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بداخالقی سیاسی

هتک حرمت و کتمان حقایق
از  یکــی  افــراد،  و  مــردم  حریــم  حرمــت  هتــک 
ســوی  از  کــه  اســت  شایعه ســازی  پیامدهــای 

کنان مــورد توجــه و اهتمــام  شایعه ســازان و شــایعه پرا
اســت. 

کریم آیه ۱۹ سوره نور می فرماید:  خداوند در قرآن 
ِذيــَن 
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کار  »آنانکــه دوســت می دارنــد در ميــان اهــل ایمــان 
ک دنيــا  منکــری را اشــاعه دهنــد، آن هــا را عــذاب دردنــا

و آخــرت خواهــد بــود. «
بــه حریــم  کان  کنان و هتــا شایعه ســازان و شــایعه پرا
عــذاب  کارشــان  کــه  بداننــد  بایــد  افــراد  خصوصــی 
ک الهــی را در دنيــا و آخــرت بــه دنبــال دارد؛ زيــرا  دردنــا
کــی بــه حریــم افــراد، گسســتگی و فروپاشــی  نتيجــه هتا
اخالقــی جامعــه اســت و ايــن امــر امنيــت روحــی و روانــی 

ــد.  ــه را بــر هــم می زن شــخص و جامع
جامعــه  و  اســالم  دشــمنان  کــه  اســت  کاری  ايــن 
خاصــی   زمان هــای  در  به ويــژه  و  روز  هــر  اســالمی 
گروهــی  مثــل انتخابــات  در ســایت ها و رســانه های 
بــا  و  ايــن طريــق  از  و  بــه آن می پردازنــد  و همگانــی 
گرایش هــای افــراد بــه اشــخاص و طيــف  بهره گيــری از 

و جنــاح خــاص و نيــز ...
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هــم  مــن  رأی می دهنــد؛  دیگــران  كــه  نگوییــد 
بایــد رأی بدهــم، تــو هــم بایــد رأی بدهــی 

آن روســتایی هــم كــه در كنــار مزرعــه 
خــودش كار می كنــد، بایــد رأی 

بدهــد؛ تكلیــف اســت .
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ــان  ــخصیت انس ــم ش ــای مه ــی از ویژگی ه  یک
ــت ذات  ــف کیفی ــن  کاش ــه ای ــت  ک ــاق  اس اخ

و درون اوســت. 
امــام رضــا)ع( بــه اخــاق عالــی و ممتــاز آراســته 
الگــو و اســوه اخــاق و  ایــن رو  از  بودنــد و 
ــا  ــه زمان ه ــان و در هم ــه عالمی ــرای هم ادب ب
ــاص  ــام و خ ــتی ع ــبب دوس ــن س ــتند. بدی هس
ــانیت  ــن انس ــد؛ همچنی ــب کردن ــود جل ــه خ را ب
ــود و درحقیقــت  ــه و بی ماننــد ب آن حضــرت یگان
تجلــی روح نبــوت و مصــداق رســالتی بودنــد کــه 
خــود آن حضــرت یکــی از نگهبانــان و امانتــداران 

ــد. ــمار می رفتن ــه ش ــرار آن ب ــان اس و وارث
شــده کــه  نقــل  صولــی  ابراهیم بن عبــاس  از 
گفتــه اســت: مــن ابولحســن الرضــا)ع( را هرگــز 
ــا کســی درشــتی  ندیــدم کــه در ســخن گفتــن ب

ــد.  کنن
ایــن ویژگــی اخاقــی اگــر در ایــن روزهــا مــورد 
توجــه قــرار گیــرد و کاندیداهــا رعایــت کننــد، 
آرامــش در جامعــه برقــرار می شــود و مــردم 
می تواننــد بــا بررســی ســوابق و توانمندی هــا 
 بــه نتیجــه برســند؛ البتــه اگــر هــم رعایــت نکننــد 
بــه ضررشــان خواهــد شــد؛ زیــرا مــردم بــه 

داد.  نخواهنــد  رأی  بداخاقــی 
مــن  گفــت:  صولــی  اینکــه  دیگــر  حســنه 
ــخن  ــدم س ــز ندی ــا)ع( را هرگ ــن الرض ابولحس
از آن قطــع کننــد.  از فــراغ  را پیــش  کســی 
خــوب  بلکــه  دیگــران،  ســخن  در  نپریــدن 
ــدگاه  ــه دی ــردن ب ــرام ک ــرادادن و احت ــوش ف گ
دیگــران. صولــی ادامــه داد: امــام رضــا)ع( هرگــز 
درخواســت کســی را کــه قــادر بــه انجــام دادن آن 
بودنــد، رد نکردنــد. هرگــز پاهــای خــود را جلــوی 
برابــر  در  هرگــز  نمی کردنــد.  دراز  همنشــین 

نمی دادنــد.  تکیــه  همنشــین، 
چــه زیباســت ایــن اخــاق عالــی؛ ایــن اخــاق را 
در کســانی کــه توفیــق شــهادت یافتنــد، دیده ایــم 
کــه به خوبــی از امــام رئــوف الگــو گرفته انــد. بــه 
خاطــر دارم عزیــزی شــهید شــده بــود. بــه اتفــاق 
ــیدیم؛  ــوارش رس ــدر بزرگ ــت پ ــتانی، خدم دوس
ــز  ــه هرگ ــت ک ــن را گف ــی ای ــر یک ــاق پس از اخ
پایــش را در حضــور مــن و مــادرش دراز نکــرد و 
هرگــز در حضــور مــا نخوابیــد و اســتراحت نکــرد 
ــق  ــه او را توفی ــود ک ــوی ب ــاق رض ــن اخ و همی

ــهادت داد. ش
ــه  ــام)ع( ب ــدم ام ــز ندی ــد: هرگ ــی می گوی صول

ــد.  ــد بگوی ــود ب ــردگان خ ــان و ب غام
ــردگان و کارگــران از  ــرام غامــان و ب ــت احت رعای
اخــاق رضــوی اســت. مســئوالن مراقــب باشــند 

ــد.  در مقابــل کارگــران ژســت اربابــی نگیرن
صولــی گفــت: هرگــز او را ندیــدم کــه آب دهــان 
ــد؛  ــه بزن ــه قهقه ــدم ک ــز او را ندی ــدازد. هرگ بین

ــود.  ــم ب ــده اش، تبس ــه خن بلک
تــا آنجــا کــه می گویــد: هــر کــه بگویــد در 
ــاور نکنیــد.  ــده، ب ــد او دی فضیلــت  کســی را مانن
باشــد کــه مــا بــه عنــوان پیــروان آن امــام 
ــم و  ــو بگیری ــام الگ ــوی ام ــاق نیک ــزرگ از اخ ب
ــود. ــوی ش ــاق رض ــه اخ ــن ب ــان مزی جامعه م

خبر سیاسی
دادستان کل کشور:

 مسئوالن اجرایی انتخابات 
از حمایت کاندیداها اجتناب کنند 

ــتان کل  ــری، دادس ــلمین منتظ ــام و المس حجت االس
کشــور و رئیــس ســتاد پیشــگیری از تخلفــات انتخاباتی 
در نشســت خبــری اظهــار کــرد: بــا توجــه بــه اینکــه در 
ــات دوازدهمیــن دوره ریاســت جمهــوری   آســتانه انتخاب
و انتخابــات شــورای شــهر و روســتا هســتیم، امیدواریــم 
ــات  ــی و حساب شــده موجب ــزی منطق ــا برنامه  ری ــه ب ک
ــود  ــم ش ــات فراه ــردم در انتخاب ــری م ــور حداکث  حض
و ملــت ایــران بــرگ زریــن دیگــری را بــه تاریــخ 

بیفزاینــد. انقــاب  پرافتخــار 
دادســتان کل کشــور بیــان کــرد: اطاعاتــی کــه مــا داریــم 
ایــن اســت کــه عناصــر بدخــواه و دشــمنان در صــدد بــر 
ــد  ــتند. هرچن ــیله ای هس ــر وس ــه ه ــت ب ــم زدن امنی ه
ــد،  ــام دهن ــت کاری را انج ــد توانس ــا نخواهن ــه قطع ک
ــر  ــات را ب ــای انتخاب ــس فض ــر ک ــد ه ــد بدانن ــا بای ام
هــم بزنــد قطعــا نظــام بــا او برخــورد خواهــد کــرد و بــه 
ــر معظــم انقــاب، ســیلی محکمــی خواهــد ــر رهب  تعبی

 خورد.
ایــن مقــام قضایــی بیــان کــرد: اســتانداران، فرمانــداران 
و بخشــداران چــون منســوب بــه دولــت مســتقر هســتند 
شــاید گرایــش حمایــت از یــک کاندیــدا را داشــته 
ــار  ــی انتظ ــت؛ ول ــی اس ــر طبیع ــک ام ــه ی ــند ک باش
داریــم مســئوالن اجرایــی انتخابــات کامــا قوانیــن 
ــدای  ــک کاندی ــغ ی ــت و تبلی ــرده و از حمای ــت ک را رعای
خــاص اجتنــاب کننــد؛ البتــه منظــور مــن از فــرد خــاص 
ــر شــش  ــی ه ــور کل ــه ط شــخص خاصــی نیســت و ب
نامــزد انتخابــات یکســان هســتند و مســئوالن اجرایــی 

ــد. ــداری کنن ــی طرف ــرد خاص ــد از ف ــق ندارن ح
وی گفــت: بــه صراحــت می گویــم کــه مــا مایــل 
ــرای  ــه ناچــار شــویم ب ــی برســد ک ــه جای نیســتیم کار ب
مســئوالن اجرایــی انتخابــات، پرونــده قضایــی تشــکیل 

ــم.  دهی
ــب  ــه موج ــه ب ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــور ب ــتان کل کش دادس
ــق  ــد، ح ــی دارن ــئولیت اجرای ــه مس ــانی ک ــون کس قان
ندارنــد لــه یــا علیــه کاندیــدای خــاص تبلیــغ یــا اظهــار 
ــرد  ــورت بگی ــن کار ص ــر ای ــد: اگ ــادآور ش ــد، ی ــر کنن نظ
ــل  ــه در مقاب ــوه قضائی ــذا ق ــت و ل ــرم اس ــف و ج تخل

ــد. ــکوت کن ــد س ــرم نمی توان ج
روزهــای  در  ســتادها  مســئوالن  از  بیــان کــرد:  وی 
ــام را  ــز نظ ــوط قرم ــه خط ــی رود ک ــار م ــده انتظ باقی مان
رعایــت کننــد و بزرگ تریــن و مهم تریــن خــط قرمــز مــا 

ــت. ــاب اس ــامی و انق ــای اس ارزش ه
ــرای  ــردم ب ــه م ــت ک ــی اس ــز آن چیزهای ــوط قرم خط
ــی  ــه برخ ــازه داد ک ــد اج ــد و نبای ــون داده ان ــا خ آن ه
افــراد بــا عبــور از ایــن خطــوط باعــث جریحــه دار شــدن 

ــوند. میــزان ــردم ش ــات م احساس

کوتاه خبر 
سخنگوی قوه قضائیه:

 برخی برای رأی 
حرف های غیرواقعی می زنند 

حجت االســام و المســلمین غامحســین محسنی  اژه ای 
در حاشــیه ســمینار حفاظــت اطاعــات قــوه قضائیــه در 
پاســخ بــه ســوالی مبنــی بــر اینکــه آیــا اظهــارات برخــی 
نامزدهــای انتخابــات در مناظــره جمعــه گذشــته مبنــی 
بــر اینکــه معوقــات بانکــی در دولــت قبــل بــوده و در این 
دولــت نبــوده را تاییــد مــی کنیــد، گفــت: متاســفانه اگــر 
مــا دو کلمــه را از برخــی آقایــان امــروزی بگیریــم، هیــچ 
ــارت »دولــت قبــل«  ــد و آن عب ــرای گفتــن ندارن  چیــز ب

است.
 وی گفــت: برخــی آقایــان همــه چیــز را بــه دولــت 
ــت  ــه دول ــدارم ک ــن کاری ن ــد؛ م ــبت می دهن ــل نس قب
 قبــل خــوب بــود یــا بــد، امــا آقایــان همــه ناکارآمدی هــا 
ــد  ــل نگذارن ــای دولــت قب ــه پ و نارســایی های خــود را ب
و اگــر ســر ســوزنی انصــاف دارنــد، بگوینــد کــه در دولــت 
قبــل ایــن مقــدار اشــکال بــود و االن ایــن مقــدار مشــکل 

. ست ا
نیــز  بانکــی  معوقــات  درخصــوص  اژه ای  محســنی 
ــت و  ــم در آن دول ــات ه ــن معوق ــرد: ای ــان ک خاطرنش
 هــم در ایــن دولــت بــود و در ایــن دولــت افزایــش پیــدا

 کرد.
معــاون اول قــوه قضائیــه گفــت: حقوق هــای نجومــی در 
ــا  ــت ت ــی داشــت و در آن دول ــت جهــش باالی ــن دول ای
ــی پرســیده ام  ــم و از مســئوالن نظارت ــه می دان حــدی ک
ــا صاحــب  ــر ی یــک مــورد هــم نداشــتیم کــه یــک مدی
ســمت متوســط حقــوق ماهانــه اش 100 میلیــون باشــد؛ 
امــا در ایــن دولــت کســانی را داشــتیم کــه هفتــاد، صــد 
ــون متوســط  ــاد، صــد و هشــتاد و دویســت میلی و هفت

ــود. ــان ب ماهیانه ش
وی افــزود: البتــه پــاداش بعضــی شــرکت ها و بانک هــا 
ــوق  ــا حق ــود؛ ام ــاال ب ــی ب ــت فعل ــل و دول ــت قب در دول

نجومــی مختــص بــه ایــن دولــت بــود.
محســنی اژه ای گفــت: ســه چیــز در ایــن دولــت افزایش 
ــه  ــت ب ــی دول ــت از بده ــارت اس ــه عب ــرده ک ــدا ک پی
بانک هــا، بدهــی دولــت بــه بانــک مرکــزی و نقدینگــی 
ــدا  ــش پی ــته افزای ــت گذش ــه دول ــبت ب ــه نس ــه هم ک
ــده  ــام ش ــمی اع ــار رس ــاس آم ــر اس ــن ب ــرده   و ای ک

اســت.
ســخنگوی دســتگاه قضــا افــزود: اتهامــات زیــادی علیــه 
قــوه قضائیــه و ارزشــها و نهادهــای نظــام مطــرح کردنــد 
کــه متاســفانه آدمــی شــرمنده می شــود کــه بــرای 
جــذب برخــی افــراد خــاص و رأی علیــه قــوه قضائیــه و 

ــد. ــرح می کنن ــی مط ــام صحبت های نظ
ــرده  ــارزه ک ــدر مب ــواد مخ ــای م ــا مافی ــه ب ــوه قضائی ق
اســت . متاســفانه کســانی مســائلی را بــه زبــان آوردنــد 

ــه گذشــته خودشــان روشــن اســت.مهر ک

سرمقاله
به قلم مدیرمسئول

بداخالقی سیاسی
هتک حرمت و کتمان حقایق

را  جامعــه  اخاقــی  حریــم  ســاده لوحی ها، 
می شــکنند و ورود بــه حریــم خصوصــی افــراد را بــه 
ــدف  ــه ه ــد ب ــا بتوانن ــد ت ــل می کنن ــه تبدی ــک روی ی
خــود کــه فروپاشــی اخاقــی و برداشــته شــدن 

یابنــد. دســت  حریم هاســت، 
انتخاباتــی  نامزدهــای  از  ایــن میــان برخــی    در 
و هــواداران آن هــا خواســته یــا ناخواســته در مســیری 
و  می خواهنــد  دشــمنان  کــه  می گیرنــد  قــرار 
بــاور می کننــد  را  این گونــه اســت کــه خــود آن 
ــئله  ــرح مس ــکل ط ــه ش ــغ آن ب ــج و تبلی ــه تروی و ب
ایــن حربــه می خواهنــد رقیــب  بــا  می پردازنــد 
خــود را از میــدان بــه در کننــد؛ ایــن در حالــی اســت 
کــه فرهنــگ دینــی مــا از هتاکیــن افــراد و جامعــه، 
ــزار غیرمشــروع  اعــام بیــزاری دارد و کســی کــه از اب
بــرای بــزرگ کــردن خــود و محبوبیــت اســتفاده 
ــه  ــه جامع ــه البت ــت ک ــردود اس ــرود و م ــد، مط کن
ــش مناســب خــود  ــه حــال واکن ــا ب ــز ت اســامی نی
ــام)ره(  ــت. ام ــان داده اس ــراد نش ــه اف ــه این گون را ب
ــت  ــک حرم ــدارد هت ــق ن ــس ح ــد: »هیچ ک فرمودن
نمایــد.«  از ضوابــط شــرعیه  تعــدی  و  مســلمان 

)صحیفــه امــام، ج 1۷، ص 1۴1( 
همچنیــن فرمودنــد: »اهانــت بــه بنــدگان خــدا، 
اهانــت بــه خداســت.« )جهــاد اکبــر مبــارزه بــا 
ــد:  ــری فرمودن ــم رهب ــام معظ ــس، ص۴۲(  مق نف
ــی و  ــه هتــک حرمــت و رفتارهــای غیراخاق »هرگون
ــف عقــل سیاســی  ــز خــاف شــرع، مخال توهین آمی
ــد را  ــوری اســامی اســت و خداون ــه جمه ــه ب و ضرب

می ســازد.«  خشــمگین 
همچنیــن فرمودنــد: »فضــای اهانــت و هتــک حرمت 
در جامعــه، یکــی از آن چیزهایــی اســت کــه اســام 
مانــع از آن اســت؛ نبایــد ایــن اتفــاق بیفتــد. فضــای 
هتــک حرمــت، هــم خــاف شــرع اســت، هــم خاف 
اخــاق اســت و هــم خــاف عقــل سیاســی اســت.«

 کتمان حقایق
ــی  ــه نوع ــه ب ــم ک ــات مه ــائل و موضوع ــی از مس یک
می شــود، کتمــان  شــمرده  سیاســی  بداخاقــی 
حقایــق و عــدم تبییــن آن اســت کــه قاعدتــا در 
ــد.  ــاق می افت ــات اتف ــی و انتخاب ــای سیاس جریان ه
نامزدهــا بایــد اگــر امتیــازی از رقیــب را کســی مطــرح 
کــرد یــا ســؤالی از عمــل مطلــوب رقیــب داشــت، بــه 
ــا  ــی از رقب ــی کس ــّو سیاس ــر در ج ــد و اگ آن بپردازن
ــا  ــه ب ــی در رابط ــده و حقایق ــع ش ــم واق ــورد ظل م
ــن ــوع را تبیی ــت، آن موض ــده اس ــب گردی ــا قل  آن ه

 کنند. 
بــه یقیــن کتمــان حقایــق و تبییــن نکــردن آن 
ــب  ــه رقی ــه زدن ب ــث ضرب ــه باع ــه اینک ــه ب ــا توج ب
می شــود، بداخاقــی سیاســی و امــری ضــد اخاقــی 
اســت و بایــد از آن دوری کــرد؛ زیــرا کتمــان حقیقــت 
ــه جــای  ــار بــدی را در جامعــه و در میــان مــردم ب آث
می گــذارد. خــدای متعــال در آیــه 1۸۷ ســوره عمــران 

می فرماینــد: ال تکتمونــه.

ــت  ــات ریاس ــر انتخاب ــه دیگ ــک هفت ــر از ی کمت
ــان  ــا پای ــود؛ ب ــزار می ش ــم برگ ــوری دوازده جمه
کاندیــدای   ۶ مناظــرات  دور  ســومین  یافتــن 
انتخابــات، حساســیت های تبلیغاتــی در بیــن 
 ســتاد ها و طرفــدران آن هــا هــم بــه اوج خــود 
بــر  عــاوه  میــان  ایــن  در  اســت؛  رســیده 
ــه  ــوم ک ــی مرس ــی و انتخابات ــای سیاس رقابت ه
 در صــورت قــرار گرفتــن در چارچــوب قانونــی 
و عرفــی می توانــد بــه گــرم کــردن تنــور انتخابــات 
ــاری  ــی ی ــعور انتخابات ــور و ش ــر ش ــزودن ب و اف
رســاند، آنچــه حائــز اهمیــت اســت، رعایــت 
بنیادیــن  و  کلــی  موازینــی  و  سلســله نکات 
ــات  ــر انتخاب ــت اندرکاران ام ــوی دس ــژه از س به وی
ــن  و نامزد هاســت؛ شــاید بهتریــن هدایتگــر در ای
رابطــه کام و بیانــات مقــام معظــم رهبــری باشــد؛ 
معظم لــه در دیدارهــای اخیرشــان اشــاراتی بــه امر 
انتخابــات داشــته اند کــه در ذیــل بخشــی از آن هــا 
مــرور می شــود؛ بی تردیــد ســرلوحه قــراردادن 
ــات  ــن بیان ــدرج در ای ــتورکار های من ــکات و دس ن
انتخابــات دوازدهمیــن دوره ریاســت جمهــوری را 

ــات برگزارشــده گذشــته  ــد بیشــتر انتخاب ــه مانن ب
ــل  ــامی تبدی ــاب اس ــرای انق ــتاوردی ب ــه دس ب

می ســازد.
 نکات انتخاباتی 

در دانشگاه امام حسین)ع( 
هفتــه  روز چهارشــنبه  رهبــری  معظــم  مقــام 
گذشــته )۲0 اردیبهشــت ماه( طــی بیاناتــی در 
دانشــگاه افســری و تربیــت پاســداری امــام 
حســین)ع( فرمودنــد: انتخابــات، یکــی از آن 
ــد  زمینه هایــی اســت در کشــور کــه ]هــم[ می توان
ــه   ــد مای ــم می توان ــود، ه ــرو بش ــا و آب ــه  اعت مای
ضعــف و سســتی و ایجــاد مشــکات بشــود؛ 
اگــر مــردم شــرکت کننــد، بــا نظــم شــرکت 
کننــد، بــا اخــاق حرکــت بکننــد، ایــن مایــه  
ــوری اســامی اســت و  ــرو و عــزت نظــام جمه آب
ــد  ــی کنن ــر بد اخاق ــد، اگ ــکنی کنن ــر قانون ش اگ

ــد.  ــد ش ــام خواه ــا تم ــرر م ــه ض ــات ب انتخاب
 سه نکته کلیدی 

برای نامزدهای انتخاباتی
ــان  ــن آقای ــه  ای ــه هم ــم ب ــه می کن ــن توصی  م

ــتند و  ــی هس ــای انتخابات ــه نامزده ــی ک محترم
ــد  ــردم بای ــه م ــه را ب ــم - آنچ ــا می گوی ــه آن ه ب
ــه آن هــا مــن  ــم - ب ــم، عــرض کردی عــرض بکنی
در  در وعده هــای خــود،  عــرض می کنــم کــه 
برنامه هایــی کــه بــه مــردم می دهنــد، توجــه 
کننــد کــه ســه چیــز را حتمــا رعایــت بکننــد: یکــی 
مســائل اقتصــادی اســت. حتمــا توجــه کننــد بــه 
مســائل اقتصــادی و بگوینــد و قاطــع بگوینــد کــه 
ــرای اقتصــاد کشــور می خواهنــد تــاش بکننــد. ب

ــان،  ــه در بـرنامـه ریـزی هایشـ ــی ک ــه  دومـ  نکتــ
بــه مــردم  در وعده هایــی کــه  اظهاراتشــان،  در 
ــزت  ــئله  ع ــد، مس ــی کن ــد خودنمای ــد بای می دهن
ــان!  ــت. آقای ــران اس ــت ای ــتقال مل ــی و اس مل

ملــت ایــران، یــک ملــت انقابــی اســت. 
ــا و  ــی در برنامه ه ــد خیل ــه بای ــومی ک ــه  س نکت
ــورد  ــرم م ــای محت ــای نامزده ــارات و وعده ه اظه
ــی اســت  ــت مل ــن امنی ــرد، همی ــرار بگی توجــه ق
ــت  ــه امنی ــی اســت. مــردم ب ــن آرامــش مل همی
ــع  ــه  َتَب ــم ب ــر ه ــن حقی ــد، ای ــت می دهن اهمی
مــردم، بــه امنیــت ایــن کشــور اهمیــت می دهــم؛ 
در انتخابــات بایــد امنیــت بــه  صــورت کامــل 
محفــوظ بمانــد و هرکســی کــه از ایــن راه تخطــی 

ــد خــورد. ــد ســیلی خواه ــا بدان ــد، قطع بکن
 نکات انتخاباتی در دیدار با فرهنگیان 

 1۷ تاریــخ  در  رهبــری  معظــم  مقــام 

اردیبهشــت در دیــدار بــا معلمــان و فرهنگیــان 
حیاتــی  انتخابــات  کــه  بدانیــد  فرمودنــد: 
بالخصــوص  انتخابــاِت  ایــن  نــه   اســت؛ 
به خصــوص  کشــور،  انتخابــات   ]بلکه[همــه  
ــر  ــات ریاســت جمهــوری کــه از همــه مهم ت انتخاب
اســت، در همــه  دوره هــا، واقعــا بــرای کشــور حیاتــی 
ــرای اداره  کشــور و حفــظ کشــور و  اســت. آنچــه ب
منافــع ملــت بــه صــورت فــوری، فوتی الزم اســت، 
حضــور مــردم اســت؛ حضــور مــردم اســت! حضور 

ــت. ــه گره گشاس ــت ک ــردم اس م

 نکات انتخاباتی در دیدار با کارگران 
مقــام معظــم رهبــری در تاریــخ 10 اردیبهشــت در 
دیــدار بــا کارگــران فرمودنــد: مهم تریــن مظهــر این 

حضــور، انتخابــات اســت؛ عــرض مــن بــه مــردم 
ــان   ــم ف ــردم نمی گوی ــه م ــن ب ــت. م ــن اس ای
کــس را انتخــاب بکنیــد، فــان  کــس را انتخــاب 
ــه مــردم نخواهــم گفــت؛  ــز ب ــن را هرگ ــد؛ ای نکنی
ــم  ــه مــردم عــرض می کنــم و اصــرار می کن امــا ب
ــدوق رأی حاضــر بشــوید  ــای صن ــا در پ ــه حتم ک

ــد. و رأی بدهی
 نکات انتخاباتی 

در دیدار با مسئوالن نظام 
ــت  ــخ 5 اردیبهش ــری در تاری ــم رهب ــام معظ   مق
 در روز عیــد مبعــث در  دیــدار بــا مســئوالن نظــام 
و ســفرای کشــورهای اســامی فرمودنــد: انتخابات 
ــه  ــردم در صحن ــور م ــم حض ــر مه ــی از مظاه یک
ــز  ــم. مــردم عزی ــن را عــرض بکن ــده ای اســت؛ بن
ــد  ــد و بای ــه می دانن ــک وظیف ــات را ی ــا انتخاب م
ــت  ــق اس ــم ح ــت؛ ه ــه اس ــک وظیف ــد، ی  بدانن
ــان  ــن آقای ــه همــه  ای ــه اســت. مــن ب هــم وظیف
محترمــی کــه نامــزد انتخابــات ریاســت جمهــوری 
هســتند، ایــن را عــرض می کنــم - حرفــی اســت 
کــه بار هــا گفته ایــم- تصمیــم بگیرنــد، بــه مــردم 
ــول  ــد، ق ــد، در تبلیغاتشــان هــم بگوین هــم بگوین
ــور  ــور کش ــرفت ام ــرای پیش ــه ب ــد ک ــم بدهن ه
بــرای توســعه  اقتصــادی، بــرای بــاز کــردن گره هــا 
ــد  ــا نخواه ــن مرز ه ــرون از ای ــه بی ــان ب نگاهش

بــود، نــگاه بــه خــود ملــت خواهــد بــود. 

نگاهی به بیانات اخیر مقام معظم رهبری درباره انتخابات  

 قولی که هر ۶ کاندیدا 
باید به مردم بدهند 

ادامه از صفحه اول

،،
بی تردیــد ســرلوحه قــراردادن نــکات و 
دســتورکار های منــدرج در بیانــات مقــام 
معظــم رهبــری، انتخابــات دوازدهمیــن 
ماننــد  بــه  را  ریاســت جمهــوری  دوره 
بیشــتر انتخابــات برگزارشــده گذشــته 
بــه دســتاوردی بــرای انقــاب اســامی 

تبدیــل می ســازد.

رئیس مجلس:
 حضور بانشاط مردم 

 در انتخابات، سپر امنیتی 
برای کشور ایجاد می کند 

شــورای  مجلــس  رئیــس  الریجانــی،  علــی 
اســامی، در جمــع خبرنــگاران گفــت: در شــرایط 
ــال  ــه دنب ــران ب ــه دیگ ــه ک ــران و منطق ــروز ای ام
ــت  ــتند، وضعی ــران هس ــرای ای ــازی ب مسئله س
حضــور مــردم  در انتخابــات، عامــت بســیار 

می شــود. محســوب  جــدی 
وی بــا بیــان اینکــه حضــور جــدی مــردم در 

ــد  ــع می کن ــدات را رف ــات بســیاری از تهدی انتخاب
ــری  ــم رهب ــام معظ ــش مق ــدی پی ــزود: چن اف
فرمایشــات  انتخابــات  موضــوع  درخصــوص 
مبســوطی داشــتند و مطالــب دقیقــی را فرمودنــد 
کــه بــه امنیــت ملــی کشــور مربــوط می شــود کــه 
ــوع  ــی مجم ــت؛ یعن ــز هس ــور نی ــه همین ط البت
در  منطقــه کــه  بندهــای  و  زد  و  رفت وآمدهــا 
صحنــه بین الملــل انجــام می شــود، بیانگــر ایــن 
اســت کــه احتیــاج بــه حمایــت جــدی از ســوی 
مــردم اســت کــه دشــمنان احســاس کننــد یــک 
ســپر دفاعــی در کشــور وجــود دارد؛ منظور از ســپر 
دفاعــی همــان حضــور مــردم در انتخابــات اســت.

گاهــی گفت وگوهــا و بگــو و مگوهــا در انتخابــات 
ــردم  ــدن م ــث آزرده ش ــه، باع ــورت گرفت ــه ص ک
ــد روی اراده  ــات نبای ــن موضوع ــه ای ــود ک می ش

مــردم تأثیرگــذار باشــد.
در  مــردم  حضــور  افــزود:  مجلــس  رئیــس 
ــپر  ــد س ــت و می توان ــی اس ــات، کار بزرگ انتخاب
ــود  ــه  وج ــران ب ــت ای ــردم و مل ــرای م ــی ب دفاع

آورد.
 بنــده کــه ســال ها در مســائل امنیــت ملــی 
ــه  ــم ک ــرض می کن ــن موضــوع را ع ــردم، ای کار ک
حضــور مــردم بســیاری از مخاطــرات و تهدیــدات 

را از ایــران دور می کنــد. تســنیم

 سخنگوی هیئت مرکزی 
نظارت بر انتخابات شوراها:

متناسب با نوع جرم نامزد 
مجازات اعمال خواهد شد  

فرهــاد تجــری، ســخنگوی هیئــت مرکــزی نظــارت، 
ــزی  ــت مرک ــی هیئ ــط عموم ــا رواب ــو ب در گفت وگ
ــاره  ــامی درب ــوراهای اس ــات ش ــر انتخاب ــارت ب نظ
نحــوه گــزارش تخلفــات تبلیغاتــی نامزدهــا گفــت: 
ــم  ــر داری ــده و ناظ ــتگاه های گزارش  دهن ــم دس ه
ــارت  ــای نظ ــی و هیئت ه ــای اجرای ــل هیئت ه مث
ــتگاه هایی  ــتم ها و دس ــم سیس ــا و ه و فرمانداری ه

دائــم  قانونــی مســتمر و  داریــم کــه وظایــف 
مثــل  دارنــد؛  جرایــم  و  تخلفــات  درخصــوص 
ــه  ــه وظیف ــی ک ــی و دســتگاه قضای ــروی انتظام  نی
و رســالت عمومــی اش برخــورد با تخلفــات و جرائم 
و نقــض قوانیــن اســت. ســخنگوی هیئــت مرکــزی 
نظــارت ادامــه داد: در صورتــی کــه جــرم افــراد احراز 
شــود، هــم حــق خصوصــی افــراد اســت که شــاکی 
اجرایــی  نظارتــی،  دســتگاه های  هــم  و   شــوند 
و فرمانداری هــا موظــف هســتند ایــن تخلفــات 
ــان  ــد و ضابط ــزارش دهن ــی گ ــع قضای ــه مراج را ب
دســتگاه قضایــی مکلــف هســتند ایــن تخلفــات را 

پیگیــری کننــد. جــام جــم

تا انتخابات
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دکتــر حســن کامــران را همــه اصفهــان 
ــهورترین  ــوان او را مش ــند و می ت می شناس
مطــرح  سیاســتمداران  بانفوذتریــن  و 
و  شــجاعت  کــه  دانســت  اصفهانــی 
ورد  بودنــش  صریح الهجــه  و  جســارت 
زبــان خــاص و عــام اســت، بــا هیــچ 
ــدارد و در  ــات ن ــی و مماش ــس رودرواس ک
ــز ســکوت نکــرده و  ــردم هرگ ــر حــق م براب
نمی کنــد، اگــر حواشــی و فرافکنی هــای 
را کنــار  تنگ نظــران  و  برخــی حســودان 
گذاشــته و منصفانــه قضــاوت کنیــم در 
اصفهــان  بــروز خشک ســالی  ســال های 
هیــچ کــس به انــدازه دکتــر کامــران پیگیــر 
ماجــرا نبــوده و بــرای ایــن شــریان حیــات 
اصفهــان دل نســوزانده اســت ولــی هیــچ گاه 
نخواســته ایــن عملکردهایــش رنــگ و بــوی 
ــه  ــه بهان ــود، ب ــانه ای ش ــه و رس ــا گرفت ری
انتخابــات میــان دوره ای مجلــس دهــم، 
ــرور  ــه م ــی ب ــم در گفتگوی ــته دیدی شایس
ــرات ایشــان در خصــوص  ــا و نظ پیگیری ه

آب بپردازیــم.

بــا  در گفت  وگــو  ادوار مجلــس  نماینــده 
ــن  ــای وطــن، آب را مهم تری ــگار کیمی خبرن
ــت  ــان دانس ــع در جه ــعه جوام ــل توس عام
و تصریــح کــرد: متأســفانه در ســال های 
کشــور  در  کم آبــی  بحــران  بــا  اخیــر 
ــاذ  ــا اتخ ــت ب ــاز اس ــم و نی ــه بوده ای مواج
تصمیماتــی درســت، مدیریــت صحیحــی در 

ــود.   ــال ش ــوزه اعم ــن ح ای
ــردم شــرق  ــه مشــکات م ــا اشــاره ب وی ب
اصفهــان و کشــاورزان ادامــه داد: کشــاورزان 
بــا بحــران کم آبــی مواجــه هســتند و از 
طرفــی آب زاینــده رود بــه ســرقت رفتــه 
اســت. حیــات منطقــه، بــه حیــات ایــن رود 
ــال آب  ــا انتق ــه ب ــال آنک بســتگی دارد و ح
ــرایط  ــان ش ــرق اصفه ــردم ش ــه، م رودخان
ــاز  ــد و نی ــواری را می گذرانن ــی و دش بحران
ــرا  ــت؛ چ ــاورزی اس ــر از آب کش ــان فرات آن
ــت  ــا محدودی ــز ب ــان نی ــرب آن ــه آب ش ک

ــت. ــده اس ــه ش مواج
ــی  ــر زمان ــرد: اگ ــان ک ــه بی ــران در ادام کام
دولتــی بــر روی کار آمــد کــه آب زاینــده رود 
آن  زمــان  آیــا  داد،  انتقــال  یــزد  بــه  را 
نرســیده کــه حــق مــردم، به ویــژه آنــان 

کــه ســهم خصوصــی از ایــن آب دارنــد، بــه 
آنــان برگردانــده شــود؛ مگــر نــه ایــن اســت 
ــت؟  ــرای ماس ــران س ــاک ای ــه خ ــه هم ک
محــروم  کشــاورزان  حق النــاس  پــس 

ــد؟ ــد ش ــه خواه ــان چ ــرق اصفه ش
ــه  ــا ب ــه آی ــش ک ــن پرس ــرح ای ــا ط وی ب
ــتان  ــه اس ــده رود ب ــال آب زاین ــای انتق ج
ــا  ــه ب ــود ک ــر نب ــر، بهت ــوارد دیگ ــزد و م ی
ــاورزی  ــدرن کش ــیوه های م ــتفاده از ش اس
ــای  ــن نیازه ــرزمین را در تأمی ــردم آن س م
ــیوه های  ــت: ش ــرد، گف ــاری ک ــان ی خودش
آب  مصــرف  ضمــن  کشــاورزی  مــدرن 

ــد؛  ــر، تولیــد بیشــتری را عرضــه می کن کمت
پــس می تــوان بــا مدیریــت صحیــح منابــع 
آب و بــا اســتفاده از دانــش و فنآوری هــای 
را  زیــر کشــت  بهــره وری ســطح  نویــن 
افزایــش داد؛ نــه اینکــه بــه کشــاورزان 

ــرد. ــم ک ــتان ظل ــر اس دیگ
ــه  ــس ادام ــان در ادوار مجل ــده اصفه نماین
داد: اینجــا صحبــت از حــق انســان های 
ــی  ــا عــرق جبیــن نان شــریفی اســت کــه ب
حــال بــه دســت آورده و عــاوه بــر کمــک 
بــه چرخــش اقتصــادی کشــور، زکات مــال 
خویــش را نیــز پرداخــت کرده انــد. اگــر بــه 
میــان ایــن مــردم برویــد، درد را در چشــمان 
ــا بغــض  ــه ب ــد ک ــدری می بینی شــرمگین پ
می گویــد: »3 مــاه اســت کــه بــرای غــذای 
ــا  ــرم.« ی ــت بخ ــته ام گوش ــدم نتوانس فرزن
ــد:  ــه می گوی ــد ک ــادری را می بینی ــک م اش
»مــا زکات پرداخــت می کردیــم؛ حــال نــاِن 
خــوردن نداریــم. مــا بیچــاره شــدیم. بیاییــد 

بــه فریــاد دل مــا برســید.«
بــروز  بــه  اذعــان  بــا  کامــران  دکتــر 
آســیب های اجتماعــی جــدی در منطقــه 
ــر اثــر بی آبــی هشــدار داد: جبــران  شــرق ب

ایــن آســیب ها بــرای دولــت و جامعــه 
اســت.  جبران نشــدنی  گاه  و  هزینه بــر 
زاینــده رود، موضوعــی ملــی و فراملــی بــوده 
ــت؛  ــاس اس ــردم حق الن ــن م ــه ای و حقاب
ــی ســوءمدیریت اســت  ــا مقصــر اصل اینج

ــی. ــالی جهان ــروز خشکس ــه ب ن
وی خاطرنشــان کــرد: کشــاورزان صدقــه 
نمی خواهنــد و توقعــی از کمیتــه امــداد 
و بهزیســتی هــم ندارنــد. آن هــا فقــط 
اشــتباهی کــه  می خواهنــد.  را  حقشــان 
ــه  ــت ک ــن اس ــد ای ــام می دهن ــی انج برخ
ــد.  ــای نامناســب می کنن ــان برخورده ــا آن ب
ــی)ع(  ــان عل ــه موالیم ــم ک ــوش نکنی فرام
ــا فقــر، دیــن انســان  ــد کــه همان می فرماین
ناقــص و عقــل را ســرگردان می کنــد  را 
و عامــل دشــمنی اســت. بایــد صــدای 

محرومــان جامعــه را شــنید.
مــردم  بــه  خاتمــه  در  کامــران  دکتــر 
ــد  ــنگری باش ــر س ــه در ه ــان داد ک اطمین
ــق حــق  ــرای تحق ــاش خــود را ب ــت ت نهای
ــق  ــای آب و تحق ــا مافی ــارزه ب ــردم و مب م
مــاده 15۸ قانــون اساســی و قانــون 1۸ 

توزیــع عادالنــه آب خواهــد کــرد.

P.Sharifi@eskimia.ir
پروانه شریفیگروه سیاست

احمــد ســالک کاشــانی  حجت االســام 
گفت وگــو  در  اصفهــان،  مــردم  نماینــده 
ــه  ــا اشــاره ب ــگار کیمیــای وطــن ب ــا خبرن ب
ــرد:  ــار ک ــش رو اظه ــات پی ــت انتخاب اهمی
ــم  ــی  و ه ــتکبار جهان ــمنان و اس ــم دش ه
جریان هــای سیاســی کــه در داخــل کشــور 
انتخابــات  ایــن  بــه  فعالیــت می کننــد 

دوخته انــد. چشــم 
احمــد ســالک کاشــانی  حجت االســام 
حــق  طــرف  یــک  از  انتخابــات  گفــت: 
و  اســت  حق النــاس  بــوده کــه  مــردم 
دســتگاه های اجرایــی بایــد ایــن رأی را 
ــت  ــق کاندیداهاس ــد. دوم ح ــت کنن حفاظ
تــا بــا صداقــت و شــفافیت و اخــاص 
ــکاری  ــد و از فریب ــت کنن ــردم صحب ــا م ب
پوپولیســتی کــه هیــچ گاه  و وعده هــای 
تحقــق پیــدا نمی کنــد، بپرهیزنــد. از طــرف 
ــرای  ــه ب ــت ک ــت اس ــق حاکمی ــر ح دیگ

ــرای  حفــظ نظــام تــاش کنــد و بســتر را ب
حضــور پرشــور مــردم بــا رأی بــا ســامت و 

ــد. ــم کن ــت فراه امنی
مــا  شــریف  مــردم  داد:  ادامــه  وی 
ــه  ــورد مطالع ــم را م ــت یازده ــرد دول عملک
قــرار داده انــد، کاســتی ها و کمبودهــا را 
ــه  ــتند ک ــن هس ــال ای ــه دنب ــد و ب می بینن
ــت  ــه دس ــور را ب ــت کش ــت مدیری سرنوش
انســان هایی بدهنــد کــه بــا معیارهــای 

مقــام معظــم رهبــری تطبیــق دارد. 
ــا هــم  ــه م ــد ک ــی فرموده ان ــری جمات رهب
بایــد دقــت کافــی داشــته باشــیم؛ از جملــه 
آنکــه در انتخابــات بهتریــن شــخص کســی 
اســت کــه درد کشــور را بفهمــد، درد مــردم 
را بدانــد و بــا آن هــا یگانــه و صمیمــی بــوده 
ــراف  ــال اس ــه دنب ــد و ب ــاد دور باش از فس
نباشــد. مــردم بایــد کســانی را انتخــاب 
ــروت و قــدرت  ــه کانون هــای ث ــه ب ــد ک کنن

متصــل نباشــند.
نایب رئیــس کمیســیون فرهنگــی مجلــس 

یکــی  رئیســی،  حجت االســام  افــزود: 
از شــش کاندیــدای ریاســت جمهــوری  
و  مردمــی  سیاســی،  ملــی،  شــخصیت 
مهم تریــن  کــه  هســتند  برنامــه  دارای 
ــاوری  ــداری و دین ب ــی ایشــان والیتم ویژگ
برجســته  شــخصیت های  کــه  اســت 
روحانیــت مبــارز و جامعــه مدرســین و 
بســیاری از علمــا و بــزرگان اســتان های 
مختلــف کشــور ایشــان را مــورد تاییــد قــرار 

داده انــد و اســتقبال  پرشــور مردمــی نشــان 
از محبوبیــت ایشــان دارد.

خاطرنشــان  کاشــانی  حجت االســام 
ــن و  ــن و متدی ــردی متی ــرد: رئیســی، ف ک
ــرت  ــا دلســوزی و غی ــی اســت کــه ب انقاب

ــت. ــده اس ــات ش ــه انتخاب وارد صحن
ــوت  ــان را دع ــریف اصفه ــردم ش ــام م تم
ــود  ــور خ ــتقبال پرش ــا اس ــه ب ــم ک می کنی
امیدواریــم  و  کننــد  دفــاع  ایشــان  از 
ــه  ــی ک ــا رأی مردم ــی ب ــای رئیس ــه آق ک
را در روز ۲9  انتخابــی  عبــادت سیاســی 
دادنــد  خواهنــد  انجــام  اردیبهشــت ماه 

انتخــاب شــوند.
وی بــا اشــاره بــه وظایــف مــردم در رابطــه 
بــا شــناخت نماینــده اصلــح گفــت: مــردم 
ــرت  ــا بصی ــاص و ب ــا اخ ــیار ب ــران بس ای
هســتند کــه بایــد شــیوه های مختلفــی 
را در انتخــاب اصلــح پیگیــری کننــد؛ از 
جملــه پرســش از معتمدینــی کــه امتحــان 
خــود را پــس داده انــد. نکتــه دوم مطالعــه 

برنامه هــای نامزدهــا و در نظــر گرفتــن 
ــد  ــردم بای ــت؛ م ــی آن هاس ــوابق اجرای س
بــا ترویــج و تبلیــغ مهندســی فرهنگــی 
ــی  ــوی و مدیریت ــاط ق ــره از نق چهره به چه

ــد. ــاع کنن ــر دف ــد نظ ــدای م کاندی
ــردم  ــاد م ــه رأی زی ــان اینک ــا بی ــالک ب س
قــدرت بازدارندگــی را در برابــر اســتکبار 
خواهــد کــرد، گفــت:  تقویــت  جهانــی 
صندوق هــای  پــای  حداکثــری  حضــور 
رأی قــدرت درون تشــکیاتی جامعــه مــا را 
حــول محــور والیــت تثبیــت خواهــد کــرد و 
ــه  ــی ب ــطح بین الملل ــران را در س ــدار ای اقت

ــت.  ــد گذاش ــش خواه نمای
مجلــس  در  اصفهــان  مــردم  نماینــده 
توصیــه  مــردم  بــه  اســامی  شــورای 
جمهــوری  ریاســت  انتخابــات  در   کــرد: 
ــا و  ــا و ترفنده ــار زیبایی ه ــوراها گرفت و ش
حرکت هــای پوپولیســتی نشــوید، امانــت را 
بــه دســت امانتــدار بســپارید و فــرد اصلــح 

را انتخــاب کنیــد.

دکتر حسن کامران، نماینده ادوار مجلس:

برای حل مشکالت مردم، تمام قد ایستاده ام
حقابه کشاورزان حق الناس است

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی در گفت وگو با کیمیای وطن:

والیتمداری و دین باوری، شاخصه های اصلی ریاست جمهوری
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برای تکمیل راه های روستایی اصفهان
رئیــس نظــارت بــر ســاخت راه هــای روســتایی اداره کل راه 
و شهرســازی اســتان اصفهــان گفــت: در ســال جــاری ۱۸ 
پــروژه راه روســتایی بــا بــرآورد ۱۱۰ میلیــارد ریــال تعریــف 
ــارات الزم،  ــن و تخصیــص اعتب ــه در صــورت تأمی شــده ک
ــام  ــتان انج ــر در اس ــول ۳۵ کیلومت ــه ط ــا ب ــن پروژه ه ای
ــت  ــریح وضعی ــی در تش ــعید خدابخش ــد. س ــد ش خواهن
ــتا  ــت: ۸۸۰ روس ــار داش ــتان اظه ــتایی اس ــای روس راه ه
در ســطح اســتان اصفهــان وجــود دارد کــه طــول راه هــای 
ــزان ۴۵۸۸  ــن می ــر می رســد و از ای ــه ۵۷۳۵ کیلومت آن ب
و ۸۳۰  آســفالت، ۳۱۷ کیلومتــر شوســه  آن  کیلومتــر 

کیلومتــر خاکــی اســت. 
راه هــای  بیشــتر  خوشــبختانه  خاطرنشــان کــرد:  وی 
ــاال هســتند  ــه ب ــوار ب ــه دارای ۲۰ خان روســتایی اســتان ک
آســفالت شــده و تنهــا راه هــای روســتایی منطقــه پشــتکوه 
مناطــق  جــزو  و  بــوده  ســخت گذر  کــه  فریدونشــهر 
سردســیر و کوهســتانی هســتند، از ایــن نعمــت برخــوردار 

ــتند.  نیس
ــداث  ــه اح ــاز ب ــه نی ــتایی را ک ــای روس ــه راه ه وی از جمل
ــتکوه  ــه پش ــد منطق ــفالت دارن ــات آس ــام عملی ــا انج ی
ــا  ــهر ت ــهر فریدونش ــزود: از ش ــت و اف ــهر دانس فریدونش
ــن مســیر  ــر اســت کــه ای روســتای پشــندگان ۱۱۰ کیلومت
آســفالت شــده و ادامــه آن تــا روســتای دورک، کاهگانــک 
و وزوه بــه طــول ۵۵ کیلومتــر جهــت تکمیــل و احــداث بــه 

ــاز دارد. خبــر فارســی ــار نی ــال اعتب ــارد ری ۳۰۰ میلی

آخرین میزان ذخیره بنزین کشور 
اعالم شد

مدیــر عامــل شــرکت ملــی پاالیــش و پخــش فرآورده هــای 
ــع  ــد و توزی ــکلی در تولی ــه مش ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــی ب نفت
ــن  ــدارد، آخری ــود ن ــوپر وج ــن س ــورو ۴ و بنزی ــن ی بنزی

ــرد.  ــام ک ــور اع ــن را در کش ــره بنزی ــزان ذخی می
ــه افتتــاح پاالیشــگاه ســتاره  ــا اشــاره ب عبــاس کاظمــی ب
خلیــج فــارس اظهــار کــرد: بــا توجه بــه افتتــاح پاالیشــگاه 
 ســتاره خلیــج فــارس مشــکلی در تولیــد بنزیــن یــورو ۴ 
و بنزیــن ســوپر وجــود نــدارد. طبــق آخریــن آمــار میــزان 
ذخیــره بنزیــن یــورو ۴ در کشــور حــدود ۸۰ میلیــون لیتــر 
اســت. وی دربــاره بنزیــن ســوپر نیــز توضیــح داد: در زمینه 
ــدارد. بنزیــن  ــد بنزیــن ســوپر نیــز مشــکلی وجــود ن تولی
ــا در بعضــی  ــد می شــود، ام ــی تولی ــدازه کاف ــه ان ســوپر ب
از جایگاه هــا مصــرف نمی شــود. طبــق آخریــن اخبــار 
ــر  ــون لیت ــدود ۱۲۰ میلی ــوپر ح ــن س ــره بنزی ــزان ذخی می
ــران  ــد ته ــزرگ مانن ــهرهای ب ــوپر در ش ــن س ــت. بنزی اس

ــان، شــیراز و... مــورد اســتفاده اســت. ایســنا اصفه

 انتقاد از جریمه تأخیر 
پرداخت مالیات ارزش افزوده

عضــو هیئت مدیــره کانــون عالــی کارفرمایــان کشــور گفــت: 
در شــرایط کمبــود نقدینگــی و دریافــت چک هــای ۶ تــا ۹ 
ماهــه، جریمــه ۲.۵ درصــدی تأخیــر پرداخــت مالیــات بــر 

ارزش افــزوده جایــز نیســت.
ــش روی  ــای پی ــه چالش ه ــا اشــاره ب ــا ب ــر آهنی ه  اصغ
ــد  ــکات تولی ــن مش ــی از مهم تری ــت: یک ــان گف کارفرمای
ــدی  ــون هدفمن ــرای قان ــان اج ــز از زم ــر چی ــش از ه بی
یارانه هــا کلیــد خــورد؛ بــه طــوری کــه هدفمنــدی یارانه هــا 
ــا  ــد؛ ام ــه صنعــت ندادن ــی از آن را ب ــد و ریال را اجــرا کردن

ــد. مهــر هزینــه ایــن طــرح را بــه صنعــت تحمیــل کردن

اخبار اقتصادی
نوبخت:

یکسان سازی ارز اجرا می شود
رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور بــا بیــان اینکــه 
مقطعــی  نوســان  در شــرایط  ارز  نــرخ  یکسان ســازی 
مقتضــی نبــود، گفــت: دولــت بــازار ارز را بــه ثبــات 

می کنــد.  اجــرا  را  آن  یکسان ســازی  و  می رســاند 
ــازار ارز در نیمــه  ــاره ب ــه شــوک یک ب محمدباقــر نوبخــت ب
دوم ســال ۹۵ اشــاره کــرد و افــزود: قیمــت ارز بــه دلیــل 
شــوکی کــه از مســائل جهانــی بــه بــازار ارز در ســال گذشــته 
وارد شــد، بــرای مــدت اندکــی از ثبــات خــارج شــد؛ امــا 
دولــت و بانــک مرکــزی آن را کنتــرل کردنــد. وی تصریــح 
کــرد: در چنیــن شــرایطی یکسان ســازی ارز مقتضــی 
نبــود؛ یکسان ســازی نــرخ ارز بایــد زمانــی اجــرا شــود کــه 
ــه  ــرای جامع ــج آن ب ــاد و نتای ــازار ایج ــبی در ب ــات نس ثب

ملمــوس شــود. خبرآنالیــن

گرانی کاالهای اساسی 
توجیه اقتصادی ندارد

نایب رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس بــا تأکیــد 
ــر اینکــه گرانــی کاالهــای اساســی غذایــی مــردم توجیــه  ب
اقتصــادی نــدارد، گفــت: نــرخ مــواد غذایــی بایــد بــر مبنــای 
ــا  ــد ب ــه بای ــا ک ــن معن ــن شــود؛ بدی ــدار تعیی نقشــه راه پای
ــا در مناســبت ها بلکــه تمــام  ــه نه تنه ــزاری همچــون یاران اب
روزهــای ســال نــرخ مــواد غذایــی را بــه ثبــات رســاند. ســید 
ــرخ گوشــت در  ــاره وضعیــت ن ــی درب ناصــر موســوی الرگان
بــازار کشــور اظهــار داشــت: نــرخ گوشــت از اواخــر ســال ۹۵ 
ــن  ــه؛ بنابرای ــش یافت ــان افزای ــزار توم ــن ه ــون، چندی تاکن
ــی و  ــای اساس ــرخ کااله ــه ن ــق یاران ــا تزری ــد ب ــت بای دول
غذایــی شــهروندان را به ویــژه در آســتانه مــاه مبــارک 

ــه تعــادل برســاند.  رمضــان ب
وی بــا انتقــاد از شــعارهایی در مــاه مبــارک رمضــان مبنــی 
غذایی شــان  مایحتــاج  نگــران  شــهروندان  اینکــه  بــر 
نباشــند، تصریــح کــرد: اگــر دولــت تدابیــر اقتصــادی را برای 
شــیب تنــد نــرخ محصــوالت غذایــی مرتبــط بــا مــاه مبــارک 
رمضــان در نظــر نگیــرد، بــه طــور حتــم نوســانات نــرخ مــواد 
ــازار اقتصــادی مــاه رمضــان را نیــز دربرمی گیــرد.  غذایــی ب
ــا بیــان  ــده مــردم فاورجــان در مجلــس همچنیــن ب نماین
اینکــه دولــت از دامــداران حمایــت نمی کنــد، تصریــح کــرد: 
هزینــه ســنگین دامداری هــا مانعــی بــرای تنظیــم اقتصــاد 
ــه  ــد دامداری هــای در کشــور تلقــی می شــود. وی ادام مول
داد: وابســتگی بــه واردات مــواد غذایــی و کشــاورزی در زمان 
تحریم هــای احتمالــی دردسرســاز می شــود؛ زیــرا ایــن 
ــی و اقتصــاد  ــت غذای ــا امنی ــه طــور مســتقیم ب موضــوع ب

معیشــتی شــهروندان ســروکار دارد.

