایــن موانــع 
از ابتــدای ســال برداشــته شــود؛ امــا همچنــان بــه قــوت خــود 

باقــی اســت.
ــار کــرد: خوشــبختانه عملکــرد هیئــت در  مهــدی اســدی اظه
ســال 1395 بــا تمــام مســائل و مشــکاتی که داشــتیم بســیار 
خــوب و پررنــگ بــود. یکــی از کارهــای ارزنــده ای کــه در ســال 
گذشــته موفــق بــه انجــام آن شــدیم، راه انــدازی و بهره بــرداری 

از 96 خانــه ورزش در روســتاها بــود.
وی بــا اشــاره بــه ســخنان مقــام معظــم رهبــری درخصــوص 

احیــای بازی هــای بومــی و محلــی و ایجــاد نشــاط و ســامتی 
در بیــن روســتاییان گفــت: در ایــن راســتا، برنامه هــای بســیار 
خوبــی در نظــر گرفتیــم. در اولیــن گام مســابقات ملــی 
ــا 13  ــتان ب ــدود 10 اس ــه ح ــم ک ــی کردی ــواری را اجرای شترس
تیــم و 35 نفــر شــتر نزدیــک بــه 4 کیلومتــر در کویــر منطقــه 
ــز از  ــر نی ــزار نف ــش از 4 ه ــد و بی ــواری کردن ــه را شترس ورزن
ــه  ــن برنام ــا از ای ــدف م ــد. ه ــدن کردن ــابقات دی ــن مس ای
معرفــی بخــش گردشــگری منطقــه کــه بــه شــهر »فرشــتگان 
ســفیدپوش« معــروف اســت، بــود کــه برنامــه مســابقات نیــز 
ــف برگــزاری  ــن هــدف در بخش هــای مختل ــر اســاس همی ب
موســیقی های  محلــی،  و  بومــی  کاســیک  بازی هــای 
حماســی، ملــی و محلــی و همچنیــن پوشــش محلــی طراحی 

ــود. ایســنا شــده ب

رئیــس کل دادگســتری اســتان اصفهــان از نامزدهــای 
ــت  ــه حرک ــا خواســت از هرگون ــواداران آن ه ــات و ه انتخاب
ــات  ــان انجــام تبلیغ ــون و تفرقه افکــن، در جری خــاف قان

ــد. ــی بپرهیزن انتخابات
کمیتــه  جلســه  هفتمیــن  در  وفــا  خســروی  احمــد 
ــر  ــتان ب ــی اس ــات انتخابات ــم و تخلف ــگیری از جرائ پیش
وجــود ارتبــاط، تعامــل خــوب و اخاق محــور بیــن اعضــای 

ــرد. ــد ک ــا تاکی ــی نامزده ــتادهای انتخابات س
ــم  ــر معظ ــام)ره( و رهب ــرت ام ــه حض ــان اینک ــا بی وی ب
انقــاب بــر حفــظ اتحــاد و وحــدت کلمــه در همــه زمان هــا 
ــه  تاکیــد کرده انــد، افــزود: وظیفــه داریــم بــرای رســیدن ب
ــا تعالــی ارزش هــا و ســربلندی  هــدف مشــترک کــه همان

ایــران اســامی اســت، تــاش کنیــم.

رئیــس کل دادگســتری اســتان اصفهــان از تــاش کمیتــه 
ــتان  ــن اس ــی ای ــات انتخابات ــم و تخلف ــگیری از جرائ پیش
 در برقــراری نظــم امنیــت فضــای انتخاباتــی تقدیــر کــرد .

وی گفــت: بــا نزدیــک شــدن بــه زمــان برگــزاری انتخابــات 
شــاهد افزایش شــور و نشــاط انتخاباتی در ســطح شهرهای 
اســتان هســتیم و ایــن نشــان از غیــرت ملی و تعصــب زیاد 
 مــردم والیتمــدار بــرای مشــارکت در تعییــن سرنوشــت خود 

دارد.
خســروی وفــا افــزود: در تمــام انتخابــات برگزارشــده 
ــت  ــن سرنوشــت مل ــون و تعیی ــه آزم ــه صحن در کشــور ک
در  اصلــی  نقش آفرینــان  مــردم  می شــود،  محســوب 
ــاب  ــی انق ــداف عال ــق اه ــاط و تحق ــور و نش ــاد ش ایج

ایرنــا بوده انــد. 

ــر  ــال احم ــت ه ــان جمعی ــاون داوطلب مع کیمیای وطن
اســتان اصفهــان از برگــزاری همایــش بــزرگ دوچرخه ســواری 

به مناسبت گرامیداشت هفته هال احمر خبر داد.
ــا بیــان ایــن  ــه گــزارش کیمیــای وطــن، علیرضــا ســلیمی ب ب
خبــر گفــت: جمعــی از داوطلبــان جمعیــت هــال احمر اســتان 
اصفهــان بــا مشــارکت خانــه داوطلــب هیئــت دوچرخه ســواری 
اســتان در همایــش دوچرخه ســواری ای کــه بــه مناســبت 
ــاد باســعادت منجــی  ــا می ــان ب ــه هــال احمــر و همزم هفت
عالــم بشــریت، حضــرت مهدی)عــج( صــورت گرفــت، مســیر 
 تاالرفرشــچیان – میــدان انقــاب تــا پــل خواجــو را رکاب

 زدند.
مقابــل  تجمــع  بــا  دوچرخه ســواران  کــرد:  تصریــح  وی 
ســاختمان ســتاد جمعیــت هــال احمــر اســتان اصفهــان در 

ــم  ــاد باســعادت منجــی عال ــه مناســبت می ــه ب مراســمی ک
ــد. ــزار شــد، شــرکت کردن ــر برگ ــه هــال احم بشــریت و هفت

گفتنــی اســت در ایــن مراســم جوایــزی نیــز بــه قیــد قرعــه بــه 
شــرکت کنندگان اهــدا شــد.

 ظرفیت پاالیشگاه اصفهان 
به 375 هزار بشکه در روز رسید

رئیس کل دادگستری استان اصفهان:

تبلیغات، به دور از فعالیت های خالف قانون انجام شود

 مشکل بیمه ورزشی ورزشکاران روستایی و عشایر
 حل نشده است

 دوچرخه سواران اصفهانی با شعار 
»دنیایی در انتظار صلح« پا به رکاب شدند

،،
اســتان اصفهــان در بخــش حمــل 
بارهــای داخلــی توانمنــدی جالــب 
و  دارد  کشــور  ســطح  در   توجهــی 
آمــاده  اصفهــان  بازرگانــی  اتــاق 
برگــزاری دوره هــای آموزشــی بــرای 
تأســیس شــرکت های حمــل  و نقــل 

اســت. اســتان  در  بین المللــی 

 آبشار پونه زار فریدونشهر
از دیدنی های ناشناخته اصفهان

 آبشــار پونــه زار فریدونشــهر، از دیدنی هــای ناشــناخته اســتان 
اصفهــان اســت. ایــن آبشــار بــا دیواره هایــی پوشــیده از خــزه 
خوشــرنگ و فضایــی بــس طرب انگیــز، پذیــرای عاقه منــدان 
ــه ارتفــاع تقریبــی 75 متــر  ــه زار ب خویــش اســت. آبشــار پون
یکــی از زیباتریــن آبشــارهای ایــران اســت کــه بعد از روســتای 
چغیــورت )پشــت کــوه( و بــا حــدود نیم ســاعت پیــاده روی در 
نزدیکــی روســتای دربنــد واقــع اســت. نــام قدیــم ایــن مســیر 
»آخــوره پاییــن« و نــام جــاده باالتــر »آخــوره باال« بوده اســت. 
بســیاری از گل هــای وحشــی و دارویــی ایــران را می تــوان در 

کوه هــای ایــن منطقــه یافــت.
ــه ســمت غــرب ســرازیر  ــه ب ــن منطق ــرآب ای  چشــمه های پ
تشــکیل  را  دز  رود  سرچشــمه های  نهایــت،  در  و  شــده 
ــادی  ــی زی ــه، آبده ــن منطق ــگان در ای ــمه لن ــد. چش می دهن
دارد و از آن جهــت تامیــن آب شــرب مــردم فریدونشــهر 
اســتفاده می شــود. چشــمه لپــه نیــز در حــدود 2 کیلومتــری 

چشــمه لنــگان واقــع اســت و خــروج آب از ایــن چشــمه بــه 
ــدت  ــه م ــه ب ــه طــوری ک ــک( اســت؛ ب ــر )پریودی ــور متوات ط
یــک ربــع آب از زمیــن خــارج شــده و ســپس جریــان خــروج 
ــن  ــتر بی ــه بیش ــن منطق ــارهای ای ــود. آبش ــع می ش آب قط
ــارها  ــن چشمه س ــهر و در بی ــتان های داران و فریدونش شهرس

ــع هســتند. واق
 آب و هــوای فریدونشــهر، معتــدل کوهســتانی اســت. منطقــه 
فریــدن دارای جاذبه هــای توریســتی زیــادی اســت؛ از جملــه 
آبشــار زیبــای پونــه زار در دره زیبــای پونــه زار و در دل ارتفاعــات 

ســر بــه فلــک کشــیده زاگــرس مرکــزی قــرار دارد.
از مســیر شــهرکرد، جــاده شــیخ شــبان، روســتای کمیشــک، 
ــه  ــه شــهر داران و از آنجــا ب ــگان ب ســنیگرد، اســکندری، خوی
طــرف فریدونشــهرحرکت می کنیــم؛ در مســیر روســتا های 
بــرف انبــار ، خمســلو ، خویــگان، صادقیــه، بیجگــرد، پادجــان 
ــه  ــه فریدونشــهر می رســیم ک ــا ب ــم ت را پشــت ســر می گذاری
ــان  ــهر اصفه ــری ش ــهرکرد و 155کیلومت ــری ش در170 کیلومت
ــی  ــه راه ــک س ــه ی ــهر ب ــور از فریدونش ــس از عب ــراردارد پ ق

می رســیم.

شــعبان  نیمــه  بــا  همزمــان  کیمیای وطن

عالــم  منجــی  یگانــه  باشــکوه  والدت  ســالروز 
حضــور  بــا  و  مهدی)عــج(  حضــرت  بشــریت 
مهنــدس احمــد زمانــی مدیــر عامــل شــرکت 
ــین  ــدس حس ــن، مهن ــدر تأمی ــرمایه گذاری ص س
اعضــای هیئت مدیــره  رئیــس و ســایر   ناجــی 
ذوب آهــن  عامــل  مدیــر  صادقــی  مهنــدس  و 
جمعــی از مدیــران و مســئوالن و همــکاران بخــش 
آهــن  ســنگ  فــرآوری  پــروژه  آگلومراســیون، 
ذوب آهــن افتتــاح شــد و بــه بهــره بــرداری 
رســید. پــروژه فــرآوری ســنگ آهــن در ذوب آهــن 
اصفهــان در ادامــه اقدامــات مختلــف در جهــت 

اولیــه  مــواد  از  بهینــه  اســتفاده   صرفه جویــی، 
ــار آهــن  ــش عی ــا هــدف افزای ــد ب ــش تولی  و افزای
و کاهــش عیــار عناصــر مضــر در آن بــا بهره گیــری 
ــتفاده از  ــا اس ــان و ب ــص کارکن ــش و تخص از دان
بــه  و  شــد  انجــام  شــرکت  ایــن  تجهیــزات 
بهره بــرداری رســید. مهنــدس حســن ضیــا، معــاون 
پشــتیبانی و ســاخت ذوب آهن اصفهان، در مراســم 
افتتــاح ایــن پــروژه بــا بیــان ایــن مطلــب گفــت: بــا 
ــه اینکــه فرآینــد تولیــد چــدن و فــوالد در  توجــه ب
ــه روش کــوره بلنــد  ــه ذوب آهــن اصفهــان ب کارخان
انجــام می شــود، هرچــه ســنگ آهــن ورودی کــوره 
ــان  ــد، راندم ــوردار باش ــتری برخ ــار بیش ــد از عی بلن

کــوره افزایــش می یابــد و بــه طبــع آن قیمــت 
تمام شده محصول تولیدی پایین می آید.

ــن در  ــروژه را 200 ت ــن پ ــد ای ــت کل تولی وی ظرفی
ســاعت عنــوان کــرد کــه 180 تــن در ســاعت تولیــد 

محصــول اصلــی اســت.
 معــاون پشــتیبانی و ســاخت ایــن شــرکت افــزود: 
از ویژگی هــای منحصربه فــرد ایــن پــروژه ایــن 
اســت کــه کلیــه عملیــات اعــم از ســاخت و نصــب 
اســکلت فلــزی ســاختمانی، تجهیزاتــی و تابلوهــای 
 بــرق )MCC( و تابلــو PLC در داخــل کارخانــه 
معاونت هــای  در  شــرکت  پرســنل  توســط  و 
پشــتیبانی و ســاخت و معاونــت بهره بــرداری انجام 
ــط  ــز توس ــروژه نی ــن پ ــی ای ــت. طراح ــه اس گرفت
ــه طــور  حــوزه معاونــت برنامه ریــزی و توســعه و ب
خــاص توســط مدیریــت ارشــد مهندســی کارخانــه 

ــت. ــده اس ــام ش انج

ــزات  ــن تجهی ــت: تأمی ــار داش ــا اظه ــدس ضی مهن
ــام  ــا انج ــل انباره ــزات داخ ــا از تجهی ــروژه عمدت پ
ــد  شــده و بخــش کوچکــی توســط مدیریــت خری
مجموعــه  اســت.  شــده  خریــداری  تجهیــزات 
تجهیــزات از طریــق سیســتم اتوماســیون و از طریق 
ــه طراحــی  ــرداری می شــود ک ــرل و بهره ب HMI کنت
و اجــرای آن و برنامــه PLC توســط مدیریــت 
ــه  ــت. ب ــده اس ــام ش ــات انج ــیون و ارتباط اتوماس
 طــور خــاص می تــوان گفــت کــه ایــن پــروژه 
نمــادی از خودبــاوری و توانایــی پرســنل ذوب آهــن 
اســت و ریشــه در عــزم و اراده آهنیــن غیورمــردان 
ذوب آهــن دارد. معــاون پشــتیبانی و ســاخت 
ذوب آهــن مدت زمــان انجــام پــروژه را 4 مــاه ذکــر 
کــرد )شــروع پــروژه آذر 95 و پایــان آن فروردیــن 
ــوع خــود رکــورد محســوب می شــود. 96( کــه در ن

وی تصریــح کــرد: ایــن پــروژه بــا توجــه بــه شــرایط 

ــط  ــی توس ــه طراح ــن تجرب ــود و اولی ــاص خ خ
ــق احجــام  ــرآورد دقی ــود ب ــه و نب مهندســی کارخان
در ابتــدای پــروژه، در صورتــی کــه قــرار بــود توســط 
پیمانــکاران انجــام شــود، هزینه هــای چندیــن 
برابــری شــامل قیمت هــای جدیــد، دســتورکارهای 
ــاد و افزایــش مبلــغ پیمــان و ادعاهــای بســیار  زی
ــر  ــت عــاوه ب ــن باب ــی داشــت و از ای ــاد را در پ زی
صرفه جویــی فوق العــاده از بســیاری از دعــاوی 
حقوقــی نیــز جلوگیــری کــرده اســت. عــاوه 
ــود  ــنل موج ــه از پرس ــورت بهین ــه ص ــه ب ــر اینک ب
بهــره وری صــورت گرفتــه اســت. الزم بــه یــادآوری 
بــه  صرف شــده  ســاعت های  نفــر  اســت کــه 
ــل  ــه تحمی ــه کارخان ــازادی را ب ــه م هیچ وجــه هزین
نکــرده و ایــن پرســنل درصــورت عــدم به کارگیــری 
در ایــن پــروژه، حقــوق و مزایــای خــود را دریافــت 

نــد. می کرده ا

#اصفهان_گردی
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شهردار فوالدشهر تأکید کرد:
 توجه ویژه شهرداری 

 و شورای شهر فوالدشهر 
به مسائل فرهنگی

M.R.Sharifi@eskimia.ir
محمدرضا شریفیفوالدشهر

عبــاس مــرادی، شــهردار فوالدشــهر، در آییــن افتتاح 
قــرارگاه فرهنگــی ولــی امــر و دارالمهدی)عــج( 
فوالدشــهر، حقیقــت وجــودی انســان را ُبعــد روحــی 
ــر  ــلمانان ب ــا مس ــت: م ــت و گف ــوی او دانس و معن
ــزرگ  ــی ب ــان منج ــه در آخرالزم ــم ک ــن عقیده ای ای
انســان ها حضــرت مهدی)عــج( از نســل پیامبــر 
اکــرم)ص( ظهــور خواهــد کــرد و حکومــت واحــد و 

ــد داد. ــکیل خواه ــی را تش ــه  جهان عادالن
مــرادی افــزود: نــگاه مثبــت دیــن بــه آینــده  تاریــخ 
و اعتقــاد بــه حضــرت مهدی)عــج(، اصلــی بــه نــام 
انتظــار را در دل هــا زنــده کــرده و انســان منتظــر، بــه 
ــدف و  ــه ه ــت ک ــی اس ــه، کس ــاص کلم ــای خ معن
ــه روزی  ــن دارد ک ــد و یقی ــود را می شناس ــان خ آرم
آن هــدف در جهــان محقــق می شــود؛ از طرفــی 
پویایــی جامعــه شــیعه در طــول تاریــخ بــه دو 
عامــل وابســته بــوده اســت: گذشــته ســرخ؛ اعتقــاد 
ــرای ایثــار و شــهادت در راه  ــه عاشــورا و آمادگــی ب ب
حقیقت جویــی.  و  آرمان گرایــی  عدالت خواهــی، 
نپذیرفتــن  و  مهدویــت  بــه  بــاور  ســبز؛  آینــده 
حکومــت طاغــوت و تــاش بــرای گســترش عدالــت 

ــانیت. و انس
شــهر  و شــورای  داشــت: شــهرداری  بیــان  وی 
فوالدشــهر بــه مســائل فرهنگــی توجــه ویــژه ای 
ــودن شــهر  ــد ب ــه جدی ــا توجــه ب ــد. ب داشــته و دارن
فوالدشــهر و فرهنگ هــای متفاوتــی کــه در این شــهر 
ســکنی گزیدنــد، شــهرداری بــرای مســائل فرهنگــی 
ــددی را  ــای متع ــان فعالیت ه ــژه جوان ــردم و به وی م
انجــام داده اســت؛ از جملــه: احــداث فرهنگســراها، 
ــن دوره  ــگاه ها. در ای ــن ورزش ــا و همچنی کتابخانه ه
از شــورا مبلغــی حــدود 3.5 میلیــارد تومــان کمــک 
بــه مســائل فرهنگــی و همچنیــن 15 میلیــارد تومــان 
ــده  ــرف ش ــی ص ــای فرهنگ ــخت افزار کاره ــرای س ب
اســت؛ چــرا کــه اگــر بــه مســائل فرهنگــی توجهــی 

ــد. ــاد می کن ــده ای را ایج ــکات عدی ــود، مش نش

رئیس دانشگاه کاشان:
 کاشان، قطب  

بازی های رایانه ای می شود
A.Taslimi@eskimia.ir

آمنه تسلیمیکاشان

دکتــر عبــاس زراعــت، رئیــس دانشــگاه کاشــان، در 
ــاح  ــتان از افتت ــن شهرس ــورای اداری ای ــه ش جلس
و شــروع عملیــات اجرایــی 10 طــرح آموزشــی 
ــن  ــک در ای ــده نزدی ــوم در آین ــر عل ــور وزی ــا حض ب
ــن  ــی از ای ــت: یک ــار داش ــر داد و اظه ــگاه خب دانش
ــوآوری و تجاری ســازی اســت کــه  طرح هــا، مرکــز ن
بــا ایجــاد ایــن مرکــز و ارائــه طرح هــای تحقیقاتــی 
ــان  ــه ای کاش ــای  رایان ــاخت بازی ه ــی و س و طراح

قطــب ایــن بازی هــا می شــود.
وی افــزود: ســعی بــر ایــن اســت کــه بــا ایجــاد ایــن 
مرکــز چهــره واقعــی اســام را در قالــب داســتان های 
قرآنــی و دینــی و مذهبــی و بــا بازی هــای رایانــه ای 
ــژه  ــلمانان و به وی ــه غیرمس ــن ب ــاخت انیمیش و س

جوانــان خارجــی معرفــی کنیــم.
وی همچنیــن بــه ایجــاد مرکــز ICTP و پژوهشــکده 
رصدخانــه ملــی در ایــن دانشــگاه اشــاره کــرد 
 و گفــت: بــا ایجــاد ایــن مراکــز و رفــت و آمــد 
ــادل اطاعــات علمــی محققــان و پژوهشــگران  و تب
و منجمــان اقصــی نقــاط جهــان بــه ایــن شهرســتان 
در صــورت حمایــت مســئوالن، کاشــان می توانــد بــه 

ــل شــود. ــی تبدی ــی و بین الملل قطــب علم
ــق  ــن مصادی ــه تعیی ــکیل دبیرخان ــه تش ــت ب زراع
شــعار ســال در ایــن دانشــگاه اشــاره کــرد و افــزود: 
ایــن دبیرخانــه در جهــت بررســی و ارائــه راهکارهــای 
ــق شــعار ســال در دانشــگاه  ــرای تحق علمــی الزم ب

تشــکیل شــده اســت.
ــه  ــاده هرگون ــان آم ــگاه کاش ــرد: دانش ــد ک وی تأکی
همــکاری بــا مجموعــه مدیریــت شــهری بــرای رفــع 

نیازهــای شــهر و توســعه منطقــه اســت.

 70 حلقه چاه غیرمجاز 
در شهرضا پر شد

ــر  ــهرضا از پ ــتان ش ــع آب شهرس ــس اداره مناب رئی
شــدن 70 حلقــه چــاه غیرمجــاز در روســتاهای 
ــا  ــر داد. محمدرض ــهرضا خب ــتان ش ــوب شهرس جن
ــته 160  ــال گذش ــج س ــرد: در پن ــار ک ــی اظه اخاص
 حلقــه چــاه غیرمجــاز در دو شهرســتان شــهرضا 
ــن  ــه از ای ــا 100 حلق ــه تنه ــده ک ــر ش ــان پ و دهاق
چاه هــا در شهرســتان دهاقــان بــوده؛ ایــن در حالــی 
ــه  ــته 70 حلق ــاه گذش ــج م ــا در پن ــه تنه ــت ک اس
ــتان  ــوب شهرس ــتاهای جن ــاز در روس ــاه غیرمج چ
شــهرضا پــر شــده اســت. وی افــزود: اجــرای طــرح 
از  آب کــه  منابــع  از  اســتفاده  در  تعادل بخشــی 
ــور و از  ــت آب کش ــی حفاظ ــورای عال ــات ش مصوب
دســتورکارهای اباغــی وزارت نیروســت، تأثیر بســیار 
مناســبی در کاهــش و تعدیــل مصــرف منابــع آبــی 
ــع آب  ــس اداره مناب ــت. رئی ــته اس ــی داش زیرزمین
ــه ســال گذشــته  ــان اینک ــا بی شهرســتان شــهرضا ب
ــه  ــود 86 حلق ــرار ب ــی ق ــه دولت ــاس مصوب ــر اس ب
چــاه غیرمجــاز در شهرســتان شــهرضا پــر شــود کــه 
تاکنــون 84 حلقــه از ایــن چاه هــا پــر شــده، تصریــح 
کــرد: اگــر امــروز فکــری بــرای افــت ســطح آب هــای 
زیرمینــی نشــود، در آینــده نزدیــک بــا خالــی شــدن 
ــد. ــم ش ــه خواهی ــی مواج ــفره های آب زیرزمین س

 افتتاح پروژه فرآوری
 سنگ آهن ذوب آهن اصفهان
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حوادث
 معاون سازمان امور اداری 

و استخدامی کشور:
شعارهای اشتغال زایی برخی 
نامزدها، غیرکارشناسی است

ــور اداری  ــازمان ام ــی س ــی و پارلمان ــاون حقوق  مع
و اســتخدامی کشــور گفــت: شــعارهایی را کــه برخی 
از نامزدهــای انتخابــات رئیس جمهــوری دربــاره 
غیرکارشناســی  کرده انــد،  اعــام  اشــتغال زایی 

اســت. 
نصــرهللا ترابــی قهفرخــی در ســفر بــه شــهرکرد 
ــون  ــود 5 میلی ــی می ش ــی مدع ــه کس ــزود: اینک اف
ــر اســاس  ــد ب ــد، بای شــغل در کشــور ایجــاد می کن
ــود.  ــه ش ــی ارائ ــعار انتخابات ــه دور از ش ــه و ب برنام
محاســبات  و  رقــم  و  عــدد  اعــام  وی گفــت: 
ــه  ــد، پذیرفت ــی باش ــاس کار کارشناس ــر اس ــر ب اگ
ــا  ــی ایجــاد میلیون ه ــه مدع ــا کســانی ک اســت؛ ام
شــغل هســتند، خودشــان در مدیریت هــای مختلــف 
حضــور داشــته اند و تاکنــون کســی ندیــده ایــن 
 افــراد در جایــی کــه مدیــر بوده انــد، ایــن رقــم 
و اعــداد را محقــق کننــد. ترابــی تأکیــد کــرد: ایجــاد 
اشــتغال در بخــش خصوصــی شــرایط خاصــی دارد 
کــه بایــد بتــوان بــه واســطه جــذب ســرمایه گذاری 
ــن  ــه ای ــت زد ک ــتغال دس ــاد اش ــه ایج ــی ب خارج
نامزدهــا بــرای ســرمایه گذاری خارجــی چنــدان 
ــر  ــت: اگ ــد. وی گف ــه نداده ان ــی ارائ ــه خاص برنام
خارجــی  ســرمایه گذاری  ظرفیــت  از  نتوانســتند 
بهــره بگیرنــد، بایــد از سیســتم داخلــی بــرای 
روی  بایــد  یــا  کننــد  اســتفاده  ســرمایه گذاری 
کننــد  ســرمایه گذاری  کارآفرینــی  در  نــوآوری 
ــی  ــق نشــده اســت. تراب ــوز محق ــز هن ــن نی ــه ای ک
اظهــار کــرد: اگــر ایــن افــراد برنامــه ای دارنــد، 
ــا  ــد و تنه ــام کنن ــردم اع ــه م ــفاف ب ــد آن را ش بای
اشــتغال  در جامعــه  نمی تــوان  دادن  بــا شــعار 
ایجــاد کــرد. نماینــده اســبق مجلــس شــورای 
اســامی گفــت: بــرای ایجــاد اشــتغال بایــد از 
ظرفیت هــای ســرمایه گذار خارجــی و داخلــی و 
ــا  ــه نامزده ــرد ک ــتفاده ک ــی اس ــای کارآفرین ایده ه
اعــام ســرمایه گذاران  جــذب  بــرای   برنامــه ای 

کرده اند. 
می کننــد  اعــام  نامزدهــا  اینکــه  گفــت:  وی 
بــه جوانــان وام می دهنــد تــا اشــتغال ایجــاد 
در  و  شــده  اجرایــی  پیش تــر  نیــز،  شــود 
ــای  ــب وام ه ــهیاتی در قال ــته تس ــای گذش دوره ه
ــردم  ــه م ــم ب ــم و ده ــت نه ــتغالی در دول خوداش
ایجــاد نشــد و  امــا اشــتغالی  پرداخــت شــد، 
جوانــان بدهــکار بانک هــا شــدند؛ بــدون اینکــه 
کاری ایجــاد شــده باشــد. ترابــی ایــن نظــر برخــی 
ــم  ــت یازده ــد در دول ــام می کنن ــه اع ــا را ک نامزده
ــت: کســانی  ــرد و گف اشــتغالی ایجــاد نشــده، رد ک
ــتغال  ــم اش ــت یازده ــده اند در دول ــی ش ــه مدع ک
ــت یازدهــم و  ــه آمــار دو دول ــد ب ایجــاد نشــده، بای
ــه  ــا متوج ــد ت ــوع کنن ــم رج ــم و ده ــای نه دولت ه
شــوند در دولــت یازدهــم میــزان اشــتغال بیشــتر از 

دولت هــای دیگــر بــوده اســت.

در پی سیل لردگان
 اثری از بانوان گمشده 
به دست نیامده است

ــا  ــردگان ب ــداری ل ــی فرمان ــط عموم ــئول رواب مس
اشــاره بــه اینکــه اثــری از بانــوان گمشــده در ســیل 
لــردگان یافــت نشــده، گفــت: تاش هــا بــرای 

ــه دارد.  ــدگان ادام ــن گمش یافت
ــای  ــه تاش ه ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب ــف صفای یوس
ــوان  ــت وجوی بان ــرای جس ــران ب ــی و امدادگ مردم
دارد،  ادامــه  لــردگان  در شهرســتان  ناپدیدشــده 
اظهــار داشــت: تاکنــون اثــری از بانــوان ناپدیدشــده 
در پــی وقــوع ســیل در روســتای ســید محمــد 

ــت. ــده اس ــت نیام ــه دس ــردگان ب ل
وی عنــوان کــرد: هم اکنــون غواصــان در انتظــار 
شــفاف شــدن آب دریاچــه ســد کارون ۴ هســتند 
ــه جســت وجو  ــه راحتــی در دریاچــه ب ــد ب ــا بتوانن ت
بپردازنــد. مســئول روابــط عمومــی فرمانــداری 
ــار داشــت:  ــاری اظه ــردگان در چهارمحــال و بختی ل
ــال  ــه احتم ــمت هایی ک ــه، در قس ــول رودخان در ط
حــال  در  دارد،  وجــود  بانــوان گمشــده  وجــود 

اســت.  خاک بــرداری 
وی عنــوان کــرد: هم اکنــون ۳۰ گــروه امــدادی 
ــه همــراه مــردم روســتای ســید محمــد و دیگــر  ب
بــرای  جســت وجو  حــال  در  منطقــه  روســتای 

یافتــن ناپدیدشــدگان هســتند. 
ــدید  ــارش ش ــته ب ــه گذش ــنبه هفت ــر روز یکش عص
بــاران در لــردگان موجــب وقــوع ســیل در روســتای 
ســید محمــد لــردگان شــد کــه وقــوع ســیل موجــب 
ناپدیــد شــدن چهــار بانــو و مصــدوم شــدن دو 

ــن روســتا شــد. ــوی ای بان

رئیــس شــورای هماهنگــی تبلیغــات اســامی 
مســابقه  گفــت:  بختیــاری  و  چهارمحــال 
ــن  ــوع تبیی ــا موض ــوا ب ــد محت ــتانی تولی اس
ــام  ســیره امــام خمینــی)ره( و پیامدهــای قی
۱5 خــرداد در سراســر اســتان برگــزار می شــود.

علــی گرجــی روز گذشــته در جمــع خبرنــگاران 
اظهــار داشــت: ایــن فراخــوان بــه منظــور 
ــام  ــرت ام ــاب حض ــه های ن ــی اندیش بازخوان
ــم  ــز فراه ــان و نی ــط جوان ــی)ره( توس خمین
شــدن زمینــه آشــنایی آن هــا بــا ثمــرات، 
ــام خونیــن  ــان قی ــدا و پنه ــرکات و ابعــاد پی ب
۱5 خــرداد برنامه ریــزی شــده اســت. وی 
ــرت  ــی حض ــال ملکوت ــالگرد ارتح ــای س روزه
مغتنمــی  فرصــت  را  خمینــی)ره(  امــام 
ــه در  ــت  فقی ــع والی ــگاه رفی ــرای تبییــن جای ب
ــت  ــروی از والی ــزود: پی ــت و اف ــور دانس کش
حفــظ  مســتضعفین،  از  حمایــت  فقیــه، 

وحــدت و یکپارچگــی، دفــاع از پابرهنــگان 
استکبارســتیزی جامعــه،  محرومــان   و 
ــی  ــردم از آرمان های ــه م ــت ب ــت بی من و خدم
بــود کــه امــام همــواره بــر آن هــا تأکیــد 

داشــت.
تبلیغــات  هماهنگــی  شــورای  رئیــس 
ــاره  ــا اش ــاری ب ــال و بختی ــامی چهارمح اس
بــه اینکــه حفــظ نظــام در رأس تاکیــدات 
ــرد:  ــان ک ــت خاطرنش ــی)ره( اس ــام خمین ام
بــرای تــداوم عــزت اســامی اندیشــه ها و 
آرمان هــای امــام خمینــی)ره( بایــد بازخوانــی 
شــود و در تدویــن و تبییــن ســیره ایشــان 
تــاش بیشــتری در ســطح کشــور انجــام 

ــرد. گی
در  عطفــی  نقطــه  را  خــرداد   ۱5 گرجــی 
تاریــخ معاصــر و ســرآغاز نهضــت انقــاب 
ــاد  ــرد: ایج ــان ک ــوان و بی ــران عن ــامی ای اس

بــا مرجعیــت  توده هــای مســلمان  پیونــد 
و  ملــی  جریان هــای  رســوایی  دینــی، 
ــار  ــگ ایث ــردن فرهن ــه ک ــی، نهادین  غیرمذهب
و شــهادت و پیــروزی انقــاب اســامی و 
ســرنگونی رژیــم ستم شــاهی از مهم تریــن 

پیام هــای ۱5 خــرداد اســت.
وی بــا اشــاره بــه شــرایط شــرکت در فراخــوان 
گفــت: ضــرورت ارتبــاط نســل جــوان بــا 
خمینــی)ره(،  امــام  نورانــی  اندیشــه های 
علــل و عوامــل تهاجــم و جنــگ روانــی علیــه 
امــام)ره(، مبانــی، اصــول، آرمان هــا و اهــداف 
انقــاب اســامی از منظــر امــام خمینــی)ره(، 
و  آســیب پذیری ها  و  تهدیــدات  آفــات، 
منظــر  از  اســامی  انقــاب  چالش هــای 
ــی  ــامی ایران ــوی اس ــی)ره(، الگ ــام خمین ام
پیشــرفت در اندیشــه امــام  خمینــی)ره( و 
ــام  ــه ام ــامی در اندیش ــاب اس ــان انق گفتم
خمینــی)ره( از مهم تریــن موضوعاتــی هســتند 
ــاس  ــر اس ــد ب ــرکت کنندگان می توانن ــه ش ک

ــد. ــرکت کنن ــوان ش آن در فراخ
رئیــس شــورای هماهنگــی تبلیغــات اســامی 
کــرد:  تصریــح  بختیــاری  و  چهارمحــال 

استکبارســتیزی در اندیشــه حضرت امــام)ره(، 
امــام)ره(،  اندیشــه حضــرت  فلســطین در 
مهدویــت در اندیشــه امــام)ره(، والیــت فقیــه 
ــاب محمــدی  ــام)ره(، اســام ن در اندیشــه ام
و اســام آمریکایــی در اندیشــه امــام)ره(، 
و شــاخص های  مؤلفه هــا  اصــول،  مبانــی، 
ــی  ــدار دفاع ــام)ره(، اقت ــادی ام ــه جه اندیش
ــرات  ــام)ره(، ثم ــرت ام ــه های حض در اندیش
ــرداد ۱۳۴2 از  ــن ۱5 خ ــام خونی ــرکات قی و ب

ــت. ــات اس ــر موضوع دیگ
گرجــی بــا اشــاره بــه محورهــای ارزیابــی 
ــوا،  ــای محت ــه داد: غن ــده، ادام ــار ارسال ش آث
جذابیــت و اســتفاده از افکت هــای ویــژه و 
ــط و  ــری مرتب ــی و تصوی ــای صوت درج فایل ه
ذکــر منابــع بایــد در ارســال آثــار رعایــت شــود.

ــزود:  ــار اف ــه نحــوه ارســال آث ــا اشــاره ب وی ب
پســت  طریــف  از  می تواننــد  عاقه منــدان 
یــا   shahrekord@ccoip.ir الکترونیــک 
ــه  ــرده ب ــوح فش ــب ل ــتی در قال ــال پس ارس
مجتمــع  ســامان،  دروازه  شــهرکرد،  آدرس 
ــات اســامی  ــی تبلیغ ادارات شــورای هماهنگ
اســتان چهارمحــال و بختیــاری آثــار خــود 

را ارســال یــا بــا شــماره تلفــن دبیرخانــه 
بگیرنــد. تمــاس   ۳22۴۴۰۱۰

رئیــس شــورای هماهنگــی تبلیغــات اســامی 
ــن  ــرد: آخری ــان ک ــاری بی ــال و بختی چهارمح
مهلــت ارســال آثــار ۱۰ خردادمــاه ســال جــاری 
اســت و شــرکت کنندگان بایــد بــه شــرایط 

ــد. فراخــوان توجــه کنن
ــت  ــه ۱۴ پاورپوین ــه ب ــان اینک ــا بی ــی ب گرج
ــود،  ــدا می ش ــی اه ــای نفیس ــده هدای برگزی
می توانــد  برگزارکننــده  کــرد:  خاطرنشــان 
ــال  ــده در پورت ــام تهیه کنن ــظ ن ــا حف ــار را ب آث
شــورای هماهنگــی تبلیغــات اســامی اســتان 
ــه نمایــش بگــذارد. ــاری ب چهارمحــال و بختی

وی گفـــت: همچنیـــن شــرکت کننده می بایــد 
نــام  و  نــام  جملــه  از  مشــخصات کامــل 
خانوادگــی، نــام پــدر، شــماره شناســنامه، کــد 
ملــی، تاریــخ تولــد و رشــته تحصیلــی خــود را 

ــد. ــر درج کن ــی اث ــه پایان در صفح
رئیــس شــورای هماهنگــی تبلیغــات اســامی 
چهارمحــال و بختیــاری افــزود: نــام برگزیدگان 
http://chaharmahal. درگاه  طریـــق  از 

می شــود. تســنیم اطاع رســانی   ccoip.ir

ــه نقــل از روابــط عمومــی  ــه گــزارش کیمیــای وطــن ب ب
ــزد و اشــکذر، ســید ابوالفضــل  ــردم ی ــده م ــر نماین دفت
موســوی بیوکــی در بازدیــد از تبلیغــات کاندیداهــا در 
ــودن شــهر  ــه کویــری ب ــا توجــه ب ســطح شــهر گفــت: ب
یــزد و مســئله کم آبــی، محیــط زیســت و فضــای ســبز 
شــهری از اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت و همــه بایــد 
بــرای حفــظ و نگهــداری آن بکوشــیم. وی بــا تأکیــد بــر 
ــزود:  ــان اف ــه درخت ــترها ب ــب پوس ــز از نص ــزوم پرهی ل
درختــان، ســرمایه های زیســت محیطی شــهر محســوب 
می شــوند و نامزدهــا و هوادارانشــان بایــد بــه ایــن 

ــد.  ــت بیشــتری کنن مســئله دق
ــزارش موســوی بیوکــی در نشســت  ــن گ ــر اســاس ای ب
مجمــع نماینــدگان اســتان کــه بــا حضــور اســتاندار 

در  بخشــداران  و  فرمانــداران  اســتانداری،  معاونــان 
ــا تبریــک میــاد منجــی  اســتانداری یــزد برگــزار شــد، ب
عالــم بشــریت حضــرت ولیعصر)عــج( گفــت: انتخابــات 
ــرات  ــه تغیی ــه ب ــا توج ــت و ب ــاس اس ــن دوره حس ای
ــی دو  ــران اهمیت ــدار ای ــش اقت ــه، نمای ــی و منطق جهان
ــا  ــور ب ــروز کش ــدار ام ــرد: اقت ــد ک ــدان دارد. وی تاکی چن
مشــارکت حداکثــری مــردم رقــم می خــورد و بایــد همــه 
در ایجــاد زمینــه حضــور حداکثــری مــردم فعالیــت کننــد. 
ــب  ــامی ۳6۱ داوطل ــه ای اس ــزد در اطاعی ــداری ی فرمان
تأییــد صاحیت شــده را بــرای شــرکت در انتخابــات 
شــوراهای اســامی شــهر یــزد اعــام کــرده اســت. 
انتخابــات شــوراهای اســامی شــهر و روســتا و ریاســت 

برگــزار می شــود. اردیبهشــت ماه  جمهــوری 29 

در هــر نقطــه از شــهر اردکان کــه قــدم می گــذاری 
بنرهــای داوطلبــان شــوراهای شــهر و روســتا بــه 
چشــم می خــورد؛ هــر چنــد کــه آن هــا از مدت هــا 
ــگام  ــات زودهن ــه تبلیغ ــروه، ب ــال و گ ــا زدن کان ــل ب قب
ــط  ــترین آرا توس ــب بیش ــعی در کس ــد و س پرداخته ان
ــذرد  ــات می گ ــه از تبلیغ ــاعت ک ــر س ــد. ه ــردم دارن م
می شــود  افــزوده  شــهر  ســطح  در  آن  حجــم   بــر 
عکــس  نصــب  بــرای  هوادارانشــان  و  داوطلبــان  و 
و پوســتر در نقــاط مجــاز و حتــی غیرمجــاز اقــدام 

 . می کننــد
مــردم امــا بــه انتظــارات خــود نظیــر ایجــاد فرصت هــای 
ــود  ــهری، بهب ــران ش ــعه و عم ــه توس ــه ب ــغلی، توج ش
وضعیــت معیشــت و عمــل کــردن بــه شــعارهای 

انتخاباتــی فکــر می کننــد. 
تمــام مســئوالن شهرســتان در نشســت ها و مراســم از 

مــردم می خواهنــد کــه بــا مشــارکت آگاهانــه و حضــور 
ــات، در سرنوشــت کشــور و توســعه و  پرشــور در انتخاب

آبادانــی شــهر خــود ســهیم باشــند. 
فرمانــدار اردکان در ایــن خصــوص اظهــار داشــت: 
ــن  ــکوه در ای ــی باش ــزاری انتخابات ــرای برگ ــرایط ب ش
شهرســتان فراهــم بــوده و همــه مراحــل برگــزاری 
ــه در حــال انجــام اســت.  ــر اســاس برنام ــات ب انتخاب

ــان اینکــه 7۳ شــعبه اخــذ رأی  ــا بی هــادی مقیمــی ب
ثابــت و ســیار بــرای پنجمیــن دوره انتخابــات شــوراهای 
اســامی شــهر و روســتا و دوازدهمیــن دوره انتخابــات 
ــه  ــن شهرســتان در نظــر گرفت ــوری در ای ریاســت جمه
شــده، افــزود: از ایــن تعــداد در شــهر اردکان ۳9 مــورد 
ــت  ــورد ثاب ــدا 6 م ــش عق ــیار، بخ ــورد س ــت و 6 م  ثاب
 و 9 مــورد ســیار و در بخــش خرانــق 2 مــورد ثابــت و 

۱۱ مــورد ســیار اســت.

