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انتخاب، آزمون، سرنوشت

شــاخص هایی  و  معیارهــا  شایســته  انتخــاب 
می پردازیــم. آن  بــه  کــه  دارد 

۱-اهلیت و شایستگی )شایسته ساالری(
هِلها «

َ
ماناِت ِإلٰی أ

َ
وا األ

ّ
ن ُتَؤُد

َ
»ِإَنّ الَلَّ َیأُمُرُکم أ

ــر  ــه هیچ کــس جــز ب ــه ب ک ــر ایــن اســت  ســنت الهــی ب
اســاس شایســتگی های الزم، مســئولیتی نمی دهــد. 
گــذاری مقــام خطیــر نبــوت، امامــت  ایــن مهــم در وا
 مقامــات معنــوی و رهبری هــا و هدایت هــای اساســی 
کامــا نمایــان اســت. افــرادی کــه از آزمــون الهــی موفق 
و پیــروز بیــرون آمدنــد، خداونــد مســئولیت های مهــم 
کــه بــه  گــذار فرمــوده اســت. زمانــی  را بــه ایشــان وا
حضــرت آدم اســماء را آموخــت، او را خلیفــه خــود در 

زمیــن معرفــی فرمــود: 
ْرِض 

َ
األ ِفــی  َجاِعــٌل  ــی  ِإّنِ ِلْلَمَاِئَکــِة  ــَک  َرّبُ َقــاَل  »َوِإْذ 

َتْجَعــُل ِفیَهــا َمــن ُیْفِســُد ِفیَهــا َوَیْســِفُک 
َ
َخِلیَفــًة َقاُلــوْا أ

ُس َلــَک َقــاَل  ُح ِبَحْمــِدَک َوُنَقــّدِ َمــاء َوَنْحــُن ُنَســّبِ الّدِ
َهــا 

ّ
ُکَل ْســَماء 

َ ْ
ــَم آَدَم األ

ّ
ْعَلــُم َمــا اَل َتْعَلُمــوَن و َوَعَل

َ
ــی أ ِإّنِ

…« ) بقــره ۳۱-۳۰ ( 
مراحــل  گذاشــتن  ســر  پشــت  بــا  ابراهیــم  حضــرت 

رســید.  امامــت  مقــام  بــه  آزمایــش 
ــي  ُهــَنّ َقــاَل ِإِنّ َتَمّ

َ
ــُه ِبَکِلَمــاٍت َفأ »َوِإِذ اْبَتَلــی ِإْبَراِهیــَم َرُبّ

ــاِس ِإَماًما…«)بقــره، ۲۴(  ... ــَك ِللَنّ َجاِعُل

ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید

له
قا

رم
س

»مــن احتمــال می دهــم كــه عوامــل و دســت های 
ناپاكــی بخواهنــد از رقابت هــای انتخاباتــی در 

رســیدن بــه آرزوهــای خــود اســتفاده كنند و 
بــا طــرح مســائل پــوچ و بی معنــا 

دل هــا را از یكدیگــر جدا 
صحیفه  ( » . زند ســا
امــام، ج12، ص ۴۷(

 هشدار درباره پای درس امام ؟ق؟
دست های ناپاك
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 تأثیر پیاده روی تفریحی 
بر بهبود خلق و خو

صفحه  12

29 اردیبهشت، مردم بار دیگر 
حماسه ای ماندگار می آفرینند

در صفحه سیاست )2( بخوانید

رئیس قوه قضائیه:

روزنامه برگزیده فرهنگستان زبان و ادب فاریس

کامران: دکتر حسن 

| برای خدمت به اصفهان از هر 
زمان دیگری آماده تر هستم   صفحه 2

امام جمعه اصفهان:

که فقط شعار می دهند  | افرادی را 
انتخاب نکنیم  صفحه 4

دکتر سید مرتضی صفوی، متخصص تغذیه 
کیمیای وطن: گفت وگو با  در 

 | حفظ سالمتی با تغذیه مناسب 
در ماه مبارک رمضان   صفحه 6

کیمیای وطن: گزارش اختصاصی 

| فیلم های متفاوت سال   صفحه 10

روی خط انتخابات

 | کار جهادی و انقالبی 
کشور  صفحه 2 گره گشای مشکالت 

آیینه عبرت

| آشنای بیگانه   صفحه 11

آخرین اخبار نقل و انتقاالت لیگ برتر

| فصل داغ خرید و فروش   صفحه 9

 | وام مسکن و چالش های 
خانه دار شدن  صفحه3

گام پیروزی است   | شکست، اولین 
صفحه 11

آگهی برگزاری مناقصه عمومی
کت  آب و فاضالب استان اصفهان  �ش

)سهامی خاص(

نوبت اول

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایی به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار 
نماید. 

 مبلغ  تضمین
)ریال( برآورد )ریال(

محل تامین 
اعتبار

موضوع مناقصه شماره مناقصه

1.090.000.000 21.758.106/820 عمرانی
 اجرای کلکتور اصلی فاضالب شهر حبیب آباد )قسمت اول(

)ارزیابی کیفی(
96-1-51

200.200.000 4.000.243.759 جاری
عملیات اجرایی توسعه شبکه فاضالب در سطح منطقه 3 اصفهان 

)با ارزیابی کیفی(
96-1-52

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 96/3/6 
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت ۸ صبح روز یکشنبه به تاریخ 96/3/7

دریافت اسناد: سایت اینترنتی 
   www.abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

www.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن گویا:  ۸-366۸0030-031 )داخلی 335(

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

در صفحه سیاست )2( بخوانیداخبار روز

بیانیه مهم قالیباف درباره انتخابات

کرد »قالیباف« به نفع »رئیسی« کناره گیری 
کارآمد متحد شدند. کاندیداهای جبهه انقاب برای کنار زدن دولت نا

 »محمدباقر قالیباف«، نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، به نفع 
»حجت االسام سید ابراهیم رئیسی« از کاندیداتوری در این دوره انصراف داد...
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یادداشت
به قلم سردبیر

سخاوت از نگاه امام رضا)ع(
 از اصــول اخالقــی کــه در زندگــی همــه امامــان 
فــراوان دیــده شــده، جــود و ســخاوت اســت. 
ــی انســان  ــرار دارد؛ یعن ــل بخــل ق ســخاوت در مقاب
از امکانــات مــادی و معنــوی کــه در اختیــارش اســت 
ــا بخشــش  ــه ب ــد؛ بلک ــط خــودش اســتفاده نکن فق
 بــه دیگــران، قســمتی از مشــکالت آن هــا را حــل کنــد 
ــه او داده  ــد ب ــه خداون ــی ک و دیگــران را از نعمت های
ــم  ــد عل چــه نعمت هــای مــادی و چــه معنــوی مانن

برخــوردار کنــد. 
شــاید بهتریــن تعریــف دربــاره ســخاوت بیــان امــام 
رضــا)ع( باشــد کــه فرمودنــد: »الســخی یــاکل مــن 
طعــام النــاس لیاکلــوا مــن طعامــه و البخیــل الیاکل 

مــن طعــام النــاس لئــال یاکلــوا مــن طعامــه« 
»انســان ســخاوتمند از غــذای دیگــران می خــورد تــا 
ــذای  ــل از غ ــی انســان بخی ــد؛ ول ــذای او بخورن از غ

ــد.« ــذای او نخورن ــا از غ ــران نمی خــورد ت دیگ
در بررســی ســیره امــام رضــا)ع(، ویژگــی بــذل 
ــان  ــورد. ایش ــم می خ ــه چش ــیار ب ــش بس و بخش
ــد و امــوال خویــش  صدقــه  پنهانــی بســیار می دادن

را بیــن نیازمنــدان تقســیم می کردنــد. 
روایــت شــده کــه ایشــان یــک ســال تمــام، ثــروت 
خــود را در روز عرفــه بیــن نیازمنــدان تقســیم کردنــد. 
ــه بخشــش ضــرر  ــه ایشــان گفــت: این گون فــردی ب

و زیــان نیســت؟ 
ــه غنیمــت اســت؛  ــان، بلک ــه ضــرر و زی ــد: ن فرمودن
 هرگــز چیــزی را کــه بــه وســیله آن طلــب اجــر 
و کرامــت می کنیــد، غرامــت و ضــرر بــه شــمار 

ــاور. نی
ــد  ــن می کردن ــام په ــرای ام ــذا را ب   هــرگاه ســفره غ
ــد، ایشــان  و کاســه ای نزدیــک ایشــان قــرار می دادن
از هــر نــوع غــذا مقــداری برمی داشــتند و در آن 
ــن  ــد آن را بی ــتور می دادن ــد و دس ــه می ریختن کاس
فقــرا تقســیم کننــد. ســپس می فرمودنــد: »َفــاَل 
ــن  ــف ت ــه تکلی ــه عقب ــم ب ــاز ه ــَة« »ب ــَم اْلَعَقَب اْقَتَح
درنــداد.« و می فرمودنــد: »خداونــد می دانــد کــه 
ــده آزاد  ــه بن ــد ک ــن را ندارن ــدرت ای ــردم ق ــه م هم
کننــد. بــرای آن هــا راه دیگــری قــرار داده و آن غــذا 

ــت.« ــه فقراس دادن ب
ــه  ــود ک ــه ای ب ــه گون ــام)ع( در بخشــش ب شــیوه ام
ــرار  ــام رضــا)ع( ق ــورد جــود ام ــه م ــی کســی ک حت
ــرد.  ــرمندگی نمی ک ــاس ش ــت، ذره ای احس می گرف
نقــل شــده کــه ایشــان در مجلســی بــا یــاران خــود 
ــادی  ــت زی ــد. جمعی ــردن بودن ــت ک ــغول صحب مش
ــان مــردی  در آن مجلــس حضــور داشــتند کــه ناگه
بلندقامــت و گندمگــون وارد مجلــس شــد و بــه 
حضــرت ســالم کــرد و گفــت: مــن از دوســتان پــدران 
ــه  ــتم ک ــج برمی گش ــتم. از ح ــما هس ــاکان ش و نی
خرجــی خــود را گــم کــردم؛ اگــر شــما بــه مــن کمــک 
ــه  ــه شــما ب ــی را ک ــم برســم، پول ــه وطن ــا ب ــد ت کنی

ــم داد.  ــه خواه ــان صدق ــی، از طرفت ــن می ده م
حضــرت فرمودنــد: بنشــین. پــس از مدتــی کــه 
ــی  ــی باق ــده کم ــز ع ــدند و ج ــده ش ــت پراکن جمعی
نماندنــد، امــام بــه اتاقشــان رفتنــد و پــس از مــدت 
آوردنــد  بیــرون  در  بــاالی  از  را   کمــی دستشــان 

و پرسیدند آن مرد کجاست؟
مــرد جــواب داد: مــن در حضــور شــما هســتم. 
ــر  ــرفی را بگی ــت اش ــن دویس ــد: ای ــان فرمودن  ایش
و خــرج کــن؛ لزومــی نــدارد کــه از طــرف مــن صدقــه 
بدهــی. از نــزد مــن خــارج شــو تــا تــو را نبینــم و تــو 

نیــز مــرا نبینــی. 
پــس از رفتــن آن مــرد، فــردی کــه در آنجــا حضــور 
ــه  ــما ب ــرد: ش ــرض ک ــا)ع( ع ــام رض ــه ام ــت ب داش
ایــن شــخص احســان و بخشــش نمودیــد؛ امــا 
علــت اینکــه فرمودیــد شــما او را نبینیــد و او شــما را 

ــت؟  ــد، چیس نبین
ــرمندگی  ــادا ش ــه مب ــرس اینک ــد: از ت ــان فرمون ایش
را در صــورت او ببینــم. آیــا از رســول خــدا)ص( 
ــزار  ــا ه ــی ب ــی پنهان ــد: نیک ــه فرمودن ــنیده ای ک نش

ــت؟ ــر اس ــج براب ح
ایــن عمــل امــام)ع( مــا را متوجــه مطلبــی می کنــد 
و آن اینکــه اگــر انســان وقتــی چیــزی بــه بینوایــی 
یــا ســائلی می دهــد، بخشــش نیســت؛ بلکــه شــکر 
نعمتــی اســت کــه خداونــد بــه او داده اســت. انســان 
ــه، در  ــش را نپرداخت ــوق واجب ــه حق ــی ک ــا هنگام ت
ــل  ــه دلی ــام ب ــرار دارد. بخشــش ام ــی ق ــر بزرگ خط
دوســتی کــردن بــا دیگــران نیســت بلکــه بــرای شــکر 
ــان  ــه ایش ــه ب ــت ک ــد اس ــای خداون ــردن نعمت ه ک

عطــا کــرده اســت.

پای سخن والیت
کم رنگ نکردن مرز با دشمن

مــن بارهــا بــه بعضى از افراد سیاســى کــه فعالیت هایى 
ــد  ــى می کنن ــک مخالف خوانی های ــى ی ــد و گاه دارن
ــب  ــه ام مواظ ــرده ام، گفت ــت ک ــر داده ام، نصیح تذک
ــگ  ــمن کم  رن ــما و دش ــان ش ــاى می ــید مرزه باش

نشــود، پــاک نشــود. 
مــرز وقتــى کم رنــگ شــد، احتمــال اینکــه کســانى 
ــرز  ــن م ــا دشــمن از ای ــد ی ــور کنن ــرز عب ــن م از ای
عبــور کنــد و بیایــد ایــن طــرف یــا دوســت و خــودى 
غافــل شــود و از مــرز عبــور کنــد و بــرود بــه دامــن 
دشــمن، زیــاد خواهــد بــود. مرزهــا را روشــن کنیــد؛ 

ــد. 1386/1۰/19 مشــخص کنی

سرمقاله
به قلم مدیرمسئول

انتخاب، آزمون، سرنوشت 
طالــوت بــه خاطــر دانــش و توانایــی جســمی بــه 
فرماندهــی بنی اســرائیل منصــوب شــد تــا بــا 
ــِم  ــی اْلِعْل ــَطًة ِف ــد. »… َو َزاَدُه َبْس ــوت بجنگ جال

ــره، ۲۴۷( ــِم …« )بق َواْلِجْس
مالحظــه می شــود کــه در ســنت الهــی مســئولیت 
ــه کــس و کســانی  امانــت اســت و ایــن امانــت ب
ــت  ــند اهلی ــته باش ــه توانس ــود ک ــپرده می ش س
ــه  ــد و ب ــت کنن ــود را ثاب ــتگی خ ــی و شایس توانای
ــی بحــث شایسته ســاالری  ــری در ســنت اله تعبی
و  شایســتگی  وجــود  بــدون  اســت؛  مطــرح 
امتیــازات الزم، امــکان ســپردن مســئولیت بــه 

ــدارد. ــود ن ــی وج ــه کل ــت ب ــوان امان عن
در  نیــز  مــا  مســلمان  مــردم  اینکــه  نتیجــه 
مهم تریــن  از  کــه  مســئولیت کشــور  ســپردن 
 … و  اجتماعــی  سیاســی،  مســئولیت های 
ــژه داشــته              ــه اصــل شایســتگی توجــه وی اســت ب

دارنــد.  و 
ــرت  ــه حض ــر ب ــن مص ــتی خزائ ــپردن سرپرس س
ازدواج  یوســف و دامــادی حضــرت موســی و 
 بــا دختــر شــعیب و نمونه هــای دیگــر قرآنــی

نشــان دهنده ضــرورت توجــه بــه عنصر شایســتگی 
ــش  ــاالری در گزین ــروز شایسته س ــر ام ــه تعبی و ب
ــه  ــئولیت ها ب ــور و مس ــذاری ام ــئوالن و واگ مس
ــت.  ــح اس ــاب اصل ــت و انتخ ــراد دارای صالحی اف
 شایســتگی بــه معنــای داشــتن توانایــی، مهــارت 

دانش و صالحیت های مختلف است.
۲- والیتمداری

ــِر  ــی اْلَْم ــوَل َو ُأولِ ــوا الرَُّس ــَه َوأِطیُع ــوا اللَّ »أِطیُع
ــْم« ِمْنکُ

ــار  ــال در سایه س ــه 38 س ــداری ک ــردم والیتم م
والیــت و امامــت بــا صدهــا توطئــه از جنــگ 
ــا  ــی ت ــبیخون فرهنگ ــادی و ش ــم اقتص ــا تحری ت
اتهامــات واهــی حقــوق بشــری را بــا پیــروی 
بی چــون و چــرا از مقــام والیــت بــا پیروزی پشــت 
ســر گذاشــته اند، بــه کســی بــرای اداره کشــور رأی 
از  از آزمون هــای اطاعت پذیــری  می دهنــد کــه 
ــرون  ــربلند بی ــالمی س ــالب اس ــوار انق ــر بزرگ رهب
آمــده باشــد؛ کســی کــه اهــل توجیــه نبــوده و بــا 
ــرده  ــت ک ــری را اطاع ــن رهب ــان، فرامی ــوش ج  گ
و در تمامــی ابعــاد پیگیــر بــوده اســت؛ کســی کــه 
ــه  ــک گفت ــنیده، لبی ــری را ش ــدای رهب ــا ن ــر ج ه
ــان  ــان پنه ــل مخالف ــت تمــام در مقاب ــا قاطعی و ب
ــک ســر  ــه خــرج داده و ی و آشــکار ایســتادگی ب
ســوزن هــم در ایــن امــر تردیــد بــه خــود راه و در 
ــش  ــخت و در آرام ــگ و س ــرایط تن ــختی و ش  س
و وضعیــت مناســب، تفاوتــی از خــود نشــان 
 نــداده اســت؛ بلکــه بــا تکیــه بــر قــدرت و اقتــدار 
ــه تکلیــف عمــل کــرده و در هــر شــرایطی  ملــی ب
بــرای او مهــم اطاعــت امــر رهبــری بــوده و خواهــد        