 یارانه نقدی اردیبهشت ماه 
سه شنبه واریز می شود

یارانــه نقــدی مــاه جــاری ســاعت ۲۴ روز سه شــنبه 
همزمــان بــا ۲۶ اردیبهشــت بــه حســاب سرپرســتان 
از  مرحلــه  هفتادوپنجمیــن  می شــود.  واریــز  خانــوار 
یارانه هــای نقــدی بــه مبلــغ ۴۵ هــزار و ۵۰۰ تومــان بــه ازای 
هــر متقاضــی حاضــر در لیســت ســازمان هدفمنــدی 
ــت  ــی اس ــن در حال ــد. ای ــد ش ــت خواه ــا پرداخ یارانه ه
کــه در روزهــای تبلیغــات کاندیداهــای ریاســت جمهــوری 
بارهــا موضــوع یارانه هــای نقــدی مــورد اشــاره قــرار گرفتــه 
و برخــی بــا انتقــاد بــه رقــم فعلــی معتقدنــد کــه امــکان 
افزایــش آن تــا چندبرابــر وجــود دارد. بــا این حــال تاکنــون 
ــرای  ــه ای ب ــوری برنام ــای ریاســت جمه از ســوی نامزده
ــام  ــی آن اع ــن مال ــه و تأمی ــغ یاران ــش مبل ــوه افزای نح
ــون  ــه بیــش از ۷۵ میلی ــه ب نشــده اســت. پرداخــت یاران
نفــر در هــر مــاه هزینــه ای حــدود ۳۴۰۰ میلیــارد تومــان را 

ــراه دارد. ایمنــا ــه هم ــت ب ــرای دول ب

ساخت ایران

پنبه ریز
شــرکت مرواریــد پنبه ریــز در ســال ۱۳۶۳ بــا هــدف ارتقــای ســطح بهداشــت 
 و ســامت جامعــه اقــدام بــه تولیــد انــواع محصــوالت بهداشــتی کــرد 
ــد  ــع قــرن ســابقه توانســت کارنامــه درخشــانی در امــر تولی ــا بیــش از رب و ب
فــروش و توزیــع گســترده محصــوالت بهداشــتی در سراســر کشــور کســب کند. 
شــرکت مرواریــد پنبه ریــز در ســال ۱۳۸۸ بــا هــدف ترویــج فرهنــگ تجــارت 
ــز  ــد پنبه ری ــد اینترنتــی مرواری ــه تأســیس شــرکت خری الکترونیــک اقــدام ب
ــرکت  ــن ش ــرد. ای ــی ک ــایت اینترنت ــق س ــود از طری ــوالت خ ــروش محص و ف
ــه دریافــت مجــوز فعالیــت بازاریابــی شــبکه ای شــد.  در ســال ۱۳۹۰ موفــق ب
ــودن  ــا دارا ب ــر، ب ــال حاض ــز در ح ــد پنبه ری ــی مرواری ــد اینترنت ــرکت خری ش
ــن ســرویس های  ــه وســیله به روزتری ــوع کاال و خدمات رســانی ب بیشــترین تن
مبنــی بــر وب و تســهیل فرآینــد خریــد و انتخــاب درســت توســط مشــتریان، 
یکــی از بزرگ تریــن فروشــگاه های اینترنتــی کشــور اســت کــه تجربــه 
ــه ارمغــان آورده اســت. ارســال  لذت بخــش یــک خریــد اینترنتــی آســان را ب
ســریع، مشــتری مداری و خاقیــت از اصــول اولیــه خریــد اینترنتــی مرواریــد 
پنبه ریــز اســت کــه شــرکت بــه آن متعهــد و پایبنــد اســت و همــواره بــا ارائــه 
طیــف گســترده ای از محصــوالت بــا برندهــای مختلــف در همراهــی مشــتریان 
ــا مشــتریان  ــه، تــاش می کنــد ت در فرآینــد خریــد و حفــظ جایــگاه بی طرفان

بــا حــق انتخــاب بــرای انتخــاب درســت کاالی مدنظــر اقــدام کننــد.
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منصور رجب سربازگروه اقتصاد

ــه  ــه ب ــهری مبارک ــن ش ــار بی ــری قط ــه راهب جلس
ــی اســتانداری  ــاون عمران ــا حضــور مع ــان ب اصفه
مدیــر عامــل فــوالد مبارکــه، فرمانــدار مبارکــه مدیــر 
ــر عامــل قطــار  ــی اســتانداری و مدی ــر فن کل دفت
شــهری اصفهــان و شــهردار و تعــدادی از اعضــای 
شــورای اســامی شــهر مبارکــه در محــل ارگ 

ــد.  ــزار ش ــر برگ ــی نهچی تاریخ
راهبــری  شــورای  جلســه  در  مبارکــه  شــهردار 
ــی از  ــا قدردان قطــار شــهری مبارکــه - اصفهــان، ب
همراهــی فــوالد مبارکــه در اجــرای پروژه هــای 
ــای فاضــاب  ــژه پروژه ه ــی شهرســتان به وی عمران
شــهرهای مبارکــه و همچنیــن قطــار شــهری 
ــتا  ــن راس ــرد: در ای ــان ک ــان، بی ــه اصفه ــه ب مبارک
طرح هــای بزرگــی از جملــه راه انــدازی متــرو 
مبارکــه - اصفهــان در دســتور کار قــرار گرفتــه 

ــت.  اس
و کارهــای  فعالیت هــا  بــه  اشــاره  بــا  شــرفا 
ــان  ــه - اصفه ــروی مبارک ــرای مت ــه ب صورت گرفت
شــورای  مصوبــه  اســاس  بــر  کــرد:  اظهــار 
ــتان  ــه - بهارس ــرو مبارک ــد مت ــرر ش ــک مق ترافی
ــتگاه  ــاد ۸ ایس ــا ایج ــر و ب ــول ۵۱ کیلومت ــه ط ب
ــتان  ــا بهارس ــاز و ت ــه آغ ــوالد مبارک ــع ف از مجتم
 در چهــار ســال احــداث شــود. بحــث حمــل 
و نقــل و متــرو از مهم تریــن اقدامــات مــا در ایــن 
ــی  ــت عمران ــه معاون ــن زمین ــه در ای ــوده ک شــهر ب
ــا  ــی ب ــکاری خوب ــه هم ــوالد مبارک اســتانداری و ف

ــته اند. ــه داش ــهرداری مبارک ش
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه اجــرای ایــن پــروژه 
 شــامل آزادســازی، ریل گــذاری، خریــد واگــن 
و احــداث ایســتگاه ها در مجمــوع ۵ هــزار میلیــارد 

ریــال اعتبــار نیــاز دارد، افــزود: متــروی مبارکــه - 
اصفهــان از شــهر جدیــد مجلســی آغــاز شــده و در 

نهایــت بــه شــهر بهارســتان متصــل خواهــد شــد.
 شــهردار مبارکــه بــا تأکیــد بــر اینکــه دولــت 
شــرکت فــوالد مبارکــه و شــهرداری در احــداث ایــن 
پــروژه بــا هــم مشــارکت خواهنــد کــرد، ادامــه داد: 
۱۰ کیلومتــر از مســافت ایــن خــط متــرو در شــهر 
ــهر  ــدوده ش ــز در مح ــر نی ــی و ۴۱ کیلومت مجلس

مبارکــه وجــود دارد.
ــات اجــرای ایــن  ــان اینکــه همــه مصوب ــا بی وی ب
ــده  ــاذ ش ــری اتخ ــه راهب ــه کمیت ــروژه در جلس پ
اســت، گفــت: کمیتــه ای بــا عنــوان کمیتــه راهبــری 
متــروی شهرســتان مبارکــه بــرای تســریع در 
عملیاتــی شــدن متــروی ایــن شهرســتان تشــکیل 

شــده اســت.
ــر عامــل فــوالد مبارکــه  ــن جلســه مدی در ادامــه ای
بــا اشــاره بــه ســوابق ایــن پــروژه و رویکــرد فــوالد 
ریلــی در  از شــبکه های  بهره بــرداری  مبارکــه در 
جابه جایــی نیــروی انســانی اعــام آمادگــی کــرد تــا 
ــکاری  ــدی در هم ــدم بلن ــدا ق ــه از ابت ــه ک همان گون
برداشــته اســت، در تــداوم فعالیت هــا نیــز در کنــار 
ســایر مشــارکت کنندگان ســهم مناســبی ایفــا 

کنــد.
مبارکــه  فرمانــدار  همچنیــن  جلســه  ایــن   در 
و معــاون عمرانــی اســتاندار اصفهــان ضمــن تقدیــر 
از همکاری هــای شــرکت فــوالد مبارکــه بــر تســریع 

در اجرایــی شــدن ایــن پــروژه تاکیــد کردنــد.
 ثبت سومین رکورد تولید در 

مگا مدول های شهید خرازی فوالد مبارکه
کارکنــان پرتــاش واحــد مــگا مدول هــای احیــای 
)احیــای مســتقیم  مســتقیم شــهید خــرازی 
ــی  ــای کیف ــظ ویژگی ه ــا حف ــدند ب ــق ش ۲( موف

»اقتصــاد  ســال  اردیبهشــت ماه  در  محصــول، 
ــه  ــورد روزان ــه رک ــتغال« ب ــد و اش ــی تولی مقاومت
ــد. ــن آهــن اســفنجی دســت یابن ــد ۸۳۹۰ ت تولی

رئیــس واحــد احیــای مســتقیم ۲ بــا اشــاره 
ــد  ــن واح ــی ای ــورد قبل ــه رک ــب ک ــن مطل ــه ای ب
بــه میــزان ۸۲۶۰ تــن و مربــوط بــه فروردیــن 
ــی  ــوص چگونگ ــت، درخص ــوده اس ــال ۱۳۹۶ ب س
دســتیابی بــه ایــن رکــورد افــزود: ثبــت ایــن 
رکــورد در ســایه الطــاف الهــی و بــا توانایــی و 
از  مؤثــر  بهره گیــری  ملــی کارکنــان،  تعصــب 
 دانــش فنــی نیروهــای تولیــد و تعمیــرات واحــد
مدیریــت مناســب منابــع و نیــروی انســانی، کنترل 
بهینــه فرآینــد، افزایــش بهــره وری و کاهــش توقفات 
ــای  ــدن زمـان هــ ــل رســانـ ــه حداق ــراری و ب اضط
ــای  ــت واحده ــا حمای ــن ب ــازی و همچنی آماده س
ــه دســت  ــی و پشــتیبانی و توســعه ب خدمــات فن

ــده اســت. آم

ایــن  کــرد:  خاطرنشــان  فتحــی  محمدرضــا 
رکوردشــکنی ها بــا تأمیــن بهنــگام منابــع و گندلــه 
مــورد نیــاز و بــا کامــل شــدن ســایر توســعه های در 
نظــر گرفتــه شــده در ماه هــای آتــی ادامــه خواهــد 

ــت. یاف
 وی در بخــش پایانــی ســخنان خــود از همــکاری 
ــان واحدهــای آهن ســازی  ــاش تمامــی کارکن و ت
و پشــتیبانی و ســایر همــکاران فــوالد مبارکــه 

ــرد. ــی ک ــکر و قدردان تش
ــی، سرپرســت  ــد دهقان ــن خصــوص احم در همی
ــون  ــورد را مره ــن رک ــت ای ــه، ثب ــن ناحی ــد ای تولی
زحمــات کارکنــان تولیــد و تعمیــرات، افزایــش 
تجربــه و مهــارت آن هــا و همچنیــن همیــاری 
کاهــش  ســرویس دهنده،  واحدهــای  ســایر 
و  دستـورکارهـــا  رعایــت  اضطــراری،  توقفــات 
بازرســی های روزانــه  تولیــد و  ســت پوینت های 

دانســت.
در بخــش دیگــری از ایــن گــزارش جــواد عســکری 
کارشــناس فرآینــد تولیــد، ثبــت ایــن رکــورد را بــه 
ــت  ــک گف ــه آهن ســازی تبری ــان ناحی ــه کارکن  هم
و خاطرنشــان کــرد: در ایــن خصــوص بایــد در نظــر 
داشــته باشــیم بهبــود مســتمر در تولیــد و شــرایط 
کاری و همچنیــن افزایــش بازدهــی فرآینــد از 
ــت  ــن موفقی ــب ای ــذار در کس ــل اثرگ ــر عوام دیگ

هســتند.
 سومین رکوردشکنی پیاپی در تولید 

فوالد مذاب
بــرای ســومین بــار در ســال ۱۳۹۶ کارکــــنان 
سخـتکـــوش ناحـیــــه فوالدســازی و ریخته گــری 
ــا  ــت ماه ب ــخ ۱۹ اردیبهش ــتند در تاری ــداوم توانس م

افزایــش بهــره وری و اســتفاده بهینــه از تجهیــزات، 
ــن  ــزار و ۱۱۷ ت ــاژ ۲۱ ه ــا تن ــه ۱۱۵ ذوب ب ــا تخلی ب
ــزار  ــد ۲۰ ه ــی و تولی ــوس الکتریک ــای ق از کوره ه
و ۵۳۲ تــن تختــال، مســیر دســتیابی بــه اهــداف 
ســاالنه ناحیــه فوالدســازی و ریخته گــری مــداوم 

ــر ســازند. را هموارت
ــداوم  ــری م ــازی و ریخته گ ــه فوالدس ــر ناحی مدی
ــه  ــن ناحی ــان ای ــی از عملکــرد کارکن ضمــن قدردان
ــوس  ــای ق ــه در کوره ه ــد روزان ــی تولی ــورد قبل رک
ــه ۸  ــوط ب الکتریکــی و ریخته گــری مــداوم را مرب
ــه  ــاژ تخلی ــا تن ــد ۱۱۴ ذوب ب اردیبهشــت ماه و تولی
۲۰ هــزار و ۸۵۴ تــن و تولیــد ۲۰ هــزار و ۲۲۶ تــن 

تختــال اعــام کــرد.
همیــن خصــوص  در  مفــرد  بنائیــان  علیرضــا 
افــزود: بــا ثبــت ایــن رکــورد جدیــد، میــزان فــوالد 
مــذاب تخلیه شــده بــه مقــدار ۲۶۳ تــن و تختــال 
ریخته گری شــده بــه مقــدار ۳۰۶ تــن افزایــش 

ــت. یاف
پی درپــی  رکوردهــای  ایــن  بــه   وی دســتیابی 
و تــداوم آن هــا را نتیجــه افزایــش همدلــی و تعلــق 
 خاطــر ســازمانی کارکنــان ناحیــه فوالدســازی

ــای  ــن حمایت ه ــداوم و همچنی ــری م و ریخته گ
بی دریــغ مدیریــت عالــی ســازمان دانســت و 
تصریــح کــرد: بــه یقیــن بــا افزایــش ایــن همدلــی 
و حمایت هــا می توانیــم شــاهد بهبــود هرچــه 

ــیم. ــرکت باش ــی ش ــی و کیف ــد کم ــتر رون بیش

با مشارکت فوالد مبارکه صورت می گیرد:

احداث قطار بین شهری 
مبارکه – اصفهان

ــان  ــه مشــاوران امــاک اصفه نایب رئیــس دوم اتحادی
ــردم  ــی بیشــتر م ــه در شــرایط کنون ــر اینک ــد ب ــا تأکی ب
ــدای  ــت: از ابت ــد، گف ــکن دارن ــاره مس ــه اج ــل ب تمای
ســال جــاری تاکنــون نســبت بــه مــدت مشــابه 
ســال گذشــته، هزینه هــای رهــن و اجــاره مســکن در 
اصفهــان بیــن ۱۲ تــا ۱۶ درصــد افزایــش یافتــه اســت. 
ــازار خریــد و  مســعود احمــدی درخصــوص وضعیــت ب
ــدای  ــت: از ابت ــار داش ــان اظه ــکن در اصفه ــاره مس اج
امســال تاکنــون مصرف کننــدگان واقعــی و کســانی کــه 
نیــاز بــه مســکن داشــتند، اقــدام بــه خریــد ِملــک بنــا 

ــد. ــود کرده ان ــی خ ــوان مال ــر ت ب
ــی بیشــتر مــردم  ــان اینکــه در شــرایط کنون ــا بی  وی ب
ــا  ــت: ت ــان داش ــد، بی ــکن دارن ــاره مس ــه اج ــل ب تمای

ــدام  ــا اق ــردم تنه ــد، م ــود باش ــازار در رک ــه ب ــی ک زمان
ــه  ــد؛ چــرا کــه هزین ــه اجــاره و رهــن مســکن می کنن ب

ــد.  ــد ندارن ــرای خری ــی ب کاف
بــه گفتــه نایب رئیــس دوم اتحادیــه مشــاوران امــاک 
حــدود  اقتصــادی  شــرایط  اســاس  بــر  اصفهــان، 
۵۰ درصــد مالــکان تمایــل بــه رهــن و ۵۰ درصــد 
ــه مســتاجران  ــازل خــود ب ــه اجــاره من ــل ب  دیگــر تمای

دارند. 
 احمــدی بــا بیــان اینکــه وضعیــت قیمــت خریــد 
و فــروش مســکن امســال مشــابه ســال گذشــته 
اســت، تصریــح کــرد: بســیاری از مــردم و مالــکان 
ــرای  ــوری ب ــت جمه ــات ریاس ــج انتخاب ــار نتای در انتظ

مســکن هســتند. ایمنــا

مک نیـــل   مـــوریـــن  کیمیای وطن
کارشــناس دبیرخانــه اوپــک، از شــرکت 

پاالیش نفت اصفهان بازدید کرد. 
ــل از  ــه نق ــن ب ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ب
ــت  ــش نف ــرکت پاالی ــی ش ــط عموم رواب
کارشــناس  بازدیــد  ایــن  در  اصفهــان، 
شــرکت  ضمــن  اوپــک  دبیرخانــه 
مدیــر  حضــور  بــا  کــه  جلســه ای  در 

ــط عمومــی و رئیــس حراســت صــورت  ــرداری، رئیــس رواب بهره ب
گرفــت، در جریــان فعالیــت شــرکت پاالیــش نفــت اصفهــان قــرار 

گرفــت. 
مدیــر بهره بــرداری شــرکت پاالیــش نفــت اصفهــان در ایــن 
نشســت طــی ســخنانی پاالیشــگاه را معرفــی کــرد و گفت: شــرکت 
پاالیــش نفــت اصفهــان فعالیــت خــود را در زمینــه پاالیــش نفــت 
خــام و تولیــد فرآورده هــای نفتــی و تأمیــن خــوراک صنایــع 
ــارن  ــگاه متق ــب دو پاالیش ــال ۱۳۵۸ و در قال ــتی از س پایین دس

آغــاز کــرده اســت. 
ــورو ۴  ــن ی ــن شــرکت را بنزی ــدات عمــده ای ــر تولی حامــد آرمان ف
گازوئیــل یــورو ۴، نفــت ســفید، گاز مایــع و... عنــوان کــرد و اظهــار 
داشــت: شــرکت پاالیــش نفــت اصفهــان دســتاوردهای بزرگــی را 
ــه طــوری کــه از  در طــول ســال ها فعالیــت خــود کســب کــرده؛ ب
ــن  ــت خــام ای ــش نف ــت پاالی ــه ۶۰، ظرفی ــن ده ســال های آغازی
شــرکت بــا افزایــش ۸۵ درصــدی نســبت بــه ظرفیــت طراحــی آن 
از ۲۰۰ هــزار بشــکه در روز بــه بیــش از ۳۷۵ هــزار بشــکه افزایــش 
ــن  ــد راهبردی تری ــه تولی ــا اشــاره ب ــن ب ــه اســت. وی همچنی یافت

ــش  ــت پاالی ــاز صنع ــورد نی ــت م کاتالیس
داخلــی  متخصصــان  توســط  نفــت 
کــه  وجــودی  بــا  افــزود:  شــرکت  در 
واحدهــای »NHT« و »CCR« مجتمــع 
بنزین ســازی، در ســال ۱۳۹۲ راه انــدازی 
قــرار  عملیاتــی  ســرویس  در  و  شــده 
ــت تحریم هــا، تأمیــن  ــه عل ــود، ب ــه ب گرفت
ســوم  واحــد  نیــاز  مــورد  کاتالیســت 
ــده  ــه ش ــر مواج ــکل و تأخی ــا مش ــع »Isomerization« ب مجتم
ــور  ــار دو کش ــا در انحص ــت تنه ــن کاتالیس ــان ای ــا آن زم ــود. ت ب
جهــان قــرار داشــت؛ امــا خوشــبختانه متخصصــان توانمنــد داخلــی 
موفــق بــه تولیــد آن شــدند و ایــن اتفــاق خجســته و پرافتخــار را در 

ــد.  ــت کردن ــران ثب ــت ای ــش نف ــت پاالی ــخ صنع تاری
ــرکت  ــی ش ــط عموم ــا رواب ــی ب ــز در گفت وگوی ــل نی ــم مک نی خان
ــزرگ  ــد ب ــن واح ــمند ای ــاش ارزش ــان ت ــت اصفه ــش نف پاالی
صنعتــی را ســتود و اظهــار داشــت: پاالیشــگاه اصفهــان ازا همیــت 
ــران  ــژه ای برخــوردار اســت و مــن در مــدت حضــور خــود در ای وی
ــه  ــت ارائ ــد از آن درخواس ــرای بازدی ــه ب ــی ک ــرکت نفت ــا ش تنه

ــت.  ــوده اس ــان ب ــگاه اصفه داده ام، پاالیش
 وی پــس از بازدیــد از واحدهــای عملیاتــی شــرکت، فعالیــت 
ــزرگ  ــور ب ــت: کش ــان داش ــتود و اذع ــکاران آن را س ــاش هم و ت
ایــران بــا پشــتوانه تاریــخ شــگفت انگیزش و بــا اتــکا بــر توانایــی 
ــن  ــته و م ــی داش ــب توجه ــرفت های جال ــش پیش ــردم خوی م
رویکــرد و حرکــت پاالیشــگاه اصفهــان را بــه عنــوان نمــاد تــاش 

ــم. ــاور ارج می نه ــرزمین پهن ــن س ــان ای متخصص

معــاون امــور اقتصــادی و بازرگانــی 
وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت گفــت: 
اگرچــه تاکنــون حــدود ۲۳ شــرکت 
بــرای واردات رســمی آیفــون مجــوز 
گرفته انــد، امــا از ایــن میــان فقــط 
بــه  پنــج - شــش شــرکت موفــق 

شــده اند.  واردات  انجــام 
بــه  پاســخ  در  صادقــی  یــدهللا 

ســوالی مبنــی بــر تناقضاتــی کــه در ارتبــاط بــا تعــداد 
اظهــار  دارد،  وجــود  اپــل  واردکننــده  رســمی  نماینــدگان 
کــرد: تاکنــون در ایــن زمینــه حــدود ۲۳ شــرکت مجــوز 
 گرفته انــد؛ امــا از ایــن میــان تنهــا تعــداد اندکــی واردات 

داشته اند.
 وی همچنیــن عنــوان کــرد: درخصــوص بعضــی کاالهــا 
کشــور  از  نمایندگــی  امــکان گرفتــن  آن هــا  دربــاره  کــه 
مبــدأ وجــود نــدارد بــه واســطه هماهنگی هایــی کــه بــا 
ســتاد مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز صــورت گرفتــه، قــرار 
بــر آن شــد کــه بــرای جلوگیــری از قاچــاق راهکارهایــی 
بــرای واردات رســمی در نظــر گرفتــه شــود. بــر همیــن 
ارائــه  مربوطــه  مجوزهــای  شــرکت ها  ایــن  بــه   اســاس 

شد. 
ــح  ــن توضی ــدن و تجــارت همچنی ــت، مع ــر صنع ــاون وزی مع
فــروش  از  پــس  خدمــات  شــرکت ها  ایــن  بــرای  داد: 
ــد  ــر آن ش ــرار ب ــه و ق ــر گرفت ــرط در نظ ــوان پیش ش ــه عن ب
کــه ایــن خدمــات ارائــه شــود؛ بــه همیــن دلیــل الزم 

شــبکه  دارای  شــرکت ها  ایــن  بــود 
ــا  ــند ت ــروش باش ــس از ف ــات پ خدم
و  ســازمان حمایــت مصرف کننــدگان 
تولیدکننــدگان آن را بررســی و تأییــد 
کننــد. صادقــی در پاســخ بــه ایــن 
ــان  ــود همچن ــن وج ــا ای ــه ب ــؤال ک س
گایه هایــی از ارائــه نشــدن خدمــات 
مطــرح  آیفــون  فــروش  از  پــس 
می شــود، گفــت: اگــر مصداقــی بــرای ایــن ادعــا وجــود 
ــه  ــرا ک ــود؛ چ ــرح ش ــی مط ــورت مصداق ــه ص ــد ب دارد، بای
ــس  ــات پ ــتن خدم ــوز داش ــن مج ــش از گرفت ــدا پی در ابت
بــوده و ســازمان  ایــن شــرکت ها  الزامــات  از  از فــروش 
ــام داده  ــددی انج ــی های متع ــه بررس ــن زمین ــت در ای  حمای

است. 
وی در پایــان در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه گاه گفتــه می شــود 
ــرکت ها  ــن ش ــرمایه ای ای ــم س ــودن حج ــن ب ــل پایی ــه دلی ب
ــازار  ــان در ب ــده اند و همچن ــه واردات کان نش ــق ب ــا موف آن ه
ــرد:  ــار ک ــوند، اظه ــده می ش ــور دی ــه وف ــاق ب ــای قاچ آیفون ه
مــا نمی توانیــم فعــاالن صنفــی را بــر اســاس میــزان ســرمایه 
ــر  ــد ب ــرار باش ــر ق ــاس اگ ــن اس ــر همی ــم؛ ب ــدی کنی طبقه بن
ارائــه مجوزهــای مــا بحــث خــرد و کان بــودن ســرمایه 
ــث دارد  ــای بح ــوع ج ــن موض ــد، ای ــرح باش ــرکت ها مط ش
و بــر همیــن اســاس الزم اســت مقــررات کشــور بــه گونــه ای 
ــکان  ــی، ام ــوان مال ــر ت ــا ه ــردی ب ــر ف ــه ه طراحــی شــود ک

بهره گیــری از آن را داشــته باشــد. اقتصــاد آنالیــن

نایب رئیــس شــورای ملــی زعفــران از رشــد ۶۰ 
درصــدی صــادرات زعفــران در ســال ۹۵ خبــر داد 
ــای  ــادرات ط ــته ارزش ص ــال گذش ــت: س و گف

ــت.  ــوده اس ــون دالر ب ــرخ ۲۵۳ میلی س
غامرضــا میــری بــا بیــان اینکــه صــادرات زعفــران 
در ســال گذشــته بــه ۱۷۶ تــن رســید، اظهــار 
ــون دالر  ــادرات ۲۵۳ میلی ــن ص ــت: ارزش ای داش
بــوده اســت؛ ضمــن اینکــه ایــن صــادرات نســبت 
بــه ســال ۹۴ کــه حــدود ۱۱۳ تــن زعفــران از کشــور 
ــه ۶۰ درصــد رشــد داشــته  ــک ب  صــادر شــد، نزدی

است. 
ــه  ــز اضاف ــران نی ــازار زعف ــت ب ــاره وضعی وی درب
حاضــر  حــال  در  محصــول  ایــن  بــازار  کــرد: 

وضعیــت خوبــی دارد؛ بــازار بــه ثبــات رســیده         
و عرضــه و تقاضــا بــا یکدیگــر همخوانــی دارد. 
نایب رئیــس شــورای ملــی زعفــران بــا بیــان 
ــدگان اســترس  ــا وضــع موجــود صادرکنن ــه ب اینک
تأمیــن سفارش هایشــان را ندارنــد، افــزود: بــا 
ایــن وضــع، صادرکننــده بــه راحتــی می توانــد 
ســفارش هایی را کــه می گیــرد، تأمیــن کنــد. 
میــری ادامــه داد: صــادرات نیــز روال معمــول 
همین طــور  نیــز  داخــل  بــازار  دارد؛  را   خــود 
ــرم  ــر کیلوگ ــت ه ــل قیم ــر حداق ــال حاض و در ح
زعفــران ۴ میلیــون و ۲۰۰ هــزار تومــان و حداکثــر 
تومــان  هــزار   ۷۰۰ و  میلیــون   ۵ آن   قیمــت 

است. ایسنا

نایب رئیس اتحادیه مشاوران امالک اصفهان عنوان کرد:

افزایش هزینه های رهن و اجاره مسکن در اصفهان
نایب رئیس شورای ملی زعفران عنوان کرد:

رشد ۶۰ درصدی صادرات زعفران

توضیحات معاون وزیر صنعت درباره واردات مجاز آیفونبازدید کارشناس اوپک از شرکت پاالیش نفت اصفهان

،،
بــر اســاس مصوبــه شــورای ترافیــک 
مقــرر شــد متــرو مبارکــه - بهارســتان 
بــه طــول ۵۱ کیلومتــر و بــا ایجــاد 8 
ایســتگاه از مجتمع فوالد مبارکه آغاز 
و تــا بهارســتان در چهــار ســال احــداث 

شــود.

39 50 ارز بانکی ثابت ماند3 مورد قاچاق انسان در گمرک 
کشف شد

برند لوازم  خانگی 
غیراستاندارد اعالم شد

تعطیلــی بازارهــای جهانــی ســبب شــد تــا روز یکشــنبه نــرخ 
39 ارز عمــده در بانــک مرکــزی ثابــت بمانــد.

معــاون حقوقــی و نظــارت گمــرک بــا اعالم کشــف و شناســایی 
۵۰ مــورد قاچــاق انســان در گمــرک، از افزایــش شــفافیت در 

بخــش تجــارت کشــور خبــر داد.

 GREEN« بنا بر اعالم اســتاندارد اســتان تهران یخچال فریزر
HOUSE«، اجــاق گاز  »LAMBSTR«، اجــاق گاز خانگــی و 

آبگرمکــن گازســوز »کامیــاب« غیراســتاندارد هســتند.
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84,000,000

  کیا پیکانتو 2۰17

203,000,000

  کیا اسپورتیج نیو

315,000,000

 T NX2۰۰ لکسوس  

1,080,000,000

 I8 بی ام و  

114,000,000

  کیا ریو هاچ بک

258,000,000

  تویوتا راو 4 نیو

650,000,000

CLA2۰۰ بنز  

270,000,000

  بی ام و 22۰I کوپه
عصر خودرو

)قیمت ها به تومان(



کوتاه از استان
اهدای اعضای کودک 7 ساله 

خمینی شهری به 3 بیمار نیازمند
اعضــای  فراهــم آوری  واحــد  مســئول  خمینی شــهر - 
اصفهــان  الزهــرا)س(  آموزشــی درمانی  مرکــز  پیونــد 
مرحــوم  خانــواده  خداپســندانه  اقــدام  بــا  گفــت: 
امیرمحمــد اصغــرزاده، اعضــای بــدن ایــن کــودک 7 ســاله 
خمینی شــهری کــه بــر اثــر ســانحه تصــادف دچــار مــرگ 

ــد. ــدا ش ــد اه ــار نیازمن ــه 3 بیم ــود، ب ــده ب ــزی ش مغ
خانــواده  رضایــت  بــا  افــزود:  خلیفه ســلطانی  مریــم 
ــت هللا  ــرزاده، وی از بیمارســتان شــهید آی امیرمحمــد اصغ
اشــرفی خمینی شــهر بــه  مرکــز آموزشــی درمانی الزهــرا)س( 
اصفهــان منتقــل شــد و پــس از انجــام مراحــل مربــوط بــه 
تأییــد مــرگ مغــزی، تحــت عمــل جراحــی برداشــت اعضا 
قــرار گرفــت و عمــر دوبــاره ای بــه 3 بیمــار نیازمنــد پیونــد 

عضــو بخشــیده شــد.
وی  تصریــح کــرد: کلیه هــای ایــن بیمــار مــرگ مغــزی در 
بیمارســتان نمــازی شــیراز بــه ۲ بیمــار نیازمنــد بــه پیونــد 
کلیــه کــه از نارســایی کلیــه در رنــج بودنــد، اهــدا شــد و بــا 
اهــدای کبــد وی نیــز در همیــن مرکــز بــه بیمــاری نیازمنــد 

کبــد، حیاتــی دوبــاره بخشــیده شــد.

مشارکت 3۹درصدی مردم نجف آباد 
در پرداخت قبوض عوارض

ــوع 7۴  ــت: از مجم ــاد گف ــهردار نجف آب ــاد - ش ــف آب  نج
هــزار قبــض نوســازی توزیع شــده طــی ســال گذشــته کــه 
ارزش آن بالــغ بــر ۱۲ میلیــارد و 600 میلیــون تومــان بــود 
شــهروندان ۲۸هــزار عــدد معــادل 39 درصــد کل قبــوض 

را پرداخــت کردنــد.
  مســعود منتظــری گفــت: از لحــاظ ارزش ریالــی شــاهد 
ــق  ــی طب ــم؛ ول ــوض بودی ــن قب ــدی ای ــق ۲۴درص تحق
پیش بینی هــای صورت گرفتــه در بودجــه 95، نزدیــک 

ــق شــده اســت. ــزان محق ــن می ــه 7۲ درصــد ای ب
وی بــا اعــام درآمــد بیــش از 3 میلیــارد تومانــی نوســازی 
ــن  ــه رشــد ۲0 درصــدی ای طــی ســال گذشــته و اشــاره ب
ــش  ــال پی ــابه س ــان مش ــدت زم ــه م ــبت ب ــدار نس مق
از آن افــزود: طبــق قانــون، تمامــی عــوارض نوســازی 
پرداخت شــده شــهروندان، صرفــا در امــور عمرانــی همــان 

ــود. ــرف می ش ــه مص منطق
منتظــری بــا اعــام فرســودگی شــدید بخشــی از نــاوگان 
اتوبوســرانی شــهر بیــان داشــت: بــا وجــود نظــارت دولــت 
در زمینــه کنتــرل قیمــت بلیت هــا، عمــا خبــری از تحقــق 
ســهم دولــت در تامیــن هزینه هــای ایــن بخــش نیســت 
و چندیــن ســال اســت کــه بیشــتر شــهرداری های کشــور 
بــدون کمتریــن یارانــه دولتــی، مشــکات ایــن بخــش را 
ســختی  از  نجف آبــاد  شــهردار  می کشــند.  دوش   بــه 
و پیچیدگــی حمــل و نقــل شــهری بــه دلیــل مقــرون بــه 
صرفــه نبــودن فعالیــت در ایــن بخــش خبــر داد و اضافــه 
ــارکت  ــوارد مش ــیاری از م ــوع در بس ــن موض ــرد: همی ک
بخــش خصوصــی را کم رنــگ کــرده اســت؛ بــه طــوری کــه 
در پــاره ای از مســیرها حجــم نــاوگان اختصــاص داده شــده 
بــا تعــداد مســافران همخوانــی نــدارد و بــه همیــن دلیــل 
می تــوان پیشــنهاد اســتفاده از وســایل حمــل و نقــل 

ــرد. ــرح ک ــز مط ــر را نی ــی کوچک ت عموم

بیش از ۲ هزار مددجوی کمیته امداد 
در شهرضا

 شــهرضا - رئیــس شــورای احیــای زکات اســتان اصفهــان 
ــوی  ــر مددج ــزار و 397 نف ــر ۲ ه ــال حاض ــت: در ح گف
کمیتــه امــداد در شهرســتان شــهرضا وجــود دارنــد و 
پرداخــت زکات واجــب و مســتحب مــردم ایــن شهرســتان 
نقــش بســیار مهمــی در خدمت رســانی و رفــع محرومیــت 
از ایــن افــراد دارد. حجت االســام غامحســین رنجبــر 
ــزار  ــهرضا ۲ه ــتان ش ــر در شهرس ــال حاض ــزود:  در ح اف
ــداد در  ــه ام ــر مددجــوی تحــت پوشــش کمیت و 397 نف
شهرســتان شــهرضا وجــود دارد کــه هــزار و ۲۸۴ نفــر از این 
 افــراد کســانی هســتند کــه سرپرســت آن هــا فــوت شــده 
و درآمــدی ندارنــد؛ ۱7۱ نفــر بانــوان مطلقــه، 53 نفــر بیمــار 
صعب العــاج، 7۸9 نفــر از کار افتــاده، 9 نفــر معلــول، 55 

نفــر سرپرســت زندانــی و ۲6 نفــر بدسرپرســت هســتند.
ــز  ــه نی ــان طــرح شــجره طیب وی گفــت: در اســتان اصفه
اجــرا شــده کــه در قالــب آن باغــداران منطقــه  ثمــره هــر 
تعــداد از درختــان خــود را کــه مایــل باشــند، بــرای کمــک 

ــد. ــاص می دهن ــرا اختص ــه فق ب

افزایش تعداد مناطق شهرداری 
زرین شهر به ۲ منطقه

ــت  ــی درخواس ــت: در پ ــهر گف ــهردار زرین ش  لنجــان - ش
شــهرداری زرین شــهر و پیگیری هــای دفتــر امــور شــهری 
ــر منطقه بنــدی  ــی ب ــان مبن و شــوراهای اســتانداری اصفه
جدیــد ایــن شــهرداری، بــا افزایــش تعــداد مناطق شــهری 
شــهرداری زرین شــهر از ۱ منطقــه بــه ۲ منطقــه در ســاختار 

ســازمانی ایــن شــهرداری موافقــت شــد. 
افزایــش مناطــق  ادامــه داد: طــرح  جــواد جمالــی  
شــهرداری زرین شــهر کــه از ســوی شــهرداری ایــن شــهر 
ــد شــورای اســامی شــهر  ــود، پــس از تایی ــه  شــده ب تهی
زرین شــهر و پیگیری هــای دفتــر امــور شــهری و شــوراهای 
اســتانداری اصفهــان بــرای بررســی نهایــی به وزارت کشــور 
ــهرداری ها و  ــازمان ش ــت در س ــه در نهای ــد ک ــال ش ارس

ــید. ــب رس ــه تصوی ــور ب ــای کش دهیاری ه

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریگروه اصفهان

  ســقاخانه در معمــاری ســنتی ایرانــی، فضاهــای 
 کوچکــی بــود کــه رهگــذران تشــنه، آب پــاک 
ــنگاب های  ــردابه ها و س ــا از س ــامیدنی را ی و آش
 آن کــه در معابــر عمومــی بــه دســت اهالــی 
ــه  ــرادی ک ــا از اف ــود ی ــده ب ــت ش ــبه درس و کس
 بــه اصطــاح بــه آن هــا ســقا اطــاق می شــد 
و دارای یــک مشــک آب بــه همــراه پیالــه در کنــار 
ــقاخانه ها  ــون س ــد. اکن ــه می کردن ــد، تهی آن بودن
ــد و در حــال  ــه خــود گرفته ان ــری ب شــکل جدیدت
ــد  ــه ای معمــوال چن ــان و محل حاضــر در هــر خیاب
ــت  ــردکن اس ــه دارای آب س ــخص ک ــل مش مح
آن  از  می تواننــد  مــردم  شــده کــه  داده  قــرار 

ــد. اســتفاده کنن
 تاریخچه سقاخانه ها

اطــراف  و  اغلــب در چهارســوق ها  ســقاخانه ها 
ــای  ــار گذر ه ــی و در کن ــدارس دین ــاجد و م مس
عمومــی پــر رفــت و آمــد ســاخته می شــدند. 
ــه و  ــن رفت ــا از بی ــن محل ه ــی از ای ــون بعض اکن
ــز در بیشــتر  ــده از آن هــا نی ســنگاب های باقی مان
نقــاط  نیــز بــه علــت عــدم ســر پنــاه و زیــر بــاران 

ــد. ــی ندارن ــال و روز خوش ــدن، ح مان
مورخــان معتقدنــد که تاریخچه ســاخت ســقاخانه 
مربــوط بــه دوران ایــران باســتان اســت و معمــوال 

ــاوت  ــا در  دوره ای متف ــاخت آن ه ــری  و س کارب
بــوده و برگرفتــه از هنرهــای خــاص ایرانــی و 
ــقاخانه ها  ــال س ــوان مث ــه عن ــت؛ ب ــامی اس اس
در ابتــدا بیشــتر جنبــه خدماتــی داشــت و بانیــان 
آن هــا بیشــتر بــه منظــور ثــواب بــردن، اقــدام بــه 
ــه  ــا ب ــد؛ ام ــا می کردن ــداری آن ه ــاخت و نگه س
ــی شــدند  ــان بعضــی ســقاخانه ها دائم ــرور زم م
و بعضــی دیگــر در زمان هــای خــاص به ویــژه 

ــا شــدند. ــگام عــزاداری محــرم برپ هن
 البتــه  در بعضــی از ســقاخانه ها هــم بــرای 
ــه رهگــذران در شــب، شــمع هایی   آگاهــی دادن ب
ــه ای  ــا جنب ــه بعده ــد ک ــن می ش ــه و روش تعبی
ــازی  ــذر و نی ــه ن ــرد و کســانی ک ــدا ک ــی پی مذهب
داشــتند، هــر شــب جمعــه، شــمع هایی را در 

می کردنــد.   روشــن  ســقاخانه ها 
 بهره گیری از هنرهای اســامی در ســاخت 

سقاخانه ها 
 اگرچــه در آن زمــان امکانــات خاصــی بــرای 
معابــر  و  محــات  در  مهمانــان  از  پذیرایــی 
ــاد  ــه ی ــردم ب ــه م ــن ک ــا همی وجــود نداشــت، ام
ــا  ــاز ی ــذر و نی ــه ن ــا ب سیدالشــهدا و شــهدای کرب
آبرســانی بــه رهگــذارن می پرداختنــد، نمونــه 
ــامی  ــی و اس ــگ دین ــه فرهن ــه ب ــارزی از توج ب

ــود. ب
شــاهین ســپنتا کــه خــود نیــز یــک محقــق میراث 

فرهنگــی اســت، درخصــوص معمــاری ایــن بناهــا 
ــان  ــت: در اصفه ــن گف ــای وط ــگار کیمی ــه خبرن ب
بــرای ســاخت ســقاخانه ها از انــواع معمــاری 
ایرانــی همچــون »گــره چینــی«،  و  اســامی 
 »کاشــیکاری« و »آجــر و کاشــی« اســتفاده شــده 

و این آثار ارزش معماری و میراثی دارد.
ــار  ــه گاهــی در کن ــه ک ــن نکت ــان ای ــا بی  ســپنتا ب
پل هــا ســقاخانه ها احــداث می شــد و جزئــی 
ــل  ــه پ ــی و س ــار س ــزود : در کن ــود، اف ــل ب از پ
اصفهــان دو ســقاخانه در ضلــع شــرقی و شــمالی 
تــا چنــد  دارد کــه  قــرار  قرینــه  بــه صــورت 
 ســال قبــل مــردم هنــوز در آن شــمع روشــن 

می کردند.

  ســقاخانه ها در اصفهــان انگشت شــمار 
شــده اند

وی بــا اشــاره بــه اینکــه از میــان صدهــا ســقاخانه 
مهــم و تاریخــی اصفهــان، اکنــون بیــش از بیســت 

ــی  ــر از گاه ــده و ه ــی مان ــقاخانه باق ــد س و چن
ــهری  ــعه ش ــه توس ــه بهان ــا ب ــن بناه ــی از ای یک
بولدوزرهــا  و  لودرهــا  بی رحــم  چنــگال  اســیر 
ســقاخانه  متاســفانه  کــرد:  بیــان  می شــود، 
ــوی در کوچــه  ــای دوره صف ــار گرانبه ــوی از آث صف
 هارونیــه در جریــان احیــای میــدان امــام علی)ع( 

ــد. ــب ش تخری
ســقاخانه »دردشــت« اصفهــان نیــز در بــازار 
عالــی کاشــیکاری  نمونه هــای  از  »دردشــت« 
 اســامی اســت کــه نقوشــی از واقعــه کربــا 
و اشــعاری در مــدح ابوالفضــل)ع( دارد. همچنیــن 
سقاخانه »مســجد ســید« و سـقاخانه »ســردرب 
مقبــــره عامــه مجلســی« نیــز از نمونه هــای بدیــع 
و بی نظیــر ســقاخانه های اصفهــان هســتند کــه 
ــورد  ــن دو ســقاخانه م ــدی اســت ای متاســفانه چن
بی مهــری مســئوالن قــرار گرفتــه و حتــی در آن 

آتش ســوزی هــم رخ داده اســت.
 وی بیــان داشــت: البتــه یکــی از قدیمی تریــن آثار 
ــنگاب هایش  ــا س ــه تنه ــان ک ــقاخانه در اصفه س
ــان  ــز هللا« در می ــقاخانه »عزی ــده، س ــا مان ب رج
چهارســوق بــازار روبــه روی ورودی مســجد جامــع 
اصفهــان اســت کــه ســنگاب های ایــن اثــر بدیــع 
ــط  ــوی توس ــلیمان صف ــاه س ــامی در دوره ش اس
 فــرد خیــری بــه نــام عزیــزهللا نصــب شــده 

است.
ــجد  ــرقی مس ــع ش ــه ضل ــنگاب ها ب ــون س  اکن
ــه  ــه ب جامــع )شبســتان عمــر( منتقــل شــده  ک
ــاران در  ــاب و ب ــر آفت ــن در زی ــرار گرفت ــت ق عل

ــت. ــودی اس ــرض ناب مع

  توجه ادیان به سقاخانه ها 
ــه  ــرقی محل ــوب ش ــی« در جن ــقاخانه »طوقچ س
طوقچــی و ســقاخانه »آقــا میــرزا روضاتــی« 
نیــز  اصفهــان  امــروزی  طالقانــی  در خیابــان 
از زیباتریــن ســقاخانه ها هســتند کــه اشــعار 
ــری  ــیکاری های بی نظی ــانی و کاش ــم کاش محتش
دارنــد. ســقاخانه های محلــه »جوبــاره« هــم 
ــه در  ــن منطق ــودن ای ــین ب ــود یهودی نش ــا وج ب
ــان  ــایر ادی ــق س ــری از عش ــان دیگ ــته، نش گذش

ــت. ــدهللا اس ــه اباعب ــان ب ــاکن در اصفه س
ــه روی ســردرب  ــن« روب ســقاخانه »پنجشــنبه دی
ــم و ســقاخانه  ــان حکی ــر در خیاب مســجد جورجی
»مدرســه  ســقاخانه  نیــز  و  حکیــم  مســجد 
عتیــق«  »مســجد  ســقاخانه  و  چهاربــاغ« 
در  اصفهانی هــا  نبــوغ  از  دیگــری  نمونه هــای 
ســاخت سقاخانه هاســت. ســقاخانه های حــاج 
آقــا شــجاع، درب کوشــک، بیدآبــاد، حــاج محمــد 
ــراه ســقاخانه های  ــه هم ــر و قصــر دشــت ب جعف
ــقاخانه  ــور و س ــا ن ــی، آق ــاج عل ــراق، ح ــرگ ی گ
ــز  ــن و نی ــاج الدی ــقاخانه ت ــار س ــا در کن ترک ه
لنبــان و ســقاخانه مســجد  ذکــرهللا   مســجد 

از دیگــر ســقاخانه های مهــم و قدیمــی شــهر 
اصفهــان هســتند. بایــد گفــت هنرمندان ســقاخانه 
ــر  ــوادگان اســتادان صنعتگ ــوان ن ــع می ت را در واق
تذهیــب کاران  دانســت؛  پیشــین  قرن هــای 
ــزار  ــه ه ــانی ک ــان و خوشنویس ــا، قلمزن  زرکوب ه
نقــش  بــه کمــک  را  یــک شــی کاربــردی   و 
یــا  می پیچیدنــد  درهــم  ظریــف  نگارهــای  و 
کتیبه هایــی را بــا خــط خــوش می نگاشــتند. 

کارشناسان میراث فرهنگی در گفت وگو با کیمیای وطن عنوان کردند:

 سقاخانه، مکتب و معماری اسالمی 
فراموش شده در گذر زمان

مدیــر کل ثبــت  احــوال اصفهــان گفــت: همــه مراکــز 
ثبــت  احــوال و 7۱ دفتــر پیشــخوان خدمــات دولتــی 
بــرای ارائــه خدمــات بهتــر بــه شــهروندان بــرای 
حــال  در  اردیبهشــت ماه   ۲9 انتخابــات  در  حضــور 

هســتند. آماده بــاش 
ــه  ــه از دو هفت ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب ــین غفران حس
گذشــته تاکنــون همــه ادارات ثبــت  احــوال در ســطح 
اســتان اصفهــان بــه صــورت آماده بــاش کامــل بــرای 
ــراد  ــرای اف ــی ب ــد کارت مل ــنامه و تایی ــدور شناس ص
ــال  ــت ماه س ــات ۲9 اردیبهش ــور در انتخاب ــرای حض ب
جــاری هســتند، افــزود: در کنــار مراکــز ثبــت احــوال 
در ســطح اســتان 7۱ دفتــر پیشــخوان دولــت نیــز در 

ــتند. ــاش هس ــت آماده ب ــن دوران در حال ای

وی بــا اشــاره بــه اینکــه فعالیــت مراکــز ثبــت  احــوال 
و همچنیــن دفاتــر پیشــخوان دولــت تــا آخریــن 
لحظــات روز انتخابــات ادامــه دارد، تصریــح کــرد: 
بایــد توجــه داشــته باشــیم کــه در روز انتخابــات 
در  اساســی  مشــکل  شناســنامه هایی کــه  فقــط 
تعویــض  باشــند،  داشــته  افــراد  هویــت  احــراز 
 می شــوند و بقیــه بــه بعــد از انتخابــات موکــول 

می شود.
ــی  ــه اینکــه کارت شناســایی مل ــا  اشــاره ب ــی ب غفران
رأی دهنــدگان هــم تــا آخریــن لحظــات روز انتخابــات 
ویــژه  طــرح  ایــن  در  گفــت:  می شــود،  صــادر 
ــادر   ــک روزه ص ــورت ی ــه ص ــز ب ــراد نی ــنامه اف شناس

مهــر   می شــود. 

ــد  ــت: 6 بان ــان گف ــتان اصفه ــی اس ــده انتظام  فرمان
ــات کارآگاهــان  ســرقت مســلحانه و خشــن در عملی
پلیــس آگاهــی اصفهــان شناســایی و متاشــی 

ــدند. ش
ســردار ســرتیپ دوم عبدالرضــا آقاخانــی افــزود: 
ایــن باندهــای ســرقت مســلحانه و خشــن در ســال 
95 منهــدم و از هــم متاشــی شــدند کــه بیشــترین 
فعالیــت آن هــا ســرقت از طافروشــی ها، محمولــه و 

ــود. ــونت ب ــا خش ــراه ب ــرقت های هم س
وی دربــاره نظــارت پلیــس فتــای اســتان بــر تبلیغات 
انتخاباتــی در فضــای مجــازی افــزود: پلیــس فتــا بــه 
ــی  ــبکه های اجتماع ــات ش ــه صفح ــق هم ــور دقی ط
و ســایت های اینترنتــی را کــه در زمینــه تبلیغــات 

بــا هرگونــه  و  فعــال هســتند، رصــد  انتخاباتــی 
 تخلفــی در ایــن زمینــه برخــورد قانونــی می کنــد 
 و تــا امــروز امنیــت خوبــی در ایــن فضــا برقــرار بــوده

 است.
ــش ۴5  ــاهد کاه ــته ش ــال گذش ــه داد: س وی ادام
ــان پلیــس اســتان  ــن کارکن درصــدی تخلفــات در بی
بودیــم و امســال هــم تکریــم اربــاب رجــوع و حفــظ 
ــت  ــا جدی ــی ب ــز انتظام ــهروندی در مراک ــوق ش حق

ــود. ــال می ش ــتری دنب بیش
ــور  ــه ط ــژه ب ــای وی ــت: تیم ه ــی گف ــردار آقاخان س
ــد و  ــور می یابن ــی حض ــای انتظام ــرزده در یگان ه س
ــارت ــان نظ ــرف کارکن ــائل از ط ــن مس ــت ای ــر رعای  ب

می کنند. پایگاه خبری پلیس
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پریسا خاکبازانگروه اصفهان

ــان  ــاف اســتان اصفه ــی اداره کل اوق ــور قرآن سرپرســت ام
گفــت: بــر اســاس برنامه ریزی هــای بــه عمــل آمــده 
ــت  ــی تربی ــرح مل ــه از ط ــمین مرحل ــال 96 در شش در س
حافظــان قــرآن کریــم در اســتان اصفهــان تربیــت ۲۴ هــزار 
ــه ــرار گرفت ــتور کار ق ــوز در دس ــظ قرآن آم ــر حاف  و 500 نف

 است.
ــه  ــای ب ــا برنامه ریزی ه ــت: ب ــار داش ــمی اظه ــی قاس یحی
ــذب  ــرای ج ــردم ب ــتر م ــب بیش ــت ترغی ــده جه ــل آم عم
ــی  ــن ترتیل خوان ــال 3۴0 آیی ــی، امس ــای قرآن در برنامه ه
ــه و  ــاع متبرک ــت بق ــا محوری ــم ب ــرآن کری ــی ق و جزء خوان

ــود. ــزار می ش ــزادگان برگ امام

قاســمی افــزود: تــا پایــان ســال جــاری 65 محفــل ممتــاز 
ــان و اســتادان  ــا حضــور قاری ــم ب ــرآن کری ــی ق و بین الملل
برگــزار  اســتان  سراســر  در  قــرآن کریــم  بین المللــی 

می شــود.
  وی بــه هزینه هــای زیــاد اجــرای برنامه هــای قرآنــی 
و نبــود اعتبــارات دولتــی در ایــن راســتا اشــاره کــرد و 
ــواره  ــم هم ــرآن کری ــه ق ــه اینک ــه ب ــا توج ــت: ب ــان داش بی
دچــار مهجوریــت بــوده و بــرای اینکــه ایــن اداره کل بتوانــد 
برنامه هــای متعــدد قرآنــی را در ســطح اســتان اجــرا کنــد، 
در ســال جــاری ایجــاد ۱0 وقــف جدیــد بــا عنــوان ترویــج و 
نشــر معــارف قــرآن کریــم در سیاســتگذاری های ایــن اداره 
کل قــرار دارد کــه امیدواریــم بــا مشــارکت واقفــان ایــن امــر 

محقــق شــود.

ــی و  ــوزش فن ــر کل آم ــور مدی ــا حض ب کیمیای وطن
حرفــه ای اســتان اصفهــان، دپارتمــان صنایــع دســتی در 
مرکــز آمــوزش فنــی و حرفــه ای شــهید رجایــی اصفهان  

با مشارکت بخش غیردولتی افتتاح شد. 
مدیــر کل فنــی و حرفــه ای اســتان اصفهــان با اشــاره به 
اینکــه در راســتای ارائــه آموزش هــای مهارتــی بــا هــدف 
کارآفرینــی و توســعه اشــتغال پایــدار، اولیــن دپارتمــان 
صنایــع دســتی بــا مشــارکت بخــش غیردولتــی افتتــاح 
شــد، گفــت: دپارتمــان صنایــع دســتی بــا هــدف تلفیــق 
3 عنصــر هنــر، فرهنــگ و صنعــت، اقــدام بــه برگــزاری 
دوره هــای آموزشــی در حرفه هــای نقاشــی روی چــرم 
مینــا، قلمزنــی درجــه ۱ و ۲، فیروزه کوبــی، نقاشــی 
روی ســفال، ســرمه دوزی ســنتی و تزئینــی و ... کــرده 

ــه  ــای ب ــراد جوی ــه اف ــات ب ــه خدم ــاده ارائ اســت و آم
کار اســت.