ــر کل  ــا مدی ــدار ب آیــت هللا ســید  یحیــی جعفــری در دی
جمعیــت هال احمــر اســتان کرمــان و معاونــان وی کــه 
ــان  ــا بی ــد ب ــزار ش ــر برگ ــه هال احم ــبت هفت ــه مناس ب
ــی  ــی عقل ــادل نظــر یــک امــر دین اینکــه مشــورت و تب
اســت کــه همــه بــا آن موافــق هســتند، گفــت: تمامــی 
بــزرگان مــا در مســائل و کارهــای مهــم مشــورت و تبادل 

ــد. ــر می کردن نظ
آیــت هللا جعفــری بــا اشــاره بــه ضایعــه تاســف بار 
معــدن اســتان گلســتان کــه جــان بیــش از ۳۰ نفــر از 
هموطنــان را گرفــت، گفــت: هیــچ دلیلــی وجــود نــدارد 
کــه ایــن اتفــاق تکــرار نشــود. وی بــا بیــان اینکــه کار در 
حــوزه هــال احمر و امدادرســانی کار ســخت و دشــواری 
اســت، گفــت: کار شــما کاری ســختی و ارزشــمند اســت؛ 

ــتید و در  ــاش هس ــال آماده ب ــه در ح ــه همیش ــرا ک چ
ــد  ــد و نیازمن ــی بیفت ــه اتفاق ــور ک ــه ای از کش ــر نقط ه
حضــور شــما باشــد، آمــاده کمک رســانی هســتید. امــام 
جمعــه کرمــان بــا بیــان اینکــه هــر کاری کــه ســخت تر 
و دشــوارتر باشــد، اجــر آن پیــش خداونــد بیشــتر اســت 
تصریــح کــرد: قــدر خــود و زحمــات و ســختی های ایــن 
ــل  ــن راه قب ــه در ای ــان اینک ــا بی ــد. وی ب مســیر را بدانی
ــه  ــس از آنک ــت: پ ــد، گف ــورت کنی ــی مش ــر اقدام از ه

تصمیــم گرفتیــد بــه خــدا تــوکل و اقــدام کنیــد.
نماینــده ولی فقیــه در اســتان کرمــان بــا اشــاره بــه 
حادثــه معــدن در اســتان گلســتان گفــت: امنیــت معادن 
در کشــور و اســتان کرمــان نامطمئــن اســت و هــر لحظــه 

ک امــکان وقــوع یــک حادثــه وجــود دارد. تابنــا

چهارمحــال  هواشناســی  پیش بینــی  و  توســعه  معــاون 
از  بارش هــا  اینکــه متوســط  بــه  اشــاره  بــا  بختیــاری  و 
میلیمتــر   5۰۴ تاکنــون  جــاری  زراعــی  ســال  ابتــدای 
مــدت  بــه  نســبت  بارندگی هــا  گفــت:  اســت،  بــوده 
نداشــته  محسوســی  تغییــر  گذشــته  ســال   مشــابه 
و نســبت بــه میانگیــن بلندمــدت ۱۴ درصــد کاهــش داشــته 

اســت.
 مهــرداد قطــره اظهــار کــرد: بعدازظهــر روز جمعــه در کمتــر از 
ــه ۱۱ میلیمتــر و در  نیم ســاعت میــزان بارش هــا در شــهرکرد ب
فرخ شــهر بــه 7 میلیمتــر رســید کــه موجــب ایجــاد مشــکاتی 

همچــون آبگرفتگــی معابــر در ایــن دو منطقــه شــد. 
ــی در  ــاری بارش ــه ج ــان هفت ــا پای ــروز ت ــت: از ام ــره گف قط
ســطح اســتان نخواهیــم داشــت و فقــط در بعدازظهرهــا 

می شــود. نیمه ابــری  اســتان  آســمان 
ــدای ســال  ــا از ابت ــه متوســط بارش ه ــه اینک ــا اشــاره ب وی ب

زراعــی جــاری تاکنــون 5۰۴ میلیمتــر بــوده اســت، خاطرنشــان 
ــته،  ــال گذش ــابه س ــدت مش ــه م ــبت ب ــا نس ــرد: بارندگی ه ک
تغییــر محسوســی نداشــته و نســبت بــه میانگیــن بلندمــدت 

۱۴ درصــد کاهــش داشــته اســت.
بارش هــای  علی رغــم  امســال  متاســفانه  گفــت:  قطــره 
ســال  نهمیــن  وارد  بختیــاری  و  چهارمحــال  مناســب، 

اســت.  شــده  خشکســالی 

استانها

نماینده یزد و اشکذر:

حفظ محیط زیست، باید اولویت تبلیغات نامزدهای شوراها باشد
نماینده ولی فقیه در استان کرمان:

امنیت معادن در کشور و استان کرمان نامطمئن است

کاهش 14 درصدی بارندگی در چهارمحال و بختیاریتنور تبلیغات انتخابات در اردکان گرم تر شد

یخچال خشتی میبد
یخچــال خشــتی میبــد، یکــی از معــدود یخچال های 
ــزد  ــتان ی ــار در اس ــده از دوران قاج ــای مان ــه ج ب
ــت.  ــده اس ــاخته ش ــت و گل س ــه از خش ــوده و ک ب
ــد  ــکوه عبارتن ــای باش ــن بن ــده ای ــای عم بخش ه
ــزن  ــد، مخ ــوض یخ بن ــایه انداز، ح ــای س از: دیواره

ــد. یخچــال و گنب
دیوارهــای شــرقی و غربــی و جنوبــی آن در زمســتان 
سایه ســار ســردی در محوطــه شــمالی یخچــال 
فراهــم می ســاخته کــه در شــب های چلــه بــا 
ــق  ــاور و کم  عم ــه حــوض پهن ــات ب ــن آب قن انداخت
ــی  ــن کار در شــب های متوال ــرار ای آن محوطــه و تک
ــته  ــس از شکس ــاخته و پ ــخ س ــزرگ ی ــات ب قطع
شــدن بــه مخــزن یــخ در زیــر گنبــد یخچــال منتقــل 

می شــده اســت. 
گنبــد خشــتی بــزرگ، یخ هــای انباشــته را نگــه 
ــتفاده  ــرای اس ــتان از آن ب ــه در تابس ــته ک می داش

بهره بــرداری می کردنــد. مــردم  و  کاروانیــان 
در یخچــال میبــد و ســازه های مشــابه، ســه مرحلــه 
»یخ ســازی«، »یــخ داری« و »تحویــل یــخ« در یــک 

محــل صــورت می گرفــت.
روش تهیــه یــخ بــه ایــن صــورت بــود کــه در طــول 
شــب های ســرد چلــه زمســتان، آب نهــر یــا قنــات 
را از مســیر آبروهــا بــه حــوض یخ بنــد هدایــت 
می کردنــد تــا اینکــه یخــی ضخیــم، فشــرده و چنــد 
ــه در یخ بندهــا تشــکیل شــود؛ پــس از تشــکیل  الی
یــخ، آن را می شکســتند و در پاچــال می ریختنــد 
تــا  می پاشــیدند  آب  یــخ،  تکه هــای  بیــن  در  و 
ــر  ــا دیرت فشــرده شــوند و ایــن کار باعــث می شــد ت

ــوند.  ذوب ش
ــه  ــز ب ــد نی ــت می آم ــه  دس ــخ ب ــه از ذوب ی ــی ک آب
حــال خــود رهــا نمی شــد؛ یــک راه آب باریــک 
ــدار آب  ــا مق ــود ت ــده ب ــده ش ــال دی ــن پاچ در پایی
ــود  ــه  وج ــا ب ــی یخ ه ــه از ذوب احتمال ــزی ک ناچی

ــود. ــرازیر ش ــاه س ــمت چ ــه س ــد، ب می آم

#دیدنی_ها

کوتاهازاستانها
 اشتغال یک هزار و 473 نفر 

از مددجویان کمیته امداد یزد
بــرای  کــرد:  اظهــار  قمــی  زین العابدیــن  امیــر 
خوداشــتغالی  و  خودکفایــی  طرح هــای  اجــرای 
ــی  ــروری، صنف ــاورزی، دامپ ــی، کش ــاغل خانگ  مش
و صنعتــی، صنایــع دســتی و خدمــات 26۰ میلیــارد 

ریــال پرداخــت شــده اســت. 
وی بــا بیــان اینکــه فراهــم آوردن امکانــات الزم 
ــتقال  ــی، اس ــازی، خوداتکای ــور توانمندس ــه منظ ب
ــد از اهــداف  ــراد و خانواده هــای نیازمن اقتصــادی اف
ایــن نهــاد اســت، افــزود: ارائــه تســهیات بــه 75۰ 
ــرای اجــرای طرح هــای خوداشــتغالی و  ــز ب نفــر نی

ــدام اســت.  ــی در دســت اق خودکفای
امــداد  خودکفایــی کمیتــه  و  اشــتغال  معــاون 
ــرد:  ــزد خاطرنشــان ک ــی)ره( اســتان ی ــام خمین ام
از محــل تســهیات بانکــی، ۱5۰ میلیــون ریــال، 
صنــدوق امــداد والیــت 5۰۰ میلیــون ریــال بــا نــرخ 
ــق  ــی در مناط ــعه مل ــدوق توس ــد، صن ــر درص صف
محــروم یــک میلیــارد ریــال و صنــدوق کارآفرینــی 
امیــد تــا ســقف یــک میلیــارد و 5۰۰ میلیــون ریــال 
تســهیات خوداشــتغالی بــه افــراد تحــت پوشــش 
 ایــن نهــاد بــرای ایجــاد اشــتغال و تولیــد پرداخــت 

می شود. 
هم اکنــون 29 هــزار خانــوار در قالــب ۴9 هــزار نفــر 
ــی)ره(  ــام خمین ــداد ام ــه ام ــت کمیت ــت حمای تح

اســتان یــزد هســتند. 

 مسئول بسیج فرهنگیان
چهارمحال و بختیاری:

 بدون نیاز به غرب 
می توان خودکفا بود

 مســئول بســیج فرهنگیــان چهارمحــال و بختیــاری 
بــا بیــان اینکــه تحریــم در صنعــت مــا اثــر نمی کنــد 
ــوان  ــرب می ت ــه کشــورهای غ ــاز ب ــدون نی ــت: ب گف

در صنعــت خودکفــا شــد. 
بــه گــزارش کیمیــای وطــن بــه نقــل از روابــط 
بنی هاشــم)ع(  قمــر  حضــرت  ســپاه  عمومــی 
ــان  ــد فرهنگی ــیه بازدی ــزدی در حاش ــر ای علی اصغ
بســیجی از کارخانــه فــوالد مبارکــه اظهــار کــرد: 
اســتفاده از نیــروی جــوان و اتــکا بــر توانمندی هــای 
ــل  ــتمان را مقاب ــه دس ــود ک ــب می ش ــی موج داخل

بیگانــگان دراز نکنیــم. 
وی بــا بیــان اینکــه فــوالد مبارکــه نمونــه بــارز 
خوداتکایــی اســت، خاطرنشــان کــرد: هــر کجــا بــه 
فرامیــن مقــام معظــم رهبــری )مــد ظلــه  العالــی( 

ــم.  ــت دســت یافتی ــه موفقی ــم ب ــوش داده ای گ
مســئول بســیج فرهنگیــان چهارمحــال و بختیــاری 
تصریــح کــرد: در راســتای تقویــت بنیــه علمــی 
اردویــی  خودکفایــی،  و  صنعــت  بــا  آشــنایی  و 
 یــک روزه ویــژه فرهنگیــان بســیجی اســتان برگــزار 

شد.
 ایــزدی افــزود: بیــش از 5۰ نفــر از فرهنگیــان 
ــا  ــد و ب ــن اردو حضــور یافتن بســیجی اســتان در ای

ــدند. ــنا ش ــوالد آش ــاخت ف ــل س مراح

معدوم سازی 971 کیلوگرم انواع 
فرآورده های خام دامی در لردگان

سرپرســت شــبکه دامپزشــکی لــردگان گفــت: 97۱ کیلــو 
گــرم انــواع فرآورده هــای خــام دامــی در ایــن شهرســتان 

کشــف و معدوم ســازی شــد. 
بیــژن حســین پور اظهــار کــرد: طــی بازرســی های روزانــه 
اکیپ هــای نظــارت بــر فرآورده هــای خــام دامــی شــبکه 
دامپزشــکی شهرســتان لــردگان 97۱ کیلوگــرم انــواع 
فرآورده هــای خــام دامــی شــامل گوشــت قرمــز، مــرغ، 

ــه کشــف و معدوم ســازی شــد.  ماهــی، جگــر و ری
وی ادامــه داد: پــس از هماهنگی هــای الزم و بــا حضــور 
نماینــده دادســتان، ایــن میــزان انــواع فرآورده هــای 
ــز  ــت قرم ــرم گوش ــامل 655 کیلوگ ــه ش ــی ک ــام دام خ
2۱6 کیلوگــرم مــرغ و ماهــی و ۱۰۰ کیلوگــرم جگــر و ریــه 
بــود در شــهرهای آلونــی، فــارد و لــردگان معدوم ســازی 
ــه  ــردگان اضاف ــکی ل ــبکه دامپزش ــت ش ــد. سرپرس ش
کــرد: مــردم بایــد از خریــد گوشــت ها چرخ شــده آمــاده 
ــه  ــز توج ــت قرم ــه گوش ــت تهی ــد و جه ــودداری کنن خ
ــتری  ــور مش ــا در حض ــت حتم ــه گوش ــند ک ــته باش داش

چــرخ شــود.

 »قالیباف« سه شنبه 
به کرمان سفر می کند

انتخاباتــی  ســتاد  رئیــس  فتاحــی،  حســین 
دکتــر قالیبــاف در اســتان کرمــان گفــت: دکتــر 
ــن دوره  ــدای دوازدهمی ــاف، کاندی ــر قالیب محمدباق
انتخابــات ریاســت جمهــوری، روز سه شــنبه 26 
ــفر  ــان س ــتان کرم ــه اس ــاری ب ــاه ج ــت م اردیبهش
ــدای  ــاف در ابت ــه قالیب ــان اینک ــا بی ــد. وی ب می کن
ــتان و  ــه در اس ــی فقی ــده ول ــا نماین ــفر ب ــن س ای
ــدار خواهــد داشــت، بیــان  امــام جمعــه کرمــان دی
ــان  ــتان کرم ــردم اس ــع م ــخنرانی در جم ــرد: س ک
ــه  ــدا ب ــن کاندی ــفر ای ــای س ــن برنامه ه از مهم تری

ــت.  ــان اس ــه کریم خط
اســتان  در  قالیبــاف  انتخاباتــی  ســتاد  رئیــس 
ــاف رأس ســاعت  ــر قالیب ــرد: دکت ــد ک ــان تاکی کرم
در  جــاری  اردیبهشــت ماه   26 سه شــنبه  روز   ۱7
ــن  ــان در جمــع مــردم ای ــاش شــهر کرم ســالن ت

ــرد.  ــد ک ــخنرانی خواه ــتان س اس
فتاحــی بــا بیــان اینکــه در حــال برنامه ریــزی 
بــرای اســتقبال پرشــور از دکتــر محمدباقــر قالیبــاف 
در  تصریــح کــرد:  هســتیم،  اســتان کرمــان  در 
ــدای  ــن کاندی ــتقبال از ای ــتاد اس ــر س ــال حاض ح
ــوری در  ــت جمه ــات ریاس ــن دوره انتخاب دوازدهمی
ــی در  ــای مختلف ــده و کمیته ه ــکیل ش ــان تش کرم

ــتند.  ــت هس ــال فعالی ح
وی خاطرنشــان کــرد: ســایر برنامه هــای ســفر 
دکتــر محمدباقــر قالیبــاف بــه اســتان کرمــان اعــام 

خواهــد شــد. ایســنا

فرمانــدار شــهرکرد گفــت: نزدیــک بــه 2۳۰ هــزار 
نفــر در شهرســتان شــهرکرد واجــد شــرایط رأی 
ــا  ــی ب ــور در گفت وگوی ــد ملک پ ــتند. حمی دادن هس
اشــاره بــه انتخابــات پیــش  رو اظهــار کــرد: کاندیداهــا 
بایــد از هــر مســئله ای کــه از اصــل انتخابــات بــه دور 
ــای  ــه نامزده ــان اینک ــا بی ــد. وی ب ــت، بپرهیزن اس
انتخاباتــی بایــد بــا دوری از مســائل حاشــیه ای، 
افــزود: الزم  رعایــت کننــد،  را  انتخاباتــی  اخــاق 
ــس  ــه پ ــود ک ــردم داده ش ــه م ــی ب ــت وعده های اس
از دریافــت مســئولیت، بتــوان آن هــا را عملیاتــی کــرد 
و دســت یافتنی باشــند. ملک پــور ادامــه داد: فضــای 

جامعــه کنونــی دارای امنیــت و آرامــش مطلوبــی 
بــوده و امیــد اســت کاندیداهــا بــا حفــظ ایــن فضا در 

ــد.  ــات کمــک کنن ــر انتخاب ــزاری هرچــه بهت برگ
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه مــردم فهیــم 
هســتند و عملکــرد گذشــته شــوراهای اســامی شــهر 
و روســتا را ارزیابــی می کننــد، خاطرنشــان کــرد: 
ــوراهای  ــت ش ــرار اس ــه ق ــرادی ک ــت اف ــا فعالی قطع
ــد  ــی خواه ــردم ارزیاب ــط م ــز، توس ــوند نی ــده ش آین
ــا  ــذا کاندیداه ــه داد: ل ــهرکرد ادام ــدار ش ــد. فرمان ش
ــب  ــد فری ــد قص ــور کنن ــردم تص ــه م ــد ک کاری نکنن
آنــان را دارنــد. ملک پــور تصریــح کــرد: عرصــه 

ــا احتــرام  ــد ب ــات خــوب و ســالم اســت و بای انتخاب
ــرایط  ــن ش ــا، ای ــردن رقب ــب نک ــون و تخری ــه قان ب
حفــظ شــود. وی بــا اشــاره بــه مهــم بــودن مشــارکت 
ــور  ــا حض ــردم ب ــرد: م ــار ک ــات اظه ــردم در انتخاب م
ــاره  ــری درب ــعه و تصمیم گی ــداد در توس ــن روی در ای
ــای نقــش  شــهر، روســتا و محــل زندگــی خــود ایف
ــا  ــردم ب ــت م ــد اس ــت: امی ــور گف ــد. ملک پ می کنن
حضــور پــای صندوق هــای رأی، ماننــد گذشــته مهــر 
ــات بزننــد.  ــر تأثیــر نقــش خــود در انتخاب تاییــدی ب
ــای  ــا صحبت ه ــا ب ــرد: کاندیداه ــد ک ــور تاکی ملک پ
ــر مســائل عمومــی جامعــه را  خــود میــزان تســلط ب
بیــان می کننــد و مــردم بادقــت می ســنجند کــه 
ــر  ــای مؤث ــردم کاره ــرای م ــد ب ــی می توان ــه کس چ
انجــام دهــد. وی بیــان کــرد: زمینــه بــرای برگــزاری 
ــات فراهــم اســت و در شــهر شــهرکرد شــاهد  انتخاب
برگــزاری انتخابــات بــه شــکل مکانیــزه خواهیــم بــود.

 230 هزار نفر در شهرستان شهرکرد 
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رئیس شورای هماهنگی چهارمحال و بختیاری:

مسابقه »تبیین سیره امام خمینی)ره(« 
در چهارمحال و بختیاری برگزار می شود



ــیدن  ــا را از رس ــه م ــود دارد ک ــیاری وج ــل بس دالی
ــه زندگــی شــاد و سرشــار از آرامــش دور می کنــد.  ب
یکــی از ایــن دالیــل، زندگــی تجملــی و دور شــدن از 
ساده زیســتی اســت. »شــاد بــودن« مفهــوم واقعــی 

زندگــی و هــدف اصلــی هســتی انســان اســت.
ــده  ــی ش ــر از چیزهای ــردم پ ــی م ــا زندگ ــن روزه ای
مــردم  نمی آینــد.  کارشــان  بــه  چنــدان  کــه 
داشــته  برقــی  و  پــرزرق  زندگــی  اینکــه  بــرای 
ــای  ــوب و زیب ــات خ ــام لحظ ــد تم ــند، حاضرن باش
زندگی شــان را کــه می تواننــد بــا شــادی ســپری 
دســت  از  حــد  از  بیــش  کــردن  بــا کار   کننــد، 

بدهند.
ــه  ــردن خالص ــه ک ــی در عجل ــه زندگ ــت ک ــد گف بای
اندیشــیدن  بــرای  مکانــی  بلکــه  اســت؛   نشــده 

و برقــراری ارتبــاط بــا کســانی اســت کــه دوستشــان 
داریــم.

بایــد در کنــار مادیــات بــه فکــر معنویــات نیــز باشــیم 
ــات را  ــت، معنوی ــکوه طبیع ــای باش ــه فض ــن ب و رفت
ساده زیســتی  می کنــد.  پررنگ تــر  قلبمــان  در 
می توانــد ذهــن مــا را از آشــفتگی برهانــد و بــه 
آرامــش و در نهایــت شــادی برســاند. زندگــی آنالیــن

ــردم  ــا م ــری ب ــاط کمت ــد ارتب ــاس می کنی ــر احس اگ
داریــد، اولیــن کاری کــه بایــد انجــام دهیــد ایــن اســت 
ــته  ــت داش ــود را دوس ــه خ ــد »چگون ــاد بگیری ــه ی ک

ــید.« باش
تغییــرات را بــا آغــوش بــاز پذیــرا باشــید؛ همیشــه مثــل 
یــک بیــد، خمیــده و مثــل یــک ســرو ســربلند باشــید. 
در برابــر تندبادهــای شــدید زندگــی، افــراد پیــروز 
آن هایــی هســتند کــه انعطاف پذیــری بیشــتری دارنــد 
ــس  ــوند. پ ــرا می ش ــاز پذی ــوش ب ــا آغ ــرات را ب و تغیی
ــی  ــترس و بی حاصل ــود، اس ــاس رک ــه احس ــرگاه ک ه
ــی  ــد و کم ــح بدهی ــگ تفری ــان زن ــه خودت ــد، ب کردی
تحــرک، ورزش و شــادی کنیــد تــا ذهنتــان بــاز شــود؛
ــد  ــین کنی ــران را تحس ــان و دیگ ــید، خودت ــور باش صب
عذرخواهــی را یــاد بگیریــد، ببخشــید و فرامــوش 

کنیــد، جشــن بگیریــد، زیــاد هیجــان زده نشــوید             
اعتمــاد و اطمینــان خــود را حفــظ کنیــد، تشــکر کــردن 
را فرامــوش نکنیــد، خودتــان را جــای دیگــران بگذاریــد 
کینه هــا را فرامــوش کنیــد، حتمــا صبحانــه بخوریــد، از 
پوســت خــود مراقبــت کنیــد، خــوب بخوابیــد و خنــده 
ــما در  ــه ش ــوارد ب ــن م ــی ای ــد. تمام ــوش نکنی را فرام

ــه ــد. بیتوت ــک می کن ــی کم ــر در زندگ ــاد تغیی ایج

چگونگیایجادتغییردرزندگیشادیوآرامشخیالدرسادهزیستی

 برای تقویت اعصاب 
آویشن بخورید 

 محمدجــواد اســالمی پور، متخصــص طــب ســنتی، در 
رابطــه بــا خــواص درمانــی گیــاه آویشــن اظهــار داشــت: 
ایــن گیــاه در درمــان بســیاری از بیماری هــای مختلــف 
مؤثــر اســت و بــه طــور کلــی ســه نــوع آویشــن شــیراز 

کوهــی و کاکوتــی وجــود دارد.
وی افــزود: آویشــن، مقــوی معــده و اعصــاب اســت و 
بــه علــت عطــر و طعــم مطبوعــی کــه دارد، یــک داروی 

اشــتهاآور و  هاضــم غــذا نیــز محســوب می شــود.
متخصــص طــب ســنتی ادامــه داد: آویشــن، میکــروب 
روده هــا را نابــود می کنــد و در درمــان نفــخ معــده و ورم 

روده هــا بســیار مؤثــر اســت. 
ــول  ــت تیم ــه عل ــن ب ــرد: آویش ــان ک ــالمی پور بی اس
موجــود در آن، یــک ضدعفونی کننــده و ضدانــگل قــوی 
ــل  ــواع کرم هــای روده را از قبی محســوب می شــود و ان
تیرکوســفال آلکســیتوم و اکســیور می کشــد. همچنیــن 

ــب  ــن موج ــظ آویش ــانده غلی ــا جوش ــر ب ــتن س شس
جلوگیــری از ریــزش مــوی ســر و تقویــت پیازهــای آن 
می شــود و اگــر ایــن کار اســتمرار یابــد، ســبب رویــش 
ــرای ایــن کار بهتــر اســت ۱۰ گــرم  مــو نیــز می شــود. ب
آویشــن را در صــد گــرم آب بجوشــانید، صــاف کنیــد و 

بــه کار ببریــد.
داروی  و  ضدباکتــری  آویشــن  کــرد:  اضافــه  وی 
ــرای  ــذا ب ــه شــمار مــی رود؛ ل ــوی ب ــده ق ضدعفونی کنن
ــای داخــل  ــی و عفونت ه ــای میکروب ــان بیماری ه درم
بــدن جوشــانده یــا دم کــرده آن تجویــز می شــود.

ــان آســم و ســرفه  ــر در درم ــا انجی ــوردن آویشــن ب خ
مؤثــر بــوده و اگــر بــا آب کرفــس مصــرف شــود، 

اســت. ادرارآور  و  سنگ شــکن 
متخصــص طــب ســنتی بــا اشــاره بــه اینکــه مصــرف 
آویشــن بــا پنیــر تــازه بــه صــورت روزانــه جهــت 
چــاق شــدن افــرادی کــه الغــر هســتند، مفیــد اســت 
ــرای  ــز ب ــن نی ــرگ آویش ــدن ب ــرد: جوی ــان ک خاطرنش

ــارس ــت. ف ــودمند اس ــم س ــت چش تقوی

»ســاعت ها غلــت زدن در رختخــواب در حالــی 
کــه ســعی داریــد بخوابیــد، باعــث می شــود صبــح 
روز بعــد حــس یــک زامبــی را داشــته باشــید؛ آیــا 
ــم؟«  ــواب بروی ــه خ ــر ب ــه زودت ــت ک ــی هس راه
ــل  ــاب »راه ح ــنده کت ــر، نویس ــس وینت ــر کری دکت
ــؤال  ــن س ــدن ای ــرح ش ــد: »مط ــواب« می گوی خ
یعنــی ایــن موضــوع تحــت کنتــرل خودمــان 
اســت.« بــا راهنمایی هــای زیــر می توانیــد بــه 

ــد: ــه خــواب بروی آســانی ب
۱- نگران خوابیدن نباشید

ــوع  ــران موض ــدیدا نگ ــده ش ــال ش ــه ح ــا ب ــا ت  آی
و مشــکلی باشــید و زمانــی کــه دســت از نگرانــی 
برداشــتید، همــه چیــز درســت شــود؟ دکتــر وینتــر 
ــور اســت؛  ــا همین ط ــم دقیق ــد: خــواب ه می گوی

هرچــه بیشــتر نگــران باشــید، بیشــتر در رختخواب 
غلــت می زنیــد. بــه یــاد داشــته باشــید کــه خــواب 
ــمانی  ــرد جس ــک عملک ــنگی ی ــد گرس ــز همانن نی
اســت. می توانیــد یــک برنامــه منظــم خــواب 
داشــته باشــید، ورزش کــرده و از مســائلی کــه 

ــد. ــد، دوری کنی ــل می کن ــان را مخت خوابت
۲- نور را کم کنید

ــرود  ــه ب ــرق خان ــه حــال پیــش آمــده ب ــا ب ــا ت  آی
و آن شــب بهتــر بــه خــواب برویــد؟ احتمــاال وقتی 
ــوع  ــا طل ــرد، خســته شــدید و ب ــروب ک ــاب غ آفت
ــگ  ــه زن ــی ب ــاید حت ــدید. ش ــدار ش ــید بی خورش
ــع  ــه منب ــتید. هنگامی ک ــاز نداش ــم نی ــاعت ه س
اصلــی روشــنایی نــور خورشــید باشــد، ســاعت بدن 
ــنایی  ــی روش ــای طبیع ــا چرخه ه ــود را ب ــما خ ش

و تاریکــی هماهنــگ می کنــد. دکتــر وینتــر در 
ســبب  خورشــید  غــروب  می گویــد:  این بــاره 
ترشــح مالتونیــن )هورمــون خــواب( می شــود 
کــه بســیار قــوی اســت. ســطح مالتونیــن در بــدن 
بایــد چنــد ســاعت پیــش از خــواب افزایــش یابــد 
ــد  ــح روز بعــد کاهــش؛ امــا تحقیقــات جدی و صب
نشــان داده در دنیــای سرشــار از نورهــای مصنوعــی 
ســطح هورمــون خــواب بــا نــور خورشــید و تــا چند 
ســاعت پــس از بیــدار شــدن کــم نمی شــود؛ امــا 
ــم  ــاره تنظی ــود را دوب ــدن خ ــاعت ب ــد س می توانی
ــواب  ــش از خ ــاعت پی ــک س ــت کم ی ــد. دس کنی
نــور آپارتمــان و وســایل الکترونیــک را کــم کنیــد.

۳- دوش آب گرم
هورمــون  می رویــم،  خــواب  بــه  کــه  زمانــی 

کــم  بــدن  دمــای  و  )کورتیــزول(  اســترس 
می شــوند. زمانــی کــه از حمــام خــارج می شــویم 
ــه ســرعت خنــک  ــدن ب ــه همیــن صــورت ب نیــز ب
می شــود و کورتیــزول کاهــش می یابــد کــه در 

می شــود. خواب آلودگــی  باعــث  نهایــت 
۴- جوراب بپوشید

جوراب هــای گــرم و نــرم، عــالوه بــر ایجــاد حــس 
ــت  ــه در نهای ــد ک ــرم می کن ــان را گ ــی پاهایت راحت
ســبب اتســاع عــروق خونــی و توزیــع دوبــاره گرمــا 
ــب  ــن ترتی ــود. بدی ــدن می ش ــاط ب ــه نق ــه بقی ب

ــز ارســال می شــود. ــه مغ ــام خــواب ب پی
۵- افکارتان را منحرف کنید

فکــر نکــردن بــه اینکــه چقــدر دلتــان می خواســت 
ــکل  ــه مش ــرادی ک ــرای اف ــد، ب ــواب بودی االن خ
ــت.  ــذار اس ــم و تأثیرگ ــیار مه ــد، بس ــواب دارن خ
ــری  ــای دیگ ــان را روی چیزه ــد ذهنت ــعی کنی س

متمرکــز کنیــد. می توانیــد در ذهنتــان بــرای یــک 
تعطیــالت رؤیایــی برنامه ریــزی کنیــد، دربــاره 
ــود را در  ــا خ ــد ی ــردازی کنی ــروف رؤیاپ ــراد مع اف
حــال آشــپزی در یــک خانــه جنگلــی تصــور کنیــد.

۶- نفس بکشید
تحقیقــات نشــان داده مدیتیشــن بــا تمرکــز 
 حــواس بــه شــما می آمــوزد بــر زمــان حــال 

و تنفس خود تمرکز کنید. 
ایــن کار بــا کاهــش ســطح اســترس ســبب 
البتــه  برویــد.  بــه خــواب  می شــود راحت تــر 
ایــن کار مشــکالت خــواب را فــورا حــل نمی کنــد. 
ــه طــور  تمرکــز حــواس چیــزی اســت کــه بایــد ب

ــد.  ــن کنی ــم آن را تمری منظ
آرام کــردن ذهــن  وینتــر می گویــد: »توانایــی 
ــود  ــل می ش ــن حاص ــا تمری ــه ب ــت ک ــی اس مهارت

و ژنتیکــی نیســت.« ســالمت نیــوز

#طب_سنتی
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یادداشت
اجرای سیاست های جمعیتی 

تنها راه حل چالش های جمعیتی

رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی استان اصفهان
دکتر محسن حجتی

جمعیــت، یکــی از مقوله هــای بســیار مهــم در 
ــی  ــوان یک ــه عن ــه از آن ب ــت ک ــه ای اس ــر جامع ه
ــود.  ــرده می ش ــام ب ــی ن ــدار مل ــای اقت از مالک ه
همان طــور کــه مقــام معظــم رهبــری )مدظلــه 
ــا در نظــر داشــتن نقــش  ــد ب العالــی( هــم فرمودن
پیشــرفت کشــور  در  جمعیــت  عامــل  ایجابــی 
می بایــد برنامه هــای مدونــی در ایــن رابطــه در 
نظــر گرفتــه شــود و کشــور بــر اســاس آن نقشــه راه 
ــی  ــه خوب ــا سیاســت های جمعیتــی ب ــد ت عمــل کن
ــت های  ــالغ سیاس ــوند. اب ــازی ش ــرا و پیاده س اج
کلــی جمعیــت از ســوی رهبــر معظــم انقــالب 
آن واالی  اهمیــت  از  العالــی( حاکــی   )مدظلــه 

 دارد.
ــی  ــت های جمعیت ــور سیاس ــه منظ ــوق هایی ب مش
متأســفانه  کــه  دارد  وجــود  خانواده هــا  بــرای 
و  مانده انــد  کاغــذ  روی  آن هــا  از  بســیاری 
اجــرای نشــدن آن هــا شــاید حاکــی از تصــور 
مــردم  و  مســئوالن  میــان  متفــاوت  ایــده ای   و 
ــا  اســت. سیاســت های جمعیتــی بایــد متناســب ب
 شــرایط و ویژگی هــای جمعیتی، تدوین و اجرا شــود 
ــم و بســزایی  ــه دولت هــا نقــش مه ــن زمین و در ای
ــرای افزایــش  در فراهــم ســاختن بســترهای الزم ب

یــا کاهــش جمعیــت دارنــد.
بــا توجــه بــه ابــالغ امــام خامنــه ای )مدظلــه 
العالــی( در بحــث جمعیــت، بــا اینکــه بســیج یــک 
ــن  ــام در ای ــون نظ ــا چ ــت، ام ــی نیس ــاد اجرای نه
موضــوع دغدغــه ای در ایــن زمینــه احســاس کــرد، 
بــا در اختیــار داشــتن تــوان تخصصــی خــود، یعنــی 
بســیج جامعــه پزشــکی، وارد کار شــد و بحــث 
ــرار داد     ــتور کار ق ــی را در دس ــت های جمعیت سیاس

ــل شــد. ــور جــدی وارد عم ــه ط و ب
ــه اهمیــت کار  ــا توجــه ب در اســتان اصفهــان هــم ب
دســتورکار ویــژه ای در کارگــروه ســالمت بســیج 
 اســتان شــکل گرفــت و بــا حضــور کارشناســان 
و اســتادان خبــره کار مــورد بررســی قــرار گرفــت و 
ــا از رســانه ها  ــا و باره ــای آن باره ــج و برآورده نتای

اعــالم شــد.
 بهتــر اســت بدانیــم تنهــا راه حــل چالش هــای 
ــت  ــی جمعی ــت های کل ــرای سیاس ــی، اج جمعیت
ــف و کارشناسی شــده  ــه بســیار ظری ــرا ک اســت؛ چ
ــدنی  ــدون اجراش ــه ای م ــا برنام ــده و ب ــن ش تدوی

ــت. اس

تغذیه

ارزش غذایی قارچ
در علــم تغذیــه مــدرن بارهــا بــه ایــن موضــوع اشــاره شــده 
ــی  ــواد معدن ــا و م ــی ویتامین ه ــت کاف ــرای دریاف ــه ب ک
ــا و  ــف میوه ه ــواع مختل ــت ان ــی الزم اس ــم غذای در رژی
ســبزی ها، آن هــم در رنگ هــای مختلــف را مصــرف 

ــد.  کنی
قارچ هــا کــه معمــوال بــه رنــگ ســفید هــم هســتند 
ــرده و  ــدا ک ــن پی ــبد ویتامی ــن س ــژه ای در ای ــگاه وی جای
خیلــی از نظر هــا را تغییــر دادنــد. قارچ هــا بــه طــور 
طبیعــی حــاوی مقادیــر کمــی ســدیم، چربــی، کلســترول 
ــا  ــه آن ه ــوال ب ــتند و معم ــی هس ــری کم ــن کال و همچنی
ــم  ــی رغ ــی عل ــود؛ یعن ــه می ش ــردی گفت ــای عملک غذاه
تامیــن مــواد مغــذی پایــه ای مــورد نیــاز بــدن، بــه دلیــل 
ــی  ــی مهم ــای رژیم ــیدان ها و فیبره ــودن آنتی اکس دارا ب
ماننــد کیتیــن و بتاگلــوکان، نقــش مهمــی در پیشــگیری از 

ــد. مهــر ــده دارن ــر عه ــن ب ــای مزم بیماری ه

 نحوه استفاده از غذای کمکی 
پس از 6 ماهگی

شــیرخواران را خودتــان مســتقیما تغذیــه کنیــد و بــه 
ــد،  ــذا می خورن ــه خودشــان غ ــی ک ــر وقت ــودکان بزرگ ت ک
کمــک کنیــد و نســبت بــه نشــانه های ســیری و گرســنگی 

آن هــا حســاس باشــید. 
شــیرخواران را بــه آرامــی و صبورانــه تغذیــه کنیــد و 
ــان ــا مجبورش ــد، ام ــویق کنی ــوردن تش ــرای خ ــا را ب  آن ه

 نکنید.
امتنــاع  از غذاهــا  از خــوردن بســیاری  اگــر کــودکان 
 می کننــد، غذاهایــی بــا ترکیبــات مختلــف، طعم هــا

ــرای تشــویق  و قــوام مختلــف و روش هــای متفــاوت را ب
آن هــا تجربــه کنیــد.

بــه یــاد داشــته باشــید کــه زمــان غــذا خــوردن، فرصتــی 
بــرای آموختــن و ابــراز محبــت اســت. در طــول غــذا دادن 
بــه کــودک بــا او صحبــت کنیــد و تمــاس چشــم بــا چشــم 

بــا او داشــته باشــید. مشــرق

چرا به هیچ وجه نباید صبحانه را 
حذف کرد؟ 

می تواننــد  راحت تــر  می خورنــد،  صبحانــه  کســانی که 
ــد. ــظ کنن ــان را حف ــب خودش وزن مناس

ــر(     ــا دس ــراه ب ــل )هم ــه  مفص ــک صبحان ــوردن ی ــا خ ب
ــن  ــه ای ــازی ب ــد و نی ــیری می کن ــاس س ــا احس ــدن م ب
ــی  ــل و هــوس غیرواقع ــا خرده خــواری و می ــه ب ــدارد ک ن
بــه خــوردن، مــدام بــه  دنبــال جبــران کالری هــای از 

باشــد. دســت رفته 
ــان  ــک مدت زم ــرای ی ــان ب ــم، بدنم ــه می خوابی  زمانی ک
طوالنــی بــدون ســوخت اســت. بــا حــذف وعــده  صبحانــه 
بدنتــان در حالــت خــواب باقی می مانــد و انــرژی اضافــی 

ــد. ــره اش دریافــت می کن را از مخــزن ذخی
ــتگی و  ــاس خس ــه احس ــود ک ــث می ش ــر باع ــن ام  ای
رخــوت داشــته باشــید. پــس خــوردن صبحانــه را جــدی 

ــد. دانشــجو بگیری

زیبایی

جوانی پوست با چای سفید
ــوان  ــبز عن ــای س ــرای چ ــیاری ب ــد بس ــه فوای اگرچ
شــده کــه از مبــارزه بــا ســرطان تــا پیشــگیری 
امــا  می شــود،  شــامل  را  قلبــی  بیماری هــای  از 
ــرد  ــره می ب ــاص به ــی خ ــک ویژگ ــفید از ی ــای س  چ
ــن  ــدون چی ــد پوســت را جــوان، ســفت و ب و می توان

و چــرک نگــه دارد.
در حقیقــت چــای ســفید چنــان قدرتمنــد اســت که در 
ــت  ــای تقوی ــر ویژگی ه ــات آزمایشــگاهی از نظ مطالع
ــی  ــذی گیاه ــاده مغ ــر 2۱ م ــت ب ــی پوس و نرم کنندگ
دیگــر غلبــه کــرده اســت. دلیــل عملکــرد فوق العــاده 
ــی  ــا حت ــبز ی ــای س ــا چ ــه ب ــفید در مقایس ــای س چ
ــود  ــیدان های موج ــطح آنتی اکس ــه س ــیاه ب ــای س چ
آســیب  از  آنتی اکســیدان ها  بازمی گــردد.  آن  در 
ــوند  ــب آن می ش ــای آزاد موج ــه رادیکال ه ــلولی ک س
ــا پیشــگیری از  ــد. چــای ســفید ب ــری می کنن جلوگی
آســیب پوســت درنتیجــه قــرار گرفتــن در معــرض نــور 
ــت  ــه پوس ــری ب ــر جوان ت ــی ظاه ــید و آلودگ خورش

ــوز ــالمت نی ــد. س ــان می بخش انس

 B12 تأثیر شگفت انگیز ویتامین 
بر زیبایی 

ویتامیــن B۱2 یــا کوباالمیــن، یــک ویتامیــن حســاس 
و مهــم بــرای بــدن اســت. ایــن ویتامیــن بــرای تکثیــر 
ــی  ــتم عصب ــرد سیس ــازی( و عملک ــلولی )خون س س
ــل  ــد در آب ح ــن را بای ــن ویتامی ــت. ای ــروری اس ض

کــرد و ســپس مــورد اســتفاده قــرار داد. 
ــر  ــدن تأثی ــرد ب ــن در کل عملک ــن ویتامی ــود ای کمب
ــه  ــدی مواج ــا کن ــیژن را ب ــال اکس ــذارد و انتق می گ
می کنــد؛ همچنیــن می توانــد موجــب ضعیــف شــدن 
سیســتم دفاعــی شــود.جلوگیری از ایجاد مشــکالت و 
لک هــای پوســتی،  درمــان اگزمــا و جلوگیــری از ابتــال 
ــی  ــری از پیس ــت، جلوگی ــادل پوس ــظ تع ــه آن، حف ب
ــی  ــه جوان ــک ب ــت،  کم ــا در پوس ــر رنگدانه ه و تغیی
و شــادابی پوســت و تقســیم ســلول های پوســتی 
ــی از  ــو، بخش ــتی م ــزش و کم پش ــری از ری و جلوگی

ــت. افــکار نیــوز ــر آن اس ــد بی نظی فوای

 نوشیدنی هایی برای داشتن 
پوستی شفاف

ــالمت  ــب س ــد موج ــوه می توان ــیدن آب و آب می  نوش
و درخشــندگی پوســتتان شــود و چهره تــان را بــاز 
کنــد. در میوه هــا و ســبزیجات، مــواد مغــذی فراوانــی 
وجــود دارد کــه بــه حفــظ ســالمت و زیبایــی پوســت 
ــتتان  ــدن و پوس ــد ب ــی خواهی ــر م ــک می کند.اگ کم
ــی آب  ــدازه کاف ــه ان ــد، ب ــراوت بمان ــا ط ــه ب همیش
بنوشــید. آب ســیب، آب چغنــدر، آب هویــج، آب 
زنجبیــل، آب لیموتــرش و آب جعفــری هــم می توانــد 

ــد. زندگــی آنالیــن ــفاف کن ــت را ش پوس

خانواده
انجام تکالیف را برای کودکان 

لذت بخش کنیم
اگــر کــودک شــما عالقه منــد بــه انجــام همــه امــور 
درســی اســت، نبایــد مرتــب و بیــش از انــدازه او را تشــویق 
ــرد  ــد ک ــادت خواه ــن روش ع ــه ای ــودک ب ــرا ک ــد؛ زی  کنی
و در صورتــی کــه ایــن تشــویق ها تکــرار نشــود، بــه شــدت 
عالقه منــدی خــود را از دســت خواهــد داد؛ امــا اگــر کــودک 
شــما بــه انجــام امــور مدرســه بی عالقــه و بی توجــه اســت 
بایــد ایــن کار را بــه هــر شــیوه ای می توانیــد برایــش 

ــد.  ــش کنی لذت بخ
تشــویق این گونــه کــودکان بســیار مهــم اســت؛ اســتفاده از 
جمــالت بــه تــو افتخــار می کنــم، تــو موفقــی و دوســتت 
دارم بــه کــودک انگیــزه و لــذت توجــه بــه امــور درســی را 
خواهــد داد. کــودک شــما قانــون و نظــم را بایــد بشناســد 