بــود.
۳- حافظ اسرار

توانایــی حفــظ اســرار از ویژگی هــای مهــم اســت؛ 
 باالخــره بــر مســند مهــم ریاســت جمهــوری 
و کرســی شــخص دوم مملکــت، بایــد کســی  
بنشــیند کــه ظرفیــت الزم را در حفــظ اســرار 
 نظــام و حتــی افــراد داشــته باشــد؛ رازهــای ملــی 
ــد هضــم  و منطقــه ای و حتــی بین المللــی را بتوان

کنــد و حافــظ آن نیــز باشــد.
می فرماینــد:  علی بن موســی الرض)ع(  امــام 
ــالث  ــون ث ــی تک ــا حت ــن مؤمن ــون المؤم »ال یک
ــا الســنه مــن  ــه و … و ام خصــال: ســنه مــن رب

ــر.« ــان الّس ــه فکتم رب
 پوشــیدن اســرار و پاســداری از رازهــای کشــور 
و مــردم، ســنتی الهــی اســت کــه یــک نفــر 
مســئول کشــوری بایــد بــر ایــن موضــوع توانمنــد 
ــاش  ــرار را ف ــرایطی اس ــچ ش ــت هی ــد و تح باش

ــان. ــت ج ــه قیم ــی ب ــد حت نکن
 ۴- عقالنیت و خردمندی

پیامبر اعظم)ص( فرمودند: 
»مــن شــاور ذوی االلبــاب دّل علــی الرشــاد« 

)1۰۵ ۷۲، ص  ج  )بحــار، 
ــورت  ــه مش ــد ب ــان خردمن ــا انس ــه ب ــی ک »کس
بپــردازد، بــه راه رشــد و موفقیــت رهنمــون خواهــد 

شــد.«
 اداره کشــور بــه انســانی عاقــل و خردمنــد نیازمنــد 
ــه و تحلیــل داشــته  دارد؛ کســی کــه قــدرت تجزی
باشــد و بــا چشــم تیزبیــن و بصیــرت بتوانــد 
پشــت قضایــا را ببینــد و بــرآن مبنــا تصمیــم 

ــرد. بگی
چنانچــه امــام صــادق)ع( نیــز یکــی از ارکان 
مشــورت ثمربخــش را خردمنــدی طــرف مشــورت 
ج۲،  االخــالق،  )مــکارم  فرموده انــد.  معرفــی 

ص8۰( )اولــه ان یکــون …. تشــاوره عاقــاًل( 
و همچنیــن فرمودنــد: »استشــر العاقــل مــن 
الرجــال الــورع فانــه الیأمــر االّبخیــر« »مــرد 
خردمنــد باتقــوا را بــه مشــورت بگیــر؛ زیــرا جــز بــه 

نیکــی ســفارش نمی کنــد. 
ــه  ــه هم ــاره ب ــتند و اش ــیار هس ــاخص ها بس ش

آن هــا در ایــن مقــال نمی گنجــد.

ادامه از صفحه اول
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ــام َابرشــهر تاریخ ســاز  ــخ ن ــواره در تاری هم
تــارک  بــر  نگینــی  چونــان  اصفهــان 
بــر  و  می درخشــد  جهــان  زیبایی هــای 
ــارک  ــریف »فتب ــه ش ــده  آی ــر بینن ــان ه لب
هللا احســن الخالقیــن« را جــاری می کنــد. 
ــه ســبب تاریــخ  ــا ب ــن بلندآوازگــی نه تنه ای
و تمــدن و هنــر و صنعــت، بلکــه بــه ســبب 
وجــود بزرگمردانــی اســت کــه همــواره 
ــان  ــردم جه ــان م ــه اذه ــان را ب ــام اصفه ن
بــه عقالنیــت و علــم و نخبگــی متبــادر 

ســاختند.
ــدآوازه ای  ــان بلن ــردان و زن ــز م ــون نی اکن
ــدی  ــای بلن ــک گام ه ــر ی ــه ه ــتند ک هس
عظمــت  و  شــکوه  همــه  ایــن  بــرای 
ــن  ــی ای برداشــتند و در راه توســعه و آبادان
ــد؛  ــذار نکردن ــی فروگ ــچ کوشش ــار از هی دی
نیــز  را  آنــان  نــام  می تــوان  بی تردیــد 
در صــف بزرگمــردان و زنــان تاریخ ســاز 

اصفهــان نوشــت. 
دکتــر حســن کامــران دســتجردی )زاده 
1333، دســتجرد جرقویــه(، نماینــده مردم 
شــهر اصفهــان در مجلس شــورای اســالمی 

 در ادوار چهــارم، پنجــم، هفتــم، هشــتم 
و نهم  از جمله این افراد است.

ــه  ــگی و البت ــش همیش ــان آرام ــا هم او ب
دیگــر  بــار  اســت،  برنــده  کالمــی کــه 
می خواهــد خــود را در معــرض انتخــاب 
ــا راهــی را کــه در ایــن  مــردم قــرار دهــد ت
مــردم  تــالش  و  بــا همراهــی  ســال ها 

بــزرگ اصفهــان پیمــوده، دنبــال کنــد. 
ــات  ــوری وی در انتخاب ــه کاندیدات ــه بهان ب
میــان دوره ای مجلــس دهــم بــه ســراغ 
گفت وگویــی  در  تــا  رفتیــم  ایشــان 
خودمانــی و صمیمــی از دغدغه هایشــان 
بپرســیم و از اینکــه بــرای آینــده کاری خــود 

در مجلــس چــه برنامــه ای دارنــد.
ایشــان مثــل همیشــه بــا حوصلــه و صبــر 
ــه ســؤاالتمان  مثال زدنــی و بســیار دقیــق ب

پاســخ دادنــد.
 از وضعیــت آب اصفهــان گفتنــد، از اشــتغال 
ــه  ــد و ب ــان آوردن ــه می ــخن ب ــان س جوان
گردشــگری  زیســتی،  محیــط  مباحــث 
و  دســتی  صنایــع  فرهنگــی،  میــراث 
ــن  ــه در ای ــد ک ــی پرداختن ــائل فرهنگ مس
مجــال بیشــتر بــه  مســائل مربــوط بــه آب 

می پردازیــم.

و  آب  بحــث  دربــاره  دکتــر  آقــای   
وضعیــت  آب اصفهــان توضیــح دهیــد 
کــه اساســا مشــکل از کجاســت و چــه 

بایــد بشــود.
در بحــث آب، مهم تریــن مســئله حقابــه 
ــک  ــت مال ــی را حکوم ــک بخش ــت. ی اس
ــق  ــت ح ــی حکوم ــق دارد؛ ول ــت و ح اس

ــد. ــردم را نده ــه م ــدارد حقاب ن
 دولــت بــه مــردم زور می گویــد؛ یعنــی 
دســتبرد زده بــه حقابــه و بخشــی از آن 
ــم  ــروش را ه ــول ف ــت، پ ــه اس را فروخت
ــراض  ــی اعت ــم وقت ــاورز ه ــد؛ کش نمی ده

می کننــد.  کــور  را  چشــمش  می کنــد، 
ضعــف مدیریــت آب را هــم می گذارنــد 
ــم   ــی ه ــر کس ــالی. ه ــای خشکس ــه پ ب
ــه  ــع ب ــر بخــش خــودش اســت. صنای فک
ــم  ــاورزان ه ــتند، کش ــان هس ــر خودش فک

 . ر همین طــو
می گوییــم؛  را  مشــکل  نیــرو  وزیــر  بــه 
بگوییــد.  کشــور  وزارت  بــه  می گویــد 
وزارت کشــور می گویــد: خشکســالی بــه 
مــن مربــوط اســت؟ نتیجــه می شــود 
جنایــت  و  جــرم  شــهر،  حاشیه نشــینی 
و... . بایــد رفتارهــای آبــی را درســت کــرد. 
امــروز بحــث ژئوپلیتیــک یــک مســئله 
بســیار مهــم اســت و بایــد محــور کار باشــد. 
بحــث اصفهــان تنهــا هــم نیســت و شــامل 
کل کشــور می شــود؛ یعنــی بایــد رفتــار 
ــدا  ــا مشــکل پی ــه باشــد ت ــا عاقالن ــی م آب

ــم. نکنی
 در بحــث زاینــده رود کــه بــرای مــردم 
اصفهــان بســیار مهــم اســت، بــه نظــر 

شــما چــه بایــد کــرد؟
حداقــل بایــد اقدامــات صــورت گرفتــه 
ــال  ــن س ــال م ــد؛ مث ــده نباش تحریک کنن
9۲ ســوال کــردم از وزیــر، 9۴ هــم کــه 

ــوالد  ــرا ف ــیدم: چ ــد، پرس ــان آم ــه اصفه ب
اجــرا  می خواهــد  را  دوم  لولــه  مبارکــه 
بکنــد؟ تــازه لولــه دوم بــه انــدازه لولــه یــزد 

ــت.  اس
همیــن فــوالد مبارکــه پول هــای کالنــی 
ــل  ــه در اص ــد ک ــرج می کن ــی خ در جاهای
ــد؟  ــال چــه کار کن ــد؛ مث ــد خــرج آب کن بای
چطــور  کنــد.  ســاماندهی  را  رودخانــه 
ــه ای  ــد؟ خــب یــک رودخان ســاماندهی کن
ــد  ــی آب رهــا می کنن ــاد وقت ــه عــرض زی ب
داخــل رودخانــه، تشــنه اســت و آب را 
می بلعــد؛ وقتــی ســاماندهی شــود، آب 

ــد.  ــد ش ــت خواه ــر مدیری بهت
یــک  ســاماندهی کردنــد،  وقــت  هــر   
ســهمی هــم خــودش ببــرد، نــه اینکــه 
رودخانــه را ســاماندهی نمی کنــد و بعــد 

ببــرد! هــم  را  آب  می خواهــد 
ــده،  ــا ش ــئله آب ره ــه  مس ــم ک ــاال ه  ح
شــده  خشــک  هــم  باتــالق گاوخونــی 
ــی  ــم سیاس ــئله آب ه ــا مس ــا ب ــت. م اس
برخــورد می کنیــم. االن چــون انتخابــات 
ــا  ــم ت ــت، می گویی ــوری اس ــت جمه ریاس
ــاره   ــرداد دوب ــد از خ ــد، بع ــاز باش ــرداد ب خ

می بندنــد.  را  آب 
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ــت اندرکاران  ــی دس ــه کار تمام ــادی، الزم کار جه
ــه  ــرا ک ــت. چ ــور اس ــژه رئیس جمه ــت، به وی دول
بــا کار جهــادی می تــوان بســیاری از موانــع را 
پشــت ســر گذاشــت و یکــی از ویژگی هــای 
رئیس جمهــوری کــه می خواهــد در ســمت و 
ســوی اقتصــاد مقاومتــی گام بــردارد، کار جهــادی 
ــه قــدری مســلم  اســت. تأکیــد ایــن موضــوع ب
اســت کــه کــه مقــام معظــم رهبــری )مــد ظلــه 
ــادی  ــه کار جه ــی ب ــاره صریح ــم اش ــی( ه العال
ــن  ــد: »ای ــی فرمودن ــان در بیانات ــتند. ایش داش
ــم  ــرم ه ــای محت ــود نامزده ــد، خ ــه بدانن را هم
بداننــد کــه مــا جــز بــا کار جهــادی و کار انقالبــی 
ــامان  ــه س ــور را ب ــن کش ــت ای ــم توانس نخواهی
ــرای  ــه ب ــد ک ــا بدانن ــردم و نامزده ــانیم. م برس
حــل مشــکالت موجــود بایــد مثــل یــک جهادگــر 
کمربســته  خدمــت بــود و بــا کار »پرحجــم و بــا 

ــت ها را  ــی« بن بس ــه و انقالب ــت، مجاهدان کیفی
ــرد.« ــش ب ــه پی شــکافت و کشــور را ب

کاندیداهــای انتخابــات ریاســت جمهــوری بایــد 
بــرای خدمــت صادقانــه و بی منــت وارد ایــن 
ــرفت  ــرای پیش ــوند و ب ــزاری ش ــه خدمتگ عرص
قــدم  واقعــی  توســعه  و  همه جانبــه کشــور 
انقالبــی  و  جهادگونــه  بی شــک کار  بردارنــد. 
ــور در دوران  ــت کش ــرای تقوی ــر ب ــال حاض در ح
ــا از  ــه داخــل مرزه ــگاه ب ــی و ن اقتصــاد مقاومت
ملزومــات و ســتون اصلــی پیشــرفت و آبادانــی 
کشــور اســت و بایــد بــرای رســیدن بــه قله هــای 
ــن  ــا ای ــه و شــکوفایی کشــور ب توســعه همه جانب

ــرد. ــت ک ــر حرک ــه و تفک روحی
ــالب آن  ــر انق ــه رهب ــت ک ــادی، کاری اس کار جه
ــکالت  ــت از مش ــرای برون رف ــت ب ــراغ هدای را چ
دانســتند. مشــکالتی کــه شــش نامــزد انتخابــات 
ریاســت جمهــوری ایــن روزهــا برنامه هایــی 
ــر اســت  ــد. بهت ــه می دهن ــا ارائ ــرای حــل آن ه ب

ــاره  ــوری را درب نظــرات نامزدهــای ریاســت جمه
ایــن مهــم بدانیــم.

اقــدام  آقامیرســلیم:  مصطفــی  ســید   
اســت ازخودگذشــتگی  نیازمنــد  جهــادی 

در  شــوند  کار  بــه  دســت  کــه  هــم  همــه 
جــای کار  هــم  بــاز  موجــود  تخصص هــای 
داریــم. مــا بایــد اقــدام جهــادی بکنیــم و اقــدام 

اســت.  ازخودگذشــتگی  نیازمنــد  جهــادی 
فــردی کــه کار خــود را می توانــد بــه طــور جهــادی 
انجــام دهــد، بــه دنبــال ایــن نیســت کــه از محــل 
ــع  ــه مناف فعالیت هــای خــودش در درجــه اول ب
ــه  ــت ب ــا دســتاوردهای خدم ــادی برســد. او ب م

ــردم، ارضــا می شــود. م
 اســحاق جهانگیــری: کار دقیــق، پرانــرژی 

خســتگی ناپذیر
مدیریــت آینــده ایــران بایــد همیــن نســل جــوان 
امــروزی باشــند. معنــای کار جهــادی در واقــع کار 
ــرژی، خســتگی ناپذیر و کاری اســت  ــق، پران دقی
ــع  ــع هــدر داده نشــود و از حداقــل مناب کــه مناب

کشــور حداکثــر بازدهــی گرفتــه شــود. 
 حســن روحانــی: مدیریــت جهادی یعنی 

ترجیــح منافــع کشــور بر منافع شــخصی
 اولیــن اقــدام رفــع فقــر و محرومیــت در ایــران 

اســت. مدیریــت جهــادی ایــن اســت کــه انســان 
منافــع کشــورش را ترجیــح دهــد بــر منافــع 
ــد از  ــی بتوان ــودش؛ یعن ــی خ ــخصی و حزب ش
ــتفاده  ــی اس ــه خوب ــاوری ب ــش و فن ــم و دان عل

ــد.  کن

 ســیدابراهیم رئیســی: عزم و اراده جدی 
بــرای رفع فســاد

امــروز یــک عــزم و اراده جــدی بــرای رفــع فســاد 
ــا  ــردم ب ــکالت م ــع مش ــرای رف ــم. ب می خواهی

یــک مدیریــت جهــادی بیاییــد در صحنــه.  
ــاد  ــغل ایج ــون ش ــک میلی ــم ی ــن داری ــا یقی م

یــک  ایجــاد  و  بــه صــورت حداقــل  کــردن 
ــه صــورت حداقــل در کشــور  میلیــون مســکن ب
و  داخلــی  امــور  اســت.   امکان پذیــر  کامــال 
 خارجــی کشــور بــا مدیریــت جهــادی حــل 

می شود.
 محمدباقــر قالیبــاف: اســتفاده درســت 

ظرفیت هــا از 
در همــه روســتاهای مناطــق دوران دفــاع مقدس 
ــا  ــم. کار را ب ــا ســر می زن ــه آن ه حضــور دارم و ب
اخــالص انجــام دهیــم  و از عقــل جمعــی حتما و 

ــه درســتی اســتفاده کنیــم.  از ظرفیت هــا ب
 ســید مصطفــی هاشــمی طبا: فــداکاری 

بــا حداکثــر کار و حداقــل تمتــع
ــای  ــم بازاره ــد بتوانی ــی بای ــت صادرات ــا کیفی  ب
ــه کار  ــم. ادام ــر بگیری ــی را درب ــی متنوع صادرات

رزمنــدگان در جبهه هــا مهــم اســت. 
همــه آمــاده فــداکاری بــا حداکثــر کار و حداقــل 
تمتــع باشــند. در کل می تــوان گفــت کــه کار 
نشــد نــدارد؛ به ویــژه بــرای رئیس جمهــوری 
قــرار  خــود  اولویــت  در  را  جهــادی   کــه کار 
آینــده  رئیس جمهــوری  امیدواریــم  دهــد. 
کشــورمان بــا کار انقالبــی و جهــادی تالش هــای 

ــاند. ــار بنش ــه ب ــری را ب ــر ثم مثم

روی خط انتخابات

 کار جهادی و انقالبی 
گره گشای مشکالت کشور 

،،
کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری 
بایــد بــرای خدمــت صادقانــه و بی منــت 
ایــن عرصــه خدمتگــزاری شــوند  وارد 
پیشــرفت همه جانبــه کشــور             بــرای  و 

و توســعه واقعــی قــدم بردارنــد.  