 ابوطالــب جالــی افــزود: دپارتمــان صنایــع دســتی بــا 
مشــارکت بخــش غیردولتــی و بــا هــدف کارآفرینــی و 
اشــتغال بــا ســرمایه گذاری ۸00 میلیــون ریــال در مرکــز 
آمــوزش فنــی و حرفــه ای شــهید رجایــی اصفهــان آغــاز 

بــه  کار کــرده اســت.
بــا  انعقــاد تفاهم نامــه  گفتنــی اســت در راســتای 
آمــوزش و پــرورش ناحیــه ۲ اصفهــان، درخصــوص 
تربیــت دانش آمــوز ماهــر در طــرح پــارک مهــارت 
ــن  ــوزان بی ــر از دانش آم ــت 50 نف ــات فراغ ــرای اوق ب
ســنین ۱0 تــا ۱6 ســال توســط دپارتمــان صنایــع دســتی 

ــت. ــام شــده اس ــی انج ــزی آموزش برنامه ری

مدیر کل ثبت احوال استان اصفهان:

آماده باش ثبت  احوال و دفاتر پیشخوان اصفهان برای انتخابات
سرپرست امور قرآنی اداره اوقاف استان اصفهان:

 آموزش بیش از 24 هزار نفر حافظ قرآن در سال96

فرمانده انتظامی اصفهان خبر داد:

انهدام 6 باند سرقت مسلحانه و خشن توسط پلیس آگاهی
مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان: 

افتتاح دپارتمان صنایع دستی با مشارکت بخش غیردولتی

،،
هنرمندان ســقاخانه را در واقع می توان 
نــوادگان اســتادان صنعتگــر قرن هــای 
تذهیــــب کــــاران  دانســـت؛  پیــشـیـــن 
خوشنویســانی  و  قلمزنــان  زرکوب هــا، 
بــه  یــک شــی کاربــردی را  کــه هــزار و 
کمــک نقــش و نگارهــای ظریــف درهــم 

می پیچیدنــد

بازار بزرگ تاریخی شهرضا 
ــن بازارهــای اســتان  ــزرگ تاریخــی شــهرضا، از قدیمی تری ــازار ب ب
ــان  ــوروز میزب ــد ن ــلجوقیه، در عی ــه دوره س ــق ب ــان و متعل اصفه

ــوروزی اســت. مســافران ن
ــای  ــهر و در بخش ه ــز ش ــی در مرک ــزرگ و قدیم ــازار ب ــود ب وج
ــع  ــاج ربی ــا، ح ــا، کفاش ه ــی، نخودچی بریزه ــید عل ــا س  بازارآق
و بــازار مســگرها بــا معمــاری بومــی و اصیــل نشــان از توانمنــدی 

هنرمنــدان بــزرگ معمــار ایــن شــهر اســت .
نــوع ســاخت و معمــاری بــازار برگرفتــه از شــیوه معمــاری 
ــود  ــه وج ــوده ک ــد ب ــیع و بلن ــای  وس ــا طاق ه ــلجوقیان ب دوره س
بــر شــکوه             تیمچه هــا  و  و کاروانســراها  حجره هــای قدیمــی 

ــت. ــزوده اس ــی اف ــکان تاریخ ــن م ــی ای و زیبای
در بــازار سرپوشــیده شــهرضا کاروانســراهای متعــددی نیــز وجــود 
دارد کــه از ایــن میــان می تــوان بــه کاروانســراهای نصــرهللا، 
ســید  حــاج  شــاه منصوری،  جعفرخــان،  عظیــم،  کربایــی 
اســماعیل و کاروانســرای چهــار ســوق اشــاره کــرد کــه متاســفانه 
ــه  ــه خراب ــراها ب ــن کاروانس ــی از ای ــی بعض ــت بی توجه ــه عل ب

ــت . ــده اس ــل ش تبدی
 اگرچــه سنگ نوشــته ای دربــاره تاریخچــه بــازار شــهرضا در 
ــجد  ــون مس ــازار پیرام ــه ب ــل اینک ــه دلی ــا ب ــت، ام ــت نیس دس
جامــع بنــا شــده، تاریخچــه احــداث بــازار را بــه همــان دوره بنــای 
 مســجد جامــع کــه مربــوط بــه زمــان ســلجوقیان اســت، نســبت 

می دهند.
بازارچــه نخودچی بریزهــا، مختــص شــهر شــهرضا بــوده و در هیــچ 
ــوان  ــازاری را نمی ت ــن ب ــه ای از چنی ــران نمون ــک از شــهرهای ای ی
ــی  ــو دادن نخودچ ــغول ب ــبه مش ــه کس ــن بازارچ ــرد؛ در ای  پیداک
ــو  ــواع آجیــل را ب ــازار ان ــز در ب و هســته شــور هســتند کــه االن نی
می دهنــد. »بازارچــه توانــا« نســبت بــه بقیــه قدمــت کمتــری دارد 
و بــه دوران پهلــوی اول برمی گــردد و انــواع کســبه در آن مشــغول 

بــه کار هســتند.
از دیگــر بناهایــی کــه در طــول مجموعــه بــازار جالــب توجــه اســت، 
ــن  ــرای تأمی ــازار ب ــول ب ــه در ط ــت ک ــقاخانه هایی اس ــود س وج
ــان  ــا شــده و بانی ــف بن آب رهگــذاران تشــنه کام در فصــول مختل
 ســقاخانه ها بــرای ایــن بناهــا موقوفــات متعــددی را قــرار

داده اند.

رئیــس مجمــع نماینــدگان اصفهــان در مجلــس 
شــورای اســامی گفــت: نمونــه بــارز اشــرافیگری 
دولــت روحانــی، بودجــه ۲ برابــری نهــاد ریاســت 
جمهــوری اســت کــه صــرف تجمل گرایــی در ایــن 

نهــاد شــده اســت.
حجت االســام ســید ناصــر موســوی الرگانــی 
دربــاره نــگاه دولــت بــه اشــرافیگری اظهــار 
بیشــتر  فعلــی  دولــت  متأســفانه  داشــت: 
بــه اشــرافیگری روی آورده و نمونــه بــارز آن 

جمهــوری            ریاســت  نهــاد  خــود  هزینه هــای 
برابــری اســت. و بودجــه ۲ 

ــوری  ــت جمه ــه ۱0 دوره ریاس ــان اینک ــا بی وی ب
قبــل از دولــت روحانــی در ایــران بــوده و در 
هیــچ دوره ای اســتخر در نهــاد ریاســت جمهــوری 
وجــود نداشــته اســت، گفــت: در ایــن دوره بودجه 

نهــاد ریاســت جمهــوری صــرف ســاخت اســتخر 
در ایــن نهــاد شــده و وقتــی کــه خــود نهــاد 
ریاســت جمهــوری یــک چنیــن هزینه هایــی  
ــاری  ــه انتظ ــت چ ــای دول ــر بخش ه دارد، از دیگ

می تــوان داشــت.
بــه  یازدهــم  اینکــه در دولــت  بیــان  بــا  وی 

ــرای  ــت: ب ــد، گف ــه ش ــادی توج ــدان اقتص مفس
مثــال بحــث اختــاس ۱0 میلیــارد تومانــی از 
صنــدوق ذخیــره فرهنگیــان کــه دولت به  ســادگی 

از کنــار آن گذشــت.
وی بــا طــرح ایــن ســؤال کــه آیــا تنهــا در کشــور 
تحصیلکــرده  آموزش وپــرورش  وزیــر  دختــر 

ــه  ــم ک ــرض می گیری ــت: ف ــت، گف ــکار اس و بی
صحبت هــای جهانگیــری دربــاره دختــر وزیــر 
آیــا  امــا  باشــد؛  درســت  آموزش وپــرورش 
ــرار دارد  ــکاری ق ــرایط بی ــر در ش ــر وزی ــا دخت  تنه
و در شــرایطی کــه مقــام معظــم رهبــری واردات 
کاالهایــی را کــه در کشــور تولیــد می شــود، حــرام 
ــه اجنــاس  ــد، واردات این گون شــرعی اعــام کردن
توســط دولــت یــا منتصبــان بــه دولــت صحیــح 

اســت؟ تســنیم

#اصفهان_گردی
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 همکاری بیش از یک هزار نفر 
در برگزاری انتخابات تیران و کرون

ــرون از  ــران و ک ــدار شهرســتان تی تیــران - فرمان
همــکاری بیــش از یک هــزار نفــر در برگــزاری 
شــوراهای  و  جمهــوری  ریاســت  انتخابــات 

اســامی در ایــن شهرســتان خبــر داد.
علــی رحمانــی بــا اشــاره بــه اینکــه بیــش از هــزار 
ــوری  ــت جمه ــات ریاس ــزاری انتخاب ــر در برگ  نف
و شــوراهای اســامی در قالــب نیروهــای اجرایی 
ــی و امنیتــی فعالیــت  شــعب، پشــتیبانی، نظارت
می کننــد، گفــت: 7۱ شــعبه اخــذ رأی بــرای 
شهرســتان تیــران و کــرون پیش بینــی شــده 
کــه شــش شــعبه ســیار و در کل شهرســتان 

ــال اســت. فع
ــان داشــت: امســال شــش شــعبه اخــذ  وی بی
ــل  ــال های قب ــه س ــبت ب ــتان نس رأی در شهرس

ــزوده شــده اســت.   اف
اخیــر  سرشــماری  در  اینکــه  بیــان  بــا   وی 
جمعیــت ایــن شهرســتان بیــش از 7۱ هــزار نفــر 
پیش بینــی شــده، گفــت: حــدود 5۱ هــزار نفــر در 
 شهرســتان تیران و کرون واجد شــرایط رأی دادن 

هستند.

 ایجاد ۲۰۵ شغل در حوزه 
صنایع دستی و گردشگری کاشان  

کاشــان - رئیــس اداره میــراث فرهنگــی، صنایــع   
ســال  و گردشــگری کاشــان گفــت:  دســتی 
صنایــع  بخش هــای  در  شــغل   ۲05 گذشــته 
دســتی و گردشــگری ایــن شهرســتان ایجــاد 

ــد. ش
ســرمایه گذاری  افــزود:  جــاوری  محســن   
در حــوزه هنرهــای ســنتی و صنایــع دســتی 
افــزون بــر حفــظ هنــر گذشــتگان موجــب رونــق 
اقتصــادی و کســب و کار در جامعــه می شــود. 
وی بــا اشــاره بــه وجــود آثــار متنــوع تاریخــی اعم 
از مســجد، خانــه، کاروانســرا، آب انبــار، کاروانســرا 
و به ویــژه بــاغ فیــن و همچنیــن جاذبه هــای 
بــرای گردشــگران  را  طبیعــی، خطــه کاشــان 
داخلــی و خارجــی بســیار حائــز اهمیــت دانســت 
و گفــت: ۲0 درصــد از شــغل های ایجادشــده نیــز 

ــوده اســت. در حــوزه گردشــگری ب
ــرمایه گذاری  ــای س ــن فرصت ه ــاوری همچنی ج
در بخــش گردشــگری را یــادآور شــد و گفــت: 
ــا در  ــن فرصت ه ــرای ای ــغل ها ب ــد از ش ۱0 درص

ــه کاشــان ایجــاد شــده اســت. منطق

ساماندهی، تقویت و گسترش 
جلسات قرآن خانگی در سال جاری

 فالورجــان - مدیــر دفتــر قــرآن و عتــرت اســتان 
و گســترش  تقویــت  از ســاماندهی،  اصفهــان 
ــر  ــاری خب ــال ج ــی در س ــرآن خانگ ــات ق جلس

داد.
حجت االســام و المســلمین یعقوبــی در فاورجــان 
تقویــت  ســاماندهی  اینکــه  بــر  تأکیــد   بــا 
و گســترش جلســات قــرآن ســنتی خانگــی 
در اولویــت برنامه هــای ســال جــاری شــورای 
توســعه فرهنــگ قرآنــی اســتان اصفهــان اســت 
ــن  ــت دار در ای ــای اولوی ــر برنامه ه ــت: از دیگ گف
رشــته های  در  داور  و  مربــی  تربیــت  حــوزه 
ــزی  ــا برنامه ری ــن کار ب ــه ای ــت ک ــی اس تخصص
اجــرا  اســتان  مختلــف  مناطــق  در  و  انجــام 

ــد. ــد ش خواه
دارای  فاورجــان  شهرســتان  افــزود:  وی 
بیــش از ٣٢ مرکــز فعــال قرآنــی اســت کــه 
ــرت  ــرآن و عت ــی ق ــات فرهنگ ــب مؤسس در قال
ــت  ــتایی فعالی ــهری و روس ــرآن ش ــای ق  خانه ه

می کنند.
شهرســتان  گفــت:  یعقوبــی  حجت االســام 
فاورجــان رتبــه هفتــم  را در پانزدهمیــن آزمــون 
قــرآن کشــور کســب کــرد و امیــد اســت بــا توجــه 
ــه  ــتان، رتب ــن شهرس ــوزان ای ــداد قرآن آم ــه تع ب
 فاورجــان در ســال 96 باالتــر از رتبــه فعلــی قــرار

گیرد.

برگزاری نخستین دوره آموزش های 
 الکترونیکی دفاتر ICT روستایی 

در اصفهان   
تعــاون کار  اداره کل  اجتماعــی  امــور   رئیــس 
و رفــاه اجتماعــی اســتان اصفهــان گفــت: اولیــن 
دوره کار بــا نرم افــزار پنجــره واحــد خدمــات رفــاه 

اجتماعــی در اســتان اصفهــان برگــزار شــد. 
دوره هــا  ایــن  افــزود:  ســلیمان زاده  منصــوره 
بیماری هــای  ســامانه های  آمــوزش  شــامل 
قالیبافــان  و  ســاختمانی  کارگــران  خــاص، 
امکانــات  بــا هــدف اطاع رســانی  اســت کــه 
پنجــره واحــد خدمــات رفاهــی وزارت تعــاون 
ــزار  ــف برگ ــه اقشــار مختل ــی ب ــاه اجتماع  کار و رف

می شود.
آمــوزش  ارائــه  بــا  گفــت:  ادامــه  در  وی 
و کار خصوصــی  توســعه کســب  نرم افزارهــای 
ــه صــورت  ــز ب ــی ICT مناطــق روســتایی نی توانای

یافــت.  خواهــد  افزایــش  چشــمگیری 

رئیس مجمع نمایندگان اصفهان:

به مفسدان اقتصادی در دولت یازدهم توجه شد
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حوادث
آذرخش، کشاورز روستایی را کشت

ــورد آذرخــش شــامگاه شــنبه ســبب  اصفهــان - برخ
ــتان  ــاکن شهرس ــاله س ــتایی 40 س ــک روس ــرگ ی م

ــان شــد. ــن در شــرق اســتان اصفه نایی
رئیــس اورژانــس ناییــن گفــت: رعــد و بــرق همــراه بــا 
بــارش بــاران و تگــرگ شنبه شــب مــرگ یــک کشــاورز 

روســتایی را در ایــن منطقــه در پــی داشــت.
رضــا عباســی افــزود: ایــن کشــاورز ســاکن روســتای 
مزرعــه امــام و در صحــرای شــداد ناییــن و در زمیــن 
کشــاورزی خــود مشــغول کار بــود کــه بــه دلیــل 
ــه از  ــل حادث ــود را در مح ــان خ ــش ج ــت آذرخ اصاب

ــت داد. دس
روســتای مزرعــه امــام و منطقــه کشــاورزی شــداد در 
ــرار  ــزد ق ــه اردکان ی ــن ب ــاده نایی ــری ج ــج کیلومت پن

دارد. ایرنــا

 تعطیلی مدارس بجنورد، مانه 
و سملقان در پی وقوع زلزله

خراســان شــمالی - در پــی زلزلــه 5.7 ریشــتری همــه 
مــدارس بجنــورد، مانــه و ســملقان در نوبــت صبــح و عصــر 
ــورد  ــل شــدند. کالس هــای درس دانشــگاه های بجن تعطی
پیــام نــور حکیمــان و مؤسســه عالــی اشــراق نیــز در نوبــت 

صبــح تعطیــل شــدند.
گفتنــی اســت زلزلــه 5.7 ریشــتری ســاعت 22 و 30 
ــورد  دقیقــه شنبه شــب 23 اردیبهشــت ســال جــاری، بجن

ــد. را لرزان
بــر اثــر ایــن حادثــه تاکنــون2۱0 نفــر بــه بیمارســتان امــام 
علــی)ع( بجنــورد مراجعــه کرده انــد کــه 45 نفــر بســتری 
شــدند و 22 نفــر نیــز بــه علــت شکســتگی ســر، دســت و 

پــا بــه اتــاق عمــل رفتنــد و در حــال مــداوا هســتند.
همچنیــن دو نفــر نیــز در روســتاهای قصــر قجــر و لنگــر 

ــد. جــان خــود را از دســت داده ان

  واژگونی یک سواری در رفسنجان 
با 8 کشته

کرمــان - مدیــر مرکــز فوریت هــای پزشــکی دانشــگاه 
ــا  ــودرو ران ــی خ ــت: واژگون ــنجان گف ــکی رفس ــوم پزش عل
در محــور سرچشــمه - رفســنجان بــه کشــته شــدن یــک 

ــد. ــری انجامی ــواده 8 نف خان
ســید محســن مرتضــوی افــزود: یــک خــودرو رانــا 
بــا 8 سرنشــین شــامل چهــار زن و چهــار کــودک در 
ــن  ــپ بنزی ــه روی پم ــنجان روب ــمه - رفس ــور سرچش مح
اوراف واژگــون شــد و ایــن حادثــه بــه کشــته شــدن 
6 نفــر از سرنشــینان ایــن خــودرو در صحنــه حادثــه                

انجامیــد.
ــس 2  ــتگاه آمبوالن ــه دس ــزام س ــا اع ــرد: ب ــان ک وی بی
مصــدوم ایــن خــودرو بــا وضعیــت وخیــم بــه بیمارســتان 

علی بن ابیطالــب)ع( رفســنجان ارجــاع داده شــدند.
ــور  ــودرو در مح ــی خ ــان واژگون ــرد: مصدوم ــار ک وی اظه
رفســنجان - سرچشــمه نیــز ســاعاتی پــس از بــروز 
ــب  ــتان علی بن ابیطال ــی یو بیمارس ــه در آی س ــن حادث ای

ــد. ــان باختن ــنجان ج رفس
ــای  ــاله و خانم ه ــا 9 س ــودکان ۱.5 ت ــت: ک ــوی گف مرتض

ــد. ــا 35 ســاله بودن ــز 30 ت ــا نی سرنشــین خــودرو ران

کشف نزدیک به ۴ تن گوشت فاسد 
از کارخانه سوسیس و کالباس

ــن گوشــت فاســد از  ــه 4 ت ــک ب ــا کشــف نزدی گــرگان- ب
ــمال  ــاس در ش ــیس و کالب ــد سوس ــه تولی ــک کارخان ی

ــد. ــب ش ــه پلم ــن کارخان ــور، ای کش
ســرهنگ رضــا عســکری ،گفــت: برابــر دریافــت اخبــاری از 
منابــع خبــری مبنــی بــر اســتفاده از گوشــت غیربهداشــتی 
بــه منظــور تولیــد سوســیس و کالبــاس در یکــی از 
کارخانه هــای ســطح شهرســتان گــرگان ، موضــوع بــه 
صــورت ویــژه در دســتور کار مامــوران کالنتــری ۱3 شــهید 

ــرار گرفــت. ــن شهرســتان ق ــی ای رجائ
ــام  ــا مق ــده ب ــام ش ــی انج ــی هماهنگ ــه داد: ط وی ادام
نماینــده دامپزشــکی و  قضائــی، مامــوران در معیــت 
دادســرای عمومــی و انقــالب بــه محــل مــورد نظــر اعــزام 
کــه در بررســی از محــل مــورد نظــر مقــدار 3 تــن و 
800کیلوگــرم گوشــت فاســد و غیربهداشــتی کشــف شــد.

ــه و  ــات اولی ــزود: در تحقیق ــرگان اف ــی گ ــده انتظام فرمان
ــده دامپزشــکی  ــق نماین ــام شــده از طری کارشناســی انج
مشــخص شــد کــه گوشــت های فاســد و غیــر بهداشــتی 
بــوده کــه در تولیــد سوســیس و کالبــاس اســتفاده 

می کردنــد.

تغییر چهره برای اخاذی
و  از شناســایی  تهــران  فتــا  پلیــس  رئیــس  تهــران- 
دســتگیری فــردی کــه بــا تغییــر چهــره از دوســتش 
اخــاذی کرده بــود خبــر داد.ســرهنگ محمــد مهــدی 
ــان  ــس بی ــه پلی ــه ب ــا مراجع ــی ب ــت: خانم ــوان گف کاک
داشــت کــه شــخصی ناشــناس از طریــق  یــک آیــدی در 
یکــی از شــبکه های اجتماعــی  بــا فریــب ایشــان فیلمــی 
از وی اخــذ و تهدیــد بــه انتشــار فیلــم در فضــای مجــازی 
ــده و  ــام ش ــات انج ــا اقدام ــزود: ب ــت.وی اف ــرده اس ک
مســتندات ارائه شــده مشــخص شــد متهم که از دوســتان 
ــی و از روی  ــکل فیزیک ــل مش ــه دلی ــوده ب ــک وی ب نزدی
ــا اســتفاده از کاله  ــدی ب ــی ترفن ــه شــاکی ط حســادت ب
گیــس و تغییــر چهــره ، خــود را بــه عنــوان پســر معرفــی و 
بــا فریــب ایشــان اقــدام بــه اخــذ تعــدادی عکــس و فیلــم 
برهنــه از ایشــان کــرده، پــس از مدتــی بــه انگیــزه برهــم 
زدن آرامــش زندگــی ایشــان اقــدام بــه ارســال عکس هــا 

ــت . ــرده اس ــر وی ک ــرای همس ــا ب و فیلم ه

ــی  ــت بحران ــرد در وضعی ــنگبری های بروج س
از  بســیاری  تعطیلــی  بــا  و  دارنــد  قــرار 
ایــن واحدهــا، صدهــا کارگــر اخــراج و از 
انبارهــا  در  تولیــدی  ســنگ های  ســویی 
ــروش  ــازار ف ــی و ب ــده و متقاض ــته ش  انباش

ندارد.
قصــه مشــکالت واحدهــای ســنگبری در 
بروجــرد ادامــه دارد؛ طــی چنــد ســال اخیــر 
 ســنگبری ها بــه دلیــل رکــود در ســاخت 
بــازار  نبــود  و  نقدینگــی  ســاز، کمبــود  و 
روبــه رو  مشــکل  هــزاران  بــا   فــروش 
بوده انــد؛ بــه طــوری کــه ایــن مشــکالت 
ــنگ های  ــادی از س ــش زی ــده بخ ــبب ش س
تولیــدی در ســنگبری ها انباشــته شــود و 
تعطیــل  ســنگبری  واحدهــای  درصــد   70
ایــن  شــوند؛  اخــراج  آن هــا  کارگــران  و 
واحدهــای  ســایر  کــه  اســت  حالــی  در 
تولیــدی باقی مانــده بــا حداقــل ظرفیــت 
کار می کننــد و حــدود 300 کارگــر در ایــن 

کــه  هســتند  کار  بــه  مشــغول  واحدهــا 
ــت  ــال وضعی ــه س ــال ب ــد س ــان می ده نش

وخیم ترمی شــود.  ســنگبری ها 
ــرد  ــنگبری های بروج ــی س ــوی تعطیل دومین
ــه ســال  ــوری ک ــه ط ــه دارد؛ ب ــان ادام همچن
ــدند و  ــراج ش ــر اخ ــدود 500 کارگ ــته ح گذش
ــه  ــش یافت ــی افزای ــای تعطیل ــمار واحده ش

اســت.
رئیــس اتحادیــه ســنگبران بروجــرد گفــت: طی 
ســال های اخیــر وضعیــت ســنگبری های 
بــه  اســت؛  شــده  وخیم تــر  بروجــرد 
طــوری کــه هم اکنــون حــدود 70 درصــد 
ســنگبری ها تعطیــل شــده و بقیــه بــا انــدک 
ظرفیــت کار می کننــد و در هــر واحــد حــدود 

ــتند. ــه کار هس ــغول ب ــر مش ــر کارگ ۱0 نف
در  تولیــدی  ســنگ های  درصــد   80  

انبارهــا
ــا اشــاره بــه اینکــه بــه دلیــل  »صفــر زارع« ب
انباشــته شــدن حــدود 80 درصــد ســنگ های 

ــن محصــوالت  ــدی در انبارهــا، گاهــی ای تولی
بــا قیمتــی بســیار کمتــر بــه فــروش می رســد 
ــر ســبب می شــود خام فروشــی  ــن ام و همی
ــن  ــزود: گرچــه در طــول ای ــرد اف صــورت بگی
ســال ها کارگــران زیــادی بیــکار شــده اند، 
ــغول  ــون مش ــه هم اکن ــم ک ــی ه ــا کارگران ام
ــه اســت و  ــوق معوق ــا حق ــه کار هســتند، ب ب
همــه ایــن مشــکالت نشــان می دهــد روزگار 

صنعــت ســنگ خوبنیســت.
وی ادامــه داد: در ایــن میــان رانندگانــی کــه 
ســنگ ها را جابه جــا می کننــد، 20 درصــد 
کرایــه را هــر ســاله افزایــش می دهنــد و 
وقتــی واحدهــای ســنگبری فروش و ســودی 
ندارنــد، چگونــه می تواننــد 20 درصــد بــه 

ــد. ــه کنن ــا اضاف کرایه ه
 رئیــس اتحادیــه ســنگبران بروجــرد بــه 
ــکالت  ــع مش ــرای رف ــهیالت ب ــت تس پرداخ
ــا توجــه  ــزود: ب ســنگبری ها اشــاره کــرد و اف
ــرار  ــنگبری ها ق ــکالت در س ــود مش ــه وج ب
ــا و  ــن واحده ــت از ای ــود در راســتای حمای ب
ــع  ــرای رف ــا، تســهیالتی ب ــاره آن ه ــق دوب رون

مشــکالت پرداخــت شــود؛ امــا میــزان ســود 
ــکالت  ــره ای از مش ــهیالت گ ــن تس ــاد ای زی

نمی کنــد. بــاز  ســنگبری ها 
 بــه گفتــه وی بســیاری از واحدهــا بــه دلیــل 
ــتقبال  ــهیالت اس ــن تس ــی از ای ــی مال ناتوان
ــت  ــروش و حمای ــازار ف ــود ب ــد و وج نکردن
از ایــن صنعــت می توانــد بخـــش زیــــادی از 

مشـــکالت را برطـــرف کند.
ــی، یــک ضــرورت  ــع تبدیل  ایجــاد صنای

اســت
محمدرضــا علــوی رئیــس اداره صنعــت، معــدن 
و تجــارت بروجــرد، نیــز گفــت: بــا ایجــاد صنایع 
ــی بســیاری از مشــکالت در واحدهــای  تبدیل
ــه ســمتی  ســنگبری حــل می شــود و بایــد ب
رفــت کــه ســنگ خــام بــه محصــوالت مــورد 
نیــاز تبدیــل و ســپس وارد بــازار فــروش 

شــود.
وی اضافــه کــرد: بــا توجــه بــه اینکــه داشــتن 
معــادن تالــک و ســیلیس یــک ظرفیــت مهم 
ــی  ــه خوب ــت ب ــن ظرفی ــد از ای ــت و بای اس
اســــتفاده و تــالش کــرد تــا محصــوالت 

ــه شــهرها و کشــورها صــادر نشــود و  خــام ب
ــا قیمــت مناســب صــادر  ــی ب محصــول نهای
شــود؛ امــا متاســفانه ایــن مســئله مــورد 

ــت.  ــه اس ــرار گرفت ــت ق غفل

ــای  ــرد واحده ــتان بروج ــه وی در شهرس ــه گفت ب
ســنگبری بخشــی از ســنگ های خام را به ســنگ 
تزئینــی تبدیــل می کننــد، امــا نیــاز اســت همــه 
محصــوالت ســنگبری فــرآوری و بــه صــورت 
محصــول نهایــی بــه شــهرها و کشــورهای 

ــر صــادر شــود. بازتــاب دیگ

مدیران بروجرد:

 سنگبری های بروجرد 
در وضعیت بحرانی قرار دارند

رئیــس کل دادگســتری  کرمــان گفــت: تاکنــون بیــش از 
ــی در  ــم انتخابات ــات و جرائ ــوان تخلف ــت عن ــده تح 50 پرون
ــر  ــد ب ــا تأکی ــدهللا موحــد ب اســتان  تشــکیل شــده اســت.  ی
اینکــه داوطلبــان بایــد مصالــح ملــی و منافــع عمومــی و کلــی 
جامعــه را بــر منافــع فــردی ترجیــح دهنــد و بــه ارزش هــای 
ــد باشــند، اظهــار داشــت: نامزدهــا بایــد  اخالقــی مــردم پایبن
بــا متانــت و شــرح  صــدر اســالمی و بــا کرامــت و عزتمندانــه  
ــایر  ــردم و س ــت م ــت و حیثی ــد و حرم ــورد کنن ــا برخ ــا رقب ب
ــد  ــا تأکی ــد. وی ب ــرار دهن ــود ق ــن خ ــان را نصب العی داوطلب
ــرای  ــیوه ب ــن ش ــب، بدتری ــر رقی ــب و تحقی ــه تخری ــر اینک ب
عرضــه توانمندی هــای خــود اســت، افــزود:  کســی کــه مــورد 
ــری و پاســخگویی  ــه نقد پذی ــد روحی ــرد، بای ــرار می گی ــد ق نق
داشــته باشــد؛ همچنیــن نامزدهــا بایــد توجــه داشــته باشــند 

ــد. ــدوش می کن ــات را مخ ــره انتخاب ــر، چه ــراف و تبذی اس
 وی بــا تأکیــد بــر اهتمــام نامزدهــا بــر حفــظ پاکیزگــی 
ــوال  ــه ام ــارت ب ــی، خس ــت: دیوارنویس ــت گف ــط زیس و محی
ــای  ــژه تابلوه ــی به وی ــای عموم ــتفاده از تابلوه ــی و اس عموم

ــون اســت. ــر قان ــی و شــهرداری مغای ــی و رانندگ راهنمای
موحــد بــا اشــاره بــه شفاف ســازی منابــع مالــی و هزینه هــای 
ــدام  ــود اق ــات خ ــد در تبلیغ ــت: نبای ــا گف ــی نامزده انتخابات
بــه ســیاه نمایی و زیــر ســؤال بــردن دســتاوردهای نظــام 
مقــدس جمهــوری اســالمی کــرد. وی بــا توصیــه اینکــه 
ــای  ــی و دادن وعده ه ــد از کلی گوی ــی بای ــای انتخابات نامزده
واهــی و بی اســاس بپرهیزنــد، گفــت: آمــوزش قوانیــن و 
مســئولیت پذیری در مقابــل رفتار هــای هــواداران از ســوی 

ــنیم ــرورت دارد. تس ــا ض نامزده

مرتضــی زمان پــور اظهــار کــرد: بــرای انتخابــات 29 اردیبهشــت ماه 
ــر  ــذ رأی دای ــعبه اخ ــگ 94 ش ــتان کوهرن ــاری، در شهرس ج
ــعبه  ــت و 83 ش ــعبه ثاب ــداد ۱۱ ش ــن تع ــه از ای ــود ک می ش

ســیار اســت.
وی افــزود: 5 شــعبه اخــذ رأی در مناطــق شــهری و 89 
ــتقر  ــگ مس ــتان کوهرن ــتایی شهرس ــق روس ــعبه در مناط ش
ــه افزایــش 30 درصــدی تعــداد  ــا اشــاره ب خواهــد شــد. وی ب
صندوق هــای اخــذ رأی نســبت بــه دوره هــای گذشــته، تصریــح 
کــرد: ایــن افزایــش بــه ایــن دلیــل اســت کــه در سرشــماری 
ــاب الزم  ــد نص ــه ح ــتاها ب ــی روس ــت بعض ــال 95، جمعی س

ــت. ــیده  اس ــتا رس ــالمی روس ــورای اس ــکیل ش ــرای تش ب
بــر  ناظــر  اجرایــی  عوامــل  تعــداد  کوهرنــگ  فرمانــدار 
ــن  ــوری و پنجمی ــت جمه ــات ریاس ــن دوره انتخاب دوازدهمی

دوره شــوراهای اســالمی شــهر و روســتا را یک هــزار و 880 
ــرد. ــوان ک ــر عن نف

ــتاها و 20  ــهرها و روس ــاکن در ش ــر س ــزار نف ــور 25 ه زمان پ
هــزار نفــر عشــایر در ایــن شهرســتان را از افــراد واجــد شــرایط 

ــات دانســت. ــرای شــرکت در انتخاب ب
فرمانــدار کوهرنــگ گفــت: حضــور مــردم در انتخابــات پنجمین 
ــن دوره  ــتا و دوازدهمی ــهر و روس ــالمی ش ــوراهای اس دوره ش
ــالب را در  ــام و انق ــمنان نظ ــدی دش ــوری ناامی ــت جمه ریاس

پــی دارد.
مانــدن  بی نتیجــه  اســالمی،  نظــام  و  مــردم  ارتبــاط  وی 
دشــمنی دشــمنان مــکار انقــالب و اینکــه دنیــا بدانــد بــا ایــران 
ــش  ــال و نق ــور فع ــج حض ــرد را از نتای ــارزه ک ــوان مب نمی ت
ــرد. ایســنا ــوان ک ــته عن ــای گذش ــات دوره ه ــردم در انتخاب م

ــتفاده  ــه یابی اس ــرورت ریش ــر ض ــد ب ــا تأکی ــزد ب ــتاندار ی اس
ــع  ــی خواســت: طــرح جام ــردن موتورســواران از کاله ایمن نک

ــن و اجــرا شــود. ــزد تدوی ترافیــک ی
ــن  ــرورت تدوی ــه ض ــاره ب ــا اش ــدی ب ــد میرمحم ــید محم س
ــزد گفــت: در ایــن طــرح  طــرح جامــع ترافیــک در اســتان ی
بایــد تمــام مــوارد مرتبــط بــا ترافیــک و رانندگــی را مــد نظــر 
ــود  ــوی وج ــکان جل ــد ام ــا ح ــم ت ــعی کنی ــم و س ــرار دهی ق

ــم. ــرح بگیری ــن ط ــص را در ای نواق
ــازی  ــا، استانداردس ــر و خیابان ه ــالح معاب ــدی اص میرمحم
وســایل نقلیــه، ایمنــی تجهیــزات ماشــین و ارائــه آمــوزش بــه 
ــم  ــیار مه ــک بس ــازی ترافی ــه فرهنگ س ــدگان را در زمین رانن
دانســت و گفــت: موضــوع عــام شــدن بســتن کمربنــد ایمنــی 
میــزان بســیار زیــادی از جراحــات را در بحــث تصادفــات 

ــه  ــد ک ــان می ده ــوع نش ــن موض ــش داد و ای ــی کاه ترافیک
رعایــت قوانیــن تــا چــه میــزان می توانــد در کاهــش تلفــات 

تأثیرگــذار باشــد.
نکــردن  اینکــه الزم اســت اســتفاده  بــر  تأکیــد  بــا  وی 
موتور ســواران از کاله ایمنــی ریشــه یابی شــود، گفــت: در 
ــا  ــودن و گرم ــتاندارد نب ــه اس ــکالتی از جمل ــه مش ــی ک صورت
ــعی  ــد س ــت، بای ــی اس ــردن از کاله ایمن ــتفاده نک ــل اس دلی
ــته  ــکالت را نداش ــن مش ــه ای ــم ک ــد کنی ــی تولی ــم کاله کنی

ــد. باش
ــن  ــه ای ــت هم ــا رعای ــزود: ممکــن اســت ب ــزد اف اســتاندار ی
مــوارد تصــادف بــه وقــوع بپیونــدد؛ در ایــن زمــان بایــد بحــث 
اورژانــس و خدمــات امــداد را بــه صــورت کامــل ارائــه کنیــم و 

جلــوی تلفــات بعــدی را بگیریــم. تســنیم

فرمانــدار کاشــان گفــت: امــرار معــاش 260 هــزار نفــر از 
جمعیــت 362 هــزار نفــری ایــن شهرســتان وابســته بــه حــوزه 

ــت. ــی اس ــت و کارآفرین صنع
  حمیدرضــا مؤمنیــان اظهــار کــرد: دولــت تدبیــر و امیــد بــرای 
تســهیل فضــای کســب و کار تــالش کــرد و در شهرســتان 
کاشــان در حــوزه کار نگرانــی خاصــی نداریــم و بــا کارفرمایانــی 

مواجــه هســتیم کــه تقاضــای کارگــر جدیــد دارنــد.
وی افــزود: بیشــترین آمــار بیــکاری در ایــن شهرســتان مربوط 
ــه دانش آموختــگان دانشــگاهی اســت کــه شــرایط دلخــواه  ب

کار آن هــا بــا جریــان کارگــری شــهر منطبــق نمی کنــد.
برطــرف کــردن مشــکالت کار  بــرای  دولــت  افــزود:  وی 
دانش آموختــگان بــه دنبــال توســعه رشــته های فنــی و 
ــای  ــا در راســتای نیازه ــای آن ه ــا مهارت ه ــه ای اســت ت حرف

جامعــه در واحدهــای صنعتــی، خدماتــی و کشــاورزی کســب 
ــود.  ش

معــاون اســتاندار اصفهــان تصریــح کــرد: در راســتای حمایــت 
از اقتصــاد مقاومتــی از ۱60 هــزار میلیــارد ریالــی کــه دولــت در 
ــه آن اختصــاص داد، ســهم اســتان اصفهــان  ســال گذشــته ب
۱0 هــزار میلیــارد ریــال مصــوب شــد کــه حــدود 25 درصــد آن 

بــرای واحدهــای تولیــدی و صنعتــی کاشــان اســت.
وی گفــت: افــزون بــر ایــن 25 درصــد مصوبــات اســتان 
اصفهــان بــرای 259 واحــد اقتصــادی کاشــان بــوده کــه 2 هــزار 
و 28۱ میلیــارد و 580 میلیــون ریــال آن بــرای ۱74 واحــد 
صنعتــی و 85 واحــد کشــاورزی بــوده کــه تاکنــون 7۱0 میلیــارد 
ــی پرداخــت شــده  ــدی صنعت ــرای 74 واحــد تولی ــال آن ب ری

اســت. ایرنــا

،،
گرچــه در طــول ایــن ســال ها کارگــران 
زیــادی بیــکار شــده اند، امــا کارگرانــی 
ــه کار  هــم کــه هم اکنــون مشــغول ب
هســتند، بــا حقــوق معوقــه اســت و 
همــه ایــن مشــکالت نشــان می دهد 
روزگار صنعت ســنگ خوب نیســت.

استانها

رئیس کل دادگستری استان کرمان:

تشکیل۵۰ پرونده تخلفات انتخاباتی در دادگستری کرمان  
استاندار یزد مطرح کرد:

لزوم تدوین و اجرای طرح جامع ترافیک یزد

فرماندار کوهرنگ تأکید کرد:

 4۵ هزار نفر در کوهرنگ، واجد شرایط رأی دادن هستند  
فرماندار کاشان عنوان کرد:

وابستگی زندگی 26۰ هزار نفر از مردم کاشان به بخش صنعت 

  غار »درون شیر« لرستان 
اثری زنده از دوره ساسانیان و اشکانیان 

 غــار »درون شــیر«، یکــی از پنــج غــار زنــده لرســتان در شهرســتان 
ــد گردشــگران  ــرای بازدی ــا ب رومشــگان و یکــی از جاذبه هــای زیب

بــه شــمار مــی رود.
در اســتان لرســتان چندیــن غــار باســتانی وجــود دارد کــه از جملــه 
آن هــا می تــوان بــه غارهــای گنجــی و یافتــه در خرم آبــاد، هومیــان 
و میرمــالس در کوهدشــت، کلماکــره در پل دختــر و غــار درون شــیر 
رومشــگان اشــاره کــرد. بعضــی از غارهــای لرســتان بــه غارهــای 
زنــده مشــهور هســتند کــه نشــانه های حیــات ماننــد وجــود 
ــل را دارا  ــارزی و تشــکیل قندی ــزی، خشــک زی، غ ــودات آب موج
هســتند. در لرســتان پنــج غــار زنــده شــامل کلماکــره، ماهــی کــور، 

غــار منــو، غــار قمــری و غــار درون شــیر وجــود دارد. 
غــار درون شــیر، از غارهــای زنــده اســتان محســوب می شــود؛ بــه  
ــای  ــم قندیل ه ــد و حج ــال رش ــار در ح ــم غ ــوز ه ــه هن طوری ک
ــارش  ــول پرب ــت و در فص ــش اس ــال افزای ــی در ح ــه  آرام ــار ب غ
آبگیرهــای غــار مملــو از آب می شــود. ایــن غــار در منطقــه 

رومشــگان و در جنــوب روســتای »خیــر درار« و ارتفاعــات شــمالی 
ــره در آن  ــار کلماک ــه غ ــی ک ــی کوه ــواره جنوب ــه و در دی ــوه مل ک

ــرار دارد. ــود دارد، ق وج
ارتفــاع دهانــه غــار درون شــیر از ســطح دریــا هــزار و 637 متــر و از 
ســطح دشــت رومشــگان حــدود 500 متــر اســت. مســیر ایــن غــار 
حــدود نیم ســاعت کوهنــوردی دارد و بــرای همــه همــوار نیســت و 

در صخــره ای بــه نــام صخــره »چهل میخــی« وجــود دارد.
ــه   ــه ب ــار آشــکار می شــود ک ــی غ ــه اصل ــن فضــا، دهان ــس از ای پ
ــر در دل  ــه قطــر حــدود ۱.5 مت ــای بیضی شــکل ب صــورت حفره
زمیــن بــه وجــود آمــده کــه عمــق ایــن حفــره 2.5 متــر اســت و 
پــس از فــرود بــه درون آن در بــدو ورود بــه چالــه حفــاری قاچــاق 

ــم. ــورد می کنی برخ
ارتفــاع غــار خیلــی بــزرگ نیســت و بیشــترین ارتفــاع آن حــدود 
ســه متــر اســت و کمتریــن محــل یــک متــر ارتفــاع دارد. بــه گفتــه 
باستان شناســان ســفالینه هایی از دوره اشــکانی و ساســانی در 
ایــن غــار دیــده  شــده اســت. ایــن غــار دارای تاالرهــای متعــددی 
اســت کــه در دو ســوی داالن مرکــزی قــرار گرفته انــد و بــه  وســیله 

دهلیــز و راهروهــا بــه هــم مرتبــط می شــوند.

#دیدنی_ها

کوتاهازاستانها
تجمع کارگران کارخانه »کاشی نیلو« 

در اعتراض به ۲۲ ماه حقوق معوقه 
اصفهــان - کارگــران کارخانــه »کاشــی نیلــو« در اعتــراض 
بــه دریافــت مطالبــات معوقــه خــود در مقابــل اســتانداری 

اصفهــان تجمــع کردنــد.
جمعــی از کارگــران کارخانــه کاشــی نیلــوی اصفهــان 
ــت  ــی دریاف ــاه اســت دســتمزد و حقوق ــن م ــه چندمی ک
نکرده انــد، 23 اردیبهشــت ماه در مقابــل اســتاندار اصفهــان 
تجمــع کردنــد. ایــن کارگــران بــا در دســت داشــتن پــالکارد 
ــات چندیــن ماهــه  و بنرهایــی، خواســتار پرداخــت مطالب

خــود شــدند.
ــابقه  ــال س ــا 39 س ــان ب ــوی اصفه ــی نیل ــه کاش کارخان
ــن  ــور، ای ــه کش ــده نمون ــوان صادرکنن ــب عن ــد و کس تولی
ــی  ــه تعطیل ــه آن را ب ــت ک ــکالتی اس ــر مش ــا درگی روزه
ــو از دوران  ــی نیل ــران در کاش ــه بح ــت؛ ریش ــانده اس کش
»خصوصی ســازی« آغــاز شــده کــه بــه »رکــود« انجامیــده 

اســت.

جان باختن کودک 5 ساله شهرکردی 
در حادثه رانندگی

شــهرکرد - رئیــس پلیــس راهــور چهارمحــال و بختیــاری 
ــه  ــهرکردی در حادث ــاله ش ــودک 5 س ــن ک ــان باخت از ج
ــه  ــزود: ب ــی اف ــزه رفیع ــرهنگ حم ــر داد. س ــی خب رانندگ
ــی  ــان طالقان ــی در خیاب ــادف رانندگ ــزارش تص ــال گ دنب
شــهرکرد، اکیپ هــای گشــت راهــور بــه محــل حادثــه 
اعــزام شــدند. وی گفــت: در ایــن حادثــه کــودک 5 ســاله 
ــودروی  ــورد خ ــل برخ ــه دلی ــان، ب ــور از خیاب ــال عب در ح
ــان  ــات وارده ج ــدت جراح ــر ش ــر اث ــا وی و ب ــواری ب س
ــه را  ــن حادث ــوع ای ــت وق ــی عل ــرهنگ رفیع ــت. س باخ

ــرد. ــالم ک ــو اع ــه جل ــده ب ــی رانن بی توجه

 احداث هفت سد خاکی 
در دشت شهرکرد

ــی  ــق پیش بین ــت: طب ــهرکرد گف ــدار ش ــهرکرد - فرمان ش
صورت گرفتــه مقــرر شــده هفــت ســد خاکــی از ابتــدا تــا 
ــه منظــور احیــای ایــن دشــت  انتهــای دشــت شــهرکرد ب
احــداث شــود کــه مقدمــات اجــرای یکــی از ایــن ســدها 

فراهــم شــده اســت.
حمیــد ملک پــور اظهــار کــرد: جلوگیــری از هدررفــت 
آب نیازمنــد برنامه ریــزی و مدیریــت منابــع اســت و 
ــت. ــوده اس ــه ب ــورد توج ــر م ــر کمت ــن ام ــفانه ای متاس

وی بــا اشــاره بــه تشــکیل کارگــروه احیــای دشــت 
ــداری در راســتای غنی ســازی چاه هــای  شــهرکرد در فرمان
 زیرزمینــی بیــان کــرد: رونــد منتقــل شــدن روان آب 
ــه  ــت ب ــال هدای ــه کان ــا س ــط دو ت ــاران توس ــای ب و آب ه
مناطــق جنوبــی و دشــت شــهرکرد در حــال بررســی اســت.

ملک پــور اجــرای طرح هــای گابیون بنــدی بــه منظــور 
جلوگیــری از خــارج شــدن آب بــاران  از دشــت و آبخیــزداری 
را از عوامــل مؤثــر در نشســت آب بــه الیه هــای زیرزمینــی 
ــات الزم  ــت: مقدم ــت و گف ــا دانس ــدن چاه ه ــی ش و غن
بــرای انجــام ایــن فعالیت هــا مهیــا شــده و برنامه ریــزی 

علمــی و جامعــی در دســت پیگیــری اســت.
ــوه  ــود ک ــه وج ــتان از جمل ــراف شهرس ــات اط وی ارتفاع
شــمال  ارتفاعــات  هفشــجان،  منطقــه  در   جهان بیــن 
ــگ  ــه تن ــهر و منطق ــاورت فرخش ــهرکرد، مج ــرق ش و ش
ــزداری  ــای آبخی ــرای طرح ه ــرای اج ــب ب ــاد را مناس صی

ــرد. ــوان ک عن
فرمانــدار شــهرکرد اظهــار کــرد: مهم تریــن عامل فرونشســت 

دشــت شــهرکرد، کاهــش آب هــای زیرزمینــی اســت.
وی بــا بیــان اینکه ســطح ایســتایی آب در دشــت شــهرکرد 
بــه 26 متــر رســیده، افــزود: تعــداد 800 حلقــه چــاه 
ــا  ــبختانه ب ــود دارد و خوش ــهرکرد وج ــت ش ــاز در دش مج
ــازی  ــاه غیرمج ــچ چ ــود هی ــده، وج ــای انجام ش کنترل ه

ــون گــزارش شــده اســت. تاکن

 پتروشیمی لردگان 
به پیشرفت 60 درصدی رسید

لــردگان - فرمانــدار لــردگان از پیشــرفت 60 درصــدی پــروژه 
ــر  ــال حاض ــت: در ح ــر داد و گف ــردگان خب ــیمی ل پتروش
ــیمی  ــتقیم در پتروش ــورت مس ــه ص ــر ب ــزار و 200 نف یک ه

ــه فعالیــت هســتند. ــردگان مشــغول ب ل
 ابوالقاســم کریمــی افــزود: پــس از بهره بــرداری از ایــن پــروژه 
ــورت  ــه ص ــت ب ــروی ثاب ــر نی ــا 300 نف ــتغال زایی 200 ت اش
بــا احــداث کارخانه هــا   مســتقیم فراهــم و همچنیــن 
ــتغال  ــع، اش ــن مجتم ــتی در ای ــع پایین دس ــر صنای و دیگ

ــر فراهــم خواهــد شــد. بســیاری دیگ
ــرفت  ــد از پیش ــدود 45 درص ــه ح ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
پــروژه پتروشــیمی لــردگان در دولــت یازدهــم محقق شــده، 
اظهــار کــرد: در حــال حاضــر ایــن مجتمــع از پیشــرفت 60 
درصــدی برخــوردار اســت و در نیمــه دوم ســال 97 بــه 
بهره بــرداری خواهــد رســید. کریمــی گفــت: 90 درصــد 
ــود  ــل کمب ــه دلی ــوده و ب ــی ب ــروژه بوم ــن پ ــای ای نیروه
ــی  ــا غیربوم ــه نیروه ــتان بقی ــص در اس ــای متخص  نیروه

هستند. 
وی بــا اشــاره بــه اینکــه تولیــدات ایــن مجتمــع اوره 
 آمونیــاک اســت، تصریــح کــرد: پتروشــیمی لــردگان 
نقــش مؤثــری در پیشــرفت اســتان و کشــور دارد و بــا تولید 
ــاز کشــور برطــرف می شــود، بلکــه  ــا نی ــاک نه تنه اوره آمونی

بــه خــارج کشــور صــادر خواهــد شــد.
 کریمــی ادامــه داد: پیش بینــی شــده بــا بهره بــرداری 
ــاک  ــی اوره آمونی ــه حــدود 200 تریل ــع، روزان ــن مجتم از ای
بارگیــری  کشــورها  دیگــر  و  همجــوار  اســتان های   بــه 

شود. 
وی بــا اشــاره بــه اینکــه مشــکلی بــرای بهره بــرداری از ایــن 
ــدارد، خاطرنشــان کــرد: در حــال حاضــر  مجتمــع وجــود ن
ــرمایه گذاران  ــه س ــارج از جمل ــل و خ ــرمایه گذاران داخ س
 کشــور چیــن همــکاری الزم را بــا ایــن مجتمــع دارنــد 
و تاکنــون بیــش از 2 هــزار میلیــارد تومــان بــرای ایــن پروژه 

ســرمایه گذاری شــده اســت.

ــه اینکــه  ــا اشــاره ب ــگ و ارشــاد اســالمی ب ــر فرهن وزی
بی توجهــی بــه مطالبــات نســل جــوان، چالــش امــروز 
جامعــه ایــران اســت، گفت: نتوانســتیم همــه مطالبات را 
پاســخ دهیــم و از ایــن موضــوع عذرخواهــی می کنیــم؛ 
امــا دولــت بــا تمــام تــوان بــرای رفــع مشــکالت مــردم 

ــد. ــالش می کن ت
ســید  رضــا صالحــی  امیــری بــا بیــان اینکــه بزرگ تریــن 
ســرمایه اســتان کرمــان وحــدت و همدلــی اســت گفت: 
ــه  ــرار گرفت ــادی ق ــش اقتص ــک جه ــاز ی ــان در آغ  کرم
و نماینــدگان اســتان نیــز سختکوشــانه تــالش می کننــد 
و در ایــن میــان پشــتوانه نخبــگان و اصحــاب فرهنــگ و 

هنــر را نبایــد نادیــده گرفــت.
ــب  ــه تخری ــه ای ک ــه در جامع ــه اینک ــاره ب ــا اش  وی ب
ــت  ــه زیس ــود دارد، آن جامع ــی وج ــن و بی اخالق توهی
ــه  ــار توســعه فرهنگــی ب ــدارد، افــزود: در کن فرهنگــی ن
زیســت فرهنگــی نیــاز داریــم و در گفتمــان امــام راحــل 
می بینیــم کــه ایشــان بــه دنبــال ســاخت انســان بــود.

صالحــی  امیــری بــا بیــان اینکــه گفتمــان فرهنگــی ایــن 
دولــت در راســتای گفتمــان امــام راحــل اســت، گفــت: 
عدالــت فرهنگــی و تنــوع فرهنگــی و دیانــت فرهنگــی 

در ایــن دولــت در برنامــه بــوده اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه شــعار مــا ایــن اســت کــه ایــران 

فقــط تهــران نیســت و امکانــات و فرصت هــا بایــد 
بــه تمــام نقــاط کشــور ارســال شــود، بیــان کــرد: بایــد 
ــگ  ــاد فرهن ــرح بنی ــس ط ــان پیش نوی ــتاندار کرم اس
ــک  ــر ی ــا آغازگ ــد، ت ــه کن ــتان را تهی ــدن و ادب اس تم

ــیم. ــان باش ــتان کرم ــزرگ در اس ــی ب ــت فرهنگ حرک
وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســالمی بــا بیــان اینکــه بایــد در 
جامعــه امیــد ایجــاد کــرد و جامعــه ای کــه در آن نشــاط 
و پوبایــی نباشــد بــه ســمت میرایی مــی رود، ادامــه داد: 
انــزوای جوانــان، مقدمــه انحــراف اســت و آســیب های 

اجتماعــی را بــه دنبــال دارد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بی توجهــی بــه مطالبــات 
ــت  ــران اس ــه ای ــروز جامع ــش ام ــوان، چال ــل ج نس
ــم  ــخ دهی ــات را پاس ــه مطالب ــتیم هم ــت: نتوانس گف
ــت  ــا دول ــم؛ ام ــی می کنی ــوع عذرخواه ــن موض و از ای
ــالش           ــردم ت ــکالت م ــع مش ــرای رف ــوان ب ــام ت ــا تم ب

تســنیم می کنــد. 

وزیر ارشاد در کرمان مطرح کرد:

 بی توجهی به مطالبات نسل جوان 
چالش امروز جامعه ایران

 

 

 



دبیــر ســتاد مرکــزی اطالع رســانی داروهــا و ســموم 
ــای  ــه فعالیت ه ــان اینک ــا بی ــذا و دارو ب ــازمان غ س
ورزشــی بــا هــدف پــرورش عضــالت و کاهــش بافت 
چربــی بــدن، اقدامــی در جهــت حفــظ ســالمت 
ــی از  ــفانه برخ ــت: متاس ــار داش ــت، اظه ــدن اس ب
ورزشــکاران بــرای رســیدن بــه اهــداف رقابتــی خــود، 
ــه هدفشــان را  ــد رســیدن ب ــا رون ــد ت ســعی می کنن

ــا مصــرف نابجــای داروهــا تســریع کننــد. ب
ــش  ــو، کاه ــزش م ــه، ری ــدار داد: آکن ــش هش بهمن
شــدن  عریــض  و  اســتخوان ها  طولــی  رشــد 
ــان  ــی در زن ــردان و نازای ــی در م ــتخوان ها، عقیم اس
ــدد  ــدن غ ــک ش ــم کاری و کوچ ــی، ک ــی جنس ناتوان
تناســلی در مــردان، بزرگــی پســتان ها در مــردان 

ــزی  ــی و مغ ــکته قلب ــگری، س ــردگی، پرخاش افس
ــب  ــه و قل ــد، کلی ــایی کب ــی، نارس ــزی داخل خونری
ــی  ــون، تنگ ــار خ ــش فش ــا کاه ــاد ی ــت، ازدی دیاب
 نفــس، زخــم معــده، پوکــی اســتخوان، تشــنج

شــوک، کمــا و مــرگ زودرس، از عــوارض خطرنــاک 
مصــرف ایــن داروهاســت.