و ارزش وقــت را درک کنــد. ســالمت نیــوز

توصیه به پدران:
 برای داشتن فرزندانی باهوش 

آنان را هر روز در آغوش بکشید
ــه  ــبت ب ــی نس ــرایط تربیت ــا ش ــن روزه ــد ای ــدون تردی ب
ــا  ــت. در دوران م ــته اس ــی داش ــاوت فاحش ــته تف گذش
 بســیاری از پــدران همــراه بــا مــادران بــرای بــزرگ کــردن 
و تربیــت کــودک تــالش مــی کننــد. بــا ایــن حال، هســتند 
ــد کار، تربیــت را  ــف مانن ــه بهانه هــای مختل ــه ب ــی ک پدران

ــد.  وظیفــه مــادر می دانن
ــا  ــی ب ــاط خوب ــد ارتب ــدای تول ــان ابت ــه از هم ــی ک نوزادان
پــدر خــود دارنــد، در آینــده از هــوش بیشــتری نســبت بــه 
ســایرین برخــوردار خواهنــد بــود. در واقــع، نتیجــه داشــتن 
ــا  ــوزادی ب ــر، ن ــراب کمت ــت و اضط ــا عصبی ــدری آرام ب پ
روانــی ســالم تر و بهــره هوشــی بیشــتر اســت. پــدران بایــد 
هــر روز زمانــی را بــرای ارتبــاط و بــازی کــردن بــا نوزادشــان 

اختصــاص دهنــد. آوای ســالمت

 چند توصیه کوتاه 
برای زندگی های کارمندی

ــل  ــخت داخ ــئولیت های س ــر مس ــالوه ب ــاغل ع ــان ش زن
منــزل، وظایفــی در قالــب شــغل خــود دارنــد کــه مدیریــت 
ایــن مســئولیت ها برایشــان آســان نیســت و در کل بایــد 
گفــت در زندگی هــای کارمنــدی بایــد نکاتــی رعایــت شــود؛ 
ــد،  ــه نروی ــه خان ــا اســترس ب ــد، ب ــت کنی ــان را مدیری زم
ــق  ــد، تواف ــه مرخصــی بروی ــم ب ــا ه ــگ باشــید، ب هماهن
ــودن  ــم ب ــا ه ــرای ب ــی را ب ــید، وقت ــته باش ــی داش مال
دونفــره در نظــر بگیریــد، کارهــای خانــه را تقســیم کنیــد و 

غ از همــه مهم تــر، بچه هــا را دریابیــد. ســیمر

P.Sharifi@eskimia.ir
پروانه شریفیگروه سالمت

گرایــش بــه خیانــت بــه همســر در جامعــه 
مــا، موضوعــی اســت کــه بایــد بــه آن 
ــن  ــن رفت ــان از بی ــود. کارشناس ــه ش پرداخت
عشــق و عالقــه، جــذاب نبــودن همســر، 
عقده هــای  هوســرانی،  ســهل انگاری، 
ــل  ــل تحم ــار غیرقاب ــالق و رفت ــی، اخ جنس
خیانــت،  شــمردن  بی خطــر  همســر، 
زیاده خواهــی و تنوع طلبــی را از دالیــل اصلــی 
ــه یکدیگــر  ــت و بی وفایــی همســران ب  خیان

می دانند.
بــا زیــاد شــدن اســتفاده از شــبکه های 
ــن مســئله،  ــی شــدن ای اجتماعــی و  بحران
ریشــه یابی  و  طــرح  بــه  دانســتیم  الزم 
عللــی کــه در ایــن امــر دخالــت دارنــد، 
بپردازیــم شــاید تلنگــری بــرای بســیاری از 

باشــد.  خانواده هــا 
جامعــه،  نقــش  دالیــل،  بررســی  بــرای 
انــواع خیانــت و واکنــش همســران بــه 
ایــن ناهنجــاری اخالقــی بــا امینــه ســادات 

ــی، کارشــناس ارشــد روان شناســی  طباطبای
کرده ایــم. گفت وگــو  بالینــی 

 تعریــف شــما از خیانــت در رابطــه 
زوجیــن چیســت؟

پیمان شــکنی  خیانــت،  لغــوی  معنــای 
مخفیانــه اســت و در رابطــه زوجیــن شــامل 
ــدون اطــالع  ــن ب عهدشــکنی یکــی از زوجی
ــای  ــه رفتاره ــل و روی آوردن ب ــرف مقاب ط
ــا نفــر ســوم  ــواده ب خــارج از چارچــوب خان
ــه در  ــا اینک ــت و ب ــف اس ــس مخال از جن
ابتــدا بــه عنــوان مســئله ای فــردی بــه نظــر 
ــر  ــر آن ب ــه تأثی ــا توجــه ب ــی ب می رســد، ول
نهــاد خانــواده و تربیــت فرزنــدان و نیــز اثــر 
بــد آن بــر ســالمت و امنیــت جامعــه، یــک 
آســیب اجتماعــی مهــم بــه شــمار مــی رود.
 از انــواع خیانــت و دســته بندی آن 

ــد. بگویی
خیانــت بــه طــور کلــی چهــار دســته اســت. 
خیانــت عاطفــی، خیانــت جنســی، خیانــت 
عاطفــی و جنســی بــا هــم و دســته چهــارم 
ــتفاده از  ــرفت اس ــه پیش ــه ب ــا توج ــه ب ک

شــبکه های اجتماعــی بــروز پیــدا کــرده 
ــی اســت. ــا اینترنت ــی ی ــت ارتباط خیان

 چــه عواملــی منجــر بــه شــکل گیری 
خیانــت در زوجیــن می شــود؟

عوامــل متعــددی در ایــن زمینــه وجــود 
ــه پیــش از ازدواج  دارد کــه تعــدادی از آن ب
ــوان آن را  ــی می ت ــه طــور کل برمی گــردد و ب
بــه چهــار دســته تقســیم کــرد. اول عوامــل 
ــخص  ــود ش ــه خ ــوط ب ــه مرب ــرد ک درون ف
اســت؛ ماننــد ناتوانانــی از حــل مســئله، 
تنوع طلبــی در کلیــه امــور و تمایــل بــه 

ــدد و…. .  ــط متع رواب
ماننــد   زناشــویی  روابــط  مــورد  دوم 
نارضایتــی جنســی یــا رضایــت جنســی کــم 

اســت.
ســوم بافــت فرهنگــی و اجتماعــی کــه فــرد 
در آن زندگــی می کنــد؛ ماننــد فرهنــگ گروه 
دوســتان و همســاالن، محیــط کار، ماهــواره 
ــر  ــای ه ــی، ویژگی ه ــبکه های اجتماع و ش
ــد  ــارج از ازدواج مانن ــط خ ــر رواب ــرد درگی ف
همســر  بــا  ارتباطــی  مهــارت   نداشــتن 
و ناتوانــی در ارضــای نیازهــای عاطفــی و 

ــل. ــرف مقاب ــناخت ط ــی از ش ناتوان
زنــان  جملــه  از  مــردم  از  بســیاری   
تصــور می کننــد عامــل اصلــی خیانــت 
مــردان، ضعــف در رابطــه زناشــویی یــا 
تنوع طلبــی مــردان اســت؛ شــما تــا چــه 
انــدازه بــا ایــن فرضیــه موافــق هســتید؟

ــوارد  ــن م ــه شــد ای ــه گفت ــه همان طــور ک البت
ــر  ــی اث ــتند، ول ــذار هس ــائل تأثیرگ ــزء مس ج
ــق  ــت؛ طب ــر اس ــر کمت ــای دیگ آن از عامل ه
ــر صــورت  ــی کــه در ســال های اخی تحقیقات
ارضــا  خیانــت،  اصلــی  عامــل  گرفتــه، 
ــط  ــردان توس ــی م ــای عاطف ــدن نیازه نش
همسرانشــان اســت و مــردان بیــان کرده انــد 
ــه  ــده اند ک ــی ش ــذوب زنان ــا مج ــه آن ه ک
آن هــا  می ســتوده اند،  را  توانایی هایشــان 
ــان ارزش  ــد و برایش ــین می کرده ان را تحس
آن هــا  از  درصــد کمــی  بوده انــد؛  قائــل 
ــراری  ــل برق ــان را عام ــی زن ــه فیزیک جاذب

ارتبــاط بــا آن هــا دانســته اند.
و  دوســتان  دیگــر،  تأثیرگــذار  عامــل 

ــارج از  ــه خ ــه رابط ــت ک ــرد اس ــکاران ف هم
ــت  ــابقه خیان ــد )س ــترک دارن ــی مش زندگ
ــه  ــی قبیــح ب ــد( و آن  را عمل زناشــویی دارن
ــد  ــد و از آن ســخن می گوین شــمار نمی آورن
و در کنــار ایــن دوســتان، فــرد ترغیــب 
می شــود کــه خــود نیــز بــه ایــن عمــل 

ــد. ــادرت کن مب
ــف  ــل مختل ــه دالی ــه ب ــردی ک ــن م همچنی
ــه همســرش خشــمگین اســت و  نســبت ب
قــدرت و جرئــت ابــراز نــدارد، انتقــام خــود 
را از طریــق خیانــت زناشــویی از همســرش 
می گیــرد. ایــن مــردان هنــوز توانایــی حــل 

ــد. مســئله را ندارن

 راه های پیشگیری از خیانت زناشویی 
چیست؟

از  بــه علــل یادشــده، یکــی  بــا توجــه 
راه هــای مهــم، آمــوزش پیــش از ازدواج 
ارتبــاط  مهارت هــای  شــامل  اســت کــه 
مســئله،  حــل  مهارت هــای  همســر،  بــا 
ــف و نیازهــای آن و  شــناخت جنــس مخال
….. اســت. برقــرار نکــردن ارتبــاط بــا جنــس 
مخالــف پیــش از ازدواج؛ چــون این مســئله به 
صــورت عــادت درآمــده و در زندگــی مشــترک 
نیــز احتمــال تکــرار شــدنش وجــود دارد . 
تجربــه خیانــت  دوســتانی کــه  از  دوری 
ــری از  ــت الگوپذی ــه عل ــد، ب ــوئی دارن زناش

ــا. آن ه
چــون  ازدواج؛  از  پیــش  مشــاوره 
ــه  ــت ک ــن اس ــت آن ای ــن موهب کوچک تری
ــی باشــد کــه  ــالل روان ــرد دچــار اخت ــر ف اگ

ــدد و…. ســازد،  ــط متع ــر رواب خــود را درگی
پیــش از ازدواج تشــخیص داده شــده و 

می شــود. درمــان 
 بــه عقیــده شــما چــرا برخــی از افــراد 
کــه  بــه همســر خــود خیانــت کرده انــد 
از مشــاوره بــا روان شناســان گریزاننــد؟

خیانــت  افــرادی کــه  از  زیــادی  درصــد 
ــتند  ــیمان هس ــود پش ــرده خ ــد از ک کرده ان
ــع  ــت راج ــد و صحب ــاه دارن ــاس گن و احس
مجــازات  و  تنبیــه  بــا  برابــر  را  آن  بــه 
ــوع مکانیســم دفاعــی  می داننــد و از یــک ن
ــدف  ــه ه ــی ک ــد؛ در صورت ــتفاده می کنن اس
ــاره  ــه اعتمادســازی دوب از مشــاوره کمــک ب
در رابطــه و بهبــود شــرایط هــر دو طــرف 
ــرای  ــر دو ب ــه ه ــی الزم ب ــه راهکارهای و ارائ
مشــترک  زندگــی  ترمیــم  و   بازگشــت 

است.
 فرآینــد حــل مشــکالتی نظیر خیانت 

زمانبر اســت؟
بلــه؛ ایــن فرآینــد هــم زمانبــر اســت و هــم 
می طلبــد؛  را  خــود  خــاص  تکنیک هــای 
ــتیم؛  ــه رو نیس ــرد روب ــک ف ــا ی ــا ب ــرا م زی
بلکــه بــا دو انســان با شــخصیت و جنســیت 
ــاعد در  ــی نامس ــت روح ــاوت و در حال متف
ــیب  ــار آس ــه دچ ــترک ک ــی مش ــک زندگ ی
جــدی شــده و اعتمــاد و آرامــش آنــان 
از بیــن رفتــه، روبــه رو هســتیم. مســلمًا 
برگردانــدن آرامــش و اعتمــاد فرآینــدی 

ــت. ــدنی اس ــی ش ــر، ول زمانب
 در پایــان چــه توصیــه ای بــه زوج هــا 

داریــد؟
ــیدن  ــرای رس ــی ب ــترک، فرصت ــی مش زندگ
بــه آرامــش و بالندگــی در کنــار هــم اســت؛ 
متالطــم  زودگــذر  هیجان هــای  بــا  را  آن 
اشــتباه،  ایــن  ولــی در صــورت  نکنیــم؛ 

ــت. ــان هس ــران زم ــرای جب ــه ب همیش
طــالق یــا تالفــی، اصــال راهــکار خوبــی 
ــه جــای شــخم زدن  نیســت. بهتــر اســت ب
درک  دوبــاره،  اعتمادســازی  بــا  گذشــته 
احساســات همســر، دادن فرصــت و رجــوع 
بــه یــک مشــاور، زندگــی را  کــه متعلــق بــه 

ــازید. ــو بس ــت، از ن ــر دوی شماس ه

امینه سادات طباطبایی، کارشناس ارشد روان شناسی بالینی، در گفت وگو با کیمیای وطن:

زندگیمشترک،فرصتیبرایرسیدنبهآرامش
با هیجان های زودگذر زندگی را متالطم نکنیم

،،
زندگی مشــترک فرصتی برای رسیدن 
ــار هــم  ــه آرامــش و بالندگــی در کن ب
اســت؛ آن را بــا هیجان هــای زودگــذر 
متالطــم نکنیم؛ ولــی در صــورت این 
اشــتباه، همیشــه بــرای جبــران زمــان 

هســت.
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بازدید گیاه شناسان اتریشی از 

گلستان کوه خوانسار
و  گلســتان کوه  از  اتریــش  گیاه شناســان کشــور 
ــر  ــد. عص ــد کردن ــار بازدی ــی خوانس ــن تاریخ اماک
ــش  ــور اتری ــان کش ــدادی از گیاه شناس ــه تع جمع
بــه همــراه مشــاور ســازمان محیــط زیســت از 

گلســتان کوه خوانســار بازدیــد کردنــد. 
ــگران  ــن گردش ــت: ای ــار داش ــی اظه ــهاب برهان ش
اقامــت در شــهر  یــک شــبانه روز  بــا  اتریشــی 
خوانســار بــا همراهــی اداره محیط زیســت خوانســار 
ــزود:  ــد. وی اف ــد کردن ــتان کوه بازدی ــه گلس از منطق
ــی از  ــف گیاه ــای مختل ــان گونه ه ــن گیاه شناس ای

ــد.  ــی کردن ــون را بررس ــای واژگ ــه الله ه جمل
ــت: در  ــار گف ــت خوانس ــط زیس ــس اداره محی رئی
ایــن بازدیــد، اهمیــت گونه هــای جانــوری و گیاهــی 
منطقــه از ســوی محیــط زیســت و اعضــا جمعیــت 
همیــاران محیــط زیســت بیــان شــد. برهانــی بیــان 
ــی  ــراث فرهنگ ــس می ــی رئی ــا هماهنگ ــت: ب داش
خانــه  از  اتریشــی  ایــن گردشــگران  خوانســار، 
حبیبی هــا و پــارک سرچشــمه خوانســار بازدیــد 

ــتند. مهــر داش

سرپرست اداره میراث فرهنگی 
شهرستان خمینی شهر اعالم کرد:

خمینی شهر تنها تولیدکننده 
 استخوان مورد نیاز 

صنعت خاتم بندی کشور
سرپرســت اداره میراث فرهنگی شهرســتان خمینی شــهر 
ــدی  ــت خاتم بن ــاز صنع ــورد نی ــتخوان م ــد اس از تولی
ــر داد.  ــان خب کشــور در شهرســتان خمینی شــهر اصفه
روابــط  از  نقــل  بــه  وطــن  بــه گــزارش کیمیــای 
ــان،  ــی اســتان اصفه ــراث فرهنگ ــی اداره کل می عموم
ــی  ــراث فرهنگ ــت اداره می ــی، سرپرس ــا حبیب علیرض
اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  خمینی شــهر،  شهرســتان 
ــاز  ــورد نی ــتخوان م ــده اس ــا تولیدکنن ــهر تنه خمینی ش
ــی  ــت: یک ــت، گف ــور اس ــدی کل کش ــت خاتم بن صنع
از زیررشــته های خاتم بنــدی در گــروه خاتم ســازی 
رشــته اســتخوان بری اســت؛ ایــن رشــته یکــی از 
تولیــد  بخش هــای  پرزحمت تریــن  و  ســخت ترین 
مصالــح خاتــم اســت کــه بــه همیــن دلیــل هنرمنــدان 
ــت  ــته فعالی ــن رش ــور در ای ــدودی در کش ــیار مح بس

ــد.  دارن
ــت  ــدگان صنع ــا بازمان ــرد: تنه ــوان ک ــه عن وی در ادام
کشــور  کل  خاتم ســازی  بــرای  اســتخوان  تولیــد 
ــد  ــه کارگاه تولی ــران س ــی، مدی ــرادران آقابابای ــط ب فق
ــا دوازده  ــه ب ــوده ک ــم ب ــح خات ــرای مصال اســتخوان ب
ــاز خاتم ســازی کل کشــور  ــورد نی ــر، اســتخوان م کارگ
را در شهرســتان خمینی شــهر تولیــد می کننــد و بــه 

می دارند.برنــا عرضــه  کشــور  سراســر 

گشت وگذار
سفر به میبد

نارنــج قلعــه یــا ناریــن قلعــه کــه در شهرســتان میبد اســتان 
یــزد واقــع شــده، یکــی از مهم تریــن بناهــای تاریخــی ایــن 
اســتان بــه شــمار مــی رود. ایــن قلعــه از بناهــاى مربــوط بــه 
دوره اشــکانی و پیــش از اســام اســت و در دوران مظفریــان 
تعمیراتــى در آن صــورت گرفــت. اطــراف آن خندقــی بــوده 
و نقب  هــای زیــر آن گاهــی تــا یــک فرســنگ امتــداد دارد. 
ــه باعــث  ــگ سرنوشت ســازی ک در محــرم ســال ۷۴۴ جن
پیــروزی آل مظفــر بــر چوپانیــان شــد، در ایــن محــل اتفــاق 

افتــاده اســت.
ــه و داراى  ــا در ۷ طبق ــار و بن ــه ۳ هکت ــن قلع ــاحت ای مس
ــه  اى  ــاالى تپ ــدد اســت و ب ــاى متع ــارو و دربنده ــرج و ب ب
مســلط بــر شــهر میبــد قــرار دارد. قطــر پایین  تریــن 
ــر  ــد را درب ــادى میب حصــار قلعــه کــه قســمت بزرگــى از آب
ــر  ــه ۲۰ مت ــمت  ها ب ــى قس ــوده و در بعض ــت ۵ ب مى گرف
مى  رســیده اســت. نارنج قلعــه ۴ بــرج گــرد بلنــد دارد 
ــزی آن  ــمت مرک ــده، قس ــی مان ــروزه از آن باق ــه ام و آنچ
باروهــا در روســتای  از برج  هــا و  اســت و نشــانه هایی 
کوچــک )کوشــک( از آن باقــی اســت. کوشــک یــا کوچــک 
ــا  ــتر آن را باغ ه ــوده و بیش ــه دژ ب ــتا ب ــن روس نزدیک تری
و قنات  هــا و آســیاب در بــر می گرفتــه اســت. نارنــج  
قلعــه داراى اتاق  هــاى متعــددى بــوده کــه در حــال حاضــر 
ــو موجــود  ــن اتاقک  هــاى کوچــک تودرت قســمت  هایى از ای
ــرار گرفتــن در  ــت ق ــه عل ــز ب اســت و بســیارى از آن هــا نی
ــده  ــف نش ــوز کش ــا هن ــن راهروه ــن و ریخت ــات پایی طبق
ــاهنامه  ــفید ش ــان دژ س ــه را هم ــی نارین قلع ــت. برخ اس
می داننــد. ایــن قلعــه بــاالی یــک تپــه و مســلط بــه اطــراف 
ــک  ــد. ی ــدق کنده  ان ســاخته شــده و اطــراف آن را هــم خن
ــه در  ــه قلع ــت از آن دارد ک ــم حکای ــانه  ای ه ــت افس روای
ــا از راه آب  ــن آدم  ه ــده و اولی ــاخته ش ــرث س ــان کیوم زم
ــاخته  ــم آن را س ــی ه ــته  اند. برخ ــا گذاش ــه آن پ ــا ب و دری
ــرداران  ــد از س ــد. مهب ــد( می دانن ــانی )مهب ــپهبد ساس س
قبــاد و انوشــیروان بــود. در نزدیکی  هــای نارین قلعــه میبــد 
ســفال  های رنگــی و نقــش  دار از دوران عیامــی بــه  دســت 
ــه دلیــل  ــد و ب آمــده کــه بیــش از ۴۰۰۰ ســال قدمــت دارن
ــا  ــورات ی ــه زیگ ــه ب ــاختمان قلع ــاد س ــت زی ــن قدم همی
ــا از  ــه کام ــه ک ــن قلع ــی شــبیه اســت. از ای ــد عیام معاب
خشــت و گل ســاخته شــده، در دوره  هــای مختلــف تاریخــی 
بــه عنــوان ارگ حکومتــی یــا دژ نظامــی اســتفاده می شــده 
اســت. اوج اقتــدار ایــن قلعــه در پیــش از اســام، مربــوط 
بــه دوره ساســانیان و پــس از آن مربــوط بــه دوره آل مظفــر 
اســت. بعضــی ایــن کهــن دژ را ســرآغاز شــروع آبادانــی یــزد 
و  قلعــه، کشــمکش  ها  تودر تــوی  پیچ  هــای  می داننــد. 
ــه،  ــن قلع ــده اســت. ای ــه خــود دی ــادی را ب جنگ  هــای زی
یــک قلعــه نظامــی بــوده ولــی بعضــی بــا توجــه بــه شــکل 
ــوده و از  ــورات ب ــه زیگ ــد ک ــال می دهن ــه آن احتم ۵ طبق
ــای  ــد. بن ــتفاده می کرده  ان ــد از آن اس ــوان معب ــه عن آن ب
تاریخــی نارین قلعــه بــه شــماره ۴۱۷۷ مــورخ ۴ آبــان 
۱۳۶۵ در فهرســت آثــار ملــی ایــران بــه ثبــت رســیده اســت.

حجت االســام محمــود متوســل آرانــی در 
ــینه  ــه پیش ــاره ب ــا اش ــری ب ــتی خب نشس
حضــرت  فرهنگــی  بنیــاد  شــکل گیری 
ــن  ــار داشــت: ای ــدی موعود)عــج( اظه مه
بنیــاد از ۱۷ ســال پیــش فعالیــت خــود را 
آغــاز کــرد و دفاتــر ایــن بنیــاد در سراســر 
کشــور بــا نظــارت ائمــه جمعــه فعــال 

ــت. اس
ــار  ــگ انتظ ــه فرهن ــه اینک ــا اشــاره ب وی ب
و مهدویــت و فرهنــگ عاشــورا و امــام 
حســین)ع( دو بــال شــیعه اســت، افــزود: 
ایــن دو بــال بایــد تقویــت شــود؛ فرهنــگ 
عاشــورا کــه مربــوط بــه گذشــته و الگــوی 
شــیعیان اســت و فرهنــگ انتظــار و امــام 
ــیعیان  ــده ش ــه آین ــوط ب ــز مرب ــان نی زم
اســت؛ بنابرایــن نبایــد در جامعــه کم رنــگ 

شــود.
ــدن  ــگ ش ــه کم رن ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
همــه  بــر  ایــران  در  شــیعه  فرهنــگ 

اثــر  شــیعه  و  اســامی  کشــورهای 
می گــذارد، بیــان کــرد: صاحــب اصلــی 
ــت و  ــج( اس ــام زمان)ع ــور، ام ــن کش ای
شــیعیان و مســلمانان، بلکــه مردمــان جهان 

ــوند. ــنا ش ــت آش ــر مهدوی ــا تفک ــد ب بای

ــرت  ــی حض ــاد فـرهنگـ ــل بنی ــر عام مدی
امــروز  اینکــه  بیــان  بــا  مهـــدی)عج( 
ســردمداران قــدرت و حاکمــان جهــان 

صاحیــت الزم را ندارنــد و مــردم دنیا نیــز این 
خاطرنشــان  درک کرده انــد،  را  موضــوع 
ــر  ــان منتظ ــردم جه ــه م ــروز هم ــرد: ام ک

ــتند. ــی هس ــح جهان ــک مصل ی
ــاد  ــرد: بنی ــان ک ــی خاطرنش ــل آران متوس
فرهنگــی حضــرت مهدی)عــج( بــه منظــور 
از  سوء اســتفاده هایی کــه  از  جلوگیــری 
ــود  ــان می ش ــام زم ــت و ام ــوان مهدوی عن
راه انــدازی شــده و نیروهــای متخصــص در 

ــد. ــت می کن ــه تربی ــن زمین ای
وی افــزود: راه انــدازی مرکــز تخصصــی 
در  نیــز  قــم  علمیــه  حــوزه  در  مهدویــت 
متخصــص  نیروهــای  تربیــت   راســتای 
تاکنــون  و  اســت  مهدویــت  امــر  در 
دانــش  مرکــز  ایــن  از  طلبــه   ۴۰۰ 

آموختند.
متوســل آرانــی ادامــه داد: دانش آموختــگان 
ایــن مرکــز، تبلیــغ صحیــح مهدویــت، 
و  مهدویــت  بــا  مرتبــط  تألیــف کتــب 

رأس  در  را  زمینــه  ایــن  در  پژوهــش 
دارنــد. خــود  برنامه هــای 

وی همچنیــن بــا اشــاره بــه تأســیس 
انتشــاراتی مهدویــت عنــوان کــرد: پیــش از 
ــت  ــوزه مهدوی ــه در ح ــی ک ــن کتاب های ای
ــا در  ــود ی ــوزوی ب ــا ح ــد، ی ــن می ش تدوی
ســطح بســیار پاییــن گــردآوری شــده بــود؛ 
تاکنــون  انجام شــده  اقدامــات  بــا  امــا 
ــوان کتــاب و محصــوالت  ــر ۲۵۰ عن ــغ ب بال
جامعــه  اقشــار  تمــام  بــرای  فرهنگــی 

ــت. ــده اس ــد ش تولی
وی همچنیــن از تدویــن بیــش از 8۰ عنــوان 
کتــاب ویــژه کــودکان خبــر داد و افــزود: 
مهدهــای  اختیــار  در  کتاب هــا  ایــن 
 کــودک و  پیش دبســتانی ها قــرار گرفتــه 

است.
از  دیگــری  بخــش  در  آرانــی  متوســل 

ــدازی  ــه راه ان ــاره ب ــا اش ــود ب ــخنان خ س
ــدی  ــاوران مه مجتمــع فرهنگی آموزشــی ی
یــادآور  در مجــاورت مســجد جمکــران 
شــد: ایــن مجموعــه بســیار بــزرگ اســت 
و عــاوه بــر ظرفیــت اســکان و تغذیــه 
دارای کتابخانــه،  نفــر،  هــزار  بــر  بالــغ 
ــاز  ــورد نی ــای م ــر فضاه ــگاه و دیگ  نمایش
فرهنگــی  بنیــاد  عامــل  مدیــر  اســت. 
دربــاره  موعود)عــج(  مهــدی  حضــــرت 
نیــز  بنیــاد  ایــن  در  فعــال  نیروهــای 
ــد نیروهــای  ــرد: 9۰ درصـ ــان کــ خاطـرنشـ
ــد  ــتند و معتقدن ــاری هس ــاد افتخ ــن بنی ای
فعالیــت  و  زمان)عــج( کار  امــام   بــرای 
از مــوارد  می کننــد و حتــی در بســیاری 
نیــز بــرای اجــرای برنامه هــا و ســفرها از 
می کننــد.   صــرف  شــخصی  هزینه هــای 

فــارس

مدیر عامل بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود)عج(:

 دنیا امروز منتظر 
یک مصلح جهانی است

حضــرت آیــت هللا خامنــه ای صبــح دیــروز بــا حضــور 
آیــت هللا   از  تهــران،  بیمارســتان های  از  یکــی  در 

هاشــمی شــاهرودی عیــادت کردنــد.
رهبــر معظــم انقــاب اســامی در ایــن عیــادت ضمــن 
دعــا بــرای آیــت هللا  هاشــمی شــاهرودی از اقدامــات 

انجام شــده بــرای معالجــه  ایشــان مطلــع شــدند.
ــادت از  ــس از عی ــن پ ــاب همچنی ــم انق ــر معظ رهب
ــرزده از  ــور س ــه  ط ــاهرودی ب ــمی ش ــت هللا  هاش آی
ــادت  ــم عی ــتان ه ــتری در بیمارس ــار بس ــار بیم چه
ــان را از جملــه یــک مــادر شــهید و یــک  کردنــد و آن
ــد. یکــی از ایــن  مــادر جانبــاز مــورد تفقــد قــرار دادن
بیمــاران، پروفســور »تربیــت«، از جراحــان بنــام قلــب 

ــود. ــران، ب ای

بــه گــزارش کیمیــای وطــن و به نقــل از روابــط عمومــی اداره 
کل اوقــاف و امــور خیریــه اســتان اصفهــان، حجت االســام 
و المســلمین رضــا صادقــی در جلســه شــورای اداری ادارات 
ــور  ــا حض ــه ب ــان ک ــتان اصفه ــه اس ــور خیری ــاف و ام اوق
مدیــران ادارات اوقــاف سراســر اســتان و معاونــان ســتادی 
اداره کل اوقــاف اســتان در جــوار حــرم مطهــر امامــزاده 
محمدباقــر)ع( مشــهد اردهــال کاشــان برگــزار شــد، اظهــار 
ــات، دشــمنان  ــری مــردم در انتخاب داشــت: حضــور حداکث
ــوس  ــامی را مأی ــوری اس ــام جمه ــامی و نظ ــاب اس انق

می کنــد. 
وی در ادامــه افــزود: امیرالمومنیــن علــی)ع( می فرماینــد: 
دولت هاســت؛  ســرآمدن  بــه  نشــانه  چیــز  »چهــار 
فروگذاشــتن اصــول و چســبیدن بــه فــروع، مقــدم داشــتن 

ــق.«  ــت و الی ــا فضیل ــان ب ــب زدن مردم ــگان و عق فرومای
ــه  ــان ادام ــتان اصفه ــه اس ــور خیری ــاف و ام ــر کل اوق مدی
داد: ایــن انقــاب و نظــام متعلــق بــه امــام زمــان )ارواحنــا 
فــداه( اســت و امیدواریــم کــه بــا دســت بــا کفایــت مقــام 
معظــم رهبری)حفــظ هللا(، ایــن نظــام اســامی بــه دســت 

حضــرت مهدی)عــج( برســد. 
ــی  ــد محل ــزادگان نبای وی در ادامــه خاطرنشــان شــد: امام
ــات  ــدت تبلیغ ــا احــزاب خاصــی در م ــرد ی ــغ ف ــرای تبلی ب

ــا شــوراهای شــهر و روســتا شــوند. ــوری ی ریاســت جمه
 مدیــر کل اوقــاف و امــور خیریــه اســتان اصفهــان در ادامــه 
ــوده و  ــر ب ــئوالن جلوت ــه از مس ــردم همیش ــد: م ــادآور ش ی
هســتند و مــا مســئوالن بایــد بتوانیــم در آخــرت پاســخگوی 

ایثــار و فــداکاری مــردم باشــیم.

،،
صاحــب اصلــی ایــن کشــور، امــام 
و  شــیعیان  و  اســت  زمان)عــج( 
مســلمانان، بلکــه مردمــان جهــان 
آشــنا  مهدویــت  تفکــر  بــا  بایــد 

شــوند.

 عیادت رهبر معظم انقالب
 از آیت هللا  هاشمی شاهرودی

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان:

امامزادگان نباید محلی برای تبلیغ فرد یا احزاب شوند

قانــون   3 مــاده  موضــوع  »آگهــی 
تعییــن  قانــون  نامــه  آییــن   13 ومــاده 
واراضــی  ثبتــی  وضعیــت  تکلیــف 
رســمی« ســند  فاقــد  وســاختمانهای 

برابــر آراء صــادره هیــأت موضــوع تعییــن تکلیــف 

ــند  ــد س ــاختمانهای فاق ــی وس ــی اراض ــت ثبت وضعی

رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی آران وبیــدگل تصرفــات 

مالکانــه وبامعــارض متقاضیــان محــرز گردیــده اســت 

تقاضــا  مــورد  وامــاک  متقاضیــان  لذامشــخصات 

ــت  ــوم در دونوب ــور اطــاع عم ــه منظ ــر ب ــه شــرح زی ب

ــه  ــی ک ــود در صورت ــی ش ــی م ــه ۱۵ روز آگه ــه فاصل ب

اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضیــان 

اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار 

اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه 

ــس از  ــلیم وپ ــل تس ــاک مح ــناد وام ــت اس اداره ثب

اخــذ رســید ، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم 

ــی  ــع قضای ــه مرج ــود را ب ــت خ ــراض، دادخواس اعت

ــد. ــم نماین تقدی

۱(   رأی شــماره ۴۳۷-9۶/۰۱/۲8 هیــأت : آقــای امیــر 

ــنامه  ــماره شناس ــا ش ــد غامرض ــرد فرزن ــی مف صادق

 ۱۰۶ مســاحت  بــه  یکبابخانــه  ششــدانگ    ،  ۱۰۰9

مترمربــع شــماره پــاک 8۶8 فرعــی مجــزا از شــماره 

ــاد  ــع در حســین آب ــی واق ــاک ۶ اصل ــی از پ ۱۰۶ فرع

بیــدگل بخــش ۳ حــوزه ثبتــی آران و بیــدگل. مالکیــت 

ــاعی مش

ــم  ــأت : خان ــماره ۶۳۶و۶۳۷-9۶/۰۲/۰9 هی ۲(رأی ش

شــماره  حســنعلی  فرزنــد  بیدگلــی  درزی  فهیمــه 

بیدگلــی  بالــی  زهــره  خانــم  و   ۷۳۲ شناســنامه 

ــه(  ــنامه ۱9۲۱  )بالمناصف ــماره شناس ــواد ش ــد ج فرزن

ــع  ــاحت ۱۱۲ مترمرب ــه مس ــه ب ــدانگ  یکبابخان ، شش

شــماره پــاک 8۶9 فرعــی مجــزا از شــماره ۱۰۷ فرعــی 

از پــاک ۶ اصلــی واقــع در حســین آبــاد بیــدگل 

ــی  ــی آران و بیدگل.ابتیاعــی از عل بخــش ۳ حــوزه ثبت

ــی صائب

۳(رأی شــماره ۶۵۲و۶۵۱-9۶/۰۲/۱۰ هیــأت : آقــای 

ــه  ــمس ال ــد ش ــی فرزن ــی بیدگل ــین عارض ــر حس امی

شــماره شناســنامه ۱۴۵ و خانــم ســمیه کبوتــری 

ــد علــی محمــد شــماره شناســنامه ۵۰۷   بیدگلــی فرزن

ــاحت  ــه مس ــه ب ــدانگ  یکبابخان ــه( ، شش )بالمناصف

۱۰۳ مترمربــع شــماره پــاک 8۷۰ فرعــی مجــزا از 

باقیمانــده پــاک ۶ اصلــی واقــع در حســین آبــاد 

بیــدگل بخــش ۳ حــوزه ثبتــی آران و بیــدگل. ابتیاعــی 

ــی ــد ناظم ازاحم

۴(رأی شــماره ۶۴9و۶۵۰-9۶/۰۲/۱۰ هیــأت : آقــای 

مهــدی عابــدی فرزنــد ســلطانعلی شــماره شناســنامه 

ــد  ــی فرزن ــزاده بیدگل ــه مهدی ــم معصوم 8۳98 و خان

حســینعلی شــماره شناســنامه ۱۰۷  )بالمناصفــه( ، 

ــه بــه مســاحت ۶۶.۲۶ مترمربــع  ششــدانگ  یکبابخان

شــماره پــاک 8۷۱ فرعــی مجــزا از شــماره ۱۰۷ فرعــی 

از پــاک ۶ اصلــی وباقیمانــده ۶ اصلــی واقــع در 

ــی آران و  ــوزه ثبت ــش ۳ ح ــدگل بخ ــاد بی ــین آب حس

ــادی ــت ع بیدگل.مالکی

۵(رأی شــماره ۶۴8-9۶/۰۲/۱۰ هیــأت : خانــم کبــری 

ــد علیرضــا شــماره شناســنامه  ــی فرزن ناظمــی بیدگل

۲۳  ، ششــدانگ  یکبابخانــه بــه مســاحت 8۱.۵۰ 

مترمربــع شــماره پــاک 8۷۲ فرعــی مجــزا از باقیمانــده 

پــاک ۶ اصلــی واقــع در حســین آبــاد بیــدگل بخــش 

۳ حــوزه ثبتــی آران و بیدگل.مالکیــت مشــاعی 

۶(رأی شــمار۶۴۷-9۶/۰۲/۱۰ هیــأت : خانــم زهــرا 

عبــاس زاده بیدگلــی فرزنــد عبــاس شــماره شناســنامه 

۵۲ ، ششــدانگ  یکبابخانــه بــه مســاحت ۲۰8.۲۰  

ــی مجــزا ازشــماره  ــاک 8۷۳ فرع ــع شــماره پ مترمرب

۱۰۷ فرعــی مجــزا از پــاک ۶ اصلــی واقــع در حســین 

ــدگل. ــی آران و بی ــوزه ثبت ــش ۳ ح ــدگل  بخ ــاد بی آب

ابتیاعــی از علــی محمــد صدیقیــان

ــم  ــم مری ــأت : خان ــماره ۶۵9-9۶/۰۲/۱۰ هی ۷(رأی ش

رمضانــی فرزنــد اســماعیل شــماره شناســنامه ۱۱۵ 

ــع  ــاحت ۲۰۱ مترمرب ــه مس ــه ب ــدانگ  یکبابخان ، شش

شــماره پــاک ۱۲۷ اصلــی واقــع در اماکــن بخــش ۳ 

حــوزه ثبتــی آران و بیدگل.ابتیاعــی از حســنعلی نیــازی

ــای  ــأت : آق ــماره ۴۵۳و۶۵۴-9۶/۰۱/۲9 هی 8(رأی ش

ــماره  ــی ش ــد مندعل ــی فرزن ــدی بیدگل ــین مجی حس

شناســنامه ۱8۵ و خانــم فاطمــه مجیــدی بیدگلــی 

فرزنــد مندعلــی شــماره شناســنامه ۷۷8۰  بــه نســبت 

۴دانــگ و۲ دانــگ مشــاع از ، ششــدانگ  یکبابخانــه بــه 

ــع شــماره پــاک ۷ فرعــی  مســاحت ۳۲9.۷۵ مترمرب

مجــزا از پــاک ۲8۱ اصلــی واقــع در اماکــن بخــش ۳ 

ــدگل. مالکیــت مشــاعی ــی آران و بی حــوزه ثبت

ــید  ــای س ــأت : آق ــماره ۶۴۵-9۶/۰۲/۰9 هی 9(رأی ش

عیســی حســین زاده بیدگلــی فرزنــد ســید علــی 

شــماره شناســنامه ۷۳۲۱ ، ششــدانگ  یکبــاب مغــازه 

بــه مســاحت ۲9.۶۵ مترمربــع شــماره پــاک ۱۰۱ 

فرعــی مجــزا از شــماره ۱۶ فرعــی از پــاک ۲9۰ اصلــی 

واقــع در اماکــن بخــش ۳ حــوزه ثبتــی آران و بیــدگل. 