آیــت هللا آملــی الریجانــی، رئیــس قــوه 
عالــی  مســئوالن  جلســه  در  قضائیــه، 
ــا تســلیت جان باختــن تعــدادی  ــی ب قضای
از هموطنــان در حادثــه زمین لــرزه خراســان 
ــدگان  ــا بازمان ــدردی ب ــراز هم ــمالی و اب  ش
و مصدومــان ایــن حادثــه تصریــح کــرد: از 
ــط  ــتگاه های ذی رب ــئوالن و دس ــه مس هم
می خواهیــم در اســرع وقــت امکانــات الزم 
ــای  ــم و نیازه ــدگان فراه ــرای حادثه دی را ب
ضــروری ســاکنان نواحــی سردســیر در 

ــد. ــه زده را برطــرف کنن مناطــق زلزل
رئیــس دســتگاه قضــا در ادامــه بــا اشــاره 
بــه برگــزاری انتخابــات ریاســت جمهــوری 
در روز جمعــه ۲9 اردیبهشــت، انتخابــات 
را مهم تریــن مســئله روز کشــور دانســت 
جمهــوری  در  انتخابــات  کــرد:  اظهــار  و 
اســالمی، نمــاد همبســتگی، آزادی، اعتمــاد 
ملــی و اقتــدار و امنیــت کشــور اســت؛ 
ــرای همــه مــردم و نظــام جمهــوری  ــذا ب ل
ــه شــمار  اســالمی، امــری سرنوشت ســاز ب

می آیــد.
ــه  ــان اینک ــا بی ــی ب ــی الریجان ــت هللا آمل آی

حضــور در پــای صنــدوق هــای رأی موجــب 
ملــی  امنیــت  بیشــتر  هرچــه   ارتقــای 
و افزایــش تــوان جمهــوری اســالمی بــرای 
ــد  ــمنان خواه ــای دش ــا توطئه ه ــه ب مقابل
وظیفــه  را  حداکثــری  مشــارکت  بــود، 
ــم  ــزود: مطمئنی ــد و اف ــی خوان ــی و مل دین
ــرت،  ــا آن بصی ــران ب ــت شــریف ای ــه مل ک
فهــم و بینــش همیشــگی خــود، بــار دیگــر 

ــد.  ــد آفری ــدگار خواهن ــه ای مان حماس

رئیــس قــوه قضائیــه در ادامــه بــا اشــاره به 
موضــوع تشــخیص اصلــح بــه عنــوان یکــی 
از مهم تریــن وظایــف مــردم در جریــان 
انتخابــات ریاســت جمهــوری، خاطرنشــان 
ــرادی حســب تشــخیص شــورای  ــرد: اف ک
ــزدی  ــرایط نام ــد ش ــان واج ــرم نگهب محت
ریاســت جمهــوری معرفــی شــدند کــه بایــد 
ــخیص  ــح را تش ــرد اصل ــان، ف ــان آن از می
داد و در ایــن راســتا عــالوه بــر ســوابق، 

توجــه بــه رفتــار و گفتــار کاندیداهــا از زمــان 
اعــالم نامــزدی توســط شــورای نگهبــان تــا 
بــه امــروز نیــز، موضــوع بســیار مهــم و در 

ــر اســت. ــح مؤث تشــخیص اصل
آیــت هللا آملــی الریجانــی گفــت: متأســفانه 
برخــی از نامزدهــا بــه گونــه ای عمــل کردنــد 
کــه گویــی اپوزیســیون نظــام هســتند و در 
جهــت ســیاه نمایی و زیــر ســوال بــردن 

ــی نظــام گام برداشــتند. نهادهــای قانون
وی بــا بیــان اینکــه شــاخص های تشــخیص 
ــح  ــت، تصری ــدد اس ــح، متع ــح و اصل ارج
کــرد: از جملــه مهم تریــن شــاخص ها همراهــی 
ــد  ــا گفتمــان انقــالب اســالمی اســت؛ بای ب
بــه کســانی رأی بدهیــم کــه ایــن گفتمــان 
را بیشــتر دنبــال می کننــد، نــه کســانی 
ــد رأی ممکــن  ــرای جمــع کــردن چن کــه ب
 اســت بــا مروجیــن ابتــذال هــم همراهــی 

کنند. 
ــه  ــد ب ــزود: بای ــا اف ــتگاه قض ــس دس رئی
ــمن  ــتر دش ــه بیش ــم ک ــانی رأی دهی کس
دشــمنان  زیــرا  می کننــد؛  ناخشــنود  را 
انقــالب از ابتــدا هیچ گونــه عقب نشــینی 

ابــزاری جدیــد  از  نداشــته اند و هــر روز 
ــام  ــف نظ ــار و تضعی ــرای وارد آوردن فش ب
جمهــوری اســالمی اســتفاده کرده انــد. 
مــا بــه عنــوان ملــت موظفیــم دشــمن 
میــزان  بنابرایــن  کنیــم؛  مأیــوس  را 
یــک  انتخــاب  از  دشــمن  ناخشــنودی 
کاندیــدا می توانــد معیــار بســیار خوبــی 

باشــد. اصلــح  تشــخیص  بــرای 
ــم  ــه کســانی رأی بدهی ــد ب ــزود: بای وی اف
کــه بیشــتر دشــمن را ناخشــنود می کننــد؛ 
ــه  ــدا هیچ گون ــالب از ابت ــرا دشــمنان انق زی
از  روز  هــر  و  نداشــته اند  عقب نشــینی 
ابــزاری جدیــد بــرای وارد آوردن فشــار 
اســالمی  جمهــوری  نظــام  تضعیــف  و 

کرده انــد.  اســتفاده 
ــردن  ــوال ب ــر س ــه زی ــوه قضائی ــس ق رئی
ــرای جمــع  نهادهــای انقــالب اســالمی را ب
ــی  ــد ارزش ــی ض ــد رأی، اقدام ــردن چن ک
ــا  ــه ب ــرد و از مــردم خواســت ک ــف ک توصی
حضــور حماســی خــود در پــای صندوق هــای 
رأی، کســی را انتخــاب کننــد کــه دشــمن از 

ــود. میــزان ــاد نش ــاب او ش انتخ

رئیس قوه قضائیه:

29 اردیبهشت، مردم بار دیگر حماسه ای ماندگار می آفرینند 
مردم کسی را انتخاب کنند که دشمن از انتخابش شاد نشود 

رئیس ستاد انتخابات:
 بیش از ۵۶ میلیون نفر 

واجد شرایط رأی دادن هستند
ــا  ــور، ب ــات کش ــتاد انتخاب ــس س ــدی، رئی احم
بیــان اینکــه تعــداد ۵6 میلیــون و ۴1۰ هــزار نفــر 
ــق  ــت: طب ــتند، گف ــرایط رأی دادن هس ــد ش واج
بــه مشــارکت ۵۷  میــل  ارزیابی هــا  آخریــن 
ــا  ــاءهللا ب ــه ان ش ــود ک ــاس می ش ــدی احس درص

ــد. ــش می یاب ــردم افزای ــترده م ــور گس حض
ــاب  ــی انتخ ــه کس ــه چ ــرف اینک ــزود: ص وی اف
ــه  ــت ک ــن اس ــم ای ــت؛ مه ــم نیس ــود مه می ش

مشــارکت افزایــش یابــد و ایــن موضــوع موجــب 
ــا  ــل توطئه ه ــا در مقاب ــی م ــت مل ــش امنی افزای

می شــود.
احمــدی ادامــه داد: بایــد مــر قانــون را اجــرا 
کنیــم. میــزان شــکایت ها از مجموعه هــا و افــراد 
ــه از  ــت؛ البت ــته اس ــوم دوره گذش ــا یک س تقریب
تخلفــات هیــچ کســی نخواهیــم گذشــت و همــه 

ــد. ــات را بگیرن ــو تخلف موظــف هســتند جل
احمــدی گفــت: نیــروی انتظامــی مســئولیت 
ــذ رأی را  ــعب اخ ــات و ش ــت انتخاب ــن امنی تأمی
ــد  ــه الزم باش ــم ک ــی ه ــده دارد و در جای ــر عه ب
بــا هماهنگــی ســتاد کل نیروهــای مســلح از 

ــت اســتفاده  ــن امنی ــرای تأمی نیروهــای دیگــر ب
ــرد. ــد ک خواه

وی افــزود:  در انتخابــات ریاســت جمهــوری 
بــا اصــل شناســنامه و همــراه داشــتن کــد 
ــی  ــد مل ــود دارد؛ ک ــکان رأی دادن وج ــی ام مل
ــکان  ــر ام ــود و دیگ ــامانه وارد می ش ــراد در س اف
ــی  ــماره مل ــان ش ــط هم ــد رأی دادن توس تجدی
 وجــود نخواهــد داشــت؛ همچنیــن اخــذ رأی 
و شــمارش آرا در انتخابــات ریاســت جمهــوری بــه 
صــورت دســتی انجــام و در نهایــت صورت جلســه 
می شــود؛ مــا عاقبــت خــود را فــدای دنیــای 

ــم. فــارس ــی نمی کنی کس

رئیس کمیسیون تبلیغات 
انتخابات ریاست  جمهوری:
انتشار اخبار دروغ درباره 

انصراف نامزدها، »جرم« است  
احســان قاضی زاده هاشــمی، رئیــس کمیســیون 
تبلیغــات انتخابــات ریاســت  جمهــوری، در ســخنانی 
ــا  ــات، دروغ ی ــاره انتخاب ــانه ای درب ــر رس ــت: اگ گف
ــد  ــر کن ــزدی را منتش ــراف نام ــت انص ــر نادرس خب

مجــرم اســت.
 وی افــزود: بــه  طــور میانگیــن هــر نامــزد انتخابــات 
ریاســت  جمهــوری 11۰۰ دقیقــه شــامل ۵۵۰ دقیقــه 

ــدا  ــت ص ــدا و معاون ــه در ص ــیما و ۵۰۰ دقیق در س
می توانســت در قالــب برنامه هــای مختلــف بــه 
ــی  ــن معرف ــه ای ــردازد ک ــود بپ ــاکله خ ــی ش معرف
ــای  ــی ج ــون تلویزیون ــای گوناگ ــب برنامه ه در قال

می گیــرد.
وی اظهــار داشــت: برنامه هــای تلویزیونــی نامزدهــا 
شــهری  ســطح  تبلیغــات  و  گردهمایی هــا  از  را 
بی نیــاز می کنــد؛ امــا آنچــه مــردم می خواهنــد 
بداننــد، معرفــی شــاکله نامزدهاســت؛ اعــم از 
رفتارهــای اجتماعــی تــا اخم هــا و لبخندهــای 
وســیله  بهتریــن  منظــور  ایــن  بــه  و  نامزدهــا 

بهره گیــری از رســانه ملــی اســت. دانشــجو

بیانیه مهم قالیباف درباره انتخابات
»قالیباف« به نفع »رئیسی« 

کناره گیری کرد
کاندیداهــای جبهــه انقــالب بــرای کنــار زدن دولــت ناکارآمــد 

متحــد شــدند.
ــات  ــن دوره انتخاب ــزد دوازدهمی ــاف«، نام ــر قالیب  »محمدباق
ــم  ــع »حجت االســالم ســید ابراهی ــه نف ــوری، ب ریاســت جمه

ــراف داد. ــن دوره انص ــوری در ای ــی« از کاندیدات رئیس
ــع  ــن مقط ــه در ای ــت: آنچ ــده اس ــه وی آم ــی از بیان در بخش
ــور  ــردم، کش ــع م ــظ مناف ــت، حف ــی اس ــت دارد و حیات  اهمی
و انقــالب اســت و اکنــون کــه ایــن آرمــان بــزرگ جــز بــا تغییر 

ــدت  ــور وح ــه منظ ــد ب ــود، بای ــق نمی ش ــود محق ــع موج وض
ــذا  ــت؛ ل ــر گرف ــى اساســی و خطی ــالب، تصمیم ــه انق در جبه
ــى  ــان مردم ــه حامی ــزرگ، از هم ــان ب ــن آرم ــظ ای ــراى حف ب
ــت  ــام ظرفی ــه تم ــم ک ــور مى خواه ــر کش ــش در سراس خوی
ارجمندمــان  بــرادر  موفقیــت  بــراى  را  خــود  حمایــت  و 
حجت االســالم و المســلمین ســید ابراهیــم رئیســى و بــه بــار 
 نشســتن دولــت کار و کرامــت بــرای خدمــت بــه مــردم قــرار 

دهند.
 مبــارزه تــازه آغــاز شــده و تــا ریشــه کنی کامــل فســاد 
و ناکارآمــدی، بایــد جــان و آبــروی خــود را نیز بی چشمداشــت 

فــدا کــرد. بــه عمــل کار برآیــد ...                               .
 محمدباقر قالیباف

تا انتخابات



در حاشیه

 فروش کتانی های ایرانی 
به نام برندهای خارجی

رئیــس اتحادیــه فروشــندگان لــوازم ورزشــی تاکیــد 
ــه واســطه شــرایطی کــه  کــرد: طــی ســال های گذشــته ب
ــدگان  ــد، تولیدکنن ــاد ش ــم ایج ــم و ده ــای نه در دولت ه
ــای  ــام برنده ــه ن ــود را ب ــدند کاالی خ ــور ش ــی مجب ایران
خارجــی بــه فــروش برســانند کــه البتــه از ســوی اتحادیــه 
ــت.  ــده اس ــام ش ــای الزم انج ــه پیگیری ه ــن زمین در ای
محمــد امیــن زاده گوهــری اظهــار کــرد:  خوشــبختانه 
ــارزه  ــاق مب ــا کاالی قاچ ــدی ب ــا ح ــم ت ــت یازده در دول
ــدگان  ــق کار تولیدکنن ــات رون ــئله موجب ــن مس ــده و ای ش
ــرد:  ــوان ک ــال عن ــن ح ــت. وی در عی ــم آورده اس را فراه
ــاف  ــده و اصن ــر ش ــرایط بهت ــم ش ــت یازده ــه در دول البت
دلگــرم شــدند؛ امــا همچنــان اگــر قــرار بــر آن باشــد کــه 
ــی  ــد، الزم اســت حمایت های ــدا کن ــق پی ــد کشــور رون تولی
ــه عنــوان مثــال ســود  از تولیدکننــدگان بــه عمــل آیــد و ب
وام هــای بانکــی کاهــش یابــد و حداکثــر 14 تــا 15 درصــد 
باشــند؛ نــه اینکــه ماننــد حــال ســود 24 درصــدی از آن هــا 
ــه فروشــندگان ورزشــی در  ــس اتحادی ــه شــود. رئی گرفت
ــوز  ــفانه هن ــرد: متاس ــار ک ــود اظه ــای خ ــه صحبت ه ادام
ــا  ــی ج ــتفاده از کاالی داخل ــگ اس ــردم فرهن ــان م در می
 نیفتــاده و مــردم بــه دنبــال نمونه هــای خارجــی هســتند 
و بــر همیــن اســاس در مــوارد متعــدد تولیدکننــده داخلــی 
ــای  ــام برنده ــا ن ــود را ب ــول خ ــود محص ــور می ش مجب
ــاق  ــن اتف ــه متاســفانه ای ــروش برســاند ک ــه ف خارجــی ب

بارهــا رخ می دهــد. ایســنا

به جای تعداد باید مکانیسم های 
نظارت بازرسان را تقویت کنیم

حمیــد حاج اســماعیلی، کارشــناس بــازار کار، می گویــد: 
کســانی کــه مجــوز بهره بــرداری از معــادن را بــدون رعایــت 
بیمــه کارگــران  گرفتــن  نظــر  در  و  الزم  اســتانداردهای 
می دهنــد، در واقــع مجــوز قتــل نیــروی کار را صــادر 
می کننــد. حاج اســماعیلی اظهــار کــرد: ایــن ضعــف عمدتــا 
ــرای  ــه ب ناشــی از مشــکالت جــدی و ســاختاری اســت ک
ــادن  ــا و مع ــوق کار در کارگاه ه ــتانداردها و حق ــت اس رعای
وجــود دارد. وی ادامــه داد: بخــش زیــادی از نارســایی های 
موجــود بــه ایــن مســئله برمی گــردد کــه دولــت و بازرســان 
ــد؛ از  ــر ایــن کارگاه هــا را ندارن ــرای نظــارت ب ــاور الزم ب کار ب
ســوی دیگــر مشــکالتی بــر شــیوه های بازرســی کار وجــود 
دارد و وزارت کار عنــوان می کنــد کــه بــه انــدازه کافــی 
نیــروی انســانی بــرای بازرســی نــدارد؛ در حالــی کــه قــرار 
نیســت بــرای هــر معــدن و تونلــی یــک بــازرس بفرســتیم. 
بــه اعتقــاد حاج اســماعیلی بــه جــای افزایــش تعــداد 
بازرســان بایــد مکانیســم های نظــارت بازرســان کار تقویــت 

ــود. خبــر فارســی ــد ش و کارآم

 سیتروئن پس از ۳۹ سال 
به ایران بازگشت

ــران  ــیتروئن در ای ــرکت س ــد ش ــران ارش ــور مدی ــا حض ب
شــرکت  ســردر  تابلــوی  نهایــی،  مذاکــرات  انجــام  و 
ــه ســایپا ســیتروئن تبدیــل شــد و ایــن  ســایپا کاشــان ب
شــرکت فرانســوی فعالیتــش را دوبــاره پــس از ۳۹ 
ســال بــه صــورت رســمی در ایــران آغــاز کــرد. عــالوه بــر 
ایــن تمــام قراردادهــای مــورد نیــاز جوینت ونچــر بیــن دو 
ــه امضــا رســید و اعضــای  ــی و فرانســوی ب شــریک ایران
هیئت مدیــره شــرکت ســایپا - ســیتروئن مشــخص و 