و  جوانــان  به ویــژه  همـوطنـــان  تمـامـــی  از  وی 
ــه  ــودجویانی را ک ــب س ــت: فری ــکاران خواس ورزش
ــود  ــاق و س ــای قاچ ــروش داروه ــان ف ــا هدفش تنه
بیشــتر اســت  نخورنــد و هوشــیار باشــند کــه مصــرف 
ــدام،  ــرورش ان ــف در بدنســازی و پ ــای مختل داروه
ایجــاد  را  جبران ناپذیــری  صدمــات  و  خطــرات 

ــرد. فــارس ــد ک خواه

ــوص  ــه، درخص ــص تغذی ــی، متخص ــس جوزدان نرگ
زمــان شــکل گیری عــادات غذایــی در کــودکان بیــان 
کــرد: ایــن الگوهــای غذایــی از زمــان پیدایــش جنیــن 
در رحــم مــادر تــا حــدود پنــج تــا شــش ســالگی در 

ــود.  ــه می ش ــت و نهادین وی تثبی
زنانــی کــه در دوران بــارداری از محصــوالت پروتئینــی 
و  و کالبـــاس  سوســـیس  ماننــد  فـــرآوری شده 
ــه  ــه صــورت بی روی ــابه ب ــد نوش نوشــیدنی هایی مانن
ــه وزن  ــه اضاف ــال ب ــال ابت ــد، احتم ــتفاده می کنن اس
بیشــتر آن هــا  در  بــارداری  دیابــت  و   چاقــی 

می شود.
وی اظهــار داشــت: زنــان بــاردار بــا مصــرف فســت فود 
ــه  ــی را ب ــواد غذای ــن م ــزه ای ــم و م و نوشــابه ها، طع

ــه  ــج ک ــه تدری فرزندشــان می شناســانند. درنتیجــه ب
ــرای اســتفاده  ــر می شــود، تمایلــش ب کــودک بزرگ ت

از ایــن مــواد غذایــی افزایــش پیــدا می کنــد.
ــه  ــد ب ــن بای ــزود: والدی ــه اف ــص تغذی ــن متخص ای
الگــوی غذایــی خانــواده توجــه ویــژه ای داشــته 
ــمت  ــه س ــدید ب ــش ش ــان گرای ــا فرزندش ــند ت باش

نکنــد. پیــدا  فســت فود ها  مصــرف 
وی تأکیــد کــرد: کودکانــی کــه دچــار اضافــه وزن 
روحیــه  و  نشــاط  تحــرک،  از  هســتند،  چاقــی  و 
ــرض  ــتند و در مع ــوردار نیس ــاع برخ ــی در اجتم خوب
ــی  ــالالت قلب ــت، اخت ــک، دیاب ــای متابولی بیماری ه
قــرار                         عوارضــی چــون کوتاهی قــد  و  و  عروقــی  و 

باشــگاه خبرنــگاران دارنــد. 

کارشناس سازمان غذا و دارو مطرح کرد:

مرگ زودرس، مهم ترین عارضه داروهای غیرمجاز
مادران باردار توجه کنند 

غذاهایی با تأثیر منفی بر رشد کودک

جوشانده گل گاوزبان برای چه کسانی 
مضر است؟

ــه اســتادیار دانشــکده طــب ســنتی و مکمــل دانشــگاه  ــه گفت ب
علــوم پزشــکی مشــهد، گیــاه گل گاوزبــان ایرانــی بــا گل گاوزبــان 
مشــهور در گیاه درمانــی نویــن، متفــاوت اســت و هــر دو جنــس 
آن بــه رغــم داشــتن ویژگی هــای درمانــی، بــرای برخــی افــراد و 

بیمــاران، محدودیــت مصــرف دارد.
ــان  ــس گل گاوزب ــر دو جن ــزود: ه ــیروانی اف ــد انوش ــر مجی دکت
ــا  ــد؛ ام ــابهی دارن ــبتا مش ــای نس ــی(، کاربرده ــی و اروپای )ایران
ــای  ــل وجــود آلکالوئیده ــه دلی ــی، ب ــان اروپای مصــرف گل گاوزب
پیرازولیــدن بــرای مبتالیــان بــه بیماری هــای کبــدی و نیــز 

خانم هــای بــاردار محدودیــت مصــرف دارد.
ــاه در  ــن گی ــت ای ــت: طبیع ــی گف ــان ایران ــاره گل گاوزب  وی درب
متــون طــب ایرانــی، گــرم و تــر در درجــه اول ذکــر شــده اســت؛ 
بنابرایــن از جهــت طبــع، ایمــن شــمرده می شــود. البتــه هرگــز 
ــه  ــک ب ــا نزدی ــدل ی ــع معت ــی طب ــر گیاه ــت اگ ــوان گف نمی ت

ــت. ــن اس ــان و ایم ــد، بی زی ــته باش ــدال داش اعت

ــه اینکــه جوشــانده  ــا اشــاره ب ــران ب متخصــص طــب ســنتی ای
ــی و  ــتم عصب ــب و سیس ــت قل ــرای تقوی ــی ب ــان ایران گل گاوزب
کاهــش اضطــراب بســیار ســودمند اســت، گفــت: مقــدار مصــرف 
روزانــه گل گاوزبــان بــرای هــر فــرد بالــغ حــدود ۵ گــرم اســت کــه 
بایــد در حجــم حــدود یک ونیــم لیــوان آب جــوش بــه مــدت ۱۰ 

دقیقــه بــه صــورت آرام و مالیــم جوشــانده شــود.
وی اظهــار داشــت: افــزودن لیموعمانــی یــا آب لیمــو به جوشــانده 
گل گاوزبــان ضــروری نیســت؛ ولــی آن را خوشــرنگ و خوشــگوار 
ــب  ــش قل ــه دچــار تپ ــرای کســانی ک ــر از آن، ب ــد و مهم ت می کن
ــدن و ســینه و صــورت می شــوند  ــی ب ــا داغ ــراه ب ــی هم اضطراب

ســودمندتر اســت.
دکتــر انوشــیروانی تأکیــد کــرد: گل گاوزبــان بــرای کاهــش 
پرفشــاری خــون کامــال ایمــن نیســت؛ بــه همیــن دلیــل افــراد 
تنومنــد و پرخــون کــه خشــم یــا انــدوه پنهــان دارنــد در هنــگام 
ــان را خودســرانه مصــرف  ــد گل گاوزب ــش فشــار خــون نبای افزای
کننــد؛ زیــرا جوشــانده گل گاوزبــان در چنیــن افــرادی گاه ممکــن 
ــون  ــار خ ــدید فش ــران ش ــد و بح ــاک باش ــیار خطرن ــت بس اس

ــد. پایــگاه طــب ســنتی ــاد کن ایج

 نکات تغذیه ای برای روزه اولی ها! 
مــاه رمضــان و روزه داری همیشــه بــا حــال و هوای 
خــاص معنــوی، آثار جســمانی بســیار زیــادی دارد 
و در مطالعــات متعــددی نقش موثــر روزه داری در 
ــده  ــان داده ش ــف نش ــای مختل ــود بیماری ه بهب
اســت. دو هفتــه بــه شــروع مــاه مبــارک رمضــان 
مانــده و بســیاری از افــراد نگران روزه داری ســخت 
و ضعــف بدنــی به ویــژه عطــش و تشــنگی خــود 
ــت بعضــی  ــا رعای ــا ب ــا هســتند؛ ام در فصــل گرم
تدابیــر طــب ســنتی و ســبک زندگــی ســالم 
ــرد  ــاده ک ــرای روزه داری آم ــم را ب ــوان جس  می ت
و در مــاه مبــارک رمضــان از فیــض معنــوی و آثــار 

جســمانی روزه داری بهــره بــرد.
 این وعده را در روزهای باقی مانده 

حذف کنید
ــان  ــا بی درخشــان پور، متخصــص طــب ســنتی، ب
ــان  ــاه رمض ــه م ــده ب ــه باقی مان ــه در دو هفت اینک
بایــد بعضــی عادت هــای غذایــی را تغییــر داد 
افــزود: در مــاه مبــارک رمضــان وعــده ناهــار حــذف 
ــج  ــه تدری ــد ب ــل بای ــن دلی ــه همی ــود و ب می ش
حجــم غــذای مصرفــی در وعده هــای ناهــار را 
ــارک رضــان کــم و  ــاه مب ــه م ــا نزدیــک شــدن ب ب

ــرد. ــل ک ــبک تر می ــای س غذاه
درخشــان پور بــا اشــاره بــه افزایــش اهمیــت 

وعــده صبحانــه عنــوان کــرد: در مــدت باقی مانــده 
ــرد و  ــبک تر ک ــار را س ــد ناه ــان بای ــاه رمض ــا م ت
بــه جــای آن بــرای صبحانــه مــواد مقــوی بیشــتر 
ــد  ــه نبای ــه هیچ وج ــن ب ــود؛ همچنی ــرف ش مص
ــه کــه در  ــه را حــذف کــرد، همان گون وعــده صبحان
ــی در  ــش مهم ــحری نق ــان س ــارک رمض ــاه مب م

دارد. روزه داری 
 بمب های انرژی برای مدت باقی مانده 

تا ماه رمضان
ــه  ــراد ک ــی اف ــه برخ ــان اینک ــا بی ــان پور ب درخش
نوجوانــان  همچنیــن  و  دارنــد  بدنــی   ضعــف 
و ســالمندان بایــد در مــدت باقی مانــده مــواد 
غذایــی مغــذی بیشــتری اســتفاده کننــد، افــزود: 
ــد  ــی مانن ــیرینی های طبیع ــد ش ــراد بای ــن اف ای
ــوت  ــا و ت ــیره خرم ــمش، ش ــا، کش ــل، خرم عس
ــواد  ــن م ــرا ای ــد؛ زی ــرف کنن ــار مص را روزی دو ب

ــدن  ــرژی کافــی در ب ــی موجــب می شــوند ان غذای
ــد. ــدا کن ــش پی ــت آن افزای ــد شــود و مقاوم تولی
عظمایــی تنظیــم قنــد خــون را یکــی از نــکات مهــم 
ــای  ــزود: قنده ــدن دانســت و اف ــی ب ــرای آمادگ ب
ــرژی  ــن ان ــل در تأمی ــا و عس ــد خرم ــوب مانن خ
مؤثــر بــوده کــه متاســفانه در مــاه رمضــان برخــی 
ــا  ــه جــای قندهــای طبیعــی ســراغ زولبی ــراد ب اف
ــه ســالمتی خــود آســیب وارد  ــد و ب بامیــه می رون
می کننــد؛ البتــه اســتفاده از آن در حــد تنــوع 
اشــکالی نــدارد؛ امــا افــراط و مصــرف مــداوم 

ــت.  ــت اس نادرس
عظمایــی افــزود: بــا توجــه بــه گــرم بــودن روزهــای 
پیــش رو اغلــب افــراد بــه دلیــل عطــش و 
ــه  ــد ک ــخ و ســرد اســتفاده می کنن تشــنگی، آب ی
ــده  ــه مع ــوک ب ــی و ش ــرات ناگهان ــب تغیی موج
می شــود کــه بایــد ایــن عــادت نادرســت را تــرک 

کــرد و از خــاک شــیر و تخــم شــربتی، میوه هــای 
ــرد. ــوه اســتفاده ک ــدار و آب می لعاب

 دستوری شگفت انگیز برای روزه اولی ها
ــان  ــا و نوجوان ــه روزه اولی ه ــاره ب ــا اش ــی ب عظمای
و آمادگــی آن هــا بــرای روزه داری گفــت: ایــن 
رده ســنی بایــد از مصــرف مــواد ســاندویچی 
فســت فود ها، غذاهــای ادویــه دار و شــیرینی ها 
 بــه دلیــل افزایــش صفــرای بــدن بپرهیزنــد؛ 
 زیــرا بیشــتر نوجوانــان طبــع صفــراوی دارنــد 
ــرا و  ــش صف ــب افزای ــی موج ــواد غذای ــن م و ای

آســیب بــه ســالمتی بدنشــان می شــود. 
وی بــه روزه اولی هــا و نوجوانــان توصیــه کــرد: 
بــرای کاهــش صفــرا و آمادگــی بــدن جهــت 
ــد  ــنی، بی ــاتره، کاس ــرق ش ــب ع روزه داری از ترکی
ــد.   ــتفاده کنن ــنکجبین اس ــداری س ــک و مق مش

بهداشــت نیوز
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 چگونه بدن خود را 
برای ماه رمضان آماده کنیم؟   

تغذیه

ماست بخورید تا الغر شوید
میــزان  کــه  می  دهــد  نشــان  آمــاری  بررســی  های 
مصــرف لبنیــات و بــه طــور خــاص لبنیــات پرچــرب بیــن 
خانم  هــای جــوان بــه شــدت کاهــش پیــدا کــرده و حتــی 
ــن  ــوی ای ــردن آن از س ــرف نک ــی از مص ــای ناش کمبوده
ــح داده  ــه چاقــی ناشــی از مصــرف ترجی قشــر جامعــه ب
ــر  ــات اخی ــه تحقیق ــت ک ــی اس ــن در صورت ــود. ای می  ش
ــم جــذب  ــر تنظی ــر کلســیم ب ــی از تأثی دانشــمندان، حاک
انــرژی و کاهــش جــذب چربــی اســت. یکــی از مهم تریــن 
ویژگی  هــای ماســت ایــن اســت کــه مــواد معدنــی و 
کلســیم را در یــک ترکیــب اســیدی بــا قابلیــت دسترســی 
ــه  ــیم ب ــذب کلس ــکان ج ــا ام ــاند ت ــدن می  رس ــه ب ــاال ب ب

ــدن فراهــم شــود. ــرای ب ــزان ب ــن می باالتری
 از ســوی دیگــر اســیدالکتیک موجــود در ماســت بــه 
ــا فراهــم کــردن  ــد و ب هضــم کلســیم شــیر کمــک می  کن
محیــط بیولوژیــک مناســب بــرای جــذب کلســیم و 
ــیر  ــب تری از ش ــع مناس ــه منب ــت را ب ــا، ماس ویتامین  ه
بــرای ذخیــره تراکــم اســتخوان تبدیــل می  کنــد. پــس بــا 
ــده  ــم زده غنی ش ــت ه ــون ماس ــت  هایی چ ــوردن ماس خ
ــه  ــال ب ــم از ابت ــی و ه ــم از چاق ــوان ه ــن می  ت ــا پروتئی ب

ــرد. زندگــی آنالیــن ــری ک ــتخوان جلوگی ــی اس پوک

خواص تخمه آفتابگردان 
از  آفتابگــردان  تخمه هــای  می دانیــد  کــه  همان طــور 
ــد  ــاب می آی ــه حس ــا ب ــوب ایرانی ه ــالت محب ــه تنق جمل
ــن دانه هــای گیاهــی  ــادی دارد. ای ــزان مصــرف زی کــه می
سرشــار از خــواص مختلفــی اســت؛ امــا اســتفاده بی رویــه 
از آن هــا مضراتــی را نیــز بــه همــراه دارد. تخمه هــای 
ــای  ــاد، ویتامین ه ــن زی ــزان پروتئی ــردان دارای می آفتابگ
جملــه  از  معدنــی  مــواد  انــواع  همچنیــن  و   B و   E
آهــن، منیزیــم و کلســیم اســت؛ امــا همان طــور کــه 
اشــاره شــد، مصــرف بی رویــه آن باعــث اضافــه وزن، 
ــده  ــن درد مع ــدن و همچنی ــای روی صــورت و ب  جوش ه
می شــود.  پــس بهتــر اســت بــا اســتفاده متعــادل از ایــن 
دانه هــای خوشــمزه، از خــواص بی نظیــر آن بهره منــد 

شــوید. باشــگاه خبرنــگاران

توصیه های غذایی به ورزشکاران
دربــاره  تغذیــه،  ارشــد  کارشــناس  انگورانــی،  پونــه 
ــکاران  ــت: ورزش ــکاران گف ــه ورزش ــی ب ــای غذای توصیه ه
بســته بــه نــوع و ســاعات ورزش و همچنیــن هدفشــان از 

ــد. ــی دارن ــی متفاوت ــم غذای ــام ورزش، رژی انج
وی افــزود: عــده ای ورزش را بــرای کاهــش وزن انتخــاب 

ــد. ــد و ورزش هــای هــوازی انجــام می دهن می کنن
ایــن کارشــناس ارشــد تغذیــه گفــت: نکتــه ای کــه افــراد 
ــن و  ــل،  حی ــه قب ــت ک ــن اس ــد ای ــد بدانن ــکار بای ورزش
پــس از ورزش،  بایــد از نظــر تغذیــه ای مــوادی را مصــرف 
کننــد کــه برایشــان بهتریــن بهــره وری را داشــته باشــد. در 
حیــن ورزش بایــد آب کافــی بنوشــند . بعــد از ورزش هــم 
ــالوه  ــه ع ــی ب ــع پروتئین ــک منب ــه ی ــود ک ــه می ش توصی

کربوهیــدرات ســاده مصــرف شــود. بهداشــت نیــوز

زیبایی

ناخن هایی زیبا داشته باشید
ــا چهــارده ســالگی  رشــد ناخن هــا، اغلــب در ســنین ده ت
ــد  ــج رش ــه تدری ــد، ب ــه بع ــالگی ب ــت س ــت و از بیس اس
ناخــن  احتمــال شکســتن  و  می شــود  آن هــا کمتــر 
ــری  ــا ام ــن  در خانم ه ــتن ناخ ــد. شکس ــش می یاب افزای
ــاط مســتقیم  ــدی آن هــا ارتب ــا بلن ــج اســت و ب بســیار رای

دارد.
بــرای اینکــه ناخن هایــی ســالم داشــته باشــید، پیوســته 

ــد. ــاه نگــه داری ناخن هــای خــود را کوت
همــواره ناخــن و پوســته اطــراف آن را چــرب کنیــد. 
همیشــه در منــزل و محــل کار، کــرم مرطوب کننــده همــراه 
داشــته باشــید و ســعی کنیــد چنــد نوبــت در روز ناخن هــا 

ــد. ســالمتی را مرطــوب نگــه داری

 چند راهکار ساده 
برای افزایش حجم موها

هــر روز بعــد از شــانه زدن موهایتــان، چــاره ای نداریــد جــز 
ــار از  ــد ت ــم چن ــا شــاید ه ــک دســته از آن ه ــا ی ــه ب اینک
ــد  ــا شــانه ســرتان باقــی مانده ان ــرس ی آن هــا کــه روی ب

خداحافظــی کنیــد! 
اگــر بنــا داریــد بــه موهایتــان حجــم دهیــد، بهتــر اســت از 

برس هــای تخــت یــا فلــزی اســتفاده نکنیــد .
حــاال اگــر دلتــان می خواهــد تغییــری در موهایتــان 
ــا را  ــول آن ه ــط ط ــد و فق ــد قیچــی را برداری ــد، نبای بدهی
کوتــاه کنیــد؛ بلکــه بایــد موهایتــان را الیه الیــه کوتــاه کنیــد. 
ــا جمــع کــردن موهایتــان درواقــع فولیکول هــای   شــما ب
شکستگی شــان  ســبب  و  می کنیــد  جمــع  را  مــو 

. ید می شــو
جدی تریــن  از  و کم حجمــی  مــو  ریــزش  نهایــت  در 
ــت دم  ــه حال ــو ب ــتن م ــردن و بس ــع ک ــای جم پیامده
ــود را  ــای خ ــد همیشــه موه ــن نبای اســبی اســت؛ بنابرای

ک ببندیــد. نمنــا

ماسک زردچوبه، نرم کننده پوست  
ــن و چــروک  ــدون چی ــف، ب ــرم و لطی داشــتن پوســتی ن
و جــوش آرزوی هــر فــردی اســت؛ امــا در دنیــای مــدرن 
امــروز اســترس های روزانــه و تغذیــه نادرســت و تغییــرات 
هورمونــی نمی گــذارد پوســتی بــدون نقــص داشــته 

باشــید. 
دکتــر محمــد فصیحــی دســتجردی گفــت: »ماســک 
ــش  ــدن و کاه ــان ش ــبب درخش ــد س ــه می توان زردچوب
ــای  ــن لک ه ــود. همچنی ــت ش ــزی پوس ــاب و قرم الته
تیــره را از بیــن می بــرد و برطرف کننــده موهــای زایــد 
ــب  ــک ترکی ــد و ی ــف می کن ــرم و لطی اســت. پوســت را ن

ــت.« ــر اس ــری مؤث ــد پی ض
ایــن محقــق طــب ســنتی و متخصــص  بــه گفتــه 
ــه  ــه ب ــک زردچوب ــه ماس ــرای تهی ــی ب ــای عفون بیماری ه
یــک قاشــق غذاخــوری آرد نخودچــی، 2 قاشــق چایخوری 
ــق  ــک قاش ــت و ی ــوری ماس ــق غذاخ ــه، 2 قاش زردچوب

ــد. ســالمانه ــاز داری ــل نی ــوری عس غذاخ

خانواده
 بهبود رابطه با همسر 

با 5 قانون ساده!
ــا  ــه واقع ــد ک ــر می برن ــه س ــه ای ب ــردم در رابط ــتر م بیش
ــد   خوشــحال نیســتند. آن هــا همسرشــان را دوســت دارن
ــا وجــود  ــد؛ امــا ب ــرک کنن و هرگــز حاضــر نیســتند او را ت
ایــن رابطه شــان پــر از بحــث و درگیری و پشــیمانی اســت. 
گاهــی اوقــات احســاس می کننــد همسرشــان بــه آن هــا 
ــان  ــد دوستش ــه می دانن ــی ک ــذارد؛ در حال ــرام نمی گ احت
دارد و ایــن باعــث می شــود هــر دو طــرف احســاس 

ــی داشــته باشــند.  ــدی و ناراحت ســردرگمی، ناامی
ــن ۵  ــید ای ــته باش ــی داش ــه خوب ــد رابط ــر می خواهی اگ
ــر  ــا یکدیگ ــر روز ب ــد: ه ــت کنی ــی رعای ــون را در زندگ قان
ــد  ــان آوری ــه زب ــان را ب ــو داشــته باشــید، نیازهایت گفت وگ
ــا را  ــد، آن ه ــان بیاوری ــه زب ــان را ب ــه افکارت ــش از اینک پی
بنویســید، نــزد دوســتان دربــاره همســرتان شــکایت نکنیــد 

ــد.  زندگــی آنالیــن ــر ندهی ــز کوچکــی گی ــه هــر چی و ب

 از نقد و سرزنش کردن 
همسرتان بپرهیزید

ــان زیــرک می داننــد کــه گاهــی بایــد چشــم های خــود  زن
را روی عــادت بــد همسرشــان ببندنــد و اگــر رفتــاری کــه از 
ــو آن را  ــا گفت وگ ــت، ب ــده اس ــا آزاردهن ــد، واقع او می بینن
حــل کننــد. امــا اگــر واقعــا شــریک زندگی تــان را دوســت 
داریــد، از نقــد و ســرزنش کــردن او بپرهیزیــد. ایــن راه بــه 
شــما در برقــراری رابطــه ای مســتحکم کمــک خواهــد کــرد. 
اگــر بــه دنبــال رابطــه خــوب و بــادوام هســتید، بــر صبــر    
و دانایــی خــود بیفزاییــد. برخــالف زنــان، بیــان احساســات 
ــده و  ــا پیچی ــت. مرده ــوار اس ــردان دش ــرای م ــی ب درون
عجیــب هســتند و بایــد اعتــراف کنــم کــه خریــد کــردن در 
عــادات مــورد عالقــه آن هــا نمی گنجــد. آن هــا تمایلــی بــه 
تغییــر لباس هــای کمــد خــود ندارنــد؛ زیــرا معتقدنــد کــه 
یــک جفــت کفــش، دو جفــت شــلوار و چنــد عــدد تیشــرت 

غ بــرای اینکــه زیبــا بــه نظــر برســند کافــی اســت. ســیمر

بهترین اسباب بازی
ــای  ــا ایف ــودک ب ــت و ک ــازی اس ــی دوره ب دوره کودک
ــه یادگیــری آن نقــش  ــازی ب نقش هــای نمادیــن در ب
می پــردازد. در ایــن میــان والدینــی هســتند کــه از روی 
ــت  ــه خواس ــد ک ــی می برن ــه راه ــودک را ب ــی ک ناآگاه

خودشــان اســت. 
اســباب بازی ها  بهتریــن  داشــت  توجــه  بایــد  امــا 
ــته  ــادی داش ــای زی ــه محرک ه ــتند ک ــی هس آن های
ــاوت باشــند و هــم  ــم از نظــر ظاهــری متف باشــند؛ ه
از منظــر انــدازه زیــاد. شــاید بهتریــن اســباب بازی 
بــرای هــر کودکــی، در هــر ســنی و هــر جنســی طبیعت 

ــد. تبیــان باش
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بــدون شــک آرزوی هــر انســانی زندگــی 
ســالم و بانشــاط و بــدون بیمــاری اســت 
و کــم نیســتند افــرادی کــه بــرای کشــف 
اکســیر عمــر جــاودان انتظــار می کشــند. 
ســبک زندگــی، مفهــوم تــازه ای نیســت. 
ــیده اند  ــان ها کوش ــت انس ــال اس ــزاران س ه
ســبک زندگــی خــود را بشناســند و مدیریــت 
بــر  کننــد و حتــی دولت هــا کوشــیده اند 
ــر  ــود، تأثی ــان خ ــی مردم ــبک زندگ روی س

ــد.  بگذارن
ســبک زندگــی می توانــد بــه عالیــق، نظــرات، 
رفتارهــا و جهتگیــری رفتــاری یــک فــرد، 
گــروه یــا فرهنــگ اشــاره کنــد و بــه معنــای 
ــا  ــروه ی ــرد، گ ــک ف شــیوه زندگــی خــاص ی

ــه اســت.  جامع
طــرز  از  مجموعــه ای  زندگــی  ســبک های 
رفتــار،  شــیوه  های  ارزش هــا،  تلقی  هــا، 
ــر  ــزی را در ب ــر چی ــالیق در ه ــا و س حالت ه

 . می گیــرد
ســبک زندگــی فــرد، اجــزای رفتــار شــخصی 
معتقدنــد کــه  مــردم  بیشــتر  نیســت؛   او 
ــه انتخــاب  ــد ســبک زندگی شــان را آزادان بای

کننــد.
 رفتار سالم، ارتقای سالمت افراد

 زهــرا عســکری، روان شــناس اجتماعــی، 
ــای  ــور از ارتق ــت: منظ ــا گف ــگار م ــه خبرن ب
را  افــراد  اســت کــه  فرآینــدی  ســالمت، 
ــود را  ــت  خ ــی و فعالی ــازد توانای ــادر می س ق
ــت ســالمت خــود را  ــود بخشــند و وضعی بهب
ــه  ــاز ب ــالمت نی ــای س ــد. ارتق ــش دهن افزای
انجــام رفتارهــای ســالم دارد. منظــور از رفتــار 
ســالم، رفتارهایــی اســت کــه ســالمت فــرد را 

ــد.  ــا ده ــا ارتق ــد ی ــظ کن حف
 زهــرا عســکری ادامــه داد: ایــن رفتارهــا 
ــه  ــه تغذی ــتند؛ از جمل ــوع هس ــدد و متن متع
ــا ۸  درســت، خــواب شــبانه کافــی بیــن ۷ ت
ــیگار،  ــیدن س ــب و نکش ــاعت، ورزش مرت س

تنظیــم وزن و... . 
بــه  انســان ها  زندگــی مــدرن و اشــتغال 
ــه  ــه ب ــا را از توج ــه، آن ه ــت روزان کار و فعالی
خودشــان بازمــی دارد و حتــی نحــوه زندگــی 

و تغذیــه آن هــا را تحــت تأثیــر قــرار می دهــد. 
ــک  ــوان از ی ــرایط می ت ــن ش ــود ای ــرای بهب ب
ــد اســتفاده  ــه ای جدی ســبک زندگــی و تغذی

کــرد.
وی خاطرنشــان کــرد: آگاهــی داشــتن از 
ــی  ــبک زندگ ــالم و س ــی س ــیوه های زندگ ش
ــد و ســودمند  ــرای هــر انســانی مفی ســالم ب
اســت و باعــث رشــد و تعالــی فــردی و 

اجتماعــی افــراد می شــود.

 آگاه سازی مردم درخصوص سبک 
زندگی سالم

ــه و نداشــتن  ــردن پیشــگیری اولی توجــه نک
ســبک زندگــی ســالم از موضوعاتــی اســت که 
بــر هزینه هــای ســالمت در کشــور می افزایــد  
مــردم  آگاه ســازی  نیازمنــد  رو  ایــن  از  و 
درخصــوص ســبک زندگــی ســالم هســتیم.

مغــز  متخصــص  ســهیلی،  علــی  دکتــر 
گفــت:  مــا  خبرنــگار  بــه  اعصــاب،  و 
و  تشــنج  جملــه  از  زیــادی  بیماری هــای 
موضوعاتــی  از  ام اس  و  صــرع  اســترس، 
ــده و شــنیده  ــاد دی ــه زی ــه در جامع اســت ک
مـی شـــود و بــــرای جامعــه مهــم اســت؛ امــا 
بســیاری از افــراد از درمــان و کنتــرل ایــن 
بیمــاری کــه بــه ســبک زندگــی مربــوط اســت 

اطــالع زیــادی ندارنــد.
تحقیقــات نشــان می دهــد افــراد چــاق از کودکــی 
ــی  ــیوه زندگ ــته اند. ش ــی را داش ــتعداد چاق اس
نظیــر اســتفاده نکــردن از دخانیــات، مصــرف 
نکــردن چربــی، داشــتن الگــوی منظــم خواب 
ــه ترشــح منظــم هورمــون می انجامــد،  کــه ب
ورزش منظــم، کاهــش اســترس و افزایــش 
تحــرک و فعالیــت اســت کــه تــا حــد زیــادی 

افــراد را در مقابــل ابتــال بــه امــراض گوناگــون 
مصــون مــی دارد.

 سرمایه گذاری خانواده ها بر روی 
سبک زندگی سالم

ــوی  ــه، ورزش، الگ ــه داد: تغذی ــهیلی ادام س
و  مناســب  الگــوی کار  مناســب،  خــواب 
ــی  ــی از موضوعات نداشــتن اســترس در زندگ
را  ســالمت  زندگــی  ســبک  کــه  اســت 
بایــد  خانواده هــا  و  می کنــد  پایه گــذاری 
ــرمایه گذاری ــوع س ــن موض ــدا روی ای  از ابت

 کنند.
وی گفــت: یکــی از مــوارد ســبک زندگــی 
تغذیــه و مــواد غذایــی ســالمت  ســالم، 
داده  نشــان  تحقیقــات  بعضــی  اســت؛ 
مــواد افزودنــی در کنســرو ها کــه حــاوی 
ــه  ــال ب ــال ابت ــادی هســتند، احتم ــرات زی نیت
بعضــی بیماری هــا را افزایــش می دهنــد؛ 
یــک  ســبزیجات  و  میــوه  مصــرف  امــا 
تضمینــی  و  اســت  مناســب  جایگزیــن 
ــد  ــاب می آی ــه حس ــراد ب ــالمتی اف ــرای س ب
ــد  ــازی می توانن ــا آگاه  س ــه ب ــراد جامع و اف
اطرافیــان  و  خــود  ســالمت   شــاهد 

باشند.
 کاهــش عــوارض بیماری هــا، نتیجــه 

ســبک زندگــی ســالم  
ــای  ــی الگوه ــات ســبک زندگ ــی از موضوع یک
خــواب و کیفیــت خــواب اســت کــه تحقیقــات 
نشــان داده کیفیــت خــواب شــانس تشــنج در 
ــا  ــد؛ این ه ــر می کن ــرع را کمت ــراد دارای ص اف
تمامــا موضوعاتــی اســت کــه می تــوان بــه 
ــاره  ــم داد و اش ــون تعمی ــای گوناگ بیماری ه
بــه ســبک زندگــی ســالم و کاهــش عــوارض 

دارد. بیماری هــا 
متخصــص  نجفــی،  مصطفــی  دکتــر 
روان پزشــکی، در رابطــه بــا محورهــای ســبک 
ــای وطــن گفــت:  ــگار کیمی ــه خبرن زندگــی ب
محورهــای ســبک زندگــی شــامل خــواب 
ــز  ــی، پرهی ــیدن کاف ــوردن و نوش ــی، خ کاف
بــا  مــدارا  و  مــواد، ورزش  از ســوء مصرف 

اســترس اســت.
علی رغــم  کــرد:  تصریــح  ادامــه  در  وی 
اقدامــات  هنــوز  مســئله،  ایــن  اهمیــت 
نگرفتــه  زمینــه صــورت  ایــن  در  مؤثــری 

اســت؛ بــه ایــن دلیــل کــه بــرای تغییــر موثــر 
ســبک زندگــی اینکــه بــه فــرد گوشــزد کنیــم 
کــه خــواب درســتی بایــد داشــته باشــد، 
ــه  اســترس کمــی داشــته باشــد یــا وقتــی ب
فــردی کــه بیمــاری جســمی مثــل قلــب درد 
و آســم و ... دارد، بگوییــم بایــد اســترس 
ــا  ــل توصیه ه ــن قبی ــی داشــته باشــد، ای کم
نــدارد؛  فــرد  روی  بــر  فایــده ای  و  تاثیــر 
در نهایــت عــالوه بــر داروهایــی کــه فــرد 
بــرای مشــکل جســمی مصــرف می کنــد، 
می تــوان بــه فــرد داروی آرام بخــش هــم 
نیــز تجویــز کــرد تــا ســطح تنــش فــرد 
ــد و خــواب بهتــری هــم داشــته   کاهــش یاب

باشد.
ــبک  ــه س ــوال ک ــن س ــه ای ــخ ب وی در پاس
داد،  تغییــر  می تــوان  چگونــه  را  زندگــی 
ســبک  تغییــر  بــرای  کــرد:  خاطرنشــان 
ــت،  ــواب راح ــم خ ــه بدانی ــن ک ــی همی زندگ
مــدارا بــا اســترس و ... برایمــان خــوب 
ــد؛  ــت نمی کن ــی کفای ــدازه کاف ــه ان ــت، ب اس
بلکــه هــر کــدام از ایــن عوامــل فرآیندهــای 
شــناختی رفتــاری دارد کــه فــرد بایــد آن هــا را 
طــی کنــد و مســائلی را بیامــوزد و تغییراتــی 
را در باورهــای خــود صــورت دهــد تــا ســبک 

ــود.  ــل ش ــالم حاص ــی س زندگ
 توجه به اصول تغذیه و سبک 

زندگی درست
ــه  ــص تغذی ــدی، متخص ــم محم ــر اعظ دکت

ــه  ــت: توج ــن گف ــای وط ــگار کیمی ــه خبرن ب
خانــواده ای،  هــر  در  غذایــی  ســفره  بــه 
مهم تریــن مســئله ای محســوب می شــود 
کــه نه تنهــا ســالمت فــرد، بلکــه ســالمت 
کل خانــواده را نیــز تضمیــن می کنــد؛ بــا 
ایــن حــال، زندگــی پیچیــده و پرمشــغله 
ــن  ــه مهم تری ــراد ب ــده اف ــث ش ــروزی باع ام
و  تغذیــه  اصــول  یعنــی  زندگــی  مســئله 
 ســبک زندگــی درســت توجهــی نداشــته 

باشند.
مناســب،  تغذیــه  داد:  ادامــه  محمــدی 
تحــرک کافــی روزانــه، پرهیــز از مصــرف 
هــوای  تنفــس  دخانــی،  مــواد  هرگونــه 
اســترس های  از  دوری  و  ســالم  و  پــاک 
ــی  ــم اصــول خودمراقبت ــوارد مه ــره از م  روزم

است.
وی افــزود: شــیوه زندگی غربــی و به کارگیری 
و  ایجــاد  در  غربــی  غذایــی  رژیم هــای 
افزایــش شــیوع بیماری هــای مختلــف نقــش 
ــی  ــت هایی طراح ــد سیاس ــن بای دارد؛ بنابرای
شــود تــا افــراد بتواننــد ایــن ســبک از زندگــی 

ــد.  ــر دهن را تغیی
ــگیری  ــد پیش ــالم همانن ــی س ــبک زندگ س
بــه  نیــاز  کشــور  در  مــا  اســت؛  اولیــه 
بــا  امیدواریــم  و  داریــم  فرهنگ  ســازی 
فرهنگ ســازی و آگاه ســازی مــردم از ســبک 
ســالمت  ارتقــای  شــاهد  ســالم  زندگــی 

باشــیم. هموطنــان کشــور 

کیمیای وطن بررسی کرد:

سبک زندگی سالم، حلقه گمشده سالمت در کشور
فرهنگ سازی در خانواده برای تغییر سبک زندگی

،،
توجــه نکــردن بــه پیشــگیری اولیــه 
و نداشــتن ســبک زندگــی ســالم از 
موضوعاتی اســت که بر هزینه های 
ســامت در کشــور می افزایــد و از 
مــردم  آگاه ســازی  نیازمنــد  رو  ایــن 
درخصــوص ســبک زندگــی ســالم 

هســتیم.

یادداشت
 نقش سالمت 

در اجرای اقتصاد مقاومتی

رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی استان اصفهان
دکتر محسن حجتی

ــر  ــه رهب ــر حکیمان ــمندی و تدبی ــا هوش ــم ب ــال ه امس
معظــم انقــالب نامگــذاری از ســوی ایشــان صــورت گرفــت 
و اقتصــاد مقاومتــی را در حــوزه ای خــاص بــرای امســال 

ــد. برگزیدن
ــری  ــت و تدبی ــا حکم ــری ب ــای رهب ــه نامگذاری ه همیش
ــی  ــه راه ــا نقش ــه حقیقت ــرد ک ــورت می گی ــی ص مثال زدن

ــرای مســئوالن و مــردم اســت. ب
ــی  ــاد مقاومت ــه اقتص ــا ب ــرت آق ــه حض ــت ک مدت هاس
اشــاره و تأکیــد دارنــد و نامگــذاری امســال هــم بــه ایــن 
نــام، نمایانگــر ایــن اســت کــه راه عــالج مشــکالت و رشــد 
اقتصــادی کشــور در گــرو اجــرای درســت و عمــل کــردن 

ــه اقتصــاد مقاومتــی اســت. ب
حــوزه ســالمت می توانــد یکــی از بهتریــن حوزه هــای 
بــروز و ظهــور اقتصــاد مقاومتــی باشــد و بســیاری از 
ــی  ــاد مقاومت ــا اقتص ــد ب ــوزه می توان ــن ح ــکالت ای مش

ــود. ــرف ش برط
ــاِن  ــت و درم ــرای بهداش ــد ب ــی می توان ــاد مقاومت اقتص
مثــل  قســمت هایی  بــرای  فراوانــی  بــرکات  کشــور، 
تجهیــزات پزشــکی داشــته باشــد کــه البتــه یــادآور 
ــط  ــی توس ــاد مقاومت ــه اقتص ــال ۹۱ کمیت ــوم در س می ش
ــدازی شــد و و در  ــه پزشــکی راه ان ســازمان بســیج جامع

حوزه هــای مختلــف هــم فعــال اســت.
در اقتصــاد مقاومتــی منظــور ایــن نیســت کــه دور خودمان 
حصــار بکشــیم؛ بلکــه بایــد فشــارها را تبدیــل بــه فرصــت 
کنیــم کــه ایــن رشــد اقتصــادی بــه دســت آمــده، اقتصــاد 

مقاومتــی نــام خواهــد داشــت.
حــوزه ســالمت چنانچــه شــعار اقتصــاد مقاومتــی عملــی 
ــد نســخه شــفابخش و کاملــی در راســتای  شــود، می توان

رفــع مشــکالت کشــور باشــد.
بی شــک بــا عملیاتــی شــدن اقتصــاد مقاومتــی در حــوزه 
ســالمت می تــوان از اعــزام تعــداد زیــادی از بیمــاران 
ــرا  ــرد؛ زی ــری ک ــان جلوگی ــرای درم ــه خــارج از کشــور ب ب
ــی  ــه جای ــان ب ــه بهداشــت و درم ــا تجرب ــای ب ــه نیروه ک
رســیده اند کــه بتواننــد تولیــد علــم کننــد و حتــی پذیــرای 
ــی  ــات درمان ــه خدم ــرای ارائ ــور ها ب ــر کش ــاران دیگ بیم

باشــند.
ــی  ــاح خاص ــا جن ــزب ی ــه ح ــوط ب ــیج مرب ــت بس ظرفی
ــه  ــا ب ــی دارد ت ــکی آمادگ ــه پزش ــیج جامع ــت. بس نیس
دســتگاه های دخیــل در امــر ســالمت کمــک کنــد تــا هــر 
چــه ســریع تر و بهتــر اقتصــاد مقاومتــی در جامعــه ظهــور 
ــت خــود را  ــوان و هم ــام ت ــن راه تم ــد و  در ای ــروز کن و ب

بــه کار می گیــرد.
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تبلیغات اسالمی یزد
امسال اعزام زائران یزدی به 
حرم امام خمینی)ره( انجام 

نمی شود
تبلیغــات اســامی  رئیــس شــورای هماهنگــی 
ــای  ــن برنامه ه ــرورت تدوی ــه ض ــاره ب ــا اش ــزد ب ی
فرهنگــی و بصیرتــی ویــژه بزرگداشــت 14 و 15 
خــرداد گفــت: بــه دلیــل تقــارن ایــن روزهــا بــا مــاه 
ــرم  ــه ح ــزدی ب ــران ی ــزام زائ ــال اع ــان، امس رمض

امــام خمینــی)ره( انجــام نمی شــود.
حجت االســام و المســلمین محمــد فخرالدینــی در 
نشســت ســتاد 14 و 15 خــرداد یــزد بــا اشــاره بــه 
اینکــه هــر ســاله برنامه هــای ســتاد بــه دو قســمت 
ــدند،  ــیم می ش ــتانی تقس ــتانی و برون اس درون اس
ــل  ــه دلی ــته ب ــال گذش ــه س ــی س ــرد: ط ــار ک اظه
ــای  ــان، برنامه ه ــاه رمض ــا م ــرداد ب ــارن 14 خ تق

ــود. ــزار نمی ش ــتانی برگ ــارج اس خ
وی بــا اشــاره بــه اینکــه حضــور در حــرم مطهــر امام 
خمینــی)ره( بــرای اســتان های تهــران و نزدیــک بــه 
ــامی  ــاب اس ــزود: انق ــود، اف ــام می ش ــران انج ته
ــروزی  ــه پی ــام ب ــه دســت حضــرت ام ــه ب ــران ک ای

رســید، تنهــا بــه لطــف حــق محقــق شــد.
فخرالدینــی بــه وجــود امــداد غیبــی در طــول 
ــان  ــت: از زم ــرد و گف ــاره ک ــاب اش ــال های انق س
ــس از آن  ــروزی و پ ــا پی ــاب ت شــروع نهضــت انق
ــای  ــاب، توطئه ه ــس از انق ــال های پ ــول س در ط
ــاری  ــه ی ــری ب ــس از دیگ ــی پ شــوم دشــمنان یک

ــد. ــرآب ش ــش ب ــال نق ــد متع خداون
ــه  ــا ب ــاب ت ــه انق ــل اینک ــی از عوام ــزود: یک وی اف
ــا اقتــدار بــه پیــش مــی رود، نیــت خالصانــه  االن ب
ــبانه  ــای ش ــا و مناجات ه ــام و گریه ه ــرت ام حض

ــوده اســت. ایشــان ب
ــی)ره(  ــام خمین ــه ام ــان اینک ــا بی ــه ب وی در ادام
پرچــم نهضتــی را در دســت داشــت کــه می خواســت 
پابرهنــگان و محرومــان از شــر ظالمــان نجــات 
پیــدا کننــد، تصریــح کــرد: امســال شایســته اســت 
کــه در برنامه هــای ایــن روزهــا خاقیــت بیشــتری 
باشــد و بتوانیــم امــام را در مســائل فرهنگــی، 
امنیتــی و اجتماعــی بــه مــردم به ویــژه نســل 
جــوان بشناســانیم. فخرالدینــی عنــوان کــرد: یکــی 
از موضوعــات مهمــی کــه در ایــن دوره بایــد بــه آن 
توجــه کــرد، تبییــن ســیره و منــش حضــرت امــام 
خمینــی)ره( و انتقــال ارزش هــا و مفاهیــم انقــاب 

ــان اســت. ــه جوان ب
تبلیغــات اســامی  رئیــس شــورای هماهنگــی 
اســتان یــزد در پایــان ســخنان خــود بــا بیــان 
اینکــه حکومــت طاغــوت شاهنشــاهی در ایــران زیــر 
ــت:  ــرد، گف ــت می ک ــکا فعالی ــتقیم آمری ــر مس نظ
15خــرداد در تاریــخ انقــاب روز بســیار مهمــی 
اســت و بایــد ســتاد مســتقلی داشــته باشــد.  ایرنــا

گردشگری
دخمه زرتشتیان ) برج خاموشان( 

یزد

ــان«  ــرج خاموش ــام »ب ــا ن ــتیان را ب ــه زرتش دخم
 15 در  می  شناســند.  نیــز  ســکوت«  »بــرج  و 
کیلومتــری جنــوب شــرقی یــزد و در حوالــی منطقــه 
ــر بلنــدای کوهــی رســوبی و کــم ارتفــاع  صفائیــه، ب
ــدور  ــنگی م ــارت س ــه، دو عم ــوه دخم ــام ک ــه ن ب
ــه  ــه ب ــرار دارد ک ــی ق ــا فضــای میان ته ــد ب برج مانن
ــا دادگاه زرتشــتیان مشــهور اســت. یکــی  دخمــه ی
قدیمی  تــر بــه نــام مانکجــی هاتریــا )زرتشــتی 
ــه  ــت ب ــر اس ــه جدیدت ــری ک ــل( و دیگ هندی االص
نــام گلســتان معــروف و مربــوط بــه دوره قاجاریــه 
اســت. دخمــه گلســتان 25 متــر قطــر دارد و ارتفــاع 
دیــوار آن از ســطح تپــه 6 متــر اســت. دخمــه 

ــر دارد. ــر قط ــز 15 مت ــی نی مانکج
کارکــرد ایــن بــرج بــرای دفــن جنازه هــا بــوده  
اســت. در گذشــته دور جنازه هــا را بــاالی بــرج 
ــا  ــا شــوند. بعده ــا خــوراک پرنده  ه می  گذاشــتند ت
ایــن  می  ریخته  انــد.  چاهــی  در  را  اســتخوان  ها 
ــوده   ــاک ب ــدن خ ــوده ش ــری از آل ــرای جلوگی کار ب

ــت. اس
ــود  ــی وج ــه چاه ــی دخم ــای میان ته ــط فض وس
و  اســت  معــروف  »اســتودان«  بــه  کــه  دارد 
اســتخوان  های بــه جــای مانــده از اجســاد را داخــل 

می  ریختنــد. آن 
ســطح داخلــی »بــرج خاموشــان« بــه صــورت پهنــه  
ــه ســنگ های  ــا تخت ــام آن ب ــه تم ــردی اســت ک ِگ
بــزرگ پوشــیده شــده و ســه بخــش زنانــه و مردانــه 

و بچگانــه دارد.
ــه همــه خــارج از  ــن دخمه هــا ک محــل ســاخت ای
ــام  ــی انج ــبات دقیق ــا محاس ــد، ب ــرار دارن ــهر ق ش
ــاران، آلودگــی  ــارش ب ــاد و ب ــا وزش ب ــا ب می شــد ت

ــه ســمت شــهر منتقــل نشــود.  ب
ــچ  ــام و گ ــت خ ــن از خش ــا همچنی ــن دخمه ه ای
از  ناشــی  آلودگی هــای  تــا  می شــدند  ســاخته 
ــع  ــه ضل ــه زمیــن نرســد. در دامن فســاد مــردگان ب
شــمالی کــوه دخمــه چنــد عمــارت خشــت و گلــی 
آجــری، ســنگی یــا ترکیبــی از این هــا خواهیــد دیــد 
ــد و از ســازه های  ــق دارن ــه تعل ــه دوران صفوی کــه ب

ــد. ــمار می رون ــه ش ــن دوران ب ــی ای رفاه

اســتان کرمــان پیــش از انقــاب به واســطه 
ــد  ــزو 5 مقص ــم، ج ــی و ارگ ب ــار تاریخ آث
 نخســت گردشــگران بــه شــمار می آمــد 
و در زمــان جنــگ بــه عنــوان اســتان معیــن 
جنــوب شــرق، اثرگــذاری زیــادی در تامیــن 

امنیــت داخلی کشــور داشــت. 
ــک  ــتان خش ــان اس ــه کرم ــود آنک ــا وج  ب
یک چهــارم  امــا  اســت،  کم آبــی  و 
باغ هــای کشــور را در خــود جــای داده و 
ــه  ــت؛ ب ــم اس ــار اقلی ــان دارای چه همزم
گونــه ای کــه کویــر شــهداد بــا دمــای بیــش 
منطقــه  2۰ کیلومتــری  در  درجــه   ۷۰ از 
 کوهســتانی و برفگیــر ســیرچ واقــع شــده 

است.
ــه  ــان دارای ۸6 قل ــتان کرم ــن اس همچنی

بــاالی 3 هــزار متــر ارتفــاع و 12 قلــه 
بــاالی 4 هــزار متــری اســت و ایــن اســتان 
ــمار  ــه ش ــران ب ــع ای ــز مرتف ــومین مرک س
ــار را  ــن آبش ــه بلندتری ــن آنک ــد؛ ضم می آی
ــه  ــارز، بزرگ تریــن دهان ــل ب در منطقــه جب
غــار و بلندتریــن دشــت و منطقه مســکونی 
 ایــران را بــه ارتفــاع 3 هــزار و 3۰۰ متــر در 

بردارد.
محمــود وفایــی، مدیــر کل میــراث فرهنگــی، 
گردشــگری و صنایــع دســتی اســتان کرمــان 
بــا  اشــاره بــه تعــداد آثــار باســتانی ثبت شــده 
در فهرســت جهانــی گفــت: اســتان کرمــان بــه 
ــت  ــده در فهرس ــار ثبت ش ــداد آث ــطه تع واس
ــه  ــده(، رتب ــی و 5 پرون ــر جهان ــی )۷ اث جهان

نخســت کشــور را دارد.

از  ۸۰ درصــد  داد: همچنیــن  ادامــه  وی 
ــان  ــوت در کرم ــر ل ــده کوی ــه ثبت ش عرص
فهرســت  در  اثــر   ۷۰۰ تاکنــون  و  اســت 
ــر  ــزار اث ــده و ۷ ه ــت ش ــی ثب ــراث مل می
تاریخــی بــه طــور کل شناســایی شــده کــه 

هنــوز کامــل نشــده اند.
فرهنگــی،  میــراث  ســازمان  کل  مدیــر 
اســتان  دســتی  صنایــع  و  گردشــگری 
محوطــه  وســیع ترین  افــزود:  کرمــان 
و  رود  هلیــل  حــوزه  بــه  تاریخــی 
ــع  ــر مرب ــعت 4۰۰ کیلومت ــه وس ــت ب جیرف
اختصــاص دارد کــه آخریــن یافته هــای 
باستان شناســی، قدمــت ایــن منطقــه را 
بــه تمــدن ماقبــل بین النهریــن نســبت 

اســت. داده 
وی از ورود 6 هــزار گردشــگر خارجــی در 
ســال های پیــش از 92 بــه اســتان کرمــان 
ــا  ــرد: ب ــان ک ــان آورد و بی ــه می ــخن ب س
ــده در  ــود آم ــه وج ــرات ب ــه تغیی ــه ب توج
دولــت و رویکــرد مناســبی کــه نســبت بــه 
ــد  ــه بع ــال 92 ب ــگری از س ــه گردش مقول
شــکل گرفــت، شــاهد افزایــش دو برابــری 

ــان  ــتان کرم ــه اس ــی ب ــگران خارج گردش
هــزار   12 بــه  رقــم  ایــن  بوده ایــم کــه 

ــید. ــگر رس گردش

وفایــی اضافــه کــرد: از ســال 1392 تــا 
ــی 25  ــد منطق ــه رش ــال 1395 ب ــان س پای
تــا 3۰ درصــدی رســیده ایم؛ بــه طــوری 
ــه اســتان  کــه بیــش از 3۰ هــزار گردشــگر ب
پیش بینی هــای  طبــق  و  شــده اند  وارد 
راحتــی  بــه  نیــز  امســال  صورت گرفتــه 
ــی  ــگر خارج ــزار گردش ــا 5۰  ه ــان 4۰ ت میزب

ــود. ــم ب خواهی

 عوامل مؤثر در رونق صنعت 
گردشگری

وی بــه عواملــی کــه باعــث رونــق صنعــت 
مطــرح  و  پرداخــت  گردشــگری شــده، 
ــا توجــه بــه شــرایطی  کــرد: خوشــبختانه ب
کــه بــر کشــور حاکــم اســت و اســتان 
کرمــان نیــز تحــت تأثیــر ایــن شــرایط 
ــاده ورود  ــادی آم ــتریان زی ــرار دارد، مش ق
ــن  ــگری ای ــف گردش ــای مختل ــه حوزه ه ب
اســتان هســتند؛ در حالــی کــه ایــن شــرایط 
در ســال های قبــل از زلزلــه بــم بــه وضــوح 

ــود. ــر ب بســیار بهت
فرهنگــی،  میــراث  ســازمان  کل  مدیــر 
گردشــگری و صنایــع دســتی اســتان کرمــان 
افــزود: اداره میــراث فـرهنگـــی کرمــــان در 
ــی فعالیت هــای مناســبی را در  ــوزه بازاریاب حـ
ــی  ــزرگ و مل ــان ب ــذب تورگردان ــوص ج خص
انجــام داده اســت و در ایــن راســتا دو آژانس 
ــز وارد  خدمــات مســافرتی ایــن اســتان نی
ــا شــده اند و  ــازار گردشــگری کشــور و دنی ب
تورهــای متفاوتــی را وارد اســتان می کننــد.

یسنا ا

مدیر کل میراث فرهنگی استان کرمان پیش بینی کرد:

 میزبانی استان کرمان 
از 50 هزار گردشگر خارجی در سال 96

ثبت نــام  آغــاز  از  در گفت وگویــی  حمیــد محمــدی 
حــج از 9 صبــح دیــروز تــا پنجشــنبه خبــر داد و 
تمتــع  بــه حــج  اعــزام  واجدیــن شــرایط  گفــت: 
ــه شــعب  ــا مراجعــه ب ــا 21 اردیبهشــت ب امســال کــه ت
ــج  ــه ح ــغ ودیع ــل مبل ــه تکمی ــبت ب ــی نس ــک مل بان
ــدام  ــان اق ــون توم ــل 1۰ میلی ــزان حداق ــه می ــود ب خ
کرده انــد، از امــروز بــه مــدت 5 روز می تواننــد بــا 
ــه دفاتــر  ــا مراجعــه مســتقیم ب ــه ســامانه ی مراجعــه ب
ثبت نــام حــج  کاروان هــای  در  زیارتــی،   خدمــات 

 کنند.
ــا در ۸  ــت کاروان ه ــه لیس ــان اینک ــا بی ــه ب وی در ادام
ــوع  ــا و ن ــه هتل ه ــه درج ــه ب ــا توج ــی ب ــروه قیمت گ
ــا مســاعدت بانــک  پروازهــا مشــخص شــده، گفــت: ب
ملــی یــک میلیــون و 2۰۰ هــزار تومــان نیــز بــرای 
واریــز  هنــگام  قبــل،  ســال های  در  ودیعه گــذاران 

می شــود؛  کســر  ســفر  هزینــه  مجمــوع  از  نهایــی 
ــک  ــغ ی ــر مبل ــاب کس ــا احتس ــب و ب ــن ترتی ــه ای ب
ــی،  ــک مل ــاعدت بان ــان مس ــزار توم ــون و 2۰۰ ه میلی
 هزینــه باالتریــن درجــه کاروان حــدود 13 میلیــون 
و ۷5۰ هــزار تومــان و پائین تریــن درجــه، مبلــغ 9 

میلیــون و 6۷۰ هــزار تومــان اســت. 
رئیــس ســازمان حــج و زیــارت بــا بیــان اینکــه 
بــا اعــزام گروه هــای  پروازهــای حــج از 2 مــرداد 
ســتادی، عوامــل آشــپزخانه ها و دیگــر مجموعه هــا 
ــه  ــای مدین ــزام کاروان ه ــت: اع ــد گف ــد ش ــاز خواه آغ
پیــش از 9 مــرداد آغــاز خواهــد شــد؛ از 2۰ مــرداد هــم 
ــا  ــه اعزام ه ــوند ک ــرف می ش ــه مش ــای مدین کاروان ه
تــا 3 شــهریور طــول خواهــد کشــید؛ بنابرایــن کل 
اعزام هــا از 9 مــرداد تــا 3 شــهریور ادامــه خواهــد 

داشــت. مــوج

 رئیــس اداره میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی 
و گردشــگری شهرســتان اردکان از شــروع عملیــات 
ــن  ــه شمســی« ای ســاماندهی و مرمــت »آش خان

شهرســتان خبــر داد.
ــای قدیمــی  ــن بن ــاره ای ــد مشــتاقیان« درب »حمی
و ثبتــی گفــت: آش خانــه شمســی در خیابــان 
چرخــاب  قدیمــی  محلــه  خامنــه ای  آیــت هللا 
ــا  ــه قب ــت ک ــده اس ــع ش ــتان اردکان واق شهرس
ــک  ــط مال ــی توس ــته ول ــکونی داش ــری مس کارب
ــده  ــف ش ــذری وق ــذای ن ــت آش و غ ــت پخ جه

ــت.  اس
وی در ادامــه بــه تاریخچــه و وجــه تســمیه ایــن بنا 
 اشــاره و اظهــار کــرد: بــا توجــه به پــان، ســاختار بنا 
ــدازه آن،  ــاد و ان ــتفاده و ابع ــورد اس ــح م و مصال
قدمــت بنــا مربــوط بــه دوره قاجــار و نــام آن متأثــر 

از فــرد واقــف آقــای شمســی اســت. 
ــه کار  ــح ب ــام مســئول اشــاره کــرد: مصال ــن مق ای
رفتــه در آش خانــه شمســی شــامل خشــت، گل و 

آجــر اســت.
ــرقی  ــه ش ــا در جبه ــرد: ورودی بن ــح ک  وی تصری
ــکل  ــی z ش ــا راهروی ــت و ب ــاباط اس ــر س و در زی
بــه حیــاط کوچــک خانــه متصــل می شــود، راه پلــه 
ــه، ســه  ــرار دارد، ســه صف ــام در راهــرو ق پشــت ب
اتــاق و مطبــخ دور حیــاط ســاخته شــده اســت کــه 
 ســقف آن هــا بــه صــورت آهنــگ بــا قــوس هالــی 

است.
شمســی  آش خانــه  مشــتاقیان،  گفتــه   بــه   
شهرســتان اردکان در ســال ۸4 بــا شــماره 13۷۰5 
ــیده  ــت رس ــه ثب ــور ب ــی کش ــار مل ــت آث در فهرس

ــت. اس

،،
وجــود  بــه  تغییــرات  بــه  توجــه  بــا 
آمــده در دولــت و رویکــرد مناســبی 
کــه نســبت بــه مقولــه گردشــگری 
 از ســال 92 بــه بعــد شــکل گرفــت 
شــاهد افزایش دو برابری گردشــگران 

خارجــی بــه اســتان کرمــان بوده ایــم.