ــی ــه فدای ــی از نصــر ال ابتیاع

ــی  ــای ول ــأت : آق ــماره ۶۴۴-9۶/۰۲/۰9 هی ۱۰(رأی ش

الــه محمــدی پــور فرزند حســینعلی شــماره شناســنامه 

۱۷۳ ، ششــدانگ  یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت ۱۰9 

مترمربــع شــماره پــاک ۱۰۲ فرعــی مجــزا از شــماره ۷ 

فرعــی از پــاک ۲9۰ اصلــی واقــع در اماکــن بخــش ۳ 

حــوزه ثبتــی آران و بیــدگل. مالکیــت مشــاعی

آقــای   : هیــأت   9۶/۰۲/۰9-۶۴۳ شــماره  ۱۱(رأی 

احمــد  فرزنــد  بیدگلــی  المجیــدی  عبــد  محســن 

ــاب  ــدانگ  یکب ــنامه ۳8۰ ، شش ــماره شناس ــی ش عل

مترمربــع شــماره   ۶9.۶۰ بــه مســاحت  ســاختمان 

پــاک۱۰۳ فرعــی مجــزا از شــماره ۱۶ فرعــی از پــاک 

۲9۰ اصلــی واقــع در اماکــن بخــش ۳ حــوزه ثبتــی آران 

ــی ــه فدای ــر ال ــی از نص ــدگل. ابتیاع و بی

هیــأت  ۴۴۲و9۶/۰۱/۲9-۴۴۳  شــماره  ۱۲(رأی 

فرزنــد محمــود  بیدگلــی  علیرضــا خانــی  آقــای   :

شــماره شناســنامه ۲۲۱ و خانــم فاطمــه مســیحی 

ــر شــماره شناســنامه 8۷۲۶   ــی اکب ــد عل ــی فرزن بیدگل

ــاحت  ــه مس ــه ب ــدانگ  یکبابخان ــه( ، شش )بالمناصف

ــزا از  ــی مج ــاک ۱98 فرع ــماره پ ــع ش ۱۳۱.۶۰ مترمرب

شــماره ۵۰ فرعــی از پــاک 9۷۲ اصلــی واقــع در اماکــن 

بخــش ۳ حــوزه ثبتــی آران و بیــدگل. ابتیاعــی از خانــم 

ــی ــری خان کب

ــرا  ــم زه ــأت : خان ــماره ۶۴۰-9۶/۰۲/۰9 هی ۱۳(رأی ش

عســکری فرزنــد ابــدال شــماره شناســنامه ۴9۵  ، 

ــع  ــه مســاحت ۳۷.۰۲ مترمرب ــه ب ششــدانگ  یکبابخان

ــی از  ــماره ۲ فرع ــزا از ش ــی مج ــاک ۳ فرع ــماره پ ش

ــوزه  ــش۳ ح ــن بخ ــع در اماک ــی واق ــاک ۱۰۵۲ اصل پ

ثبتــی آران و بیــدگل. ابتیاعــی ازمرتضــی ولیــا بیدگلــی 

ــی ــیحی بیدگل ــه مس و فاطم

ــرا  ــم زه ــأت : خان ۱۴(رأی شــماره ۴۴۱-9۶/۰۱/۲9 هی

حســینی پــور آرانــی فرزنــد حســین شــماره شناســنامه 

ــاحت  ــه مس ــاختمان ب ــاب س ــدانگ  یکب ۳۰9  ، شش

ــزا از  ــی مج ــاک ۱۲ فرع ــماره پ ــع ش ۱۴۵.8۰ مترمرب

شــماره 9 فرعــی از پــاک ۱۱۴۲ اصلــی واقــع در اماکــن 

بخــش۳ حــوزه ثبتــی آران و بیــدگل. مالکیــت مشــاعی

خانــم   : هیــأت   9۶/۰۲/۰9-۶۳9 شــماره  ۱۵(رأی 

ــماره  ــه ش ــت ال ــد رحم ــی فرزن ــی آران ــه ظابت معصوم

بــه  شناســنامه ۴9۲  ، ششــدانگ  یکبــاب خانــه 

ــی  ــاک ۴ فرع ــماره پ ــع ش ــاحت 9۰.۴۳ مترمرب مس

مجــزا از پــاک ۱8۷۶ اصلــی واقــع در اماکــن بخــش۳ 

ــاعی ــت مش ــدگل. مالکی ــی آران و بی ــوزه ثبت ح

آقــای   : هیــأت   9۶/۰۲/9-۶۳8 شــماره  ۱۶(رأی 

ســیدرجب شــریفیان آرانــی فرزنــد ســیدخلیل شــماره 

شناســنامه 9۰۳۴ ، ششــدانگ  یکبابخانــه بــه مســاحت  

ــزا از  ــی مج ــاک ۲۰ فرع ــماره پ ــع ش ۱۰8.۵۰ مترمرب

شــماره ۱۲و۱۳و۱۶ فرعــی از پــاک ۲۴۲۷ اصلــی واقــع 

در اماکــن بخــش ۳ حــوزه ثبتــی آران و بیدگل.مالکیــت 

رســمی

۱۷(رأی شــماره ۴۴۶-9۶/۰۱/۲9 هیــأت : شــهزداری 

 ۱۴۰۰۰۲۷۷۳۳۰ شناســه  شــماره  بــه  وبیــدگل  آران 

بــا نمایندگــی آقــای حمــزه صالحــی ، ششــدانگ  

ــماره  ــع ش ــاحت ۱۵۷.۴۳ مترمرب ــه مس ــه ب یکبابخان

فرعــی  ۳و۴  شــماره  از  مجــزا  فرعــی   ۱۵ پــاک 

وقســمتی از مشــاعات از پــاک ۲۶۲۱ اصلــی واقــع در 

ــت  ــی آران و بیدگل.مالکی اماکــن بخــش ۳ حــوزه ثبت

ــمی رس

آقــای   : هیــأت   9۶/۰۱/۳۰  -۴۵۶ شــماره  ۱8(رأی 

ــنامه  ــماره شناس ــه ش ــاء ال ــد ضی ــان فرزن ــان الهی بره

۱9۳۳۵ ، ششــدانگ  یکبــاب مغــازه بــه مســاحت 

۳۰.۷۰ مترمربــع شــماره پــاک ۵ فرعــی مجــزا از 

ــن بخــش۳ حــوزه  ــع در اماک ــی واق ــاک ۲98۰ اصل پ

ــم  ــی وخان ــن گل ــی ازحس ــدگل. ابتیاع ــی آران و بی ثبت

ــینی ــه حس صدیق

ــه  ــأت : ورث ــماره ۴۷۵و۴۷۶-9۶/۰۱/۳۰ هی ۱9(رأی ش

یاســر قنــدی  فرزنــد منصــور شــماره شناســنامه ۱۳۴9 

ــی  ــرا همگ ــه زه ــن وفاطم ــور ومتی ــای منص ــه نامه )ب

ــدل  ــوره خان ــم منص ــه (و خان ــرض ال ــا ف ــدی کم قن

فرزنــد عبــاس شــماره شناســنامه ۷۵۴  )بالمناصفــه( 

، ششــدانگ  یکبابخانــه بــه مســاحت ۲۰۱.۷۶ مترمربــع 

شــماره پــاک 8۵۶8 فرعــی مجــزا از شــماره ۱۴۵ 

ــاد  ــع در مســعود آب ــی واق ــاک ۲۶۳۷ اصل فرعــی از پ

بخــش ۳ حــوزه ثبتــی آران و بیــدگل. ابتیاعــی از 

ــهرداری ش

ــای روح  ــأت : آق ــماره ۴۷۴-9۶/۰۱/۳۰ هی ۲۰(رأی ش

ــنامه  ــماره شناس ــد ش ــد محم ــی فرزن ــادق آران ــه ص ال

ــاحت 9۳.۵۰  ــه مس ــه ب ــدانگ  یکبابخان ۱۱۶۲۴ ، شش

از  مجــزا  فرعــی   8۵۷۱ پــاک  شــماره  مترمربــع 

ــع  ــی واق ــاک ۲۶۳۷ اصل ــی از پ ــماره ۳۲۴۴ فرع ش

ــدگل.  ــی آران و بی ــوزه ثبت ــش ۳ ح ــعودآباد بخ در مس

ــاعی ــت مش مالکی

ــر  ــای اکب ــأت : آق ــماره ۴۷۱-9۶/۰۱/۳۰ هی ۲۱(رأی ش

خــوش چشــم آرانــی فرزنــد نعمــت الــه شــماره 

ــاحت  ــه مس ــه ب ــدانگ  یکبابخان ــنامه ۶8 ، شش شناس

مجــزا  فرعــی   ۲9۰9 پــاک  شــماره  مترمربــع   ۱۶۱

ــع در  ــی واق ــاک ۲۶۳8 اصل ــی از پ ــماره ۶ فرع از ش

بیــدگل.  و  آران  ثبتــی  بخــش ۳ حــوزه  احمدآبــاد 

ابتیاعــی ازعلــی محمــد حقیقــت

ــم اعظــم  ــأت : خان ۲۲(رأی شــماره ۶۶۰-9۶/۰۲/۱۰ هی

مســعود آبــادی آرانــی فرزند حســن شــماره شناســنامه 

۱۰۴۴8 ، ششــدانگ  یکبابخانــه بــه مســاحت 88 

مترمربــع شــماره پــاک ۲9۱۳ فرعــی مجــزا از شــماره 

ــد  ــع در احم ــی واق ــاک ۲۶۳8 اصل ــی از پ ۱۰۵9 فرع

ــی از  ــی آران و بیدگل.ابتیاع ــوزه ثبت ــش ۳ ح ــاد بخ آب

محمــد فتــاح پــور

۲۳(رأی شــماره ۶۵۷-9۶/۰۲/۱۰ هیــأت : آقــای خلیــل 

راحتــی بیدگلــی فرزنــد علــی محمــد شــماره شناســنامه 

۵۷ ، ششــدانگ  یکبابخانــه بــه مســاحت ۱۵۰ مترمربــع 

شــماره پــاک ۳۵8 فرعــی مجــزا از شــماره ۲۵۲ فرعــی 

از پــاک ۲۷۰۴ اصلــی واقــع در دســتجرد وغیاثیــه 

بخــش ۳ حــوزه ثبتــی آران و بیــدگل. ابتیاعــی از هــادی 

حمیــد پنــاه

شــرکت   : هیــأت   9۶/۰۲/۱۰-۶۵8 شــماره  ۲۴(رأی 

منحلــه تعاونــی مســکن منتظــران صاحــب الزمــان آران 

ــدگل شــماره ثبــت ۱۲۰۵ وشناســه ۱۰98۰۲9۷9۷9  و بی

ســبحانی  مهــدی  ســید  آقایــان  نمایندگــی  بــا 

ــه  ــاری ب ــاب انب ــی ، ششــدانگ  یکب وابوالفضــل یعقوب

ــی  ــاک ۳۵9 فرع ــماره پ ــع ش ــاحت ۱۵۰ مترمرب مس

ــی  ــاک ۲۷۰۴ اصل ــی از پ ــماره ۲۵۲ فرع ــزا از ش مج

واقــع در دســتجرد وغیاثیــه بخــش ۳ حــوزه ثبتــی آران 

ــاه ــد پن ــادی حمی ــی از ه ــدگل. ابتیاع و بی

ــای  ــأت : آق ــماره ۶۶۵و۶۶۶-9۶/۰۲/۱۰ هی ۲۵(رأی ش

ــت  ــد رحم ــی فرزن ــدم بیدگل ــور مق ــوروز پ ــا ن علیرض

الــه شــماره شناســنامه ۶۱9۰۰۱89۳9 و خانــم زهــرا 

ــنامه  ــماره شناس ــا ش ــد حمیدرض ــر فرزن ــی نیاس رضای

۶۱9۰۰88۱۶۳  )بالمناصفــه( ، ششــدانگ  یکبابخانــه 

بــه مســاحت ۱۵۰ مترمربــع شــماره پــاک ۳۶۰ فرعــی 

ــی  ــاک ۲۷۰۴ اصل ــی از پ ــماره ۲۵۲ فرع ــزا از ش مج

واقــع در دســتجرد وغیاثیــه بخــش ۳ حــوزه ثبتــی آران 

ــاه ــد پن ــواد حمی ــی از ج ــدگل. ابتیاع و بی

خانــم   : هیــأت   9۶/۰۱/۲8-۴۳8 شــماره  ۲۶(رأی 

نجمــه انصــاری فرزنــد امرالــه شــماره شناســنامه 

ــه مســاحت ۳۷۰.۵۰  ــه ب ۲۶89 ، ششــدانگ  یکبابخان

مترمربــع شــماره پــاک ۴۰۲۳ فرعــی مجــزا از شــماره 

ــد  ــع در ابوزی ــی واق ــاک ۲۷۱۵ اصل ــی از پ ۶۳۶ فرع

ــی از  ــی آران و بیدگل.ابتیاع ــاد بخــش ۳ حــوزه ثبت آب

ــی ــه فین امرال

آقــای   : هیــأت   9۶/۰۱/۳۰-۴۶۵ شــماره  ۲۷(رأی 

مهــدی شــکرگزار آرانــی فرزنــد رضــا شــماره شناســنامه 

ــاحت ۱۱۲.۵۰  ــه مس ــه ب ــدانگ  یکبابخان ۱۰99۳ ، شش

ــاک  ــی مجــزا از پ ــاک 99۳ فرع ــع شــماره پ مترمرب

ــع در ریگســتان دیمــکارآران بخــش  ــی واق ۲8۴۰ اصل

 ۳ حــوزه ثبتــی آران و بیــدگل. ابتیاعــی ازمهــدی علــی

 اکبرزاده

خانــم   : هیــأت   9۶/۰۲/۱۰  -۶۵۶ شــماره  ۲8(رأی 

ــر شــماره شناســنامه  ــی اکب ــد عل اعظــم خــاص فرزن

 ۱8۰ مســاحت  بــه  یکبابخانــه  ششــدانگ    ،  ۲۳9

مترمربــع شــماره پــاک ۵۱۴۷ فرعــی مجــزا از شــماره 

۱۶۳ فرعــی از پــاک ۲8۴۰ اصلــی واقــع در ریگســتان 

دیمــکارآران بخــش ۳ حــوزه ثبتــی آران و بیــدگل.

مالکیــت مشــاعی

آقــای   : هیــأت   9۶/۰۱/۳۰-۴۶۲ شــماره  ۲9(رأی 

محمــود  فرزنــد  بیدگلــی  مرشــدی  محمدجــواد 

ــدرش  ــت پ ــا والی ــنامه ۶۱9۰۱۶۷۷۲۱ ب ــماره شناس ش

ــه  ــه ب ــود مرشــدی ، ششــدانگ  یکبابخان ــای محم آق

 ۵۷۶۰ پــاک  شــماره  مترمربــع   ۱۱۴.8۰ مســاحت 

فرعــی مجــزا از شــماره ۵۷ فرعــی از پــاک ۲8۴۰ 

اصلــی واقــع در ریگســتان دیمــکارآران بخــش ۳ حــوزه 

ــکینی  ــان مس ــی از رمض ــدگل. ابتیاع ــی آران و بی ثبت

ــدی ــاد مرش ــک ش ومل

آقــای   : هیــأت   9۶/۰۱/۳۰-۴۶۰ شــماره  ۳۰(رأی 

محمــود  فرزنــد  بیدگلــی  مرشــدی  محمدجــواد 

ــدرش  ــت پ ــا والی ــنامه ۶۱9۰۱۶۷۷۲۱ ب ــماره شناس ش

ــه  ــه ب ــود مرشــدی ، ششــدانگ  یکبابخان ــای محم آق

ــی  ــاک ۵۷۶۱ فرع ــماره پ ــع ش ــاحت ۱۱۴ مترمرب مس

مجــزا از شــماره ۵۷ فرعــی از پــاک ۲8۴۰ اصلــی 

واقــع در ریگســتان دیمــکارآران بخــش ۳ حــوزه ثبتــی 

ــک  ــکینی ومل ــان مس ــی از رمض ــدگل. ابتیاع آران و بی

ــدی ــاد مرش ش

خانــم   : هیــأت   9۶/۰۱/۲9-۴۴۵ شــماره  ۳۱(رأی 

حمیــده غفــوری فرزنــد حســن شــماره شناســنامه ۴۴  

ــع  ــاحت ۱۱۲ مترمرب ــه مس ــه ب ــدانگ  یکبابخان ، شش

شــماره پــاک ۵۷۶۲ فرعــی مجــزا از شــماره ۱۰۲ 

فرعــی از پــاک ۲8۴۰ اصلــی واقــع در ریگســتان 

دیمــکارآران بخــش ۳ حــوزه ثبتــی آران و بیــدگل. 

ــاعی ــت مش مالکی

 : هیــأت  ۴۶۲و9۶/۰۱/۳۰-۴۶۳  شــماره  ۳۲(رأی 

ــید  ــد س ــی  فرزن ــجادی بیدگل ــین س ــای سیدحس آق

باقــر شــماره شناســنامه ۱۰۲ و خانــم حمیــده غفــوری 

ــد حســن شــماره شناســنامه ۴۴ ، )بالمناصفــه(  فرزن

، ششــدانگ  یکبابخانــه بــه مســاحت ۱۱۲.۵ مترمربــع 

شــماره پــاک ۵۷۶۳ فرعــی مجــزا از شــماره ۱۰۲ 

فرعــی از پــاک ۲8۴۰ اصلــی واقــع در ریگســتان 

دیمــکارآران بخــش ۳ حــوزه ثبتــی آران و بیــدگل.

ابتیاعــی ازســیدباقر وســیدعباس ومعصومــه ســجادی 

ــی بیدگل

آقــای   : هیــأت   9۶/۰۱/۳۰-۴۶۶ شــماره  ۳۳(رأی 

محمــد لقــب دوســت آرانــی فرزنــد نعمــت الــه 

از  قســمتی  ششــدانگ   ،  ۱۲8 شناســنامه  شــماره 

یکبابخانــه بــه مســاحت ۱۰۲.۳۵ مترمربــع شــماره 

ــی  ــماره ۴۵۴۵ فرع ــزا از ش ــی مج ــاک ۵۷۶۴ فرع پ

از پــاک ۲8۴۰ اصلــی واقــع در ریگســتان دیمــکارآران 

مالکیــت بیــدگل.  و  آران  ثبتــی  حــوزه   ۳  بخــش 

 مشاعی

ــور  ــدت مذک ــای م ــورت انقض ــت در ص ــی اس   بدیه

وعــدم وصــول اعتــراض، طبــق مقــررات ســند مالکیــت 

صــادر خواهــد شــد.

تاریخ انتشار نوبت اول :۱۳9۶/۲/۲۴

تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۳9۶/۳/9

رییس اداره ثبت اسناد واماک   آران وبیدگل  

عباس عباس زادگان

آگهی احضار متهم
ــه  ــت ال ــی وحج ــور قربان ــکایت منص ــوص ش در خص

ــه  ــی  ب ــم رضای ــی وهاش ــی کمال ــه یحی ــی  علی قربان

اتهــام خیانــت در امانــت تحــت کاســه 9۶۰۱۶۵ وقــت 

رســیدگی مــورخ 9۶/۵/۲8  ســاعت 8  صبــح تعییــن 

گردیــده اســت لــذا بــا توجــه بــه مجهول المــکان بــودن 

ــن دادرســی  ــون آئی ــاده ۳۴۴ قان ــم در راســتای م مته

ــوق  ــن ف ــه متهمی ــی ب ــن آگه ــب ای ــه موج ــری ب کیف

ــده در  ــن ش ــخ تعیی ــه درتاری ــردد ک ــاغ میگ ــر اب الذک

شــعبه ۱۰۳ دادگاه کیفــری دو فاورجــان حاضــر ودر 

برابــر اتهــام منتســبه از خــود دفــاع نمــوده یــا نســبت 

بــه معرفــی وکیــل قانونــی اقــدام نمایــد بدیهــی اســت 

ــن  ــل ای ــی وکی ــدم معرف ــور یاع ــدم حض ــورت ع در ص

ــی محســوب و دادگاه وفــق  ــاغ قانون ــه اب آگهــی بمنزل

ــه اتخــاذ تصمیــم خواهــد  ــادرت ب ــی مب مقــررات قانون

نمــود . 

شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو فاورجان 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی 
آگهــی موضــوع مــاده ۳ قانــون و مــاده ۱۳آییــن 

و  ثبتــی  وضعیــت  تکلیــف  تعییــن  قانــون  نامــه 

ــررای  ــد ســند رســمی براب اراضــی و ســاختمانهای فاق

شــماره ۱۳9۶۶۰۳۰۲۰۰۷۰۰۰۴۱9 هیــات دوم موضــوع 

قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 

ــد  ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س ــاختمانهای  فاق س

ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک فاورجــان تصرفــات مالکانــه 

ــی  ــر اصفهان ــواد نص ــای  ج ــی آق ــارض متقاض ــا مع ب

فرزنــد غامحســین بشــماره  شناســنامه ۱9۵9۲ صــادره 

ــه مســاحت ۱۲۲/۴۰  ــه ب ــاب خان ــک ب ــان در ی از اصفه

ــع  ــی واق ــک اصل ــی از ی ــاک ۳8۲ فرع ــع پ ــر مرب مت

ــی  ــمی م ــک رس ــود مال ــی خ ــه متقاض در کاالدان ک

ــه منظــور اطــاع  ــذا ب ــده اســت . ل باشــد محــرز گردی

ــی  ــه ۱۵ روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات عم

مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور 

ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی 

ــدت دو  ــه م ــی ب ــن آگه ــار اولی ــخ انتش ــد از تاری توانن

ــس  ــلیم و پ ــن اداره تس ــه ای ــود را ب ــراض خ ــاه اعت م

از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم 

اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی 

تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت 

مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند 

ــد.  ــد ش ــادر خواه ــت ص مالکی

نوبت دوم : 9۶/۲/۲۴

اکبــر پــور مقــدم رئیــس ثبــت اســناد و امــاک 

فاورجــان 

اجرائیه
9۶۱۰۴۲۰۳۵۱۵۰۰۰۵۲شــماره  اجرائیــه:  شــماره 

ــی شــعبه  ــده: 9۵۰998۰۳۵۱۵۰۰۰۵9شــماره بایگان پرون

مشــخصات   ۱۳9۶/۰۲/۱9 تنظیــم:  9۵۰۰۶8تاریــخ   :

ــام خانوادگــی  ــی    ن ــام :مجتب ــه ردیــف ۱ ن محکــوم ل

ــانی:  ــم       نش ــدر: حات ــام پ ــیدی     ن ــارون رش : ه

اصفهــان – خ کهنــدژ – جــوی آبــاد – خ بهارســتان 

ک.پ   ۴9 پــاک   – گلســتان  کوچــه   –

   ۰9۱۳9۱۳۳8۱۵ همــراه  تلفــن   8۴۱۶8۴۷۶۷۱

ــی      ــام: عل ــف ۱- ن ــم  ردی ــوم علیه ــخصات محک مش

نــام خانوادگــی : بشــیری    نشــانی: مجهــول المــکان 

پــاک   : خانوادگــی  نــام  علــی  محمــد   : نــام   -۲

سرشــت نــام پــدر : نــور علــی نشــانی : مجهــول 

ــرای  ــت اج ــب در خواس ــه: بموج ــوم ب ــکان محک الم

ــا  ــوم علیه ــماره 9۵۰99۷۰۳۵۱۵۰۱۵۰۴ محک ــم ش حک

متضامنــا محکــوم انــد بــه پرداخــت ۱- اصــل خواســته 

۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریــال ۲- خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ 

لغایــت وصــول ۳-  ســر رســید چــک )9۵/۱/۱۰( 

هزینــه نشــر آگهــی 8۲۰/۰۰۰ ریــال ۴- هزینــه دادرســی 

۱۵/۵۰۰/۰۰۰ ریــال در حــق محکــوم لــه ۵- نیــم عشــر 

دولتــی. رای صــادره غیابــی اســت.  ضمنــا محکــوم لــه 

مکلــف اســت ضمــن اجــرای حکــم مبلــغ ۱۳/۰۰۰/۰۰۰ 

ــه  ــه دادرســی ب ــه التفــاوت هزین ــوان ماب ــه عن ــال ب ری

حســاب خزانــه دولــت پرداخــت کنــد.   محکــوم علیــه 

ــه : ۱- ظــرف ده  ــاغ اجرائی ــخ اب ــف اســت از تاری مکل

ــون  ــرا بموقــع اجــرا گــذارد ) مــاده۳۴ قان روز مفــاد آن

ــت  ــرای پرداخ ــی ب ــی( .۲- ترتیب ــکام مدن ــرای اح اج

محکــوم بــه بدهــد . ۳- مالــی معرفــی کنــد کــه اجــرا 

حکــم و اســتیفا محکــوم بــه از آن میســر باشــد. 

چنانچــه خــود را قــادر بــه اجــرای مفــاد اجراییــه ندانــد 

ــامل  ــود را ش ــوال خ ــه ام ــی روز کلی ــرف س ــد ظ بای

تعــداد یــا مقــدار و قیمــت همــه امــوال منقــول و غیــر 

منقــول ، بــه طــور مشــروح مشــتمل بــر میــزان وجــوه 

ــات  ــا و موسس ــزد بانکه ــوان ن ــر عن ــه ه ــه ب ــدی ک نق

ــه همــراه  ــا خارجــی دارد ب ــی ی ــاری ایران ــی و اعتب مال

ــی  ــه اموال ــور و کلی ــق حســابهای مذک مشــخصات دقی

کــه او بــه هــر نحــو نــزد اشــخاص ثالــث دارد و کلیــه 

مطالبــات او از اشــخاص ثالــث ونیــز فهرســت نقــل و 

انتقــاالت و هــر نــوع تغییــر دیگــر در امــوال مذکــور از 

ــه  ــار ب ــوای اعس ــرح دع ــل از ط ــال  قب ــک س ــان ی زم

ــه  ــی ارائ ــام قضائ ــه مق ضمیمــه دادخواســت اعســار ب

نمایــد واال بــه در خواســت محکــوم لــه بــاز داشــت مــی 

ــت  ــرای محکومی ــوه اج ــون نح ــواد 8و۳ قان ــود) م ش

مالــی ۱۳9۴(  .۴- خــودداری محکــوم علیــه از اعــام 

کامــل صــورت امــوال بــه منظــور فــرار از اجــرای حکــم ، 

حبــس تعزیــری در جــه هفــت را در پــی دارد. ) مــاده 

ــاده ۲۰ ق.م.ا  ــی و م ــکام مدن ــرای اح ــون اج ۳۴ قان

ــی  ــت مال ــرای محکومی ــوه اج ــون نح ــاده ۱۶ قان و م

۱۳9۴( ۵- انتقــال مــال بــه دیگــری بــه هــر نحــو بــا 

ــده  ــه باقیمان ــوی ک ــه نح ــن ب ــرار از ادای دی ــزه ف انگی

ــب  ــد موج ــی نباش ــون کاف ــت دی ــرای پرداخ ــوال ب ام

ــدی  ــزای نق ــا ج ــش ی ــه ش ــری درج ــازات تعزی مج

ــی  ــازات م ــردو مج ــا ه ــه ی ــوم ب ــادل نصــف محک مع

ــت  ــرای محکومی ــوه اج ــون نح ــاده ۲۱ قان ــود. ) م ش

ــس از  ــوال پ ــورت ام ــه ص ــی ۱۳9۴(. ۶- چنانچ مال

ــه از  ــوم علی ــود آزادی محک ــه ش ــی روز ارائ ــت س مهل

ــع  ــا تودی ــه ی ــوم ل ــت محک ــه موافق ــوط ب ــدان من زن

 وثیقــه یــا معرفــی کفیــل توســط محکــوم علیــه خواهــد

اجــرای  نحــوه  قانــون   ۳ مــاده   ۱ تبصــره  بــود.)   

 )۱۳9۴ مالــی  محکومیــت 

شــماره: ۵۲۰۶/ م الــف  مدیــر دفتــر دادگاه حقوقــی 

شــعبه ۱۵اصفهــان – زهــرا جعفــری  
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آقای محمد خالویی خوزانی فرزند احمدرضابا   : شاکی 

وکالت آقای سعید معظم جزی فرزند محمد به نشانی 

ماکان 3طبقه  مجتمع  توحید  چهاراه  توحید  خ  اصفهان 

وند  غریب  داریوش  :1-آقای  متهمین  واحد4  اول 

به  همگی  قائدی  3-محسن  فرخی  محمد  2-آقای 

رادمان  امالک  مشاور  روبروی  انصاری  جابر  خ  نشانی 

پ 27 اتهام : مشارکت در ضرب وجرح عمدی  دادگاه 

اعالم  را  رسیدگی  ختم  پرونده   محتویات  به  عنایت  با 

رای  مینماید   رای  صدور  به  مبادرت  ذیل  شرح  وبه 

قائدی  محسن   -  1 اقایان  اتهام  خصوص  در  دادگاه  

محمد   -3 احسان(  وند)مشهوربه  غریب  داریوش   -2

مشارکت  دائربر  همگی  لره(  محمد  فرخی)مشهوربه 

آقای  شکایت  موضوع  شاکی  عمدی  وجرح  ضرب  در 

محمد خالویی خوزانی فرزند احمد رضا اعالم مینماید به 

حکایت از محتویات پرونده در مورخ 92/8/10 در زمانی 

که شاکی ومتهمین در باغی در قهدریجان حضور داشتند 

شاکی پس از ایجاد درگیری میان متهمین فوق وسایر 

اقدام  ووساطت  میانجیگری  برای  درباغ  حاضر  افراد 

مینماید که توسط متهم ردیف اول با چوبی که به ناحیه 

اید مضروب گردید وسپس توسط  صورت وی وارد می 

سایر متهمین مورد ضرب وجرح قرار می گیرد واظهارات 

قانونی صادره  پزشکی  گواهی  ونیز  وی  وگواهان  شاکی 

ابالغ  برای دفاع علیرغم  واز طرفی عدم حضور متهمین 

ونشر آگهی در مجموع حکایت از بزهکاری متهمین دارد 

لذا دادگاه با استناد به مواد 614ونیز 709و710و714و715 

از قانون مجازات اسالمی اوال متهم ردیف اول به جهت 

ایراد ضرب وجرح عمدی با چوب به ناحیه صورت متهم 

به پرداخت پانزده درصد از دیه کامل از بابت شکستگی 

منقله استخوان های سمت چپ صورت  ونیز ارش عمل 

جراحی پالک گذاری برای جراحت مذکور یک درصد در 

ودوم  اول  ردیف  متهم  ونیز  خالویی  محمد  آقای  حق 

وسوم را مشترکا به پرداخت یک درصد دیه کامل از بابت 

درصد  دوونیم  پرداخت  ونیز  بینی  روی  حارصه  جراحت 

ونیز  بینی  بابت شکستگی استخوان وسط  از  دیه کامل 

پرداخت سه دهم از یک درصددیه  کامل از بابت ارش 

خونریزی متوسط زیر ملتحمه چشم چپ ونیز پرداخت 

چشم  اطراف  تورم  ارش  بابت  از  دیه کامل  درصد  نیم 

ارش  بابت  از  دیه کامل  درصد  یک  پرداخت  ونیز  چپ 

دیه  درصد  نیم  پرداخت  ونیز  قرنیه چشم چپ  خراش 

ونیز پرداخت سه  تورم پرده شبکیه  بابت ارش  از  کامل 

در  اطراف چشم چپ   بابت کبودی  از  دیه کامل  هزارم 

نماید  می  محکوم  خوزانی  خالویی  محمد  شاکی  حق 

وقوع  تاریخ  از  یکسال  فوق  دیات  پرداخت  مهلت  که 

به  را  اول  ردیف  متهم  دادگاه  همچنین  باشد  می  جرم 

وارکان مادی  اوصاف  ارتکاب فعل مجرمانه واجد  جهت 

از  اسالمی  مجازات  قانون   61 ماده  صدر  موضوع  جرم 

تحمل چهار سال  به  ودیگران  نامبرده  تجری  بیم  جهت 

مجازات  اجرای  ودر  نماید  می  محکوم  تعزیری  حبس 

مجازات  23قانون  ماده  موضوع  وتبعی  تکمیلی  های 

شهر  در  متهم  اجباری  اقامت  دستور  دادگاه  اسالمی 

صادر  یکسال  مدت  رابه  جنوبی  خراسان  توابع  از  تایباد 

دستور  از  مدت  این  طول  در  متهم  وچنانچه  نماید  می 

دادگاه سرپیچی نمایداین مدت افزایش وسپس تبدیل 

به حبس می گردد  رای صادر شده غیابی است و ظرف 

این  در  واخواهی  قابل  ابالغ  تاریخ  از  روز  بیست  مهلت 

دادگاه توسط متهمین و سپس ظرف مدت بیست روز 

اصفهان  استان  نظر  تجدید  دادگاه  در  نظر  تجدید  قابل 

می باشد.

دادرس شعبه 101 دادگاه کیفری دوشهرستان فالورجان 

–میثم جمالی 

دادنامه
 : دادنامه  شماره   951670  : پرونده  کالسه 

9609976793600225 مورخ 96/2/11 مرجع رسیدگی : 

شعبه ششم شورای حل اختالف  خواهان : محسن حمزه 

یی با وکالت حمید والی فر به نشانی اصفهان خ بزرگمهر  

روبروی  دفتر وکالت بیمارستان صدوقی ساختمان میر 

داماد  ط سوم شماره 17 دفتر وکالت   خوانده صادق 

شمسی ... مجهول المکان  شورا با عنایت به محتویات 

پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی 

را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می  نماید 

دعوی  خصوص  در  اختالف  حل  شورای  قاضی  رای 

طرفیت  به  فر  والی  حمید  وکالت  با  یی  حمزه  محسن 

ریال   13000000 مبلغ  مطالبه  خواسته  به  صادق شمسی 

بانک  به عهده  به شماره 737921  وجه یک فقره چک 

کشاورزی  به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه به 

عدم  و گواهی  تصویر مصدق چک  تقدیمی  دادخواست 

پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه 

و  دارد  آن  وجه  مطالبه  در  خواهان  استحقاق  و  خوانده 

در جلسه رسیدگی  قانونی  ابالغ  رغم  علی  اینکه خوانده 

و  مستند  دفاعیات  و  الیحه  هیچگونه  و  نداشته  حضور 

محکمه پسندی در مقام دفاع نسبت به دعوی خواهان 

از خود ابراز و ارایه ننموده است و خوانده ردیف اول نیز 

علیه  خواهان  دعوی  لذا  نیاورده   بعمل  خود  از  دفاعی 

خوانده ثابت به نظر میرسد که به استناد مواد 313و314 

آئین  قانون  198و515و519و522و  و  تجارت  قانون 

پرداخت  به  خوانده  محکومیت  به  حکم  مدنی  دادرسی 

مبلغ ............. ریال  بابت اصل خواسته 1165000 ریال 

و  قانونی  تعرفه  الوکاله طبق  دادرسی وحق  بابت هزینه 

موصوف  چک  رسید  سر  تاریخ  از  تادیه  تاخیر  خسارت 

95/6/25 تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و 

اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست 

روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از 

اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر 

در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد

 5195م الف 

قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف اصفهان 

دادنامه
 : دادنامه  شماره   951669  : پرونده  کالسه 

9609976793600223 مورخ 96/2/11 مرجع رسیدگی : 

شعبه ششم شورای حل اختالف  خواهان : محسن حمزه 

یی با وکالت حمید والی فر به نشانی اصفهان خ بزرگمهر  

روبروی  دفتر وکالت بیمارستان صدوقی ساختمان میر 

داماد  ط سوم شماره 17 دفتر وکالت   خوانده کوروش 

محمودیان مجهول المکان  شورا با عنایت به محتویات 

پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را 

اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می  نماید رای 

دعوی محسن  در خصوص  اختالف  قاضی شورای حل 

طرفیت کوروش  به  فر  والی  حمید  وکالت  با  یی  حمزه 

ریال وجه   6500000 مبلغ  به خواسته مطالبه  محمودیان 

یک فقره چک به شماره 0613123 به عهده بانک پست 

با  قانونی  انضمام مطلق خسارات  به  ولیعصر   شعبه خ 

توجه به دادخواست تقدیمی تصویر مصدق چک و گواهی 

عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال 

ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد 

و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی 

و  مستند  دفاعیات  و  الیحه  هیچگونه  و  نداشته  حضور 

محکمه پسندی در مقام دفاع نسبت به دعوی خواهان 

از خود ابراز و ارایه ننموده است و خوانده ردیف اول نیز 

علیه  خواهان  دعوی  لذا  نیاورده   بعمل  خود  از  دفاعی 

خوانده ثابت به نظر میرسد که به استناد مواد 313و314 

آئین  قانون  198و515و519و522و  و  تجارت  قانون 

پرداخت  به  خوانده  محکومیت  به  حکم  مدنی  دادرسی 

ریال   992500 خواسته  اصل  بابت  ریال    6500000 مبلغ 

و  قانونی  تعرفه  الوکاله طبق  دادرسی وحق  بابت هزینه 

موصوف  چک  رسید  سر  تاریخ  از  تادیه  تاخیر  خسارت 

95/8/20 تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و 

اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست 

روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از 

اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر 

در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد 

5194 م الف 

قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف اصفهان 

دادنامه
 : دادنامه  شماره   951248  : پرونده  کالسه 

رسیدگی  مورخ 96/1/24 مرجع   9609976794300075

رضا  : حمید  خواهان  اختالف   13 شورای حل  : شعبه 

نظر  راه  سه  غربی  نظر  خ  اصفهان  نشانی  به  اعتزازیان 

بن بست میثم مجتمع مسکونی پیام واحد 3   خوانده 

1- جعفر بایگان 2- مسعود درینی 3- مجید درینی هر 

سه مجهول المکان  شورا با عنایت به محتویات پرونده 

و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم 

رای  نماید  می   رای  صدور  به  مبادرت  آتی  شرح  به  و 

حمید  دعوی  خصوص  در  اختالف  حل  شورای  قاضی 

بایگان 2- مسعود  اعتزارزیان به طرفیت 1- جعفر  رضا 

درینی 3 مجید درینی به خواسته مطالبه مبلغ 63000000 

ریال وجه سه فقره چک به شماره های 725780 مورخ 

 725778 و   95/10/31 مورخ   725781 و   95/1/20

انضمام  به  صادرات  بانک  عهده  به   94/11/20 مورخ 

تقدیمی  دادخواست  به  توجه  با  قانونی  مطلق خسارات 

تصویر مصدق چک و گواهی عدم پرداخت توسط بانک 

محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 

علی  خوانده  اینکه  و  دارد  آن  وجه  مطالبه  در  خواهان 

و  نداشته  حضور  رسیدگی  جلسه  در  قانونی  ابالغ  رغم 

پسندی  محکمه  و  مستند  دفاعیات  و  الیحه  هیچگونه 

و  ابراز  خود  از  خواهان  دعوی  به  نسبت  دفاع  مقام  در 

ارایه ننموده است و خوانده ردیف اول نیز دفاعی از خود 

به  ثابت  علیه خوانده  لذا دعوی خواهان  نیاورده   بعمل 

قانون  و249و313و314  مواد  استناد  به  میرسد که  نظر 

دادرسی  آئین  قانون  198و515و519و522و  و  تجارت 

مبلغ  پرداخت  به  خوانده  محکومیت  به  حکم  مدنی 

63000000 ریال  بابت اصل خواسته و1720000 ریال بابت 

اجرای  احتساب  با  آگهی  نشر  وهزینه  دادرسی  هزینه 

رسید چک  سر  تاریخ  از  تادیه  تاخیر  و خسارت  احکام 

 ) ریال   21000000 مبلغ  به  موصوف 95/11/20)725778 

) ریال   21000000 مبلغ  به   725781  (  95/1/31 مورخ 

در حق  اجرای حکم   ) ریال   21000000 725780بمبلغ  و 

و  غیابی  صادره  رای  نماید  می  اعالم  و  صادر  خواهان 

در  واخواهی  قابل  ابالغ  از  روز پس  بیست  مهلت  ظرف 

این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست 

روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان 

می باشد 5148 م الف 

قاضی شعبه 13 شورای حل اختالف اصفهان 

دادنامه 
مورخ    67  : دادنامه  95-1150شماره   : پرونده  کالسه 

96/1/29 مرجع رسیدگی : شعبه 31  شورای حل اختالف  

خواهان : امیر عباسی نشانی اص خ مشتاق دوم بلوار 

آب خ دکتر حسابی کوچه یکتا منزل اول   خوانده سعید 

وجه  مطالبه  خواسته  المکان  مجهول   : بنشانی  علیا  

پرونده  به محتویات  با عنایت  طبق رسید عادی   شورا 

و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم 

. رای  نماید  و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می  

شورای :در خصوص دعوی آقای امیر عباسی به طرفیت 

سعید علیا به خواسته مطالبه مبلغ 100000000 ریال  طبق 

 ،95/8/15  ،95/9/15  ،  95/10/15 مورخه  عادی  رسید 

عنایت  با  قانونی   خسارات  مطلق  بانضمام   95/7/15

حضور  عدم  و  خواهان  واظهارات  پرونده  محتویات  به 

از  خواسته  ماندن  مصون  و  رسیدگی  جلسه  در  خوانده 

وارد  را  مطروحه  دعوی  تکذیب شورا  و  تعرض  گونه  هر 

مواد  به  استناد  به  شورا  لذا  داده  تشخیص  ثابت  و 

مدنی حکم  دادرسی  آئین  قانون  198و515و519و522و 

ریال   100000000 مبلغ  پرداخت  به  خوانده  محکومیت  به 

بابت اصل خواسته و 3400000ریال بابت هزینه دادرسی و 

هزینه نشرآگهی و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 

تقدیم دادخواست  )95/11/24( لغایت تاریخ وصول که 

محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمی از سوی  بانک مرکزی 

احکام  محترم  اجرای  عهده  بر  ایران  اسالمی  جمهوری 

می باشد. در حق خواهان صادر و اعالم می نماید . رای 

صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل 

اتمام مهلت واخواهی  از  واخواهی در این شعبه و پس 

عمومی  محاکم  در  نظر  تجدید  قابل  روز  بیست  ظرف 

حقوقی اصفهان می باشد.

اختالف  حل  شورای   31 شعبه  قاضی   5174 الف  م 

اصفهان – حسین گازری

دادنامه
 : دادنامه  شماره   1089-95  : پرونده  کالسه 

شعبه   : رسیدگی  مرجع  مورخ    96099706795400092

24  شورای حل اختالف  خواهان : کبری همایی بروجنی 

با  وکالت محمد علی شمس و امیر محمد شمس  نشانی 

: اص چهار باغ باال مجتمع کوثر واحد 516 خوانده محمود 

برهانی دارانی بنشانی : مجهول المکان خواسته مطالبه 

وجه طبق رسید عادی  خواسته : مطالبه مبلغ 20000000 

و  این شعبه  به  پرونده  ارجاع  از  : پس  ریال  گردشکار 

اخذ  و  قانونی  تشریفات  و طی  فوق  به کالسه  آن  ثبت 

نظریه مشورتی اعضا قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم 

و بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید . رای شورای 

با وکالت 1-  :در خصوص دعوی کبری همایی بروجنی 

محمد علی شمس 2- امیر محمد شمس  به طرفیت 

محمود برهانی دارانی به خواسته مطالبه مبلغ 20000000 

 980530  ،  90/12/20 مورخه  عادی  رسید  طبق  ریال  

با عنایت به محتویات  بانضمام مطلق خسارات قانونی  

پرونده و مستندات ارائه شده توسط خواهان که مصون 

از اعتراض می باشد و نظر باینکه خوانده دعوی هیچگونه 

دلیل و مدرکی محکمه پسند و موثر قانونی مبنی بربرائت 

من  را  خواهان  خواسته  شورا  ننموده  ارائه  خویش  ذمه 

حیث المجموع محرز و ثابت تشخیص داده ومستندابه 

مواد 198و519و522و قانون آئین دادرسی مدنی حکم به 

محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ بیست میلیون  ریال 

بابت  ریال  هزار  هشتاد  و  پانصد  و  خواسته  اصل  بابت 

هزینه دادرسی و هزینه نشرآگهی حق الوکاله وکیل طبق 

تقدیم  تاریخ  از  تادیه  تاخیر  همچنین خسارت  و  تعرفه 

دادخواست  )95/10/19( لغایت تاریخ وصول که محاسبه 

آن بر اساس نرخ اعالمی از سوی  بانک مرکزی جمهوری 

اسالمی ایران بر عهده اجرای محترم احکام می باشد. در 

حق خواهان صادر و اعالم می نماید . رای صادره غیابی 

و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 

این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست 

روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان 

می باشد.م الف 5130 قاضی 

شعبه 24 شورای حل اختالف اصفهان – حسین گازری

دادنامه
 : دادنامه  شماره   1088-95  : پرونده  کالسه 

9609976795400111 مورخ  95/12/4مرجع رسیدگی : 

شعبه 24  شورای حل اختالف  خواهان : بهروز نجفی با  

وکالت محمد علی شمس و امیر محمد شمس  نشانی : 

اص چهار باغ باال مجتمع کوثر واحد 516 خوانده محمود 

برهانی دارانی بنشانی : مجهول المکان خواسته مطالبه 

وجه طبق رسید عادی  خواسته : مطالبه مبلغ 60000000 

ریال طبق رسید عادی گردشکار : پس از ارجاع پرونده 

به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات 

ختم  شورا  قاضی  اعضا  مشورتی  نظریه  اخذ  و  قانونی 

رای می  مبادرت بصدور  آتی  و بشرح  اعالم  را  رسیدگی 

با  نجفی  بهروز  دعوی  :در خصوص  رای شورای   . نماید 

محمد شمس   امیر   -2 علی شمس  محمد   -1 وکالت 

مطالبه  خواسته  به  دارانی  برهانی  محمود  طرفیت  به 

)بانک  مورخه  عادی  رسید  طبق  ریال    60000000 مبلغ 

-  شماره  مورخ 90/6/7   ( شماره 550375  صادرات 

مورخ   890219 -شماره    89/8/27 مورخ   322461

90/11/11 -  شماره 4223806 مورخ 90/10/7   بانضمام 

مطلق خسارات قانونی  با عنایت به محتویات پرونده و 

مستندات ارائه شده توسط خواهان که مصون از اعتراض 

باینکه خوانده دعوی هیچگونه دلیل و  نظر  و  باشد  می 

مدرکی محکمه پسند و موثر قانونی مبنی بربرائت ذمه 

خویش ارائه ننموده شورا خواسته خواهان را من حیث 

داده ومستندابه مواد  ثابت تشخیص  و  المجموع محرز 

به  حکم  مدنی  دادرسی  آئین  قانون  198و519و522و 

محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ شصت میلیون  ریال 

بابت اصل خواسته و و مبلغ یک میلیون و پانصد و نود 

نشرآگهی حق  هزینه  و  دادرسی  هزینه  بابت  ریال  هزار 

الوکاله وکیل طبق تعرفه و همچنین خسارت تاخیر تادیه 

تاریخ  لغایت   )95/10/19( دادخواست   تقدیم  تاریخ  از 

سوی   از  اعالمی  نرخ  اساس  بر  آن  محاسبه  وصول که 

اجرای  عهده  بر  ایران  اسالمی  جمهوری  مرکزی  بانک 

محترم احکام می باشد. در حق خواهان صادر و اعالم 

می نماید . رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز 

پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از اتمام 

در  نظر  تجدید  قابل  روز  بیست  ظرف  واخواهی  مهلت 

محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.