ــدند. ســایپا نیــوز ــی ش معرف

کوتاه اخبار 
 احتمال کاهش 

تعرفه حمل ونقل ریلی
ــم  ــن، در مراس ــل راه آه ــر عام ــدزاده، مدی ــعید محم س
افتتاحیــه پنجمیــن نمایشــگاه حمــل و نقــل ریلــی بــا 
بیــان اینکــه در ســال 14۰5 دســت کم ۳۰ تــا 4۰ درصــد 
ــرای  ــل شــود، گفــت: ب ــل منتق ــه ری ــد ب ــار کشــور بای ب
دســتیابی بــه ایــن هــدف، اقدامــات بزرگــی در بخــش 
زیرســاخت انجــام شــده کــه نمونــه آن ســیر صعــودی 
انتقــال بــار از جــاده بــه ریــل در طــول ســال های 

ــت.  ــته اس گذش
وی سیاســت راه آهــن را کاهــش تعرفــه حمــل و نقــل 
ریلــی در بخــش مســافر ذکــر و اظهار کــرد: برنامــه داریم 
ــد  ــر برس ــه صف ــده ب ــال های آین ــه در س ــن تعرف ــا ای  ت
و درآمــد راه آهــن از طریــق جابه جایــی بــار جبــران 
شــود. محمــدزاده اجــرای قانــون معافیــت شــرکت های 
ــه  ــزوده ب ــات و ارزش اف ــی را از مالی ــل ریل ــل و نق حم
عنــوان یکــی از مصوبــات برنامــه ششــم یــادآور شــد و 
ــرمایه گذاری در  ــم س ــه شش ــاس برنام ــر اس ــزود: ب اف
ریــل ماننــد ســرمایه گذاری در مناطــق محــروم محاســبه 
معافیت هــای  و  مشــوق ها  شــامل  کــه  می شــود 

فراوانــی خواهد بــود. اقتصادآنالین

 توزیع ۸۰ هزار تن برنج و شکر 
در کشور

ــه  ــاس مصوب ــر اس ــران ب ــی ای ــی دولت ــرکت بازرگان ش
کمیتــه تنظیــم بــازار، ۸۰ هــزار تــن برنــج و شــکر را در 
ــع ســبد کاالی اساســی ضیافــت«  قالــب »طــرح توزی
ــع کــرد.  ــارک رمضــان در سراســر کشــور توزی مــاه مب

معــاون بازرگانــی داخلــی ایــن شــرکت اعــالم کــرد: ۳۰ 
هــزار تــن برنــج مرغــوب وارداتــی از نــوع ســفید دی ام 
ــت هــر اســتان، در سراســر  ــه تناســب جمعی )DM( ب
ــز  ــتان نی ــر اس ــه کاالی ه ــده و حوال ــع ش ــور توزی کش
ــره ای  ــگاه های زنجی ــق فروش ــا از طری ــده ت ــال ش ارس
و تعاونی هــای مصــرف کارمنــدی و کارگــری توزیــع 

شــود. 
حســن عباســی معروفــان افــزود: قیمــت فــروش برنج 
 بــه مباشــران توزیــع شــامل فروشــگاه های زنجیــره ای 
و تعاونی هــای مصــرف در انبارهــای ایــن شــرکت 
ــرای  ــال و قیمــت ب ــه ازای هــر کیلوگــرم 24 هــزار ری ب
ــر  ــه ازای ه ــگاه ها ب ــی در فروش ــدگان نهای مصرف کنن

ــن شــده اســت.  ــال تعیی ــزار ری ــو 2۷ ه کیل
ــع  ــه عامــالن توزی ــی ب وی گفــت: قیمــت شــکر تحویل
ــال  ــزار و 2۰۰ ری ــو 25 ه ــر کیل ــه ازای ه ــه ب در کارخان
محاســبه شــده و عامــالن موظــف هســتند ایــن کاال را 
حداکثــر بــه قیمــت هــر کیلــو 2۸ هــزار و 55۰ ریــال بــه 

ــند. ایمنــا ــی بفروش ــده نهای مصرف کنن

اعالم شرایط بازنشستگی کشاورزان 
با 1۰ سال سابقه

مدیــر عامــل صنــدوق بیمــه اجتماعــی کشــاورزان 
روســتاییان و عشــایر گفــت: بیمه شــدگان صنــدوق 
ــا 1۰ ســال ســابقه بیمه پــردازی و ۷۰  بیمــه اجتماعــی ب

ــد.  ــتگی دارن ــکان بازنشس ــن، ام ــال س س
قانــون،  اســاس  بــر  افــزود:  رســتمی  محمدرضــا 
ــرای  ــد ب ــدوق هســتند، بای افــرادی کــه عضــو ایــن صن
بازنشســتگی دســت کم 15 ســال حــق بیمــه پرداخــت 
کننــد و 65 ســال ســن داشــته باشــند؛ ولــی در قانــون 
ــراد ۷۰  ــرای اف ــد ب ــش از موع ــتگی پی ــد بازنشس جدی
ــاال تعریــف شــده اســت. وی افــزود: یــک  ــه ب ســال ب
ــدوق  ــش صن ــت پوش ــوار تح ــزار خان ــون و 5۰۰ ه میلی
بیمــه اجتماعــی کشــاورزان، روســتائیان و عشــایر 
ــوار  ــزار خان ــدران ۷۰ ه ــتان مازن ــهم اس ــتند و س هس

اســت. ایــران جیــب

B.Abbaszade@eskimia.ir
بردیا عباس زادهگروه اقتصاد

ــول  ــورای پ ــه ش ــا مصوب ــی ب ــکن به تازگ وام مس
و اعتبــار افزایــش پیــدا کــرد؛ امــا بــا وجــود 
ــژه در  ــول به وی ــل قب ــغ قاب ــه مبال ــا ب ــه وام ه اینک
شــهرهای کوچــک نزدیــک شــده همچنــان مبلــغ 
زیــاد اقســاط و ســود زیــاد وام هــا از بزرگ تریــن 
ــه اســت.  ــد خان ــردم از خری ــع اســتقبال م موان

ــدون ســپرده  ــان وام ب ــن متقاضی ــش از ای ــا پی ت
بــازار  در  اوراق  خریــد  طریــق  از  می توانســتند 
جغرافیایــی  مناطــق  اســاس  بــر  و  بــورس 
 خــود بــرای دریافــت ایــن تســهیالت اقــدام 

کنند.
ایــن تســهیالت بــه صــورت انفــرادی در تهــران 6۰ 
میلیــون تومــان، مراکــز اســتان ها و شــهرهای 
ــون  ــا 5۰ میلی ــت ت ــر جمعی ــزار نف ــاالی 2۰۰ ه  ب
بــود.  تومــان  میلیــون   4۰ مناطــق،  ســایر  و 
همچنیــن بــرای زوجیــن نیــز بــه ترتیــب مناطــق 
1۰۰ میلیــون، ۸۰ میلیــون و 6۰ میلیــون تومــان 
تعییــن شــده بــود کــه بــا مصوبــه اخیــر شــورا بــه 
ازای هــر نفــر تــا 1۰ میلیــون تومــان اضافــه خواهــد 
 شــد. در حالــی هنــوز جزئیــات ایــن مصوبــه 
و ســازوکار دریافــت وام هــای جدیــد از ســوی 
بانــک مرکــزی و بانــک مســکن تعییــن و اعــالم 

نشــده کــه بــا توجــه بــه ســود فعلــی 1۷.5 
درصــدی کــه بــرای بازپرداخــت وام از طریــق اوراق 
ــا ســقف 12  ــی ت ــود داشــته و دوره بازپرداخت وج
ســال، می تــوان حــدود اقســاط و ســود پرداختــی 

ــرد.  ــن ک را تعیی
ــهیالت  ــت تس ــان دریاف ــر متقاضی ــویی دیگ از س
مســکن از ایــن محــل بایــد بــه ازای هــر 5۰۰ هــزار 
تومــان از وام مدنظــر، یــک بــرگ اوراق تهیــه کنند. 
در حــال حاضــر قیمــت هــر بــرگ اوراق حــدود ۷2 
هــزار تومــان اســت کــه صاحــب وام بایــد هزینــه 

پرداخــت آن را نیــز تأمیــن کنــد.
 افزایش وام جعاله

بــر اســاس مصوبــه جدیــد شــورای پــول و اعتبــار، 
ــد وام  ــکن می توانن ــت وام مس ــان دریاف متقاضی
ــه  ــغ وام جعال ــد. مبل ــت کنن ــز دریاف ــه را نی جعال
ــه  ــود ک ــان ب ــون توم ــن 1۰ میلی ــش از ای ــا پی ت
ــان  ــون توم ــه 2۰ میلی ــورا ب ــر ش ــم اخی ــا تصمی ب
ــغ اصلــی  ــار مبل ــوان در کن افزایــش یافتــه و می ت

ــرد.  ــدام ک ــز اق ــت آن نی ــرای دریاف وام ب
در ایــن تصمیم گیــری تاکیــد بــر ایــن اســت کــه 
ــز  ــک مســکن، بانک هــای تجــاری نی ــار بان در کن
ــد؛  ــدام کنن ــد اق ــای جدی ــت وام ه ــرای پرداخ ب
ــر هــم شــورای  ــه پیش ت ــی اســت ک ــن در حال ای
ــون  ــا ســقف 6۰ میلی ــار پرداخــت وام ت ــول اعتب پ

تومــان را بــرای بانک هــای تجــاری آزاد اعــالم 
ــدام  ــاره اق ــی درب ــچ گزارش ــا هی ــود؛ ام ــرده ب ک
ــکن  ــت وام مس ــرای پرداخ ــاری ب ــای تج بانک ه
ــه  ــن ب ــد. بنابرای ــی نکردن وجــود نداشــت و اقدام
نظــر می رســد ایــن بــار هــم بانــک مســکن 
اســت کــه بایــد محــور اصلــی پرداخــت وام هــای 

افزایش یافتــه جدیــد باشــد.
 لیزینگ مسکن

گزینــه دیگــر تســهیالتی کــه ایــن روزهــا و پــس 
از مدت هــا بحــث و بررســی بیــن وزارت راه و 
ــا مجــوز  ــزی و لیزینگ ه ــک مرک شهرســازی، بان

ــگ مســکن اســت.  آن صــادر شــد، لیزین
در شــرایطی کــه بــه نظــر می رســید و حتــی اعــالم 
ــا در  ــت لیزینگ ه ــدن فعالی ــا آزاد ش ــد ب می ش
ــه  ــود ک ــم می ش ــی فراه ــکن فضای ــش مس بخ
بخشــی از هزینه هــای مســکن تأمیــن مالــی 
شــود، امــا ظاهــرا در مقایســه بــا ســایر تســهیالت 
دیگــر موجــود مســکن چنــدان بــه صرفــه نخواهــد 
بــود. گرچــه جزئیــات کاملــی از نحــوه اســتفاده از 
ــا  ــده، ام ــالم نش ــکن اع ــگ مس ــهیالت لیزین تس
بــر اســاس آنچــه انجمــن لیزینــگ می گویــد 
قــرار اســت تــا ســقف ۷۰ درصــد از هزینــه خریــد 
خانــه ای کــه متقاضــی آن را در نظــر گرفتــه، 
ــگ  ــق لیزین ــی از طری ــی کارشناس ــس از ارزیاب پ

تأمیــن شــود. ســود بازپرداخــت ایــن تســهیالت 
ــرای لیزینگ هــا 21  ــون ب ــه اینکــه اکن ــا توجــه ب ب
درصــد تعریــف شــده تــا ایــن حــد خواهــد بــود و 
ــرد. ــر می گی ــاله را درب ــج س ــت دوره پن بازپرداخ
 وام ۲۵۰ میلیونی و قسط ۶.۷ میلیونی

بــر اســاس آنچــه بانــک مرکــزی اعــالم می کنــد 
در حــال حاضــر متوســط قیمــت خریــد هــر متــر 
ــزار  ــون و 5۰۰ ه ــدود 4 میلی ــران ح ــه در ته خان
تومــان اســت و عمــده معامــالت بیــن واحدهــای 
ــا ۸۰ متــری انجــام می شــود. بنابرایــن اگــر  6۰ ت
متقاضــی خواهــان خریــد خانــه ای ۸۰ متــری در 
ــرای  تهــران باشــد، حــدود ۳6۰ میلیــون تومــان ب
آن هزینــه خواهــد داشــت. بنابرایــن اگــر لیزینــگ 
مســکن را تــا ســقف تعیین شــده یعنــی ۷۰ 
ــد، تســهیالتی حــدود  ــه پرداخــت کن درصــد هزین
25۰ میلیــون تومــان بــرای متقاضــی در نظــر 
ــرای وام 25۰  ــت ب ــن حال ــود. در ای ــه می ش گرفت
میلیونــی لیزینــگ مســکن بــا دوره بازپرداخــت 6۰ 
ماهــه و ســود 21 درصــد بایــد گفــت کــه متقاضــی 
ــزار  ــون و ۷۰۰ ه ــدود 6 میلی ــد ح ــاه بای ــر م در ه
ــوع در  ــه در مجم ــد ک ــان قســط پرداخــت کن توم
ــون  ــدود 155 میلی ــودی ح ــال س ــج س ــان پن پای
ــده می شــود و در کل  ــه لیزینــگ برگردان تومــان ب
بابــت وام 25۰ میلیونــی، رقــم 4۰۰ میلیــون تومــان 

بازپرداخــت خواهــد داشــت. 
ــای  ــا وام ه ــاس ب ــاط در قی ــرایط اقس ــن ش در ای
موجــود مســکن حتــی تــا 5 برابــر بیشــتر خواهــد 
شــد؛ رقمــی اســت کــه حداقــل بــرای کارمنــدان یا 
کارگــران بــه هیــچ عنــوان بــه صرفــه نیســت؛ چــرا 
ــران  ــد عــادی در ای کــه حقــوق فعلــی یــک کارمن
شــاید بــه 2 میلیــون تومــان هــم در مــاه نرســد. 

ایــن در حالــی اســت کــه انجمــن لیزینــگ 
ــته و  ــان داش ــوع اذع ــن موض ــه ای ــز ب ــران نی ای
ــه  ــرایطی ک ــوان در ش ــه نمی ت ــد ک ــوان می کن عن
ــدگان تســهیالت مســکن،  درخواســت دریافت کنن
ــت،  ــم اس ــود ک ــدت و س ــت بلندم دوره بازپرداخ
انتظــار داشــت لیزینــگ مســکن از اقبال مناســبی 
ــارات را  ــد انتظ ــه بتوان ــد و بالفاصل ــوردار باش برخ

ــد.  ــرآورده کن ب
انجمــن لیزینــگ تاکیــد دارد کــه بایــد مشــکالت 
موجــود به ویــژه در دوره بازپرداخــت رفــع شــود و 

افزایــش پیــدا کنــد. 
انتظــار  می تــوان  فقــط  موجــود  شــرایط  در 
داشــت کــه لیزینــگ مســکن بتوانــد در ارائــه 
ــکان و انبوه ســازان حــوزه  ــه مال ــی ب خدمــات مال
ــد و  ــام ده ــب تری انج ــات مناس ــکن اقدام مس
ــن بخــش در حــوزه مســکن  ــا ای ــرات ب ــا مذاک ب

موفق تــر عمــل شــود.

وام مسکن و چالش های خانه دار شدن

مهندســی  نظــام  ســازمان  رئیــس  کیمیای وطن
معــدن اســتان اصفهــان بــا اشــاره بــه تعطیلــی حــدود 
۳4 درصــد معــادن ســنگ های تزئینــی کشــور بــه 
صــادرات  در  زمانــی کــه  تــا  رکــود گفــت:  دلیــل 
ســنگ های تزئینــی بــه صــورت جزیــره ای یــا شــخصی 
ــم  ــت نخواهی ــه موفقی ــت ب ــن صنع ــم، در ای ــل کنی عم
رســید. شــهرام مبصــر ظهــر دیــروز در همایــش ســنگ 
برپایــی  بهانــه  بــه  صادراتــی کــه  چالش هــای  و 
ســیزدهمین نمایشــگاه بین المللــی ســنگ اصفهــان در 
ــه  ــان اینک ــا بی ــزار شــد، ب ــان برگ ــی اصفه ــاق بازرگان  ات
ــا کل معــادن  درخصــوص ســنگ های تزئینــی کار مــا ب
چالش هایــی  متاســفانه  داشــت:  اظهــار  اســت، 
درخصــوص صــادرات ســنگ های تزئینــی وجــود دارد. 

وی تصریــح کــرد: تــا زمانــی کــه در صــادرات ســنگ های 
تزئینــی بــه صــورت جزیــره ای یــا شــخصی عمــل کنیــم 

در این صنعت به موفقیت نخواهیم رسید. 
رئیــس ســازمان نظــام مهندســی معــدن اســتان 
ــی  ــنگ های تزئین ــر س ــه ذخای ــان اینک ــا بی ــان ب اصفه
دنیــا 14 میلیــارد تــن اســت، تاکیــد کــرد: ایــران 
بــا داشــتن 4 میلیــارد تــن از ذخایــر ســنگ های 
تزئینــی در مقــام نخســت دنیــا قــرار دارد. وی بــا 
تزئینــی  معــادن ســنگ های  در  اینکــه  بــر  تاکیــد 
ایــران هــاواچ گــران نیســت، افــزود: اســتفاده نکــردن 
از تکنولوژی هــای روز دنیــا و همچنیــن بی توجهــی 
ــه  ــادن از جمل ــام مع ــای نظ ــن و آیین نامه ه ــه قوانی ب

مشــکالت ســنگ های تزئینــی اســت.