»آش خانه شمسی« در اردکان مرمت و ساماندهی می شودآغاز ثبت نام حج 

آگهی مزایده
اجــرای احــکام شــعبه 5 حقوقــی اصفهــان در پرونــده 

ــور و  ــد حیدرپ ــای محم ــه اق ــه 96۰161ج ح 2 ل کاس

ــی و  ــا جنت ــی - علیرض ــی جنت ــان ناصرقل ــه آقای علی

مصطفــی و عیــدی بــه نشــانی خ شــریعتی - چهــارراه 

پلیســی - ابتــدای خیابــان شــریعتی - شــرکت گیتــی 

ــی  ــده ای در خصوص ــه مزای ــر دارد جلس ــند در نظ پس

فــروش 16 دســتگاه پرســی هیدرولیــک نیوپایــپ در 

ــی 1۰ صبــح در اجــرای  مــورخ 96/3/25 ســاعت 9 ال

ــان  ــان واقــع در خیاب احــکام شــعبه 5 حقوقــی اصفه

نیکبخــت - مجتمــع اجــرای احــکام حقوقــی - طبقــه 

ــد 5  ــد مــی توانن ــد. طالبیــن خری ــارم برگــزار نمای چه

روز قبــل از برگــزاری مزایــده از امــوال واقــع در خیابــان 

ــب  ــلطانی - جن ــه س ــان خلیف ــی - خیاب ــام خمین ام

انتهــای  بوعلــی -  امیرکوچــه  اتومبیــل  نمایشــگاه 

ــاک 5۰  ــب پ ــت - جن ــمت راس ــت اول س ــن بس ب

ــی  ــغ : کارشناس ــد از مبل ــز 1۰ درص ــا واری ــد و ب بازدی

ســپرده   21۷129۰  21۰۰۰  ۸ حســاب  شــماره  بــه 

دادگســتری اصفهــان و بــه همــراه داشــتن فیــش آن 

در جلســه مزایــده شــرکت نماینــد و فــرد یــا افــرادی 

ــت از  ــن قیم ــه باالتری ــند ک ــی باش ــده م ــده مزای برن

ــنهادنمایند. ــی را پیش کارشناس

 32KN مــورد مزایــده: تعــداد 16 عــدد پــرس نیوپایــپ

ــه  ــی ک ــک ایران ــد ف ــراه شــارژر و باطــری فاق ــه هم ب

ــرخ  ــن ن ــر گرفت ــود و درنظ ــت موج ــه کیفی ــه ب باتوج

ــع  ــن جمی ــان و درنظــر گرفت ــن مقطــع از زم روز در ای

ــن  ــل در تعیی ــه و دخی ــر درقضی ــات و عوامــل موث جه

ــال و  ــدام 25۰۰۰۰۰۰ری ــر ک ــه ارزش ه ــه ب ــت پای قیم

ــردد.  ــی گ ــرآورد م ــال ب ــه ارزش 4۰۰۰۰۰۰۰۰ری ــا ب جمع

ــف 4۰۷۸ م ال

دادورزاجرای احکام شعبه 5 حقوقی اصفهان 

مزایده اموالی غیر منقول
ــر  ــان در نظ ــی اصفه ــعبه 4 حقوق ــکام ش ــرای اح اج

ــده کاســه 96۰554 ســید علــی فروغــی  دارد در پزون

ــده 94۷11ج  ــی و پرون ــت آقــای مهــدی جلیل ــا وکال ب

ــان  ــب اللهی ــاس حبی ــه عب ــیان علی ــن آندرس 9 و ازگ

بــه نشــانی اصفهــان - خیابــان جــی – روبــروی 

ــیان -  ــل پارس ــی مب ــه فوقان ــر- طبق ــپه اب ــک س بان

ــته  ــه خواس ــتی ۸156159514 ب ــاک 15۸ - کدپس پ

ــغ  ــه مبل ــال ک ــغ 29463۷۷۷۰5 ری ــه مبل ــه ب مطالب

11245۷93۷5 ریــال آن محکــوم پرونــده کاســه 

ــد  ــی باش ــان م ــی اصفه ــم حقوق ــعبه نه 94۰۷11 ش

و مبلــغ 1453۰13۸4 ریــال بابــت حــق االجــرای 

دولتــی )کــه مبلــغ 5622۸96۸ ریــال آن . حــق 

ــکام 9  ــرای اح ــعبه اج ــده 94۰۷11 ش ــرای پرون االج

حقوقــی مــی باشــد( در روز یکشــنبه مــورخ 21/ 3/96 

ســاعت 1۰:3۰ - 1۰ در محــل اجــرای احــکام شــعبه 4 

حقوقــی اصفهــان - واقــع در خیابــان شــهید نیکبخــت، 

طبقــه زیرزمیــن دادگســتری مرکــزی اصفهــان برگــزار 

ــده  ــورد مزای ــی م ــوص مال ــن خص ــه در ای ــد ک نمای

عبــارت اســت از مقــدار 9/۰9حبــه مشــاع از 3 دانــگ 

ــی  ــی 129۷5/2 بخش ــاک ثبت ــگ پ ــاع از 6 دان مش

ــق  ــه طب ــه ک ــوم علی ــک محک ــان مل ــت اصفه 5 ثب

ــت از  ــارت اس ــتری عب ــان دادگس ــر کارشناس نظ

ــه آدرس  ــی آن ب ــکونی فوقان ــازه و مس ــاب مغ ــک ب ی

ــک ــل بان ــی - مقاب ــان ج ــان - خیاب اصفه

طبقــه بــا قدمــت بــاالی 25 ســال )زیــر زمیــن بــا کــد 

2/3۰- و همکــف بــا کــد 1/2۰+ و اول بــا کــد ۰5/۰۰+( 

ــازه و دسترســی از  ــن مجــاورت مغ ــه زیرزمی کــه طبق

ــدود گــچ و رنــگ  ــی ان ــا نمــای داخل ــان ب طــرف خیاب

و درب فلــزی شیشــه خــور بــا مســاحت حــدود 

ــا نمــای  ــع و طبقــه همکــف نیــز مغــازه ب 145 مترمرب

ــک درب  ــف موزایی ــگ ، ک ــچ و رن ــدود  گ ــی  ان داخل

ــع  ــا مســاحت حــدود 15۰مترمرب شیشــه ســکوریت ب

مــی باشــد. واحــد مســکونی واقــع در طبقــه فوقانــی 

ــان و  ــه خیاب ــه مشــرف ب ــا ســرویس پل ــه ب ــازه ک مغ

ــی  ــل دسترس ــاور  آن قاب ــان مج ــا آپارتم ــترک  ب مش

ــگ و  ــچ و رن ــدود گ ــی ان ــای داخل ــا نم ــد ب ــی باش م

کــف موزائیــک ، آشــپزخانه  بــا کابینــت فلــزی و 

بدنــه کاشــی و کــف ســرامیک – ســرویس هــای 

ــی  ــر اب کاشــی ســرامیک – سیســتم سرمایشــی  کول

و گرمایشــی  بخــاری و ابگرمکــن بــه مســاحت حــدود 

ــراس  ــواب و ت ــاق  خ ــع و دارای دو ات ــر مرب 135 مت

بیــن خــواب هــا بــه مســاحت حــدود 2۰ متــر مربــع و 

انشــعاب آب و بــرق و گاز همــراه بــودہ و نمــای بیرونــی 

ســاختمان ســنگ ۷ ســانتی مــی باشــد. ملــک فــوق 

ــا  ــد. ب ــی باش ــتاجر م ــرف مس ــر در تص ــال حاض در ح

ــر در ــه اقوامــل موث ــوق و کلی ــوارد ف ــه م توجــه ب

مبلــغ  فــوق  ملــک  از  دانــگ  ارزیابــی 3   قضیــه 

1225۰۰۰۰۰۰۰ریــال ارزیابــی گردیــده اســت کــه بــا 

توجــه بــه مبلــغ مــورد مطالبــه خواهــان و حــق 

 94۰۷  11 پرونــده کاســه  و  پرونــده  ایــن  اجــرای 

ــغ  ــًا مبل ــه جمع ــی ک ــکام حقوق ــرای اح ــعبه 9 اج ش

ــدار 9/۰9  ــادل مق ــد مع ــی باش ــال م 3۰916۷9۰۸9 ری

ــاک  ــگ پ ــاع از 6 دان ــگ مش ــاع از 3 دان ــه مش حب

فــوق مــی باشــد. طالبیــن خریــد موظفنــد ظــرف 5 روز 

قبــل از مزایــده از ملــک فــوق واقــع در آدرس اعامــی 

بازدیــد نماینــد. کســانی حــق شــرکت در جلســه فــوق 

ــه  ــد کــه حداقــل 1۰٪ از مبلــغ مــورد مزایــده را ب را دارن

همــراه داشــته باشــند. برنــده مزایــده فــردی اســت کــه 

باالتریــن قیمــت را ارائــه دهــد. م الــف 4۰63 اجــرای 

ــان  ــی اصفه ــعبه 14 حقوق ــکام ش اح

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چــون تحدیــد حــدود ششــدانگ یکبــاب خانــه   پــاک 

313۰ فرعــی از 1154۸ اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت 

اصفهــان کــه طبــق پرونــده ثبتــی بنــام حســین میــری 

ــان  ــر   در جری ــی اکب ــید عل ــد س ــگانی  فرزن خوراس

ثبــت اســت و رای شــماره 13956۰3۰2۰2۷۰122۷۰ 

اختــاف  از طــرف هیــات حــل  مورخــه 95/9/3۰ 

موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی 

ــت  ــد ســند رســمی مســتقر در ثب و ســاختمانهای فاق

ــه  ــان نســبت ب ــه شــرق اصفه ــاک منطق اســناد و ام

ــه  ــه ب ــا توج ــت و ب ــده اس ــادر گردی ــوم ص ــک مرق مل

ــد حــدود  اینکــه تحدی

اولیــه پــاک اصلــی فــوق قانونــی نبــوده اســت 

اینــک بنــا بــه دســتور قســمت اخیــر از مــاده 15 

ــرده متقاضــی  ــق تقاضــای نامب ــر طب ــت و ب ــون ثب قان

تحدیــد حــدود ملــک مرقــوم در تاریــخ 96/3/1۸ 

ــروع  ــل ش ــح در مح ــاعت 9 صب ــنبه   س ــج ش روزپن

ــه  ــی ب ــن آگه ــب ای ــذا بموج ــد ل ــد آم ــل خواه و بعم

کلیــه مالکیــن و مجاوریــن اخطــار میگــردد کــه در روز 

ــات  ــد اعتراض ــور یابن ــل حض ــرر در مح ــاعت مق و س

مجاوریــن و صاحبــان امــاک مطابــق مــاده 2۰ قانــون 

ــدود  ــد ح ــس تحدی ــم صورتمجل ــخ تنظی ــت از تاری ثب

ــق مــاده ۸6  ــا ســی روز پذیرفتــه خواهــد شــد و طب ت

آئیــن نامــه قانــون ثبــت معتــرض بایــد ظــرف مــدت 

ــن اداره  ــه ای ــراض ب ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری ــک م ی

ــی  ــه مراجــع ذیصــاح قضای ــم دادخواســت ب ــا تقدی ب

اقــدام و گواهــی طــرح دعــوی خــود را بــه ایــن منطقــه 

ثبتــی ارائــه نمایــد در غیــر اینصــورت متقاضــی ثبــت و 

ــه  ــه دادگاه مربوط ــد ب ــی وی میتوان ــده قانون ــا نماین ی

ــذ  ــم دادخواســت را اخ ــدم تقدی ــی ع ــه و گواه مراجع

ــت  ــد ســپس اداره ثب ــه تســلیم نمای ــن منطق ــه ای و ب

بــدون توجــه بــه اعتــراض عملیــات ثبتــی را بــا رعایــت 

ــد داد.  ــه خواه ــررات ادام مق

تاریــخ انتشــار: 1396/۰2/25 شــماره :524۸/ م الــف 

حســین هادیــزاده رییــس ثبــت اســناد و امــاک 

ــان ــرق اصفه ــه ش منطق

دادنامه
دادنامــه:  شــماره    951436 پرونــده:  کاســه 

96/2/12 مــورخ:   96۰99۷6۷962۰۰5۰9

مرجــع رسیدگی:شــعبه -- اصفهــان شــورای حــل 

اختــاف اصفهــان

ــان  ــانی: اصفهان،خیاب ــی   نش ــد ملک ــان: محم خواه

ــان فردوســی، کوچــه اول ســمت  ــی، خیاب عامــه امین

ــا راســت مجتمــع صب

خوانده: جابر عقیلی نشانی: مجهول المکان

 خواسته: مطالبه وجه سفته 

بــا عنایــت بــه محتویــات پرونــده و اخــذ نظریــه 

ــم  ــام خت ــورا،ضمن اع ــرم ش ــای محت ــورتی اعض مش

ــه شــرح  ــال ب ــد متع ــا اســتعانت از خداون رســیدگی ب

ــد. ــی نمای ــدور رأی م ــه ص ــادرت ب ــی مب آت

»رأی قاضی شورا«

در خصــوص دعــوی محمــد ملکــی بــه طرفیــت جابــر 

ــال  ــغ 1۰۰/۰۰۰/۰۰۰ری ــه مبل ــته مطالب ــه خواس ــی ب عقیل

ــه داری کل  ــه شــماره خزان ــره ســفته ب ــک فق وجــه ی

ــا  ــی، ب ــق خســارات قانون ــه انضمــام مطل ۰6436۰2  ب

عنایــت بــه بقــای اصــول مســتندات در یــد خواهــان که 

ظهــور در اشــتغال ذمــه خوانــده و اســتحقاق خواهان در 

مطالبــه وجــه خواســته  دارد. و عــدم حضــور خوانده در 

جلســه رســیدگی و مصــون مانــدن خواســته از هرگونــه 

ــه را وارد و  ــوی مطروح ــورا دع ــب، ش ــرض و تکذی تع

ثابــت تشــخیص داده،لــذا بــه اســتناد مــواد 3۰۷و 3۰9 

قانــون تجــارت و مــواد 19۸و515و519و522 قانــون 

آییــن دادرســی دادگاههــای عمومــی و انقــاب در امــور 

ــت   ــه پرداخ ــده ب ــت خوان ــر محکومی ــم ب ــی حک مدن

و  خواســته  اصــل  بابــت  1۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریــال  مبلــغ  

مبلــغ 2/۷1۰/۰۰۰ ریــال بابــت هزینــه دادرســی و حــق 

ــر مبنــای تعرفــه قانونــی و همچنیــن  ــه وکیــل ب الوکال

ــم دادخواســت  ــخ تقدی ــه از تاری ــر تأدی خســارت تأخی

95/11/1۰ لغایــت تاریــخ وصــول کــه محاســبه ان 

ــزی  ــک مرک ــوی بان ــی از س ــرخ اعام ــاس ن ــر اس ب

ــرم  ــده اجــرای محت ــر عه ــران ب ــوری اســامی ای جمه

ــام  ــادر و اع ــان ص ــق خواه ــد در ح ــی باش ــکام م اح

ــی و ظــرف بیســت روز  ــد. رأی صــادره غیاب مــی نمای

ــی  ــل واخواه ــده قاب ــه خوان ــی ب ــاغ واقع ــس از اب پ

ــای  ــس از انقض ــت روز پ ــرف بیس ــورا و ظ ــن ش در ای

مهلــت واخواهــی قابــل تجدیــد نظرخواهــی در محاکــم  

ــد. ــی باش ــان م ــی( اصفه عمومی)حقوق

شماره: 5135/م الف

قاضی شعبه 32 شورای حل اختاف اصفهان

دادنامه
دادنامــه:  شــماره   22-۷99-95 پرونــده:  کاســه 

96/2/13 مــورخ:   96۰99۷6۷952۰۰132

ــل  ــورای ح ــان ش ــعبه 22 اصفه ــیدگی: ش ــع رس مرج

ــان ــاف اصفه اخت

نشــانی:  شــفیعی    عباســعلی  خواهــان: 

میــدان   ،3 فجــر  معراج،خیابــان  اصفهان،خیابــان 

وحــدت امــاک  فرهنگ،جنــب  بهمن،خیابــان 

خوانده: علی گلی هرندی نشانی: مجهول المکان

ــده و اخــذ  ــات پرون ــه محتوی ــت ب ــا عنای گردشــکار: ب

ــه مشــورتی اعضــای محتــرم شــورا،ضمن اعــام  نظری

ــه  ــال ب ــد متع ــتعانت از خداون ــا اس ــیدگی ب ــم رس خت

ــد. ــه صــدور رأی مــی نمای ــادرت ب ــی مب شــرح آت

»رأی قاضی شورا«

در خصــوص دعــوی عباســعلی شــفیعی  بــه طرفیــت 

علــی گلــی هرنــدی بــه خواســته مطالبــه مبلــغ شــصت 

ــی  ــه فتوکپ ــه ب ــا توج ــه ب ــه مدرکی ــال وج ــون ری میلی

مصــدق یــک فقــره ســفته مدرکیــه بــه شــماره خزانــه 

داری کل 5426۸5 ســری ظ/1 بــه مبلــغ شــصت 

ــی  ــق خســارات قانون ــام مطل ــه انضم ــال ب ــون ری میلی

و هزینــه دادرســی  بــا توجــه  بــه بقــای اصــول 

مســتندات در یــد خواهــان کــه ظهــور در اشــتغال 

ــه وجــه  ــده و اســتحقاق خواهــان در مطالب ــه خوان ذم

ــی  ــر آگه ــم نش ــی رغ ــده عل ــه خوان ــته  و اینک خواس

ــروز در جلســه رســیدگی حاضــر  ــان ام ــه اصفه روزنام

نشــده و الیحــه ای مبنــی بــر برائــت ذمــه ی خــود بــه 

شــعبه ارائــه ننمــوده اســت لــذا شــورا دعــوی خواهــان 

را ثابــت تشــخیص داده،مســتندا بــه مــواد 3۰۷و 3۰9 

ــم  ــواد 19۸و519و522 ق آ م حک ــارت و م ــون تج قان

بــه محکومیــت خوانــده بــه پرداخــت شــصت میلیــون 

ــون و  ــک میلی ــغ ی ــته و مبل ــل خواس ــت اص ــال باب ری

هفتصــد و پنــج هــزار ریــال هزینــه دادرســی وخســارت 

ــل محاســبه در  ــخ 95/۰۸/29 قاب ــه از تاری ــر تأدی تأخی

واحــد اجــرای احــکام در حــق خواهــان صــادر و اعــام 

مــی دارد. رأی صــادره حضــوری  و ظــرف بیســت 

 قابــل تجدیــد نظــر در محاکــم  عمومــی اصفهــان

 می باشد.

شماره: 5۰99/م الف

قاضی شعبه 22 شورای حل اختاف اصفهان

اخطار اجرایی
نــام  یعقــوب  نــام:  علیــه:  محکــوم  مشــخصات 

ــانی  ــی  نش ــدر: نادعل ــام پ ــوش کام ن ــی: خ خانوادگ

محــل اقامــت:  مجهــول المــکان مشــخصات محکــوم 

ــدر:  ــام پ ــری ن ــام خانوادگی:کبی ــدی    ن ــه: نام:مه ل

قــدرت هللا   نشــانی محــل اقامت:اصفهان،خیابــان 

مولوی،کوچــه 4۸،مجتمــع نقــش جهــان

محکوم به:

بــه موجــب رای شــماره1112 تاریخ95/1۰/2۷حــوزه 

ــه  ــان ک ــتان اصفه ــاف شهرس ــل اخت ــورای ح 23 ش

ــت  ــوم اس ــه محک ــت.محکوم علی ــه اس ــت یافت قطعی

ــه: ب

وجــه  بعنــوان  ریــال   15۰/۰۰۰/۰۰۰ مبلــغ  پرداخــت 

ــای 635126 مورخــه  ــه شــماره ه ــره چــک ب ســه فق

و 63512۸   95/3/15 مورخــه  و 63512۷   95/2/15

مورخــه 95/4/15 و پرداخــت 4/65۰/۰۰۰ ریــال بعنــوان 

ــه نشــر آگهــی و پرداخــت   خســارت  دادرســی و هزین

خســارت تأخیــر تأدیــه ازتاریــخ سررســید چکهــا  

لغایــت زمــان وصــول و ایصــال در حــق خواهــان و نیــم 

عشــر حــق االجــرا. 

مــاده 34 قانــون اجــرای احــکام: همیــن کــه اجرائیــه 

ــه محکــوم علیــه ابــاغ شــد، محکــوم علیــه مکلــف  ب

اســت ظــرف مــدت ده روز مفــاد آن را بــه موقــع اجــرا 

بگــذارد یــا ترتیبــی بــرای پرداخــت محکــوم بــه بدهــد 

ــا مالــی معرفــی کنــد کــه اجــرای حکــم و اســتیفاء  ی

محکــوم بــه از آن میســر باشــد و در صورتــی کــه 

ــد  ــد، بای ــه ندان ــاد اجرائی ــه اجــرای مف ــادر ب خــود را ق

ــود را  ــی خ ــع دارای ــورت جام ــور ص ــت مزب ــرف مهل ظ

ــدارد،  ــی ن ــر مال ــد و اگ ــلیم کن ــرا تس ــمت اج ــه قس ب

ــف ــماره:5145/م ال ــام نماید.ش ــا اع صریح

 دفتــر شــعبه23 مجتمــع شــماره یــک  شــورای حــل 

اختــاف شهرســتان اصفهــان

اخطار اجرایی
نــام  محبوبــه   نــام:  علیــه:  مشــخصات محکــوم 

ــانی  ــی  نش ــدر: محمدعل ــام پ ــی  ن ــی: اکرم خانوادگ

محــل اقامــت:  مجهــول المــکان مشــخصات محکــوم 

لــه: نام:حســین    نــام خانوادگی:عبداللهــی نــام پــدر: 

رمضانعلــی   نشــانی محــل اقامت:اصفهان،ابتــدای 

خیابــان مســجد ســید،جنب بانــک صادرات،کــوی حــق 

ــوی ــاپ رض ــناس،مجتمع چ ش

محکوم به:

بــه موجــب رای شــماره 1۰56 تاریخ95/11/13حــوزه 

قضایــی شــعبه 22 شــورای حــل اختــاف شهرســتان 

اصفهــان کــه قطعیــت یافتــه اســت.محکوم علیــه 

ــه: ــت ب ــوم اس محک

پرداخــت مبلــغ 19۸/۸۰5/۰۰۰ ریــال بعنــوان اصــل 

خواســته و مبلــغ 2/95۰/۰۰۰ ریــال بعنــوان هزینــه  

ــون  ــه قان ــق تعرف ــل طب ــه وکی ــق الوکال ــی و ح دادرس

وکالــت و خســارت تأخیــر تأدیــه چکهــا  از تاریــخ 

ــای  ــت ه ــه پرین ــر تأدی ــا و تأخی ــک ه ــید چ سررس

 95/3/12 دادخواســت  تقدیــم  تاریــخ  از  واریــزی 

لغایــت زمــان وصــول و ایصــال آن طبــق نــرخ شــاخص 

ــک  ــام بان ــق اع ــبه آن طب ــه محاس ــزی ک ــک مرک بان

ــی  ــام م ــادر و اع ــه ص ــوم ل ــق محک ــزی در ح مرک

گــردد. نیــم عشــر حــق االجــرا در حــق صنــدوق دولــت. 

مــاده 34 قانــون اجــرای احــکام: همیــن کــه اجرائیــه 

ــه محکــوم علیــه ابــاغ شــد، محکــوم علیــه مکلــف  ب

اســت ظــرف مــدت ده روز مفــاد آن را بــه موقــع اجــرا 

بگــذارد یــا ترتیبــی بــرای پرداخــت محکــوم بــه بدهــد 

ــا مالــی معرفــی کنــد کــه اجــرای حکــم و اســتیفاء  ی

محکــوم بــه از آن میســر باشــد و در صورتــی کــه 

ــد  ــد، بای ــه ندان ــاد اجرائی ــه اجــرای مف ــادر ب خــود را ق

ــود را  ــی خ ــع دارای ــورت جام ــور ص ــت مزب ــرف مهل ظ

ــدارد،  ــی ن ــر مال ــد و اگ ــلیم کن ــرا تس ــمت اج ــه قس ب

ــف ــماره:5141/م ال ــام نماید.ش ــا اع صریح

 دفتــر شــعبه22 مجتمــع شــماره یــک  شــورای حــل 

ــان اختــاف شهرســتان اصفه

اخطار اجرایی
نــام  شــهین   نــام:  علیــه:  محکــوم  مشــخصات 

خانوادگــی: زلکــی ونــد  نشــانی محــل اقامــت:  مجهول 

المــکان مشــخصات محکــوم لــه: نام:ســید مصطفــی   

نــام خانوادگی:شــفیعی مولنجانــی   نشــانی محــل 

ــروی  ــان آزادگان،روب ــک شــهر، خیاب اقامت:اصفهان،مل

ــپرت ــگ اس ــس یک،کین اطل

محکوم به:

بــه موجــب رای شــماره 111۷ تاریخ95/6/2۷حــوزه 

ــه  ــان ک ــتان اصفه ــاف شهرس ــل اخت ــورای ح 33 ش

ــت  ــوم اس ــه محک ــت.محکوم علی ــه اس ــت یافت قطعی

ــه: ب

پرداخــت مبلــغ چهــل میلیــون ریــال بابــت اصــل 

خواســته و یــک میلیــون و ســیصد و شــصت و هفــت 

هــزار ریــال بابــت هزینــه دادرســی و خســارت تأخیــر 

تأدیــه چکهــا  از تاریــخ سررســید چــک موصــوف 

ــم  ــرای حک ــان اج ــت زم 95/3/24 و 95/3/15 لغای

ــی.  ــم عشــر اجرای ــه و پرداخــت نی در حــق محکــوم ل

مــاده 34 قانــون اجــرای احــکام: همیــن کــه اجرائیــه 

ــه محکــوم علیــه ابــاغ شــد، محکــوم علیــه مکلــف  ب

اســت ظــرف مــدت ده روز مفــاد آن را بــه موقــع اجــرا 

بگــذارد یــا ترتیبــی بــرای پرداخــت محکــوم بــه بدهــد 

ــا مالــی معرفــی کنــد کــه اجــرای حکــم و اســتیفاء  ی

محکــوم بــه از آن میســر باشــد و در صورتــی کــه 

ــد  ــد، بای ــه ندان ــاد اجرائی ــه اجــرای مف ــادر ب خــود را ق

ــود را  ــی خ ــع دارای ــورت جام ــور ص ــت مزب ــرف مهل ظ

ــدارد،  ــی ن ــر مال ــد و اگ ــلیم کن ــرا تس ــمت اج ــه قس ب

ــد. ــام نمای صریحــا اع

شماره:51۰۸/م الف

 دفتــر شــعبه33 مجتمــع شــماره یــک  شــورای حــل 

اختــاف شهرســتان اصفهــان

اخطار اجرایی
ابراهیــم   -1 نــام:  علیــه:  محکــوم  مشــخصات 

 -1 خانوادگــی:  نــام  3-اردشــیر    2-مصطفــی 

ــل  ــانی مح ــی   نش ــی 3- گرمک ــگری 2- گرمک عس

اقامــت: 1- مجهــول المــکان  2و3- رهنان،خیابــان 

22 بهمن،کوچــه نوبــاران، مقابــل مجتمــع مهــرآرا، 

لــه:  محکــوم  مشــخصات  شــخصی  منــزل 

ــل  ــانی مح ــی   نش ــام خانوادگی:رحمان ــد   ن نام:حمی

اقامت:اصفهان،اتوبــان شــهید چمران،کــوی ششــم 

3 شــقایق،پاک 

محکوم به:

بــه موجــب رای شــماره 1۰99 تاریخ95/11/12حــوزه 

ــه  ــان ک ــتان اصفه ــاف شهرس ــل اخت ــورای ح 31 ش

ــت  ــوم اس ــه محک ــت.محکوم علی ــه اس ــت یافت قطعی

ــه: ب

ــل  ــت اص ــال باب ــون ری ــاد میلی ــغ هفت ــت مبل پرداخ

خواســته و دو میلیــون و ششــصد و بیســت هــزار 

ــی  ــر آگه ــه نش ــی و هزین ــه دادرس ــت هزین ــال باب ری

ــک  ــید چ ــخ سررس ــه از تاری ــر تأدی ــارت تأخی و خس

ــخ   ــا تاری ــخ 95/۷/25( ت ــه تاری موصــوف )۸1242۰ ب

ــم  ــه و پرداخــت نی ــوم ل ــم در حــق محک اجــرای حک

ــی.  ــر اجرای عش

مــاده 34 قانــون اجــرای احــکام: همیــن کــه اجرائیــه 

بــه محکــوم علیــه ابــاغ شــد، محکــوم علیــه مکلــف 

اســت ظــرف مــدت ده روز مفــاد آن را بــه موقــع اجــرا 

بگــذارد یــا ترتیبــی بــرای پرداخــت محکــوم بــه بدهــد 

یــا مالــی معرفــی کنــد کــه اجــرای حکــم و اســتیفاء 

محکــوم بــه از آن میســر باشــد و در صورتــی کــه 

ــد  ــد، بای ــه ندان ــه اجــرای مفــاد اجرائی خــود را قــادر ب

ــود را  ــی خ ــع دارای ــورت جام ــور ص ــت مزب ــرف مهل ظ

ــدارد،  ــی ن ــر مال ــد و اگ ــرا تســلیم کن ــه قســمت اج ب

ــد. صریحــا اعــام نمای

شماره:511۰/م الف

ــل  ــورای ح ــماره دو ش ــع ش ــعبه31 مجتم ــر ش  دفت

اختــاف شهرســتان اصفهــان

دادنامه
دادنامــه:  شــماره    951454 پرونــده:  کاســه 

96/2/3 مــورخ:   96۰99۷6۷941۰۰21۰

مرجــع رسیدگی:شــعبه یازدهــم اصفهــان شــورای حــل 

اختــاف اصفهــان

ــه  ــانی: خان ــی   نش ــری ولدان ــاس جعف ــان: عب خواه

ــاک 1۰ ــلطانی،کوچه 2۰،پ ــه س اصفهان،خلیف

خوانده: ماشااله آقادادی نشانی: مجهول المکان

 خواسته: 

ــه ایــن شــعبه و  ــده ب گردشــکار: پــس از ارجــاع پرون

ــی  ــوق و طــی تشــریفات قانون ــه کاســه ف ــت آن ب ثب

ــم  ــورا خت ــی ش ــورتی اعضا،قاض ــه مش ــذ نظری و اخ

رســیدگی را اعــام و بــه شــرح زیــر مبــادرت بــه صــدور 

ــد: رأی مــی نمای

»رأی قاضی شورا«

در خصــوص دعــوی عبــاس جعفــری ولدانــی بــه 

طرفیــت ماشــااله آقــادادی بــه خواســته انتقــال 

ــماره ۰913111361۷  ــه ش ــیار ب ــن س ــط تلف ــند خ س

ــده  ــارات خوان ــده و اظه ــات پرون ــه محتوی ــا توجــه ب ب

مبنــی بــر خریــد تلفــن ســیار و پرداخــت ثمــن 

ــه  ــرات ب ــرکت مخاب ــتعام از ش ــخ اس ــه و پاس معامل

شــماره ۷۷۰/24/151963 مــورخ 95/11/3۰ریال شــورا  

ــوده و  ــخیص نم ــت تش ــه صح ــان را ب ــوی خواه دع

ــی  ــی مدن ــن دادس ــون آیی ــاده 19۸قان ــتناد م ــه اس ب

ــرات و انتقــال ســند  ــه حضــور در اداره مخاب ــده ب خوان

خــط ســیار بنــام خواهــان صــادر و اعــام مــی گــردد. 

رأی صــادره غیابــی و ظــرف مهلــت بیســت روز پس از 

ابــاغ قابــل واخواهــی در ایــن شــعبه و پــس از اتمــام 

ــد  ــل تجدی ــت روز قاب ــرف بیس ــی  ظ ــت واخواه مهل

ــان  ــی( اصفه ــم  عمومی)حقوق ــی در محاک  نظرخواه

می باشد.

شماره: 51۰6/م الف

قاضی شعبه 11 شورای حل اختاف اصفهان



امروز دوشنبه 25 اردیبهشت ماه 1396 - سال سوم - شماره 429 روزنامه8 اطالعرسانی
آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم وقت 

رسیدگی
آقای  طرفیت  به  باصری  حسنعلی  آقای  اینکه  به  نظر 

به  کیانی  مجید   -2 فالورجانی  احمدی  احسان   -1

خواسته مطالبه تقدیم که به شورای حل اختالف شعبه 

و  ثبت   96/247-248 کالسه  به  ارجاع  حقوقی  اول 

برای روز چهارشنبه مورخ 96/03/31ساعت 8/30 وقت 

رسیدگی تعیین گردیده و خوانده مجهول المکان معرفی 

نموده است. لذا به تقاضای خواهان و دستور شورا و به 

از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  ق.آ.د.م   73 ماده  استناد 

جراید کثیراالنتشار رسمی درج و آگهی شود و از خوانده 

با مراجعه به دبیرخانه شورای حل  دعوت می نماید که 

و  نشانی  اعالم  و  فالورجان  حقوقی  اول  شعبه  اختالف 

آدرس دقیق و دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 

برای وقت مقرر در شورای حل اختالف شعبه اول حقوقی 

فالورجان جهت رسیدگی حاضر شوید در غیر این صورت 

این آگهی به منزله ابالغ می شود .

شورای حل اختالف شعبه اول فالورجان 

م/الف : 149

  

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم وقت 
رسیدگی

آقای  طرفیت  به  اسحاقیان  مهدی  آقای  اینکه  به  نظر 

شورای  به  که  تقدیم  مطالبه  خواسته  جعفرزاده  علی 

حل اختالف شعبه دوم حقوقی ارجاع به کالسه 36/96 

 17 96/04/07ساعت  مورخ  چهارشنبه  روز  برای  و  ثبت 

المکان  مجهول  خوانده  و  تعیین گردیده  رسیدگی  وقت 

دستور  و  خواهان  تقاضای  به  لذا  است.  نموده  معرفی 

نوبت  یک  مراتب  ق.آ.د.م   73 ماده  استناد  به  و  شورا 

آگهی شود  و  از جراید کثیراالنتشار رسمی درج  در یکی 

با مراجعه به دبیرخانه  و از خوانده دعوت می نماید که 

شورای حل اختالف شعبه دوم حقوقی فالورجان و اعالم 

نشانی و آدرس دقیق و دریافت نسخه ثانی دادخواست 

و ضمائم برای وقت مقرر در شورای حل اختالف شعبه 

دوم حقوقی فالورجان جهت رسیدگی حاضر شوید در غیر 

این صورت این آگهی به منزله ابالغ می شود .

شورای حل اختالف شعبه دوم فالورجان 

م/الف : 148

آگهی حصر وراثت
بشناسنامه  علیشاهدانی  الیاسی  عبدالحمید  آقای 

شماره  74  باستناد شهادتنامه و گواهی فوت رونوشت 

تقدیم   96/236 بشماره  درخواستی   ، ورثه  شناسنامه 

است که شادروان  داشته  اشعار  نموده چنین  این شورا 

تاریخ  در   17 بشناسنامه  علیشاهدانی   الیاسی  حسین 

درگذشت  درهنگام  وی  ورثه  و  درگذشته   1396/01/11

عبارتند از :

شماره  حسین  فرزند  علیشاهدانی  الیاسی  1-سعید 

شناسنامه 12 نسبت با متوفی : فرزند

شماره  حسین  فرزند  علیشاهدانی  الیاسی  2-غالمرضا 

شناسنامه 57306 نسبت با متوفی : فرزند

3-عبدالحمید الیاسی علیشاهدانی فرزند حسین شماره 

شناسنامه 74 نسبت با متوفی : فرزند

حسین  فرزند  علیشاهدانی  الیاسی  4-عبدالرحمن 

شماره شناسنامه 12 نسبت با متوفی : فرزند

شماره  حسین  فرزند  علیشاهدانی  الیاسی  5-محمد 

شناسنامه 1525 نسبت با متوفی : فرزند

شماره  حسین  فرزند  علیشاهدانی  الیاسی  6-مهدی 

شناسنامه 2869 نسبت با متوفی : فرزند

شماره  حسین  فرزند  علیشاهدانی  الیاسی  7-ربابه 

شناسنامه 6 نسبت با متوفی : فرزند

شماره  حسین  فرزند  علیشاهدانی  الیاسی  8-مریم 

شناسنامه 336 نسبت با متوفی : فرزند

شماره  حسین  فرزند  علیشاهدانی  الیاسی  9-هاجر 

شناسنامه 7 نسبت با متوفی : فرزند

شماره  حسین  فرزند  علیشاهدانی  الیاسی  10-خدیجه 

شناسنامه 5 نسبت با متوفی : فرزند

شماره  حسین  فرزند  علیشاهدانی  الیاسی  11-فاطمه 

شناسنامه 2117 نسبت با متوفی : فرزند

شماره  حسین  فرزند  علیشاهدانی  الیاسی  12-زهرا 

شناسنامه 5 نسبت با متوفی : فرزند

شماره  حسین  فرزند  علیشاهدانی  الیاسی  13-نرگس 

شناسنامه 11 نسبت با متوفی : فرزند

شماره  حسین  فرزند  علیشاهدانی  الیاسی  14-لیال 

شناسنامه 3 نسبت با متوفی : فرزند

شماره  رحیم  فرزند  نوکاباری  نادری  15-معصومه 

شناسنامه 219 نسبت با متوفی : فرزند

یکمرتبه  را  مزبور  درخواست  قانونی  تشریفات  از  پس 

یا  و  دارد  اعتراضی  هر  هرکسی  تا  نماید  می  آگهی 

وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 

اینصورت گواهی  غیر  در  دارد  تقدیم  دادگاه  به  ماه  یک 

حصر وراثت صادر خواهد شد 

  دبیرخانه شورای حل اختالف شعبه اول

آگهی حصر وراثت
بشناسنامه شماره  988   یزدآبادی  ابراهیمی  اکبر  آقای 

شناسنامه  رونوشت  فوت  گواهی  و  شهادتنامه  باستناد 

شورا  این  تقدیم   96/234 بشماره  درخواستی   ، ورثه 

رامین  شادروان  که  است  داشته  اشعار  چنین  نموده 

تاریخ  در   1100062742 بشناسنامه  یزدآبادی   ابراهیمی 

درگذشت  درهنگام  وی  ورثه  و  درگذشته   1395/06/15

عبارتند از :

شماره  مرتضی  فرزند  یزدآبادی  ابراهیمی  1-اکبر 

شناسنامه 988 نسبت با متوفی : پدر

شماره  رجبعلی  فرزند  یزدآبادی  ابراهیمی  2-زهرا 

شناسنامه 32 نسبت با متوفی : مادر

یکمرتبه  را  مزبور  درخواست  قانونی  تشریفات  از  پس 

یا  و  دارد  اعتراضی  هر  هرکسی  تا  نماید  می  آگهی 

وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 

اینصورت گواهی  غیر  در  دارد  تقدیم  دادگاه  به  ماه  یک 

حصر وراثت صادر خواهد شد 

   دبیرخانه شورای حل اختالف شعبه اول

آگهی حصر وراثت
باستناد    499 شماره   بشناسنامه  زمانی  امیر  آقای 

 ، ورثه  شناسنامه  رونوشت  فوت  گواهی  و  شهادتنامه 

نموده  شورا  این  تقدیم   95/254 بشماره  درخواستی 

زمانی  محمود  شادروان  که  است  داشته  اشعار  چنین 

 1395/08/20 تاریخ  در   187 بشناسنامه  گاونانی  

درگذشته و ورثه وی درهنگام درگذشت عبارتند از :

 17 شناسنامه  شماره  محمود  فرزند  زمانی  1-عباس 

نسبت با متوفی : فرزند

 499 شناسنامه  شماره  محمود  فرزند  زمانی  2-امیر 

نسبت با متوفی : فرزند

3-حشمت اله زمانی فرزند محمود شماره شناسنامه 30 

نسبت با متوفی : فرزند

فرزند محمود شماره شناسنامه 30  زمانی  اله  4-ذبیح 

نسبت با متوفی : فرزند

5-جمیله زمانی گاونانی فرزند محمود شماره شناسنامه 

19 نسبت با متوفی : فرزند

6-صفیه زمانی گاونانی فرزند محمود شماره شناسنامه 

59 نسبت با متوفی : فرزند

7-ملیحه زمانی گاونانی فرزند محمود شماره شناسنامه 

41 نسبت با متوفی : فرزند

یکمرتبه  را  مزبور  درخواست  قانونی  تشریفات  از  پس 

یا  و  دارد  اعتراضی  هر  هرکسی  تا  نماید  می  آگهی 

وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 

اینصورت گواهی  غیر  در  دارد  تقدیم  دادگاه  به  ماه  یک 

حصر وراثت صادر خواهد شد 

دبیرخانه شورای حل اختالف شعبه اول

آگهی حصر وراثت
آقای موسی مرادی بشناسنامه شماره  41235400141  

شناسنامه  رونوشت  فوت  گواهی  و  شهادتنامه  باستناد 

شورا  این  تقدیم   96/253 بشماره  درخواستی   ، ورثه 

تاجور  شادروان  که  است  داشته  اشعار  چنین  نموده 

مرادی  بشناسنامه 41241000023 در تاریخ 1396/02/06 

درگذشته و ورثه وی درهنگام درگذشت عبارتند از :

شناسنامه  شماره  تاجور  فرزند  مرادی  1-موسی 

41235400141 نسبت با متوفی : فرزند

یکمرتبه  را  مزبور  درخواست  قانونی  تشریفات  از  پس 

یا  و  دارد  اعتراضی  هر  هرکسی  تا  نماید  می  آگهی 

وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 

اینصورت گواهی  غیر  در  دارد  تقدیم  دادگاه  به  ماه  یک 

حصر وراثت صادر خواهد شد 

 دبیرخانه شورای حل اختالف شعبه اول

آگهی مزایده اموال منقول
فالورجان  حقوقی  دادگاه  سوم  شعبه  احکام  اجرای 

موضوع   950301 اجرائی  شماره  پرونده  در  دارد  نظر  در 

علیه علی قاسمی و له آقای محمد قربانی شرودانی در 

از  22/7حبه  ملکی  فروش  منظور  به   96/03/21 تاریخ 

72حبه یک دامداری به مساحت 3000 متر مربع دارای 

یک حوضچه زیرزمینی و یک اسطبل اسب و یک باب 

انبار نگهداری علوفه و یک باب اتاق با سازه سیمانی و 

یک دستگاه راه پله به طبقه فوقانی با سازه آجری آقای 

– صحرای  قهدریجان  در  واقع  شرودانی  قربانی  محمد 

مهران )طاق فرج اله( که ملک مذکور مشاع و متعلق حق 

الی 11 صبح جلسه مزایده  از ساعت 10  غیر می باشد  

در دفتر اجرای احکام حقوقی فالورجان اطاق 224 برگزار 

رسمی  کارشناس  توسط  مزایده  موضوع  ملک   . نماید 

دادگستری به مبلغ 252/217/648 ارزیابی شده است 

با  مزایده  از  قبل  روز  پنج  توانند  متقاضیان خرید می   .

حضور در محل این اجرا از موقعیت اموال مطلع شوند . 

مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع و برنده کسی است 

هزینه  ضمنًا کلیه  نماید  پیشنهاد  را  قیمت  باالترین  که 

های مزایده برعهده برنده خواهد بود و کسانی می توانند 

درصد  ده  حداقل  که  نمایند  شرکت  مزایده  جلسه  در 

قیمت ارزیابی شده را همراه داشته باشند .

اجرای احکام حقوقی فالورجان 

م/الف : 141

آگهی مفقود شدن سند مالکیت
2برگ  استناد  به  عبدالرحیم  فرزند  رحمانی  مریم  خانم 

رسما  شهود  امضای  و  هویت  که  محلی  استشهادیه 

گواهی شده است مدعی است که سند مالکیت مربوط 

خانه  باب  یک  از ششدانگ  مشاع  دانگ  دو  تمامت  به 

مربوط به پالک ثبتی 2136 /15 واقع در فالورجان بخش 

9 ثبت اصفهان به سریال 0365283 که در صفحه 218 

دفتر 356 امالک ذیل ثبت 50709 به نام نامبرده فوق 

ثبت و سند صادر شده است و  به موجب سند شماره 

نزد  فالورجان   150 دفترخانه   1386/08/12 11192مورخ 

مفقود  باشد،  می  رهن  قید  در  فالورجان  مسکن  بانک 

شده است بنابراین چون نامبرده درخواست صدور سند 

مالکیت المثنی نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 

آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هرکس 

مدعی انجام معامله نسبت به ملک مزبور و یا وجود سند 

انتشار آگهی ظرف  تاریخ  از  باشد  مالکیت نزد خود می 

10روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن 

تا  نماید  تسلیم  معامله  و سند  مالکیت  اصل سند  ارائه 

دهنده  ارائه  به  مالکیت  اصل سند  و  مراتب صورتجلسه 

عدم  و  مذکور  مهلت  انقضای  صورت  در  و  مسترد گردد 

وصول اعتراض و یا وصول اعتراض بدون ارائه اصل سند 

مالکیت ، المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی 

تسلیم خواهد شد . 

م/الف : 146 اکبر پورمقدم

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فالورجان 

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم وقت 
رسیدگی

آقای  طرفیت  به  اسحاقیان  مهدی  آقای  اینکه  به  نظر 

شورای  به  که  تقدیم  مطالبه  خواسته  جعفرزاده  علی 

حل اختالف شعبه دوم حقوقی ارجاع به کالسه 36/96 

 17 96/04/07ساعت  مورخ  چهارشنبه  روز  برای  و  ثبت 

المکان  مجهول  خوانده  و  تعیین گردیده  رسیدگی  وقت 

دستور  و  خواهان  تقاضای  به  لذا  است.  نموده  معرفی 

نوبت  یک  مراتب  ق.آ.د.م   73 ماده  استناد  به  و  شورا 

آگهی شود  و  از جراید کثیراالنتشار رسمی درج  در یکی 

با مراجعه به دبیرخانه  و از خوانده دعوت می نماید که 

شورای حل اختالف شعبه دوم حقوقی فالورجان و اعالم 

نشانی و آدرس دقیق و دریافت نسخه ثانی دادخواست 

و ضمائم برای وقت مقرر در شورای حل اختالف شعبه 

دوم حقوقی فالورجان جهت رسیدگی حاضر شوید در غیر 

این صورت این آگهی به منزله ابالغ می شود .

شورای حل اختالف شعبه دوم فالورجان 

م/الف : 148

اجرائیه
پرونده:  شماره   9610420350700053 اجرائیه:  شماره 

9409980350700209

شماره بایگانی شعبه : 940236تاریخ تنظیم: 1396/02/19 

و  مالی  :موسسه  نام   1 ردیف  له  محکوم  مشخصات 

اعتباری ثامن االئمه  نشانی: اصفهان – میدان بزرگمهر 

سرپرستی   – آبشار  – کوچه  بزرگمهر  خیابان  ابتدای   –

موسسه مالی و اعتباری ثامن االئمه مشخصات محکوم 

علیهم ردیف 1- نام: محمد     نام خانوادگی : قصابی  

نام پدر : عباس    نشانی: مجهول المکان  2- نام : ناصر 

نام خانوادگی : عابدی نام پدر : حیدر نشانی : مجهول 

نام  صالحی   : خانوادگی  نام  ابراهیم   : نام   -3 المکان 

اصغر   : نام   -4 المکان  مجهول   : نشانی  آیت هللا  پدر: 

نام خانوادگی : جعفری رهنانی نام پدر: محمد نشانی : 

مجهول المکان مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی 

 : خانوادگی  نام  احمد    : نام  علیه  /محکوم  له  محکوم 

میدان   – اصفهان   : نشانی  عیدی    : پدر  نام  انصاری  

آزادی ابتدای هزار جریب ساختمان فراز طبقه اول واحد 

پنج  نوع رابطه : وکیل محکوم له / محکوم لهم موسسه 

نام خانوادگی  : جواد   نام  االئمه  ثامن  اعتباری  مالی و 

: خمینی  : عباسعلی  نشانی  پدر  نام  : قاسمی گورتی  

شهر خ شریعتی شمالی جنب کوچه شهید دباغی دفتر 

/ محکوم  له  وکیل محکوم   : رابطه  نوع  خانم سرائیان  

به:  االئمه محکوم  ثامن  اعتباری  : موسسه مالی و  لهم 

مربوطه  حکم  اجرای  خواست  در  بموجب  تعالی  بسمه 

به شماره 9610090350700604 و شماره دادنامه مربوطه 

9509970350701746 محکوم علیهم متضامنا محکومند 

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

حق  ریال   3/600/000 دادرسی  هزینه  ریال   4/305/000

الوکاله وکیل و همچنین خسارت تاخیر تادیه از سر رسید 

90/11/17 تا زمان اجرای حکم وفق شاخص تغییر قیمت 

های ساالنه اعالمی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 

در حق محکوم له و نیز پرداخت حق االجرای دولت در 

باشد.(   محکوم  غیابی می  ))رای  حق صندوق دولت 

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 

انتقاالت و هر  و  نقل  ثالث ونیز فهرست  از اشخاص  او 

نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال  قبل از 

طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام 

قضائی ارائه نماید واال به در خواست محکوم له باز داشت 

می شود) مواد 8و3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 

1394(  .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 

اجرای  نحوه  قانون   16 ماده  و  ق.م.ا   20 ماده  و  مدنی 

به  دیگری  به  مال  انتقال  مالی 1394( 5-  محکومیت 

هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده 

نباشد موجب مجازات  دیون کافی  پرداخت  برای  اموال 

تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم 

نحوه  قانون   21 ماده   ( شود.  می  مجازات  هردو  یا  به 

صورت  چنانچه   -6  .)1394 مالی  محکومیت  اجرای 

محکوم  آزادی  شود  ارائه  روز  مهلت سی  از  پس  اموال 

علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه 

یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.) تبصره 

 )1394 مالی  محکومیت  اجرای  نحوه  قانون   3 ماده   1

شماره: 5202/ م الف  مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 

7دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – بروجردی     

اجرائیه
پرونده:  شماره   9610420350100067 اجرائیه:  شماره 

9309980350101000

شماره بایگانی شعبه : 931145تاریخ تنظیم: 1396/02/19 

مشخصات محکوم له ردیف 1 نام :مرضیه نام خانوادگی : 

سلطانی نام پدر: علی اصغر   نشانی: شهرستان اصفهان 

کوی ولی عصر خ بانو علویه . خ معرفت ک 13پ 631 

cطبقه دوم مشخصات محکوم علیه ردیف 1- نام: علی    

نام پدر : محمد     نشانی:  : قوه عود    نام خانوادگی 

مجهول المکان  مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی 

محکوم له /محکوم علیه نام : سید رضا   نام خانوادگی 

 : نشانی  مجید    سید   : پدر  نام  منش    طباطبایی   :

 13 کوچه  نبش  جنوبی  صدوق  شیخ  خیابان  اصفهان 

 : رابطه  نوع     4 واحد  دوم  طبقه  داماد  میر  ساختمان 

وکیل محکوم له / محکوم لهم مرضیه سلطانی  محکوم 

حکم  اجرای  خواست  در  بموجب  تعالی  بسمه  به: 

مربوطه به شماره 9610090350100744 و شماره دادنامه 

محکوم  علیه  محکوم   9409970350100384 مربوطه 

بابت اصل  است به 1- پرداخت مبلغ 150/000/000 ریال 

خواسته بانضمام پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 

1393/9/17  تا زمان وصول بر اساس شاخص اعالمی 

بابت  ریال   5/460/000 مبلغ  پرداخت   -2 مرکزی  بانک 

بابت هزینه نشر  هزینه دادرسی و مبلغ 1/010/000 ریال 

وکیل  الوکاله  بابت حق  ریال    7/800/000 مبلغ  و  آگهی 

ریال   7/500/000 مبلغ  پرداخت   -3 له  محکوم  حق  در 

بابت حق االجرا در حق صندوق دولت. )رای صادره غیابی 

است ( محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه 

: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده34 

پرداخت  برای  ترتیبی   -2. مدنی(  احکام  اجرای  قانون 

محکوم به بدهد . 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و 

استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر 

کلیه  روز  سی  ظرف  باید  نداند  اجراییه  مفاد  اجرای  به 

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 

مشخصات  همراه  به  دارد  خارجی  یا  ایرانی  اعتباری  و 

نحو  هر  به  او  اموالی که  و کلیه  مذکور  دقیق حسابهای 

از اشخاص  او  و کلیه مطالبات  دارد  ثالث  نزد اشخاص 

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

اموال مذکور از زمان یک سال  قبل از طرح دعوای اعسار 

به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید 

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

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

به  اموال  صورت  اعالم کامل  از  علیه  محکوم  خودداری 

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. ) ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 

1394(. 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 

اجرای  نحوه  قانون   3 ماده   1 تبصره  بود.)  خواهد  علیه 

مدیر  الف   م   /5210 شماره:   )1394 مالی  محکومیت 

حقوقی   عمومی  دادگاه   1 شعبه  حقوقی  دادگاه  دفتر 

شهرستان اصفهان – حمید رضا ناظمی      

اجرائیه
پرونده:  شماره   9610420350100065 اجرائیه:  شماره 

9309980350101006

تنظیم:  931153تاریخ   : شعبه  بایگانی  شماره 

نام :مجید    1 1396/02/19 مشخصات محکوم له ردیف 

نام خانوادگی : هنر مند  نام پدر: محمد رضا    نشانی: 

خ   . علویه  بانو  خ  عصر  ولی  کوی  اصفهان  شهرستان 

معرفت ک 13پ 631 طبقه دوم مشخصات محکوم علیه 

ردیف 1- نام: علی    نام خانوادگی : قوه عود   نام پدر 

: محمد     نشانی: مجهول المکان  مشخصات نماینده 

یا قائم مقام قانونی محکوم له /محکوم علیه نام : سید 

رضا   نام خانوادگی : طباطبایی منش   نام پدر : سید 

جنوبی  صدوق  شیخ  خیابان  اصفهان   : نشانی  مجید   

نبش کوچه 13 ساختمان میر داماد طبقه دوم واحد 4   

نوع رابطه : وکیل محکوم له / محکوم لهم مجید هنر مند   

محکوم به: بسمه تعالی بموجب در خواست اجرای حکم 

مربوطه به شماره 9610090350100734 و شماره دادنامه 

محکوم  علیه  محکوم   9409970350100387 مربوطه 

بابت اصل  است به 1- پرداخت مبلغ 150/000/000 ریال 

خواسته بانضمام پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 

اعالمی  شاخص  اساس  بر  وصول  زمان  تا    93/9/17

بابت  ریال   5/461/000 مبلغ  پرداخت   -2 مرکزی  بانک 

نشر  هزینه  بابت  ریال   970/000 مبلغ  و  دادرسی  هزینه 

وکیل  الوکاله  بابت حق  ریال    7/800/000 مبلغ  و  آگهی 

ریال   7/500/000 مبلغ  پرداخت   -3 له  محکوم  حق  در 

بابت حق االجرا در حق صندوق دولت. )رای صادره غیابی 

است ( محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه 

: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده34 

پرداخت  برای  ترتیبی   -2. مدنی(  احکام  اجرای  قانون 

محکوم به بدهد . 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و 

استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر 

کلیه  روز  سی  ظرف  باید  نداند  اجراییه  مفاد  اجرای  به 

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 

مشخصات  همراه  به  دارد  خارجی  یا  ایرانی  اعتباری  و 

نحو  هر  به  او  اموالی که  و کلیه  مذکور  دقیق حسابهای 

از اشخاص  او  و کلیه مطالبات  دارد  ثالث  نزد اشخاص 

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

اموال مذکور از زمان یک سال  قبل از طرح دعوای اعسار 

به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید 

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

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

به  اموال  صورت  اعالم کامل  از  علیه  محکوم  خودداری 

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. ) ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 

1394(. 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 

اجرای  نحوه  قانون   3 ماده   1 تبصره  بود.)  خواهد  علیه 

مدیر  الف   م  مالی 1394( شماره: 5208/  محکومیت 

حقوقی   عمومی  دادگاه   1 شعبه  حقوقی  دادگاه  دفتر 

شهرستان اصفهان – حمید رضا ناظمی      

اجرائیه
پرونده:  9610426794300016شماره  اجرائیه:  شماره 

9509986794300820

تنظیم:  950823تاریخ   : شعبه  بایگانی  شماره 

1396/01/31 مشخصات محکوم له ردیف 1 نام :حسین   

نام خانوادگی : تاکی  نام پدر: عبدالحسین     نشانی: 

اصفهان – اصفهان – خ سجاد – کوی خلیلی – پ 329  

نام  امید      نام:   -1 ردیف  علیه  محکوم  مشخصات 

نشانی:  هاشم        : پدر  نام  رشیدی      : خانوادگی 

مجهول المکان  مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی 

 : خانوادگی  نام  افسانه   : نام  علیه  /محکوم  له  محکوم 

 : نشانی  عبدالرحیم      : پدر  نام  دهکردی     حبیبی 

اصفهان خیابان هشت بهشت غربی بین ملک و نشاط 

نبش کوچه 7 مجتمع کوثر طبقه زیر زمین  نوع رابطه : 

وکیل محکوم له / محکوم لهم حسین تاکی    محکوم 

به: بسمه تعالی بموجب در خواست اجرای حکم مربوطه 

به شماره 9610096794300133 و شماره دادنامه مربوطه 

به  است  محکوم  علیه  محکوم   9509976794301964

پرداخت مبلغ شصت و چهار میلیون و هفتصد و هشتاد 

و  پانصد  میلیون  دو  و  خواسته  اصل  بابت  ریال  هزار 

دادرسی  بابت هزینه  ریال  پانصد   و  هفتاد و چهار هزار 

در  تاخیر  خسارت  و  تعرفه  طبق  وکیل  الوکاله  حق  و 

تادیه از تاریخ سر رسید چک موصوف 94/4/25 لغایت 

اجرای حکم در حق محکوم له همراه با نیم عشر دولتی 

 : اجرائیه  ابالغ  تاریخ  از  است  مکلف  علیه  محکوم    /.