اختالف  حل  شورای   24 شعبه  قاضی   5134 الف  م 

اصفهان – حسین گازری

دادنامه
 : دادنامه  شماره   951547  : پرونده  کالسه 

 : رسیدگی  مرجع  مورخ 96/2/4   9609976794300201

شعبه 13 شورای حل اختالف  خواهان : محسن حمزه 

رستوران  روی  روبه  )معراج(   هفتون  اصخ  نشانی:  یی 

مهرورزان  دفتر ایزوگام  اطمینان با وکالت حمید والی 

فر به نشانی اصفهان خ بزرگمهر  روبروی  دفتر وکالت 

بیمارستان صدوقی ساختمان میر داماد  ط سوم شماره 

17 دفتر وکالت   خوانده سعید علیزاده... مجهول المکان 

خواسته مطالبه یک فقره چک به مبلغ 56800000 ریال 

بانضمام مطلق خسارت وارده قانونی اعم از هزینه های 

دادرسی و حق الوکاله وکیل و سایر هزینه های قانونی 

خسارت تاخیر تادیه  شورا با عنایت به محتویات پرونده 

و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و 

به شرح آتی مبادرت به صدور رای می  نماید رای قاضی 

حمزه  محسن  دعوی  خصوص  در  اختالف  حل  شورای 

یی با وکالت حمید والی فر به طرفیت سعید علیزاده به 

خواسته مطالبه مبلغ 56800000 ریال وجه یک فقره چک 

به شماره 735158 مورخ 95/4/25 به عهده بانک سپه  

به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه به دادخواست 

پرداخت  عدم  گواهی  و  چک  مصدق  تصویر  تقدیمی 

توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و 

استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده 

علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته 

و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی 

و  ابراز  خود  از  خواهان  دعوی  به  نسبت  دفاع  مقام  در 

ارایه ننموده است و خوانده ردیف اول نیز دفاعی از خود 

به  ثابت  علیه خوانده  لذا دعوی خواهان  نیاورده   بعمل 

نظر میرسد که به استناد مواد 313و314 قانون تجارت 

و 198و515و519و522و قانون آئین دادرسی مدنی حکم 

به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 56800000  ریال  

بابت اصل خواسته 2250000 ریال بابت هزینه نشر آگهی 

با احتساب اجرای احکام و هزینه دادرسی وحق الوکاله 

تاریخ سر  از  تادیه  تاخیر  و خسارت  قانونی  تعرفه  طبق 

رسید چک موصوف 95/4/25 تا تاریخ اجرای حکم در 

نماید رای صادره غیابی  حق خواهان صادر و اعالم می 

و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 

این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست 

روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان 

می باشد

5196م الف قاضی شعبه 13 شورای حل اختالف اصفهان

دادنامه
مورخ   95  : دادنامه  شماره   1320/95  : پرونده  کالسه 

96/1/31 مرجع رسیدگی : شعبه 51 شورای حل اختالف  

خواهان : زهرا خلیفه فرزند محمد علی به نشانی اصفهان 

خ بزرگمهر  روبروی قصر گل ساختمان فراز طبقه دوم 

غربی  الفت  خ  بهارستان   : بنشانی  دانشور  رضا   : وکیل 

اسناد  دفتر  فوقاانی  طبقه  عصر  ولی  میدان  به  نرسیده 

فریدون  خوانده  بهرامی  آقای  وکالت  دفتر    110 رسمی 

با  شورا  المکان   مجهول  رضا  محمود  فرزند  عامرزاده 

عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا 

به  مبادرت  آتی  به شرح  و  اعالم  را  شورا ختم رسیدگی 

صدور رای می  نماید رای قاضی شورای حل اختالف در 

خصوص دعوی زهرا خلیفه فرزند محمد علی با وکالت 

رضا دانشور به طرفیت فریدون عامری زاده فرزند محمود 

رضا به خواسته مطالبه مبلغ 120000000 ریال وجه چک به 

بانک ملت   به عهده  شماره 686675 مورخ 89/6/25  

به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه به دادخواست 

پرداخت  عدم  گواهی  و  چک  مصدق  تصویر  تقدیمی 

توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و 

استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده 

علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته 

و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی 

و  ابراز  خود  از  خواهان  دعوی  به  نسبت  دفاع  مقام  در 

ارایه ننموده است و خوانده ردیف اول نیز دفاعی از خود 

به  ثابت  علیه خوانده  لذا دعوی خواهان  نیاورده   بعمل 

نظر میرسد که به استناد مواد 313و314 قانون تجارت 

و 198و515و519و522و قانون آئین دادرسی مدنی حکم 

ریال    120000000 مبلغ  پرداخت  به  خوانده  محکومیت  به 

بابت اصل خواسته ..... ریال بابت هزینه دادرسی وحق 

الوکاله طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 

سر رسید چک موصوف 89/6/25 تا تاریخ اجرای حکم 

در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی 

و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 

این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست 

روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان 

می باشد 5172 م الف 

قاضی شعبه 51 شورای حل اختالف اصفهان

دادنامه
مورخ   1121  : دادنامه  شماره   932/95  : پرونده  کالسه 

حل  شورای   51 شعبه   : رسیدگی  مرجع   95/11/30

به  علی  صفر  فرزند  محسن کیانی   : خواهان  اختالف  

وکیل  روبروی قصر گل پ  بزرگمهر   اصفهان خ  نشانی 

: محمد دانشور بنشانی : دولت آباد بلوار جانبازان جنب 

دادگستری نبش کوچه سروستان دفتر وکالت آقای سید 

حسن تقوی خوانده علی عیسوند ف حسن رضا مجهول 

المکان  شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 

شرح  به  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  شورا  اعضا  مشورتی 

آتی مبادرت به صدور رای می  نماید رای قاضی شورای 

حل اختالف در خصوص دعوی محسن کیانی فرزند صفر 

عیسوند  علی  طرفیت  به  محمددانشور  وکالت  با  علی   

فرزند حسن رضا به خواسته مطالبه مبلغ 200000000 ریال 

به    95/3/10 444/308001 مورخ  به شماره  وجه چک 

عهده بانک صادرات   به انضمام مطلق خسارات قانونی 

و  چک  مصدق  تصویر  تقدیمی  دادخواست  به  توجه  با 

گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در 

اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه 

آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه 

دفاعیات  و  الیحه  هیچگونه  و  نداشته  حضور  رسیدگی 

به  نسبت  دفاع  مقام  در  پسندی  محکمه  و  مستند 

دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده است و خوانده 

دعوی  لذا  نیاورده   بعمل  خود  از  دفاعی  نیز  اول  ردیف 

استناد  به  به نظر میرسد که  ثابت  خواهان علیه خوانده 

198و515و519و522و  و  تجارت  قانون  313و314  مواد 

خوانده  محکومیت  به  حکم  مدنی  دادرسی  آئین  قانون 

به پرداخت مبلغ 200000000 ریال )معادل بیست میلیون 

تومان (  بابت اصل خواسته 5095000 ریال بابت هزینه 

دادرسی وحق الوکاله طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر 

تادیه از تاریخ سر رسید چک موصوف 95/3/10 تا تاریخ 

اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای 

صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل 

اتمام مهلت واخواهی  از  واخواهی در این شعبه و پس 

عمومی  محاکم  در  نظر  تجدید  قابل  روز  بیست  ظرف 

حقوقی اصفهان می باشد 5173 م الف 

قاضی شعبه 51 شورای حل اختالف اصفهان

دادنامه
 : دادنامه  951274شماره   : پرونده  کالسه 

مرجع   95/12/23 مورخ   9509976794402802

 : خواهان  اختالف   حل  شورای   14 شعبه   : رسیدگی 

خ گلستان  خ کاوه  اصفهان  نشانی  به  فاتحی   محمود 

کوی تابان بن بست شهید قربانی پ 56  خوانده محمد 

رضا مظفری مجهول المکان  شورا با عنایت به محتویات 

پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را 

اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می  نماید رای 

محمود  دعوی  خصوص  در  اختالف  حل  شورای  قاضی 

فاتحی به طرفیت محمد رضا مظفری به خواسته مطالبه 

مبلغ 21000000 ریال وجه چک به شماره 792175به عهده 

با توجه  بانک سپه   به انضمام مطلق خسارات قانونی 

به دادخواست تقدیمی تصویر مصدق چک و گواهی عدم 

پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه 

و  دارد  آن  وجه  مطالبه  در  خواهان  استحقاق  و  خوانده 

در جلسه رسیدگی  قانونی  ابالغ  رغم  علی  اینکه خوانده 

و  مستند  دفاعیات  و  الیحه  هیچگونه  و  نداشته  حضور 

محکمه پسندی در مقام دفاع نسبت به دعوی خواهان 

از خود ابراز و ارایه ننموده است و خوانده ردیف اول نیز 

علیه  خواهان  دعوی  لذا  نیاورده   بعمل  خود  از  دفاعی 

خوانده ثابت به نظر میرسد که به استناد مواد 313و314 

آئین  قانون  198و515و519و522و  و  تجارت  قانون 

پرداخت  به  خوانده  محکومیت  به  حکم  مدنی  دادرسی 

مبلغ )بیست و یک میلیون ریال (  بابت اصل خواسته 

ششصد و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی وهزینه نشر 

آگهی طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 

سر رسید چک موصوف 88/9/25 تا تاریخ اجرای حکم 

در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی 

و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 

این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست 

روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان 

می باشد 5183 م الف 

قاضی شعبه 14 شورای حل اختالف اصفهان

دادنامه
 : دادنامه  شماره   950782  : پرونده  کالسه 

9509976794401458 مورخ 95/8/29 مرجع رسیدگی 

عمو  امین   : خواهان  اختالف   حل  شورای   11 شعبه   :

کوچه  محمد  آل  خ  اصفهان  نشانی  به  آفاران   مهدی 

مصطفی  خوانده   304 پ  یک  نیلوفر  کوچه  پرستار 

محتویات  به  عنایت  با  المکان  شورا  مجهول  فیناسیان 

پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را 

اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می  نماید رای 

قاضی شورای حل اختالف در خصوص دعوی امین عمو 

به خواسته  به طرفیت مصطفی فیناسیان  آفاران  مهدی 

مطالبه مبلغ 26000000 ریال وجه چک به شماره 069760 

به عهده بانک ملی   به انضمام مطلق خسارات قانونی با 

توجه به دادخواست تقدیمی تصویر مصدق چک و گواهی 

عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال 

ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد 

و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی 

و  مستند  دفاعیات  و  الیحه  هیچگونه  و  نداشته  حضور 

محکمه پسندی در مقام دفاع نسبت به دعوی خواهان 

از خود ابراز و ارایه ننموده است و خوانده ردیف اول نیز 

علیه  خواهان  دعوی  لذا  نیاورده   بعمل  خود  از  دفاعی 

خوانده ثابت به نظر میرسد که به استناد مواد 313و314 

آئین  قانون  198و515و519و522و  و  تجارت  قانون 

پرداخت  به  خوانده  محکومیت  به  حکم  مدنی  دادرسی 

مبلغ 26000000 ریال   بابت اصل خواسته و 1490000بابت 

و  آگهی  نشر  120000هزینه  وپرداخت  دادرسی  هزینه 

موصوف  چک  رسید  سر  تاریخ  از  تادیه  تاخیر  خسارت 

91/12/18 تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و 

اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست 

روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از 

اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر 

در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد 

5185 م الف 

قاضی شعبه 11 شورای حل اختالف اصفهان

دادنامه
 : دادنامه  شماره   5 950825ش   : پرونده  کالسه 

 : رسیدگی  96/1/20 مرجع  مورخ   9609976793500090

اعتمادی  آرزو   : اختالف  خواهان  شعبه 5 شورای حل 

نژاد بنشانی قهدریجان خ کاشانی کوچه شهیدیداله کاظم 

زاده   وکیل محمود گنجوی – سه راه سیمین ابتدای بلوار 

کشاورز ساختمان اداری دی ط 6 شرقی واحد 19  خوانده 

به  عنایت  با  المکان  شورا  مجهول  مهیاری  انصاری  ندا 

محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم 

رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می  

نماید رای قاضی شورای حل اختالف در خصوص دعوی 

آرزو اعتمادی نژاد با وکالت محمود گنجوی به طرفیت ندا 

انصاری مهیاری به خواسته مطالبه مبلغ 100000000 ریال 

وجه چک به شماره 1471/059351/56مورخ 94/12/27 

به عهده بانک ملت   به انضمام مطلق خسارات قانونی با 

توجه به دادخواست تقدیمی تصویر مصدق چک و گواهی 

عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال 

ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد 

و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی 

و  مستند  دفاعیات  و  الیحه  هیچگونه  و  نداشته  حضور 

محکمه پسندی در مقام دفاع نسبت به دعوی خواهان 

از خود ابراز و ارایه ننموده است و خوانده ردیف اول نیز 

علیه  خواهان  دعوی  لذا  نیاورده   بعمل  خود  از  دفاعی 

خوانده ثابت به نظر میرسد که به استناد مواد 313و314 

آئین  قانون  198و515و519و522و  و  تجارت  قانون 

پرداخت  به  خوانده  محکومیت  به  حکم  مدنی  دادرسی 

 2725000 و  خواسته  اصل  بابت  ریال     100000000 مبلغ 

تعرفه  طبق  وکیل  الوکاله  حق  و  دادرسی  هزینه  ریال 

قانونی  و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک 

موصوف 94/12/27 تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان 

صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت 

شعبه  این  در  واخواهی  قابل  ابالغ  از  پس  روز  بیست 

قابل  روز  بیست  ظرف  واخواهی  مهلت  اتمام  از  پس  و 

تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد 

5160 م الف قاضی شعبه 5 شورای حل اختالف اصفهان

دادنامه
 : دادنامه  951225شماره   : پرونده  کالسه 

9509976793502138 مورخ 95/11/30 مرجع رسیدگی 

رضا  حمید   : خواهان  اختالف   حل  شورای   5 شعبه   :

اعتزازیان بنشانی اصفهان خ نظر غربی سه راه نظر  بن 

بست میثم مجتمع مسکونی پیام واحد 3 خوانده مجید 

ایوبی زازرانی مجهول المکان  شورا با عنایت به محتویات 

پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی 

را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می  نماید 

رای قاضی شورای حل اختالف در خصوص دعوی حمید 

رضا اعتزازیان به طرفیت مجید ایوبی زازرانی به خواسته 

مطالبه مبلغ 1000000 ریال وجه چک به شماره 306392 

به عهده بانک سپه   به انضمام مطلق خسارات قانونی با 

توجه به دادخواست تقدیمی تصویر مصدق چک و گواهی 

عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال 

ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد 

و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی 

و  مستند  دفاعیات  و  الیحه  هیچگونه  و  نداشته  حضور 

محکمه پسندی در مقام دفاع نسبت به دعوی خواهان 

از خود ابراز و ارایه ننموده است و خوانده ردیف اول نیز 

علیه  خواهان  دعوی  لذا  نیاورده   بعمل  خود  از  دفاعی 

خوانده ثابت به نظر میرسد که به استناد مواد 313و314 

آئین  قانون  198و515و519و522و  و  تجارت  قانون 

پرداخت  به  خوانده  محکومیت  به  حکم  مدنی  دادرسی 

مبلغ هفت میلیون ریال   بابت اصل خواسته و 1180000 

ریال هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر 

رسید چک موصوف 95/5/25 تا تاریخ اجرای حکم در 

نماید رای صادره غیابی  حق خواهان صادر و اعالم می 

و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 

این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست 

روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان 

می باشد 

اختالف  حل  شورای   5 شعبه  قاضی  الف  م   5125

اصفهان- مریم هاشمی

دادنامه
 : دادنامه  شماره   951194  : پرونده  کالسه 

9509976793502118 مورخ 95/11/26 مرجع رسیدگی 

رضا  حمید   : خواهان  اختالف   حل  شورای   5 شعبه   :

اعتزازیان بنشانی اصفهان خ نظر غربی سه راه نظر  بن 

بست میثم مجتمع مسکونی پیام واحد 3 خوانده علی 

اصغر مردانی مجهول المکان  شورا با عنایت به محتویات 

پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را 

اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می  نماید رای 

قاضی شورای حل اختالف در خصوص دعوی حمید رضا 

اعتزازیان به طرفیت علی اصغر مردانی به خواسته مطالبه 

مبلغ 5400000 ریال وجه چک به شماره 207/743342 

مورخ 91/11/10 به عهده بانک توسعه تعاون   به انضمام 

تقدیمی  دادخواست  به  توجه  با  قانونی  مطلق خسارات 

تصویر مصدق چک و گواهی عدم پرداخت توسط بانک 

محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 

علی  خوانده  اینکه  و  دارد  آن  وجه  مطالبه  در  خواهان 

و  نداشته  حضور  رسیدگی  جلسه  در  قانونی  ابالغ  رغم 

پسندی  محکمه  و  مستند  دفاعیات  و  الیحه  هیچگونه 

و  ابراز  خود  از  خواهان  دعوی  به  نسبت  دفاع  مقام  در 

ارایه ننموده است و خوانده ردیف اول نیز دفاعی از خود 

به  ثابت  علیه خوانده  لذا دعوی خواهان  نیاورده   بعمل 

نظر میرسد که به استناد مواد 313و314 قانون تجارت 

و 198و515و519و522و قانون آئین دادرسی مدنی حکم 

5400000ریال    مبلغ  پرداخت  به  خوانده  محکومیت  به 

و  دادرسی  هزینه  ریال   350000 و  خواسته  اصل  بابت 

موصوف  چک  رسید  سر  تاریخ  از  تادیه  تاخیر  خسارت 

اجرای حکم در حق خواهان صادر و  تاریخ  تا   91/11/10

اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست 

روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از 

اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر 

در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد 

اختالف  حل  شورای   5 شعبه  قاضی  الف  م   5129

اصفهان- مریم هاشمی

دادنامه
 : دادنامه  شماره   5 ش   951261  : پرونده  کالسه 

رسیدگی  مرجع   96/1/21 مورخ   9609976793500100

رضا  محمد   : خواهان  اختالف   حل  شورای   5 شعبه   :

صابری نژاد بنشانی اصفهان خ عبدالرزاق  بازار نیم آور 

حیدری  بابا  کاوه  حسن  خوانده  نژاد  صابری  پوشاک 

و  پرونده  محتویات  به  عنایت  با  شورا  المکان   مجهول 

اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و 

به شرح آتی مبادرت به صدور رای می  نماید رای قاضی 

شورای حل اختالف در خصوص محمد رضا صابری نژاد 

مطالبه  خواسته  به  حیدری  بابا  حسن کاوه  طرفیت  به 

مبلغ 16000000 ریال وجه چک به شماره 976833 مورخ 

بانک  عهده  به   94/9/30 مورخ   976834 و   94/10/10

به  توجه  با  قانونی  خسارات  مطلق  انضمام  به  مسکن 

عدم  و گواهی  تصویر مصدق چک  تقدیمی  دادخواست 

پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه 

خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه 

خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور 

نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه 

از خود  پسندی در مقام دفاع نسبت به دعوی خواهان 

ابراز و ارایه ننموده است و خوانده ردیف اول نیز دفاعی از 

خود بعمل نیاورده  لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت 

به نظر میرسد که به استناد مواد 313و314 قانون تجارت 

و 198و515و519و522و قانون آئین دادرسی مدنی حکم 

به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 16000000   بابت 

اصل خواسته و 1395000 ریال هزینه دادرسی و خسارت 

تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک موصوف 94/10/10 و 

94/9/30 تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و 

اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست 

روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از 

اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر 

در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد

5133 م الف 

قاضی شعبه 5 شورای حل اختالف اصفهان- 

دادنامه
 : دادنامه  شماره   951301  : پرونده  کالسه 

مرجع   95/12/18 مورخ   9509976793703084

رسیدگی : شعبه 7 شورای حل اختالف  خواهان : محمد 

رضا صابری نژاد بنشانی اصفهان خ عبدالرزاق  بازار نیم 

آور پوشاک صابری نژاد خوانده مسعود احمدی مجهول 

المکان  شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 

مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی 

مبادرت به صدور رای می  نماید رای قاضی شورای حل 

به طرفیت  نژاد  در خصوص محمد رضا صابری  اختالف 

مسعود احمدی به خواسته مطالبه مبلغ ده میلیون  ریال 

عهده  به   93/8/8 مورخ   515222 شماره  به  چک  وجه 

بانک صادرات  به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه 

به دادخواست تقدیمی تصویر مصدق چک و گواهی عدم 

پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه 

خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه 

خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور 

و محکمه  دفاعیات مستند  و  و هیچگونه الیحه  نداشته 

از خود  به دعوی خواهان  نسبت  دفاع  مقام  در  پسندی 

ابراز و ارایه ننموده است و خوانده ردیف اول نیز دفاعی از 

خود بعمل نیاورده  لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت 

به نظر میرسد که به استناد مواد 313و314 قانون تجارت 

و 198و515و519و522و قانون آئین دادرسی مدنی حکم 

ریال      میلیون  ده  مبلغ  پرداخت  به  به محکومیت خوانده 

بابت اصل خواسته و یک میلیون و دویست و پنجاه هزار 

ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 

تاریخ اجرای حکم  تا  سر رسید چک موصوف 94/8/8 

در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی 

و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 

اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست  از  این شعبه و پس 

روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان 

می باشد 

5140 م الف قاضی شعبه 7 شورای حل اختالف اصفهان- 

دادنامه
 : دادنامه  شماره   951247  : پرونده  کالسه 

9509976793702384 مورخ 95/11/28 مرجع رسیدگی 

: شعبه 7 شورای حل اختالف  خواهان : بهرام علی محمد 

آبمیوه و  بنشانی اصفهان ترمینال صفه غرفه 7  شریفی 

بستنی فروشی خوانده عیسی نوری زاده  مجهول المکان  

شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی 

اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت 

به صدور رای می  نماید رای قاضی شورای حل اختالف 

در خصوص دعوی بهرام علی محمد شریفی  به طرفیت 

عیسی نوری زاده به خواسته مطالبه مبلغ پنجاه و هشت 

مورخ   4265737 شماره  به  چک  وجه  ریال  میلیون 

91/5/13 به عهده بانک توسعه  تعاون  به انضمام مطلق 

تصویر  تقدیمی  دادخواست  به  توجه  با  قانونی  خسارات 

بانک محال  مصدق چک و گواهی عدم پرداخت توسط 

علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان 

ابالغ  رغم  علی  خوانده  اینکه  و  دارد  آن  وجه  مطالبه  در 

قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه 

و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام دفاع نسبت 

به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده است و خوانده 

دعوی  لذا  نیاورده   بعمل  خود  از  دفاعی  نیز  اول  ردیف 

استناد  به  میرسد که  نظر  به  ثابت  علیه خوانده  خواهان 

198و515و519و522و  و  تجارت  قانون  313و314  مواد 

قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به 

پرداخت مبلغ پنجاه و هشت میلیون ریال     بابت اصل 

خواسته و دو میلیون چهار صدو چهل هزارریال بابت هزینه 

از تاریخ سر رسید چک  دادرسی و خسارت تاخیر تادیه 

موصوف 91/5/13 تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان 

صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت 

بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس 

از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر 

در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد

 5091 م الف قاضی شعبه 7 شورای حل اختالف اصفهان- 

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: حسین      نام خانوادگی: 

المکان مشخصات  اقامت: مجهول  نشانی محل  ایهامی 

محکوم له: نام:محمد رضا  نام خانوادگی:ثابتی پور  شغل 

: آزاد    نشانی محل اقامت: اصفهان – خ بزرگمهر – خ 

بی سیم پالک 36محکوم به:به موجب رای شماره 689 

اختالف  حل  شورای  هجدهم    حوزه  تاریخ95/7/28 

علیه  است.محکوم  یافته  قطعیت  اصفهان که  شهرستان 

محکوم است به:پرداخت مبلغ 110/000/000 ریال به عنوان 

هزینه  عنوان  به  ریال   2510/000 مبلغ  و  خواسته  اصل 

رسید چک  زمان سر  از  تادیه  تاخیر  و خسارت  دادرسی 

 34 ماده   . دولتی  عشر  نیم   94/8/5 مورخ   545913

علیه  به محکوم  اجرائیه  احکام: همین که  اجرای  قانون 

ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ده روز 

مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت 

یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و  بدهد  به  محکوم 

استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود 

را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور 

صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و 

اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.

یک   دفتر شعبه 18 مجتمع شماره  الف  م  شماره5121/ 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام و نام خانوادگی : 1- محمد 

حسن پور 2- پیر علی چراغی      نشانی محل اقامت: 

هر2مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام:حمید   نام 

خ   – اصفهان  اقامت:  محل  نشانی  خانوادگی:خلیلی   

شیخ طوسی غربی ک ش مالکی بن بست رحمانی پ 6 

محکوم به:به موجب رای شماره 922 تاریخ95/1/26حوزه 

39  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت 

یافته است.محکوم علیه محکوم است به:بصورت تضامنی 

بابت اصل خواسته و  ریال  به پرداخت مبلغ 100/000/000 

4/000/000 ریال هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از 

تاریخ سر رسید چک شماره 685064 مورخ 95/2/27 و 

685062 مورخ 94/12/27 و نیم عشر حق االجرا . ماده 

34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 

ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ده روز 

مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت 

و  اجرای حکم  مالی معرفی کند که  یا  بدهد  به  محکوم 

استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود 

را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور 

صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر 

مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.

دو   شماره  مجتمع   39 شعبه  دفتر  الف  م  شماره5118/ 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: علی اکبر        نام خانوادگی: 

موفق   نشانی محل اقامت: مجهول المکان   مشخصات 

نام خانوادگی:میر حسینی  نام:سید مهدی    له:  محکوم 

امام خمینی خ  اقامت: اصفهان خ  رنانی   نشانی محل 

موجب  به:به  محکوم   8 پالک  بیستم  کوچه  درخشان 

تاریخ95/9/2حوزه   9509976796301713 شماره  رای 

قطعیت  اصفهان که  شهرستان  اختالف  حل  شورای   33

مبلغ  به:پرداخت  است  محکوم  علیه  است.محکوم  یافته 

90/000/000 ریال بیابت اصل خواسته و مبلغ 120/000 ریال 

بابت  ریسال   1/340/000 مبلغ  و  آگهی  نشر  هزینه  بابت 

هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید 

طبق  اجرای حکم  زمان  لغایت  موصوف 94/9/28  چک 

شاخص بانک مرکزی در حق محکوم له و پرداخت نیم 

عشر اجرایی / ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که 

مکلف  علیه  محکوم  شد،  ابالغ  علیه  محکوم  به  اجرائیه 

است ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد 

یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی 

میسر  آن  از  به  محکوم  استیفاء  و  حکم  اجرای  کند که 

باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه 

نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را 

 به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم 

نماید.

دو   شماره  مجتمع   33 شعبه  دفتر  الف  م  شماره5111/ 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
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ورزش استان
 قهرمانی ذوب آهن 

در جودو کارگران اصفهان
A.Galandari@eskimia.ir

اصغر قلندریگروه ورزش

ــتان  ــی اس ــای صنعت ــا و کارگاه ه ــودوکار از کاخانه ه 120 ج
اصفهــان روز جمعــه 22 اردیبهشــت ماه در خانــه جــودو 
اصفهــان بــا هــم بــه رقابــت پرداختنــد کــه در پایــان 
ــان  ــات اصفه ــه و دخانی ــوالد مبارک ــن، ف ــای ذوب آه تیم ه
ــاص  ــود اختص ــه خ ــوم را ب ــا س ــن اول ت ــب عناوی ــه ترتی ب
 دادنــد. در ایــن دوره از مســابقات جودوکارانــی از کارخانه هــا

شهرســتان ها، باشــگاه ها، شــرکت های ذوب آهــن، فــوالد 
مبارکــه، حمل ونقــل تــوکا فــوالد، دخانیــات، بهینــه ســیاالت 
مشــغول، بیمارســتان ســعدی، پــارس ام ســی اس، کاربیــن 
کاشــان،  شهرســتان های  از  هیئت هایــی  و  الکترونیــک 
مبارکــه، زرین شــهر و فوالدشــهر بــه همــراه جودوکارانــی 
ــه  ــد ک ــکار پرداختن ــه پی ــدی در 8 وزن ب ــای تولی از کارگاه ه
ــو: محمدرضــا  ــه دســت آمــد: در وزن 55 کیل ــج ب ــن نتای ای
نصوحــی اول شــد، در وزن 60 کیلــو محمــد ترکــش اول  

ــدند.  ــوم ش ــی س ــد کیان ــور دوم و حام ــی ابراهیم پ عل
ــری و علیرضــا  ــی اکب ــی، عل ــم کیان ــو: ابراهی در وزن 66 کیل
رهنمــا بــه ترتیــب مقام هــای اول تــا ســوم راکســب کردنــد. 
در وزن 73 کیلــو: جعفــر موالیــی اول شــد، رضــا پناهــی دوم 
و امیــد ســرتاج و حامــد خلیلــی مشــترک ســوم شــدند. در 
وزن 81 کیلــو: امیــد توکلــی و جــواد مالکــی عناویــن اول و 
دوم را احــراز نمودنــد؛ روح الــه رضایــی و ایمــان احمدپــور نیز 
مشــترک ســوم شــدند. در وزن 90 کیلــو: جــواد مــرادی مقام 
ــه دســت  ــام دوم را ب ــی مق ــد نجف ــرد حمی اول را کســب ک
ــی مشــترک ســوم شــدند. در  آورد؛ محمــد و ســعادت کیان
وزن 100 کیلــو: وحیــد اعتباریــان بــه مقــام قهرمانــی دســت 
پیــدا کــرد، علــی صفــری نایب قهرمــان شــد، مهــدی 
ــه  ــترک را ب ــوم مش ــام س ــد مق ــا فرهمن ــدی و غالمرض عاب
خــود اختصــاص دادنــد. در وزن + 100 کیلوگــرم ســید جــواد 
ســیدین اول شــد، محمدجــواد ســکوتی دوم و محمدجــواد 
یوســفی بــه اتفــاق رحمــت عابــدی بــه طــور مشــترک ســوم 
شــدند. در پایــان بــا حضــور جــواد شــیرانی، رئیــس هیئــت 
و اداره امــور ورزش کارگــران اســتان و مدیــران و سرپرســتان 
ــا  ــابقات ب ــن مس ــای ای ــرکت کننده از برترین ه ــای ش تیم ه
اهــدای لــوح ســپاس و کاپ قهرمانــی تقدیــر بــه عمــل آمــد.

 تیرانداز اصفهانی 
از کسب مدال بازماند

بازی هــای  فینــال  مرحلــه  در  کشــورمان  تیرانــداز  دو 
کشــورهای اســالمی از کســب مــدال بازماندنــد. در مرحلــه 
مقدماتــی ایــن بازی هــا پوریــا نوروزیــان، حســین باقــری 
)تیرانــداز اصفهانــی( و مهــدی احمــدی بــه مصــاف 
ــری راهــی  ــان و باق ــان نوروزی ــه در پای ــد ک ــان رفتن حریف
فینــال شــدند. در مرحلــه فینــال پوریــا نوروزیــان بــا 203.9 
امتیــاز بــه مقــام چهــارم دســت یافــت و موفــق بــه کســب 

مــدال نشــد. 
همچنیــن در ایــن رقابــت حســین باقــری بــا 160.9 امتیــاز 

در رده ششــم قــرار گرفــت. فــارس

کوتاه اخبار 
برنامه مرحله فینال لیگ برتر 

بسکتبال اعالم شد
ــوی  ــکتبال از س ــر بس ــگ برت ــال لی ــه فین ــه مرحل برنام
ــابقات  ــه مس ــوی کمیت ــد. از س ــالم ش ــگ اع ــازمان لی س
ــه  ــزاری مرحل ــوه برگ ــه و نح ــکتبال برنام ــیون بس فدراس
نهایــی لیــگ برتــر باشــگاه های کشــور در فصــل 1395-96 

اعــالم شــد. 
دیدارهــای رده بنــدی و فینــال لیــگ برتــر نیــز مثــل 
مراحــل قبلــی بــه صــورت پلــی آف و 3 پیــروزی از 5 
ــای  ــازی نخســت تیم ه ــه ب ــد شــد ک ــزار خواه ــازی برگ ب
ــدی، روز یکشــنبه 31  ــازی رده بن ــال و ب ــه فین ــه ب راه یافت
اردیبهشــت برگــزار می شــود. بــازی دوم و ســوم، روزهــای 
ــزار  ــا ســاعت 16 برگ ــه بازی ه ــارم خــرداد و هم اول و چه
می شــود. بازی هــای چهــارم و پنجــم هــم در صــورت نیــاز 

5 و 8 خــرداد انجــام می شــود. 
در حــال حاضــر، تیــم پتروشــیمی بنــدر امــام حضــور خــود 
را در فینــال قطعــی کــرده و برنــده ســری بازی هــای نفــت 
ــود  ــال صع ــه فین ــی ب ــه نیمه نهای و دانشــگاه آزاد در مرحل

خواهــد کــرد. فدراســیون بســکتبال

امام قلی نژاد طالیی شد
فینــال  در  حالــی  در  ایــران  تیرانــدازی  ملی پــوش   3
ــه رقابــت پرداختنــد کــه  بازی هــای کشــورهای اســالمی ب
ــای  ــه رقابت ه ــت. در ادام ــدال طــال گرف ــژاد م ــام قلی ن ام
نجمــه  اســالمی،  کشــورهای  بازی هــای  تیرانــدازی 
در  امام قلی نــژاد  نرجــس  و  احمــدی  الهــه  خدمتــی، 
تفنــگ بــادی 10 متــر مقابــل حریفــان بــه میــدان رفتنــد. 
در مرحلــه فینــال امام قلی نــژاد بــا 249.6 امتیــاز بــه 
مقــام قهرمانــی دســت یافــت و اولیــن طــالی کاروان 

ــرد. ــت ک ــود ثب ــام خ ــه ن ــران را ب ای
ــا 246.1 امتیــاز نایب قهرمــان  پــس از او، الهــه احمــدی ب
شــد و مــدال نقــره بــر گــردن آویخــت. همچنیــن نجمــه 
ــت.  ــرار گرف ــارم ق ــاز در رده چه ــا 201.7 امتی ــی ب خدمت

ایســنا

 چادرهای سقف نقش جهان 
در حال دوخت است

ــای شــرکت  ــاون اجــرای پروژه ه ــد ســعیدبخش مع احم
فــوالد مبارکــه دربــاره رونــد اقداماتشــان در ورزشــگاه 
ــر  ــا ب ــب چادره ــرد: نص ــار ک ــت: اظه ــان گف ــش جه نق
ــن ورزشــی اســت  ــز اماک ــده شــرکت توســعه و تجهی عه
ــه از  ــد ک ــول داده ان ــا ق ــه م ــرکت ب ــن ش ــئوالن ای و مس

ــد. ــاز کنن ــا را آغ ــب چادره ــاه نص خردادم
بــه  دلیــل اینکــه شــرکت فــوالد مبارکــه بودجــه ایــن پــروژه 
ــه  ــان بیشــتر افــرادی را ب ــرای اطمین ــد، ب را تأمیــن می کن
محــل دوخــت چادرهــا فرســتادم و مطمئــن شــدم کــه در 

حــال دوخــت چادرهــا هســتند. ایمنــا

H.Rashidian@eskimia.ir
هامون رشیدیانگروه ورزش

علــی دایــی، ســتاره ســابق تیــم ملــی 
ســکان  دیگــر  بــار  کشــورمان،  فوتبــال 
هدایــت نارنجی پوشــان را در اختیــار گرفــت. 
پرســپولیس  تیم هــای  ســابق   ســرمربی 
و نفــت و راه آهــن و تیــم ملــی پــس از 
ــرارداد  ــم ســایپا، ق ــا مســئوالن تی مذاکــره ب
خــود را بــا ایــن تیــم امضــا کــرد تــا بــه طــور 
رســمی ســرمربی جدیــد نارنجی پوشــان 

ــود. ــی ش معرف
دایــی کــه دوران مربیگــری خــود را از همیــن 
تیــم ســایپا آغــاز کــرده بــود و بــا ایــن تیــم 
ــگ  ــی لی ــوان قهرمان ــه عن ــود ب ــته ب توانس
برتــر دســت پیــدا کنــد، بــرای دومیــن 

بــار روی نیمکــت نارنجی پوشــان خواهــد 
ــت.  نشس

ــت از  ــز صحب ــن نی ــش از ای ــه پی ــی ک دای
پیوســتنش بــه ســایپا بــه گــوش می رســید 
پــس از مذاکــره بــا مدیــران ایــن تیــم  
ــا  ــه امض ــم ب ــن تی ــا ای ــود را ب ــرارداد خ ق
ــا تنهــا دو روز پــس از قهرمانــی در  رســاند ت
ــت  ــه عضوی ــت، ب ــم نف ــا تی ــی ب ــام حذف ج

ــد. ــری دربیای ــم دیگ تی
 شروع مربیگری

 دایــی، دوران مربیگــری خــود را از تیــم 
ســال  اولیــن  در  و  کــرد  آغــاز  ســایپا 
ــا ایــن تیــم بــه  مربیگــری خــود توانســت ب
ــدا  ــت پی ــر دس ــگ برت ــی لی ــوان قهرمان عن

ــد.  کن

دایــی در حالــی توانســت ایــن عنــوان را 
کســب کنــد کــه هــم بازیکــن ســایپا بــود و 
هــم مربــی و در فصلــی رؤیایــی موفــق شــد 
ــوان  ــه عن ــم ب ــن و ه ــوان بازیک ــه عن ــم ب ه

ــر شــود.  ــح لیــگ برت ــی فات مرب
ــگ  ــی در ســایپا )لی فصــل دوم حضــور دای
و  نبــود  موفقیت آمیــز  چنــدان  هفتــم( 
ســرانجام بــا انتخــاب علــی دایــی بــه 
 عنــوان ســرمربی تیــم ملــی، او از ســایپا 

رفت.
ــم  ــد ماهــی ســرمربی هــر دو تی ــی چن  دای

بــود.
 تیم ملی

ســرمربیگری علــی دایــی البتــه در تیــم 
ملــی بــا حواشــی بســیاری همــراه بــود؛ در 
حالــی کــه آن زمــان همــه افشــین قطبــی را 
ــی  ــتند، عل ــی می دانس ــم مل ــه اول تی گزین
دایــی کــه حتــی بیــن نامزدهــای مربیگــری 
حضــور نداشــت، بــه یک بــاره ســرمربی تیــم 

ملــی شــد. 
حضــور دایــی در تیــم ملــی در فروردیــن 
ــل عربســتان  ــخ مقاب ــا شکســت تل 1388 ب
ــان  ــه پای ــی 2010 ب ــام جهان ــی ج در مقدمات

ــید. رس

 پرسپولیس
در  خانه نشــینی  ماه هــا  از  پــس  دایــی 
اواســط لیــگ نهــم هدایــت پرســپولیس 
را بــر عهــده گرفــت و جانشــین زالتکــو 
ســرمربی  فصــل  دو  وی  شــد.  کرانچــار 
پرســپولیس بــود؛ بــا اینکــه در لیــگ نتایــج 
ــل  ــر دو فص ــا در ه ــت، ام ــانی نگرف درخش
جــام حذفــی را فتــح کــرد. اختالفــات بیــن 
ــی از  ــی دای ــب کاشــانی، جدای ــی و حبی دای

پرســپولیس را رقــم زد.
دایــی ایــن بــار خیلی اســتراحت نکــرد و بالفاصله 
ســرمربی راه آهــن شــد. او دو فصــل بــا راه آهن کار 

کــرد و دوبــاره به پرســپولیس بازگشــت. 
پنجمـیـــن تجـربـــه ســرمربیگری دایــی حضور 
ــا  ــه ب ــود. حضــوری ک ــاره در پرســپولیس ب دوب
اخــراج در لیــگ چهاردهــم همــراه شــد. 
ــپولیس  ــا پرس ــیزدهم ب ــگ س ــی در لی دای
ــج  ــم نتای ــگ چهارده ــا در لی ــد، ام دوم ش

ــت. ــی نگرف خوب
 صبا

تهــران  در  می دهــد  ترجیــح  دایــی کــه 
باشــد، بــرای لیــگ پانزدهــم بــا صبــای قــم 
همــکاری کــرد. تیمــی کــه زمانــی بــرای آن 
ــا  ــی ب ــی شــروع خوب ــود. دای ــازی کــرده ب ب

ــت  ــل دوم اف ــا در نیم فص ــت، ام ــا داش صب
ــرد. ک

 نفت تهران
نفــت تهــران تیــم فصــل گذشــته دایــی 
ــه  ــن تجرب ــم او و هفتمی ــود. ششــمین تی ب

مربیگــری اش. 
ــی خــوش  قهرمـانـــی در جــام حذفــی پایان
بــرای دایــی رقــم زد. او هم اکنــون بــا کســب 
ســه عنــوان قهرمانــی در جــام حذفــی، یکــی 
ــران در  ــال ای ــان فوتب ــن مربی از پرافتخارتری

ــود.  ــوب می ش ــام محس ــن ج ای
دیگــر  بــار  اســت  امیــدوار  دایــی  حــاال 
خاطــرات خــوش گذشــته را بــا ســایپا تکــرار 

ــد. کن

بازیکــن جــوان تیــم ذوب آهــن اصفهــان پــس از کــش 
و قوس هــای فــراوان باالخــره بــه تیــم روســتوف 

ــت.  ــیه پیوس روس
ــا  ــش ب ــل پی ــه دو فص ــن ک ــم ذوب آه ــوان اول تی ج
ارائــه بازی هایــی قابــل قبــول خــود را بــه فوتبــال 
ایــران معرفــی کــرد، از میانه هــای لیــگ شــانزدهم بــه 
ــارج  ــازی در خ ــه ب ــا و ادام ــی از ذوبی ه ــال جدای دنب

ــد.  ــن کار ش ــه ای ــق ب ــت موف ــود و در نهای ــور ب کش
ــا  ــرارداد ب ــد ق ــر عق ــا درگی ــه مدت ه ــکاری ک ــا ش رض
ــه ایــن  ــود، باالخــره موفــق ب تیــم روســتوف روســیه ب
ــن  ــه ای ــراردادی ســه ســاله ب ــا امضــای ق کار شــد و ب

ــم روســی پیوســت.  تی
ــد  ــس از عق ــد؛ پ ــیه ش ــی روس ــش راه او دو روز پی

قــرارداد بــا تیــم روســتوف، دیشــب راهــی تهــران 
ملــی جوانــان شــود  تیــم  اردوی  راهــی  تــا   شــد 
ــی  ــام جهان ــای ج ــم در رقابت ه ــن تی ــراه ای ــه هم و ب
ــراردادی  ــل ق ــه دلی ــن بازیکــن ب ــد. ای ــدا کن حضــور پی
ــم  ــن تی ــی از ای ــرای جدای ــت، ب ــا داش ــا ذوبی ه ــه ب ک
مشــکالتی را پیــش روی خــود می دیــد، امــا در نهایــت 
بــا مســئوالن ایــن تیــم بــه توافــق رســید و جدیدتریــن 

لژیونــر فوتبــال ایــران نــام گرفــت.
 روســتوف پیــش از ایــن ســردار آزمــون و ســعید 
عزت اللهــی را بــه خدمــت خــود درآورده بــود و از 
ــم  ــن تی ــرای ای ــم ب ــوز ه ــون هن ــن، آزم ــن دو بازیک ای
ــورت  ــه ص ــز ب ــی نی ــردازد و عزت الله ــازی می پ ــه ب ب

ــد. ایســنا ــیه ش ــژی روس ــگاه آن ــی باش ــی راه قرض

مدیــر آمــوزش و پژوهــش آکادمــی ملــی فوتبــال اعــالم کــرد: 
ــد مجــوز فعالیــت فدراســیون  ــه فاق ــال ک ــه مــدارس فوتب کلی
ــب  ــیون پلم ــالق فدراس ــه اخ ــوی کمیت ــند، از س ــال باش فوتب
ــه  ــام 1100 مدرس ــزود: تم ــی اف ــی زارع ــد. مصطف ــد ش خواهن
فوتبالــی کــه در کشــور فعالیــت می کننــد، تحــت نظــارت 
ــا در ســامانه  ــات آن ه ــد و اطالع ــرار دارن ــال ق فدراســیون فوتب
فوتبــال فدراســیون بــه ثبــت رســیده اســت. امســال بــه 
ــا مدارســی  ــال، ب ــد کــردن تمــام مــدارس فوتب منظــور قانونمن
ــه  ــال و ب ــدون داشــتن مجــوز از ســوی فدراســیون فوتب ــه ب ک
صــورت غیرقانونــی فعالیــت می کننــد، برخــورد خواهیــم کــرد. 
همچنیــن در ایــن زمینــه کمیتــه اخــالق فدراســیون مأموریــت 
دارد بــا همــکاری نیــروی انتظامــی و مراجــع قضایــی بــا پلمــب 

ــود.  ــا ش ــت آن ه ــع فعالی ــدارس مان ــه م ــردن این گون ک

وی همچنیــن بــا اشــاره بــه ایــن نکتــه کــه بهتریــن مســیر برای 
ــدارس  ــتیوال های م ــرکت در فس ــی، ش ــای مل ــه تیم ه ورود ب
فوتبــال اســت، خاطرنشــان کــرد: برگــزاری فســتیوال های 
فوتبــال پایــه، بخشــی از برنامــه بلندمــدت فدراســیون فوتبــال 
و آکادمــی ملــی فوتبــال بــرای توســعه فوتبــال پایــه در سراســر 
ــی  ــتیوال مل ــن فس ــور پنجمی ــن منظ ــه همی ــت؛ ب ــور اس کش
فوتبــال پایــه پســران و ســومین فســتیوال ملــی فوتبــال 
ــتانی  ــتیوال های شهرس ــزاری فس ــد از برگ ــران را بع ــه دخت  پای
اســتانی و شناســایی نفــرات منتخــب در شــهریور برگــزار 
خواهیــم کــرد. در حقیقــت بســتر حضــور بازیکنــان تیــم ملــی 
ــور  ــا حض ــوزان ب ــود و فوتبال آم ــم می ش ــتیوال ها فراه در فس
ــه  ــا، ب ــتعدادیاب های م ــی اس ــس از ارزیاب ــتیوال ها و پ در فس

تیم هــای ملــی فوتبــال پایــه دعــوت می شــوند. ورزش3

،،
 دایــی، دوران مربیگــری خــود را از 
تیــم ســایپا آغــاز کــرد و در اولیــن 
ــا  ســال مربیگــری خــود توانســت ب
ایــن تیــم بــه عنــوان قهرمانــی لیــگ 

برتــر دســت پیــدا کنــد

با عقد قرارداد سه ساله با روستوف

رضا شکاری لژیونر شد
مدیر آموزش و پژوهش آکادمی ملی فوتبال:

مدارس فوتبال بدون مجوز پلمب می شوند

ورزش

اجرائیه
پرونده:  9610420351200012شماره  اجرائیه:  شماره 

9109980350401431شماره   ،  9109980351200341

تنظیم:  تاریخ   921224  ،  910345  : شعبه  بایگانی 

:احمد    نام   1 ردیف  له  محکوم  مشخصات   1396/01/17

سپاهان   – اصفهان  نشانی:  دهقانی     : خانوادگی  نام 

 17482 پالک  اول  طبقه  مهر  مجتمع   3 خوارزمی  شهر 

مشخصات محکوم علیهم ردیف 1- نام: شکر اله     نام 

خانوادگی : مشیر فر   نشانی: مجهول المکان 2- نام : علی 

اصغر نام خانوادگی : لطفی نشانی : مجهول المکان 3- 

نام : آذین نام خانوادگی : مشیر فر نشانی : مجهول المکان 

نام خانوادگی : کشاورز نشانی : مجهول  نام : عزت   -4

المکان 5- نام : مهین نام خانوادگی : مهدیان نشانی : 

مجهول المکان 6- نام : امین نام خانوادگی : مشیر فر با 

والیت شکر اله مشیر فر نشانی : مجهول المکان محکوم 

به: بموجب در خواست اجرای حکم مربوطه به شماره و 

شماره دادنامه مربوطه 9509970351200156 که به موجب 

شده  تایید  نظر  تجدید   25 شعبه   950997037650140

است محکوم علیهم محکوم هستند به خلع ید خواندگان 

از پالک ثبتی 17482 فرعی از 2250 اصلی واقع در بخش 

6 ثبت اصفهان واقع در سپاهان شهر بلوار غدیر بعد از فلکه 

غدیر نبش خوارزمی 3 مجتمع مهر بلوک 1 طبقه اول کد 

پستی 8179966775 در حق محکوم له ضمنا پرداخت 

میباشد/    علیه  محکوم  عهده  بر  ریال   2500050 مبلغ 

محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه : 1- ظرف 

ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده34 قانون اجرای 

احکام مدنی( .2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد . 