ــی  ــاق بازرگان ــس ات کیمیای وطن رئی
از  مــا  اینکــه  از  انتقــاد  بــا  اصفهــان 
نــاآگاه  ســنگ  جهانــی  قیمت هــای 
هســتیم، گفــت: مــا بایــد رصدخانــه 

ســنگ را در کشور راه اندازی کنیم. 
همایــش  در  ســهل آبادی  عبدالوهــاب 
ــه  ــی کــه ب ســنگ و چالش هــای صادرات
بهانــه برپایــی ســیزدهمین نمایشــگاه 
بین المللــی ســنگ اصفهــان در اتــاق 

ــر اینکــه دیگــر نقــد  ــا تاکیــد ب بازرگانــی اصفهــان برگــزار شــد، ب
دولــت کافــی اســت و نبایــد انتظــار کمــک از آن را داشــت، اظهــار 
ــان  ــن صنعــت در اصفه ــاالن ای ــه فع ــه اینک ــا توجــه ب  داشــت: ب
ــده در  ــب ش ــن موج ــد، ای ــجام ندارن ــر انس ــا یکدیگ ــور ب و کش

ــیم.  ــق نباش ــادرات موف ص
ــال  ــی دو س ــنگ ط ــای س ــه کارخانه ه ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــر ارزش  ــات ب ــوارض و مالی ــردن ع ــت نک ــرای پرداخ ــته ب گذش
افــزوده بــا تعطیلــی واحدهــای خــود اتحادشــان را نشــان دادنــد، 
پیشــنهاد داد: بایــد اتحادیــه صادرکننــدگان، ســنگ متشــکل 
از تولیدکننــدگان، فعــاالن معــدن، ســنگ، فــرآوری ســنگ، 
ماشــین آالت ســنگ و صادرکننــدگان ایــن حــوزه در اســتان 

ــود.  ــکیل ش تش
رئیــس اتــاق بازرگانــی اصفهــان بــا تاکیــد بــر اینکــه تعــدادی از 
ــه روز هســتند،  ــدی ســنگ در کشــور و اســتان ب ــای تولی واحده
امــا بــه دلیــل نداشــتن انســجام بــا یکدیگــر نتوانســته اند در امــر 
صــادرات موفــق عمــل کننــد، بیــان داشــت: در ایــن شــرایط دالالن 

ــا  ــازار م ــت ب ــدف از وضعی ــورهای ه کش
سوءاســتفاده می کننــد. وی بــا انتقــاد از 
ــی ســنگ  ــا از قیمت هــای جهان اینکــه م
ــاآگاه هســتیم، تصریــح کــرد: مــا بایــد  ن
ــدازی  ــه ســنگ را در کشــور راه ان رصدخان
ــه ســنگ  ــر عهــده اتحادی ــن ب کنیــم و ای

اســت. 
تاکیــد  بــا  همچنیــن  ســهل آبادی 
بــرای  تبلیغــات  هزینــه  اینکــه  بــر 
اســت، گفــت:  زیــاد  صداوســیما  در  ایرانــی  تولیدکننــدگان 
ــم  ــام معظ ــد مق ــه تاکی ــرایطی ک ــیما در ش ــفانه صداوس متاس
ــای  ــغ برنده ــه تبلی ــدام ب ــت، اق ــی اس ــد داخل ــر تولی ــری ب رهب
خارجــی بــا توجــه بــه پرداخت هــای ارزی آن هــا می کنــد.

 وی بــا اشــاره بــه اینکــه متاســفانه مــا بــه واردات کــم و صــادرات 
زیــاد و باکیفیــت توجهــی نمی کنیــم، افــزود: بهــره وری پاییــن در 
ایــن صنعــت موجــب کیفیــت پاییــن محصــوالت ســنگی شــده 

 . ست ا
ــه  ــر اینک ــاد ب ــا انتق ــه ب ــان در ادام ــی اصفه ــاق بازرگان ــس ات رئی
متاســفانه قــول و فعــل صــادرات بخــش ســنگ یکــی نیســت، 
تصریــح کــرد: مســئوالن بایــد بــه اجــرای آیین نامه هــا و قوانیــن 
صــادرات به ویــژه در بخــش ســنگ توجــه ویــژه ای داشــته 
باشــند. وی همچنیــن بــا بیــان اینکــه در تأمیــن مالــی صــادرات 
ــتم  ــود سیس ــرد: نب ــد ک ــتیم، تاکی ــف هس ــنگ ضعی ــت س صنع
قــوی بانکــی در صــادرات ســنگ از جملــه معضــالت ایــن بخــش 

اســت.

ــزرگ  ــروژه ب ــه دو پ ــان اینک ــا بی ــاورزی ب ــاد کش ــر جه وزی
ــرار  ــرداری ق ــورد بهره ب ــان م بخــش کشــاورزی اســتان اصفه
گرفــت، گفــت: در ایــن دو طــرح، تأمیــن انــرژی بــا اســتفاده 
ــاد  ــده و وزارت جه ــام ش ــد انج ــی و جدی ــای ابداع از روش ه
ــه باعــث حفــظ  ــد ک ــت می کن ــی حمای کشــاورزی از طرح های

ــود.  ــت می ش ــط زیس محی
ــد از  ــرد: بای ــار ک ــان اظه ــه اصفه ــفر ب ــی در س ــود حجت محم
ــکر  ــتان تش ــاورزی اس ــش کش ــت اندرکاران بخ ــی دس تمام
کنــم؛ واقعــا اتفاقــات خوبــی در ایــن بخــش در حــال انجــام 
شــده و زمینــه اشــتغال جوانــان زیــادی را فراهــم آورده اســت.
 وزیــر جهــاد کشــاورزی تصریــح کــرد: گلخانــه مجتمــع 
ــه از  ــات خالقان ــا اقدام ــق شــده ب ــرژی موف ســبز ســایوان ان
سیســتم های گرمایشــی و سرمایشــی اســتفاده کنــد و در 

ــه  ــی ب ــب فیلترهای ــا نص ــت ب ــط زیس ــظ محی ــتای حف راس
جــذب گاز کربنیــک  می پــردازد و آن را بــه عنــوان خــوراک بــه 
گلخانــه تزریــق می کنــد کــه عــالوه بــر ترســیب کربــن باعــث 

افزایــش تولیــد و بهــره وری می شــود. 
مهــد  شــهرضا  و  دهاقــان  امــروز  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
گلخانه هــای مــدرن هســتند و ایــن دو شهرســتان از ایــن 
ــه داد: طــرح توســعه  لحــاظ در کشــور پیشــرو هســتند، ادام
ــه دالیــل مختلــف همچــون اشــتغال زایی، جــذب  گلخانه هــا ب
بهــره وری، مــورد حمایــت  و  دانش آموختــگان کشــاورزی 
دولــت بــوده و هســت و بــه همیــن دلیــل ارزان تریــن 
ــعه  ــدوق توس ــا و صن ــا بانک ه ــاط ب ــه در ارتب ــهیالتی را ک تس
ــعه  ــه توس ــی ب ــه محدودیت ــچ گون ــدون هی ــروز ب ــم، ام داری

مهــر می دهیــم.  اختصــاص  گلخانه هــا 

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان اصفهان تاکید کرد:

صادرات جزیره ای، بزرگ ترین مشکل تجارت سنگ های تزئینی
وزیر جهاد کشاورزی خبر داد:

اختصاص ارزان ترین تسهیالت برای توسعه گلخانه ها

رئیس اتاق بازرگانی اصفهان:

رصدخانه سنگ را باید راه اندازی کنیم

30 10   میلیارد ریال 21
هزینه ایجاد هر شغل

 درصد افزایش 
مصرف برق بخش صنعت

درصد افزایش تولید خودرو

در صنایع پتروشیمی به ازای هر 30 میلیارد ریال سرمایه گذاری 
یک شــغل ایجاد می شود.

مصــرف بــرق در بخــش صنعــت کشــور ۱0 درصــد افزایــش را 
نشــان می دهــد.

ــه افزایــش تولیــدی حــدود 2۱  خودروســازان اصلــی کشــور ب
درصــدی در حــوزه محصــوالت ســواری دســت یافته انــد.

3 قتصـــادامروز سه شنبه 26 اردیبهشت ماه 1396 - سال سوم - شماره 430 روزنامه ا

 41.336

  یورو 

10.660

  لیر ترکیه 

5.510

  یوان 

 8.780

  رینگت مالزی 

49.200

  پوند

37.395

  دالر

 10.300

  درهم امارات 

 10.040

  ریال عربستان 
اقتصاد آنالین

)قیمت ها به ریال است(
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تذکر: داشتن حداقل پایه پنج در رشته آب )گواهینامه صالحیت سازمان برنامه و بودجه( جهت شرکت در مناقصه الزامی است. 
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شرکت سهامی عمران شهر جدید فوالدشهر



کوتاهازنصفجهان
نماینده ولی فقیه در کاشان:

 ملتی با تفکر شهادت طلبانه
در تاریخ ماندگار است

کاشــان - نماینــده ولــی  فقیــه در کاشــان گفــت: هــر ملتــی 
ــت در  ــد، آن مل ــهادت طلبانه باش ــر ش ــرش، تفک ــه تفک ک

تاریــخ مانــدگار اســت.
ــی  ــا اعضــای اجرای ــدار ب ــی نمــازی در دی آیــت هللا عبدالنب
کنگــره ســردار شــهید علــی فارســی بــا بیــان اینکــه رمــز 
ــا  ــض ب ــا، متناق ــا و بق ــزود: فن ــت، اف ــهدا فناس ــای ش بق
یکدیگــر هســتند و هنــر مــردان خــدا آن بــود کــه فنــا و بقــا 

را بــا یکدیگــر ترکیــب و ضمیمــه کردنــد.
وی بــا بیــان اینکــه هــر چیــز خدایــی باشــد، ماندگار اســت 
ــهادت طلبانه  ــر ش ــرش، تفک ــه تفک ــی ک ــر ملت ــزود: ه اف
باشــد، آن ملــت در تاریــخ مانــدگار اســت و هیــچ ابرقدرتــی 
ــن تفکــری مســلط شــود و آن کشــور  ــر چنی ــد ب نمی توان

ــرده هیــچ کشــوری نمی شــود. نیــز ب

 کمک 19 میلیاردی خیران نطنزی 
به کمیته امداد

نطنــز - مدیــر کمیتــه امــداد شهرســتان نطنــز گفــت: 
ســال گذشــته مــردم شهرســتان نطنــز، 19 میلیــارد و 640 
ــن  ــه ای ــدی ب ــدی و غیرنق ــه صــورت نق ــال ب ــون ری میلی

ــد. ــک کرده ان ــاد کم نه
ــغ نســبت  محمدرضــا مومــی اردســتانی افــزود: ایــن مبل
ــش  ــد افزای ــش از 10 درص ــته، بی ــال گذش ــابه س ــه مش ب
داشــته اســت کــه امیدواریــم بــا کمــک همشــهریان 
امســال، شــاهد رشــد چشــمگیری جهــت کمــک بــه 

محرومــان و نیازمنــدان باشــیم.
نقــدی  صــورت  بــه  ایــن کمک هــا کــه   وی گفــت: 
ــون  ــف همچ ــرفصل های مختل ــوده، در س ــدی ب و غیرنق
اکــرام و ایتــام، طــرح محســنین، زکات، صدقــات جهیزیه، 
ــان  ــن مددجوی ــع آوری و بی ــی، زکات و ... جم ــبد غذای س

توزیــع شــده اســت.

برای تحقق اقتصاد مقاومتی 
مجلس از توسعه گردشگری کشور 

حمایت می کند 
کیمیای وطن عضــو کمیســیون اصــل 90 مجلــس 
ــت از  ــرای حمای ــس ب ــی مجل ــامی از آمادگ ــورای اس ش
ــاد  ــق اقتص ــتای تحق ــور در راس ــگری کش ــعه گردش توس

مقاومتی خبر داد. 
بــا تشــکل های  دیــدار  در   محمداســماعیل ســعیدی 
تحقــق  راســتای  در  گفــت:  اصفهــان  مردم نهــاد 
ــژه در  ــاب، به وی ــه انق ــر فرزان ــی رهب ــت های اباغ سیاس
مقولــه اقتصــاد مقاومتــی معتقدیــم ایــن سیاســت بایــد 
نــگاه جدی تــری بــه ســه مقولــه میــراث فرهنگــی، صنایــع 

ــد. ــته باش ــگری داش ــتی و گردش دس
ــد  ــان معتقدن ــی کارشناس ــروزه تمام ــرد: ام ــار ک وی اظه
گردشــگری، یکــی از مهم تریــن شــاخصه های توســعه 
کشــور بــه شــمار می آیــد. مجلــس شــورای اســامی 
ــن  ــع در ای ــزی جام ــا برنامه ری ــت ب ــه اس ــم گرفت تصمی
 حــوزه، تمامــی موانــع و مشــکات موجــود را بررســی 
ــور  ــگری کش ــعه گردش ــی توس ــع قانون ــع موان ــرای رف و ب

ــد. عمــل کن
ــس  ــرد: کارشناســان فرهنگــی در مجل ــد ک ســعیدی تاکی
ــه  ــا توجــه ب ــه ایــن نتیجــه رســیدند ب شــورای اســامی ب
توســعه گردشــگری در اســتان هایی همچــون اصفهــان 
ــورت  ــه ص ــگری، ب ــائل گردش ــی مس ــارس، کار بررس و ف

ــاز شــود. ــزرگ آغ ــن دو اســتان ب ــی از ای میدان
ــس  ــور مجل ــاون ام ــی، مع ــید رومیان ــره س ــادی ق  میره
و امــور اســتان های ســازمان میــراث فرهنگــی کشــور 
ــدار از اهتمــام مجلــس شــورای اســامی  ــن دی ــز در ای نی
میــراث  حوزه هــای  در  توســعه کشــور  از  حمایــت  در 
فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری خبــر داد و گفــت: 
اهــم وظایــف ســازمان میــراث فرهنگــی در حــال حاضــر 
تشــویق بخــش خصوصــی بــرای ســرمایه گذاری در حــوزه 

ــت. ــتی اس ــع دس ــگری و صنای گردش
وی تصریــح کــرد: برون ســپاری و حمایــت از تشــکل های 
ــتای  ــازمان در راس ــت های س ــه سیاس ــاد از جمل مردم نه
تشــویق بخــش خصوصــی در فعالیت هــای ســازمان 
میــراث فرهنگــی اســت؛ بــه گونــه ای کــه هم اکنــون 
ــور  ــا حض ــی ب ــراث فرهنگ ــازمان می ــی س ــیمرغ توانای س
ــه اوج می رســد؛  ــه و ب ــر گرفت ــال و پ بخــش خصوصــی ب
زیــرا معتقدیــم ســازمان میــراث فرهنگــی بــدون مشــارکت 
بســته               پــر  و  بــال  خصوصــی  بخــش  و  تشــکل ها 

ــت. اس

برای جامعه سالم نیازمند حضور پررنگ 
مردم در انتخابات هستیم

معــاون توســعه مدیریــت و منابــع انســانی اســتاندار 
اصفهــان گفــت: بــرای برخــورداری از جامعــه ســالم، بایــد 
ــته  ــی داش ــور فعال ــات، حض ــت در انتخاب ــر دق ــاوه ب ع
باشــیم و دیگــران را نیــز تشــویق بــه شــرکت در انتخابــات 

ــم. کنی
 حســین سیســتانی بــا بیــان اینکــه حــق انتخــاب مزیتــی 
ــه  ــه ب ــا توج ــذا ب ــود دارد؛ ل ــان وج ــرای انس ــه ب ــت ک اس
ــد  ــت بای ــه ماس ــلم هم ــق مس ــاب، ح ــق انتخ ــه ح اینک
فرصــت و شــرایط بــرای مشــارکت بیشــتر در صحنــه 
ــروز در  ــر ام ــزود: اگ ــد، اف ــته باش ــود داش ــات وج انتخاب
انتخــاب رئیس جمهــور دقــت الزم را نداشــته باشــیم، 
آن طــور کــه بایــد و شــاید بــه نتایــج مدنظــر دســت پیــدا 
نخواهیــم کــرد؛ بنابرایــن بایــد بــا دقــت خــود در انتخابــات 

ــم. شــرکت کنی
وی تصریــح کــرد: امــروز جامعــه ایرانــی کــه بخــش 
بزرگــی از آن را جوانــان تشــکیل می دهنــد، در تعییــن 

سرنوشــت آینــده خــود نقــش بســزایی دارد.

ــتان  ــر اس ــال احم ــت ه ــان جمعی ــاون جوان مع
اصفهــان گفــت: کارگاه دوره مقدماتــی پیشــگیری 
ــوان  ــر از اعضــای ج ــژه ۸0 نف ــاد وی ــه از اعتی اولی
ــزار  ــان برگ ــتان اصفه ــر اس ــال احم ــت ه  جمعی

می شود. 
ــن کارگاه  ــت: ای ــان داش ــازی بی ــی خانب حیدرعل
زمینــه  در  تربیــت کادر متخصــص  هــدف  بــا 
ــیب  ــک آس ــوان ی ــه عن ــاد ب ــگیری از اعتی پیش
هماهنگــی  شــورای  همــکاری  بــا  اجتماعــی 
 مبــارزه بــا مــواد مخــدر اســتان و بــا حضــور 
در  اســتان  مربیــان  و  اســتادان  مجرب تریــن 
از  پیشــگیری  تخصصــی  آموزش هــای  زمینــه 

می شــود. برگــزار  اعتیــاد 

ــتان  ــر اس ــال احم ــت ه ــان جمعی ــاون جوان مع
ــا ۲۷  ــن کارگاه از ۲4 ت ــرد: ای ــح ک ــان تصری اصفه
اردیبهشــت ماه 96 در دو گــروه خواهــران و بــرادران 
بــه میزبانــی مرکــز بین المللــی آموزش هــای 
تخصصــی امــداد و نجــات اســتان کار خــود را 

ــرد.  ــاز خواهــد ک آغ
وی افــزود: حــوزه معاونــت جوانــان جمعیــت 
هــال احمــر اســتان اصفهــان در گذشــته نیــز در 
ــان  ــازی جوان ــاد و آگاه س ــگیری از اعتی ــر پیش ام
ــا حضــور  ــان را ب ــی پیم ــه طــرح مل ــن زمین در ای
چهارمحــال  یــزد،  اســتان های   ســرگروه های 
و بختیــاری، لرســتان، مرکــزی و اصفهــان برگــزار 

کــرده اســت.