ماده34   ( اجرا گذارد  بموقع  آنرا  مفاد  روز  ده  1- ظرف 

پرداخت  برای  ترتیبی   -2. مدنی(  احکام  اجرای  قانون 

محکوم به بدهد . 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و 

استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر 

کلیه  روز  سی  ظرف  باید  نداند  اجراییه  مفاد  اجرای  به 

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 

مشخصات  همراه  به  دارد  خارجی  یا  ایرانی  اعتباری  و 

نحو  هر  به  او  اموالی که  و کلیه  مذکور  دقیق حسابهای 

از اشخاص  او  و کلیه مطالبات  دارد  ثالث  نزد اشخاص 

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

اموال مذکور از زمان یک سال  قبل از طرح دعوای اعسار 

به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید 

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

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

به  اموال  صورت  اعالم کامل  از  علیه  محکوم  خودداری 

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. ) ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 

1394(. 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 

اجرای  نحوه  قانون   3 ماده   1 تبصره  بود.)  خواهد  علیه 

محکومیت مالی 1394( شماره: 5155/ م الف  مسئول 

دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 13 حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان ) مجتمع شماره یک ( 

اجرائیه
پرونده:  9610420351500051شماره  اجرائیه:  شماره 

9309980351500576

تنظیم:  930594تاریخ   : شعبه  بایگانی  شماره 

:بانک  نام   1 ردیف  له  محکوم  1396/02/19 مشخصات 

تو حید  اصفهان خ  نشانی:  نوری     اقتصاد حمید  مهر 

اقتصاد    مهر  بانک  پرستی  سر  فرشچیان  تاالر  جنب 

مشخصات محکوم علیهم ردیف 1- نام: محمد رضا     نام 

خانوادگی : علیدادی     نام پدر : صفر علی       نشانی: 

مجهول المکان  2- نام : محمد حسین نام خانوادگی : 

زاری نام پدر : محمدعلی  نشانی : مجهول المکان 3- 

نام:  حسین نام خانوادگی : وکیلی سهر فروزانی نام پدر: 

یا  نماینده  مشخصات  المکان  مجهول   : نشانی  نادعلی 

قائم مقام قانونی محکوم له /محکوم علیه نام : معصومه  

نام خانوادگی : کریمی نورالدین وند   نام پدر : لطفعلی    

نشانی : اصفهان چهارراه توحید ساختمان بهسامان طبقه 

نوع  بانک ملت واحد 7 موسسه حقوقی جم    فوقانی 

رابطه : وکیل محکوم له / محکوم لهم بانک مهر اقتصاد 

حمید نوری    نام : عظیمه   نام خانوادگی : صادقی    نام 

پدر : رضا     نشانی : اصفهان نجف آباد – نجف اباد خ 

شیخ بهایی جنوبی ک سلطانیان پ 50/1   نوع رابطه : 

وکیل محکوم له / محکوم لهم بانک مهر اقتصاد حمید 

خواست  در  بموجب  تعالی  بسمه  به:  محکوم  نوری    

9309970351501568محکوم  شماره  حکم  اجرای 

علیهما متضامنا محکوم اند به پرداخت 1- اصل خواسته 

113/500/000 ریال 2- خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر 

نشر  هزینه  لغایت وصول 3-   )  92/9/16( رسید چک 

آگهی 1/020/000 ریال 4- حق الوکاله وکیل 3/924/000 

ریال 5- هزینه دادرسی 3/605/000 ریال در حق محکوم 

له 6- نیم عشر دولتی. رای صادره غیابی است.  بر میزان 

وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی 

مشخصات  همراه  به  دارد  خارجی  یا  ایرانی  اعتباری  و 

نحو  هر  به  او  اموالی که  و کلیه  مذکور  دقیق حسابهای 

از اشخاص  او  و کلیه مطالبات  دارد  ثالث  نزد اشخاص 

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

اموال مذکور از زمان یک سال  قبل از طرح دعوای اعسار 

به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید 

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

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

به  اموال  صورت  اعالم کامل  از  علیه  محکوم  خودداری 

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. ) ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 

1394(. 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 

اجرای  نحوه  قانون   3 ماده   1 تبصره  بود.)  خواهد  علیه 

محکومیت مالی 1394(

وکالت  به  وند  نورالدین  معصومه کریمی  خانم  دادگاه  رای 

از بانک مهر اقتصاد به طرفیت محمد حسین زاری فرزند 

محمد علی )صادر کننده ( محمد رضا علیدادی فرزند صفر 

علی ، حسن وکیلی سهر فروزانی فرزند ناد علی )ضامنین 

وجه  ریال   113500000 مطالبه  خواسته  به  دادخواستی   )

جاری  از   92/9/16-4061659 شماره  به  چک  فقره  یک 

589910305 به عهده بانک کشاورزی به انضمام خسارات 

نموده است. خواندگان علی  تقدیم  تادیه  تاخیر  و  دادرسی 

رغم ابالغ قانونی اخطاریه در جلسه رسیدگی شرکت نکرده 

و ایرادی نسبت به مستندات  تقدیم نموده اند با عنایت به 

 ،515 ، مواد 198  به  مستندات  ثابت  خواسته  فوق  مراتب 

519،522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب 

در امور مدنی ماده 20 تبصره الحاقی ماده 2 قانون صدور چک 

و استفساریه آن 249-314و403 قانون تجارت خواندگان را 

متضامنا به پرداخت یکصد و سیزده میلیون و پانصد هزار 

ریال بابت اصل خواسته خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر 

رسید تا زمان وصول که بر مبنای تغییر شاخص اعالمی بانک 

مرکزی محاسبه خواهد گردید و کلیه خسارات دادرسی از 

جمله هزینه نشر آگهی سه میلیون و نهصد و بیست و چهار 

هزار ریال بابت حق الوکاله سه میلیون و ششصد و پنج هزار 

ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم می نماید 

. رای صادره غیابی ظرف بیست روز پس از تاریخ ابالغ قابل 

واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف بیست روز از انقضا 

مهلت واخواهی قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدید نظر 

استان اصفهان می باشد. شماره: 5205/ م الف  مدیر دفتر 

دادگاه حقوقی شعبه 15 اصفهان – زهرا جعفری 

دادنامه
شماره دادنامه:9609973654100207

تاریخ تنظیم:96/2/18

شماره پرونده:9109983654702265

شماره بایگانی شعبه:950592

دادگاه   103 شعبه  پرونده کالسه9109983654702265 

تصمیم  سابق(  جزایی   103( فالورجان  شهر  دو  کیفری 

نهایی شماره9609973654100207 

به  محمد  فرزند  رسولی  مصطفی  آقای   -1: شاکات 

نشانی حسین آباد روبروی پارکینگ حاج ابراهیم خانه 

باغ هرندی 

نشانی  به  اله   عوض  فرزند  فریدمحمدی  آقای   -2

ابراهیم  حاج  پارکینگ    ابادروبروی  حسین  فالورجان 

خانه باغ هرندی

متهم:

آقای بابک امینی فرزندحسین مجهول المکان  

تاریخ 96/2/18  به  بدنی غیرعمدی  ایراد صدمه   : اتهام 

پرونده تحت نظراست دادگاه باتوجه به محتویات پرونده 

ختم رسیدگی را اعالم و اقدام به صدور رای می کند: 

رای دادگاه 

در خصوص اتهام آقای بابک امینی فرزندحسین دائر 

صدمه  ایراد  منجربه  درامررانندگی  احتیاطی  بی  بر 

بدنی موضوع شکایت1 - آقای مصطفی رسولی فرزند 

محمد2- آقای فریدمحمدی فرزند عوض اله  با توجه 

شکایت  صادره  خواست  کیفر  پرونده  محتویات  به 

قانونی  پزشکی  نظریه  انتظامی  مرجع  گزرش  شاکی 

واحوال قضیه  بااوضاع  ونظریه کارشناس تصادفات که 

واینکه  است  مانده  مصون  اعتراض  واز  دارد  مطابقت 

متهم علیرغم ابالغ از طریق نشر آگهی دردادگاه حاضر 

نشده ودفاعی نکرده است متهم بزه منتسب به نامبرده 

را محرزومسلم تشخیص داده ومستندابه مواد 448-

مجازات  قانون   570-569-488-710-709-449

دیه  هزارم  ونیم  یک   -1 پرداخت  به  را  متهم  اسالمی 

آقای  ران راست در حق شاکی  بابت کبود شدن  کامل 

مسلمان  مرد  کامل  دیه  درصد  نیم   -2 فریدمحمدی 

بابت جراحت )حارصه(قدام زانوی راست وهشت درصد 

استخوان درشت  میانی  ثلث  بابت شکستن  دیه کامل 

رسولی  مصطفی  آقای  شاکی  حق  در  راست  ساق  نی 

مستندا  جرم  عمومی  جنبه  حیث  واز  مینماید  محکوم 

مصوب  اسالمی  مجازات  قانون   37 717وماده  بماده 

1392 رعایت بند 1 ماده 3قانون نحوه وصول برخی از 

درامدهای دولت وی را به پرداخت 3000000ریال جزای 

نقدی در خق صندوق دولت محکوم مینماید رای صادر 

شده غیابی است و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ 

قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز 

استان  نظر  تجدید  دادگاه  در  خواهی  نظر  تجدید  قابل 

اصفهان است .

دادگاه کیفری  رئیس شعبه 103  سید رسول سادات – 

دو فالورجان 

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای غالمرضا رفعتی      دارای شماره شناسنامه 957 

شورا  این  از   164/96 کالسه  به  دادخواست  شرح  به 

توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  حصر  درخواست گواهی 

داده که شادروان صدیقه فضائلی    به شماره شناسنامه 

452 در تاریخ 96/2/14 در اقامتگاه دائمی خود بدرود 

زندگی گفته ورثه آنمرحوم منحصر است به : 

1.حمید رضا رفعتی  فرزند حیدر ش ش 33

2.علیرضا رفعتی فرزند حیدر ش ش 27 

3.غالمرضا رفعتی فرزند حیدر ش ش 957

4.سکینه رفعتی فرزند حیدر ش ش 12 

5.مریم فضائلی فرزند حیدر ش ش 741

متوفی ورثه  دیگری ندارد . 

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 

یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و 

یک  ظرف  باشد  می  او  نزد  متوفی  از  ای  وصیتنامه  یا 

ماه از تاریخ نشر آگهی به این شورا تحویل دارد ، بدیهی 

است با انقضای مهلت مقرر گواهی انحصار وراثت صادر 

خواهد شد . 

رئیس شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان گلپایگان

علیرضا رجبی

م الف 130 

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانم خدیجه یاوری       دارای شماره شناسنامه 130 

شورا  این  از   165/96 کالسه  به  دادخواست  شرح  به 

توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  حصر  درخواست گواهی 

شماره  به  فیاضی      حسینعلی  شادروان  که  داده 

شناسنامه 29 در تاریخ 96/2/14 در اقامتگاه دائمی خود 

بدرود زندگی گفته ورثه آنمرحوم منحصر است به : 

1.خدیجه یاوری فرزند عباسعلی ش ش 130 

2.علیرضا فیاضی فرزند حسینعلی ش ش 1210211122

3.فریده فیاضی فرزند حسینعلی  ش ش 1210001268

4.فریبا فیاضی فرزند حسینعلی  ش ش 1210108666

5.معصومه یاوری فرزند رمضانعلی ش ش 2299

متوفی ورثه  دیگری ندارد . 

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 

یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و 

یک  ظرف  باشد  می  او  نزد  متوفی  از  ای  وصیتنامه  یا 

ماه از تاریخ نشر آگهی به این شورا تحویل دارد ، بدیهی 

است با انقضای مهلت مقرر گواهی انحصار وراثت صادر 

خواهد شد . 

رئیس شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان گلپایگان

علیرضا رجبی 

م الف 131 

رونوشت آگهی حصر وراثت
 383 شناسنامه  شماره  دارای  امینی    فاطمه  خانم 

شورا  این  از   166/96 کالسه  به  دادخواست  شرح  به 

توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  حصر  درخواست گواهی 

داده که شادروان اقدس اشراقی      به شماره شناسنامه 

بدرود  دائمی خود  اقامتگاه  در  تاریخ 95/11/7  در   263

زندگی گفته ورثه آنمرحوم منحصر است به : 

1.فاطمه امینی  فرزند محمود ش ش 383 

2.زهرا امینی فرزند محمود ش ش 194

3.معصومه امینی فرزند محمود ش ش 52

4.اکرم امینی فرزند محمود ش ش 15938

5.منصوره امینی فرزند محمود ش ش 16527

6.علیرضا امینی فرزند محمود ش ش 15598 

7.عباس امینی فرزند محمود ش ش 144 

8.غالمرضا امینی فرزند محمود ش ش 402 

متوفی ورثه  دیگری ندارد . 

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 

یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و 

یک  ظرف  باشد  می  او  نزد  متوفی  از  ای  وصیتنامه  یا 

ماه از تاریخ نشر آگهی به این شورا تحویل دارد ، بدیهی 

است با انقضای مهلت مقرر گواهی انحصار وراثت صادر 

خواهد شد . 

رئیس شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان گلپایگان

علیرضا رجبی

م الف 133 

آگهی فقدان سند مالکیت پالک 15 
فرعی از 2786 اصلی بخش یک 

گلپایگان
باستناد  حسین   فرزند  شاهوردیان  تقی  محمد  آقای 

یکبرگ استشهاد محلی که هویت و امضاء شهود رسما 

ونیم  دانگ  یک  تمامی  که  است  مدعی  شده  گواهی 

مشاع ازشش دانگ زمین پالک 2786/15 در گلپایگان 

بخش یک که در صفحه 561 دفتر 56 امالک ذیل ثبت 

ثبت  فرزند حسین   بنام محمدتقی شاهوردیان   9934

رسمی—دفترخانه  سند  وبموجب  وتسلیم گردید  وصادر 

انجام  هم  دیگری  ومعامله  یافته  قطعی  انتقال  او  –به 

نشده وبه موجب سند رسمی  شماره –مورخ –دفتر –در 

قبال مبلغ- –ریال –در رهن است 

نحوه گم شدن یا از بین رفتن سند اسباب کشی 

از بین رفته /مفقود شده است چون در خواست صدور 

یک  تبصره  طبق  نمود  را  نامبرده  مالکیت  سند  المثنی 

اصالحی ماده 120ائین نامه قانون ثبت مراتب اگهی می 

انچه در  از  انجام معامله )غیر  شود که هر کس مدعی 

این اگهی ذکر شده ( نسبت به ان یا وجود سند مالکیت 

مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این اگهی تا ده روز به 

این اداره مراجعه واعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل 

سند مالکیت وسند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت 

مجلس واصل سند مسترد گردد 

اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض 

اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر 

وبه متقاضی تسلیم خواهد شد

تاریخ  انتشار آگهی  1396/02/25

مسئول دفتر امالک گرجی

م الف 132

آگهی مزایده
قضایی  مجتمع  مدنی  اول  شعبه  مدنی  احکام  اجرای 

در  ای  مزایده  جلسه  دارد  نظر  در  اصفهان   1 شماره 

له   1 ح/  961879ج  کالسه  اجرایی  پرونده  خصوص 

محمد  و  محسن  علیه  و  علی  فرزند  قدیری  حسین 

هر دو شهرت قدیری مبنی بر دستور فروش به منظور 

در  13113/5واقع  ثبتی،  پالک  ششدانگ  فروش 

 - مهدیه  نشانی خ جی۔ خ  به  اصفهان  ثبت   5 بخش 

 79 پالک   - معراج  بست  بن   - حسینی  شهید  کوی 

تعرض  از  که مصون  الذکر  ذیل   ، با وصف کار شناسی 

از    96/3/22 مورخ  در  است  اقع گردیده  و  طرفین   

ساعت 9 الی9/30 صبح در محل این اجرا)خ نیکبخت 

- ساختمان دادگستری - طبقه منهای 1( برگزار نماید. 

در خصوص ملک مورد نظر اعمال ماده 111 قانون اجرای 

احکام مدنی صورت  گرفته است. طالبین خرید 5 روز 

قبل از جلسه مزایده به نشانی ملک قادر به بازدید از آن 

خواهند بود تا با تودیع 10٪ قیمت کارشناسی به حساب 

 2171290210008 شماره  به  اصفهان  دادگستری  سپرده 

نزد بانک ملی دادگستری اصفهان و ارائه فیش واریزی 

از  مزایده  نمایند.  مزایده شرکت  در جلسه  اجرا  این  به 

مبلغ کارشناسی شروع و پیشنهاد دهنده باالترین قیمت، 

برنده مزایده خواهد بود.

نظریه کارشناسی 

شماره  به  الذکر  فوق  آدرس  به  بازدید  مورد  محل 

مدارک  مطابق  که  باشد  می   13113-5 ثبتی  پالک 

به میزان 42 )چهل و دو( حبه مشاع  ابرازی خواهان 

قدیری،  محمد  آقای  نام  به  زمین  قطعه  از ششدانگ 

به  زمین  قطعه  ششدانگ  از  مشاع  حبه  )پانزده(   15

از  نام آقای حسین قدیری و 15 )پانزده( حبه مشاع 

ششدانگ قطعه زمین به نام آقای محسن قدیری ثبت 

گردیده است. در ساختمان مورد نظر سه واحد مسکونی 

می باشد که واحد آپارتمانی همکف به مساحت حدودی 

 113/21 حدودی  مساحت  به  اول  طبقه  مترمربع،   92

 112/65 حدودی  مساحت  به  دوم  طبقه  و  مترمربع 

مترمربع می باشد. انباری زیر پارکینگ مسقف، متعلق 

با مساحت حدودی 22 مترمربع و  و  به واحد همکف 

به مساحت حدودی 2/6  دوم  به طبقه  مربوط  انباری 

مترمربع واقع در بخش مجاور اتاقک راه پله می باشد. 

طبقه همکف دارای پارکینگ در حیاط ، طبقه اول دارای 

پارکینگ مسقف و طبقه دوم فاقد پارکینگ می باشد. 

ساختمان با اسکلت بتنی و سقف تیرچه و بلوک، بدنه 

سرامیک  آنها  و کف  آشپزخانه کاشی  و  توالت  حمام، 

می باشد. سایر بدنه ها گچ و رنگ، کابینت ها فلزی ، 

نمای ساختمان آجر، پنجره ها آلومینیومی، درب های 

سرمایش کولر  بخاری گازی،  چوبی، گرمایش  داخلی 

آبی و دارای 3)سه( کنتور برق و 1 )یک( کنتور گاز و 

یک کنتور آب می باشد. باتوجه به توضیحات فوق الذکر 

ارزش کل ساختمان برابر 9/673/805/000 ریال معادل 

هشتاد  و  سیصد  و  میلیون  هفت  و  و شصست  نهصد 

هزار و پانصد تومان برآورد و اعالم می گردد. الزم به ذکر 

است با توجه به اینکه هیچکدام از واحدها دارای سند 

انجام  بصورت کلی  ارزیابی  باشد  نمی  رسمی جداگانه 

نوع اختالف مالکین مبلغ  با  باتوجه  لیکن  شده است، 

1- طبقه  باشد.  اعالم می  قابل  زیر  به شرح  واحد  هر 

احتساب  با  مترمربع   92 حدودی  مساحت  با  همکف 

مبلغ کل  به  حیاط  در  پارکینگ  و  پارکینگ  زیر  انباری 

2/840/000/000 ریال معادل دویست و هشتاد و چهار 

حدودی  مساحت  با  اول  طبقه   -2  . تومان  میلیون 

113/21 مترمربع با احتساب پارکینگ مسقف به مبلغ 

کل 3/735/930/000ریال معادل سیصد و هفتاد و سه 

میلیون و پانصد و نود و سه هزار تومان تمام . 3- طبقه 

احتساب  با  مساحت حدودی 112/65مترمربع  با  دوم 

به مبلغ  پارکینگ   فاقد  و  پله  راه  اتاقک  انباری مجاور 

کل 3/097/875/000ریال معادل سیصد و نه میلیون و 

هفتصد و هشتاد و هفت هزار و پانصد تومان .

شماره :5123/م الف 

 1 شماره  قضایی  مجتمع  اول  شعبه  احکام   اجرای 

اصفهان 
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توپ و تور
 سهمیه های جدید 

فصل نقل و انتقاالت
بازیکنانــی کــه به همــراه تیم های صبا و ماشین ســازی 
ــازار نقــل  ــد، در ب ــه لیــگ دســته اول ســقوط کرده ان  ب
و انتقــاالت جــزو ســهمیه های لیــگ برتــری محســوب 
می شــوند. یکــی از ابهامــات در فصــل نقــل و انتقــاالت 
 تعییــن وضعیــت بازیکنــان تیم هــای ســقوط کرده 
ــام در  ــت. ابه ــر اس ــگ برت ــه لی ــرده ب ــازه صعودک و ت
ــه  ــان همیش ــن بازیکن ــودن ای ــهمیه ای ب ــت س وضعی
ــاالت تابســتانی  ــل و انتق ــازار نق ــا در ب وجــود دارد؛ ام
ــه  ــی ب ــته اول ــگ دس ــای لی ــه از تیم ه ــی ک بازیکنان
ــی  ــارس جنوب ــای ســپیدرود رشــت و پ ــراه تیم ه هم
ــر شــده اند، جــزء ســهمیه های  ــگ برت جــم راهــی لی
طــرف  در  و  می شــوند  محســوب  یــک  لیــگ 
ــا و  ــای صب ــراه تیم ه ــه هم ــه ب ــی ک ــر بازیکنان دیگ
ــزء  ــد، ج ــقوط کردن ــته اول س ــه دس ــازی ب ماشین س
ســهمیه های لیــگ برتــری بــه حســاب می آینــد. 

3 ورزش 

 قرارداد کرانچار 
رسما با سپاهان امضا شد

قــرارداد ســرمربی تیــم فوتبــال ســپاهان اصفهــان بــا 
ایــن تیــم امضــا شــد. »زالتکــو کرانچــار« کــه اواخــر 
فصــل گذشــته جایگزیــن عبــدهللا ویســی در ســپاهان 
شــده بــود، امــروز و پــس از توافــق نهایــی، بــه 
صــورت رســمی قــراردادش را بــا ایــن باشــگاه تمدیــد 
ــد روزی  ــرارداد چن ــای ق ــس از امض ــار پ ــرد. کرانچ ک
ــران  ــه ای ــپس ب ــت و س ــد رف ــی خواه ــه کرواس را ب

مهــر برمی گــردد. 

 احتمال میزبانی ایران 
در فوتسال جام ملت ها

علــی کفاشــیان، سرپرســت کمیتــه فوتســال، در 
ــان  ــام میزب ــرا اع ــه چ ــش ک ــن پرس ــه ای ــخ ب پاس
ــوده  ــراه ب ــر هم ــا تأخی جــام ملت هــای آســیا ۲۰۱۸ ب
 اســت، گفــت: فکــر می کنــم میزبــان بــه زودی اعــام

ــئوالن  ــا مس ــه ای ب ــد جلس ــا در تایلن ــه م ــود. البت  ش
نخواهیــم  مــورد  ایــن  در   AFC فوتســال  کمیتــه 
ــرای  ــران آمادگــی خــود را ب داشــت؛ ضمــن اینکــه ای
برگــزاری ایــن مســابقات از منطقــه غــرب آســیا اعــام 
کــرده اســت. بــا ایــن حــال نمی دانــم از شــرق آســیا 
نیــز کشــوری در خواســت میزبانــی داده اســت یــا نــه؛ 
امــا احتمــال میزبانــی ایــران در جــام ملت هــای آســیا 
ــاره  ــال AFC درب ــه فوتس ــس کمیت ــت. رئی ــاد اس زی
ــی جــام ملت هــای آســیا گفــت:  زمــان اعــام میزبان
قــرار اســت اوایــل مــرداد جلســه ای را در حاشــیه 
مســابقات جــام باشــگاه های آســیا در ویتنــام داشــته 
ــد  ــخص خواه ــان مش ــه، میزب ــیم و در آن جلس باش

شــد. ایســنا

کوتاه اخبار 
 تعلیق فدراسیون شطرنج ایران 

رفع شد
بــا  رایزنــی  بــا  فدراســیون شــطرنج گفــت:  رئیــس 
ایــن  تعلیــق  مشــکل  شــطرنج،  جهانــی  فدراســیون 
فدراســیون برطــرف شــده اســت. مهــرداد پهلــوان زاده 
ــیون  ــای فدراس ــق فعالیت ه ــوع تعلی ــه موض ــاره ب ــا اش ب
شــطرنج ایــران از ســوی فدراســیون جهانــی افــزود: در پــی 
ــه مذاکــره  ــده ب ــا فی ــی، ب اعــام موضــع فدراســیون جهان
پرداختیــم و مهلــت یــک هفتــه ای از آن هــا گرفتیــم 
و در نهایــت دربــاره موضوعــات اختافــی بــه توافــق 
رســیدیم. قــرار اســت تــا هفتــه آینــده باقی مانــده حقــوق 
ــت  ــوان پرداخ ــان بان ــی جه ــای قهرمان ــده از رقابت ه فی
ــه  ــابقات هزین ــن مس ــزاری ای ــرد: برگ ــار ک ــود. او اظه ش
ــک وزارت ورزش  ــا کم ــه ب ــت ک ــادی در برداش ــیار زی  بس
و جوانــان و حمایــت اسپانســرها موفــق بــه برگــزاری ایــن 
ــوق  ــرد: حق ــان ک ــدیم. وی خاطرنش ــم ش ــای مه رقابت ه
ــوان  ــان بان ــی جه ــابقات قهرمان ــده از مس ــده فی باقی مان
45۰ هــزار دالر بــود کــه تنهــا ۸۰ هــزار دالر آن باقــی مانــده 
کــه آن هــم بــه زودی و طبــق توافــق انجام شــده بــا فیــده 

پرداخــت خواهــد شــد. فدراســیون شــطرنج

طالی تیمی رشته تفنگ بادی 
نصیب ایران شد

ــدازی  ــه مــدال نقــره تورنمنــت تیران ــام ب امیرمحمــد نکون
بین المللــی آلمــان رســید. تیــم تیرانــدازی نوجوانــان 
ایــران بــا ترکیــب امیرمحمــد نکونــام، علیرضــا داوودآبــادی 
و امیرســیاوش ذوالفقاریــان کــه در رقابت هــای بین المللــی 
آلمــان حضــور دارد توانســت مــدال طــای تیمــی رشــته 
تفنــگ بــادی را کســب کنــد. در ایــن بیــن تیــم فنانــد و 
آلمــان بــه ترتیــب دوم و ســوم شــدند. پــس از برگــزاری 
ــد  ــان، امیرمحم ــادی در رده جوان ــگ ب ــته تفن ــال رش فین
ــه  ــره را ب ــدال نق ــرد و م ــب ک ــگاه دوم را کس ــام جای نکون

گــردن آویخــت. تســنیم

مدال برنز بر گردن تیم ملی 
ژیمناستیک ایران

تیــم ســه نفــره ژیمناســتیک ایــران در پایــان شــش 
ــدال  ــه م ــو ب ــامی باک ــورهای اس ــای کش ــیله بازی ه وس
برنــز دســت یافــت. نماینــده ژیمناســتیک ایــران در 
بارفیکــس،  وســیله  در ســه  رقابت هــا  از  روز  دومیــن 
پــرش خــرک و خــرک حلقــه رقابــت کردنــد. ترکیــب ســه 
ــژاد،  ــادی خناری ن ــکل از ه ــران متش ــی ای ــم مل ــره تی نف
ســعیدرضا کیخــا و ســامان مدنــی در پایان شــش اســباب 
ایــن رشــته بــه مــدال برنــز دســت یافــت. تیــم ایــران در 
ــگاه  ــان در جای ــه و آذربایج ــس از ترکی ــا پ ــن رقابت ه ای

ــت. ایســنا ــرار گرف ــوم ق س

D.Rashidzade@eskimia.ir
دامون رشیدزادهگروه ورزش

ــت  ــت وضعی ــد گف ــی بای ــچ تعارف ــدون هی ب
اســتادیوم های فوتبــال در کشــور تأســف برانگیز 
اســت. متاســفانه در طــی بیــش از 3۰ ســال 
ــا  ــم ب ــگاه آن ه ــی، دو ورزش ــا یک ــر تنه اخی
ــال  ــش در فوتب ــال پی ــتانداردهای 5۰ س اس
مــا ســاخته شــده کــه نه تنهــا کافــی نیســت 
ــوری  ــأن کش ــوان در ش ــچ عن ــه هی ــه ب بلک

ــران نیســت.  ــد ای مانن
ــه ای  ــان حرف ــژه از زم ــال ها به وی ــن س در ای
فوتبــال، صدهــا و شــاید هزارهــا  شــدن 
ــه شــده  ــال مــا هزین ــارد تومــان در فوتب میلی
صــرف  پول هــا  ایــن  تمــام  تقریبــا  امــا 
پرداخــت دســتمزدهای نجومــی بــه بازیکنــان 
ــی و خارجــی شــده  ــت داخل ــا بی کیفی عمدت
ــن  ــی از ای ــش کوچک ــا بخ ــر تنه ــت. اگ اس
پول هــای بی حســاب و کتــاب بیت المــال 
ســاخت  ماننــد  زیربنایــی  امــور  صــرف 
اســتادیوم می شــد، اکنــون وضعیــت فوتبــال 
ــی  ــام حذف ــال ج ــه فین ــود ک ــه ای نب ــه گون ب

در ورزشــگاهی بــا اســتاندارد محــات برگــزار 
ــود. ش

 جام حذفی و زمین خرمشهر
ــدس  ــز، شــهری مق ــه خرمشــهر عزی در اینک
ــرای همــه مــا ایرانی هاســت، هیــچ شــکی  ب
نیســت؛ همچنیــن در اینکــه حــق مــردم 
خرمشــهر اســت کــه از بهتریــن امکانــات 
ــدی  ــچ تردی ــای هی ــم ج ــند، ه ــد باش بهرمن
خرمشــهر  مــردم  حــق  البتــه  و  نیســت 
و اســتان خوزســتان اســت کــه یکــی از 
در  ایــران  فوتبــال  فینال هــای  مهم تریــن 
ایــن شــهر یــا اســتان برگــزار شــود؛ امــا هیــچ 
ــت  ــه ثاب ــدارد ک ــود ن ــی ای وج ــه عقان توجی
ــال کشــوری  ــی فوتب ــال جــام حذف ــد فین کن
ــدون اســتاندارد و فاقــد ایمنــی و  در زمیــن ب
ناهمــوار بــا نورپــردازی بــه شــدت ضعیــف و 

ــود. ــزار ش ــی برگ غیراصول
 رقبای منطقه ای

زمیــن ورزشــگاه خرمشــهر مشــتی از خروارها 
ــار  ــه و کن ــال در گوش ــت فوتب ــن بی کیفی زمی
ایــران اســت. زمین هایــی کــه فوتبــال مبتنــی 

بــر تکنیــک ایــران را بــه ســمت فوتبــال 
بــه  و  می دهــد  ســوق  هوایــی  بی هــدف 
جــای بازیکنــان تکنیکــی، شــاهد حضــور 
فوتبــال  تیم هــای  در  تنومنــد  بازیکنــان 
باعــث  هــم  موضــوع  همیــن  هســتیم؛ 
ــا  ــور م ــال در کش ــازی فوتب ــرعت ب ــده س ش
ــوپ را  ــر ت ــیدن زی ــا کش ــد و تیم ه ــد باش کن
ــرار  ــود ق ــی خ ــای تمرین ــرلوحه برنامه ه س
دهنــد. در حــال حاضــر رقبــای منطقــه ای مــا 
ماننــد قطــر و امــارات و عربســتان بــا ســرعتی 
باورنکردنــی در حــال توســعه زیرســاخت های 

ــتند. ــود هس ــال خ فوتب
ــه  ــن موضــوع در حــال حاضــر و ب  شــاید ای
فوتبالیســت های  ذاتــی  اســتعداد  دلیــل 
ــد  ــاد نکن ــا ایج ــرای م ــری را ب ــی خط ایران
آینــده  در دهه هــای  و  بــدون شــک  امــا 
ایــن  فوتبالیســت های  جدیــد  نســل های 
کشــورها، بــه مــدد همیــن زیرســاخت ها 
بــه راحتــی فوتبــال ایــران را پشــت ســر 

رنــد.  می گذا
قطــر، یکــی از جدی تریــن رقبــای ایــران 

ــان  ــال ۲۰۲۲ میزب ــر در س ــال های اخی در س
ــود.  ــد ب ــی خواه ــام جهان ج

از  تعــدادی  هــم  دلیــل  همیــن  بــه 
مدرن تریــن ورزشــگاه های جهــان در حــال 
 حاضــر در ایــن کشــور در حــال ســاخت 

است. 
تمامــی ایــن ورزشــگاه ها بــه زمین هــای تمریــن 
مجــزا و مــدرن مجهــز هســتند. ایــن ورزشــگاه ها 
ــال  ــاخت های فوتب ــد زیرس ــال ها می توان ــا س ت
ایــن کشــور را تأمیــن کنــد و این یعنــی قطر حتی 

بــا داشــتن بی اســتعدادترین بازیکنــان جهان هم 
ــال خواهــد  ــده رشــد چشــمگیری در فوتب در آین

داشــت.
 آینده

امســال قــرار اســت یکــی، دو ورزشــگاه جدید 
بــه فوتبــال ایــران اضافــه شــود. ورزشــگاه پیر 
ــر و  ــدی تعمی ــا ح ــت ت ــرار اس ــم ق آزادی ه
بازســازی شــود؛ امــا همــه این هــا نمی توانــد 
ــه ایــن زودی خــأ زیرســاخت های فوتبــال  ب

در ایــران را پــر کنــد. 
بــه  اگــر  مــا  نگارنــده  عقیــده  بــه 
عنــوان  بــه  فوتبـــال  رشـــد  دنبــال 
 محبوب تریــن ورزش کشــــورمان هســتیم

ــه  ــا ب ــردن تیم ه ــه ای ک ــال حرف ــه دنب ــد ب بای
معنــای واقعــی باشــیم. ایــن یعنی اینکــه تیم ها 
بــه جــای صــرف هزینــه ۲۰ میلیــاردی بــرای هــر 
فصــل ملــزم بــه خــرج ۱۰ میلیــارد تومــان از 

ــرای زیرســاخت ها شــوند.  ــم ب ــن رق ای
ــی  ــاهد زمین های ــر ش ــاید دیگ ــه ش این گون
ــران  ــال ای ــد ورزشــگاه خرمشــهر در فوتب مانن

نباشــیم.

گزارش اختصاصی کیمیای وطن از زیرساخت های فوتبال ایران

 »فوتبال مدرن« 
بدون زیرساخت، بی معناست

تیــم فوتبــال ذوب آهــن در فصــل شــانزدهم روزگار 
پرفــراز و نشــیبی را تجربــه کــرد. ایــن تیــم بــه عنــوان 
قهرمــان جــام حذفــی ســال قبــل، فصــل شــانزدهم را 
آغــاز کــرد و هدفــش کســب جــام قهرمانــی لیــگ برتــر 

ــود.  و موفقیــت در آســیا ب
ــه دلیــل کســب نتایــج ضعیــف  در میانه هــای فصــل ب
ــن  ــی ای ــم گرفــت در کادر فن باشــگاه ذوب آهــن تصمی
تیــم تغییــر ایجــاد کنــد و از ایــن رو یحیــی گل محمــدی 
را  مجتبــی حســینی  دســتیارش  و  کــرد  برکنــار  را 

ــرد.  ــم ک ســرمربی تی
حســینی کــه خــود بــا حضــور در کنــار گل محمــدی در 
ــود  ــرده ب ــدا ک ــمی پی ــم و رس ــپولیس اس ــا و پرس صب
هدایــت ذوب آهــن را تحویــل گرفــت و فصــل را ادامــه 
داد. تغییــر ســرمربی از ســوی برخــی کارشناســان 

مــورد نقــد قــرار گرفــت و برخــی دیگــر از آن اســتقبال 
کردنــد. کســب بعضــی نتایــج ماننــد تحمیــل نخســتین 
شکســت فصــل بــه پرســپولیس و عملکــرد خــوب تیــم 
ــرات  ــا نظ ــیا، تقریب ــان آس ــگ قهرمان ــت لی در دور رف

ــه کــرد. ــه ســوی نیمکــت ذوب آهــن روان مثبــت را ب
در ادامــه فصــل از دســت دادن رده ســوم لیــگ، حــذف 
از جــام حذفــی در اصفهــان و حــذف از لیــگ قهرمانــان 
ــران و هــواداران ذوب آهــن  ــه مدی آســیا باعــث شــد ک

نســبت بــه تیــم نگــران شــوند.
 تاکنــون نام هــای مختلفــی بــه عنــوان گزینــه هدایــت 
ذوب آهــن در فصــل هفدهــم اعــام شــده، ولــی هنــوز 
چیــزی قطعــی نیســت؛ بــه نظــر می رســد بخــت 
ــا روی نیمکــت ذوب آهــن  ــرای بق ــی حســینی ب مجتب

بســیار کم باشــد. ورزش3

دو بازیکــن خارجــی ســپاهان و ذوب آهــن بــه یــک دلیــل 
مشــابه ممکــن اســت امــکان ادامــه همــکاری بــا ایــن ۲ 

باشــگاه اصفهانــی را نداشــته باشــند.
 ســپاهان و ذوب آهــن در نقــل و انتقــاالت امســال یــک 
ــان  ــی از بازیکن ــه یک ــد و آن اینک ــترک دارن ــه مش دغدغ
ــگاه  ــل باش ــم تمای ــا علی رغ ــش آن ه ــل پی ــی فص خارج
بــرای تمدیــد قــرارداد، در این بــاره دچــار تردیدهــای 

جــدی اســت. 
ــه  ــه ب ــال دارد ک ــاروف و جــری بنســون احتم ســرور چپ
یــک دلیــل بســیار مشــابه قیــد ادامــه حضــور در فوتبــال 
ایــران را بزننــد. بــرای مهاجــم هندوراســی ذوب آهــن هــم 
ــرای  ــواده ب ــپاهان، خان ــک س ــک ازب ــل هافب ــت مث درس
تصمیم گیــری دربــاره آینــده حرفــه ای نقشــی بســیار 
ــی  ــن ۲ بازیکــن تمایل ــدام از ای ــده دارد. هیچ ک تعیین کنن

بــرای زندگــی دور از خانــواده ندارنــد و اگــر خانــواده آن هــا 
ــا  ــند ی ــته باش ــان را نداش ــان در اصفه ــکان همراهی ش ام
اینکــه نتواننــد بــا دوری پــدر کنــار بیاینــد، در ایــن صــورت 
ادامــه حضــور ایــن ۲ بازیکــن در تیم هــای اصفهانــی 
ــگاه های  ــا باش ــکاری ب ــع هم ــد. قط ــد ش ــی خواه منتف
ــوز در  ــه هن ــواده، البت ــل دوری از خان ــه دلی ــی ب اصفهان
حــد یــک احتمــال اســت کــه نــه دربــاره چپــاروف و نــه 
دربــاره بنســون کامــا قطعیــت پیــدا نکــرده اســت. البتــه 
ــراردادش در  ــده ق ــرایط پیچی ــه ش ــه ب ــا توج ــاروف ب چپ
ــه بازیکــن  ــه بازیکــن ســپاهان اســت و ن حــال حاضــر ن

ــران. اســتقال ته
 بایــد منتظــر مانــد و دیــد کــه داســتان ایــن ۲ بازیکــن بــا 
ــه کجــا ختــم خواهــد  باشــگاه های اصفهانــی ســرانجام ب

شد. ایمنــا

،،
اگر به دنبال رشـــد فوتبـــال به عنوان 
کـشــــورمان  ورزش  محبـوب تریـــن 
هســتیم، بایــد بــه دنبــال حرفــه ای 
واقعــی  معنــای  بــه  تیم هــا  کــردن 

باشــیم. 

چالش های بازیکنان خارجی فوتبال اصفهانذوب آهن در جست وجوی سرمربی

ورزش

دادنامه
دادنامــه:  شــماره    95۱4۱۸ پرونــده:  کاســه 

96/۱/۲۸ مــورخ:   96۰9976794۲۰۰۱47

مرجــع رسیدگی:شــعبه 33 اصفهــان شــورای حــل 

اختــاف اصفهــان خواهــان: رحمــت هللا میرمعصومــی 

آتشــگاه،خیابان  اصفهان،بلــوار  نشــانی:  کرمــی    

ــتان ــه گلس ــه کوچ قدس،دوپل

خوانــده: منصــور امیــری مقــدم نشــانی: مجهــول 

المــکان  خواســته: تخلیــه عیــن مســتأجره بــه جهــت 

ــه  ــزام ب ــاره و ال ــرارداد اج ــد در ق ــن العق ــرط ضم ش

ــزام  ــزان 73/۰۰۰/۰۰۰ لاير ال ــه می پرداخــت خســارت ب

ــرق و گاز  ــوض آب و ب ــاب قب ــا حس ــه مفاص ــه ارائ ب

ــد  ــه یکص ــوم ب ــا مق ــارات وارده جمع ــن و خس و تلف

میلیــون لاير گردشــکار: پــس از ارجــاع پرونــده بــه این 

شــعبه و ثبــت آن بــه کاســه فــوق و طــی تشــریفات 

ــورا  ــی ش ــورتی اعضا،قاض ــه مش ــذ نظری ــی و اخ قانون

ــادرت  ــر مب ــرح زی ــه ش ــام و ب ــیدگی را اع ــم رس خت

ــورا« در  ــی ش ــد:»رأی قاض ــی نمای ــدور رأی م ــه ص ب

خصــوص دعــوی آقــای رحمــت هللا میرمعصومــی 

کرمــی بــه طرفیــت آقــای منصــور امیــری مقــدم بــه 

ــرط  ــت ش ــه جه ــتأجره ب ــن مس ــه عی ــته تخلی خواس

ضمــن العقــد در قــرارداد اجــاره و الــزام بــه پرداخــت 

ــه  ــه ارائ ــزام ب ــزان 73/۰۰۰/۰۰۰ لاير ال ــه می خســارت ب

ــن و  ــرق و گاز و تلف ــوض آب و ب ــاب قب ــا حس مفاص

خســارات وارده جمعــا مقــوم بــه یکصــد میلیــون لاير 

بــا عنایــت بــه محتویــات پرونــده و اظهــارات خواهــان 

ــور  ــدم حض ــورخ 96/۱/۲۰ و ع ــیدگی م ــه رس در جلس

ــاده 73  ــق م ــی وف ــاغ قانون ــم اب ــی رغ ــده عل خوان

قانــون آییــن دادرســی مدنــی .لــذا شــورا دعــوی 

خواهــان را ثابــت و وارد تشــخیص داده و بــه اســتناد 

مــواد ۱9۸و 5۱9 قانــون آییــن دادرســی و 49۰ قانــون 

مدنــی و بنــد 4-6 قــرارداد اجــاره محکومیــت خوانــده 

ــان بعثــت  ــع در خیاب ــن مســتأجره واق ــه عی ــه تخلی ب

محلــه کلچــه کوچــه شــکوفه بــن بســت آفتــاب 

ــه  ــور معوق ــام اج ــه انضم ــی ۲۲ ب ــک اصل ــماره مل ش

ماهانــه از قــرار 6/۱5۰/۰۰۰ لاير از تاریــخ شــروع قــرارداد 

95/۸/۱۰ لغایــت زمــان تخلیــه و پرداخــت مبلــغ 

369/۰۰۰ تومــان بابــت هزینــه دادرســی و نشــر آگهــی 

ــا  ــر مفاص ــی ب ــان مبن ــته خواه ــوص خواس و در خص

حســاب قبــوض آب و بــرق و گاز و تلفــن  بــا توجــه بــه 

اســترداد خواســته از ســوی بنــد ب مــاده ۱۰7 قانــون 

آییــن دادرســی مدنــی قــرار دعــوی صــادر مــی گــردد. 

حکــم صــادره غیابــی و ظــرف مهلــت بیســت روز پــس 

از ابــاغ قابــل واخواهــی و ســپس ظــرف بیســت روز 

پــس از آن قابــل تجدیــد نظرخواهــی در محاکــم  

ــد. ــی باش ــان م ــی( اصفه عمومی)حقوق

شماره: 5۱۲4/م الف

قاضی شعبه 33 شورای حل اختاف اصفهان

دادنامه
دادنامــه:  شــماره    ۱363-95 پرونــده:  کاســه 

96/۱/3۱ مــورخ:   96۰99767943۰۰۱۲6

مرجــع رسیدگی:شــعبه ۱3 اصفهــان شــورای حــل 

عجمــی  ۱-صغــرا  خواهــان:  اصفهــان  اختــاف 

بختیارونــد ۲-نادرقلــی ظاهــری عبــده ونــد    

نشــانی: اصفهان،خیابــان شــیخ صــدوق شــمالی،نبش 

وکا،  شرقی،ســاختمان  ســعادت¬آباد  خیابــان کاخ 

طبقــه 3 واحــد ۸ وکیــل: حســام الدیــن صادقــی  

نشــانی: اصفهان،خیابــان شــیخ صــدوق شــمالی،نبش 

وکا،  شرقی،ســاختمان  ســعادت¬آباد  خیابــان کاخ 

ــری  نشــانی:  ــرداد نظ ــده: مه ــه 3 واحــد ۸ خوان طبق

مجهــول المــکان  خواســته: اســترداد مبلــغ 5۰/۰۰۰/۰۰۰ 

لاير بانضمــام کلیــه هزینــه هــای دادرســی وخســارت 

ــم ــرای حک ــان اج ــا زم ــه ت ــر تأدی تأخی

ــن شــعبه و  ــه ای ــده ب گردشــکار: پــس از ارجــاع پرون

ــی  ــوق و طــی تشــریفات قانون ــه کاســه ف ــت آن ب ثب

و اخــذ نظریــه مشــورتی اعضا،قاضــی شــورا ختــم 

رســیدگی را اعــام و بــه شــرح زیــر مبــادرت بــه صــدور 

ــورا« ــی ش ــد:»رأی قاض ــی نمای رأی م

بســمه تعالــی،در خصــوص دعــوی خانــم صغــرا 

ــده  ــری عب ــی ظاه ــای نادرقل ــد و آق ــی بختیارون عجم

ــه  ــی  ب ــن صادق ــای  حســام الدی ــت آق ــا وکال ــد ب ون

طرفیــت آقــای مهــرداد نظــری  بــه خواســته اســترداد 

مبلــغ 5۰/۰۰۰/۰۰۰ لاير بانضمــام کلیــه هزینــه هــای 

ــرای  ــان اج ــا زم ــه ت ــر تأدی ــارت تأخی ــی وخس دادرس

ــده و دادخواســت  ــات پرون ــا بررســی محتوی ــم، ب حک

تقدیمــی وکیــل خواهــان کــه اعــام مــی دارد خواهــان 

هــا مبلــغ موضــوع خواســته شــده را بــه حســاب 

ــا  ــده ت ــه خوان ــوده ک ــز نم ــرض واری ــت ق ــده باب خوان

ــوده  ــی ننم ــغ اقدام ــترداد مبل ــه اس ــبت ب ــون نس کن

ــان از  ــرازی خواه ــدارک اب ــه م ــت ب ــا عنای ــت و ب اس

ــام  ــه ن ــزی بانکــی ب ــه کپــی مصــدق فیــش واری جمل

بانــک  از  اســتعام  پاســخ  و  اول  ردیــف  خواهــان 

ــه  ــورخ 95/۱۰/۲9 ک ــماره ی ۲449 م ــه ش ــادرات ب ص

ــد  ــراز و تأیی ــده اح ــاب خوان ــه حس ــه را ب ــز وج واری

ــده علیرغــم  ــه عــدم حضــور خوان مــی نمایــد و نظــر ب

ابــاغ قانونــی توســط نشــر آگهــی و عــدم ارائــه دلیــل 

و مدرکــی مبنــی بــر رد دعــوی خواهــان یــا برائــت ذمــه 

خــود بــه شــعبه لــذا شــورا دعــوی خواهــان ردیــف اول 

خانــم صغــرا  عجمــی بختیارونــد  را محمــول بــه 

صحــت تلقــی و بــه اســتناد مــواد ۱9۸و5۱5و5۱9و5۲۲ 

قانــون مدنــی خوانــده را بــه پرداخــت مبلــغ 5۰/۰۰۰/۰۰۰ 

لاير بابــت اصــل خواســته و پرداخــت مبلــغ ۱/3۲5/۰۰۰ 

ــر  ــه نش ــت هزین ــی و پرداخ ــه دادرس ــت هزین لاير باب

ــه  ــق الوکال ــکام و ح ــرای اح ــاب اج ــا احتس ــی ب آگه

وکیــل طبــق تعرفــه قانونــی و پرداخــت خســارت 

تأخیــر تأدیــه از تاریــخ تقدیــم دادخواســت مــورخ 

95/۱۱/۱۰ لغایــت زمــان اجــرای حکــم در حــق خواهــان 

ــی دارد. ــام م ــد و اع ــی نمای ــوم م ــف اول محک ردی

رأی  صــادره غیابــی و ظــرف مــدت  بیســت روز پــس 

ــت  ــعبه  و بیس ــن ش ــی در ای ــل واخواه ــاغ قاب از اب

ــم   ــی در محاک ــد نظرخواه ــل تجدی ــس از آن قاب روز پ

عمومی)حقوقــی( اصفهــان مــی باشــد. و در خصــوص 

دعــوی خواهــان ردیــف دوم آقــای نادرقلــی عبــده ونــد 

بــا عنایــت بــه اینکــه وی ذینفــع نمــی باشــد لــذا شــورا 

ــون آییــن دادرســی  ــه اســتناد  بنــد ۱۰ مــاده ۸4 قان ب

ــد  ــی قــرار دعــوی وی را صــادر و اعــام مــی نمای مدن

قــرار صــادره ظــرف مهلــت ۲۰ روز پــس از ابــاغ قابــل 

ــی  ــی حقوق ــم عموم ــی در محاک ــر خواه ــد نظ تجدی

ــف ــماره: 5۱۲۸/م ال ــی باشد.ش ــان م اصفه

اختــاف شــعبه ۱3 خــوزه  قاضــی شــورای حــل 

اصفهــان قضایــی 

آگهی  موضوع ماده 3 قانون و ماده 
13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف  

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی 

تکلیف  تعیین  قانون  موضوع    هیأت  آراء صادره  برابر 

وضعیت ثبتی   اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی   

مستقر در واحد ثبتی منطقه مرکزی اصفهان  تصرفات 

مالکانه و بامعارض متقاضیان محرز گردیده است  لذا 

مشخصات متقاضیان و اماک  مورد تقاضا به شرح زیر 

به منظور اطاع عموم در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی 

به صدور سند  نسبت  اشخاص  در صورتی که  میشود  

مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند  میتوانند  از 

تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود 

را به  اداره ثبت اسناد  محل تسلیم  و پس از اخذ رسید،  

ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 

را به مرجع قضایی تقدیم نمایند:

مورخ   ۱3956۰3۰۲۰۲3۰۰۱4۰3 شماره  رای  ۱-برابر 

شماره  به  فرد   اشتری  محسن  آقای      95/۱۰/3۰

از  صادره   ۱۲۸۰35۲۸۰9 کدملی   46356 شناسنامه 

باب  دانگ یک  بر ششدانگ  فرزند مرتضی    اصفهان 

از  مفروزی  مربع  متر   ۲۰/۲۲ مساحت  به  ساختمان 

بخش  در  واقع  اصلی   -۲۲۰6 از  ۲فرعی  شماره  پاک 

4 ثبت اصفهان که در ازای مالکیت مشاعی اولیه محرز 

گردیده است 

عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  صورت  در  است  بدیهی 

وصول اعتراض طبق سند مالکیت صادر خواهد شد .