3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از 

آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه 

نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد 

یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول ، به طور 

مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد 

بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به 

همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که 

او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از 

اشخاص ثالث ونیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر 

دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال  قبل از طرح دعوای 

اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه 

نماید واال به در خواست محکوم له باز داشت می شود) 

  )1394 مالی  محکومیت  اجرای  نحوه  قانون  8و3  مواد 

.4- خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به 

منظور فرار از اجرای حکم ، حبس تعزیری در جه هفت را 

در پی دارد. ) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 

20 ق.م.ا و ماده 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 هردو مجازات می شود. 

قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(.  ) ماده 21 

6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود 

آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له 

 یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد

محکومیت  اجرای  نحوه  قانون   3 ماده   1 تبصره  بود.)   

مالی 1394( 

دادگاه حقوقی  دفتر  الف  مدیر  شماره: 5227/ م 

شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – سید 

مجتبی طباطبائی

اجرائیه
پرونده:  شماره   9610426836700040 اجرائیه:  شماره 

 : شعبه  بایگانی  شماره   9309986793301105

941291تاریخ تنظیم: 1396/02/14 مشخصات محکوم له 

ردیف 1 نام :اکرم   نام خانوادگی : علی جانیان   نام پدر: 

عباس     نشانی: اصفهان –خیابان کمال – کوچه شهید 

رحیم ملک – پالک 103  مشخصات محکوم علیه ردیف 

پدر: عزت  نام  : گورانی    نام خانوادگی  نام: علی      -1

رحیم  اصفهان خ کمال کوش  نشانی: شهرستان  اله     

المکان @@@@  ملک پ103 @@@@فعال مجهول 

به  مربوطه  اجرای حکم  در خواست  بموجب  به:  محکوم 

مربوطه  دادنامه  شماره  و   9610096836700398 شماره 

است  محکوم  علیه  محکوم   9509976836701869

معوقه  نفقه  بابت  ریال   145/015/000 مبلغ  پرداخت  به 

)تاریخ   1394/12/9 لغایت   1390/12/29 تاریخ  از  زوجه 

مبلغ  پرداخت  و  خواسته  اصل  بعنوان   ) طالق  اجرای 

تاریخ  از  مشترک  فرزند  نفقه  بابت  ریال   60/880/000

حکم  صدور  لغایت   ) دادخواست  )تقدیم   1393/7/14

حق  در  دارسی  خسارات  بابت  ریال   1/355/000 مبلغ  و 

 10/294/750 مبلغ  به  االجرا  حق  پرداخت  و  له  محکوم 

ریال در حق صندوق دولت )) محکوم له در زمان اجرای 

التفاوت هزینه دادرسی به  حکم مکلف به پرداخت مابه 

فرزند  آینده  ))نفقه  باشد((  ریال می  مبلغ 4/821/850 

مشترک نیز ماهیانه 2/400/000 ریال تعیین می گردد که 

خوانده مکلف به پرداخت آن می باشد (( ))رای صادره 

غیابی است و رعایت تبصره 2 ماده 306 الزامی می باشد(( 

محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه : 1- ظرف 

ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده34 قانون اجرای 

احکام مدنی( .2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد . 

3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از 

آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه 

نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد 

یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول ، به طور 

مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد 

بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به 

همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که 

او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از 

اشخاص ثالث ونیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر 

دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال  قبل از طرح دعوای 

اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه 

نماید واال به در خواست محکوم له باز داشت می شود) 

  )1394 مالی  محکومیت  اجرای  نحوه  قانون  8و3  مواد 

.4- خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به 

منظور فرار از اجرای حکم ، حبس تعزیری در جه هفت را 

در پی دارد. ) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 

20 ق.م.ا و ماده 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 هردو مجازات می شود. 

مالی 1394(.  اجرای محکومیت  نحوه  قانون   21 ماده   (

6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود 

آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له 

 یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد

 بود.) تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 

 )1394

شماره: 5215/ م الف  مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 7 

دادگاه خانواده  شهرستان اصفهان – پروانه ناصری      

اجرائیه 
پرونده:  شماره   9610420361700071 اجرائیه:  شماره 

9509980361700144شماره بایگانی شعبه : 950162تاریخ 

نام   1 ردیف  له  محکوم  1396/02/12 مشخصات  تنظیم: 

:محمد علی  نام خانوادگی : قرنیان اصفهانی  نام پدر: اکبر    

فرهنگ  خیابان   – سهروردی  خیابان   – اصفهان  نشانی: 

 09133138779  : همراه   28 پالک   –  6 بست  بن   –

نام  مرتضی      نام:   -1 ردیف  علیه  مشخصات محکوم 

خانوادگی : خسروی  نام پدر: فاضل    نشانی: مجهول 

حکم  اجرای  خواست  در  بموجب  به:  محکوم  المکان 

دادنامه  و شماره  به شماره 9610090361700329  مربوطه 

مربوطه 9509970361701856 محکوم علیه محکوم است 

به به پرداخت مبلغ 2/000/000/000 ریال بابت اصل خواسته 

و مبلغ 1/630/000 ریال به عنوان خسارات دادرسی طبق 

تعرفه و خسارت تاخیر تادیه وفق شاخص اعالمی بانک 

در  پرداخت  هنگام  لغایت   94/12/12 تاریخ  از  مرکزی 

بابت  ریال   100/000/000 مبلغ  پرداخت  نیز  و  خواهان  حق 

نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت و ضمنا به محض 

 68/000/000 مبلغ  بایستی  له  محکوم  به  محکوم  وصول 

ریال بابت هزینه دادرسی مرحله بدوی به حساب در آمد 

واریز نمایند .//   محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ 

 ( اجرا گذارد  بموقع  آنرا  مفاد  روز  ده  1- ظرف   : اجرائیه 

برای  ترتیبی   -2. مدنی(  احکام  اجرای  قانون  ماده34 

پرداخت محکوم به بدهد . 3- مالی معرفی کند که اجرا 

حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود 

روز  باید ظرف سی  نداند  اجراییه  مفاد  اجرای  به  قادر  را 

همه  قیمت  و  مقدار  یا  تعداد  شامل  را  خود  اموال  کلیه 

بر  به طور مشروح مشتمل   ، و غیر منقول  اموال منقول 

میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات 

مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات 

دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد 

اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث 

ونیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال 

به  اعسار  دعوای  طرح  از  قبل  سال   یک  زمان  از  مذکور 

نماید  ارائه  قضائی  مقام  به  اعسار  دادخواست  ضمیمه 

باز داشت می شود) مواد  له  به در خواست محکوم  واال 

 -4. مالی 1394(   اجرای محکومیت  نحوه  قانون  8و3 

خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور 

در  را  در جه هفت  تعزیری  ، حبس  اجرای حکم  از  فرار 

ماده  و  مدنی  احکام  اجرای  قانون  ماده 34   ( دارد.  پی 

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 هردو مجازات می شود. 

مالی 1394(.  اجرای محکومیت  نحوه  قانون   21 ماده   (

6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود 

آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له 

 یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد

 بود.) تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 

 )1394

شماره: 5224/ م الف  مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 28 

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – حمید قاسمی     

اجرائیه
ــده:  ــماره پرون ــه: 9610420361700077ش ــماره اجرائی ش

 : شــعبه  بایگانــی  9509980361700040شــماره 

950045تاریــخ تنظیــم: 1396/02/16 مشــخصات محکوم 

ــد  ــراد من ــی : م ــام خانوادگ ــواد   ن ــام :ج ــف 1 ن ــه ردی ل

خرزوقــی    نــام پــدر: حســن      نشــانی: اســتان اصفهان 

ــی –  ــان طالقان – شهرســتان برخــوار – خــورزوق – خیاب

ــخصات  ــالک 8   مش ــری – پ ــر طاه ــهید اکب ــه ش کوچ

محکــوم علیــه ردیــف 1- نــام: ســجاد     نــام خانوادگــی : 

حــق شــناس آدرمنابــادی   نــام پــدر: اصغــر      نشــانی: 

مجهــول المــکان محکــوم بــه: بموجــب در خواســت 

اجــرای حکــم مربوطــه بــه شــماره 9610090361700350 و 

شــماره دادنامــه مربوطــه 9509970361701522 محکــوم 

ــغ 340/000/000  ــت مبل ــه پرداخ ــت ب ــوم اس ــه محک علی

ریــال بابــت اصــل خواســته و مبلــغ 1/598/000 ریــال بــه 

عنــوان خســارات دادرســی طبــق تعرفــه و خســارت تاخیر 

ــخ  ــک مرکــزی از تاری ــق شــاخص اعالمــی بان ــه وف تادی

ــگام پرداخــت در حــق  ــت هن ســر رســید 94/6/17 لغای

ــت  ــال باب ــغ 17/000/000 ری ــز پرداخــت مبل ــان و نی خواه

ــا  ــت. و ضمن ــدوق دول ــق صن ــی در ح ــر دولت ــم عش نی

محکــوم لــه موظــف اســت بــه محــض وصــول محکــوم 

بــه مبلــغ 9/900/000 ریــال بابــت هزینــه دادرســی مرحلــه 

بــدوی بــه حســاب در آمــد دادگســتری واریــز نماینــد .//  

ــه :  ــالغ اجرائی ــخ اب ــف اســت از تاری ــه مکل ــوم علی محک

1- ظــرف ده روز مفــاد آنــرا بموقــع اجــرا گــذارد ) ماده34 

بــرای  ترتیبــی   -2. احــکام مدنــی(  اجــرای  قانــون 

ــد  ــی کن ــی معرف ــد . 3- مال ــه بده ــوم ب پرداخــت محک

کــه اجــرا حکــم و اســتیفا محکــوم به از آن میســر باشــد. 

ــد  ــه ندان ــه اجــرای مفــاد اجرایی چنانچــه خــود را قــادر ب

بایــد ظــرف ســی روز کلیــه امــوال خــود را شــامل تعــداد 

یــا مقــدار و قیمــت همــه امــوال منقــول و غیــر منقــول ، 

بــه طــور مشــروح مشــتمل بــر میــزان وجــوه نقــدی کــه 

بــه هــر عنــوان نــزد بانکهــا و موسســات مالــی و اعتبــاری 

ــق  ــخصات دقی ــراه مش ــه هم ــی دارد ب ــا خارج ــی ی ایران

حســابهای مذکــور و کلیــه اموالــی کــه او بــه هــر نحــو نــزد 

ــخاص  ــات او از اش ــه مطالب ــث دارد و کلی ــخاص ثال اش

ثالــث ونیــز فهرســت نقــل و انتقــاالت و هــر نــوع تغییــر 

دیگــر در امــوال مذکــور از زمــان یــک ســال  قبــل از طــرح 

دعــوای اعســار بــه ضمیمــه دادخواســت اعســار بــه مقــام 

قضائــی ارائــه نمایــد واال بــه در خواســت محکــوم لــه بــاز 

ــرای  ــوه اج ــون نح ــواد 8و3 قان ــود) م ــی ش ــت م داش

محکومیــت مالــی 1394(  .4- خــودداری محکــوم علیــه 

از اعــالم کامــل صــورت امــوال بــه منظــور فــرار از اجــرای 

ــی دارد.  ــت را در پ ــه هف ــری در ج ــس تعزی ــم ، حب حک

ــاده 20  ــی و م ــکام مدن ــرای اح ــون اج ــاده 34 قان ) م

ق.م.ا و مــاده 16 قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی 

ــا  ــو ب ــر نح ــه ه ــری ب ــه دیگ ــال ب ــال م 1394( 5- انتق

انگیــزه فــرار از ادای دیــن بــه نحــوی کــه باقیمانــده امــوال 

ــازات  ــب مج ــد موج ــی نباش ــون کاف ــت دی ــرای پرداخ ب

تعزیــری درجــه شــش یــا جــزای نقــدی معــادل نصــف 

ــاده 21  ــا هــردو مجــازات مــی شــود. ) م ــه ی محکــوم ب

قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی 1394(. 6- 

ــه  ــت ســی روز ارائ ــس از مهل ــوال پ چنانچــه صــورت ام

شــود آزادی محکــوم علیــه از زنــدان منــوط بــه موافقــت 

محکــوم لــه یــا تودیــع وثیقــه یــا معرفــی کفیــل توســط 

ــون  ــاده 3 قان ــود.) تبصــره 1 م ــد ب ــه خواه ــوم علی محک

ــی 1394(  ــت مال نحــوه اجــرای محکومی

شــماره: 5223/ م الــف  مدیــر دفتــر دادگاه حقوقــی 

شــعبه 28دادگاه عمومــی حقوقــی  شهرســتان اصفهــان 

ــمی ــد قاس – حمی

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چــون تحدیــد حــدود ششــدانگ یکبــاب شــماره پــالک 

12 فرعــی مفــروز شــده از پــالک 12505 اصلــی واقــع در 

ــام  ــده ثبتــی بن بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه طبــق پرون

آقــای حیدرعلــی دانشــمند خوراســگانی و خانــم صدیقــه 

قنبرعلــی و حســین در جریــان  محســنی فرزنــدان 

ثبــت اســت و رأی شــماره 139560302027012680 و 

ــرف  ــه 1395/10/07 از ط 139560302027012683  مورخ

ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــالف موض ــل اخت ــأت ح هی

ــد ســند  ــی اراضــی و ســاختمان هــای فاق ــت ثبت وضعی

رســمی مســتقر در ثبــت اســناد و امــالک منطقــه شــرقی 

اصفهــان نســبت بــه ملــک مرقــوم صــادر گردیــده اســت 

و بــا توجــه بــه اینکــه تحدیــد حــدود اولیــه پــالک اصلــی 

فــوق قانونــی نبــوده اســت اینــک بنــا بــه دســتور قســمت 

اخیــر از مــاده 15 قانــون ثبــت و بــر طبــق تقاضــای 

نامبــرده متقاضــی تحدیــد حــدود ملــک مرقــوم در تاریــخ 

ــل  ــح در مح ــاعت 9 صب ــنبه س 1396/03/24 روز چهارش

شــروع و بعمــل خواهــد آمــد لــذا بموجــب ایــن آگهــی 

ــه در  ــردد ک ــار میگ ــن اخط ــن و مجاوری ــه مالکی ــه کلی ب

ــات  ــد اعتراض ــور یابن ــل حض ــرر در مح ــاعت مق روز و س

ــون  ــاده 20 قان ــق م ــالک مطاب ــان ام ــن و صاحب مجاوری

ــد حــدود  ــخ تنظیــم صــورت مجلــس تحدی ثبــت از تاری

ــاده 86  ــق م ــد و طب ــد ش ــه خواه ــی روز پذیرفت ــا س ت

ــدت  ــرف م ــد ظ ــرض بای ــت معت ــون ثب ــه قان ــن نام آیی

ــا  ــن اداره ب ــه ای ــراض ب ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری ــک م ی

تقدیــم دادخواســت بــه مراجــع ذیصــالح قضایــی اقــدام 

ــی  ــه ثبت ــن منطق ــه ای و گواهــی طــرح دعــوی خــود را ب

ــا  ــت و ی ــن صــورت متقاضــی ثب ــر ای ــد در غی ــه نمای ارائ

نماینــده قانونــی وی میتوانــد بــه دادگاه مربوطــه مراجعــه 

ــن  ــه ای ــذ و ب ــت را اخ ــم دادخواس ــدم تقدی ــی ع و گواه

ــدون توجــه  ــت ب ــد ســپس اداره ثب منطقــه تســلیم نمای

بــه اعتــراض عملیــات ثبتــی را بــا رعایــت مقــررات ادامــه 

ــد داد. خواه

شماره:4307/م الف

رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان

آگهی فقدان سند مالکیت 
بموجــب دو بــرگ استشــهاد محلــی خانــم ایمانــه ایــران 

فرزنــد جبــار مالــک دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ 

پــالک 2478 /15201 واقــع در بخــش 5 کــه در صفحــه 

304 دفتــر 62  ذیــل ثبــت 9172 ششــدانگ بنــام جبــار 

ایــرام فرزنــد عبدالرســول ســابقه ثبــت دارد کــه نامبــرده 

ــورای  ــماره 1088 ش ــت ش ــر وارث ــی حص ــب گواه بموج

حــل اختــالف اصفهــان فــوت نمــوده و ایمانــه ایــران  از 

ورثــه وی مــی باشــد کــه بعلــت جابجائــی مفقــود شــده 

ــق تبصــره  ــی نمــوده طب ودرخواســت صــدور ســند المثن

یــک اصالحــی مــاده 120 آییــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب  

ــه  آگهــی  مــی شــود کــه هرکــس مدعــی انجــام معامل

ــه  ــر شــده ( نســبت ب ــی ذک ــن آگه ــر از آنچــه در ای )غی

آن یــا وجــود اســناد مالکیــت مزبــور نــزد خــود باشــد از 

تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی تــاده روز بــه ایــن اداره مراجعــه 

و اعتــراض خــود را کتبــا ضمــن ارائــه اصــل اســناد 

مالکیــت و ســند معاملــه تســلیم نمایــد تا مراتــب صورت 

ــده مســترد گــردد.  ــه کنن ــه ارائ مجلــس و اصــل ســند ب

اگــر ظــرف مهلــت مقــرر اعتراضــی نرســد یــا در صــورت 

اعتــراض اصــل ســند ارائه نگــردد المثنــی اســناد مالکیت 

ــه متقاضــی تســلیم خواهــد شــد.  مرقــوم صــادر و ب

شــماره : 4672/ م الــف حســین هادیــزاده رییــس 

ــان ــرق اصفه ــمال ش ــناد ش ــت اس ــه ثب منطق

اجرائیه
شــماره   9610420350100066 اجرائیــه:  شــماره 

پرونــده: 9309980350101021شــماره بایگانــی شــعبه : 

931170تاریــخ تنظیــم: 1396/02/19 مشــخصات محکــوم 

لــه ردیــف 1 نــام :مجیــد  نــام خانوادگــی : هنرمنــد نــام 

ــان خ  ــتان اصفه ــانی: شهرس ــا     نش ــد رض ــدر: محم پ

ــی خ معرفــت ک  ــه همای ــو علوی ــان بان ــی عصــر خیاب ول

13 پ 631 طبقــه دوم  مشــخصات محکــوم علیــه ردیــف 

1- نــام: علــی    نــام خانوادگــی : قــوه عــود  نــام پــدر : 

محمــد    نشــانی: مجهــول المــکان مشــخصات نماینــده 

یــا قائــم مقــام قانونــی محکــوم لــه /محکــوم علیــه نــام 

ــام  ــش  ن ــی من ــی : طباطبای ــام خانوادگ : ســید رضــا  ن

ــیخ  ــان ش ــان خیاب ــانی : اصفه ــد  نش ــید مجی ــدر : س پ

صــدوق جنوبــی نبــش کوچــه 13 ســاختمان میــر دامــاد 

ــه  ــوم ل ــل محک ــه : وکی ــوع رابط ــد 4  ن ــه دوم واح طبق

ــه: بســمه  ــد  محکــوم ب ــر من ــد هن ــم مجی / محکــوم له

تعالــی بموجــب در خواســت اجــرای حکــم مربوطــه بــه 

ــه  ــه مربوط ــماره دادنام ــماره 9610090350100741 و ش ش

9409970350100380 محکــوم علیــه محکــوم اســت 

ــل  ــت اص ــال باب ــغ 116/900/000 رب ــت مبل ــه 1- پرداخ ب

خواســته بانضمــام خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ 

شــاخص  براســاس  وصــول  زمــان  تــا   1393/7/12

ــغ 3/467/000  ــک مرکــزی 2- پرداخــت مبل اعالمــی بان

ریــال بابــت هزینــه دادرســی و مبلــغ 970/000 ریــال بابــت 

هزینــه نشــر آگهــی و مبلــغ 6/343/600 ریــال بابــت حق 

ــه 3- پرداخــت مبلــغ  ــه وکیــل در حــق محکــوم ل الوکال

ــدوق  ــق صن ــرا در ح ــق االج ــت ح ــال باب 5/845/000 ری

ــه  ــوم علی ــت (   محک ــی اس ــادره غیاب ــت. )رای ص دول

مکلــف اســت از تاریــخ ابــالغ اجرائیــه : 1- ظــرف ده روز 

مفــاد آنــرا بموقــع اجــرا گــذارد ) مــاده34 قانــون اجــرای 

احــکام مدنــی( .2- ترتیبــی بــرای پرداخــت محکــوم بــه 

بدهــد . 3- مالــی معرفــی کنــد کــه اجــرا حکــم و اســتیفا 

ــادر  ــه از آن میســر باشــد. چنانچــه خــود را ق محکــوم ب

ــد ظــرف ســی روز  ــد بای ــه ندان ــاد اجرایی ــه اجــرای مف ب

ــا مقــدار و قیمــت  کلیــه امــوال خــود را شــامل تعــداد ی

ــه طــور مشــروح  همــه امــوال منقــول و غیــر منقــول ، ب

مشــتمل بــر میــزان وجــوه نقــدی کــه بــه هــر عنــوان نــزد 

بانکهــا و موسســات مالــی و اعتبــاری ایرانــی یــا خارجــی 

دارد بــه همــراه مشــخصات دقیــق حســابهای مذکور 

ــخاص  ــزد اش ــو ن ــر نح ــه ه ــه او ب ــی ک ــه اموال و کلی

ثالــث دارد و کلیــه مطالبــات او از اشــخاص ثالــث ونیــز 

ــر در  ــر دیگ ــوع تغیی ــر ن ــاالت و ه ــل و انتق ــت نق فهرس

امــوال مذکــور از زمــان یــک ســال  قبــل از طــرح دعــوای 

اعســار بــه ضمیمــه دادخواســت اعســار بــه مقــام قضائی 

ارائــه نمایــد واال بــه در خواســت محکــوم لــه بــاز داشــت 

مــی شــود) مــواد 8و3 قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت 

ــالم  ــه از اع ــوم علی ــودداری محک ــی 1394(  .4- خ مال

ــرار از اجــرای حکــم  ــه منظــور ف کامــل صــورت امــوال ب

، حبــس تعزیــری در جــه هفــت را در پــی دارد. ) مــاده 

ــاده 20 ق.م.ا و  ــی و م ــکام مدن ــرای اح ــون اج 34 قان

مــاده 16 قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی 1394( 

ــزه  ــا انگی ــو ب ــر نح ــه ه ــری ب ــه دیگ ــال ب ــال م 5- انتق

فــرار از ادای دیــن بــه نحــوی کــه باقیمانــده امــوال بــرای 

پرداخــت دیــون کافــی نباشــد موجــب مجــازات تعزیــری 

درجــه شــش یــا جــزای نقــدی معــادل نصــف محکــوم 

ــون  ــاده 21 قان ــود. ) م ــی ش ــازات م ــردو مج ــا ه ــه ی ب

ــه  ــی 1394(. 6- چنانچ ــت مال ــرای محکومی ــوه اج نح

صــورت امــوال پــس از مهلــت ســی روز ارائــه شــود آزادی 

محکــوم علیــه از زنــدان منــوط بــه موافقــت محکــوم لــه 

یــا تودیــع وثیقــه یــا معرفــی کفیــل توســط محکــوم علیه 

ــون نحــوه اجــرای  ــاده 3 قان ــود.) تبصــره 1 م ــد ب خواه

ــی 1394(  ــت مال محکومی

شــماره: 5209/ م الــف  مدیــر دفتــر دادگاه حقوقــی 

ــان –  ــتان اصفه ــی شهرس ــی حقوق ــعبه 1 دادگاه عوم ش

ــی      ــا ناظم ــد رض حمی

اخطار اجرائی 
نــام  مرتضــی   نــام:  علیــه:  محکــوم  مشــخصات 

ــاط  ــی نشــانی  محــل اقامــت: خ رب خانوادگــی : عبداله

خ ش شــیرانی چهــارراه دوربیــن جنــب مســجد چهــارده 

ــام  ــاد ن ــام : فره ــه: ن ــوم ل ــخصات محک ــوم  مش معص

ــی نشــانی محــل اقامــت  ــی وندجونقان ــی: امین خانوادگ

ــور ک ش  ــازان ک ش رضاپ ــیمین خ جانب ــه راه س : س

مهــری بــن بســت مهــر پ 67 محکــوم بــه  موجــب رای 

شــماره 1384 تاریــخ 95/12/16 حــوزه 17 شــورای حــل 

اختــالف شهرســتان اصفهــان کــه قطعیــت یافتــه اســت. 

ــغ  ــت مبل ــه : پرداخ ــت ب ــوم اس ــه محک ــوم علی محک

ــال  ــته و 1100000ری ــل خواس ــت اص ــال باب 40/000/000 ری

ســاخت هزینــه دادرســی و پرداخــت حــق الوکالــه وکیــل 

ــم  ــخ تقدی ــه از تاری ــر و تادی ــارت تاخی ــن خس همچنی

دادخواســت 95/9/29 تــا تاریــخ اجــرای حکــم در حــق 

خواهــان و نیــم عشــر حقاالجــرا در حــق صندوقشــورای 

حــل اختــالف  مــاده 34 قانــون اجــرای احــکام: همیــن 

کــه اجــرا ثیــه بــه محکــوم علیــه مکلــف اســت ظــرف ده 

روز مفــاد آن را بــه موقــع اجــرا بگــذارد یــا ترتیبــی بــرای 

پرداخــت محکــوم بــه بدهــد یــا مالــی معرفــی کنــد کــه 

اجــرای حکــم و اســتیفا ء محکــوم بــه از آن مســیر باشــد 

ــه  ــه اجــرای مفــاد اجرائی ــی کــه خــود قــادر ب و در صورت

ندانــد بایــد ظــرف مهلــت مزیــور صــورت جامــع دارائــی 

خــود را بــه قســمت اجــرا تســلیم کنــد و اگــر مالی نــدارد 

صریحــا اعــالم دنمایــد. 

 م الــف 5095شــعبه 17مجتمــع شــماره دو شهرســتان 

اصفهــان 

علی دایی، سرمربی سایپا شد

دایی و رؤیای قهرمانی دوباره



دول ارکا�ن �ج

تیکآف
کارگرداناحسانعبدیپور
بازیگرانرضایزدانی،پگاه
آهنگرانی،مصطفیزمانی
سوگلقالتیان،حمزهمقدم

سپاهان سینما

نقطهکور
کارگردانهانیهتوسلی
محمدرضافروتن،شقایق

فراهانی،محسنکیایی،خاطره
اسدی،علیرضازمانینسب

چهارباغ سینما

امتحاننهایی
کارگردانعادلیراقی

بازیگرانشهابحسینی
لیالزارع

فلسطین سینما

پیشهناد فیلم

فالمینگوشماره13

کارگردان: حمیدرضا علیقلیان
نویسنده: رسول یونان

بازیگــران: شــمس لنگــرودی، رســول یونــان، بــاران زمانــی 
ــانی  ــدهللا امیرآتش ــب، عب ــا راه ــی، علیرض ــان مقدم پیم
لقمــان ارشــادی، ســعید علی پور، آشــیق حســن اســکندری 
ــور، عبــدهللا عبدی نســب ســلمان پورمحمــد، طاهــره نظرپ

خالصه داستان فیلم
در تبعیدگاهــی واقــع در کوهســتان، داســتانی در همســایگی 
افســانه ها اتفــاق می افتــد. ســلیمان )یکــی از تبعیدی هــا( 
بــه دنبــال شــکار پرنــده ای ممنوعــه از مــرز عبــور می کنــد. 
ــرگ او را  ــی، م ــاف اهال ــلیمان( برخ ــر س ــای )همس تام

بــاور نــدارد.
ــد  ــال 1389 تولی ــه س ــماره 13« ک ــو ش ــم »فامینگ فیل
شــده، اولیــن تجربــه حمیــد علیقلیــان در مقــام کارگردانــی 
اســت و به تازگــی پــس از گذشــت بیــش از پنــج ســال بــر 

پــرده ســینماها رفتــه اســت. 
ــان ـ دو  ــول یون ــرودی و رس ــمس لنگ ــم ش ــن فیل در ای
شــاعر ـ بــرای اولین بــار بــه عنــوان بازیگــر مقابــل دوربیــن 
اســماعیل آقاجانــی قــرار گرفتنــد. »فامینگــو شــماره 
ــان محســوب  ــد حمیدرضــا علیقلی ــم بلن ــن فیل 13«، اولی
می شــود کــه فضایــی شــاعرانه دارد و روایــت آن تلفیقــی 
ــز در  ــرودی نی ــمس لنگ ــت. ش ــت اس ــانه و واقعی از افس
 آن نقــش یــک شــاعر     و اســتاد پیــر را ایفــا کــرده 

است. 
رســول یونــان دربــاره ایــن فیلــم می گویــد: ایــن داســتان 
ــتان را  ــن داس ــه ای ــرای اینک ــا ب ــت و م ــانه اس ــا افس ذات
افســانه کنیــم، المان هــا و نشــانه هایی از داســتان های 
قفقــاز را هــم بــه آن اضافــه کردیــم. البتــه معتقــدم مــردم 
ــه  ــل ک ــن دلی ــه ای ــم ب ــد؛ آن ه افســانه ها را دوســت دارن
ــا را  ــاور نکردنی ه ــا ب ــی آدم ه ــتند و گاه ــی نیس باورکردن

ــد. بیشــتر دوســت دارن

حرف و نقل

ــد: در  ــرداز، می گوی ــاعر و طنزپ ــض، ش ــر فی ناص
طنــز خــط قرمــز داریــم کــه بــا سانســور متفاوت اســت و 
طنزپــرداز بایــد تیزهوشــی داشــته باشــد و بــا احتیاط به 

ایــن خــط قرمزهــا نزدیــک شــود.
مرتضــی دلیــری، تهیه کننــده موســیقی، از انتشــار 
آلبومــی در ســبک موســیقی پــاپ بــه خوانندگــی عــارف 
جعفــری خواننــده اهــل کشــور افغانســتان بــا عنــوان »تا 

آن ســوی ســمرقند« خبــر داد.
در  »دیــدن«  و  »روتــوش«  فیلم هــای کوتــاه   
ــم لــس آنجلــس  بیســت وچهارمین دوره جشــنواره فیل

رقابــت می کننــد.
علــوم وزارت  اجتماعــی  و  فرهنگــی  کل  مدیــر  

پایــان  بــه  توجــه  بــا  فنــاوری  و  تحقیقــات 
ــه  ــرد ک ــار ک ــگاهی اظه ــر دانش ــتم تئات ــنواره بیس جش
ــا  ــه گروه ه ــه جــاری ب ــر در هفت ــای مدنظ کمک هزینه ه

می شــود. پرداخــت 
مدیــر عامــل موسســه هنرمنــدان پیشکســوت بــا 
ــرای  ــه ب ــن موسس ــای ای ــام اعض ــت ثبت ن ــام مهل اع
ــدی تحــت  ــی از تســهیات جدی ــه تکمیل ــت بیم دریاف
عنــوان فیزیوتراپــی رایــگان ویــژه اعضــای موسســه خبر 

داد.
هیــو بونوویــل، بازیگــر ســریال »دانتــون ابــی« قرار 
ــش  ــد دال، در نق ــه ای از رول ــم زندگینام ــت در فیل اس
ایــن نویســنده مشــهور و محبــوب کــودکان ظاهــر شــود.

نمایشــگاه »رقصــی چنیــن« برگرفتــه از عکس های 
ــا  ــکیبا، دری ــهاب الدین ش ــید ش ــاءزاده، س ــزه اولی حم
ــته های  ــرآن و دست نوش ــظ ق ــال حاف ــی، دانی توتونچ

ســعید نقاشــیان افتتــاح شــد.
بــه کارگردانــی  فیلــم ســینمایی »تیــک آف«   
ــمی  ــورا ابوالقاس ــی طه ــور و تهیه کنندگ ــان عبدی پ احس
در بــازار بین المللــی جشــنواره فیلــم کــن عرضــه خواهــد 

شــد.
ــی  ــیقی بلوچ ــگر موس ــی، پژوهش ــاروق رحمان پف
مناطــق  موســیقی  اســت گروه هــای  بهتــر  گفــت: 
مختلــف ایــران در جشــنواره، بــدون آنکــه رقابتــی در کار 

ــند. ــته باش ــرا داش ــد، اج باش
عبــدهللا اســفندیاری، تهیه کننــده فیلــم ســینمایی 
»نرگــس مســت«، بــه کارگردانــی جال الدیــن دری 
دربــاره آخریــن وضعیــت ایــن فیلــم گفــت: ایــن فیلــم 
بــه طــور کامــل ســاخته شــده، امــا مقــداری از کارهــای 
ــل  ــه دلی ــذاری آن ب ــن و صداگ ــت، تدوی ــژوآل افک وی
مشــکات مالــی باقــی مانــده بــود کــه به تازگــی ادامــه 

کارهــای فنــی ایــن اثــر آغــاز شــده اســت.
ــان  ــترک می ــم مش ــن فیل ــام اولی ــرا«، ن »پالمی
روســیه و ســوریه اســت کــه ســاخت آن از پاییــز امســال 
ــور  ــه ط ــال ۲۰19 ب ــت در س ــرار اس ــود و ق ــاز می ش آغ

گســترده اکــران شــود.
پیــام توییتــری دی کاپریــو، بازیگــر مشــهور، بــرای 
ــک  ــوری مکزی ــی، رئیس جمه ــه دریای ــک گون نجــات ی
را بــه واکنــش واداشــت. وی در توییتــی نوشــته از 
درخواســت دی کاپریــو و بنیــاد حیــات وحــش جهانــی 
حمایــت  دریایــی  حیــوان  ایــن  از  حمایــت  بــرای 

می کنــد.

کوتاه اخبار 
فرشقرمززیرپای
فیلمسازاناصفهان

انجمــن ســینمای جــوان اصفهــان بــا همــکاری دفتر 
ــار  ــر آث ــظ و نش ــه  حف ــینما و موسس ــی س تخصص
امــام خمینــی)ره( در نظــر دارد همزمــان بــا برگــزاری 
ــان«،  ــاه اصفه ــم کوت ــوق فیل ــی »پات ــه  هفتگ برنام
ــار مراســم رونمایــی از فیلم هــای  بــرای نخســتین ب
کوتــاه داســتانی، مســتند، تجربــی و پویانمایــی 
فیلمســازان اصفهانــی را در حضــور عوامــل و کارگردان 

ــد.  ــزار کن ــه برگ ــن برنام ــا در ای فیلم ه
ــز  ــرش قرم ــوان »ف ــا عن ــه ب ــه ای ک ــن اطاعی در مت
زیــر پــای فیلمســازان فیلــم کوتــاه اصفهان« منتشــر 
ــه ســاحت  ــرام و توجــه ب شــده آمــده اســت: »احت
فیلــم کوتــاه و حمایت از فیلمســازان جــوان اصفهانی 
از مهم تریــن اهــداف ایــن حرکــت فرهنگــی اســت؛ 
لــذا از کلیــه  فیلمســازان فیلم کوتاه در ســطح اســتان 
اصفهــان کــه عاقه منــد بــه رونمایــی از فیلــم خــود 
ــتند،  ــی)ره( هس ــام خمین ــتان ام ــالن نگارس در س
دعــوت می شــود فیلــم کوتــاه خــود را بــرای بررســی 
ــر  ــه دفت ــش ب ــوز نمای ــذ مج ــی و اخ ــه  فن در کمیت
انجمــن ســینمای جوانــان اصفهــان واقــع در خیابــان 
توحیــد، مجتمــع فرهنگی هنــری اســتاد فرشــچیان 
ــماره  ــا ش ــتر ب ــات بیش ــرای اطاع ــا ب ــد ی ــه کنن ارائ

تلفــن 3۶۲۴۷۰۷۴ تمــاس بگیرنــد.« ایمنــا

جزئیاتبرگزاری»جشن
شهروندی«درشاهینشهر

V.Vatankhahan@eskimia.ir
وحید وطنخواهانشاهین شهر

همــت  بــه  شاهین شــهر  شــهروندی«  »جشــن 
ــهر  ــهرداری شاهین ش ــی ش ــازمان فرهنگی تفریح س
و گــروه تئاتــر پژوهــش مهــر پنجشــنبه و جمعــه  هــر 

هفتــه در شاهین شــهر برگــزار می شــود. 
برگــزاری  از  تئاتــر پژوهــش مهــر  مدیــر گــروه 
داد  خبــر  شاهین شــهر  در  شــهروندی   جشــن 
شــهروندی  سلســله برنامه های جشــن  و گفــت: 
مــدت دو ســال اســت کــه بــه طــور مــداوم پنجشــنبه 
برگــزار  شاهین شــهر  در  هفتــه  هــر  جمعــه   و 
می شــود. رادمهــر کشــانی تصریــح کــرد: ایــن 
ــی  ــازمان فرهنگی تفریح ــت س ــه هم ــه ب ــه ک برنام
شــهرداری شاهین شــهر و گــروه تئاتــر پژوهــش 
ــوع  ــک موض ــه ی ــاه ب ــر م ــود، ه ــزار می ش ــر برگ مه
اختصــاص دارد و موضــوع ایــن مــاه »صبــر« اســت. 
وی ادامــه داد: برنامه هــای ایــن جشــن شــامل 
اجــرا، موســیقی زنــده، نقالــی، تئاتــر، مســابقه 
برنامه هــای عروســکی و برگــزاری کارگاه هایــی مثــل 
مینــاکاری و کارگاه کــودک و ... اســت. عاقه منــدان 
بــرای شــرکت در ایــن جشــن شــهروندی می تواننــد 
مجموعــه   بــه  رأس ســاعت 18  پنجشــنبه  هــر 
ــوار  ــع در بل ــهر واق ــگری شاهین ش ــی گردش تفریح

ــد. ــه کنن ــا مراجع هس

تئاتر

اجراینمایش»شیشوبش«تمدیدشد
ــد  ــه نویســندگی محم ــش« ب ــدی »شــیش و ب ــش کم اجــرای نمای
چرمشــیر و بــا کارگردانــی اســماعیل رهنمــا تــا ۵ خردادمــاه در ســالن 

ــد شــد.  ــد شهرســتان فاورجــان تمدی ــر شــهدای هنرمن آمفی تئات
کارگــردان ایــن نمایــش گفــت: بــه دلیــل اســتقبال مخاطبــان، اجــرای 

ایــن نمایــش از اول تــا ۵ خردادمــاه تمدیــد شــد. 
ــول  ــش« ح ــیش و ب ــوع »ش ــرد: موض ــح ک ــا تصری ــماعیل رهنم اس
محــور کشــمکش های دو خانــواده بــر ســر خریــد مغــازه ای در 
ــم  ــواده خت ــه ازدواج اعضــای دو خان ــه ســرانجام ب بازارچــه اســت ک

می شــود. 
ــز  ــر نطن ــنواره تئات ــش را در جش ــن نمای ــم ای ــد داری ــزود: قص وی اف
شــرکت دهیــم و بعــد از مــاه مبــارک رمضــان نیــز آن را در تــاالر شــیخ 
ــر جهــت  ــاالر هن ــان و ت ــاالر فرشــچیان اصفه ــی شاهین شــهر و ت بهای

اجــرا پیشــنهاد دهیــم. 
رهنمــا در ادامــه بیــان داشــت: بنــده بــه همــراه عبــاس فخــری، غزالــه 
ــج  ــه باالن ــدی، الل ــد عاب ــزدی، ناهی ــد ای ــمی، احم ــری، آذر قاس فخ
 پــور، مهــدی غنــی زاده، یلــدا مــرادی، رامیــن کیانــی، فــرزاد قاســمی

مهــدی توکلــی، امیــر رهنمــا و علــی قاســمی، در ایــن نمایــش ایفــای 
ــه  ــود ک ــه ب ــا 1۵۰ دقیق ــش قب ــان نمای ــم. مدت زم ــش می کنی نق
بــرای بهتــر کــردن ریتــم نمایــش آن را بــه 1۰۰ دقیقــه رســاندیم.  ایمنــا

موسیقی

شبیباتُنبکنوازاندرویژهبرنامه»دلنوازان«
برنامــه »دلنــوازان« ویــژه اهالــی موســیقی از ســوی دفتــر  کیمیای وطن
اصفهــان  شــهرداری  فرهنگی تفریحــی  ســازمان  موســیقی  تخصصــی 
ــزارش  ــه گ ــود. ب ــزار می ش ــه برگ ــورت ماهان ــه ص ــه ب ــده ک ــزی ش برنامه ری
روابــط عمومــی ســازمان فرهنگی تفریحــی شــهرداری اصفهــان، رئیــس 
هنرســرای خورشــید بــا بیــان ایــن مطلــب گفــت: برنامــه دلنــوازان بــه صــورت 
ــه منظــور حمایــت و کشــف اســتعدادهای موســیقی برنامه ریــزی  ــه و ب ماهان
ــیقی  ــی موس ــر تخصص ــت: دفت ــار داش ــی اظه ــور قربان ــت. منص ــده اس ش
ــا برگــزاری برنامــه دلنــوازان،  ســازمان فرهنگی تفریحــی شــهرداری اصفهــان ب
ــا  ــنونده ب ــوش ش ــنایی گ ــدف آش ــا ه ــاز ب ــک س ــی ی ــه معرف ــاه ب ــر م ه

تک نوازی ها یا صدای خواننده می پردازد. 
وی افــزود: هنرســرای خورشــید ســازمان فرهنگی تفریحــی شــهرداری اصفهــان 
در ششــمین برنامــه از دلنــوازان بــه مــدت دو شــب میزبــان ُتنبک نــوازان اســت 
کــه در ایــن برنامــه پژوهــش اســتاد اکبــر یاوریــان درخصــوص ُتنبک نــوازی در 
قالــب کتابچــه بــه مخاطبــان ارائــه می شــود. وی تصریــح کــرد: ایــن برنامــه 
همــراه بــا کارگاه آموزشــی بــا محوریــت بررســی شــیوه تنبک نــوازی قدیــم در 
ایــران بــا حضــور اســتاد جمشــید محبــی، ۲۵ اردیبهشــت ماه برگــزار می شــود. 
رئیــس هنرســرای خورشــید ادامــه داد: شــبی بــا ُتنبک نــوازان، ۲۴ و ۲۵ 
اردیبهشــت ماه ســاعت ۲۰:3۰ در محــل هنرســرای خورشــید واقــع در خیابــان 

کاوه، پــل شــهید چمــران، جنــب شــهرداری منطقــه ۷ برگــزار خواهــد شــد. 