مدیــر امــور ســینمایی حــوزه هنــری اســتان اصفهــان بــا اشــاره 
بــه اینکــه اولیــن کافه ســینمای کشــور در ســینما ســاحل ایجــاد 
ــاحل رو  ــینما س ــی س ــی و فن ــل طراح ــت: مراح ــود، گف می ش
بــه اتمــام اســت تــا بــه تأییــد کمیســیون های مربوطــه برســد؛ 
ــل  ــم، مراح ــیون ها را بگیری ــه کمیس ــه تأییدی ــض اینک ــه مح ب

بازســازی را آغــاز خواهیــم کــرد.
ــرای  ــا ب ــرآورد م ــی ب ــان تقریب ــزود: زم ــینی اف ــی حس مصطف
شــروع بازســازی ســینما پــس از اتمــام اکــران فیلــم »بــرادرم 
ــد  ــکل جدی ــق ش ــات دقی ــه جزئی ــود؛ البت ــد ب ــرو« خواه خس
ســینما هنــوز بــه قطعیــت نرســیده اســت؛ امــا بعضــی 
خصوصیــات و بخش هــای ســینما هســتند کــه در اصفهــان یــا 

ــد شــد. ــام خواه ــار انج ــن ب ــرای اولی ــی کشــور ب حت
اصفهــان  اســتان  هنــری  حــوزه  ســینمایی  امــور  مدیــر 

ــه  ــینمای س ــار س ــن ب ــرای اولی ــاحل ب ــینما س ــت: در س گف
بعــدی و ســینمای لیــزر را خواهیــم داشــت؛ اســتفاده از 
از خصوصیــات  ایــن ســینما  در  لیــزری  ویدئوپرژکتورهــای 
ــه  ــا کیفیــت را ب ــود کــه تصویــری ب منحصربه فــرد آن خواهــد ب
نمایــش خواهــد گذاشــت کــه بــا مدل هــای قبلــی قابــل قیــاس 
نیســت. وی عنــوان کــرد: ســینما دالبــی دیجیتــال نیــز از دیگــر 
مشــخصه های ســالن ایــن ســینما خواهــد بــود. در ایــن ســینما 
کافــه ســینمایی طراحــی شــده کــه بــرای اولین بــار در کشــور در 
ایــن ســینما راه انــدازی خواهــد شــد؛ ســن ســالن آن به شــکلی 
طراحــی شــده کــه بــرای فعالیت هــای جنبــی ســینمایی مثــل 
ــینماهای  ــه در س ــی ک ــا و اتفاقات ــد فیلم ه ــاهنامه خوانی، نق ش
امــروز در ســالن سرپوشــیده انجــام می شــود، در ایــن ســالن 

ــاز اجــرا خواهــد شــد. فــارس  ــه صــورت روب ب

بــا حضــور وزیــر جهــاد کشــاورزی پــروژه مجتمــع ســبز 
بهره بــرداری رســید.  بــه  انــرژی دهاقــان  ســایوان 

ــبزی  ــه س ــت: گلخان ــان گف ــاورزی اصفه ــاد کش ــس جه  رئی
و صیفــی دانــش نهــاد آســیای شهرســتان دهاقــان بــا حضــور 
وزیــر جهــاد کشــاورزی بــه بهره بــرداری رســید. فــاز یــک ایــن 
ــوده  ــاحت ب ــع مس ــر مرب ــزار و ۵00 مت ــه دارای ۳۲ ه  گلخان
و از آخریــن تکنولــوژی بــرای تولیــد محصــوالت ارگانیــک در آن 
بهــره گرفتــه شــده اســت. محســن کریمیــان بــا بیــان اینکــه 
ایــن طــرح بــا ۸9 میلیــارد ریــال هزینــه در حــال تکمیل اســت 
افــزود: بهره بــرداری از ایــن گلخانــه زمینــه ایجــاد اشــتغال 100 
نفــر کارشــناس کشــاورزی را فراهــم کــرده اســت.کریمیان بــا 
اشــاره بــه بهره بــرداری از پــروژه مجتمــع ســبز ســایوان انــرژی 
شهرســتان دهاقــان  گفــت: ایــن پــروژه بــه مســاحت 1۷ هــزار 

و 160متــر مربــع، بــرای اشــتغال 60 نفــر و هزینــه 110میلیــارد 
ریــال افتتــاح شــد و مــورد بهره بــرداری قــرار گرفــت.

 ،CHPــرژی ــه داد: سیســتم بهینه ســازی مصــرف ان  وی ادام
ــر، بســتر  ــی چیل ــا، سیســتم برودت ــم الکتراکلیم ــرل اقلی کنت
بومی ســازی  آبیــاری،  بســته  سیســتم  متحــرک کشــت 
چراغ هــای رشــد LED و جمــع آوری و ذخیره ســازی آب از 
شــاخصه های ایــن طــرح اســت. وی اضافــه کــرد: همچنیــن 
کلنــگ میــدان میــوه و تره بــار دهاقــان بــا ۲۷ هــزار متــر مربــع 
مســاحت و دارای مراکــز اســتاندارد ســورت و بســته بندی 
مبادلــه و مجموعــه ترمینــال توزیــع میــوه شهرســتان دهاقــان 
ــه  ــد ک ــن زده ش ــه زمی ــاورزی ب ــاد کش ــر جه ــور وزی ــا حض ب
ــی  ــن طــرح، بخــش خصوصــی اســت و پیش بین مجــری ای

ــرای آن شــده اســت. مهــر ــی ب ــارد تومان ــار ۵ میلی اعتب

ــاه اجتماعــی  ــاون، کار و رف کیمیای وطن رئیــس اداره تع
شهرســتان اصفهــان گفــت:  امســال یــک میلیــارد و ۷00 
میلیــون تومــان اعتبــار بــرای مشــاغل خانگــی در نظــر گرفتــه 
شــد. رضــا برزوئیــان افــزود: ســهمیه جدیــد اعتبــارات 
قرض الحســنه مشــاغل خانگــی 1۷ میلیــارد ریــال پیش بینــی 
ــت  ــتیبان پرداخ ــای پش ــه طرح ه ــهمیه ب ــن س ــه ای ــده ک ش
خواهــد شــد. وی بــه برگــزاری اولیــن جلســه کارگروه اشــتغال 
ــه موضــوع  ــان کــرد: توجــه ب ــان اشــاره و بی شهرســتان اصفه

اشتغال، مهم ترین برنامه این کارگروه است.
درخصــوص  اصفهــان  شهرســتان  تعــاون  اداره  رئیــس 
طرح هــای پشــتیبان مشــاغل خانگــی گفــت: طرح هــای 
پشــتیبان مشــاغل خانگــی عــاوه بــر اشــتغال زایی مناســب و 

ســوددهی، دارای مزیــت نســبی و رقابتــی اســت. 

ــه گــردش کار اعام شــده از ســوی  ــا توجــه ب وی ادامــه داد: ب
اداره کل در ایــن زمینــه، بایــد تصمیمــات فــوری بــرای جــذب 

هــر چــه ســریع تر و بهتــر اعتبــارات گرفتــه شــود.
برزوئیــان بیــان داشــت: موانــع و مشــکات ســال های گذشــته 
ــرای جــذب تســهیات پشــتیبان مشــاغل خانگــی یکــی از  ب
مســائل مــورد اعتــراض کارآفرینــان بــود کــه بــه دنبــال حــل 
مشــکات گذشــته، خواســتار تســریع در رونــد انجــام کار 
ــه  ــتیم. وی اضاف ــل هس ــای عام ــتر بانک ه ــکاری بیش و هم
کــرد: بــرای تســهیل در رونــد مشــاغل خانگــی نیــاز بــه 
همــکاری و مشــارکت جــدی فرمانــداری اصفهــان، نماینــدگان 
ــاورزی  ــاد کش ــارت، جه ــدن و تج ــت، مع ــتگاه های صنع دس
میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری، فرهنــگ           
و ارشــاد اســامی و نیــز نماینــدگان بانک هــای عامــل داریــم.

معاون جوانان جمعیت هالل احمر اصفهان خبر داد:

آموزش پیشگیری از اعتیاد  در هالل احمر 

مدیر امور سینمایی حوزه هنری اصفهان خبر داد:

ایجاد اولین کافه سینمای کشور در سینما ساحل
رئیس اداره تعاون اصفهان خبر داد:

تسهیالت یک میلیارد تومانی برای مشاغل خانگی

رئیس جهاد کشاورزی اصفهان عنوان کرد:

بهره برداری از مجتمع سبز سایوان انرژی در دهاقان 

 »غار دنگزلو« 
جاذبه شگفت انگیز دنای سمیرم 

ــمار  ــه ش ــا ب ــته کوه دن ــی رش ــای آب ــه از غاره ــو« ک ــار دنگزل »غ
مــی رود در باالدســت یکــی از سرشــاخه های رودخانــه ماربــر قــرار 

ــت. ــی اس ــه آب ــه حوضچ دارد و دارای س
 ایــن غــار در ضلــع شــمال شــرقی کــوه دنــا و در حوالــی روســتایی 
بــه نــام دنگزلــو کــه قدمتــی بیــش از  یکصــد ســال دارد و از توابــع 
ــات  ــه ارتفاع ــمیرم و در دامن ــتان س ــا شهرس ــای علی ــش پادن بخ

نــوول قــرار دارد، بــه شــمار مــی رود.
ــده  ــع ش ــان واق ــتان اصفه ــتحفاظی اس ــوزه اس ــار در ح ــن غ ای
و کشف نشــده ای  فــراوان کشف شــده  جاذبه هــای  دارای  کــه 
اســت کــه از لحــاظ قندیل هــای یخــی، راهروهــای آب و ... 
ــای آن شــناخته شــود  ــه زوای ــوده و چنانچــه هم ــرد ب منحصربه ف
می تــوان از آن بــه گســتردگی غــار علــی صــدر  بهره بــرداری کــرد.

ایــن غــار کــه دارای ســه حوضچــه آبــی اســت، اولیــن بــار توســط 
چنــد نفــر از اعضــای گــروه کوهیــاران و بــا راهنمایــی اهالــی روســتا 
ــه ورودی  ــتن دهان ــل داش ــه دلی ــا ب ــد؛ ام ــش ش ــف و پیمای کش

ــا  ــار تنه ــن غ ــردش در ای ــودن آن، ورود و گ ــخت گذر ب ــگ و س تن
ــر اســت. ــوردی امکان پذی ــوردی و غارن ــزات کامــل کوهن ــا تجهی ب

طــول ایــن غــار حــدود 1.۵ کیلومتــر بــوده و بــا توجــه بــه جریــان 
ــوه دارای آب  ــمه های درون ک ــن آب آن از چش ــتن آب و تأمی داش
ــزرگ  ــای ب ــار دارای تاالره ــن غ ــت. ای ــک اس ــرد و خن ــیار س  بس
ــرد  ــور ک ــا عب ــق از آن ه ــا قای ــد ب ــه بای ــت ک ــاالب اس ــد ت  و چن
ــود.  ــوب می ش ــا محس ــه پادن ــی منطق ــم آب ــع مه ــی از مناب و یک
ــتایی  ــی روس ــا دارای بافت ــته کوه دن ــمال رش ــا در ش ــه پادن منطق
ــزرگ  ــل ب ــیمدان از ای ــه فارس ــاق طایف ــل یی ــایری و مح و عش

ــت. ــقایی اس قش
غــار دنگزلــو در گــروه غارهــای آهکــی ایــران قــرار و رودخانه هــای 
ــت  ــه عل ــار ب ــود دارد. آب درون غ ــق در آن وج ــم عم ــق و ک عمی

ــا بســیار خنــک اســت.  سرچشــمه گرفتــن از کوهــای پادن
ــه ایــن غــار ابتــدا بایــد از ســمت شــهر اصفهــان  ــرای رســیدن ب ب
بــه طــرف شهرســتان ســمیرم حرکــت کنیــد و از آنجــا بــه ترتیــب 
 بــه ســمت بخــش شــهر حنــا و از آنجــا بــه ســمت روســتای نقــل 
ــه ســمت  ــا و ســیب، ب ــد دن ــان مرواری ــان درخت ــور از می ــا عب و ب

ــد. ــو بروی ــار دنگزل غ

امــام جمعــه اصفهــان گفــت: در انتخابــات 
بایــد چــپ و راســت را کنــار بگذاریــم 
ــرادی  ــم و اف ــاره نامزدهــا تحقیــق کنی درب
را کــه درســت کار نمی کننــد و فقــط شــعار 

ــم. ــاب نکنی ــد، انتخ می دهن
  آیــت هللا ســید یوســف طباطبایی نــژاد 
بایــد  رســانه ها  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا 
معلــم اخــاق و فرهنــگ دینــی بــرای 
زدن  تهمــت  گفــت:  باشــند،  جامعــه 
فــردی  از  اگــر  نیســت؛  ســاده ای  کار 
بهتــان  او  بــه  نبایــد  نیایــد   خوشــمان 

بزنیم.

ــت در  ــه فعالی ــا وجــود اینک ــزود: ب وی اف
رســانه، کار ارزشــمندی اســت، خــوراک 
ــد  ــت و بای ــانه اس ــت رس ــری در دس خب
مســموم  خــوراک  تــا  بــود  مراقــب 
اگــر  نشــود؛  داده  مــردم  دســت  بــه 
کســی از گنــاه دوری کنــد، خداونــد راه 
فــرار از فتنــه را بــه او نشــان خواهــد 
عطــا  او  بــه  ظلمــت  در  نــوری  داد؛ 
تاریکــی گمــراه                                              هیــچ  در  تــا  می کنــد 

نشــود.
وی تصریــح کــرد: بهتریــن دموکراســی در 
کشــور مــا وجــود دارد؛ چــرا کــه با گذشــت 

نزدیــک  تقریبــا  انقــاب  از  ســال   ۳۸
ــت؛  ــده اس ــزار ش ــات برگ ــه ۳۸ انتخاب ب
قــوت  و  ســربلندی  باعــث  انتخابــات 
ــگان در  ــه بیگان ــود و آنچ ــت می ش حکوم
ــد  ــا می زنن ــت و پ ــود دس ــانه های خ رس
ــد  ــه می خواهن ــت ک ــل اس ــن دلی ــه ای ب

ــد.  ــدا کنن ــت ج ــردم را از حکوم م
 دشــمن موفــق بــه ایــن جدایــی نمی شــود 
و بــا مشــاهده حضــور مــردم دچــار یــأس 

خواهــد شــد.
مــردم  داشــت:  عنــوان  طباطبایی نــژاد 
ــواره  ــد، هم ــه دارن ــی ک ــم گایه های علی رغ
ــن  ــم ای ــت ایســتاده اند؛ مه پشــت حکوم
اســت کــه قطــار در حــال حرکــت بــر روی 

ریــل خــودش اســت.
حــل  را  آن هــا  داریــم کــه  دعواهایــی 

می کنیــم؛ امــا مظهــر وحــدت همــه مــردم 
وابســتگی بــه انقــاب و حضــور حداکثــری 

پــای صندوق هــای رأی اســت.
را  راســت  و  بایــد چــپ  انتخابــات  در   
ــق  ــا تحقی ــاره نامزده ــم، درب ــار بگذاری  کن
کار  درســت  کــه  را  افــرادی  و   کنیــم 
 نمی کننــد و فقط شــعار می دهنــد، انتخاب

نکنیم.
وی ادامــه داد: در انتخابــات بایــد هــم 
ــم  ــدار کنی ــران را بی ــم دیگ ــان و ه خودم

ــد. ــاب کنن ــت انتخ ــه درس ک
ــق و در انتخــاب خــود   اگــر انســان تحقی
ــم  ــدارد؛ مه ــرادی ن ــچ ای ــد، هی اشــتباه کن
 ایــن اســت کــه تــاش خــود را کــرده 
ــق و  ــح تحقی ــرد اصل ــاب ف ــرای انتخ و ب

بررســی انجــام داده اســت. فــارس
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فرمانده سپاه نجف آباد:
 بسیج در تراز انقالب است 

نه در تراز حزب گروه
ــان  ــا بی ــاد  ب ــه نجف آب ــپاه ناحی ــده س  نجف آبــاد - فرمان
ــت:  ــت، گف ــان اس ــروه و جری ــر از گ ــیج فرات ــه بس اینک
ــه صــورت  ــراز انقــاب اســت و هیــچ وقــت ب بســیج در ت
ــه  ــزی ک ــا چی ــود و تنه ــات  نمی ش ــی وارد انتخاب مصداق
اهمیــت دارد انتخــاب اصلــح بــر اســاس ماک هــای 

ــت. ــری اس ــم رهب ــام معظ ــام)ره( و مق ام
 ســرهنگ مهــدی ســاعی در مراســم افتتــاح مســجد امــام 
ــط  ــه توس ــهر ک ــدر فریدونش ــتای بن ــین)ع( در روس حس
ــل  ــت: دلی ــود، گف ــده ب ــاخته ش ــادی س ــای جه گروه ه
ناکامــی دشــمنان ایــن بــود کــه آن هــا در محاســبات خــود 
ــرم جمهــوری اســامی کــه  ــوان قــدرت ن ــه عن بســیج را ب
ــود در  ــر ب ــاب حاض ــاز انق ــورد نی ــای م ــام صحنه ه در تم
نظــر نگرفتــه بودنــد و همیــن قــدرت نــرم مردمــی انقــاب 
اســت کــه می توانــد انقــاب را بــه اهــداف خــودش 

برســاند.
ســرهنگ ســاعی  بــا اشــاره بــه انتخابــات پیــش رو 
ــور  ــا حض ــردم ب ــال ۸۸ م ــه در س ــور ک ــت: همان ط گف
خــود در 09 دی مــاه بــه صحنــه آمدنــد و ســیلی محکمــی 
ــا  ــم ب ــروز ه ــد، ام ــران زدن ــاب و فتنه گ ــه دشــمنان انق ب
ــم  ــت چش ــات ۲9 اردیبهش ــری در انتخاب ــور حداکث حض

ــرد. ــد ک ــور خواهن ــمنان را ک ــد دش امی
ــر از   ــدس، کاری زیبات ــاع مق ــس از دف ــا پ ــت: م  وی  گف
اردوهــای جهــادی ســراغ نداریــم و ایــن بــرای مــا افتخــار 
اســت کــه هــر کجــا نیــاز باشــد، بــه مــردم خدمــت کنیــم    
و خداونــد متعــال را بــه خاطــر ایــن توفیق شــاکر هســتیم.