 تاریخ انتشار نوبت اول : 96/۲/۱۰ 

تاریخ انتشار نوبت دوم : 96/۲/۲5

 م الف 3۱۲۲ امیر حسین صفائی  رئیس منطقه ثبت 

و اسناد و اماک مرکزی اصفهان

آگهی  موضوع ماده 3 قانون و ماده 
13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف  

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی 

تکلیف  تعیین  قانون  موضوع    هیأت  آراء صادره  برابر 

وضعیت ثبتی   اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی   

مستقر در واحد ثبتی منطقه مرکزی اصفهان  تصرفات 

مالکانه و بامعارض متقاضیان محرز گردیده است  لذا 

مشخصات متقاضیان و اماک  مورد تقاضا به شرح زیر 

به منظور اطاع عموم در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی 

به صدور سند  نسبت  اشخاص  در صورتی که  میشود  

مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند  میتوانند  از 

تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود 

را به  اداره ثبت اسناد  محل تسلیم  و پس از اخذ رسید،  

ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 

را به مرجع قضایی تقدیم نمایند:

مورخ   ۱3966۰3۰۲۰۲3۰۰۰۱۰7 شماره  رای  ۱-برابر 

به  آبادی   نجف  حقیقی  مجید  آقای      96/۱/3۱

 ۱۲۸۱۰4۰۸۲7 کدملی   6۱335 شناسنامه  شماره 

از اصفهان فرزند علی  بر ششدانگ دانگ یک  صادره 

مفروزی  مربع  متر  مساحت۲9/4۱  به  ساختمان  باب 

ثبت   ۲ بخش  در  واقع  اصلی   -4999 شماره  پاک  از 

اصفهان که بصورت عادی مع الواسطه اززهرا پرستگاری 

خریداری نموده 

عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  صورت  در  است  بدیهی 

وصول اعتراض طبق سند مالکیت صادر خواهد شد .

 تاریخ انتشار نوبت اول : 96/۲/۱۰ 

تاریخ انتشار نوبت دوم : 96/۲/۲5

 م الف ۲۸۲۸ امیر حسین صفائی  رئیس منطقه ثبت 

و اسناد و اماک مرکزی اصفهان

آگهی  موضوع ماده 3 قانون و ماده 
13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف  

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی 

تکلیف  تعیین  قانون  موضوع    هیأت  آراء صادره  برابر 

وضعیت ثبتی   اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی   

مستقر در واحد ثبتی منطقه مرکزی اصفهان  تصرفات 

مالکانه و بامعارض متقاضیان محرز گردیده است  لذا 

مشخصات متقاضیان و اماک  مورد تقاضا به شرح زیر 

به منظور اطاع عموم در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی 

به صدور سند  نسبت  اشخاص  در صورتی که  میشود  

مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند  میتوانند  از 

تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود 

را به  اداره ثبت اسناد  محل تسلیم  و پس از اخذ رسید،  

ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 

را به مرجع قضایی تقدیم نمایند:

مورخ   ۱3966۰3۰۲۰3۰۰۰۰۸۱ شماره  رای  ۱-برابر 

96/۱/3۱    آقای محسن تمیزی به شماره شناسنامه 

فرزند  اصفهان  از  صادره   ۱۲۸۱9۰577۱ 9۱۱4۰ کدملی 

از ششدانگ  یک  دانگ مشاع  به سه  نسبت  حسن  

باب ساختمان به مساحت ۸۱/55 متر مربع مفروزی از 

پاک شماره ۲ فرعی از 3۲9۰ – اصلی واقع در بخش 

3 ثبت اصفهان که در ازای مالکیت مشاعی اولیه محرز 

گردیده است .

مورخ   ۱3966۰3۰۲۰3۰۰۰۰۸3 شماره  رای  ۲-برابر 

شناسنامه  به شماره  تمیزی  آقای حسن      96/۱/3۱

فرزند  اصفهان  از  صادره   ۱۲۸649۰56۱ کدملی   ۱5۱7

رضا  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب 

از  مفروزی  مربع  متر   ۸۱/55 مساحت  به  ساختمان 

پاک شماره ۲ فرعی از 3۲9۰ – اصلی واقع در بخش 

3 ثبت اصفهان که در ازای مالکیت مشاعی اولیه محرز 

گردیده است .

عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  صورت  در  است  بدیهی   

وصول اعتراض طبق سند مالکیت صادر خواهد شد .

 تاریخ انتشار نوبت اول : 96/۲/۱۰ 

تاریخ انتشار نوبت دوم : 96/۲/۲5

 م الف 3۱43 امیر حسین صفائی  رئیس منطقه ثبت 

و اسناد و اماک مرکزی اصفهان

دادنامه
 : تنظیم  تاریخ   95۰997۰35۱۱۰۰9۲۰  : دادنامه  شماره 

95/6/۱۰ شماره پرونده : 95۰99۸۰35۱۱۰۰۰5۸ شماره 

با  بانک مهر اقتصاد  بایگانی شعبه : 95۰۰6۲ خواهان: 

مدیریت علیرضا زمانی با وکالت آقای رضا عابدی زاده 

 - اصفهان  نشانی  به  محمدتقی  فرزند  آبادی  حسین 
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خواندگان:۱. آقای سید حسین ناظر فرزند سید حسن 

پورصدری  پدرام  آقای   .۲ المکان  مجهول  نشانی  به 

فرزند جواد به نشانی اصفهان - خیابان چهارباغ خواجو 

- کوچه جنب بانک سپه - پاک 353خواسته ها:

۱. مطالبه وجه چک

۲. مطالبه خسارت تاخیر تادیه

3. مطالبه خسارت دادرسی

با مدیریت آقای  اقتصاد  بانک مهر  در خصوص دعوی 

زاده حسین  عابدی  رضا  آقای  لت  با  و  زمانی  علیرضا 

آبادی به طرفیت آقایان ۱- سیدحسین ناظر فرزند سید 

خواسته  به  جواد  فرزند  صدری  پور  پدرام   -۲ حسن 

محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ

یک  وجه  از  قسمتی  بابت  ریال   349/46۲  /۱۱۰  

عهده  مورخ 94/۱۱/۱3  به شماره 77۰397  فقره چک 

جاری  حساب  از  خواجو  چهارباغ  شعبه  تجارت  بانک 

و  پرونده  محتویات  به  پست  با  دادگاه   69۲۰79396

تصویر مصدق چک 9 گواهینامه عدم پرداخت آن و با 

اباغ  وصف  با  خواندگان  باوجه  حضور  عدم  به  توجه 

دعوی  ماندن  مصون  و  کافی  انتظار  رعایت  و  قانونی 

اعتراضی  و  ایراد  هرگونه  از  وی  مستندات  و  خواهان 

و  چک  اصلی  وجود  به  عنایت  با  و  مؤثری  و  موجه 

داللت  خواهان که  ید  در  آن  پرداخت  عدم  گواهینامه 

دارنده آن  بر اشتغال ذمه صادر کننده آن و استحقاق 

در مطالبه وجه سند داشته لذا دعوی خواهان را وارد و 

ثابت تشخیص داده و مستندا« به مواد ۲49 و 3۰9 و 

3۱3 قانون تجارت و قانون استفساریه تبصرہ الحاقی 

قانون چک مصوب  از  موادی  اصاح  قانون   ۲ مادہ  به 

سال ۱377 مجمع تشخیص مصلحت نظام و مواد ۱9۸ 

دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون   5۱9 و  و 5۱5   5۰۲ و 

و  مدنی مصوب سال ۱379  امور  در  انقاب  و  عمومی 

هیأت   74/۲/۱۲ مورخ   597 رویه شماره  وحدت  رأی 

به محکومیت  عالی کشور حکم  دیوان  محترم عمومی 

 346/46۲/۱۱۰ مبلغ  پرداخت  به  خواندگان  تضامنی 

ریال بابت اصلی خواسته و پرداخت مبلغ ۱۱/63۰/۸63 

ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ 9/5۸7/۰9۰ 

انضمام  به  تعرفه  طبق  وکیل  الوکاله  حق  بابت  ریال 

خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک لغایت زمان 

وصول آن براساس شاخص نرخ تورم کاال از سوی بانک 

حق  در  اعام گردیده  ایران  اسامی  جمهوری  مرکزی 

خواهان صادر و اعام می نماید. رأی صادره غیابی بوده 

و ظرف بیست روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی در همین 

ظرف  واخواهی،  مهلت  انقضای  از  پس  و  بوده  دادگاه 

بیست روز قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید نظر 

مرکز استان می باشد.م الف 5۲۰3

رئیس شعبه یازدهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان - 

جعفرزاده

آگهی مزایده
در  اصفهان  حقوقی  دادگاه   ۱۱ شعبه  احکام  اجرای 

مهری  له   ۱۱ 96۰973ج  کاسه  پرونده  در  دارد  نظر 

آقای  وکالت  با  خدابنده  رامک  علیه  و  رجبی  حاجی 

محسن ایزدی به نشانی : اصفهان-خ مقداد - ک نهر 

فرشادی - پاک 4- طبقه دوم بخواسته مطالبه مبلغ 

۱٫5۲۰,36۰,۰۰۰ ریال بابت محکوم به و خسارات و مبلغ 

75/6۰۰/۰۰۰بابت حق االجرای دولت جلسه مزایده ای 

در روز شنبه مورخ 96/3/۲۰ ساعت ۱۰ الی ۱۰/3۰ صبح 

۱۱ حقوقی اصفهان واقع  در محل اجرای احکام شعبه 

در خیابان شهید نیکبخت - ۲۰۰ متر بعد از ساختمان 

مرکزی - ساختمان اجرای احکام خانواده- طبقه اول 

- واحد ۱ برگزار نماید که در این خصوص مورد مزایده 

 4/۲۰ مقدار  از  علیه  محکوم  االرث  سهم  از:  عبارتست 

حبه مشاع از ۱5/75 حبه مشاع از 7۲ حبه پاک ثبتی 

۲643/49 بخش یک ثبت اصفهان به آدرس: اصفهان 

- خ مقداد)آتش(- کوچه نهر فرشادی - پاک 4 که 

طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری ملک فوق یک 

شده  ساخته  پیلوت  روی  طبقه   5 آپارتمانی  مجموعه 

با مساحت  که هر طبقه یک واحد مسکونی دو خوابه 

کامپوزیت  ساختمان  نمای   ، مترمربع   ۱۲۸ حدود 

وسط  در  ای  شیشه  نورگیر  با  خاکستری  آلومینیومی 

دیوارها  و   4۰×4۰ ای  شیشه  پارکینگ سنگ  نما، کف 

پله  راه  شده،  دار  طرح  سنگ  با  جرزها  در  آجرنما که 

نرده  و  سرامیک  از  پله  راه  های  دیواره  و  سنگ  از  ها 

و داخلی واحدها چوبی و کف  ها فلزی، درب ورودی 

واحدها از سنگ و اطاقها از موزائیک و دیوارها رنگ و 

نقاشی، سرویس و آشپزخانه کف و دیوارها از سرامیک 

و کاشی و دارای کابینت کامل، با دستگیره و ملزومات، 

دارای  نورپردازی،  و  زنی  ابزار  و  دارای گچبری  سقف 

هر  انشعابات  دارای کلید  نفره،   4 آسانسور  عدد  یک 

واحد دارای یک کنتور گاز و برق اختصاصی مجزا و آب 

مشترک، زیرزمین به صورت نیمه کاره در حد سفتکاری 

و  است  گرفته  قرار  استفاده  مورد  انباری  به صورت  که 

هر واحد در زیرزمین دارای یک واحد انباری می باشد. 

صورت  تعمیرات  و  پروانه  با  ساخت  مغایرت  دلیل  به 

گرفته در حین ساخت و اتمام عملیات ساختمانی پایان 

و  نگردیده است  ۱ صادر  از سوی شهرداری منطقه  کار 

واحدهای احداثی فاقد سند تفکیکی تک برگی است و 

کل مجموعه به صورت مشاع با اسناد اولیه می باشد 

. ملک فوق در حال حاضر در تصرف محکوم علیه می 

در  موثر  عوامل  و کلیه  فوق  موارد  به  باتوجه  باشد که 

و   ۰۰۰ و   ۰۰۰ مبلغ  فوق  پاک  ششدانگ  ارزش  قضیه 

به  توجه  با  که  است  گردیده  ارزیابی  ریال   ۲7٫3۲۸

مبلغ مورد مطالبه خواهان و حق االجرا که جمعًا مبلغ 

۱٫595٫96۰٫۰۰۰ریال می باشد معادل مقدار 4/۲۰ حبه 

مشاع از ۱5/75 حبه مشاع از 7۲ حبه پاک فوق )سهم 

االرث محکوم علیه( می باشد. طالبین خرید می توانند 

5 ظرف روز قبل از مزایده از ملک فوق واقع در آدرس 

در جلسه  نمایند. کسانی  حق شرکت  بازدیده  اعامی 

مزایده را دارند که حداقل ۱۰٪ از مبلغ

فردی  مزایده  برنده  باشند.  داشته  همراه  به  را  مزایده 

است که باالترین قیمت را ارائه دهد. شماره :5۱69/م 

الف اجرای احکام شعبه ۱۱ حقوقی اصفهان 

 دادنامه 

 : پرونده  :96۱۰۱۰۰3547۰۱۲6۱ شماره  اباغنامه  شماره 

9۱۰99۸۰3597۰۱56۸ شماره بایگانی شعبه : 93۰7۸6 

تاریخ تنظیم : ۱396/۰۲/۱9 

فرزند  سیچاني  روشن  فرهاد  آقای   .۱ شکات: 

عبدالحمید به نشاني اصفهان - بهارستان - فاز ۲ - خ 

اردیبهشت شرقي - خ مدرس - خ مدرس ۱ - بصیرت 

۲ - پ ۸ ۲3  ۲. آقای حبیب اله باقری به نشانی 

اصفهان خ جی خ الله بهار 7

3. خانم مژگان السادات موسوي به نشاني خ پروین خ 

صالحي ک شهید ابراهيمي پ5۸

پروین  خ  اصفهان  نشاني  به  فداکار  راضیه  خانم   .4

:۱. آقای مهدي ترمه  بهار ۲ پ ۱۲4 متهمین  ماصدرا 

باف شیرازي فرزند جعفر به نشاني دروازه دولت مادي 

سرلت کوچه امامي آخرین منزل سمت راست

۲. آقای میاد قرباني به نشاني مجهول المکان

به نشاني خ آل  نژاد فرزند حمید  3. آقای علي نیک 

محمد نهر شاه پسند مجتمع پریاد ۲ واحد3

4. آقای شاهین جلوه گر فرزند حمیدرضا به نشاني در 

حال حاضر زندان مرکزي اصفهان 5.آقای داود بادپروا 

خ  خ جی   – اصفهان  نشانی  به  محمد حسین  فرزند 

مسجد امام علی مقابل مسجد بن بست صفا پاک ۱3 

منزل بادپروا اتهام: سرقت مستوجب تعزیر

ختم  پرونده  محتویات  بررسی  با  دادگاه  گردشکار: 

رسیدگی را اعام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای 

میاد  آقای  اتهام  خصوص  در  دادگاه  نماید.رای  می 

مجهول  لحاظ  به  وی  از  دیگری  اطاعات  قرباني که 

االمکان بودن در دسترس نمیباشد مبنی بر

از  پراید  خودرو  دستگاه  چهار  به  سرقت  در  مشارکت 

حیدري  رضا   ، ورپشتی  محمد  روشن،  فرهاد  آقایان 

خانم راضیه فداکار که همگی کشف و مسترد گردیده 

است دادگاه از توجه به شکایت مال باختگان و کشف 

خودروها و اظهارات همدست وی به نام آقای شاهین 

باال و  با همدستی متهم  بزه  ارتکاب  به  جلوه گر مبنی 

عدم حضور و دفاع از ناحیه وی با وصف احضار از طریق 

بزهکاری  پرونده  محتویات  سایر  و  جراید کتیراالنتشار 

وی را محرز و مسلم دانسته لذا مستندا به ماده 66۲ 

قانون تعزیرات و با رعایت ماده ۱۲5 و ماده ۱34 قانون 

مجازات اسامی نامبرده را به تحمل چهار بار دو سال 

و نیم حبس تعزیری و تحمل چهار بار 74ضربه شاق 

تعزیری محکوم می نماید و درخصوص رد مال با توجه 

به کشف و استرداد خودروها موضوع منتفی است رای 

دادگاه غیابی و ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ اباغ قابل 

واخواهی در این دادگاه بوده و پس از آن ظرف مدت 

۲۰ روز دیگر قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدید 

نظر استان اصفهان است و اما در خصوص اتهام آقای 

بر تحصیل مدارک سرقتی متعلق  پروا مبنی  باد  داود 

محتویات  به  توجه  از  دادگاه  ورپشتی  محمد  آقای  به 

پرونده و دفاعیات متهم و اینکه مدارک مکشوفه فاقد 

ارزش مالی بوده اند و انکار متهم در مورد مداخله در 

اثباتی  ادله  و فقد  باال  در  امر سرقت های پیش گفته 

در  متهمین  سایر  و  مشارکت  و  مداخله  بر  دال  کافی 

از  استفاده  با  و  باال  در  شده  خودروهای گفته  سرقت 

دادرسی  آیین  قانون   4 ماده  به  مستندًا  برانت  اصل 

کیفری رای بر برائت ایشان صادر و اعام مینماید رأی 

اباغ  تاریخ  از  روز   ۲۰ مدت  ظرف  و  حضوری  دادگاه 

استان  نظر  تحت  دردادگاه  تجدیدنظرخواهی  قابل  ها 

اصفهان است .ق/

رئیس   – زاده  صیاف  مهرداد  الف  :5۲۲6/م  شماره 

شعبه ۱۲۱ دادگاه کیفری دو اصفهان 

مدیر دفتر دادگاه کیفری شعبه ۱۲۱ دادگاه کیفری دو 

شهر اصفهان )۱۲۱ جزایی سابق (- ناهید میر صانع 



دول ارکا�ن �ج

نهنگ عنبر 2
کارگردان  رضا عطاران، مهناز 
افشار، ویشکا آسایش، حسام 

 نواب صفوی، رضا ناجی
امیرحسین آرمان
سینما قدس

تیک آف
کارگردان  احسان عبدی پور
بازیگران رضا یزدانی، پگاه 

 آهنگرانی، مصطفی زمانی
سوگل قالتیان، حمزه مقدم

سینما  سپاهان

خماری
کارگردان  داریوش غذبانی

بازیگران  مهرداد صدیقیان 
نادر فالح، سوگل خلیق، لی لی 

فرهادپور، کاظم سیاحی
سینما  چهارباغ

پیشهناد فیلم

آشوب

کارگردان:کاظمراستگفتار
نویسنده:کاظمراستگفتار

بازیگــران:کــورشتهامــی،لیــااوتــادی،یکتــاناصــر
محمدرضــاشــریفینیا،آتیــاپســیانی،همایــونارشــادی
هدایــت محمدرضــا محرابــی، آشــا آئیــش، فرهــاد
رامیــنناصرنصیــر،امیرحســینصدیــق،نیمــافــاح
داریــوش دهقاننســب، حبیــب لرســتانی، شــهره
فرهنــگ،ارژنــگامیرفضلــی،غامحســینلطفــی،خســرو
امیرصادقــی،رضــافیاضــی،امیرشــروینامیرصادقــی
ــی ــرمظلوم ــرورینژاد،میرطاه ــرامس ــلیمانی،به ــادرس ن
فخرالدیــن بنفشــهخواه، رضــا امیرســلیمانی، ســعید

صدیقشــریف.
 خالصه داستان

ــون ــذردومضم ــه1320میگ ــمدرده ــنفیل ــتانای داس
اصلــیآندررابطــهبــابحــرانهنرمنــداندرآنروزگار
ــی ــهجوان ــوطب ــممرب ــنفیل ــتانای ــلداس ــت.اص اس
اســتکــهبــانــاممســتعار»آشــوب«درکافههــای
ــاآشــوبهایتاریخــی اللــهزارمیخوانــدوایــنآشــوبب
ــنشــخصیت ــقمیشــودوای ــه1320تلفی ــیده وواقع
تبدیــل تهدیدآمیــز و خوفنــاک آشــوب یــک بــه را

میکند.
ــیدارد. ــهپایین کاظــمراســتگفتارکارنامــهمتوســطروب
قطعــابهتریــنفیلــمکارنامــهاش»نقــاب«اســتکــهالبته
اگــرتوســطکارگــرداندیگــریغیــرازاوســاختهمیشــد

ــریازکاردرمیآمــد. ــبتاثیرگذارت ــهمرات ــمب فیل
بــهجــزنقــاب،تعــدادیفیلــمکمــدیگیشــهایمثلپســر
ــان ــیوزن ــردانمریخ ــقدموم ــروسخوش ــی،ع تهرون
ونوســی،کارنامــهکاریایــنکارگــردانراپــرکــردهاســت.
البتــهفیلــمماقبــلآخــراویعنــی»چــک«نســبتبــهاین
چنــدفیلــمکــهنــامبــردهشــد،کاربهتــروآبرومندانهتــری

اســت.

حرف و نقل

 در2۸اردیبهشــت،»روزجهانــیمــوزهوهفتــه
میــراثفرهنگــی«،بازدیــدازموزههــایزیــرنظــر
ســازمانمیــراثفرهنگــیوگردشــگریدرسراســر

ــت. ــگاناس ــوررای کش
 رضــاکیانیــان،بازیگــرشناختهشــدهوبرجســته
ــاره ــوددرب ــتاگرامخ ــهاینس ــران،درصفح ــینمایای س
کســانیکــهقصــدتحریــمانتخابــاترادارنــدگفــت:بــا
پدیــدهایمواجهیــمکــهبــرایانتخابــاتاســتیج)البتــه
بیاحترامــینمیکنــم(6تــا6تــاموبایــلقــرض
انتخابــات در رأی ولــی میدادنــد، رأی میکردنــد،

ریاســتجمهــوریرابیتأثیــرمیداننــد!
 شــمارهتــازهدنیــایتصویــربــایــادوخاطــرهعلــی

معلــمبــهبــازارآمــد.
ــن«و ــای»خبرآنای ــهپروندهه ــیدگیب جلســهرس
»ســینما«درشــعبهششــمدادگاهکیفــرییــکاســتان
ــه ــدک ــزارش ــقاقیبرگ ــیش ــتقاض ــهریاس ــرانب ته
هیچکــدامنســبتبــهاتهامــاتمطرحشــدهمجــرم

شــناختهنشــدند.
 نمایــش»غــروبابراهیــم«بــهنویســندگیاحمــد
نیکپیــاموکارگردانــیشــاپورشــفیعیتــا۵خردادمــاه
درتــاالرحــوزههنــریاصفهــانرویصحنــهمــیرود.

ــیو ــییاســرطالب ــهکارگردان ــدان«ب ــم»فرزن  فیل
ــای ــهحضوره ــشدرادام ــراروحیمن ــیمیت تهیهکنندگ
دوردســتهای بخــش جایــزه خــود، بینالمللــی
ــتیوالLongleafFilmFestivalرا ــومیندورهفس س

ــرد. ــودک ــاازآنخ درکارولین
ــران ــینمایای ــانس ــنعکاس ــومیندورهجش  س
خردادمــاهســال۹6بــهدبیــریحافــظاحمــدیبرگــزار
ــینمایی ــنس ــنجش ــدلدرای ــدیپاک ــودومه میش
ــر،فعالیــتخــودراآغــازکــرده ــوانمشــاوردبی ــهعن ب

اســت.
روی از غبــار«کــه در »ایســتاده مینیســریال  
ــرایپخــشدر نســخهســینماییآنســاختهشــده،ب

ــت. ــدهاس ــهش ــرگرفت ــیمادرنظ س
ــرتهای ــترکنس ــرارکس ــانیان،رهب ــینکاش امیرحس
ــاپکشــورمان، ــدهموســیقیپ شــهرامشــکوهیخوانن
ــه ــدهب ــنخوانن ــرایای ــکلیب ــچمش ــردهی ــامک اع
ــابرگــزاریکنســرتهای ــهزودیب وجــودنیامــدهواوب
ــردد. ــیقیبازمیگ ــهموس ــهعرص ــارهب ــفدوب مختل
 مجیــدموالیــی،تهیهکننــدهســریال»آهــو«دربــاره
ــاختدر ــرایس ــدآنب ــهپیشتولی ــهک ــنمجموع ای
ــن ــدای ــاپیشتولی ــت:م ــده،گف ــازش ــهآغ ــبکهس ش
ــه ــیزادهب ــهزک ــونژال ــمواکن ــازکردهای ــریالراآغ س
عنــوانطــراحلبــاسایــنســریالمشــغولبــهفعالیــت

اســت.
ــیازســال201۷ ــرازنیم ــوزکمت ــههن ــیک درحال
ــمنویســندگاننشــریهســینمایی ــادیگذشــته،تی می
»ایندیوایــر«درلسآنجلــسونیویــورکفهرســتی
مشــترکازبرتریــنفیلمهــایســالرامنتشــرکــردکــه
ــح« ــایدمصب ــی»رویاه ــتندایران ــانمس ــنمی درای
ســاختهمهــرداداســکوییجایــگاهدوازدهــمرادرمیــان
برتریــنآثــارســینماییســالجــاریمیــایبــهخــود

اختصــاصدادهاســت.

کوتاه اخبار 
 »قهوه  قجری« را 

در تماشاخانه اصفهان ببینید
ــه ــری«ب ــوهقج ــدی»قه ــشکم نمای کیمیای وطن
نویســندگیآتیــاپســیانیوکارگردانــیاحســانجانمــی
تــا۵خردادمــاهدرتماشــاخانهاصفهــانرویصحنــه
ــتان ــرداس ــیروایتگ ــری«،نمایش ــوهقج ــیرود.»قه م
تصمیــم اســتکــه فراشباشــی و چنــدگاریچــی
بــرای را میگیرنــددردربــارشــاهقاجــار،نمایشــی
رســواییشــاهاجــراکننــد.عاقهمنــدانبــرایدیــدنایــن
نمایــشتــا۵خردادمــاهفرصــتدارنــدهــرروزبــهجــز
ــه ــاعت1۸:30ب ــت،رأسس ــای2۸و2۹اردیبهش روزه
ــعدر ــابق(واق ــازس ــالنروب ــان)س ــاخانهیاصفه تماش

مجتمــعفرهنگیهنــریفرشــچیانمراجعهکنند.

نمایشگاه عکس »مشق شب«
ــه نمایشــگاهگروهــیعکــس»مشــقشــب«درنگارخان
آفتــاببرگــزارمیشــود.نمایشــگاهیازآثــارعکــس
هنرآمــوزانهنرســتانکارودانــشنــوردولتآبــادبــا
ــهآفتــابشاهینشــهر عنــوان»مشــقشــب«درنگارخان
برپــاشــدهاســت.آثــارایــننمایشــگاهکــهبــامدیریــت
زهــرا توســط شــده، برگــزار جعفریفــرد« »شــراه
خســروی،فاطمــهعطایــی،فاطمــهبخشــی،محدثــه
ــان ــرازارع ــی،زه ــامعین ــی،تین ــیهمعین ــکری،آس عس
ــا ــا،پریس ــهقائنی ــری،فاطم ــازاکب ــی،گلن ــعیدهربیع س
ــی ــدهبهرام ــی،مائ ــهیعقوب ــی،عاطف ــارهزارع ــی،به غام
مهدیــهصابــری،زینــبملکوتیخــواهوزهــرااعظمــی،بــا

ــت. ــدهاس ــقش ــدری«خل ــمحی ــارت»اعظ نظ
ــدازنمایشــگاهعکــس»مشــق ــرایبازدی ــدانب عاقهمن
صبحهــا اردیبهشــتماه 2۷ تــا میتواننــد شــب«
ســاعت۹تــا12وبعدازظهرهــاســاعت1۵تــا1۸بــه
نگارخانــهآفتــاب،واقــعدرمیــدانشــهرداریشاهینشــهر

ــد. ایمنــا ــهکنن ــتانمراجع ــاختماننگارس س

 حمایت از تولید 10 فیلم کوتاه 
با موضوع »جاده«

محوریــت بــا فیلمنامــه 10 تعــداد  کیمیای وطن
»جــاده«ازســویدفتــرتخصصــیســینماســازمان
تأییــد مــورد اصفهــان شــهرداری فرهنگیتفریحــی
ــه ــد.ب ــرارگرفتن ــاختق ــتازس ــرایحمای ــبب وتصوی
فرهنگیتفریحــی ســازمان عمومــی روابــط گــزارش
شــهرداریاصفهــان،رئیــسدفتــرتخصصــیســینما
دفتــر مأموریتهــای و اهــداف راســتای در گفــت:
ــهرداری ــیش ــازمانفرهنگیتفریح ــینماس تخصصــیس
اصفهــانوحمایــتازفیلمنامهنویســیدرشــهراصفهــانو
درنهایــتتولیــد،تعــدادیفیلــمبــاموضــوع»جــاده«در
شــوراهایتخصصــیدفتــرتصویــبشــد.مصطفــی
ــون ــایتصویبشــدهاکن ــارداشــت:فیلمه ــدریاظه حی
درحــالســاختوآمادهســازیهســتندوطبــقتصمیــم
ــالگرد ــنس ــااولی ــانب ــاه۹6همزم ــده،درتیرم اتخاذش
ــژهای ــنوی ــتمی«درآیی ــاسکیارس ــتاد»عب ــداناس فق

رونماییخواهندشد.

تئاتر

آغاز دور جدید نمایشنامه خوانی »در رویش مهر«
ــویی«از2۷ ــراتزناش ــوع»مخاط ــاموض ــنامهخوانیب ــلاولنمایش فص
ــود. ــازمیش ــرآغ ــشمه ــریروی ــهفرهنگیهن ــتماهدرمؤسس اردیبهش
ــد ــازدورجدی ــنامهخوانیهاازآغ ــلهنمایش ــنسلس ــزیای ــربرنامهری مدی
آنخبــردادوگفــت:اجــراینمایشــنامهخوانیهاتجربــهایبــودکــهدردور
قبــلبــاهمــکاریتــاالرهنــردرمــوزههنرهــایمعاصــرومؤسســهرویــش
ــه ــدهشــدهب ــرخوان ــارکمت ــهآث ــرپشــتســرگذاشــتیمودرآنبرنام مه
طــورپراکنــدهاجراخوانــیشــد.میثــمکیــانتصریــحکــرد:دردورجدیــدکــه
ــههمــتموسســهرویــشمهــربرگــزارمیشــود، ــهصــورتمســتقلوب ب
ــاب ــدانتخ ــورهدفمن ــهط ــدراب ــنامههایجدی ــمنمایش ــعیکردی ــاس م
کنیــمووحــدتموضوعــیآنهــارانیــزدرنظــربگیریــم؛بــههمیــنســبب
ــویی« ــراتزناش ــوع»مخاط ــاموض ــنامهخوانیهاب ــننمایش فصــلاولای
برگــزارمیشــود.ویافــزود:فصــلبعــدیایــننمایشــنامهخوانیها
ــنمؤسســهبرگــزار ــزوزمســتان۹6درهمی ــاموضــوع»عاشــقانه«،پایی ب
ــروری ــموم ــمداری ــیراه ــننمایشــنامههایایران ــنبی میشــودودرای
بــرآثــارنویســندگانمعاصــرنیــزخواهیــمداشــت.کیــانادامــهداد:بــهایــن
ــیاریاز ــهبس ــتیمک ــلهبرنامههاراداش ــنسلس ــرایای ــهاج ــببدغدغ س
نمایشــنامههایقــویچــونتــابــهحــالخوانــشنشــدهاند،اجــرا
نمیشــوندوایــننمایشــنامهخوانیهامیتوانــددرفرهنگســازینیــز

بســیارمؤثــرباشــد. ایمنــا

موسیقی

»من دوست دارم« رضا صادقی منتشر شد
»رضــاصادقــی«،خواننــدهپرطرفــدارموســیقیپــاپ،اثــرجدیــدشرابــهنــام
»مــندوســتدارم«درقالــبموزیکویدئــومنتشــرکــرد.ایــنقطعــهیکــی
ازقطعــاتآلبــومدردســتانتشــار»یعنــیدرد...«اســتکــهبهزودیازســوی
ــد ــازارموســیقیکشــورخواه ــهب ــر«روان ــری»آوایهن موسســهفرهنگیهن
ــد ــروده،»محم ــندوســتدارم«راس ــه»م ــر«تران ــد.»محســنحقنظ ش
ــده ــرعه ــی«تنظیمــشراب ــودیآنراســاختهو»ســعیدزمان ــی«مل عابدین
داشــتهاســت.همچنیــن»فیــروزویســانلو«نوازنــدهگیتــارقطعــهجدیــدرضــا
صادقــیاســتو»آبتیــنحســینی«کارگردانــیموزیکویدئــویایــنقطعــه
ــرداد13۹6 ــنبه2خ ــیدرد...«روزسهش ــوم»یعن ــت.آلب ــامدادهاس راانج
ــاره درسراســرکشــورمنتشــرخواهــدشــد.ایــنخواننــدهپیــشازایــندرب
آلبــومجدیــدشگفتــهبــود:»»یعنــیدرد«ازدرونمــاآغــازمیشــود؛همــه
مشــکاتروحــیودرونــی،اجتماعــیوهنــری؛قــراراســتازایــنبــهبعــد
بــاهشــتگ#یعنــی_درداتفاقــاتتلــخاجتماعــیوهنــریرابــاهــمبازتــاب
میدهیــم.«صادقــیکــهازخوانندههــایقدیمــیحــوزهپــاپدرکشــوراســت
پیــشازایــنآلبومهایــیچــون»پیرهــنمشــکی«،»وایســادنیــا«،»دیگــه
ــر ــورمنتش ــیقیکش ــازارموس ــن...«و...رادرب ــم«،»همی ــکینمیپوش مش
ــه ــتانهارویصحن ــرانوشهرس ــزدرته ــادیرانی ــرتهایزی ــردهوکنس ک
ــردهاســت.گفتنــیســتایــنآلبــومتحــتامتیــازمؤسســه»آوایهنــر« ب

روانــهبــازارموســیقیکشــورخواهــدشــد.موســیقی مــا

ادبیات

انتشار چاپ تازه »زیر و بم داستان«
کتــاب»زیــروبــمداســتان«کــهحاصــلســالهاتحقیــقوتــاشزندهیــاد
ــفوازســوی ــدحنی ــحوبازنویســیمحم ــاتصحی حســینحــداداســت،ب
ــه ــدادمجموع ــت.ح ــدهاس ــرش ــازارنش ــهب ــیروان ــاراتعلمیفرهنگ انتش
ــی ــعایران ــدود300منب ــهح ــرمطالع ــیب ــهمبتن ــودراک ــایخ پژوهشه
ــا ــتب ــیاس ــقعلم ــهوتحقی ــه،پایاننام ــاب،مجل ــمازکت ــیاع وخارج
ــه ــابس ــنکت ــان«درای ــرانوجه ــندگانای ــاینویس ــوان»تجربهه زیرعن
جلــدیگــردآوریودر12۴۸صفحــهمنتشــرکــردهاســت.داســتانوانــواعآن
ــاجســتوجوی ــتناخــودآگاهذهــنی ــه،فعالی ــدهداســتانیوطــرحاولی ای
از جلــد نخســتین فصلهــای عناویــن شــخصیتپردازی، و خــودآگاه
مجموعــه»زیــروبــمداســتان«اســت.نویســندهبــرایجلــددومایــنکتــاب،
زاویــه گفتوگــو،صحنهپــردازی،پیچیدگــی)گرهافکنــیوگرهگشــایی(،
دیــد،درونمایــهوحقیقتماننــدیوزبــانونمــادرابــهعنــوانفصــولکتــاب
ــامداســتان، ــاانتخــابن درنظــرگرفتــهاســت.اوهمچنیــنجلــدســومراب
آغــازوانجــامداســتان،بازبینــیوبازنویســی،نویســندهوناشــر،نویســندهو
ــرده ــدیک ــان،فصلبن ــایکاریداستاننویس ــاداتوظرافته ــایشوع آس
ــارات ــویانتش ــال13۹2ازس ــردرس ــتان«پیشت ــمداس ــروب ــت.»زی اس
عصــرداســتان،وابســتهبــهبنیــادشــعروادبیــاتداســتانیایرانیــانمنتشــر
شــدهبــود.ایــناثــرطــیتفاهمنامــهبنیــادبــاانتشــاراتعلمیفرهنگــیبــه
عنــوانچــاپنخســتایــنناشــردربهــار13۹6منتشــرشــدهاســت.ایبنــا

کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی
مریم قاسمیگروه فرهنگ

پــسازحملــهاعــراببــهایــراندیــری
ــا ــامی«ب ــوتاس ــعار»اخ ــهش ــدک نپایی
ــیدر ــویوعباس ــایام ــهخلف ــاریک رفت
پیــشگرفتنــد،جــایخــودرابــهسیاســت
داد. ایرانیــان تحقیــر و عــرب برتــری
ــهکتابســوزی، ــبتاریخــیب اشــارههایکت
ازبیــنبــردنمیــراثوهرچــهرنــگایرانــی
داشــت)ازجملــهبریــدنســرو1۴00ســاله
کاشــمربــهدســتمتــوکلعباســی(،درخــور
ندانســتنموالــیبــرایاشــتغالبــهمناصــب
ــوق ــانازحق ــردنآن ــیومحــرومک حکومت
مدنــیواجتماعــی،انتقــالدیــواناداری
ــی،محــدودکــردن ــهعرب ــانفارســیب اززب
زبــانفارســیوســعیدرازبیــنبــردنآن،
نمونههایــیازاجــرایایــنسیاســتاســت.
»دو کتــاب در زرینکــوب عبدالحســین
قــرنســکوت«فارســیرا»زبــانگمشــده«
ــلدر ــهازتأم ــد:»آنچ ــدومینویس مینام
تاریــخبرمیآیــدایــناســتکــهعربــانهــم
ــان ــیبزب ــهازآس ــرایآنک ــایدب ــازش ازآغ
ایرانیــاندرامــانبماننــدوآنراهمــواره
چــونحربــهتیــزیدردســتمغلوبــان
ــا ــدزبانه ــد،درصــددبرآمدن ــشنبینن خوی
میــان از را ایــران در رایــج لهجههــای و
ــهدر ــاک ــببهرج ــنس ــههمی ــد...؛ب ببرن
ــاب ــانوکت ــطوزب ــهخ ــرانب ــهرهایای ش
وکتابخانــهبرخوردنــد،بــاآنهــاســخت
ــه ــتهاندک ــتند...نوش ــتبرخاس ــهمخالف ب
ــار ــیقتیبةبنمســلم،ســردارحجــاج،ب وقت
دومبــهخــوارزمرفــتوآنرابازگشــود،هــر
ــهخــطخوارزمــیمینوشــت کــسراکــهب
وازتاریــخواخبــارگذشــتهآگاهــیداشــت
ازدمتیــغبیدریــغدرگذاشــتوموبــدان
وهیربــدانقــومرایکســرهــاکنمــود
تبــاه و بســوزانید همــه وکتابهایشــان
کــردتــاآنکــهرفتهرفتــهمــردمامــیماندنــد
و بیبهــرهگشــتند کتابــت و خــط از و
اخبــارآنهــابیشــترفرامــوششــدوازیــاد
رفــت.«)دوقــرنســکوت،عبدالحســین
ص ،13۷۸ ســخن، تهــران، زرینکــوب،

)11۵-116
بــاتشــدیدایــنسیاســتروزبــهروزبــر
ــا ــهخلف ــبتب ــاننس ــرتایرانی ــهونف کین
گوشــه در آن دنبــال بــه شــد؛ افــزوده
خراســانکــه در بهویــژه ایــران، وکنــار
ــود،فریادهــای ــوسب ــاگذشــتهمأن ــوزب هن
دادخواهــیبلنــدشــدومبارزاتــیشــکل
ــلم ــامابومس ــنآنقی ــهمهمتری ــتک گرف
ــیرهای ــکشمش ــوازاتچکاچ ــهم ــود.ب ب
پوالدیــن،برخــیبــهجســتوجویگذشــته،
بــه ایرانــیو حافظــهجمعــیوهویــت
طــورکلــیحفــظوپاسداشــتآنچــهغــرور
ووحــدتملــیرابــهیــادمــیآورد،برآمدنــد
ومبــارزهایفرهنگــیرارقــمزدنــد.ایــن
چهــارم و ســوم قــرون در جســتوجو
نوشــتنشــاهنامهها و اســاسســرودن
ازجملــهشــاهنامهفردوســیکــه شــد.
ادامــهوحســنختــامایــننهضــتومبــارزه

ــود. ــیب اجتماع
ــان ــتهاززب ــریگذش ــارمهج ــرنچه درق

عربــیبــاتســلطاقــوامآســیایمیانــهزبــان
ــد. ــهحاشــیهران ایــنقــومنیــزفارســیراب
ــهفارســی فردوســیســرودنشــاهنامهراب
دریدرایــنشــرایطرســالتاجتماعــی
ــر ــالازعم ــیس ــهس ــتک ــودمیدانس خ
ــاردیگــرفرهنــگ خــودراوقــفآنکــردوب
ــدو ــیمیگرایی ــهخاموش ــهب ــیراک وزبان
قــومغالــببــا»عجــم«خوانــدنایرانیــانآن
ــی ــود،زندگ ــراردادهب ــرق رادســتمایهتحقی
ــدهــزار ــاســرودنبیــشازچن ــارهو)ب دوب
بیــت(قدرتبخشــیدوآنراســرمایهوفخر

ــرارداد. ــهق ــهتاراجرفت ــومب ق
ــالهای ــانس ــیازهم ــمفردوس »ابوالقاس
جوانــیدردنیایــیکــهبــهقــولخــوداوزمانه
ــاالنظــمشــاهنامه ــود،احتم ــگب ــرازجن پ
ــیو ــالتاجتماع ــیرس ــودنوع ــرایخ راب
رســالت ایــن میکــرد؛ تلقــی تاریخــی
ــخ ــکتاری ــمی ــهنظ ــزامویب ــطال ــهفق ن
باســتانیبــود،بلکــهدرعیــنحــالمتضمــن
ــود ــیب ــعهزبان ــظوتوس ــهحف ــدویب تعه

ــمتلقــیکــرده ــرانقدی ــراثای کــهآنرامی
ــود... ب

ایــنرســالتازویمطالبــهمـیکـــردزبانــیرا
ــون ــانظــمبیــشازیــکمیلی کــهرودکــیب
شــعراحیــاکــردهبــودوبعــدازاوشــاعرانجــز
درنظــمقصیدههــایپــوچمدحیــه...ازآن
ــاایجــادیــک ــارهب ــد،دوب بهــرهنگرفتــهبودن
ــوداو ــولخ ــهق ــهب ــدک ــزرگجاوی ــرب اث
ــادو ــدوازب ــیبمان ــدازویباق ــابع قرنه
ــدوازتهدیــدی ــاکن ــد،احی ــدنیاب ــارانگزن ب
ــران ــندبی ــازیدربی ــانت ــعهزب ــهتوس ک
ــا ــودآنراب ــنب ــرممک ــندگانعص ونویس
خطــرضعــفونابــودیمواجــهکنــد،رهایــی
ــیای ــوامآس ــلطاق ــاوه...]تس ــهع ــد.ب ده
بــه توجــه مجــال بــود ممکــن میانــه[
ــده ــدوآین ــانفارســیرانده ــتاززب حمای
زبانــیکــهرودکــیواخــافاودرنشــر
وتوســعهآنمتحمــلمحنــتوزحمــت
شــدهبودنــد،بــهخطــرافتــدوشــاعرطــوس
جهــتمقابلــهبــاایــنتهدیــدوخطــر

میکــرد. رســالت احســاس
ــه ــزرگعصــرک ــایب ــندرانقابه همچنی
ــخ ــظتاری ــود،حف ــرب ــاندرآندرگی خراس
ــده ــیوآکن ــادگذشــتههایپهلوان ــرانوی ای
ازقهرمانیهــایآنبــرایآنکــهحیــاتقــوم
ازامیــدوخاطــرهوازاندیشــهاســتقال
ــی ــهنظــرفردوســیضرورت ــد،ب ــینمان خال

اجتنابناپذیــرداشــت...
بدینگونــهفردوســیبــااقــدامبــهایــن
ــر ــترازعم ــابیش ــالی ــیس ــزرگس کارب
خــودرادرنظــمایــناثــربــهســرآورد.ســی
ــادی ــرامــدتزی ــانآنظاه ــهپای ســالیک
ــا ــاپایــانعمــرشــاعرفاصلــهنداشــتوب ب
اتمــامآنپربهاتریــنگنــجافتخــاروعظمــت
ــن ــاای ــهب ــیک ــیوقوم ــانفارس ــهزب راب
زبــانوگذشــتهآنپیونــدیناگسســتنی
داشــتاهــداکــرد.«)نامورنامه،عبدالحســین
ــخن،13۸1،ص32( ــران،س ــوب،ته زرینک

یعنــی زمــان آن اجتماعــی رســانههای
ــات ــانو...ابی ــان،مناقبخوان ــاالن،راوی نق
شــاهنامهرادرمیدانهــاو...میخواندنــد
ومــردمآنراازبــرودهــانبــهدهــان
خــود بازگوییهــا ایــن میکردنــد. نقــل
ــاندریوجریــانغــرورملــی درترویــجزب

ــود. ــرب مؤث
ازشــاهنامه ایرانیــان اســتقبال واقــع در
مهــر آن دهانبهدهــان نقــل و حفــظ و
تأییــدیبــودبــرپیــروزیایــنمبــارزه
فرهنگــیوتحقــقرســالتفردوســیتــا
ــهحــقشــاهنامهرا آنجــاکــهعــربخــودب

خوانــد. »قرآنالعجــم«
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فردوسی از تبار ابومسلم

مصطفــیســلطانی،کارگــردان»چراغهــایناتمــام«
محــرم مــاه در را ســینمایی اثــر ایــن دارد قصــد
ســلطانی، مصطفــی درآورد. عمومــی نمایــش بــه
کارگــردانفیلــمســینمایی»چراغهــایناتمــام«،دربــاره
ــد ــالحاضــرمجی ــت:درح ــرگف ــناث ــرانای ــاناک زم
اســماعیلی،تهیهکننــده،مشــغولمذاکــرهبــادفاتــر
ــن ــام«دربهتری ــایناتم ــران»چراغه ــرایاک پخــشب
ــاتوجــهبــهمحتوایــیکــهایــن زمــانممکــناســت.ب
فیلــمداردبــهنظــرممــاهمحــرم،زمــانمناســبیبــرای
ــم ــنفیل ــریدرای ــزود:تغیی ــد.ویاف ــرانآنباش اک
نســبتبــهآنچــهدرســیوپنجمینجشــنوارهفیلــم
فجــراکــرانشــد،بــهوجــودنیامــدهودراکــرانعمومــی

ــد. ــشدرمیآی ــهنمای ــورتب ــانص ــههم ــمب ه

ــای ــهفعالیته ــارهب ــااش ــانب ــرداندرپای ــنکارگ ای
دیگــرشگفــت:درحــالحاضــرمشــغولنــگارشیــک
فیلمنامــهبلنــدســینماییبــاموضــوعاجتماعــیهســتم
وبــهاحتمــالزیــادنــگارشایــناثــرتــایــکمــاهدیگــر
بــهپایــانمیرســد؛پــسازاتمــامایــنفیلمنامــهبــرای
ــره ــرمایهگذارانمذاک ــدگانوس ــاتهیهکنن ســاختآنب

میکنــم.
دربــاره ناتمــام« »چراغهــای ســینمایی فیلــم
ــه ــادیاســتک ــایاعتق ــهباوره ــدب ــندهایپایبن نویس
ــردد. ــشمیگ ــاباورهای ــطب ــیمرتب ــالمضمون ــهدنب ب
ــتادی ــااس ــی،علیرض ــقایقفراهان ــی،ش ــدصالح مجی
حســینمهــری،الهــامنامــی،حســینملکــیوداریوش
ــد. مهــر ــهایفــاینقــشپراختهان ارجمنــددرایــناثــرب

ماهچهــرهخلیلــی،بازیگــرفیلــم»قلــبســفیدقاصدکهــا«
گفــت:بــهژانــرجنــگودفــاعمقــدسعاقــهزیــادیداشــته
ــن ــهکاریامبیشــتردرای ــمدرکارنام ــله ــندلی ــههمی وب
ــران ــگای ــهجن ــیک ــزود:زمان ــتدارم.ویاف ــوزهفعالی ح
ــم ــرانرفت ــودموازای ــودکب ــنک ــد،م ــروعش ــراقش وع
ــد ــادیمیباری ــارانزی ــتم،ب ــورداش ــهحض ــوریک ودرکش
وصــدایرعــدوبــرقدائــممــنرایــادصــدایآژیــر
ــهامــروزجنــگ ــاب ــارانمیانداخــت؛ازهمــانزمــانت وبمب
ــرد: ــانک ــیخاطرنش ــت.خلیل ــردهاس ــغولک ــمرامش ذهن
البتــهدرژانرهــایدیگــریماننــداجتماعــی،وحشــت،کــودک
ــخصیام ــهش ــاعاق ــتم،ام ــورداش ــمحض ــیو...ه تاریخ
حــوزهدفــاعمقــدسوجنــگاســت.بازیگــر»مختارنامــه«
ــت: ــم،گف ــهدارانمیدانی ــدرش ــفانهق ــهمتأس ــاناینک ــابی ب

ــیاز ــامیک ــهن ــاب ــاوکوچهه درکشــورمانبیشــترخیابانه
ــرای ــروزب ــهام ــاب ــهت ــناســتک ــاســؤالای شهداســت،ام
ــه ــیک ــرایجانبازان ــم؟ب ــهکردی ــاوخانوادههایشــانچ آنه
بــرایحفاظــتازمــاوکشــورمانبــهجبهههــایجنــگرفتنــد
ــرســاختمانیرا ــلهســتیم؟کمت ــراموارزشقائ ــدراحت چق
ــا ــازانب ــاجانب ــهطــوریســاختهشــدهباشــدت ــمک میبینی
ــددرآنرفــتوآمــدداشــتهباشــند. ویلچــرراحــتبتوانن

ویبــابیــاناینکــهپرفروشتریــنفیلمهــایســالدر
ــه ســینمافیلمهــایکمــدیاســت،گفــت:طبیعــیاســتک
ــر ــمواگ ــانداری ــکاتیدرزندگیهایم ــامش ــهم ــروزهم ام
قــرارباشــدبــهســینمابرویــم،ترجیــحمیدهیــمآندو
ــات ــالحظ ــمت ــادبگذاری ــایش ــدنفیلمه ــهدی ــاعتراب س
خوبــیرادرکنــارخانوادههایمــانداشــتهباشــیم.خبــر فارســی

مصطفی سلطانی:

»چراغ های ناتمام« را محرم اکران می کنیم
ماه چهره خلیلی:

به ژانر جنگ و دفاع مقدس عالقه زیادی دارم

،،
بــه مــــوازات چکاچــک شمشـیــرهــــای 
پوالدین، برخی به جست وجوی گذشته 
 حافظــه جمعــی و هویــت ایرانــی و بــه 
 طور کلی حفظ و پاسداشت آنچه غرور 
و وحــدت ملــی را به یــاد می آورد، برآمدند 

و مبارزه ای فرهنگی را رقم زدند.
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پروانه شریفیگروه فرهنگ

ــز ــاومرک ــا،موزهه ــازمانکتابخانهه ــسس رئی
ــر ــدب ــاتأکی ــویب ــدسرض ــتانق ــنادآس اس
اینکــهکتابخانــهمرکــزیآســتانمقــدسرضــوی
دارایقدمتــیهــزارســالهاســت،گفــت:اســناد
ــهاز۵00ســالپیــش فعالیتهــایایــنکتابخان

ــود. ــداریمیش ــهنگه ــنمجموع درای
کتابخانــه داد: ادامــه زاهــدی محمدهــادی
از یکــی رضــوی، قــدس آســتان مرکــزی
مهمتریــنگنجینههــایفرهنــگمکتــوبدر

ایــرانوجهــاناســاماســت.
ویتصریــحکــرد:بــراســاستاریخچــهتشــکیل
کتابخانــهمرکــزییعنــیســال32۷قمــری
ــط ــیتوس ــرآنخط ــزوهق ــنج ــهقدیمیتری ک
کشــوادبــنامــاس)حکمــراناصفهــان(وقــف

حــرممطهــررضــویشــدهتــازمــانحــال،منابــع
بســیاریبــرایکتابخانــهمرکــزیآســتانقــدس
ــداری،اهدایــیووقــف ــهصــورتخری رضــویب

تهیــهوفراهــمشــدهاســت.
ــز ــاومرک ــا،موزهه ــازمانکتابخانهه ــسس رئی
اســنادآســتانقــدسرضــویگفــت:طبــقســند
چشــماندازآســتانقــدسرضــوی،ایــنســازمان
ــز ــنمرک ــنوپویاتری ــن،فعالتری ــدغنیتری بای

کتابخانــهایدرجهــاناســامباشــد.
ــه ــههمیش ــاناینک ــابی ــدیب ــادیزاه محمده
کتابخانههــایآســتانقــدسرضــویشــاهد
حضــورپژوهنــدگانعلــمودانــشوعاقهمنــدان

ــتان ــزود:آس ــت،اف ــیاس ــابوکتابخوان ــهکت ب
قــدسرضــویدرحــوزهکتــابوکتابخوانــی

ــت. ــتهاس ــدیبرداش ــایبلن گامه
ــارخطــی ــیازآث ــهایغن ــهداد:مجموع ویادام
ایــن مخطوطــات اداره در ســنگی چــاپ و
ــهوجــودداردکــهمنتخبــیازقرآنهــای کتابخان
ارزشــمندخطــیآن،ازســدهاولهجــریتــا
معاصــر،درمــوزهقــرآنونفایــسآســتانقدس
ــدهاســت. ــتهش ــشگذاش ــهنمای ــویب رض

ــز ــاومرک ــا،موزهه ــازمانکتابخانهه ــسس رئی
اســنادآســتانقــدسرضــویخاطــرنشــان
کــرد:درگنجینــهمخطوطــاتایــنســازمان،۴00

ــوط ــنگیمرب ــاپس ــیوچ ــابخط ــخهکت نس
ــه ــوبب ــرآنمنس ــکق ــا)ع(وی ــامرض ــهام ب

ــوددارد. ــرتوج ــتخطآنحض دس
قدیمیتریــنکتابهــایموجــوددرگنجینــه
مخطوطــاتکتابخانــهآســتانقــدسرضــوی
قرآنــیمنســوببــهدســتخطحضــرترضــا)ع(

اســت.
زاهــدیبــااشــارهبــهوجــودآثــاریازبزرگتریــن
خوشنویســانوتذهیــبکاراندرایــنکتابخانــه
بیــانکــرد:بیــشاز۵0بــابکتابخانــهدرسراســر
ــی ــوعچاپ ــعمتن ــورداریازمناب ــابرخ ــورب کش
ودیجیتالــیزیــرنظــرمجموعــهآســتانقــدس

خدماترســـانی بــهکتابدوســـتان رضـــوی
میکنــد.

ــوی ــدسرض ــتانق ــایآس ــازمانکتابخانهه س
10 دارای مطالعاتــی منبــع میلیــون 23 بــا
کتابخانــهتخصصــیو۵1کتابخانــهدیگــردر

ســطحکشــوراســت.