ادبیات

فراخوانمسابقه»داستاننویسیرضوی«
منتشرشد

ــوان  ــه عن ــان ب ــودکان و نوجوان ــری ک ــرورش فک ــون پ کان کیمیای وطن
کارگــروه کــودک و نوجــوان پانزدهمیــن جشــنواره  بین المللــی امــام رضــا)ع( 
ــودکان  ــب ک ــدف ترغی ــا ه ــوی« را ب ــی رض ــابقه »داستان نویس ــوان مس  فراخ
و نوجوانــان بــه مطالعــه در حــوزه ادبیــات رضــوی، منتشــر کــرد. پانزدهمیــن 
جشــنواره  بین المللــی امــام رضــا)ع( بــه مناســبت ســالروز میــاد باســعادت 
حضــرت علی ابن موســی الرضا)ع(، حضــرت فاطمــه معصومــه)س( و بزرگداشــت 
ــور  ــر کش ــت در سراس ــه کرام ــا ده ــان ب ــی)ع( همزم ــرت احمدبن موس حض
ــی  ــای موضوع ــا محوره ــد ب ــان می توانن ــودکان و نوجوان ــود. ک ــزار می ش برگ
»امــام رضــا)ع(«، »وقایــع زندگــی ایشــان« و »آیین هــای بومــی زیــارت« کــه 
در فراخــوان مســابقه »داستان نویســی رضــوی« آمــده، در ایــن مســابقه 
ــای  ــان در گروه ه ــوی، مخاطب ــی رض ــابقه داستان نویس ــد. در مس ــرکت کنن ش
ــا 11 و 1۴ تــا 1۶ ســال می تواننــد آثارشــان را ارائــه  ــا 1۰ ســال، 13 ت ســنی ۷ ت
دهنــد. در ایــن فراخــوان آمــده: ضــروری اســت نویســنده اثــر یــک نفــر و آثــار 
ــرکت کننده  ــر ش ــد. ه ــنواره باش ــوع جش ــوی و موض ــیره رض ــا س ــب ب متناس
ــد.  ــاه رضــوی ارســال کن ــه بخــش داســتان کوت ــر ب ــر ســه اث ــد حداکث می توان
ــت  ــرداد 139۶ مهل ــم خ ــا یک ــابقه ت ــن مس ــرکت در ای ــرای ش ــدان ب عاقه من

دارند تا آثار خود را به دبیرخانه جشنواره بفرستند. 
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هامون رشیدیانگروه فرهنگ

ــی  ــه کارگردان ــادر« ب ــای م ــر پ ــریال »زی س
ــا  ــن ب ــش از ای ــا پی ــه ت ــی ک ــگ توفیق بهرن
ــد  ــناخته می ش ــاره« ش ــد رخس ــام »لبخن ن
ــارک رمضــان، میهمــان  در شــب های مــاه مب
خانه هــای مخاطبــان تلویزیــون خواهــد بــود. 
ایــن ســریال در 3۰ قســمت از اوایــل خــرداد 
امســال بــا آغــاز مــاه رمضــان هــر شــب روی 
آنتــن شــبکه یــک خواهــد رفــت. ســازندگان 
ــادر« کار  ــای م ــر پ ــی »زی ــه تلویزیون مجموع
تصویربــرداری را اواخــر ســال گذشــته در 
لوکیشــن هایی مختلــف و متنوع در شــهرهای 
 مشــهد، نیشــابور، قدمــگاه، هشــتگرد، تهــران 

بندر انزلی و … به پایان رساندند. 
بهرنــگ توفیقــی پــس از تجربــه موفــق 
ــال 9۴  ــران« در س ــام ته ــت ب ــریال »پش س
ایــن بــار بــا همراهــی دوبــاره زینــب تقوایــی 
ــه  ــت ب ــت هللا دس ــعید نعم ــندگی س و نویس

ــت.  ــادر« زده اس ــای م ــر پ ــد »زی تولی
ایــن ســریال، یــک ملــودرام اجتماعــی را 
روایــت خواهــد کــرد کــه دومیــن تجربــه 
همــکاری تیــم ســه نفــره توفیقــی، تقوایــی و 

اســت. نعمت الــه 
 توفیقــی دربــاره ایــن ســریال می گویــد: 
بــه دلیــل اینکــه ایــن ســریال هــم بــه 
ــوع  ــر ن ــت از نظ ــت هللا اس ــعید نعم ــم س قل
ــه  ــا مجموع ــباهت هایی ب ــا ش ــگارش قطع ن
ــی  ــام تهــران« خواهــد داشــت؛ ول »پشــت ب
از آنجایــی کــه در ایــن دو کار در کنــار ســعید 
ــم                       ــی دســت یافتی ــات خوب ــه تعام ــودم، ب ب
و خواســته های یکدیگــر را درک می کنیــم. 
توفیقــی  تهــران«  بــام  »پشــت  ســریال 
زمســتان ســال 9۴ از شــبکه یــک ســیما 
ــه روی آنتــن رفــت و مــورد اســتقبال قــرار  ب

گرفــت. 
ــون  ــوم تلویزی ــروز در مدی ــه ام ــا ب ــی ت توفیق
»مســیر  چــون  را  ســریال هایی  ســاخت 
انحرافــی«، »انقــاب زیبــا« و »آمیــن« کــه در 
ــه  ــت، در کارنام ــی اس ــی و معمای ــر پلیس ژان

ــود داشــته اســت.  خ
تکنیــک ســاخت ســریال های توفیقــی شــاید 
ــد  ــا باش ــایر کارگردان ه ــن او و س ــی بی تفاوت
ــش  ــای کارهای ــای او پ ــه امض ــل ب ــه تبدی ک

شــده اســت.
داستان

»زیــر پــای مــادر«، روایتگــر شــخصیتی 
ــی  ــر اصل ــه کاراکت ــت ک ــاره اس ــام رخس ــا ن ب
ســریال نیســت، ولــی بــا حضــورش در قصــه 
گــره داســتان شــکل می گیــرد و داســتان 
ســریال رنــگ و بویــی عاشــقانه خواهــد 

ــت.  گرف
ــردی  ــل پیرم ــی خلی ــر زندگ داســتان، روایتگ
ــودش را  ــد خ ــه فرزن ــت ک ــهد اس ــل مش اه
ــی در تمــام طــول  عاشــقانه دوســت دارد، ول
ــد.  ــه می ترس ــه او گفت ــه ب ــی ک ــر از دروغ عم
ــی  ــرد در ســال های اول زندگ ــن م همســر ای
ــا  ــل ب ــود و خلی ــدا می ش ــی ج ــه دالیل ــا ب بن
ــد  ــه می ده ــتوران داری ادام ــه رس ــرش ب پس
و در روزهــای آخــر هفتــه بــه مســافران امــام 
رضــا)ع( نــذری می دهــد؛ تــا اینکــه پســرش 
در یکــی از دانشــگاه های تهــران پذیرفتــه 
ــد  ــاره عاقه من ــام رخس ــه ن ــری ب ــه دخت و ب
ــه  ــادرش ب ــاره و م ــا ورود رخس ــود. ب می  ش

شــکل  عاطفــی  موقعیت هایــی  داســتان، 
ــت.  ــد گرف خواه

ــات و  ــی از اتفاق ــش از نیم ــت بی ــی اس گفتن
ــدس و حــرم  داســتان ســریال در مشــهد مق
امــام رضــا)ع( رخ می دهــد کــه همیــن مســئله 
فضــای »زیــر پــای مــادر« را هرچــه بیشــتر 

معنــوی می کنــد..
سعیدنعمتاله

از  یکــی  نعمت الــه  بگوییــم ســعید  اگــر 
ــر  ــه اخی ــق ده ــان موف ــدود ملودرام نویس مع
بیــراه  اســت،  تلویزیونــی  ســریال های 

 . یــم نگفته ا
میکائیــل چــون  ســریال هایی   یــادآوری 
مدینــه، زیــر هشــت، شــیدایی، جراحــت و ... 
ــت  ــوع اس ــن موض ــارز ای ــداق ب ــی مص همگ
کــه اتفاقــا هــر کــدام در زمــان پخــش خــود 
ــود  ــا خ ــان را ب ــیاری از مخاطب ــت بس توانس
ــد  ــد. بســیاری از منتقــدان معتقدن همــراه کن
کــه اغلــب قصه هایــی کــه نعمت الــه بــه 
تصویــر می کشــد، فضایــی ســیاه و تلــخ دارد. 

حــال اینکــه هــر نویســنده ای معتقــد اســت 
می بایــد بازتــاب وقایــع جامعــه خــود را در آثارش 
منعکــس کنــد و در اصــل ایــن موضــوع بــرای 

یــک نویســنده امــری طبیعــی اســت. 

اصولــی کــه همیشــه  از  یکــی  از طرفــی 
آثــار نعمت الــه زیــاد دیــده می شــود،  در 
اســت  دیالوگ نویســی  ســبک 
ســریال  ده  ایــن  از  بعــد  دیگــر   کــه 
ایــن  طــول  در  و  ســینمایی  فیلــم  یــک 
ــه  ــای نعمت ال ــه از فعالیت ه ــال ک ــش س ش

می گــذرد، تبدیــل بــه یــک امضــا در کارهــای 
راحتــی  بــه  مخاطــب  و  اســت  شــده  او 
ــد حــدس  ــراژ، می توان ــدن تیت ــا ندی ــی ب حت
بزنــد کــه ایــن متــن متعلــق بــه وی اســت. 
ــه  ــه کنای ــوزون ک ــن و م ــای آهنگی دیالوگ ه
تــم اصلــی آن اســت و در جهــت قصــه کمــک 
بســیاری بــه ارتباطــش بــا مخاطــب می کنــد.

بازیگران
بهنــاز  دیربــاز،  کامبیــز  پســیانی،  آتیــا 
نظریــه  پریــوش  آرا،  علیرضــا   جعفــری، 
ــوش  ــی، داری ــزاد فراهان ــدی ســلطانی، به مه
ســلیمی، مریــم بوبانــی، حمیــد هدایتــی 
درســا بختیــاری و مجیــد نــوروزی از بازیگران 

ــن ســریال هســتند. ای
ــود ســتاره اســکندری  ــرار ب ــن ق ــش از ای  پی
ــاز جعفــری و مجیــد مظفــری  ــه جــای بهن ب
در نقــش مهــدی ســلطانی ایفــای نقــش کنــد 
ــی  ــه دالیل ــا ب ــکاری بن ــن هم ــرا ای ــه ظاه ک

ــه اســت.  شــکل نگرفت
گفتنــی اســت جانــان نعمــت هللا، دختــر 
ســعید نعمــت هللا نویســنده ســریال نیــز 
نقــش دختــر ســهراب )مجیــد واشــقانی( را 

می کنــد. بــازی 
زمانپخش

 ایــن مجموعــه تلویزیونــی در 3۰ قســمت 
۴۵ دقیقــه ای از ششــم خــرداد و همزمــان بــا 
آغــاز مــاه مبــارک رمضــان هــر شــب ســاعت 

۲۲:1۵ پخــش خواهــد شــد.
 تاکنــون ۲۰ قســمت از ایــن ســریال تدویــن 
و آمــاده پخــش شــده و تدویــن ســایر 

قســمت ها هــم در حــال انجــام اســت.
عواملسریال

مدیــر  بدرلــو،  مهــدی  تولیــد:  مدیــر 
مدیــر  کریمــی،  بهنــام  تصویربــرداری: 
ــم:  ــراح گری ــار، ط ــادی افش ــرداری: ه صداب
ــه:  ــاس و صحن ــراح لب ــی، ط ــوش طبیب مهرن
محمــد صادقــی، آهنگســاز: آرمــان موســی پور 
کمالــــی فهیمـــه  برنامـــه ریزی:   مدیـــر 
صداگــذار: مهــرداد جلوخانــی، تدوینگــر: امیــر 
شــیبان خاقانی، گــروه کارگردانــی: امیرحســین 
کهکشــان، مجیــد مافــی، ســاالر مرضیــه 
دســتیار تهیــه: محمــد نبــی تقوایــی، عــکاس: 
ــادی  ــانه ای: ه ــاور رس ــی و مش ــد دارای محم

داداشــی.

نگاهیبهسریالماهرمضانیشبکهاولسیما

از »لبخند رخساره«
 تا »زیر پای مادر«

مصطفــی کیایــی بــا اشــاره بــه اینکــه ســریال »لیــای 
ــرد از  ــن می ب ــوی دوربی ــال جل ــه دوم س ــن« را نیم م
ــه در  ــر داد ک ــم ســینمایی »پاســکو« خب ســاخت فیل
ــردازد.  ــکو می پ ــاختمان پاس ــن س ــش گرفت ــه آت آن ب
ــا  ــینما، ب ــده س ــردان و تهیه کنن ــی، کارگ ــی کیای مصطف
ــبکه  ــریال ش ــاخت س ــات س ــه مقدم ــه اینک ــاره ب اش
نمایــش خانگــی »لیــای مــن« در حــال آمــاده شــدن 
ــی  ــع مال ــا مناب ــتیم ت ــاش هس ــت: در ت ــت، گف اس
ــم  ــن کنی ــی را تأمی ــش خانگ ــبکه نمای ــروژه ش ــن پ ای
ــه خوبــی  و امیــدوارم در صورتــی کــه همــه برنامه هــا ب
پیــش بــرود، ایــن ســریال را ۶ مــاه دوم ســال جلــوی 

ــم.  ــن ببری دوربی
ــودرام  وی ادامــه داد: »لیــای مــن«، یــک ســریال مل
ــد در  و بســیار پرتعلیــق و پرکشــش اســت کــه می توان
ــق  ــی موف ــش خانگ ــبکه نمای ــب در ش ــذب مخاط ج

باشــد.
 کارگــردان فیلــم ســینمایی »بارکــد« توضیــح داد: فکــر 
می کنــم همیشــه قصــه می توانــد حــرف اول را در 
ــا  ــد ب جــذب مخاطــب داشــته باشــد؛ اگــر قصــه بتوان
مــردم ارتبــاط برقــرار کنــد، مــردم نیــز حاضــر هســتند 
تــا هفتــه بــه هفتــه منتظــر دیــدن قســمت های جدیــد 

یــک ســریال در شــبکه نمایــش خانگــی باشــند. 
ــی  ــریال های موفق ــور، س ــا در کش ــرد: م ــد ک وی تاکی
ــان خــود را جــذب  ــود مخاطب ــه توانســته ب داشــتیم ک
ــهرزاد«  ــد »ش ــریالی مانن ــال س ــوان مث ــه عن ــد؛ ب کن
بــه کارگردانــی حســن فتحــی جــزو ســریال های 
ــود. فکــر می کنــم  موفــق در شــبکه نمایــش خانگــی ب
ــت  ــوع روای ــریال ن ــن س ــت ای ــل موفقی ــی از دالی یک
ــردم  ــرای م ــه ب ــود ک ــتان هایی ب ــخصیت ها و داس ش

ــود. مهــر ــده ب ــذاب ش ج

شــیوا مقانلــو بــا دفــاع از برگــزاری جشــن های 
ــی  ــه کس ــان اینک ــا بی ــاب و ب ــی کت ــا و رونمای امض
ایــن  می گویــد:  نمی شناســد،  را  نویســنده ها 

ــت. ــوب نیس ــم خ ــوری ه ــزان مهج می
 ایــن داســتان نویس و مترجــم دربــاره ارزیابــی اش 
ــن  ــت: جش ــاب گف ــی کت ــا و رونمای ــن امض از جش
امضــا اتفــاق خوبــی اســت؛ چــون اگــر محصــوالت 
هنــری اعــم از فیلــم، مجســمه، آلبــوم موســیقی و.. 
ــا  ــه این ه ــم، هم ــری بدانی ــی و هن را کاالی فرهنگ
ابتــدا بایــد بــه طرفــداران آن کاال معرفــی شــوند تــا 
بعــد بــه فــروش برونــد و کار تبلیغــات و بازارگرمــی 
ــفته بازار  ــان آش ــه در می ــی اولی ــن معرف ــم همی ه

ــوع اســت. خیــل محصــوالت متعــدد و متن
 او بــا بیــان اینکــه مترجمــان و نویســندگان در بیــن 
اصحــاب هنــر، مهجورتریــن گــروه از نظــر در معــرض 

دوربیــن بــودن و دیــده شــدن هســتند، اظهــار کــرد: 
ــای  ــال کتاب ه ــال های س ــردم س ــت م ــن اس ممک
ــد، امــا هیــچ گاه  یــک نویســنده و مترجــم را بخوانن
نداننــد ایــن فــرد کیســت و چــه روزگاری دارد. البتــه 
طبعــا قصــد مقایســه بــا وضعیــت ســتاره های 
ســینما را نــدارم کــه شغلشــان مختصــات متفاوتــی 
دارد؛ امــا ایــن میــزان مهجــوری هــم خــوب نیســت. 
ــک  ــودن ی ــروف ب ــا مع ــدن ی ــناخته ش ــا ش طبیعت
نویســنده هــم لزومــا بــه معنــای فاخــر بــودن 
ــودش  ــر خ ــا اگ ــا قطع ــت؛ ام ــی اش نیس ــر ادب  اث
ــم از  ــر ه ــوند، بهت ــده ش ــر دی ــش بهت و محصوالت

آن هــا اســتقبال شــده یــا نقــد می شــوند.
مگــر هــدف هــر نویســنده ای دیــده و پذیرفتــه 
شــدن آثــارش از ســوی مخاطبــان و منتقــدان 

ایســنا نیســت؟ 

کسی نویسنده ها را نمی شناسدمصطفی کیایی »پالسکو« را می سازد

،،
بــه مــادر« پــای »زیــر ســریال
کارگردانــیبهرنــگتوفیقــیکــهتــا
پیشازاینبانام»لبخندرخساره«
شــناختهمیشــد،درشــبهایمــاه
مبــارکرمضــان،میهمــانخانههــای
مخاطبــانتلویزیــونخواهــدبــود.
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معرفی سبک هنری

امپرسیونیسم
امپرسیونیســم در لغــت بــه معنــای  دریافــت آنــی 
یــا دریافــت حســی اســت. مکتــب امپرسیونیســم 
ــخ  ــری در تاری ــبک های هن ــب و س ــی از مکات یک
ــار از  ــن ب ــرای اولی ــه ب ــی رود ک ــمار م ــه ش ــر ب هن
عنــوان نقاشــی »کلــود مونــه« بــا نــام »دریافــت 
)امپرســیون( طلــوع آفتــاب« اقتباس شــده اســت 
ــور  ــه منظ ــا، ب ــیاری از نامگذاری ه ــون بس و همچ
ــن  ــه ای ــه، ب ــری مون ــار هن ــتهزای آث ــو و اس هج
ــج  ــه تدری ــس از وی، ب ــا پ ــد؛ ام ــالق ش ــر او اط اث
ــه ســبکی خــاص اطــالق شــد کــه  ــوان ب ــن عن ای
ــورد لحــاظ  ــری م ــر هن ــق اث ــی را در خل ویژگی های

قــرار مــی داد. در ابتــدا در ســال 1874 م عــده ای 
از نقاشــان فرانســوی کــه مونــه، ســزان، دگا، رنــوار 
و سیســلی از ایــن دســته بــه شــمار می آینــد 
ــوان  ــه عن ــد و ب ــه کردن ــود را عرض ــی های خ نقاش
ســردمداران ایــن ســبک مطــرح شــدند. ســپس به 
تدریــج عده ای دیگــر از هنرمنــدان همچــون ادوارد 
مانــه، پیســارو و بازیــل بــه ایــن ســبک پیوســتند؛ 
بــه طــوری کــه هنرمنــدان بزرگــی کــه تعــدادی از 
آنــان، بعدهــا از بنیانگــذاران ســایر ســبک های 
ــری  ــان هن ــن جری ــه ای ــد، ب ــری بودن ــزرگ هن ب
ــوگ  ــن، وان گ ــون گوگ ــرادی همچ ــتند؛ اف پیوس
کاندینســکی، هنــری ماتیــس، مونــش و پیکاســو 

از ایــن دســته هنرمنــدان هســتند کــه هــر یــک از 
ــبک های  ــر س ــده دیگ ــه وجودآورن ــود ب ــان، خ آن
ــن  ــوند. گوگ ــی می ش ــر تلق ــخ هن ــری در تاری هن
پــس از ایــن دوره بــه ســوی هنــر بــدوی گرایــش 
یافــت یــا فــردی همچــون پــل ســزان و پیکاســو 
 بــه ســوی کوبیســم گرایــش یافتنــد یــا وان گــوگ
ــم را  ــس، فوویس ــری ماتی ــم و هن اکسپرسیونیس
ــد. نکتــه جالــب توجــه ایــن اســت کــه  ــا نهادن بن
بســیاری از ایــن بــزرگان، پیش از تأســیس ســبکی 
جدیــد، تحــت تأثیــر امپرسیونیســم بودنــد و شــاید 
بــه ســبب ویژگی هــای ایــن ســبک یــا بــه دلیــل 
ــه ســوی  اینکــه چیــزی در ایــن ســبک نیافتنــد ب

ــدان  ــد. هنرمن ــدا کردن ــش پی ــد گرای ــبک جدی س
امپرسیونیســت در ایــن دوران برخــالف هنرمنــدان 
گذشــته، نقاشــی خــود را در محیط هــای کارگاهــی 
ــر  ــق اث ــرای خل ــد و ب ــام نمی دادن ــته انج و بس
هنــری بــه فضــای آزاد، در کنــار رودخانه هــا، 
کافه هــا  یــا  طبیعــی  محیط هــای  جنگل هــا، 
و مکان هــای عمومــی می رفتنــد؛ امــری کــه 
ــزان  ــتفاده از می ــود. اس ــابقه ب ــش از آن بی س پی
نــور و چگونگــی صحنه هــای طبیعــی تفــاوت 
تابــش نــور و در حالت هــای متفــاوت روز، یکــی از 
ــه  ــن ویژگی هــای ســبک امپرسیونیســم ب مهم تری

شــمار می رفــت. 
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 معاون آموزش متوسطه 

وزیر آموزش و پرورش:
 هنرستان ها، جلوه تحقق 

پرورش نخبگان مهارتی  هستند
معــاون آمــوزش متوســطه وزیــر آمــوزش و پــرورش گفــت: 
پــرورش نخبــگان مهارتــی   هنرســتان ها، جلــوه تحقــق 
ــتاب  ــا ش ــور را ب ــعه کش ــرخ توس ــان چ ــتند و هنرجوی هس
ــن  ــان در آیی ــی زرافش ــد. عل ــت درمی آورن ــه حرک ــتر ب بیش
علمی عملــی  مســابقات  دوره  چهاردهمیــن  اختتامیــه 
سراســر  و کشــاورزی  حرفــه ای  و  فنــی  هنرســتان های 
ــه  ــه اینک ــا اشــاره ب ــی)ع( اراک ب ــام عل ــون ام کشــور در کان
ــری  ــم رهب ــام معظ ــگاه مق ــان در ن ــوزان و هنرجوی دانش آم
از جایــگاه ویــژه ای برخــوردار هســتند، گفــت: برگــزاری چنیــن 
مســابقاتی جهــت تحقــق فرمایشــات مقــام معظــم رهبــری 
اســت کــه بتوانیــم جایــگاه آمــوزش هنرســتان ها را تقویــت 

ــیم. ــعه بخش ــم و توس کنی
 وی بــا بیــان اینکــه کمتریــن میــزان بیــکاری در شــاخه فنــی 
ــوزان  ــرد: دانش آم ــان ک ــت، بی ــش اس ــه ای و کارودان و حرف
ــه  ــا کســانی هســتند کــه پــس از تحصیــل ب هنرســتانی تنه
ــار  ــه شــغل دچ ــد و در دســتیابی ب ــت می کنن ــه خدم جامع
مشــکل نیســتند. معــاون آمــوزش متوســطه وزیــر آمــوزش 
شــاغالن  درصــد   68 هم اکنــون  داد:  ادامــه  پــرورش  و 
کشــور دانش آموختــگان مــدارس دارای مــدرک دیپلــم و 

پیش دانشــگاهی هســتند. ایرنــا

حمایت قانون از محیط بانان
معــاون توســعه مدیریــت، حقوقــی و امــور مجلــس 
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت گفــت: الیحــه حمایــت 
ــی  ــای قانون ــش حمایت ه ــه افزای ــان منجــر ب از محیط بان
از  الیحــه  ایــن  در  آنــان  و  می شــود  محیط بانــان  از 
حمایت هــای قانونــی نیروهــای مســلح برخــوردار خواهنــد 

شــد. 
ســید محمــد مجابــی افــزود: دو الیحــه تهیــه شــد 
ــرار  ــی ق ــر حمایت ــان در شــرایط بهت ــه محیط بان ــرای آنک ب
گیرنــد کــه الیحــه نخســت بــه تصویــب مجلــس شــورای 
اســالمی رســید و بــر اســاس آن بــا اضافــه شــدن بنــدی 
ــران  ــون نحــوه جب ــه قان ــم زیســت محیطی ب ــاره جرائ درب
ــط  ــان ســازمان حفاظــت محی ــات و خســارات کارکن زحم
ــب  ــرای کشــف و تعقی ــه ب ــرادی ک ــرر شــد اف زیســت مق
جرائــم بــا محیط بانــان و ســازمان حفاظــت محیــط 
ــوردار  ــک برخ ــکان کم ــد، از ام ــکاری می کنن ــت هم  زیس

شوند. 
مجابــی خاطرنشــان کــرد: مهم تریــن اقــدام افزایــش 
ــن رو  ــت؛ از ای ــان اس ــی از محیط بان ــای قضای حمایت ه
بــرای اینکــه ســقف حمایت هایــی کــه از نیروهــای مســلح 
در کشــور انجــام می شــود، بــرای محیط بانــان نیــز در 
نظــر گرفتــه شــود، دولــت الیحــه ای بــه مجلــس شــورای 
اســالمی تقدیــم کــرد کــه در آن باالتریــن ســطح حمایتــی 
کــه از نیروهــای مســلح بــه عنــوان مــرزداران و نگهبانــان 
امنیــت کشــور صــورت می پذیــرد، بــه محیط بانــان و 

ــز تســری داده شــود.  ایســنا ــان نی جنگلبان

اخبار استان
جزئیات به کارگیری سربازمعلم

و  آمــوزش  اداری و تشــکیالت وزارت  امــور  مدیــر کل 
پــرورش گفــت: تاریــخ اعــزام ســربازمعلمان یــک تیرمــاه 
هــر ســال اســت کــه دو مــاه آمــوزش نظامــی طــی 
ــک  ــاه، دوره ی ــک مهرم ــا ی ــک شــهریور ت ــد و از ی می کنن
ماهــه آمادگــی تدریــس را می بیننــد و محــل خدمتشــان 

مشــخص می شــود. 
ــا  ــار داشــت: هــر ســال نه تنه ســید حســن حســینی اظه
ــه  ــر دســتگاهی ک ــه ه ــرورش، بلک ــوزش و پ دســتگاه آم
بخواهــد از خدمــات ســربازان )ســرباز وظیفــه( اســتفاده 
ــرد.  ــوز می گی ــد و مج ــه می کن ــتاد کل مکاتب ــا س ــد، ب کن
ــازی  ــاس نی ــر اس ــرورش ب ــوزش و پ ــه داد: آم وی ادام
ــرد  ــوز می گی ــرده و مج ــهمیه ک ــت س ــه دارد، درخواس  ک
و ایــن افــراد بــه جــای آنکــه دو ســال خدمــت ســربازی 
ــرورش  ــرای آمــوزش و پ را در دســتگاه نظامــی باشــند، ب
ــد آمــوزش  ــه منهــای دو ماهــی کــه بای ــد؛ البت کار می کنن
ــربازمعلمان  ــوق س ــوص حق ــد. وی درخص ــی ببینن نظام
افــزود: حقــوق ایــن افــراد بــر اســاس دســتورکاری اســت 
کــه ســتاد کل بــه آمــوزش و پــرورش و ســایر دســتگاه ها 
ــر اســاس آن درجــه ای کــه  ــد؛ در حقیقــت ب اعــالم می کن
ســتاد می دهــد و در بخشــنامه اش مشــخص می کنــد 

ــم. خبــر فارســی ــت می کنی ــوق را پرداخ حق

کاهش آسیب های اجتماعی 
دانش آموزان

مدیــر عامــل بنیــاد برکــت از برنامه ریــزی بــرای مشــارکت 
ــی در  ــیب های اجتماع ــش آس ــه کاه ــاد در زمین ــن بنی ای
میــان دانش آمــوزان و در مــدارس خبــر داد. نــوروزی 
بــا تأکیــد بــر اینکــه در ســند نظــام مراقبــت اجتماعــی از 
ــاز  ــتگاه ها نی ــه دس ــارکت هم ــاد( مش ــوزان )نم دانش آم
ــکالت  ــا مش ــر ب ــال حاض ــفانه در ح ــت: متأس ــت، گف اس
دانش آمــوزان  بــا  مرتبــط  ناهنجاری هــای  از  ناشــی 
ــا انســجام و هماهنگــی همــه  مواجــه هســتیم کــه جــز ب
ــکالت  ــن مش ــر ای ــه ب ــکان غلب ــط، ام ــتگاه های مرتب دس
ــرح  ــت در ط ــاد برک ــوروزی بنی ــه ن ــه گفت ــدارد. ب وجــود ن
ســند نظــام مراقبــت اجتماعــی از دانش آمــوزان بــه 
ــام)ره(  ــرت ام ــان حض ــی فرم ــتاد اجرای ــی از س نمایندگ
ــات  ــاوری اطالع ــه فن ــی و کمیت ــروه زیربنای ــئولیت گ مس
بــرای طراحــی، تولیــد و توســعه نرم افــزار را بــر عهــده دارد 
ــه  ــن زمین ــف محول شــده را در ای ــون همــه وظای ــه تاکن ک

ــت.  ــام داده اس ــل انج ــور کام ــه  ط ب
ــت:  ــزار گف ــن نرم اف ــاره ای ــت درب ــاد برک ــل بنی ــر عام مدی
ایــن نرم افــزار در قالــب یــک برنامــه مــدون تکمیــل و بــه 
آمــوزش و پــرورش تحویــل داده شــد تــا بــا مشــارکت ۹ 
دســتگاهی کــه در ایــن زمینــه فعــال هســتند، آســیب های 
اجتماعــی مرتبــط بــا دانش آمــوزان کاهــش ســالیانه 

داشــته باشــد. مهــر

کوتاه اخبار 
 تصادف مرگبار 

در بزرگراه خرازی اصفهان
رئیــس پلیــس راهنمایــی و رانندگــی شهرســتان اصفهــان از 
برخــورد یــک دســتگاه ســواری پــژو 206 بــا موانــع فیزیکــی 
در بزرگــراه خــرازی اصفهــان و فــوت دو سرنشــین و مجروح 
شــدن راننــده آن خبــر داد. ســرهنگ ابوالقاســم چلمقانــی 
ــی  ــی و رانندگ ــس راهنمای ــوران پلی ــه مام ــت: روز جمع گف
شهرســتان اصفهــان از وقــوع یک حادثــه رانندگــی در بزرگراه 
شــهید خــرازی اصفهــان آگاه و بــه محــل اعــزام شــدند. وی 
افــزود: در ایــن حادثــه رانندگــی مامــوران مشــاهده کردنــد 
یــک دســتگاه ســواری پــژو 206 بــه علــت تخطی از ســرعت 
مطمئنــه و ناتوانــی راننــده در کنتــرل وســیله نقلیه به شــدت 
ــرده  ــراه برخــورد ک ــع فیزیکــی ســمت راســت بزرگ ــا موان ب
اســت. ایــن مقــام انتظامــی بیــان داشــت: در ایــن حادثــه 
یکــی از سرنشــینان خــودرو کــه جوانــی 20 ســاله بــود، در 
دم جــان باخــت و دیگــر سرنشــین خــودرو در اثــر پرتــاب 
شــدن بــه بیــرون از خــودرو و برخــورد با یــک ســواری آردی 
درالیــن مخالــف بزرگــراه فــوت کــرد و راننــده 1۹ ســاله بــه 

شــدت مجــروح شــد. پلیــس

 دستگیری عامل انتشار 
تصاویر غیراخالقی

رئیــس پلیــس فضــای تولیــد و تبــادل اطالعــات فرماندهی 
انتظامــی اســتان اصفهــان گفــت: فــردی کــه بــا راه انــدازی 
صفحــات متعــدد غیراخالقــی در فضــای مجــازی اقــدام بــه 
ــای  ــس فت ــط پلی ــرد، توس ــا می ک ــاد و فحش ــج فس تروی
اســتان اصفهــان شناســایی و دســتگیر شــد. ســرهنگ 
مرتضــوی در تشــریح ایــن خبــر گفــت: در پــی رصــد فضــای 
مجــازی توســط کارشناســان ایــن پلیــس و شناســایی 
ــا  ــازی ب ــی مج ــبکه های اجتماع ــی از ش ــه ای در یک صفح
محتویــات غیراخالقــی، بررســی موضــوع در دســتور کار ایــن 
پلیــس قــرار گرفــت. وی افــزود: کارشناســان ایــن پلیــس 
ــایی  ــت شناس ــازی جه ــای مج ــود را در فض ــات خ تحقیق
گرداننــده صفحــه آغــاز کردنــد کــه در نهایــت متهــم اهــل و 

ســاکن اصفهــان شناســایی و دســتگیر شــد. 
ایــن مقــام انتظامــی ادامــه داد: متهــم در برابــر ادلــه محکــم 
ــرار کــرد و  ــزه انتســابی اق ــه ب ــه صراحــت ب ــن پلیــس ب ای
جهــت ســیر مراحــل قانونــی و تکمیــل پرونــده بــه  مراجــع 

قضایــی تحویــل داده شــد. پلیــس فتــا

 دستگیری بازیکن مشهور فوتبال 
در حالت مستی

بازیکــن مشــهور فوتبــال بــه دلیــل رانندگــی در حین مســتی 
ــی  ــوران راهنمای ــه مأم ــی ک  بازداشــت شــد. در تســت الکل
ــد  ــال انجــام دادن ــک بازیکــن مشــهور فوتب ــی از ی و رانندگ
نتیجــه آزمایــش وجــود ۹3 درصــد الــکل بــوده اســت. وی 

بــه پلیــس انتظامــی تحویــل داده شــد. عصــر خبــر

   #هموطن_سالم
   0913....735

سالم
مناظــرات هــم تمــام شــد و بــه نتیجــه نرســیدیم 
اصلــح  برگزیــدن کاندیــدای  بــرای  می توانیــد 
کمــک کنیــد؟ انتخــاب کــردن بســیار ســخت 

ــت. ــده اس ش

  0913....963
سالم علیکم

ــا آســمون صــاف  ــا ســتاره ها ی  هــر وقــت مــاه ی
ــزا  ــیم روح اف ــه نس ــا ی ــا ب ــم ی ــی رو می بین و آب
ــل  ــد و اه ــرت محم ــه حض ــم ب ــر می ش غافلگی
بیتــش صلــوات می فرســتم. چنــد روز پیــش 
موقــع بــارون رفتــم تــو حیــاط و بــه آســمون نــگاه 
ــه رو شــدم؛  ــه هــوای دلنشــین روب ــا ی کــردم و ب
ناخــودآگاه صلــوات مخصــوص خانــم فاطمــه 
ــال اون  ــبید ح ــدر چس ــتادم و چق ــرا رو فرس زه
ــه کــه تــو ایــن  روز روح انگیــز بهــاری. چقــدر خوب
ــه جــای  ــه ی ــه ب ــن زمون شــلوغی بی ســرانجام ای
مطمئــن وصــل باشــی. هیــچ لذتــی اغناکننده تــر 
ــرژی ای  ــچ ان ــت؛ هی ــدا نیس ــی خ ــذت بندگ از ل

ــت. ــدا نیس ــی خ ــرژی بندگ ــر از ان بادوام ت

  0913....753
با سالم

 اگــه می شــه تــو روزنامــه یه بخــش معرفــی کتاب 
 به ویــژه رمــان هــم اضافه کنید و یه بخشــی از متن 
ــه  ــویق ب ــه تش ــودش می تون ــد. خ  اون رو بگذاری

مطالعه و فرهنگ سازی باشه. با تشکر

 0913....985
زمین هــای  بیشــتر  بی آبــی  مشــکل  از  پــس 
کشــاورزی در روســتاها بــه زمیــن مســکونی 
تبدیــل شــد؛ امــا هیــچ نظارتــی بــر ایــن موضــوع 
نیســت و رفته رفتــه در ایــن بیــن معمــاری ســنتی 
ــرداری از ســاختمان های  ــا الگوب ــز ب روســتایی نی
ــت در  ــکل داد؛ الزم اس ــر ش ــهری تغیی ــد ش بلن
این بــاره نیــز مســئوالن پیــش از آنکــه دیــر شــود 
و بــه دنبــال مقصــر بگردنــد، تدبیــری بیندیشــند.