 340 هزار هکتار از اراضی اصفهان  
فاقد سند است

ــان  ــتان اصفه ــازی اس ــر کل راه و شهرس  اصفهــان - مدی
ــا منابــع طبیعــی اســتان اصفهــان  درنشســت مشــترک ب
کــه  جهــت تبییــن شــیوه ها و راهکارهــای تحویــل اراضــی 
ملــی داخــل و خــارج از حریــم و بــا هــدف ایجــاد ارتبــاط 
تنگاتنــگ بیــن دو اداره کل بــرای مبــارزه بــا زمین خــواری 
برگــزار شــد، گفــت: از 10۷ شــهر اســتان، 9۵ شــهر مصوبــه 
شــورای عالــی شهرســازی و معمــاری را دریافــت کردنــد؛ 
ــه ایــن طرح هــای مصــوب  الزم اســت در ایــن راســتا کلی
 در اختیــار منابــع طبیعــی جهــت اقدامــات الزم قــرار گیــرد 
و دربــاره اراضــی ای کــه ســند ندارنــد، اقدامــات مشــابهی 
ــا  ــا نیازه ــب ب ــوالت متناس ــل و تح ــرای تحوی ــام و ب انج
ــناد و  ــم اس ــارج از حری ــی خ ــه اراض ــده و کلی ــدام ش اق

ــود. ــل داده ش ــی تحوی ــع طبیع ــه مناب ــدارک ب م
حجت الــه غامــی افــزود: از 10۷ شــهر اســتان، ۸۵ شــهر 
ــوع  ــاحت مجم ــه مس ــتند ک ــخص هس ــم مش دارای حری
ایــن اراضــی ۵00 هــزار هکتــار اســت و تاکنــون 160 هــزار 
ــد  ــار فاق ــزار هکت ــده و ۳40 ه ــنددار ش ــن س ــار زمی هکت

ســند اســت .
درادامــه نیــز مدیــر کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری 
ــعت  ــار وس ــزار هکت ــون و ۷00 ه ــت: از 10 میلی ــتان گف اس
ــع  ــار عرصه هــای مناب اســتان، 9 میلیــون و ۵00 هــزار هکت
طبیعــی اســت کــه از ایــن میــزان، 9۸ درصــد ســند بــه نــام 

ــت صــادر شــده اســت. دول
متعــدد  قوانیــن  داشــتن  را  زمین خــواری  عامــل  وی 
ــن  ــوص زمی ــده درخص ــدد تصمیم گیرن ــتگاه های متع دس
و نداشــتن نیروهــای متخصــص در بخــش زمیــن عنــوان 
کــرد و گفــت: بــه دالیــل یادشــده و بــه جهــت نبــود 
هماهنگی هــا، متاســفانه اراضــی داخــل محــدوده قانونــی 

ــت. ــده اس ــف مان ــهرها باتکلی ــم ش ــل حری و در داخ

 افزایش 1۶ درصدی هزینه های 
رهن و اجاره مسکن در اصفهان

ــه مشــاوران امــاک   اصفهــان - نایب رئیــس دوم اتحادی
ــی بیشــتر  ــه در شــرایط کنون ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــان ب اصفه
مــردم تمایــل بــه اجــاره مســکن دارنــد، گفــت: از ابتــدای 
ــال  ــابه س ــدت مش ــه م ــبت ب ــون نس ــاری تاکن ــال ج س
ــان  گذشــته، هزینه هــای رهــن و اجــاره مســکن در اصفه

ــه اســت. ــش یافت ــا 16 درصــد افزای ــن 1۲ ت بی
ــد و  ــازار خری ــت ب ــوص وضعی ــدی درخص ــعود احم مس
اجــاره مســکن در اصفهــان اظهــار داشــت: از ابتــدای 
ــه  ــانی ک ــی و کس ــدگان واقع ــون مصرف کنن ــال تاکن امس
نیــاز بــه مســکن داشــتند، اقــدام بــه خریــد ِملــک بنــا بــر 

ــد. ــود کرده ان ــی خ ــوان مال ت
وی بــا بیــان اینکــه در شــرایط کنونــی بیشــتر مــردم تمایــل 
ــه  ــی ک ــا زمان ــان داشــت: ت ــد، بی ــه اجــاره مســکن دارن ب
بــازار در رکــود باشــد، مــردم تنهــا اقــدام بــه اجــاره و رهــن 
ــد  ــرای خری ــی ب ــه کاف ــه هزین ــرا ک ــد؛ چ ــکن می کنن مس

ندارنــد.
ــدود ۵0  ــادی ح ــرایط اقتص ــاس ش ــر اس ــه وی ب ــه گفت ب
درصــد مالــکان تمایــل بــه رهــن و ۵0 درصــد دیگــر تمایــل 
ــن در  ــد؛ ای ــتاجران دارن ــه مس ــود ب ــازل خ ــاره من ــه اج ب
حالــی اســت کــه از ابتــدای ســال جــاری تاکنــون نســبت 
 بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته، هزینه هــای رهــن 
و اجــاره مســکن در اصفهــان بیــن 1۲ تــا 16 درصــد 

افزایــش یافتــه اســت.
احمــدی بــا بیــان اینکــه وضعیــت قیمــت خریــد و فروش 
ــح  ــت، تصری ــته اس ــال گذش ــابه س ــال مش ــکن امس مس
کــرد: بســیاری از مــردم و مالــکان در انتظــار نتایــج 

ــتند. ــکن هس ــرای مس ــوری ب ــت جمه ــات ریاس انتخاب
ــاک  ــاوران ام ــه مش ــس دوم اتحادی ــه نایب رئی ــه گفت ب
اصفهــان، رونــق یــا رکــود مســکن در ماه هــای دیگــر 
امســال، بســتگی بــه سیاســت های حمایتــی دولــت 
انبوه ســازان  و  مــردم  بــه  تســهیات  ارائــه  و   آینــده 

دارد.
وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه ســال گذشــته و امســال 
ــن  ــرای زوجی ــز شــاهد افزایــش ســقف وام مســکن ب نی
بودیــم، بیــان داشــت: بــا وجــودی کــه ســقف وام افزایــش 
ــن  ــی ای ــود بانک ــاد س ــرخ زی ــل ن ــه دلی ــا ب ــه، ام یافت
ــرای زوجیــن گاه مشــکل  ــدن آن هــا ب تســهیات، بازگردان
ــه  ــرا ک ــد؛ چ ــد کنن ــه خری ــدام ب ــد اق ــت و نمی توانن اس
ــای  ــتر از وام ه ــیار بیش ــکن بس ــد مس ــای خری هزینه ه

ــت. ــود اس موج

امام جمعه اصفهان:

افرادی را که فقط شعار می دهند، انتخاب نکنیم 

P.Khakbazan@eskimia.ir
پریسا خاکبازانکیمیای وطن

ایســتگاه های  کــه  هســتیم  تــاش  »در 
شــریعتی، ســی و ســه پــل و آزادی در نیمــه 
ــد.«  ــرداری برس ــه بهره ب ــال ب ــت امس نخس
ــای  ــن روزه ــه در آخری ــان ک ــهردار اصفه ش
ــهری  ــران ش ــراه مدی ــه هم ــت ماه ب اردیبهش
شــهری  قطــار  ایســتگاه  از  بازدیــد  بــه 
ــت  ــود، ازحمای ــه ب ــان رفت ــریعتی اصفه ش
جــدی بــرای تکمیــل خــط یــک قطــار 
شــهری اصفهــان ســخن بــه میــان آورد  
و بــر ایــن مســئله تاکیــد کــرد: متــروی 
ــن  ــاری و تأمی ــکل اعتب ــچ مش ــان هی اصفه
از آن  نــدارد و حمایت هــای الزم  مصالــح 

می گیــرد.  صــورت 
  مهــدی جمالی نــژاد بــا بیــان اینکــه در حــال 
حاضــر رویکردهــای اصلــی مدیریت شــهری 
بــر تکمیــل هرچــه ســریع تر فــاز ســوم خــط 

ــار  ــان اســت، اظه ــک قطــار شــهری اصفه ی
داشــت: در حــال حاضــر هیــچ مشــکلی در 
ــاخت  ــه س ــح و بودج ــن مصال ــه تأمی زمین
ــرد  ــاش ک ــد ت ــدارد و بای ــود ن ــروژه وج پ

ــود. ــرف ش ــز برط ــده نی ــائل باقی مان مس
 جدیت در تکمیل ایستگاه قطار 

شهری شریعتی  
ــتگاه  ــل ایس ــه تکمی ــر اینک ــد ب ــا تأکی وی ب
ــه  ــان در نیم ــریعتی اصفه ــهری ش ــار ش قط
ــا قاطعیــت محقــق  نخســت امســال بایــد ب
ــتیم  ــال آن هس ــه دنب ــه داد: ب ــود، ادام ش
ــه  ــی و س ــریعتی، س ــتگاه های ش ــه ایس ک
ــه  ــال ب ــت امس ــه نخس ــل و آزادی در نیم پ
بهره بــرداری برســد و همــه حمایت هــای 

الزم در ایــن زمینــه صــورت می گیــرد.
ــن  ــوزه تأمی ــه داد: شــهرداری در ح وی ادام
بحــث  و  مالــی  بحث هــای  مصالــح، 
پشــتیبانی نهایــت حمایــت را از ســازمان 

قطــار شــهری و پروژه هــای در دســت اجــرا 
می دهــد. انجــام 

نماســازی ورودی شــرقی ایســتگاه   
شــریعتی

مشــاور عالــی شــهردار اصفهــان هــم در 
ــاخت  ــد س ــه رون ــاره ب ــا اش ــه ب ــن جلس ای
ســه ایســتگاه ســی و ســه پــل، شــریعتی و 
آزادی اظهــار داشــت: در حــال حاضــر تــاش 
پرســنل  و  مشــاوران  پیمانــکاران،  همــه 
ــه  ــان و حوم ــهری اصفه ــار ش ــازمان قط س
ــده  ــوف ش ــروژه معط ــن پ ــاخت ای ــه س  ب
ــتگاه ها  ــه ایس ــت ک ــی آن اس ــاش اصل و ت

ــند. ــرداری برس ــه بهره ب ــرر ب ــان مق در زم
نماســازی  داد:  ادامــه  شــعرباف  جــواد 
ورودی شــرقی ایســتگاه شــریعتی از هفتــه 
جــاری آغــاز می شــود و قــرار اســت تکمیــل 
آن بــا ســرعت جالــب توجهــی پیگیــری 

ــود. ش
 کار جهادی برای متروی اصفهان 

ــای کاری  ــه جبهه ه ــه هم ــان اینک ــا بی وی ب

ایســتگاه بایــد بــه صــورت  مــوازی کار خــود 
بتن ریــزی  داد:  ادامــه  ببرنــد،  پیــش  را 
شــریعتی  ایســتگاه  غربــی  دسترســی 
 اصفهــان هفتــه گذشــته صــورت گرفتــه 
فعالیت هــای  دیگــر  اســت کــه  قــرار  و 
ســاخت پــروژه نیــز بــه مــوازات آن صــورت 

ــرد. گی

ــان  ــا بی ــان ب ــهردار اصفه ــی ش ــاور عال مش

و  شــمالی  بخش هــای  تحویــل  اینکــه 
جنوبــی ایســتگاه بــه ســازمان عمــران جهــت 
ــود،  ــض می ش ــی تفوی ــوژ میان ــاز کار رف آغ
اضافــه کــرد: بــا فعالیــت صــورت گرفتــه در 
ــتگاه آزادی  ــا ایس ــی ت ــرقی و غرب ــع ش ضل
ــدارد و مســئله ای در  ــرق وجــود ن مشــکل ب

ــت. ــش نیس ــن بخ ــدازی ای ــه راه ان زمین
ــی از  ــرداری بخش ــا بهره ب ــت ب ــی اس گفتن
ــون 11  ــان، هم اکن ــروی اصفه ــک مت ــط ی خ
کیلومتــر از خــط یــک متــروی اصفهــان حــد 
فاصــل ایســتگاه قــدس تــا تختــی از ســاعت 
۷ صبــح تــا 1۵ هــر روز در حــال بهره بــرداری 

و اســتفاده شــهروندان اســت.
فــاز اول و دوم خــط یــک متــروی اصفهــان 
قــرار  بهره بــرداری  مــورد  هم اکنــون  کــه 
ــود  ــاز می ش ــدس آغ ــتگاه ق ــه، از ایس گرفت
بهارســتان،  ایســتگاه های  از  عبــور  بــا  و 
ــی،  ــح، شــهید علیخان گلســتان، شــهید مفت
ــر       ــهید باهن ــران، ش ــهید چم ــر، کاوه، ش جاب

ــد. ــی می رس ــتگاه تخت ــه ایس ــهدا، ب و ش

شهردار اصفهان در بازدید از قطارشهری: 

متروی اصفهان مشکل 
اعتباری و تأمین مصالح ندارد

،،
 شــهرداری در حــوزه تأمیــن مصالــح
بحث هــای مالــی و بحــث پشــتیبانی 
نهایــت حمایــت را از ســازمان قطــار 
شــهری و پروژه هــای در دســت اجــرا 

انجــام می دهــد.
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چهارراه نظر

 واژگونی اتوبوس 
در محور شیراز – مرودشت

 فــارس- رئیــس پلیــس راه فــارس گفــت: بــر اثــر 
واژگونــی یــک دســتگاه اتوبــوس در محــور شــیراز – 
مرودشــت، ۱۶ نفــر مجــروح و بــه مراکــز درمانــی انتقــال 

داده شــدند.
ــوران پلیــس راه از  ســرهنگ احمــد احمــدی گفــت: مأم
ــک  ــوع ی ــی ۱۱۰، از وق ــای پلیس ــز فوریت ه ــق مرک طری
ــت  ــیراز- مرودش ــور ش ــوس در مح ــی اتوب ــره واژگون فق
در  شــدند.  حاضــر  محــل  در  بالفاصلــه  و  مطلــع 
ــتگاه  ــک دس ــد ی ــخص ش ــده مش ــی های انجام ش بررس
اتوبــوس کــه بــا ۱۹ مســافر در محــور مدنظــر در حــال تردد 
ــافران  ــر از مس ــر آن ۱۶ نف ــر اث ــده و ب ــون ش ــوده، واژگ ب
ــا بیــان اینکــه کلیــه مجروحــان  مجــروح شــده اند. وی ب
ــدند،  ــال داده ش ــی انتق ــز درمان ــه مراک ــداوا ب ــت م جه
ــه  ــه تخطــی از ســرعت مطمئن افــزود: علــت وقــوع حادث
ــت. ــده اس ــخیص داده ش ــوس تش ــده اتوب ــوی رانن از س

 سقوط مرگبار کارگر جوشکار 
در ساختمان  

 تهــران - رعایــت نکــردن اصــول ایمنــی حیــن کار در 
یــک کارگاه ســاختمانی موجــب ســقوط مرگبــار یــک 
ــراقی  ــر اش ــار علی اکب ــر اظه ــا ب ــد. بن ــکار ش ــر جوش کارگ
فرمانــده ایســتگاه ۴۳ آتش نشــانی تهــران، در یــک کارگاه 
ســاختمانی بــه مســاحت تقریبــی ۷۰۰ متــر مربــع کــه یک 
ــک  ــود، ی ــاخت ب ــال س ــه در ح ــاری ۱۲ طبق ــع تج مجتم
کارگــر ســاختمانی حــدودا ۴۵ ســاله در حــال جوشــکاری 
ــه اول  ــه طبق ــتم ب ــه هش ــاره از طبق ــه یک ب ــه ب ــود ک ب

ــرد. ــوت ک ــا ف ســقوط و متاســفانه در ج

 ۲ مأمور نیروی انتظامی 
در اهواز به شهادت رسیدند

ــتان  ــی اس ــی انتظام ــی فرمانده ــاون اجتماع اهــواز - مع
خوزســتان از شــهادت دو تــن از مأمــوران فرماندهــی 
ــی  ــرهنگ عل ــر داد.  س ــواز خب ــتان اه ــی شهرس انتظام
ــه مســلحانه  ــت: حمل ــر گف ــن خب ــالم ای ــا اع قاســم پور ب
افــراد ناشــناس یکشنبه شــب منجــر بــه شــهادت دو تــن 
ــر کــف و حافظــان امنیــت و آرامــش  از مأمــوران جــان  ب
مــردم در فرماندهــی انتظامــی شهرســتان اهــواز شــد 
ــرای شناســایی و  ــالش ب ــه ت ــات اولی ــان لحظ ــه از هم ک

ــت. ــده اس ــاز ش ــان آغ ــتگیری ضارب دس

 واژگونی اتوبوس در بیرجند 
16زخمی بر جاگذاشت

بیرجنــد - رئیــس پلیــس راه خراســان جنوبــی گفــت: در 
ــران  ــد - ته ــوس بیرجن ــتگاه اتوب ــک دس ــی ی ــر واژگون اث
در کیلومتــر پنــج شــهر خوســف - بیرجنــد، ۱۶ تــن از ۱8 

سرنشــین آن زخمــی شــدند. 
ــه ســاعت  ــن حادث ــزود: ای ــی اف ســرهنگ حســین رضای
۱۵:۵۰ دقیقــه دیــروز رخ داد و مجروحــان حادثــه بــه 

ــدند. ــل ش ــد منتق ــا)ع( بیرجن ــام رض ــتان ام بیمارس
ــاده و  ــوس از ج ــدن اتوب ــارج ش ــه را خ ــت حادث وی عل

ــرد. ــر ک ــاد ذک ــرعت زی ــر س ــی در اث واژگون

 ناکامی قاچاقچیان 
در انتقال ۲0۲ کیلوگرم حشیش

کرمــان - ســرهنگ محمــود بیدشــکی، فرمانــده انتظامــی 
شهرســتان عنبرآبــاد اســتان کرمــان، از دســتگیری دو 
قاچاقچــی و کشــف ۲۰۲ کیلوگــرم حشــیش در ایــن 
ــن  ــی ای ــوران انتظام ــت:  مام ــر داد و گف ــتان خب شهرس
اشــراف  و  تخصصــی  اقدامــات  از  پــس  فرماندهــی 
اطالعاتــی، منــزل و مخفیــگاه متهمــان را شناســایی و در 
ــک  ــی در ی ــام قضائ ــا مق ــی ب ــی هماهنگ ــتا ط ــن راس ای
 عملیــات ضربتــی دو نفــر ســوداگر مــرگ را دســتگیر 
کــرده و در بازرســی از منــزل آنــان ۲۰۲ کیلــو حشــیش را 

کشــف کردنــد.