رئیس سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی در گفت وگو با کیمیای وطن مطرح کرد:

قدمت هزار ساله کتابخانه مرکزی آستان مقدس رضوی
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چنــد روزی اســت تمــام کشــورهای دنیــا 
اســیر یــک باج افــزار )ویروســی اینترنتــی کــه 
در ازای حــذف نکــردن فایل هــای رایانــه ای 
ــد(  ــول می کن ــت پ ــای پرداخ ــی، تقاض قربان

عجیــب و غریــب شــده اند. 
باج افــزار »واناکریپــت« )wannacrypt( طــی 
ــه  ــان حمل ــه 74 کشــور جه ــر ب ــای اخی روزه
ــد  ــدار داده ان ــان هش ــت. کارشناس ــرده اس ک
ــادی  ــراد ع ــا و اف ــرکت ها و کمپانی ه ــر ش اگ
ایــن هشــدارها را جــدی نگیرنــد ممکــن 
ــتر  ــه بیش ــه زودی ب ــزار ب ــن باج اف ــت ای اس

ــد. ــوذ کن ــان نف ــای جه رایانه ه
 واناکریپت

اردیبهشــت ماه   22(  2017 مـــی   12 روز  در 
ــزار  ــروس باج اف ــد از ویـ ــه ای جدی  96( نمون
 )Ransome.CryptXXX(wannacrypt
بــه طــور گســترده ای تعــداد زیــادی از ارگان هــا 
ــا تحــت تأثیــر  و ســازمان ها را به ویــژه در اروپ

قــرار داد و آلــوده کــرد.
ــرده  ــذاری ک ــا را رمزگ ــزار داده ه ــن باج اف  ای
قالــب  در  دالر   300 درخواســت  ســپس  و 
ــازه  ــایی آن و اج ــال رمزگش ــن در قب بیت کوی
دسترســی صاحبــان اطالعــات را می کنــد. 
ــا 3 روز  ــر ت ــه اگ ــد ک ــوان می کن ــپس عن س
ــتی  ــزان درخواس ــود، می ــت نش ــغ پرداخ مبل
آن هــا دوبرابــر خواهــد شــد و اگــر مبلــغ 

داده هــای  نشــود،  پرداخــت  روز   7 تــا 
شــد.  خواهنــد  حــذف  رمزگذاری شــده 

ایــن باج افــزار همچنیــن یــک فایــل بــا 
جــا  بــه   Please Read Me!.txt!نــام
می گــذارد کــه شــامل متنــی اســت کــه اعــالم 
می کنــد کــه چــه اتفاقــی افتــاده و بــاج   
ــت  ــد پرداخ ــورت بای ــه ص ــه چ ــتی ب درخواس
شــود. باج افــزار »واناکریپــت« فایل هایــی 
 backup .tiff .djvu .mpeg. بــا پســوندهای
 .clas s.java .accdb .sqlitedb .sqlite3
 xltm .pptm .ppsm .ppsx .ppam. lay6.
 .potx .potm .sldx .sldm .vmdk. vsdx
 jpeg .docb .docm .dotm.  .onetoc2
 .dotx .xlsm .xlsb .xltx  docx. .xlsx

می کنــد. رمزگــذاری  را   .pptx
 هشدار پلیس فتا

دلیــل  بــه  نیــز  ایــران  در  فتــا  پلیــس 
ــرات ناشــی  ــن موضــوع و خط حساســیت ای
از آن هشــدارهایی صــادر کــرده اســت. بنــا بــر 
ــر  ــه دیگ ــزار ب ــن باج اف ــا ای ــس فت ــالم پلی اع
آســیب پذیری  به کارگیــری  بــا  سیســتم ها 
در   remote  SMBv2 اجرایــی  کــد 
پیــدا  انتقــال  وینــدوزی  سیســتم های 

 . می کنــد
شــوند کــه  مطمئــن  می بایــد  ســازمان ها 
و  وینــدوز  امنیتــی  به روزرســانی  آخریــن 
ــری  ــور جلوگی ــه منظ ــژه MS17-010 را ب به وی

از انتشــار آن نصــب کرده انــد. 

طبــق گــزارش ســیمانتک تاکنــون رمزگشــایی 
ــان  ــت و در هم ــود نیس ــزار موج ــن باج اف ای
ــش از  ــزار بی ــت باج اف ــه فعالی ــاعات اولی س
ــت  ــیا را تح ــا و آس ــا در اروپ ــور عمدت 74 کش

ــت. ــرار داده اس ــر ق تأثی

ــا غیرفعــال  ــه کارشناســان پلیــس فت ــه گفت ب
دســتور  اســتفاده  بــا   SMBv1 کــردن 
Disable-WindowsOptionalFeature –
Online –FeatureName smb1protocol

بــه کاربــران کمــک می کنــد تــا مانــع از 
شــوند. آلودگــی 

ــد گاهــی شــامل  همچنیــن آپدیت هــای جدی
کــه  هســتند  آســیب پذیری  Patchهــای 
اســتفاده  آن  از  باج افزارهــا  اســت  ممکــن 
ارائــه  محــض  بــه  بایــد  لــذا  می کننــد؛ 
را  سیســتم  جدیــد  امنیتــی  وصله هــای 

کــرد. دوبــاره  به روزرســانی 
 راه های نفوذ

  )Malware(معمــوال برنامه نویســان بدافزارهــا
ــه  ــما ب ــردن ش ــد ک ــرای متقاع ــی ب حربه های
دانلــود فایل هــای مخــرب می کننــد. ایــن 
ــپم هایی  ــق هرزنامه ها/اس ــوال از طری کار معم
کــه یــک عامــل انگیزشــی ماننــد برنده شــدن 
در قرعه کشــی یــا بلیــت مســافرت دارنــد 
ــاز  ــه ب ــب ب ــما را ترغی ــرد و ش ــورت می گی ص
ــل و فایل هــای پیوســت آن  ــن ایمی کــردن ای
ــدن  ــوده ش ــگیری از آل ــرای پیش ــد. ب می کن
ــاز کــردن  ــر اســت از ب ــه بهت ــق هرزنام از طری
ــا  ــناس ی ــراد ناش ــکوک از اف ــای مش ایمیل ه
ــما را  ــه ش ــازمانی ک ــرف س ــی از ط ایمیل های
ــد،  ــات می کنن ــردن اطالع ــه، به روزک ــزم ب مل

ــد. خــودداری کنی

 از طریــق هارددیســک ها یــا فلش های 
آلوده

بســیاری از کرم هــا )کــه نوعــی از ویروس هــا 
ذخیــره  دســتگاه های  طریــق  از  هســتند( 
فلش هــا  ماننــد  حمــل  قابــل  داده هــای 
ــوده  ــود آل ــه خ ــترنال ک ــای اکس ــا هارده ی

می شــوند.  منتشــر  شــده اند، 
ــما  ــه ش ــه رایان ــال ب ــا اتص ــا ب ــن بدافزاره ای
ــه  ــوند. البت ــب می ش ــک نص ــور اتوماتی ــه ط ب
ــا  ــد ب ــا )Worms( می توانن ــی از کرم ه بعض
ــبکه  ــه ش ــل ب ــای متص ــردن رایانه ه ــوده ک آل

ــد. گســترش یابن
 در کنار یک نرم افزار دیگر

بعضــی از بدافزارهــا در کنــار نصــب یــک 
نرم افــزار دیگــر کــه شــما می خواهیــد نصــب 
کنیــد، در رایانــه شــما نصــب شــده و سیســتم 
شــما را آلــوده می کننــد. ایــن حالــت ممکــن 
از  نرم افزارهایــی  نصــب  طریــق  از  اســت 
وب ســایت های ناشــناس و نامعتبــر یــا از 
طریــق اشــتراک گذاشــتن فایل هــای اجرایــی 

ــرد.  ــورت گی ــبکه ص ــک ش در ی
قفل شــکن  کــه  برنامه هایــی  همچنیــن 
ــل  ــد حام ــز، می توانن ــد نی )Keygens( دارن
ایــن بدافزارهــا باشــند. بنابرایــن بایــد از نصــب 
ــر و  ــع نامعتب نرم افزارهــای ناشــناس و از مناب
همچنیــن نرم افزارهایــی کــه شناســه و کلیــد 

ــد. ــد، خــودداری کنی ــر ندارن معتب
تغییــر  یــا  هک شــده  وب ســایت ها   

داده شــده
انتقــال ویــروس بــه رایانــه شــما می توانــد از 
ــه وب ســایت های هک شــده  ــق رجــوع ب طری

یــا تغییــر داده شــده صــورت گیــرد. 
از  اســتفاده  بــا  بدافــزار  حالــت  ایــن  در 
ــل  ــتم عام ــا و سیس ــیب پذیری نرم افزاره آس

رایانــه شــما را آلــوده می کنــد.
طــور  بــه  می تواننــد  وب ســایت ها  ایــن   
کلــی یــک وب ســایت جعلــی باشــند یــا یــک 
وب ســایت رســمی کــه هــک شــده اند یــا 

داده شــده اند.  تغییــر 
بــودن  آســیب پذیر  کار  ایــن  عامــل 
اســت. وب ســایت  طراحــی  نرم افزارهــای 

 بدافزار در کنار بدافزار دیگر
بدافزارهــا ماننــد همیــن  انــواع  از  برخــی 
واناکریپــت   )Ransomware( باج افــزار 
رایانــه  بــه  دیگــر  بدافــزار  یــک  کنــار  در 
ممکــن  یعنــی  می شــوند؛  منتقــل  شــما 
ــدان  ــه چن ــی و ن ــزار معمول ــک بداف ــت ی اس
ــه  ــود ک ــل ش ــما منتق ــه ش ــه رایان ــرب ب مخ
ــر  ــرب دیگ ــیار مخ ــزار بس ــک بداف ــل ی  حام

است.
حمله هــا،  نــوع  ایــن  از  جلوگیــری  راه   
پیوســته  و  لحظــه ای  به روزکــردن 
امنیتــی و ویروس کش هــای  نرم افزارهــای 

شماســت. رایانــه 
 راه های مقابله

- مسدود کردن پورت 445
SMB ver1 انسداد سرویس -

- نصب بسته به روزرسانی ویندوز
بــه توصیــه مایکروســافت تمــام سیســتم های 
ــب  ــته MS17-010 را نص ــد بس ــل می بای عام
ــروال  ــروس و فای ــرویس آنتی وی ــرده و س ک

سیســتم را فعــال کــرده باشــند.

گزارش اختصاصی کیمیای وطن از »واناکریپت«

زورگیریبهسبکباجافزار

،،
کشــورهای  تمــام  اســت  روزی  چنــد 
یــک باج افــزار )ویروســی  دنیــا اســیر 
اینترنتــی کــه در ازای حــذف نکــردن 
فایل هــای رایانــه ای قربانــی، تقاضــای 
و  عجیــب  می کنــد(  پــول  پرداخــت 

شــده اند.  غریــب 
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 رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت 

هالل احمر خبر داد:
 تغییر برنامه آموزشی 

مدیران و زائران حج
ــالل  ــت ه ــارت جمعی ــج و زی ــکی ح ــز پزش ــس مرک رئی
احمــر در نشســت نماینــدگان اســتانی مرکــز پزشــکی حــج 
و زیــارت بــه تشــریح برنامــه آموزشــی و توجیــه معاینــات 
زائــران حــج امســال پرداخــت. دکتــر ســید علی مرعشــی در 
 نشســت نماینــدگان اســتانی مرکــز پزشــکی حــج و زیــارت 
ــال  ــج امس ــات ح ــه معاین ــوزش و توجی ــه آم ــاره ب ــا اش ب
بیــان کــرد: بــا توجــه بــه اینکــه ســال گذشــته حــج انجــام 
ــه ایجادشــده از آخریــن حــج  ــه فاصل ــا توجــه ب نشــده و ب
ــات  ــا هماهنگی هــا در بخــش معاین ــم ت ــاز داری ــا االن، نی ت
بیشــتر شــود. وی همچنیــن افــزود: بــا توجــه بــه حــوادث 
ــران  ــران کاروان و مدی ــای مدی ســال گذشــته، در آموزش ه
ــری  ــام معظــم رهب ــه مق ــا هماهنگــی بعث ــد ب  ســتادی بای
و ســازمان حــج تغییراتــی ایجــاد شــود. دکتــر مرعشــی بــا 
ــت  ــه و مدیری ــای اولی ــوزش کمک ه ــودن آم ــه نب ــاره ب اش
ــن  ــت: ای ــته، گف ــال های گذش ــج س ــه ح ــران در برنام بح
آموزش هــا امســال در دســتور کار مرکــز پزشــکی حــج 
ــن  ــه در ای ــت ک ــرار گرف ــر ق ــت هــالل احم ــارت جمعی و زی
زمینــه از کارشناســان و برنامه ریــزان در ســطح کشــور 
اســتفاده شــد تــا برنامــه آموزشــی زائــران بــه شــکل 

ــود. ایســنا ــی ش ــدی طراح جدی

 معاون فنی و درآمد 
سازمان تأمین اجتماعی:

محدودیتی برای بیمه رانندگان 
وجود ندارد

ــن  ــازمان تأمی ــد س ــی و درآم ــاون فن ــن زدا، مع محمدحس
اجتماعــی، بــا تأکیــد بــر اینکــه در حــال حاضــر یــک میلیــون 
ــی  ــی )تاکس ــل عموم ــدگان حمل و نق ــر از رانن ــزار نف و 30 ه
مینی بــوس، اتوبــوس(  بیمــه تأمیــن اجتماعــی هســتند 
ــه اســامی بیمه شــدگان از ســوی  ــه اینک ــه ب ــا توج ــت: ب گف
ســازمان حمل ونقــل و اتحادیه هــا بــه ســازمان تأمیــن 
اجتماعــی اعــالم می شــود، مــا نیــز بــرای بیمــه ایــن افــراد 
بــر اســاس همــان لیســت اقــدام می کنیــم. زدا در پاســخ بــه 
پرسشــی مبنــی بــر اینکــه آیــا محدودیتــی در بیمــه راننــدگان 
ــه  ــرای بیم ــی ب ــه محدودیت ــا هیچ گون ــت: م وجــود دارد، گف
ــار  ــن اعتب ــع الزم را تأمی ــت مناب ــر دول ــم؛ اگ ــدگان نداری رانن
کنــد مــا نیــز بــرای تحــت پوشــش قــرار دادن راننــدگان بــه 

ــدون محدودیــت اقــدام خواهیــم کــرد.  هــر میــزان ب
ــه  ــتند و ب ــکاری نیس ــه بی ــدگان دارای بیم ــزود: رانن وی اف
همیــن دلیــل نیــز حــق بیمــه آن هــا بــه جــای 30 درصــد 27 
درصــد پرداخــت می شــود. زدا گفــت: در صورتــی کــه راننــدگان 
در مؤسســه یــا شــرکتی مشــغول بــه کار باشــند و حــق بیمــه 
ــا توجــه بــه تشــخیص  آن هــا از آن طریــق پرداخــت شــود ب
کمیتــه ســخت و زیــان آور می تواننــد حــق بازنشســتگی 

پیــش از موعــد دریافــت کننــد. فــارس

دریچه
 راه اندازی مرکز مشاوره 

در کالنتری ها
معــاون اجتماعــی ناجــا بــا اشــاره بــه راه انــدازی و 
ــا  ــددکاری در کالنتری ه ــاوره و م ــز مش ــازی مراک فعال س
از  مراکــز  ایــن  تقویــت  گفــت:  انتظامــی  مراکــز  و 
ــردار  ــت. س ــی اس ــت اجتماع ــی معاون ــای اصل اولویت ه
ــان  ســعید منتظرالمهــدی در بیســتمین گردهمایــی معاون
اجتماعــی اســتان ها و پلیس هــای تخصصــی ناجــا اظهــار 
ــت  ــاوره فعالی ــز مش ــه در مراک ــرادی ک ــد اف ــت: بای داش
می کننــد دارای ســالمت جســمی، اخالقــی، روحــی و 
معنــوی باشــند. بــه دنبــال ایــن هســتیم کــه تعــداد مراکــز 

ــانیم.  ــز برس ــزار مرک ــک ه ــه ی ــاوره را ب مش
ــال  ــس در س ــی پلی ــوزه اجتماع ــت ح ــزود: اولوی وی اف
ــت  ــت و منزل ــت، مرجعی ــت، محبوبی ــش مقبولی 96 افزای
ــرادف  ــه مت ــن 4 مؤلف ــه ای ــت ک ــس اس ــی پلی  اجتماع
و  در جــذب  و  مأموریــت  بهینــه  انجــام  در  مکمــل  و 
اســت.  مهــم  بســیار  اجتماعــی  ســرمایه های  جلــب 
منتظرالمهــدی اظهــار کــرد: ســرمایه های اجتماعــی اساســا 
مــردم هســتند کــه در ابعــاد مختلــف می تواننــد یاریگــر و 
همــراه پلیــس باشــند؛ طبیعتــا بــدون ســرمایه اجتماعــی 
ــرد. وی  ــد ب ــی نخواه ــه جای ــس راه ب ــای پلی مأموریت ه
مقبولیــت،  افزایــش  در  بســیاری  مؤلفه هــای  افــزود: 
محبوبیــت، مرجعیــت و منزلــت اجتماعــی پلیــس اثرگــذار 
ــروی  ــه، نی ــاخص ترین مؤلف ــن و ش ــه اصلی تری ــت ک اس
ــن  ــت؛ بنابرای ــد اس ــص و متعه ــد، متخص ــانی کارآم انس
ــیار  ــد، بس ــده و توانمن ــای زب ــری نیروه ــد در به کارگی بای

ــت. پلیــس ــز داش ــت و تمرک دق

 ۱۵۰۰ سازمان مردم نهاد جوانان 
در کشور فعال است

بیــان  بــا  اجتماعــی جوانــان  مدیــر کل مشــارکت های 
ــود  ــور وج ــان در کش ــاد جوان ــازمان مردم نه ــه 1500 س اینک
ــوده کــه مشــارکت  ــر ایــن ب دارد، گفــت: تمــام تــالش مــا ب
ــم.  ــم و گســترش دهی ــه کنی ــه نهادین ــی را در جامع اجتماع
رضــا حجتــی افــزود: جوانــان کشــور همچــون جوانــان بقیــه 
کشــورها ایــن انتظــار را دارنــد کــه از رفــاه  الزم بــرای زندگــی 
ــند.  ــوردار باش ــی برخ ــور اجتماع ــوزش و حض ــت، آم بهداش
ــی  ــه ویژگ ــی ک ــتثنایی جوان ــت اس ــن فرص ــزود: ای وی اف
ــود  ــه در وج ــی ای ک ــت و آرمان خواه ــیار اس ــرژی بس آن ان
آن هــا نهادینــه شــده، می توانــد تبدیــل بــه ســرمایه ای بــرای 
ســاختن ایــران شــود و بایــد کمــک کنیــم چنیــن فضایــی 

ــان فراهــم شــود.  ــرای جوان ب
حجتــی گفــت: قطــع بــه یقیــن ازدواج، اشــتغال و مســکن 
ــد  ــی رود و بای ــمار م ــه ش ــان ب ــروری جوان ــای ض از نیازه
بــرای تأمیــن آن هــا تــالش کــرد. وی افــزود: اعتمــاد، ایجــاد 
اجتماعــی هــم  مســئولیت پذیری می کنــد و مشــارکت 

تبدیــل بــه ســرمایه گذاری می شــود. مهــر

کوتاه اخبار 
توقیف تریلی حامل قطعات یخچال

فرمانــده انتظامــی شهرســتان خاتــم از توقیــف یــک 
دســتگاه تریلــی »ولــوو« و کشــف 34 هــزار قلــم قطعــات 
ــر داد.  ــال خب ــارد ری ــه ارزش 6 میلی »یخچــال« قاچــاق ب
ســرهنگ حســین منصــوری گفــت: در راســتای مقابلــه بــا 
ورود کاالهــای قاچــاق، مامــوران انتظامــی ایــن شهرســتان 
ــد.  ــرار دادن ــر ق ــد نظ ــی را م ــای مواصالت ــرل محوره کنت
ــی  ــوران انتظام ــن اســاس، مام ــر ای ــار داشــت: ب وی اظه
یــک دســتگاه تریلــی ولــوو را کــه قصــد انتقــال قطعــات 
ــه  ــور ب ــوب کش ــاق از جن ــورت قاچ ــه ص ــال« را ب »یخچ

ــد.  ــران داشــت، متوقــف کردن ته
ــده  ــی انجام ش ــه داد: در بازرس ــوری ادام ــرهنگ منص س
از ایــن تریلــی 34 هــزار قلــم قطعــات خارجــی یخچــال 
بــه ارزش 6 میلیــارد ریــال کشــف شــد. فرمانــده انتظامــی 
شهرســتان خاتــم تصریــح کــرد: در ایــن راســتا یــک متهــم 

دســتگیر و بــه مراجــع قانونــی معرفــی شــد. پلیــس

 ۱ کشته و 2 مصدوم 
پیامد بی احتیاطی راننده پیکان

بختیــاری گفــت:  و  چهارمحــال  راه  پلیــس  رئیــس 
ــر  ــدوم ب ــته و 2 مص ــکان 1 کش ــده پی ــی رانن بی احتیاط

جــای گذاشــت. 
ــی  ــب گزارش ــی کس ــرد: در پ ــار ک ــی اظه ــت هللا نجف رحم
مبنــی بــر واژگونــی یــک دســتگاه ســواری پیــکان در محور 
ــه  ــس راه ب ــوران پلی ــه مأم ــن، بالفاصل ــه بروج ــردگان ب ل
ــه محــل اعــزام شــدند. وی  همــراه واحدهــای امــدادی ب
ــر اثــر ایــن واژگونــی راننــده ســواری پیــکان بــه  افــزود: ب
علــت شــدت جراحــات واردشــده جــان خــود را از دســت 
داد و دو سرنشــین ایــن خــودرو نیــز مجــروح و بــه 

ــل شــدند.  بیمارســتان منتق
رئیــس پلیــس راه چهارمحــال و بختیــاری علــت تصــادف 
ــی  ــه علــت ناتوان را بی احتیاطــی راننــده ســواری پیــکان ب
در کنتــرل وســیله نقلیــه ناشــی از ســرعت غیرمجــاز اعــالم 

کــرد. فــارس

 خودکشی نافرجام زن 3۵ ساله 
در شیراز

زن 35 ســاله ای کــه بــا خــوردن قــرص، اقــدام بــه 
ــه موقــع آتش نشــانان  ــا حضــور ب ــود ب خودکشــی کــرده ب

ــت.  ــات یاف ــرگ نج ــیراز از م ش
روابــط عمومــی ســازمان آتش نشــانی و خدمــات ایمنــی 
شــیراز اعــالم کــرد: در ســاعت 13 و 03 دقیقــه روز شــنبه 
گــزارش اقــدام بــه خودکشــی در یــک منــزل مســکونی در 

شــاپورجان از طریــق مرکــز فرماندهــی 125 اعــالم شــد.
 بــا اعــالم ایــن گــزارش امدادگــران 125 پــس از رســیدن 
بــه محــل حادثــه، بــا توجــه بــه بســته بــودن درب اتــاق، 
ــد  ــاز کردن ــاق را ب ــدادی، درب ات ــای ام ــیله ابزاره ــه وس ب
ــه  ــدام ب ــرص، اق ــوردن ق ــا خ ــه ب ــاله ای را ک و زن 35 س
خودکشــی کــرده بــود، بــه عوامــل اورژانــس تحویــل   

دادنــد. باشــگاه خبرنــگاران

کنش    وا

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست    
اولین اجالس بین المللی گرد و غبار سازمان ملل 

در تیرماه سال جاری در تهران برگزار می شود.

معاون برنامه ریزی معاونت امور زنان نهاد 
ریاست جمهوری   زنان نیمی از جمعیت 

کشور را تشکیل می دهند و رأی دادن آن ها در این 
مرحله می تواند بسیار بر آینده زنان و جایگاه آنان 

در کشور تأثیر بگذارد.

رئیس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی 
وزارت آموزش و پرورش   برای جذب نیرو 

در سال 96 مجوزهای الزم را اخذ کرده ایم و احتماال 
تا پایان خرداد آزمون استخدامی 10 هزار نفری 

دیگری را برگزار می کنیم.

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ   
هموطنان باید توجه داشته باشند که اسلحه یا 
بی سیم فردی که خود را پلیس معرفی می کند 

نشان از پلیس بودن او نیست و باید مدارک این 
افراد رؤیت شود.

امان هللا قرائی مقدم، جامعه شناس   
توزیع ناعادالنه ثروت، منجر به ایجاد فاصله طبقاتی 

میان قشر غنی و فقیر جامعه می شود و این موضوع 
در فراگیری آسیب های اجتماعی اثری غیرقابل 
انکار دارد. از این رو مسئوالن باید برای کاهش 

نابرابری های اجتماعی تالش بیشتری داشته باشند.

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور  
برای شرکت در انتخابات نیازی به همراه داشتن 
کارت ملی یا کارت هوشمند ملی نیست. فقط به 
همراه داشتن شماره کارت ملی و اصل شناسنامه 

الزامی است.

فرمانده نیروی انتظامی  ما به هیچ جریان 
سیاسی، فرد و یا گروهی وابسته نیستیم و تنها 
وابستگی ما به فرماندهی معظم کل قوا، رهبر و 

مرجعمان است.

رئیس مرکز اجرائیات پلیس راهور   
52 درصد تخلفات داخل شهر توسط دوربین ها 

کنترل و متخلفان اعمال قانون می شوند.

رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی   
ان شاءهللا امسال بتوانیم بیش از هزار واحد 

مسکونی خانواده های دارای دو فرد معلول را به 
بهره برداری برسانیم.

رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش و 
پرورش  از شهریور ماه سال جاری تصحیح 

الکترونیکی در امتحانات نهایی به صورت آزمایشی 
در چندین ماده درسی اجرا خواهد شد.

تهدیدات زن صیغه ای به قتلش انجامید

ــام  ــه ن ــاله ای ب ــدن زن 32 س ــته ش ــال کش ــه دنب ب
مــژگان پیگیــری پرونــده و یافتــن قاتــل در دســتور کار 
پلیــس مــالرد قــرار گرفــت. جراحت هــای روی صــورت 
ایــن زن نشــان مــی داد وی بــه احتمــال زیــاد پــس از 

ضــرب و شــتم خفــه شــده اســت. 
ــژگان از  ــت، م ــت و دریاف ــق پرداخ ــه تحقی ــس ب پلی
ــام  ــه ن ــی ب ــه عقــد موقــت پســر جوان دوســال قبــل ب
ــا وی  ــش ب ــی پی ــا از مدت ــود، ام ــده ب ــرداد درآم مه
اختــالف داشــت. بــا افشــای ایــن ماجــرا ردیابــی 
مهــرداد 33 ســاله آغــاز و وی در کــرج بازداشــت شــد. 
ــورد  ــر م ــا دخت ــش ب ــه 20 روز از ازدواج ــرد ک ــن م ای
ــراف  ــه اعت ــب ب ــار ل ــه ناچ ــود، ب ــته ب ــه اش گذش عالق
گشــود و بــه قتــل همســر صیغــه ای اش اعتــراف کــرد. 
وی پــای میــز محاکمــه ایســتاد و بــه درخواســت 

ــد. ــوم ش ــاص محک ــه قص ــای دم ب اولی
حکــم صادرشــدهه در دیــوان عالــی کشــور تحــت 
رســیدگی قــرار داشــت کــه مهــرداد توانســت بــا 
پرداخــت دیــه 100 میلیونــی بــه همســر ســابق مــژگان 
ــت  ــدان خردســال اوســت، رضای ــم فرزن ــاال قی ــه ح ک
آن هــا را جلــب کنــد. بــه ایــن ترتیــب از جنبــه عمومــی 
جــرم پــای میــز محاکمــه ایســتاد. در جلســه رســیدگی 
ــری  ــم دادگاه کیف ــعبه ده ــه در ش ــده ک ــن پرون ــه ای ب
ــر  ــی محمدباق ــت قاض ــه ریاس ــران ب ــتان ته ــک اس ی
ــا حضــور دو قاضــی مستشــار تشــکیل  ــان زاده و ب قرب
شــد، ابتــدا نماینــده دادســتان کیفرخواســت را خوانــد.

 شرح ماجرای قتل
ســپس مهــرداد در جایــگاه ویــژه ایســتاد و در تشــریح 
جزئیــات ماجــرا گفــت: دوســال پیــش از ایــن ماجــرا 
او می گفــت  بــا مــژگان آشــنا شــدم.  در خیابــان 
از همســرش جــدا شــده و سرپرســتی دو فرزنــد 
ــرای  ــم ب ــن دل ــده دارد. م ــر عه ــم ب ــالش را ه خردس
ــم درآوردم. دو  ــد موقت ــه عق ــژگان را ب ــوخت و م او س
ــه  ــم ب ــه تصمی ــود ک ــته ب ــرا گذش ــن ماج ــال از ای س

ازدواج گرفتــم. 

تــا  خواســتم  او  از  و  صحبــت کــردم  مــژگان  بــا 
ارتباطمــان را قطــع کنیــم، امــا او قبــول نکــرد. مــژگان 
ــورد  ــر م ــا دخت ــه ازدواج ب ــم ب ــد تصمی ــی فهمی وقت
عالقــه ام دارم، تهدیداتــش را شــروع کــرد. او از مــن 90 
ــد و  ــا ســکوت کن ــول می خواســت ت ــون تومــان پ میلی

ــد. ــواده ام نزن ــه خان ــی ب ــاره حرف در این ب
وی ادامــه داد: 20 روز از مراســم ازدواجــم گذشــته 
بــود و دیگــر بــه دیــدن مــژگان نرفتــه بــودم کــه صبــح 
ــا مــن تمــاس گرفــت و  ــار دیگــر ب 31 خــرداد 92، او ب
خواســت تــا بــه دیدنــش بــروم. او تهدیــدم کــرد اگــر 
90 میلیــون تومــان را بــه او نپــردازم، همــه چیــز را بــه 
همســرم می گویــد و آبرویــم را می بــرد. مــن هــم 
ــه خواهــرم دعــوت کــردم.  ــه خان از ترســم مــژگان را ب
ــد  ــم آم ــه دیدن ــژگان ب ــه م ــود ک ــه نب ــرم در خان  خواه
و حرف هــای گذشــته را پیــش کشــید. او کــه عصبانــی 
ــو را از  ــم چاق ــن ه ــید و م ــو کش ــم چاق ــه روی ــود ب ب
ــش  ــه صورت ــو ب ــا ناخواســته چاق ــم، ام دســتش گرفت
ــرس  ــه از ت ــرد ک ــاد ک ــه داد و فری ــروع ب ــورد. او ش خ
آبروریــزی دهانــش را گرفتــم، امــا بیهــوش شــد. 
ــم  ــاس گرفت ــتانم تم ــی از دوس ــا یک ــع ب ــان موق هم
ــا کار از کار  ــاند، ام ــتان برس ــه بیمارس ــژگان را ب ــا م ت
ــه  ــژگان را ب ــان م ــر بی ج ــتم پیک ــود و دوس ــته ب گذش
 یــک بیمارســتان در کــرج بــرد و خــودش آنجــا را تــرک 

کرد.
وی در حالــی کــه ســرش را پاییــن انداختــه بــود، گفت: 
ــل او  ــتم و از قت ــژگان هس ــدان م ــرمنده فرزن ــن ش م
ــا  پشــیمانم؛ امــا واقعــا قصــد کشــتن او را نداشــتم. ب
ســختی فــراوان توانســتم رضایــت اولیــای دم را جلــب 
کنــم و حــاال زندگــی ام در آســتانه فروپاشــی اســت. از 
ــف  ــم تخفی ــا در مجازات ــا دارم ت ــی تقاض ــت قضای هیئ
قائــل شــود. در پایــان ایــن جلســه هیئــت قضایــی وارد 
شــور شــد تــا رأی صــادر کنــد. مهــرداد طبــق مــاده 612 
ــدان  ــال زن ــا 10 س ــه 3 ت ــالمی ب ــازات اس ــون مج قان

محکــوم خواهــد شــد. رکنــا

ســرانجام تــراژدی تلــخ معــدن »زمســتان یــورت« بــا پیدا شــدن 
جســد آخریــن بازمانــده بــه پایــان رســید تــا ایــن حادثــه ناگــوار 
بــه حافظــه تاریــخ ســپرده شــود. حادثــه تلــخ معــدن آزادشــهر 
در ایــن مــدت، کام خیلی هــا را تلــخ کــرد؛ جــدا از مــرگ 
ــتان  ــور و اس ــردم کش ــی م ــه تمام ــان ک ــتناک معدنچی وحش
را در غــم فروبــرد، تلخ تریــن لحظــات را بــرای خانواده هــای 
ــری  ــا خب ــد ت ــه هــر لحظــه منتظــر بودن ــم زد ک ــده ای رق رنج دی
را از مــرگ عزیزانشــان بشــنوند. ایــن در حالــی بــود کــه از همــان 
ــده  ــه زن ــود ک ــر روشــن ب ــرای متخصصــان ام ــه ب ــدای حادث ابت
بــودن معدنچیــان تنهــا می توانــد یــک معجــزه باشــد؛ چــرا کــه 
وجــود گاز متــان و به ویــژه گاز ســمی مونوکســید کربــن آن هــم 
ــدن هــر موجــودی  ــده مان ــا احتمــال زن ــاد، تقریب ــا غلظــت زی ب
ــن  ــود. در ای ــانده ب ــر رس ــه صف ــنگ ب ــدن زغال س ــن مع را در ای
بیــن کســی نمی توانــد فرامــوش کنــد کــه در ایــن روزهــای تلــخ 
کســانی هــم بودنــد کــه لحظــه ای از فعالیــت دســت نکشــیدند و 
بــا حضــور دائــم در منطقــه حادثه دیــده نمونــه روشــنی از حضــور 
و مسئولیت شناســی را رقــم زدنــد تــا مــردم مصیبت دیــده 

احســاس نکننــد تنهــا هســتند.
ــه همــراه داشــت  ــه، تلخی هــای بســیاری ب ــن حادث  اگرچــه ای
و هنــوز بایــد در کیفیــت و ابعــاد حادثــه واکاوی کــرد، امــا بایــد 
پذیرفــت حضــور برخــی مســئوالن اســتان و مسئولیت شناســی 
ــه  ــتان در منطق ــران گلس ــت بح ــر کل مدیری ــژه مدی ــان به وی آن
ــن جســد  ــه آخری ــی ک ــه زمان ــدای روز حادث ــه از ابت دچــار حادث
ــن  ــدن آخری ــدا ش ــود پی ــا وج ــت. ب ــتودنی اس ــد، س ــدا ش پی
ــه حضــور  ــت بحــران در منطق ــوز مدیری ــده، هن معدنچــی بازمان
دارد و البتــه هنــوز پایــان عملیــات اعــالم نشــده اســت؛ هــر چنــد 
دیگــر خانــواده ای چشــم انتظار پــدر، بــرادر یــا فرزنــدش نیســت. 
ــه »زمســتان  ــت بحــران گلســتان کــه در منطق ــر کل مدیری مدی
ــه پیــدا شــدن آخریــن جســد  ــا اشــاره ب یــورت« حضــور دارد، ب
ــر  ــت: پیک ــهر گف ــدن در آزادش ــار مع ــه انفج ــته حادث از 43 کش
چهــل و ســومین و آخریــن جان باختــه در حادثــه معــدن 
یــورت، ســاعت 15 روز شــنبه از تونــل معــدن، بیــرون آورده شــد. 
ــس از  ــی پ ــن معدنچ ــر ای ــرد: پیک ــار ک ــدم اظه ــی مق صادق عل
خــروج از تونــل، بــه پزشــکی قانونــی منتقــل شــده اســت. وی 
خاطرنشــان کــرد: طبــق لیســتی کــه در اختیــار داریــم، او آخریــن 
ــر  ــت او ب ــراز هوی ــود و اح ــدن ب ــن مع ــار در ای ــی گرفت معدنچ
ایــن اســاس ممکــن اســت؛ امــا پزشــکی قانونــی بــرای تعییــن 
ــدم  ــد. مق ــام می ده ــرداری DNA انج ــت او، نمونه ب ــق هوی دقی
ــل معــدن هــم  ــرداری تون ــه ایــن موضــوع کــه آوارب ــا اشــاره ب ب
تقریبــا بــه پایــان رســیده، افــزود: نیروهــای امــدادی و تجهیزات، 
ــان  ــا دســتور پای ــه مســتقر هســتند ت ــان در محــل حادث همچن
عملیــات از ســوی اســتاندار بــه عنــوان رئیــس شــورای هماهنگی 
مدیریــت بحــران اســتان صــادر شــود. وی ادامــه داد: تــا اعــالم 
پایــان عملیــات همچنــان در منطقــه حضــور خواهیــم داشــت و 
ــه  ــس از حادث ــات پ ــات، اقدام ــان عملی ــالم پای ــض اع ــه مح ب

تــداوم خواهــد یافــت. 

ــتان  ــتان گلس ــران اس ــت بح ــی مدیری ــورای هماهنگ ــر ش دبی
ضمــن تســلیت بــه بازمانــدگان معدنچیــان درگذشــته از تــالش 
افــراد و ســازمان های دخیــل در نجــات معدنچیــان  همــه 
به ویــژه معدنچیــان، فرمانــداری و دســتگاه های امــدادی و 
ــه  ــد: هم ــادآور ش ــدم ی ــرد. مق ــی ک ــکر و قدردان ــی تش عملیات
ــات  ــا نج ــم ب ــا بتوانی ــود ت ــر آن ب ــدت ب ــن م ــا در ای ــالش م ت
معدنچیــان دل خانواده هــای آنــان را شــاد کنیــم؛ امــا متاســفانه 
ــه از دســت  ــود کــه منجــر ب ــه ای ب ــه گون ــه ب ــوع حادث کیفیــت ن

ــد.  ــدن ش ــن مع ــش ای ــران زحمتک دادن کارگ
ــانی از  ــه آس ــوان ب ــد روزه را می ت ــن چن ــتگی ای ــه خس وی ک
چهــره اش دریافــت، در پایــان بــر لــزوم توجــه بیشــتر موضوعــات 
ایمنــی در حوزه هــای کاری صنعتــی و معدنــی و رســیدگی هرچــه 
ــای  ــژه در معدن ه ــران، به وی ــتی کارگ ــت معیش ــه وضعی ــر ب بهت

اســتان تأکیــد کــرد. 
اســتاندار گلســتان در مراســم گرامیداشــت جانباختــگان معــدن 
زغــال ســنگ آزادشــهر کــه در مســجد جامــع مینودشــت برگــزار 
ــال ســنگ،  ــگان در معــدن زغ ــت: جوهــره  راه جانباخت شــد، گف
اطاعــت، معیشــت خانــواده، اســتقالل کشــور و عــدم وابســتگی 
بــود. اســتاندار گلســتان بــا اشــاره بــه احادیثــی بــا ایــن محتــوا 
ــزد  ــت و ن ــادت اس ــک عب ــت ی ــواده و معیش ــرای خان ــه کار ب ک
خداونــد از جایــگاه ویــژه ای برخــوردار اســت، افــزود: هــر یــک از 
بنــدگان خــدا وقتــی کــه در راه آســایش خانــواده و کســب روزی 
ــوظ و  ــد محف ــزد خداون ــر آن در ن ــد، اج ــالش می کن ــالل ت ح

حســابش بــا پــروردگار عالــم اســت. 
همچنیــن مدیــر کل روابــط عمومــی اســتانداری گلســتان بــا بیان 
ــان  ــدار معدنچی ــای داغ ــی از خانواده ه ــدار و سرکش ــت دی اهمی
ــا  ــون ب ــرد: تاکن ــار ک ــهر اظه ــورت« آزادش ــتان ی ــدن »زمس مع
حضــور اســتاندار گلســتان و معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی و 
توســعه منابــع از خانــواده 31 معدنــکار گلســتانی دلجویــی شــده 
ــور  ــژه رئیس جمه ــه دســتور وی ــا اشــاره ب ــو ب ــی یازرل اســت. عل
مبنــی بــر سرکشــی و دلجویــی از خانــواده جانباختــگان حادثــه 
معــدن آزادشــهر تصریــح کرد: حضــور اســتاندار گلســتان و معاون 
هماهنگــی امــور اقتصــادی و توســعه منابــع اســتاندار در منــزل 
ــلی  ــب تس ــان موج ــای آن ــا خانواده ه ــدار ب ــزان و دی ــن عزی ای
دل آن هــا شــده اســت. وی افــزود: در ایــن دیدارهــا بــر اجــرای 
ــد  ــدگان تاکی ــه خانواده هــای حادثه دی کامــل تعهــدات نســبت ب
ــدار  ــای داغ ــتیبانی الزم را از خانواده ه ــت پش ــد دول ــالم ش و اع
ــک از  ــر ی ــواده ه ــه خان ــا ب ــن دیداره ــد داد. در ای ــام خواه انج
ایــن جانباختــگان مبلــغ 16 میلیــون تومــان بــه صــورت بالعــوض 
ــئولیت  ــه مس ــت دی ــان بای ــون توم ــغ 210 میلی ــز مبل ــه و نی ارائ
پرداخــت می شــود و در عیــن حــال احــکام پرداخــت مســتمری 

معدنچیــان بــه همســران آن هــا تقدیــم شــد. 
ــران  ــر از کارگ ــرگ 43 نف ــا م ــتانی ب ــان گلس ــه معدنچی حادث
شــریف معــدن بــه پایــان رســید و اکنــون در ایــن شــرایط تلــخ 
ــود کــه عزیــزان  بایــد بیــش از هــر چیــز نگــران خانواده هایــی ب

ــد. فــارس ــت داده ان ــود را از دس خ

پایانتراژدیتلخ
43معدنچی



حضرتعلی)ع(میفرمایند:
ُهِفيُعُنِقَكَأَماَنة«. َعَمَلَكَلْيَسَلَكِبُطْعَمٍةَوَلِكنَّ »ِإنَّ
مهاناكارىكهبهعهدهتوست،طعمهاىبرايتنيست؛

بلكهامانتىاستبرگردنت.

ترفندخانهداری
 نمک ناپز ! 

ــات هیــچ گاه  هنــگام پختــن نخــود و لوبیــا و ســایر حبوب
ــر  ــرا ســفت خواهــد شــد و دیرت ــد؛ زی ــه آن نمــک نزنی  ب

می پزد.
 تمیز کردن و برق انداختن وسایل

بــرای تمیــز کــردن و بــرق انداختــن ظرفشــویی یــا وســایل 
اســتیل یــا گوشــی تلفــن، پنبــه را آغشــته بــه الــکل کنیــد 

و بــه ســطح آن بمالیــد.
 پاک کردن اثر رنگ از روی شیشه

ــتون  ــا اس ــا ب ــا قلم مو ه ــده ی ــا خشک ش ــه ی ــگ کهن رن
پــاک می شــود. شیشــه ها را بــا پارچــه آغشــته بــه 
ــد. ــی نمی مان ــگ باق ــری از رن ــد، اث ــاک کنی ــتون پ اس

 پوست کندن تخم مرغ آب پز
ــه  ــدود 1 دقیق ــاندن ح ــس از جوش ــز را پ ــرغ آب پ تخم م
ــوار  ــک ن ــد ی ــد؛ پوســت آن مانن ــه داری ــر آب ســرد نگ زی

ــود. ــده  می ش ــم کن ــه ه ــل ب متص
 کندن پوست گردو

اگــر گــردوی خشــک را در آب نمــک بخوابانیــد، بعــد 
ــد و  ــدا می کن ــازه پی ــردوی ت ــت گ ــاعت حال ــد س از چن

پوســتش بــه راحتــی کنــده  می شــود.
 پاک کردن لکه های قهوه، کاکائو، شیر

ــون  ــرم و صاب ــا آب نیم گ ــو، شــیر ب ــوه، کاکائ لکه هــای قه
ــه  ــد ب ــی  مان ــگ آن باق ــی از رن ــر کم ــود. اگ ــاک می ش پ

ــران ــاک می شــود. آکاای ــر ترشــک پ وســیله جوه

سالمباشیم
 مصرف گوشت هر انسان 
در هفته چقدر باید باشد؟

ــن  ــره زمی ــان های ک ــام انس ــه تم ــت ک ــؤالی اس ــن س ای
فــارغ از اینکــه در کــدام قــاره زندگــی کننــد، دارنــد. میــزان 
مصــرف گوشــت در کشــورهای مختلــف دنیــا بــا یکدیگــر 
ــکا در  ــا و آمری ــت در اروپ ــرف گوش ــت. مص ــاوت اس متف
حــال کاهــش اســت، امــا در آســیا آشــکارا افزایــش یافتــه 
اســت. از نتایجــی کــه تاکنــون در جریــان ایــن پژوهــش 
بــه دســت آمــده، ایــن بــوده کــه افزایــش مصــرف گوشــت 

ــود.  ــرگ زودرس می ش ــال م ــش احتم ــث افزای باع
ــواران  ــه گیاهخ ــه ن ــد ک ــن دریافته ان ــگران همچنی پژوهش
بلکــه کســانی کــه کمــی گوشــت می خورنــد، طوالنی تریــن 
ــه  ــن یافت ــگران ای ــرای پژوهش ــد. ب ــر را دارن ــدت عم م
ــواد  ــماری از م ــت دارای ش ــون گوش ــت؛ چ ــب نیس عجی

ــد هســتند.  ــرای ســامتی مفی اســت کــه ب
بــدن انســان از ایــن مــواد حیوانــی بهتــر از گیاهــان بهــره 
ــی  ــدوق جهان ــان« و »صن ــه آلم ــن تغذی ــرد. »انجم  می ب
توصیــه می کننــد کــه مصــرف  تحقیقــات ســرطان« 

ــد. ــرم باش ــدود ۵۰۰ گ ــه ح ــر در هفت ــک نف ــت ی گوش
ــیس  ــد سوس ــد تولی ــه در فرآین ــرای نمون ــه ب ــتی ک گوش
ــی از نمــک  ــا ترکیب ــه ب ــه و از جمل ــر یافت ــاس تغیی و کالب
ــرو  ــت کنس ــدیم نیتری ــت و س ــیم نیتری ــی، پتاس خوراک

شــده، ناســالم دانســته می شود.شــهرخبر

سبکزندگی
  ایستادگی و موقع شناسی 

در سن جوانی
ــکات  ــره)س(، ن ــه  طاه ــرت صدیق ــه حض در قضی
ــه  ــه ک ــک نکت ــن ی ــی مهمــی وجــود دارد؛ لیک خیل
ــق  ــی تطبی ــن و انقاب ــان مؤم ــا وضــع شــما جوان ب
ــارات  ــن افتخ ــه  ای ــه هم ــت ک ــن اس ــد، ای می کن
و کارهــای بــزرگ و مقامــات عالــِی معنــوی و 
دســت نیافتنِی آن انســان واال و آن زِن بی نظیــر 
ــه   ــا هم ــم و ضمن ــان عال ــیده  زن ــر و س ــخ بش تاری
و  موقع شناســی ها  و  ایســتادگی ها  و  آن صبرهــا 
ــان  ــا از ایش ــن زمان ه ــه در ای ــاری ک ــات پرب کلم
ــزرگ  ــوادث ب ــن ح ــه  ای ــت - هم ــده اس ــادر ش ص
- در دوران کوتــاه جوانــی ایــن بزرگــوار اتفــاق 
افتــاده اســت. یــک وقــت ایــن قضیــه را بــه عنــوان 
می کنیــم  مطــرح  مرثیه ســرایی  موضــوع   یــک 
کمــی  ســن  بزرگــوار  ایــن  کــه  می گوییــم  و 
داشــتند یــا جــوان بودنــد کــه ایــن، موضــوعِ 
یــک  می شــود.  مرثیه ســرایی  و  مصیبت خوانــی 
ــر و  ــل تدب ــر قاب ــک ام ــوان ی ــه عن ــن را ب ــت ای وق
ایــن چشــم  بــا  و  حــاوی درس هــا می دانیــم 
ــدا  ــژه ای پی ــت وی ــت اهمی ــم؛ آن وق ــگاه می کنی  ن
ــی از  ــا جمع ــدار ب ــری در دی ــم رهب ــام معظ ــات مق ــد. )بیان می کن

فرماندهــان ســپاه 1376/۰6/26(

 کدام کودکان مستعد 
بیماری های مزمن هستند؟

مطالعــات محققــان دانشــگاه های ساســکس و کالــج 
ــا بررســی 37 مطالعــه پزشــکی نشــان  می دهــد  لنــدن ب
ــر  ــی، تأثی ــن در دوران کودک ــای مزم ــه بیماری ه ــا ب ابت
شــایان ماحظــه ای بر بهداشــت روانــی در بزرگســالی دارد.

آســم  قبیــل  از  مزمنــی  بیماری هــای  مطالعــه  ایــن 
ســرطان، نارســایی مزمــن کلیــه، بیمــاری  مــادرزادی 
قلــب، فیبــروز سیســتیک، دیابــت نــوع 1 و آرتریــت را در 
دوران کودکــی مــورد بررســی قــرار داده و نشــان می دهــد 
ــی  ــط عاطف ــی و رواب ــر بهداشــت روان ــودکان از نظ ــن ک ای

هســتند. آســیب پذیر 
ایــن مطالعــه کــه با بررســی بیــش از 4۵ هــزار نفــر صورت 
ــای  ــی از بیماری ه ــه یک ــا ب ــد ابت ــان می ده ــه نش گرفت
ــراب  ــردگی، اضط ــال افس ــی، احتم ــن در دوران کودک مزم
اجتماعــی و مشــکات عاطفــی را در بزرگســالی افزایــش 

می دهــد.
ــودکان  ــر روح و روان ک ــی ب ــار بلندمدت ــا آث ــن بیماری ه ای
دارنــد کــه نشــانه های آن در بزرگســالی نمایــان می شــود. 
ــزل  ــط آرام من ــودک، محی ــا ک ــن ب ــک والدی ــط نزدی رواب
ــات  ــالم، ارتباط ــه س ــم، تغذی ــی منظ ــای ورزش فعالیت ه
اجتماعــی ســالم کــودک و کمــک مشــاوره از جملــه 
ــوز ــامت نی ــت. س ــکل اس ــن مش ــای ای ــن راهکاره مهم تری

خانواده

زندگیامروز دوشنبه 25 اردیبهشت ماه 1396 - سال سوم - شماره 429 روزنامه
دریچه
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باستانی شده اند که حاوی حداقل ۱۷ مومیایی ۲۳۰۰ ساله است

شرایط سخت مردم روستاهای زلزله زده بجنورد
عکس: مهر  

   تانک های کشورهای عضو ناتو برای نمایش توان خود در برابر 
روسیه در آلمان رزمایش برگزار کردند 
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فارس

ــان  ــای اســتان اصفه ــرداری شــرکت آبف ــاون بهره ب مع
گفــت: دوره آموزشــی اجــرای CIPP در پروژه نوســازی 
 شــبکه فاضــاب اصفهــان بــا حضــور کارشناســان 
و فاضــاب  آلمانــی در شــرکت آب  و متخصصــان 

اســتان اصفهــان برگــزار شــد.
ــازی  ــازی و نوس ــت بازس ــه اهمی ــی ب ــدس غام مهن
ــام  ــت و اع ــان پرداخ ــتان اصفه ــاب اس ــبکه فاض ش
ــدود  ــان ح ــهر اصفه ــاب ش ــبکه فاض ــول ش ــرد: ط ک
ــش از  ــت بی ــه قدم ــت ک ــر اس ــزار و 7۰۰ کیلومت 3 ه
ــه در  ــده ک ــث ش ــاب باع ــبکه فاض ــن ش ــاله ای 4۰ س
حــال حاضــر حــدود 1۵۰۰ کیلومتــر از طــول ایــن شــبکه 
ــن  ــد؛ ای ــته باش ــازی داش ــازی و نوس ــه بازس ــاز ب نی
ــوده  ــبکه فرس ــی از ش ــه بخش های ــت ک ــی س در حال
ــورد بازســازی  ــا م ــد حتم ــان بای فاضــاب شــهر اصفه
ــرد؛ چــرا کــه فرســودگی در بخشــی از شــبکه  ــرار گی ق
فاضــاب اصفهــان بــه حــدی زیــاد اســت کــه تنهــا از 
طریــق نوســازی می تــوان آن قســمت از شــبکه را وارد 

ــرار داد. ــرداری ق ــدار بهره ب م
وی بــه روش هــای بازســازی شــبکه فاضــاب اشــاره و 
تصریــح کــرد: هم اکنــون روش هــای متنوعــی در دنیــا 
ــود  ــا وج ــاب در دنی ــبکه فاض ــازی ش ــون نوس پیرام
دارد؛ ایــن در حالــی اســت کــه شــرکت آبفــای اســتان 
اصفهــان بــه منظــور نوســازی شــبکه فرســوده فاضــاب 
ــتفاده  ــر دارد از روش CIPP اس ــان در نظ ــهر اصفه ش
ــن بازســازی شــبکه  ــه یکــی از روش هــای نوی ــد ک کن

فاضــاب در دنیاســت.
ــان  ــای اســتان اصفه ــرداری شــرکت آبف ــاون بهره ب مع
فاضــاب  نوســازی شــبکه  اجــرای  بــه چگونگــی 
بــه روش CIPP پرداخــت و خاطرنشــان ســاخت: 
ــه در  ــورت لول ــه ص ــی ب ــک پوشش در روش CIPP ی
ــه ای  ــه گون ــود؛ ب ــاد می ش ــی ایج ــه قدیم ــل لول داخ
ــی  ــی حفاظت ــکل از پوشش ــر متش ــوار الین ــک ن ــه ی  ک
و یــک الیــه پشــم و شیشــه آغشــته بــه رزیــن 
ــیده  ــه( کش ــل دو حوضچ ــه )حدفاص ــل لول ــه داخ ب

می شــود و ســپس بــا پمپ هــای مخصــوص هــوا 
ــاز  ــه اســت از هــم ب ــه صــورت دو الی ــه ب ــوار ک ــن ن ای
ــرد؛  ــرار می گی ــی ق ــه قدیم ــب لول ــود و در قال می ش
ســپس بــا عبــور اشــعه UV از داخــل ایــن الینــر بخش 
ــکل  ــن ش ــود و بدی ــخت می ش ــرآوری و س ــی ف رزین
ــل  ــر در داخ ــی 3 میلیمت ــت تقریب ــا ضخام ــه ای ب لول
لولــه فرســوده قــرار می گیــرد و بعــد از آن ســیال 
ــد  ــور خواه ــد عب ــه جدی ــن لول ــل ای ــاب از داخ فاض
کــرد. البتــه جهــت فــرآوری ایــن رزیــن از روش هــای 
ــد ــتفاده خواه ــر اس ــرم و هاردن ــه آب گ ــر از جمل  دیگ

 شد.
مهنــدس غامــی اجــرای پــروژه بازســازی شــبکه 
فاضــاب را بــه روش CIPP بــا همــکاری متخصصــان 
ــران برشــمرد و اذعــان  ــار در ای ــرای اولیــن ب ــی ب آلمان
داشــت: اجــرای بازســازی شــبکه فاضــاب شــهر 
ــکاری متخصصــان  ــا هم ــار ب ــن ب ــرای اولی ــان ب اصفه
آلمانــی بــه روش CIPP در ایــران اجــرا می شــود؛ 
ــر  ــه بهت ــرای هرچ ــور اج ــه منظ ــاس ب ــن اس ــر ای  ب
و اصولی تــر ایــن پــروژه تمــام کارشناســان حــوزه 
ــرای  ــوزش اج ــت آم ــی تح ــرداری و فنی مهندس بهره ب
بازســازی شــبکه فاضــاب بــه روش CIPP بــا حضــور 

ــد.  ــرار گرفتن ــی ق کارشناســان آلمان
و  نوســازی  اجــرای   در  اســت  یــادآوری  بــه  الزم 
بازســازی شــبکه فاضــاب بــه روش CIPP بــه دلیــل 
ــر  عــدم حفــاری تأسیســات زیربنایــی، آســفالت معاب
ــد، فضــای ســبز و درختــان نیــز مــورد  آســیب نمی بین
ــران هــم مشــکل  ــرای عاب ــرد و ب ــرار نمی گی آســیب ق
ــذ  ــه اخ ــاز ب ــن نی ــد. همچنی ــش نمی آی ــی پی ترافیک
ــا  ــایر نهاده ــور و س ــس راه ــهرداری و پلی ــوز از ش مج

ــت. ــروژه نیس ــرای پ ــرای اج ب

برای اولین بار در ایران صورت گرفت:

 برگزاری دوره آموزشی اجرای CIPP با همکاری متخصصان آلمانی 
در نوسازی شبکه فاضالب اصفهان