 0913...121
ــم مســئول ایجــاد اشــتغال کیســت؛  ــا نفهمیدی م
در تبلیغــات کاندیداهــای ریاســت جمهــوری همــه 
ــد؛ بعــد وزیــر می گویــد  ادعــای اشــتغال زایی دارن
مــا مســئول ایجــاد شــغل نیســتیم؛ باالخــره چــه 
ــی  ــا آمارهای ــد؟ آی ــتغال زایی کن ــد اش ــی بای کس
کــه دربــاره ایجــاد اشــتغال ارائــه می دهنــد، 

درســت اســت؟

منتظر پیام های شما هستیم
3000573433

09213394736
@eskimia

سارقان خانه مادربزرگ دستگیر شدند

چنــدی پیــش کالنتــری 137 گیشــا گــزارش یــک ســرقت 
همــراه زور را در خیابــان بیســت و یکــم دریافــت کــرد. بــا 
ــی  ــات مقدمات ــوران در محــل و انجــام تحقیق حضــور مأم
مشــخص شــد ســرقت از خانــه پیرزنــی 75 ســاله انجــام 
شــده و ســارقان اقــدام بــه ســرقت وجــوه نقــد و جواهــرات 

پیــرزن بــه ارزش تقریبــی 70 میلیــون تومــان کردنــد. 
ــه  ــرقت ب ــوع س ــا موض ــی ب ــده مقدمات ــکیل پرون ــا تش ب
ــرس  ــاهنگیان، بازپ ــی ش ــتور قاض ــه دس ــه و ب ــف خان عن
شــعبه 14 دادســرای ناحیــه 2 تهــران، پرونــده جهــت 
ــران  ــی ته ــس آگاه ــگاه دوم پلی ــار پای ــیدگی در اختی رس
بــزرگ قــرار گرفــت. پیــرزن صاحبخانــه پــس از حضــور در 
ــت:  ــان گف ــه کارآگاه ــش ب ــی در اظهارات ــگاه دوم آگاه پای
فروردین مــاه   12 روز  دقیقــه   30 و   14 ســاعت  حــدود 
زنــگ خانــه بــه صــدا درآمــد؛ دو نفــر آقــا و خانــم جــوان 
خودشــان را از همســایگان داخــل مجتمــع معرفــی کردنــد 
ــته اند، از  ــا گذاش ــان را ج ــد خانه ش ــه کلی ــه اینک ــه بهان و ب
مــن خواهــش کردنــد تــا در مجتمــع را برایشــان بــاز کنــم. 
ــود کــه صــدای  ــد دقیقــه ای از ایــن ماجــرا نگذشــته ب چن
زنــگ واحــد مــن بــه صــدا درآمــد؛ بــه محــض بــاز کــردن 
در آپارتمــان، ناگهــان دو زن و مــرد جــوان کــه صورت هــای 
ــه  ــد، ب ــانده بودن ــال پوش ــکی کام ــوری مش ــا ت ــود را ب خ
ــرا  ــو م ــد چاق ــا تهدی ــدند و ب ــه ور ش ــه حمل ــل خان داخ
 مجبــور بــه ســکوت کردنــد؛ آن هــا پــس از بســتن دســت 
ــال،  ــون ط ــه ام همچ ــاارزش خان ــوال ب ــم ام ــا و دهان و پ
ــاپ، گوشــی همــراه، ســکه های طــال و وجــوه نقــد را  لپ ت

ــارج شــدند.  ــه خ ــد و از خان دزدیدن
ــت: در  ــان گف ــه کارآگاه ــش ب ــه  اظهارات ــه در ادام مال باخت
ــا  همــان وضعیــت )دســت و پــا و دهــان بســته( بــودم ت
اینکــه پــس از گذشــت چنــد ســاعت یکــی از دخترانــم کــه 
ــدا کــرد و  ــرا پی ــود، م ــه  ام آمــده ب ــه خان ــرای ســر زدن ب ب

ــات داد.  نج
بــا توجــه بــه اظهــارات پیــرزن مبنــی بــر اینکــه ســارقان از 
پشــت آیفــون او را بــه فامیلــی صــدا کرده انــد، کارآگاهــان 
ــا داشــتن اطالعــات  ــد کــه ســارقان ب ــان پیــدا کردن اطمین
دقیــق از پیــرزن، ســرقت خــود را طراحــی و اجــرا کردنــد؛ 
ــاره افــراد مرتبــط و همچنیــن  لــذا تحقیقــات پلیســی درب
ــت.  ــرار گرف ــه در دســتور کارآگاهــان ق بســتگان مال باخت
ــایی  ــه شناس ــق ب ــی موف ــات پلیس ــان در تحقیق کارآگاه
ــن 30  ــام محس ــه ن ــده ب ــاکی پرون ــای ش ــی از نوه ه یک

ــه  ــابقه دار در زمین ــان س ــی از مجرم ــوان یک ــه عن ــاله ب س
ســرقت خانــه شــدند کــه پیــش از ایــن نیــز توســط پایــگاه 

ــود.  ــدان شــده ب ــه زن یکــم آگاهــی دســتگیر و روان
بــا توجــه بــه شــواهد و قرائــن مســتند و غیــر قابــل 
انــکار، محســن در 6 اردیبهشــت ماه امســال و در خانــه  
مجــردی اش واقــع در خیابــان کمیــل دســتگیر شــد؛ 
محســن در تحقیقــات اولیــه منکــر هرگونــه اطــالع از 
ســرقت خانــه مادربزرگــش شــد؛ امــا پــس از ارائــه دالیــل 
ــه اعتــراف  ــب ب ــه ناچــار ل ــن از ســوی کارآگاهــان ب و قرائ
ــه  ــه طــرح پیشــنهاد و طراحــی ســرقت از خان گشــود و ب

ــرد.  ــراف ک ــود اعت ــزرگ خ مادرب
بــه  موفــق  پلیســی، کارآگاهــان  اقدامــات  ادامــه   در 
ــام مینــا 28 ســاله شــدند  ــه ن شناســایی خانــم جوانــی ب
کــه از چنــدی پیــش بــا محســن رابطــه  دوســتی و برابــر 
اعترافــات محســن، در ســرقت از خانــه مادربزرگ محســن 

ــت.  ــته اس ــتقیم داش ــور مس حض
محســن در اعترافاتــش بــه کارآگاهــان گفــت: بــا اطالعــات 
دقیقــی کــه از زندگــی مادربــزرگ خــود و وضعیــت مالــی 
ــرار  ــتم؛ ق ــان گذاش ــا در می ــا مین ــوع را ب ــتم، موض او داش
ــاله  ــادر 26 س ــام ن ــه ن ــرادرش ب ــراه ب ــه هم ــا ب ــد مین ش
ــد و پــس از ســرقت نیــز پول هــای  ســرقت را انجــام دهن
ــیم  ــود تقس ــن خ ــاوی بی ــورت مس ــه ص ــده را ب سرقت ش

کنیــم. 
ــت: روز  ــه کارآگاهــان گف ــش ب ــه اعترافات محســن در ادام
ــزرگ در  ــودن مادرب ــا ب ــان از تنه ــا اطمین ــن ب ــرقت م س
 خانــه اش، مینــا و بــرادرش را بــه در مجتمــع رســاندم 
و دقیقــا زنــگ واحــد را نیــز بــه آن هــا نشــان دادم تــا بــه 
اشــتباه زنــگ دیگــری از نزننــد؛ پــس از آن، از محــل دور 
شــدم و مینــا و نــادر نیــز نقشــه ســرقت را اجــرا کردنــد. 

ــز روز 8 اردیبهشــت ماه  ــادر نی ــرادرش ن ــا و ب ــه مین در ادام
ســال جــاری در محل سکونتشــان در شهرســتان بهارســتان 
- منطقــه اکبرآبــاد دســتگیر شــدند و بــه ســرقت از خانــه  

پیــرزن اعتــراف کردنــد. 
ســرهنگ کارآگاه ســعدهللا گزافــی، رئیــس پایــگاه دوم 
پلیــس آگاهــی، بــا اعــالم ایــن خبــر گفــت: بــا دســتگیری 
متهمــان و اعتــراف صریــح آن هــا بــه ســرقت، محــل 
ــاد  ــه اکبرآب ــروقه در منطق ــرات مس ــال و جواه ــروش ط ف
شناســایی و قســمت جالــب توجهــی از امــوال سرقت شــده 

کشــف و توقیــف شــد. رکنــا

 مــردی کــه همســر دوم خــود را بــه قتــل رســانده بــود، 
ــا صــدور دســتورات ویــژه  ســاعاتی پــس از ارتــکاب جــرم و ب
قضایــی دســتگیر شــد و ضمــن اعتــراف بــه جنایــت هولنــاک 
ــا یــک زن  ــازی شــبانه ام ب ــه پیامک ب خــود گفــت: همســرم ب
غریبــه اعتــراض کــرد کــه مــن هــم عصبانــی شــدم و او را بــا 

ــو کشــتم!!  ــات چاق ضرب
ــه  ــت ک ــو رف ــا ل ــده از آنج ــت تکان دهن ــن جنای ــرای ای ماج
ســپیده دم روز پنجشــنبه گذشــته، صــدای زنــگ تلفــن قاضــی 
ویــژه قتــل عمــد بــه صــدا درآمــد و مامــوران انتظامــی وی را 
ــد کــه  ــان مــرگ دلخــراش زن 2۹ ســاله ای قــرار دادن در جری
ــی انتقــال  ــه مرکــز درمان ــات چاقــو ب ــر وارد آمــدن ضرب ــر اث ب

یافتــه بــود.
 لحظاتــی بعــد قاضــی »کاظــم میرزایــی« بــه همــراه عوامــل 
بررســی صحنــه جــرم و کارآگاهــان اداره جنایــی پلیــس 
ــه  ــد و ب ــی ش ــز درمان ــازم مرک ــوی ع ــان رض ــی خراس آگاه

ــت.  ــاره پرداخ ــن ب ــی در ای ــق میدان تحقی
نوجــوان 15 ســاله ای کــه بــا اورژانــس تمــاس گرفتــه و پیکــر 
ــاره  ــود، درب ــه بیمارســتان رســانده ب ــادرش را ب ــه جــان م نیم
ــعبه 211  ــه ش ــا تجرب ــرس ب ــه بازپ ــرا ب ــوع ماج ــی وق چگونگ
ــه  ــن 2 ماه ــت: م ــهد گف ــالب مش ــی و انق ــرای عموم دادس
بــودم کــه مــادرم از پــدرم طــالق گرفــت و پــدرم بــا »مرضیــه« 
)مقتــول( ازدواج کــرد. در واقــع نامــادری ام بــا محبت هایــش 
ــه  ــب حادث ــیدم. ش ــن رس ــن س ــه ای ــا ب ــرد ت ــزرگ ک ــرا ب م
نفهمیــدم کــه درگیــری بیــن پــدر و نامــادری ام بــه چــه 
ــه همــراه  ــا ســروصدای آن هــا ب ــی ب ــی وقت ــل رخ داد؛ ول دلی
ــدرم  ــه پ ــم ک ــدیم، دیدی ــدار ش ــواب بی ــم از خ ــر برادران دیگ
ــا  ــپس او را ب ــارد و س ــادرم را می فش ــوی م ــت گل ــا عصبانی ب
ضربــات چاقــو مجــروح کــرد. ایــن نوجــوان ادامــه داد: پــدرم 
بــا همــان چاقــو ضرباتــی هــم بــه ســر مــن کوبیــد کــه ســرم 
شکســت. در ایــن هنــگام پــدرم گوشــی مــادرم را از روی اپــن 
ــه دســت  ــه شــلوارش را ب ــی ک آشــپزخانه برداشــت و در حال
ــادرم را  ــی م ــم وقت ــن ه ــرد. م ــرار ک ــه ف ــود، از خان ــه ب گرفت
ــاس  ــس تم ــا اورژان ــدم، ب ــود دی ــن و خون آل ــر زمی ــش ب نق
ــم  ــال دادی ــی انتق ــز درمان ــه مرک ــه او را ب ــه بالفاصل ــم ک گرفت
ولــی تــالش پزشــکان بــه نتیجــه نرســید و نامــادری ام جــان 

ــت داد.  ــود را از دس خ
»قاضــی میرزایــی« کــه بنــا بــر تجربــه قضایــی خــود دریافتــه 
ــح ســرگردان اســت  ــت صب ــن وق ــل در ای ــه قت ــم ب ــود مته ب
ــدور  ــا ص ــردد، ب ــل کارش بازگ ــه کارگاه مح ــال دارد ب و احتم
ــرگان  ــهرک مه ــری ش ــوران کالنت ــه مام ــی ب ــتورات تلفن دس

ــد.  ــم بپردازن ــی مته ــه ردیاب ــت ب ــان خواس ــهد از آن مش
در پــی صــدور ایــن دســتور گــروه ویــژه ای از مامــوران انتظامــی 
)جانشــین کالنتــری  برزنونــی  ســروان  سرپرســتی  بــه 
مهــرگان( وارد عمــل شــدند و در قالــب چنــد تیــم بــه رصدهای 
اطالعاتــی پرداختنــد. آنــان پــس از اطمینــان از حضــور متهــم 
38 ســاله و بــا کســب مجــوز قضایــی، در یــک عملیــات 

ــد.  ــتگیر کردن ــگ، وی را دس هماهن
ــس  ــاعت پ ــد س ــا چن ــه تنه ــی ک ــده جنای ــن پرون ــم ای مته
از ارتــکاب قتــل در چنــگ قانــون گرفتــار شــده بــود، بــه 
ــد  ــی ش ــس آگاه ــه پلی ــی روان ــم میرزای ــی کاظ ــتور قاض دس
ــد.  ــه یاب ــی ادام ــیوه ای تخصص ــه ش ــا از وی ب ــا بازجویی ه ت
ــه  ــت ب ــازات دس ــی از مج ــرای رهای ــه ب ــل ک ــه قت ــم ب مته
داستانســرایی های ســاختگی متعــددی مــی زد، وقتــی مقابــل 
قاضــی شــعبه 211 دادســرای مشــهد قــرار گرفــت دیگــر 

ــد. ــان کن ــوع را پنه ــت موض ــت حقیق نتوانس
 او کــه همــه راه هــای گریــز را بســته می دیــد، اگرچــه بــاز هــم 
بــه تناقض گویــی پرداخــت، امــا بــه وارد آوردن ضربــات چاقــو 
اعتــراف کــرد و گفــت: همســر اولــم بــه بیمــاری ســرطان مبتــال 
ــه« ازدواج  ــا »مرضی ــل ب ــال ها قب ــل س ــن دلی ــه همی ــود؛ ب ب
ــن  ــم از م ــر اول ــل همس ــال قب ــدود 6 س ــه ح ــا اینک ــردم ت ک
طــالق گرفــت؛ ولــی مرضیــه هــم بــه بیمــاری کلیــه دچــار بــود 
و نمی توانســت بعضــی از وظایــف زندگــی مشــترک را بــه 
ــا  ــه توصیــه مرضیــه ب ــود کــه ب درســتی انجــام بدهــد؛ ایــن ب
ــدم.  ــنا ش ــرد، آش ــادی کار می ک ــک قن ــه در ی ــه ای ک زن غریب
ــا  ــودم ب ــت آورده ب ــه دس ــن آن زن را ب ــماره تلف ــه ش ــن ک م
ــرار  ــردم و ق ــی ک ــی خــودم را مجــرد معرف ارســال پیامک های
شــد بــا یکدیگــر نیــز در پــارک مالقــات کنیــم؛ امــا آن زن بــه 
مجــرد بــودن مــن مشــکوک شــده بــود؛ بــه همیــن دلیــل از 
ــه همســرم  ــد. مــن هــم ب ــه ام بیای ــه خان ــا ب مــن خواســت ت
)مرضیــه( گفتــم کــه بچه هــا را جــای دیگــری ببــرد تــا مــن بــا 
آن زن مالقــات کنــم؛ ولــی همســرم بــه پلیــس گــزارش داده 

بــود و مــا توســط نیروهــای انتظامــی دســتگیر شــدیم.
 پرونــده مــا هنــوز در دادســرا مــورد رســیدگی قــرار داشــت کــه 
آن زن غریبــه پیامکــی بــرای مــن ارســال و عنــوان کــرد: مــرد 
دیگــری برایــش پیامــک می فرســتد. او بــه مــن مشــکوک بود 
کــه شــماره تلفنــش را در اختیــار فــرد دیگــری گذاشــته ام؛ مــن 
هــم بالفاصلــه بــه همســرم مظنــون شــدم و بــه او گفتــم تــو 

شــماره آن زن را بــه کســی داده ای؟ 
ــرادرم  ــه ب ــه! شــماره را ب ــدون تأمــل گفــت: بل ــز ب همســرم نی
دادم تــا بــه آن زن بگویــد دســت از ســر زندگــی مــن بــردارد!! 
وقتــی ایــن جملــه را شــنیدم بــه آن زن غریبــه پیامــک دادم 
ــال  ــوز در ح ــی هن ــت؛ ول ــرده اس ــن کار را ک ــرم ای ــه همس ک
پیامک بــازی شــبانه بــودم کــه ناگهــان همســرم گوشــی 
ــت  ــن حرک ــد! از ای ــوار کوبی ــه دی ــد و آن را ب ــتم قاپی را از دس
ــت  ــا دس ــش را ب ــدم و گلوی ــی ش ــدت عصبان ــه ش ــه ب مرضی
محکــم مــی فشــردم کــه فرزندانــم مــرا کتــک زدنــد. مــن هــم 
چاقویــی را کــه زیــر رختخــواب بــود، برداشــتم و ضرباتــی بــه 
همســرم زدم و چنــد ضربــه هــم بــا تــه دســته چاقــو بــه ســر 
پســر بزرگــم کوبیــدم. ســپس از خانه فــرار کــردم! بــا اعترافات 
صریــح متهــم ایــن پرونــده جنایــی، دســتور بازداشــت موقــت 
وی توســط قاضــی ویــژه قتــل عمــد صــادر شــد تــا تحقیقــات 
بیشــتری دربــاره بعضــی از ادعاهــای متهــم صــورت گیــرد. آنــا

»پیامک بازی شبانه« 
به جنایت ختم شد
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دامون رشیدزادهگروه اجتماعی

 فیس بــوک، تلگــرام، اینســتاگرام، واتــس اپ 
و ده هــا برنامــه دیگــر، بخــش بزرگــی از اوقــات 
فراغــت جوانــان را در جامعــه مــا پــر کــرده 
اســت. اگرچــه ایــن برنامه هــا و تکنولــوژی 
ــا  ــا ســوغات غربی هاســت، ام اســتفاده از آن ه
ــه  ــازی ب ــای مج ــزار دنی ــتفاده از اب ــا در اس م
حــدی گــوی ســبقت را از بقیــه دنیــا ربوده ایــم 
ــدارد؛  ــا مــا را ن ــت ب ــوان رقاب کــه هیــچ کــس ت
در حالــی کــه میانگیــن اســتفاده از شــبکه های 
یــک  زیــر  اجتماعــی در کشــورهای غربــی 
بــه اســتناد  ســاعت اســت، در کشــور مــا 
کارشناســان، زمــان اســتفاده از دنیــای مجــازی 
ــی  ــی در بعض ــت؛ حت ــاعت اس ــش از دو س بی
ــا حــدود 4 ســاعت  از تحقیقــات ایــن آمــار را ت
هــم عنــوان می کننــد کــه پــر بیــراه نیســت؛ زیــرا 
فــردی کــه حتــی هنــگام رانندگــی هــم حاضــر 
بــه دل کنــدن از فضــای مجــازی نیســت، قطعــا 
بیــش از 4 ســاعت در روز را صــرف شــبکه های 

بــه گفتــه کارشناســان  می کنــد.  اجتماعــی 
اســفاده روزافــزون از شــبکه های اجتماعــی بــه 

ــت. ــترش اس ــال گس ــل در ح ــد دلی چن
 در دسترس بودن

تمــام ایــن شــبکه های اجتماعــی بــه راحتــی در 
یــک گوشــی همــراه جــا می گیــرد و بــه همیــن 
دلیــل هــم هــر کاربــر بــا داشــتن یــک گوشــی 
هوشــمند ارزان قیمــت می توانــد بــه راحتــی 
بــه دنیــای بی انتهــای شــبکه های مجــازی 

دسترســی داشــته باشــد.
 فرای زمان و مکان

ــت  ــچ محدودی ــی هی ــبکه های اجتماع ــن ش ای
ــد در  ــر می توان ــد و کارب ــی ندارن ــی و زمان مکان
ــا فــرض موجــود  هــر زمــان و مکانــی )البتــه ب
بــودن اینترنــت کــه ایــن روزهــا پوشــش تقریبــا 
سراســری هــم دارد(، بــه شــبکه اجتماعــی 

ــد. ــته باش ــی داش ــود دسترس ــواه خ دلخ
 مخفی بودن

ــود  ــران خ ــیاری از کارب ــازی بس ــای مج در دنی
را در پــس انــواع و اقســام دروغ هــا پنهــان 

ــه داری  ــرادی ک ــه اف ــیوه ب ــن ش ــد؛ ای می کنن
ــد  اعتمادبه نفــس کمــی هســتند، کمــک می کن
خــود را بســیار بهتــر و موجه تــر از آنچــه هســتند 
ــرای  ــکان ب ــن ام ــن رو ای ــد. از ای ــان دهن نش
ــرس  ــدون ت ــه ب ــراد فراهــم می شــود ک ــن اف  ای
و گاهــی هــم بــا فخرفروشــی در دنیــای مجازی 

حضور داشــته باشــند.
 رؤیای معروف شدن

معــروف و مشــهور شــدن، رؤیــای بســیاری 
جوان هاســت.  به ویــژه  جامعــه  افــراد  از 
واقعــی  دنیــای  در  نمی تواننــد  افــرادی کــه 
بــه  آوردن  روی  بــا  موفقیــت کســب کننــد 
هــر  از  می کننــد  ســعی  مجــازی  دنیــای 
راهــی هــم کــه شــده بــرای خــود طرفــدار 
جمــع کننــد و بعضــی راهکارهــای خالقانــه 
بــه  درســت  راه  از  و  می گیرنــد  پیــش  در 
موفقیــت و البتــه مشــهور شــدن می رســند؛ 
امــا بســیاری دیگــر کــه از عنصــر خالقیــت هــم 
ــب  ــای عجی ــه کاره ــت ب ــتند، دس ــره هس  بی به
ــا هیــچ معیــاری  و غریبــی می زننــد کــه گاهــی ب

قابــل ســنجش عقالنــی نیســت. 
ــوان  ــده می ت ــن پدی ــرای ای ــیاری ب ــل بس دالی
ــه  ــاد ب ــن اعتی ــا در کل آنچــه از ای ــرد؛ ام ــام ب ن
می شــود،  حاصــل  اجتماعــی  شــبکه های 

ــانی دارد. ــه یکس ــوال نتیج معم
 افسردگی

ــاد  ــه عقیــده کارشناســان، اولیــن نتیجــه اعتی ب
ــن افســردگی اســت.  ــه زندگــی آنالی ب

ــای  ــال و آرزوه ــا، امی ــام رؤیاه ــه تم ــردی ک ف
ــس از  ــی کاود، پ ــازی م ــای مج ــود را در دنی خ
مدتــی دچــار تضادهــای درونــی می شــود؛ 
آنچــه  و  هســت  آنچــه  دربــاره  تضادهایــی 

می خواهــد باشــد؛ نتیجــه ایــن تضادهــای 
ــردگی.  ــز افس ــت ج ــزی نیس ــم چی ــی ه درون
ــاری  ــه بیم ــل اولی ــژه در مراح ــردگی به وی افس
بیمــاری  امــا همیــن  اســت؛  نشــانه  یــک 
ــاک  ــد بســیار خطرن ــان می توان خامــوش و پنه

ــد. باش

 سردی روابط
یکــی دیگــر از پیامدهــای زندگــی مجــازی 
زمانــی  اســت.  خانوادگــی  روابــط  ســردی 
ــود را  ــت خ ــترین وق ــواده بیش ــراد خان ــه اف ک
ــرای  ــی ب ــد، فرصت ــازی کنن ــای مج ــرف فض ص
نمی مانــد.  باقــی  خانوادگــی  گفت وگو هــای 
ــمت  ــه س ــج ب ــه تدری ــو ب ــود گفت وگ ــن نب همی
ســردی روابــط ســوق پیــدا می کنــد. ایــن ســردی 
روابــط بنیادی تریــن بخــش جامعــه، یعنــی 

خانــواده را هــدف قــرار می دهــد.
 کاهش تعامالت اجتماعی

ــه  ــی در مرحل ــط اجتماع ــردی رواب ــار س در کن
ــش  ــج کاه ــه تدری ــی ب ــالت اجتماع ــد تعام بع
کم کــم  تعامــالت  کاهــش  ایــن  می یابــد. 
جامعــه را بــه ســمت بی انگیزگــی و بی اهمیتــی 

ــن  ــاید بارزتری ــد. ش ــوق می ده ــران س ــه دیگ ب
شــکل ایــن کــم شــدن تعامــالت، برخــورد 
ــه  ــی ک ــد. زمان ــوار باش ــوادث ناگ ــا ح ــردم ب م
حادثــه تلخــی ماننــد پالســکو رخ داد، مــا 
ــه دســت  شــاهد انبوهــی از جمعیــت گوشــی ب
بودیــم کــه بی تفــاوت بــه اتفــاق رخ داده و جــان 
همشهریانشــان، تنهــا بــه فیلــم و ســلفی گرفتن 

ــد. ــغول بودن مش
ایــن  متاســفانه  رفتارهــا  دســت  ایــن  از   
بــه  نــدادن  راه  نمی دهــد؛  رخ  کــم  روزهــا 
آمبوالنس هــا  یــا  آتش نشــانی  ماشــین های 
ــف  ــای مختل ــت در صف ه ــردن نوب ــت نک  رعای
و هــزاران رفتــار دور از انســانیت کوچــک و بــزرگ 
نمونــه ای از کاهــش حــس همدلــی و تعامــالت 

ــت. اجتماعی اس
هرچنــد نمی تــوان علــت همــه ایــن اتفاقــات را 
شــبکه های مجــازی دانســت، امــا قطعــا نقــش 
ایــن شــبکه ها در بــه وجــود آمــدن چنیــن 
ــه شــبکه های  ــگ نیســت. البت ــی کمرن فضاهای
اجتماعــی ماننــد هــر تکنولــوژی مــدرن دیگــری 
می توانــد دو رو داشــته باشــد. از ایــن شــبکه ها 
ــتفاده  ــت اس ــای درس ــوان در راه ه ــا می ت قطع
کاهــش  در  شــبکه ها  ایــن  نقــش  کــرد. 
هزینه هــای ارتبــاط بــه هیــچ عنــوان قابــل 
ــا اســتفاده  انــکار نیســت. امــروزه هــر فــردی ب
ــا  ــی ب ــه راحت ــد ب ــا می توان ــن برنامه ه از همی
فــرد دیگــری در آن ســوی جهــان بــه آســانی و 
بــا کمتریــن هزینــه ارتبــاط داشــته باشــد. ایــن 
ــای  ــوغات های دنی ــن س ــه از ای ــا چگون ــه م ک
ــا بســتگی  ــه خــود م ــم، ب مــدرن اســتفاده کنی
دارد؛ امــا بهتــر اســت ماننــد هــر پدیــده مدرنــی 

ــم. ــتفاده از آن را بیاموزی ــگ اس اول فرهن

کیمیای وطن بررسی کرد:

زندگی آنالین

تمــام  گفــت:  بهزیســتی  ســازمان  رئیــس 
ــزان  ــر از می ــا کمت ــد آن ه ــه درآم ــی ک خانوارهای
ــعه  ــم توس ــه شش ــون برنام ــده در قان تعیین ش
اســت، می تواننــد مســتمری مددجویــی دریافــت 

ــد.  کنن
انوشــیروان محســنی بندپــی درخصوص پوشــش 

افــراد کم درآمــد توســط نهادهــای حمایتــی 
ــون  ــاده 800 قان ــاس م ــر اس ــت: ب ــار داش اظه
ــد  ــا بای ــت نوبتی ه ــعه، پش ــم توس ــه شش برنام
از مســتمری کــه در بودجــه ســنواتی آمــده 
برخــوردار شــوند؛ از همیــن رو تمــام خانوارهایــی 
کــه درآمــد آن هــا کمتــر از میــزان تعیین شــده در 

قانــون برنامــه ششــم توســعه اســت، می تواننــد 
بــرای دریافــت مســتمری مددجویــی در ســامانه 

ــد.  ــام کنن ــی ثبت ن ــات حمایت خدم
ــامانه  ــد در س ــراد بای ــن اف ــرد: ای ــح ک وی تصری
از  پــس  ثبت نــام کننــد کــه  تعــاون  وزارت 
بازرســی میدانــی، تحــت پوشــش ســازمان 

ــتمری  ــع مس ــد؛ در واق ــرار می گیرن ــتی ق بهزس
یارانــه  گرفتــن  نظــر  در  بــدون  تعیین شــده 
ــزار  ــره 1۹5 ه ــای یک نف ــرای خانواده ه ــدی ب نق
تومــان، خانوده هــای دو نفــره 250 هــزار تومــان 
تومــان  هــزار   325 نفــره  ســه  خانوده هــای 
تومــان  هــزار  نفــره 418   خانوده هــای چهــار 

و خانواده هــای پنــج نفــره 465 هــزار تومــان 
اســت و همچنیــن بــه خانواده هایــی کــه درآمــد 
آن هــا بــدون یارانــه نقــدی کمتــر از ایــن میــزان 
ــق خواهــد گرفــت. محســنی  بندپــی  باشــد، تعل
ــال  ــه س ــون بودج ــاس قان ــر اس ــد: ب ــادآور ش ی
۹6، منابــع ایــن مســتمری از بخــش هدفمنــدی 
تأمیــن خواهــد شــد؛ در بخــش دیگــر هــم 
تــالش شــده تــا بــرای توانمندســازی ایــن افــراد 
اقداماتــی انجــام گیــرد؛ امــا اولویــت ســازمان بــا 

ــت شــدید اســت. ایســنا ــراد دارای معلولی اف

،،
هــر  ماننــد  اجتماعــی  شــبکه های 
ــوژی مــدرن دیگــری می توانــد  تکنول
دو رو داشــته باشــد. از این شــبکه ها 
قطعــا می تــوان در راه هــای درســت 

اســتفاده کــرد. 

رئیس سازمان بهزیستی کشور:

خانوارهای کم درآمد مستمری می گیرند
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پژوهشگر مسائل منطقه
علیرضا صدرگروه بین الملل

اشــاره  پیشــین  گــزارش  در  کــه  همان طــور 
 کردیــم، نبردهــا در ســوریه تابعــی از رفتــار 
و تصمیمــات همســایگان ایــن کشــور اســت کــه 
ــا تغییــر رفتــار همســایگان، شــرایط و صحنــه  ب
ــی  ــای جنوب ــد. مرزه ــر می کن ــز تغیی ــرد نی نب
کشــور ســوریه بــه واســطه عملکــرد کشــور اردن 
هم اینــک در نقطــه اوج رصدهــای میدانــی قــرار 

دارد.
و  تکریــت  و  فلوجــه  و  موصــل  در  نبردهــا 
بیــرون رانــدن هــر چــه بیشــتر داعــش از عــراق 
ــع مالــی  باعــث شــده در عیــن کــم شــدن مناب
ــت دادن  ــل از دس ــه دلی ــروه ب ــن گ ــش ای داع
ــای  ــت شــدید نیروه ــت، دچــار اف ــای نف چاه ه
ــز  ــوریه نی ــرایط در س ــن ش ــود. ای ــانی ش انس
در  داعــش  پی درپــی  عقب نشــینی های  بــا 
ــف ســوریه از قبیــل شــرق اســتان  نقــاط مختل
حلــب، مناطــق شــرقی اســتان حمــص از قبیــل 
قریتیــن و تدمــر و جدیــدا نیــز در مناطــق 
ــوب ســوریه تکــرار شــده اســت. ــی در جن بیابان

عقب نشــینی های داعــش در جنــوب ســوریه 
باعــث بــه وجــود آمــدن معــادالت جدیدی شــده 
ــش  ــای ارت ــمال نیروه ــویی از ش ــت؛ از س اس
دموکراتیــک ســوریه کــه مــورد حمایــت آمریــکا 
ــمالی  ــق ش ــرف مناط ــه تص ــت ب ــتند، دس هس
ــد  ــه در دســت داعــش اســت می زنن ســوریه ک

ــش ســوریه در  ــر نیروهــای ارت و از ســویی دیگ
ــب در  ــوب شــرق شــهر حل ــر و جن شــمال تدم
حــال نبــرد و بیــرون رانــدن داعــش هســتند تــا 

ــاده باشــد.  ــزور« آم ــرد »دیرال ــرای نب ــه ب عقب
ــش  ــتیبانی داع ــای پش ــدن نیروه ــم ش ــا ک  ب
ــه نیروهــای ارتــش دموکراتیــک ســوریه  و حمل
ــه شــهر رقــه و مــورد تهدیــد  از جانــب شــمال ب
ــز تصــرف  ــن شــهر و نی ــن ای ــرار گرفت شــدید ق
نیروهــای  طبقــه،  شــهر  و  فــرودگاه  و  ســد 
ــای  ــر در بیابان ه ــق کم اهمیت ت ــش از مناط داع
ــا  ــتان های درع ــوار اس ــوریه و همج ــی س جنوب
و دمشــق بــه پایتخــت خودخوانــده داعــش 

عقب نشــینی کردنــد.
بــا عقب نشــینی داعــش، نیروهــای ارتــش 
آزاد ســوریه )افســران و درجــه داران فــراری 
ــام ارتــش آزاد ســوریه  ــا ن ارتــش ســوریه کــه ب
ــران  ــت افس ــا هدای ــده اند FSA( ب ــکیل ش تش
آمریکایــی اردنــی شــروع بــه پیشــروی در 
مناطــق بیابانــی جنــوب ســوریه کردنــد. بــا 
ایــن کار، هــم بــه صــورت کامــا بی دردســر 
ــا  ــرز ب ــوریه هم م ــور س ــی کش ــاط جنوب ــه نق ب
ــه  ــال ب ــا اتص ــم ب ــد و ه ــلط می یافتن اردن تس
تروریســت ها در قلمــون شــرقی بــه تقویــت 
ــد  ــق را تهدی ــهر دمش ــد و ش ــا می پرداختن آن ه
می کردنــد و هــم زمینــه بــرای عملیات هــای 

بعــدی فراهــم می شــد.
همزمــان بــا اجــرای ایــن نقشــه پهپــاد مقاومــت 

ــا  ــدن ت ــک ش ــاک اردن و نزدی ــه خ ــا ورود ب ب
ــاط  ــبرداری از نق ــور و عکس ــن کش ــت ای پایتخ
ــه مقامــات  تجمــع نظامــی، پیامــی خــاص را ب
ــب  ــر عواق ــه منتظ ــرد ک ــال ک ــور ارس ــن کش ای

ــند. ــود باش ــرد خ عملک
چهارشنبه شــب گذشــته هــم دومیــن پهپــاد 
ــار جنگنده هــای ارتــش  وارد اردن شــد کــه این ب

ــد. ــاد را ســاقط کردن ــن پهپ اردن ای
ــط  ــده توس ــه طراحی ش ــدن نقش ــا ش ــا برم ب
تروریســت ها، نیروهــای ارتــش ســوریه بــا 
ــه  ــدارکات و ســاح، در حــال حرکــت ب اعــزام ت
ــرزی مشــترک اردن، ســوریه  ــذرگاه م ســمت گ
ــف )طنــف( هســتند )نقشــه  ــام تن ــه ن عــراق ب
ــاده از  ــن ج ــت ای ــن امنی ــک(. تأمی ــماره ی ش
اهمیــت بســیاری برخــوردار اســت؛ چراکــه 
شــاید یکــی از مهم تریــن و اســتراتژیک ترین 
ــران و ســوریه باشــد  ــن ای ــی بی ــای ارتباط راه ه
کــه باعــث هرچــه بهتــر شــدن تأمیــن تــدارکات 

داخــل ســوریه می شــود.
ــی و  ــق هوای ــر از طری ــال حاض ــدارکات در ح ت
ــا  ــه ب ــود ک ــال می ش ــوریه ارس ــه س ــی ب دریای
ــیار  ــی بس ــیر، راه تدارکات ــن مس ــایی ای بازگش
ــه ســوریه گشــوده  ــران ب ــراق و ای مناســبی از ع

می شــود. 
شــعبی  حشــد  نیروهــای  دیگــر  ســوی  از 
)بســیج مردمــی( عــراق بــا حرکــت بــه ســوی  
ــارون در  ــام القی ــه ن ــل ب ــی موص ــان غرب بیاب

ــرزمینی  ــای س ــه مرزه ــدن ب ــک ش ــال نزدی ح
ــتند. ــوریه هس ــا س ــراق ب ع

ــای  ــه مرزه ــا ب ــن نیروه ــدن ای ــک ش ــا نزدی ب
ــد  ــای حش ــارکت نیروه ــال مش ــوریه، احتم س
شــعبی در نبــرد علیــه داعــش در شــهر  دیرالــزور 

ــز وجــود دارد.  محاصــره شــده نی
ــاره ســاکت نخواهــد  ــن ب ــکا در ای ــا آمری مطمئن
بــود و بــا نفــوذ  بــر بعضــی از دولتمــردان عراقــی 
ــش  ــا چال ــعبی را ب ــد ش ــارکت حش ــازه مش اج

جــدی مواجــه خواهــد ســاخت. 
نقشه شماره دو:

1- نبردهــای ارتــش ســوریه در حومــه فــرودگاه 
ــه  ــب ادام ــتان حل ــرق اس ــوب ش ــراح در جن ج
ــراح  ــرودگاه ج ــه ف ــدن ب ــک ش ــا نزدی دارد و ب
امیــدواری بــرای پاک ســازی ایــن منطقــه و 
ــب بیشــتر  ــوب اســتان حل شــهر مســکنه و جن

می شــود.
ــردی  ــه راهب ــا نقط ــکنه ب ــهر مس ــال ش ــا اتص ب
ــخص  ــماره 1-1 مش ــا ش ــه ب ــه در نقش ــا ک اثری
شــده، تکفیری هــای داعــش از شــهر حلــب 
کامــل دور خواهنــد شــد و بــه دلیــل نبــود 
ــاط بســیار دور  ــا نق ــی ت ــوارض مناســب زمین ع

مجبــور بــه عقب نشــینی خواهنــد شــد.
2- نبردهــا در نزدیکــی شــهر رقــه در حــال 
ــه  ــی ب ــوط کل ــری در خط ــت. تغیی ــام اس انج
وجــود نیامــده و صرفــا نیروهــا در حــال اســتقرار 
و محــک زدن یکدیگــر هســتند تــا ســاعت صفــر 

ــرد اعــام شــود. شــروع نب
شــمال  از  مســلحین  خــروج  ادامــه  در   -3
از  کاروان   11 پنجشــنبه  حمــص  اســتان 
ــواده، ایــن شــهر را  ــا خان تروریســت ها همــراه ب
ــب  ــه مقصــد جرابلــس در شــمال اســتان حل ب

ــد. ــرک کردن ت
بــا خــروج تروریســت ها بــه شــمال اســتان 
ــار تکفیری هاســت، آرامــش  ــه در اختی ــب ک حل
بیشــتری بــر اســتان حمــص حکمفرمــا خواهــد 

شــد.
4- مناقشــه اصلــی و نبــرد مهــم در ایــن نقطــه 
ــش،  ــای ارت ــرف نیروه ــک ط ــان دارد؛ از ی جری
ــدگان عراقــی و از ســویی دیگــر  حــزب هللا، رزمن

نیروهــای ارتــش آزاد ســوریه.
نیروهــای مقاومــت بــا روال فعلــی مشــکل 
و  جــاده  ایــن  بــر  تســلط  بــرای  چندانــی 
رســیدن بــه ایــن گــذرگاه مــرزی مهــم ندارنــد. 
گــذرگاه مــرزی تنــف بــا شــماره 1-4 در تصویــر 

ــت. ــده اس ــخص ش مش
بــرای  مقاومــت  و  ارتــش  نیروهــای   -5
ــزور در  ــه ســمت دیرال ــن مســیر حرکــت ب تأمی
ــرا  ــاط شــمالی شــهر پالمی ــال آزادســازی نق ح
هســتند. پــس از پالمیــرا شــهر ســخنه هســت 
کــه بــا تصــرف ایــن شــهر راه بــرای آزادی 

از پیــش می شــود. دیرالــزور هموارتــر 
پوشــش  پیشــروی،  ایــن  در  مهــم  نکتــه 
جناحیــن در ایــن نبــرد اســت کــه باعــث کنــدی 

می شــود. پیشــرفت  در 

6- اخبــار و گزارش هــای متعــدد از عقب نشــینی 
ــزور  ــمت دیرال ــه س ــل ب ــش از موص ــران داع س

حکایــت دارد. 
دیرالــزور کــه از چندیــن ســال قبــل در محاصــره 
انتحاری هــای  برابــر  در  و  دارد  قــرار  داعــش 
ممکــن  مقاومــت شــدیدی کــرده،  داعــش 
ــر  ــل درگی ــل موص ــقوط کام ــس از س ــت پ اس
نبــرد ســختی شــود تــا داعــش کار نیمــه شــهر 

ــد. ــره کن ــزور را یکس دیرال
هفتــه گذشــته نیــز داعــش بــا حملــه ای قدرتمند 
بــه فــرودگاه دیرالــزور در تــاش بــود تا فــرودگاه 
را از شــهر جــدا کنــد کــه بــا هوشــیاری نیروهــای 

مدافــع شــهر، ایــن تــاش نــاکام مانــد.
کــه  حلــب  اســتان  شــمالی  منطقــه   -7
هم مــرز بــا ترکیــه اســت، محــل ســکونت 
ــا  ــدای نبرده ــه از ابت ــت ک ــین هایی اس کردنش
ــر  ــی در براب ــوان داخل ــر ت ــه ب ــا تکی در ســوریه ب

کردنــد. مقاومــت  تکفیری هــا 
داعــش  شــرقی  شــمال  نقــاط  در  اگرچــه 
ــردی  ــق ک ــل مناط ــادی داخ ــوذ زی ــت نف توانس
آمریــکا  حمایــت  بــا  ولــی  باشــد،  داشــته 
ــد  ــا ح ــش ت ــر داع ــتند ب ــرد توانس ــای ک نیروه

زیــادی غلبــه پیــدا کننــد.
شــمال حلــب و منطقــه کردنشــین عفریــن 
در حــال حاضــر روزهــای ملتهبــی را ســپری 
تهدیــدات  تکــرار  بــا  ســو  یــک  می کنــد.از 
بــر  مبنــی  تــرک  جدایی طلــب  گروه هــای 
رســیدن بــه ســاحل مدیترانــه بــرای ترکیــه رجــز 
می خواندنــد و از ســویی دیگــر ایــن کار جــز 
ــرب  ــرق و غ ــین ش ــق کردنش ــال مناط ــا اتص ب
ــاب  ــا نبردهــا در الب ــه ب ــود ک ســوریه ممکــن نب

ــد. ــیده ش ــت کش ــه شکس ــده ب ــن ای ای
ــمال  ــردن ش ــن ک ــا ناام ــه دوم ب ــه در وهل ترکی
در  ســعی  عفریــن  منطقــه  یعنــی  حلــب 
خامــوش کــردن صــدای ایــن گروه هــا دارد.

طــی هفته هــای گذشــته گلوله بــاران مناطــق 
ــل ایــن نیروهــا  شــمال عفریــن و پاســخ متقاب
ــا موشــک های  ــرک ب ــدم کــردن ادوات ت در منه
ضــد زره فضــای ایــن منطقــه را هرچــه بیشــتر 

ــت.  ــرده اس ــب ک ملته
طــی چنــد روز گذشــته ســکوت در میــدان نبــرد 
ــد در ادامــه  ــد دی ــود. بای کــم و بیــش حاکــم ب
خویــش  جاه طلبی هــای  بــه  ترک هــا  آیــا 

ــر. ــا خی ــد داد ی ــه خواهن ادام

8- طــی چنــد روز گذشــته نبــرد در غوطه شــرقی 
دمشــق بیــن تروریســت ها شــدت یافتــه اســت. 
گروهــک تروریســتی جیش االســام کــه تحــت 
ــا گروهک هــای  حمایــت آل ســعود قــرار دارد، ب
ــر شــدند و  ــه درگی ــر و ترکی ــت قط تحــت حمای
ــح را  ــه جیش الفت توانســته گروهــک وابســته ب

بــه ســختی تنبیــه کنــد.
از ســویی دیگــر ارتــش بــا قطــع مســیر ارتباطــی 
توانســت  دمشــق  در  قابــون  و  بــرزه  بیــن 
ــه  ــه مصالح ــرزه را ب ــاکن ب ــت های س تروریس
ــداد  ــته تع ــای گذش ــی روزه ــد و ط ــور کن مجب
زیــادی از تروریســت ها از بــرزه خــارج و بــه 
شــمال غــرب ســوریه یعنــی ادلــب منتقــل 

ــدند. ش
تحلیلــی دربــاره وضعیــت نبــرد در عــراق، نقشــه 

شــماره ســه:
ــس  ــراق پ ــزرگ ع ــهر ب ــن ش ــل دومی 1- موص

ــن شــهر در هجــوم داعــش  ــداد اســت. ای از بغ
رونــد  و  شــد  اشــغال  عــراق  شــمال  بــه 
ــش  ــدی پی ــختی و کن ــه س ــگیری آن ب  بازپس

می رود. 
شــهر موصــل بــه وســیله رود دجلــه بــه دو 

بخــش تقســیم شــده کــه عملیــات آزادســازی 
ــه  ــدی پیــش ب نیمــه شــرقی شــهر موصــل چن
اتمــام رســید و عملیــات بــرای بازپســگیری 
نیمــه غربــی شــهر موصــل بــه مراحــل انتهایــی 
ــی  ــل جای ــهر موص ــود. ش ــک می ش ــود نزدی خ
بــود کــه خلیفــه خودخوانــده داعــش در آن 

ــرد. ــت ک ــام خاف اع
2- گــذرگاه مــرزی تنــف که در نقشــه مشــخص 

بــرای  راهبــردی  مســیری  می توانــد  شــده، 
ــاره  ــده درب ــه آین ــد. در هفت ــراق باش ــران و ع ای
ــه  ــی ب ــن مســیر، اطاعات ــت سیاســی ای وضعی

ــد شــد. ــه خواه ــان ارائ مخاطب
3- رزمنــدگان بســیج مردمــی عــراق یــا حشــد 
شــعبی در بیابان هــای جنــوب غربــی موصــل در 
حــال پیشــروی هســتند. بــا توجــه بــه وضعیــت 
ــه  ــیدن ب ــهولت رس ــق و س ــن مناط ــی ای بیابان
مناطــق مــرزی همجــوار بــا ســوریه امــکان 
ــی و  حشــد شــعبی  پشــتیبانی نیروهــای عراق
ــود  ــزور وج ــش در دیرال ــه داع ــای علی  در نبرده

دارد. 
ــیون  ــم سیاس ــد تصمی ــد و دی ــر مان ــد منتظ بای

ــود. ــد ب ــی چــه خواه عراق

پایان کار داعش، آغاز فتنه از جنوب

نقشه شماره یک

نقشه شماره سه نقشه شماره دو
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