عاقبت دزد دوچرخه ها
پارکینــگ  از  را  دوچرخــه   ۲۰ کــه  ســارقی   - ک  ارا
در  بــود،  کــرده  ســرقت  اراک  شــهر  آپارتمان هــای 
تحقیقــات کارآگاهــان پلیــس آگاهــی شناســایی و 

شــد. دســتگیر 
ــره ســرقت دوچرخــه طــی  ــن فق ــوع چندی ــی وق  در پ
چنــد مــاه گذشــته در اراک موضــوع در دســتور کار 
مامــوران پلیــس آگاهــی ایــن شهرســتان قــرار گرفــت 
و در تحقیقــات اولیــه پلیــس مشــخص شــد ســرقت ها 
آپارتمان هــا  و  مســکونی  مجتمع هــای  پارکینــگ  از 
نورالدیــن  ســید  ســرهنگ  اســت.  صــورت گرفتــه 
حســینی، رئیــس پلیــس آگاهــی فرماندهــی انتظامــی 
اســتان مرکــزی گفــت: در عملیاتــی غافلگیرانــه ســارق 
ــره  ــه ۲۰ فق ــا ب ــد و در بازجویی ه ــتگیر ش در اراک دس
ــتگاه  ــرد؛ ۱۷ دس ــراف ک ــه در اراک اعت ــرقت دوچرخ س
از دوچرخه هــا کــه بــه شــهروندان فروختــه شــده بــود، 
ــم پــس  ــل داده و مته ــگان تحوی ــه مالباخت کشــف و ب
ــی معرفــی شــد. ــه مراجــع قضای ــده ب از تشــکیل پرون

دومین جسد سیل لردگان پیدا شد  
در هشــتمین روز جســت وجو بــا تــالش نیروهــای امــدادی 
ــیدمحمد  ــتای س ــیل روس ــد س ــن جس ــان دومی و غواص
بخــش منــج  در ســد کارون ۴ پیــدا شــده اســت.در حادثه   
جــاری شــدن ســیل در روســتای ســیدمحمد بخــش منــج 
ــوان  ــن از بان ــار ت ــردگان رخ داد چه ــتان ل ــع شهرس از تواب

ناپدیــد و دو تــن دیگــر مصــدوم شــدند.

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرانصیریگروهاستانها

ــد  ــی مانن ــر ثبــت جهان اســتان کرمــان دارای ۷ اث
کویــر لــوت، بــاغ شــاهزاده ماهــان، روســتای 
صخــره ای میمنــد، قنــوات )دو قنــات بــم و یــک 

ــت.  ــم اس ــی ب ــار( و ارگ تاریخ ــات جوپ قن
اســتان  ایــن  تاریخــی  محوطــه  وســیع ترین 
مربــوط بــه حــوزه هلیــل رود و جیرفــت بــه 
ــن  ــه آخری ــت ک ــع اس ــر مرب ــعت ۴۰۰ کیلومت وس
یافته هــای باستان شناســی، قدمــت ایــن منطقــه 
ــن نســبت داده  ــل بین النهری ــا قب ــدن م ــه تم را ب

ــت. اس
بــا توجــه بــه موقعیــت فرهنگــی و ژئوجغرافیایــی 
میــراث  کل  مدیــر  ســراغ  بــه  اســتان  ایــن 
ــتان  ــتی اس ــع دس ــگری و صنای ــی، گردش فرهنگ
 کرمــان  رفتیــم تــا ایشــان دربــاره برنامه هــا 
ــتان در  ــن اس ــت در ای ــرار اس ــه ق ــی ک و اقدامات
ســال جــاری بــرای رونــق گردشــگری انجام شــود 

بــه مــا بگوینــد.
محمــود وفایــی بــا اشــاره بــه اینکــه اســتان 
کرمــان بــه واســطه تعــداد آثــار ثبت شــده در 
ــده(،  ــی و ۵ پرون ــر جهان ــی )۷ اث ــت جهان فهرس
ــت: 8۰ درصــد از  ــه نخســت کشــور را دارد، گف رتب
ــت  ــان اس ــوت در کرم ــر ل ــده کوی ــه ثبت ش عرص
و تاکنــون ۷۰۰ اثــر در فهرســت میــراث ملــی 

ثبــت شــده و ۷ هــزار اثــر تاریخــی بــه طــور کلــی 
ــده اند. ــل نش ــوز کام ــه هن ــده ک ــایی ش شناس

وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــر اســاس پیش بینی هــا 
ــی وارد  ــگر خارج ــزار گردش ــا ۵۰  ه ــال ۴۰ ت امس
ایــن اســتان می شــوند، افــزود: خوشــبختانه 
بخــش گردشــگری اســتان کرمــان شــاهد رشــد 
ــوده  ــن بخــش ب ــا ۳۰ درصــدی شــاغالن ای ۲۵ ت
ــر  ــزار نف ــه ۴ ه ــک ب ــه نزدی ــه طــوری ک اســت؛ ب
ــت هســتند. ــه فعالی ــن صنعــت مشــغول ب در ای

 ارزآوری صنعت گردشگری  
صنعــت  کرمــان  اســتان  در  داد:  ادامــه  وی 
ــعه  ــور توس ــومین مح ــوان س ــه عن ــگری ب گردش
ــت  ــای صنع ــار بخش ه ــتان در کن ــادی اس اقتص
معــدن و تجــارت و کشــاورزی محســوب می شــود 
از ۲ هــزار و 8۰۰ میلیــارد  بیــش  و هم اکنــون 
ــگری در  ــش گردش ــرمایه گذاری در بخ ــان س توم

ــت. ــال اجراس ح
وفایــی اعــالم کــرد: طــی ۳ ســال گذشــته بیــش 
ــون دالر  ــا ۲۵ میلی ــر ب ــان براب ــارد توم از 8۰۰ میلی
درآمــد صنعــت گردشــگری اســتان کرمــان بــوده 
حاصــل گردشــگری  آن  دالر  میلیــون   ۱۵ کــه 
ــی  ــه گردشــگری داخل ــوط ب ــه مرب خارجــی و بقی

اســت.
ــه داد:  ــان ادام ــی کرم ــراث فرهنگ ــر کل می  مدی
ــت در  ــزار تخ ــه ۳ ه ــک ب ــر نزدی ــال حاض در ح

بخــش هتل هــا  و ۲ هــزار و ۵۰۰ تخــت در بخــش 
 مهمانپذیــر و همچنیــن ۱۱۰ ظرفیــت بوم گــردی 
و تعــدادی خانه مســافر نیــز آمــاده ارائــه خدمــات 
ــا متاســفانه  ــه گردشــگران هســتند؛ ام ــی ب اقامت
ایــن ظرفیــت اقامتــی متناســب با رشــد گردشــگران 

خارجــی بــه اســتان کرمــان نیســت.
 ایجاد هتل های جدید در کرمان

وی بــا اشــاره بــه اینکــه در چهــار ســال گذشــته ۶ 
 هتــل بــه ظرفیــت اقامتــی اســتان افــزوده شــده 
و ایــن اســتان دارای ظرفیــت هتــل ۵ ســتاره 
اســت گفــت: هم اکنــون ده پــروژه ســاخت هتــل 
در اســتان کرمــان در حــال اجراســت کــه ۶ هتــل 
۵۰ درصــد رشــد فیزیکــی داشــته و تعــدادی هــم 

ــیده اند. ــرداری رس ــه بهره ب ــه مرحل ب
ــه  ــر ۵۰ خان ــال حاض ــرد: در ح ــار ک ــی اظه وفای
ــل  ــه هت ــل ب ــاده تبدی تاریخــی واجــد شــرایط آم
ــن  ــه بزرگ تری ــن زمین ــتند. در همی ــنتی هس س
خانــه خشــتی جهــان ، خانــه حــاج آقــا علــی بــا 
زیربنــای بیــش از ۷ هــزار متــر مربــع بــه عنــوان 
ــازی  ــال آماده س ــنتی در ح ــل س ــن هت بزرگ تری

ــت. اس
همچنیــن کاروانســرای وکیــل کرمــان نیــز بــا 
همــکاری ســرمایه گذاران بخــش خصوصــی احیــا 
ــار  ــی در اختی ــای اقامت ــوان فض ــه عن ــده و ب ش

گردشــگران قــرار می گیــرد.
ــان دارای  ــتان کرم ــه اس ــه اینک ــاره ب ــا اش  وی ب
ــر  ــت از نظ ــوان گف ــه می ت ــت ک ــرودگاه اس ۵ ف

ــا  ــه داد: ب ــرار دارد، ادام ــور ق ــدر کش ــداد در ص تع
تالش هــای بخــش دولتــی و خصوصــی در ســال 
۹۶، کرمــان ارتبــاط خــود را از طریــق شــرکت های 
هواپیمایــی بــا خــارج از کشــور برقــرار می کنــد تــا 
رونــد رو بــه رشــد اســتان کرمــان بــا ایجــاد ایــن 

ــد. ــه یاب ــاخت ها ادام زیرس

ــرد: در  ــان ک ــان بی ــی کرم ــراث فرهنگ ــس می رئی
ــی  حــال حاضــر اســتان کرمــان از بن بســت هوای
خــارج شــده و بــا اســتان هایی چــون تبریــز، 
اصفهــان، شــیراز، زاهــدان، تهــران و کیــش ارتبــاط 
ــگرانی  ــان گردش ــتان میزب ــن اس ــی دارد. ای هوای
از کشــورهای اروپایــی ماننــد فرانســه، آلمــان 
ایتالیــا، اسپانیاســت و آمادگــی حضور گردشــگران 
ــوب شــرق آســیا ــادا، جن ــکا، کان  کشــورهای آمری
ــز  ــن را نی ــیه و چی ــه زودی روس ــا و ب ــرق اروپ ش

ــت. داراس

 توجه خاص به واحد های بوم گردی
واحــد   ۱۱۰ تأســیس  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
کرمــان  اســتان  در  بوم گــردی  اقامتــگاه 
کلیــد خــورده، اظهــار داشــت: تاکنــون  در ۶۰ 
ــاد  ــاهد ایج ــتان ش ــتان های اس ــد شهرس درص
درصــد   ۱۰۰ و  بوده ایــم  بوم گــردی  خانه هــای 
شهرســتان ها نیــز متقاضــی راه انــدازی ایــن 

واحدهــا هســتند.
واحدهـــای   ۱۱۰ در  نفـــر   ۳۲۰ افـــزود:  وی   
 اقامتگاهــی بوم گــردی اســتان اشــتغال دارنــد 
در  اقامتگاه هــا  ایــن  درصــد   ۹۰ خوشــبختانه  و 
ــوروز  ــول ن ــد. در ط ــرار دارن ــتان ق ــتاهای اس روس
بیــش از ۷۰۰ میلیــون تومــان درآمــد از طریــق این 

اقامتگاه هــا بــه دســت آمــد.
ــد  ــان تأکی ــی کرمـ ــراث فرهنگ ــل میـ ــر کـ مدیـ
ــب  ــردی موج ــای بوم گ ــدازی خانه ه ــرد: راه ان ک
ــغل  ــاد ش ــتاییان، ایج ــوس روس ــرت معک  مهاج
و درآمــد و همچنیــن حفاظــت از بافــت تاریخــی 
و روســتایی، ترغیــب هتلــداران بــه بهســازی 
بازســازی و نزدیــک ســاختن هتل هــای  اســتان 

ــه اســتاندارد شــده اســت. ــه مرحل ب
ــدوق  ــق صن ــون از طری ــرد: تاکن ــه ک ــی اضاف وفای
میلیــارد  یــک  بــه  نزدیــک  امیــد   کارآفریــن 
و ۳۰۰ میلیــون تومــان تســهیالت جهــت راه انــدازی 
ــش  ــه بی ــده ک ــذب ش ــردی ج ــای بوم گ خانه ه
تســهیالت  ایــن  از  اقامتگاه هــا  درصــد   ۳۵ از 

اســتفاده کرده انــد. 

مدیر کل میراث فرهنگی استان کرمان خبر داد:
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هتل سنتی می شود

معــاون برنامه ریــزی و توســعه شــرکت مهندســی آبفای کشــور 
بــا اشــاره بــه اینکــه۲۶ طــرح تصفیه خانــه فاضــالب در سراســر 
ــه  ــرداری می رســد ک ــه بهره ب ــان ســال جــاری ب ــا پای کشــور ت
ــت،  ــی اس ــاد مقاومت ــای اقتص ــزو طرح ه ــا ج ــن طرح ه ای
ــزار  ــش از ۴8۰ ه ــد بی ــا می توانن ــن تصفیه خانه ه ــت: ای گف
ــد  ــه کنن ــده را تصفی ــای جمع آوری ش ــب فاضالب ه ــر مکع مت
ــا  ــع ب ــر قان ــد. علی اصغ ــد بازگردانن ــه تولی ــه چرخ ــاره ب و دوب
بیــان اینکــه اعتبــار تخصیــص داده شــده بــه ایــن طرح هــا ۱۱ 
هــزار میلیــارد میلیــارد ریــال اســت، افــزود: شــبکه فاضــالب 
ــت  ــدن اس ــل ش ــال تکمی ــور در ح ــهر کش ــش از ۲۰۰ ش در بی
و تعــدادی از ایــن طرح هــا تــا پایــان ســال جــاری بــه 
ــش آب  ــه در بخ ــان اینک ــا بی ــع ب ــد. قان ــرداری می رس بهره ب
ــرمایه گذاری ۱8  ــا س ــور ب ــهرهای کش ــانی در ش ــرح آبرس ۶ ط

هــزار میلیــارد ریــال از بخــش خصوصــی تــا پایــان ســال جاری 
ــک  ــارات تمل ــزود: از محــل اعتب ــرداری می رســد، اف ــه بهره ب ب
دارایــی نیــز امســال ۱۱ هــزار میلیــارد ریــال بــرای آبرســانی بــه 
مناطــق روســتایی پیش بینــی شــده و تــا پایــان ســال جــاری 

ــزار و ۲۰۰ روســتا آبرســانی می شــود. ــک ه ــه بیــش از ی ب
ــا بیــان اینکــه طــرح  محمدرضــا اســدی نیــز در ایــن آییــن ب
ــا مشــارکت 8۵  ــه فضــالب شــهر نیاســر کاشــان ب تصفیه خان
ــت:  ــار داش ــده، اظه ــام ش ــی انج ــش خصوص ــدی بخ درص

ــاز شــده اســت. ــرح از ســال 8۷ آغ ــن ط اجــرای ای
ــص  ــار تخصی ــه اعتب ــان اینک ــا بی ــان ب ــای کاش ــس آبف رئی
داده شــده بــه ایــن طــرح  ۲۵۰ میلیــارد ریــال اســت، افــزود: 
ظرفیــت ایــن تصفیه خانــه ۴۰۰ متــر مکعــب در شــبانه روز 

ــت. تســنیم اس

ــدود ۵۰  ــن ح ــت: تأمی ــتان گف ــتان و بلوچس ــتاندار سیس اس
هــزار تــن گوشــت قرمــز مــورد نیــاز کشــور بــر عهــده سیســتان 

و بلوچســتان اســت. 
علــی اوســط  هاشــمی بــا اشــاره بــه اینکــه تأمیــن ایــن میــزان 
گوشــت قرمــز زمینــه اشــتغال زایی پایــدار را بــرای مــردم 
ــت: نظارت هــای  ــد، گف سیســتان و بلوچســتان فراهــم می کن
ــتان  ــی اس ــی و داخل ــای واردات ــر دام ه ــته ب ــی و پیوس کاف
ــه  ــالم ب ــتی و س ــال بهداش ــت کام ــا گوش ــود ت ــام می ش انج

ــردم برســد. دســت م
هاشــمی بــا اشــاره بــه اینکــه بخــش مهمــی از گوشــت اســتان 
 توســط عشــایر تأمیــن می شــود، رفــع مشــکالت عشــایر 
و دامــداران اســتان را خواســتار شــد و افــزود: گاو نــژاد 
سیســتانی، یکــی از مزایــای مهــم اســتان و کشــور در تأمیــن 

گوشــت اســت کــه بایــد پــرورش ایــن دام بومــی بــا جدیــت 
پیگیــری شــود. حــرف اول اســتان را تولیــد اشــتغال می زنــد 
و اولویــت یــک مــا نیــز تولیــد و همــراه بــودن بــا تولیدکننــده 

اســت.
  وی ظرفیت هــای زیــاد سیســتان و بلوچســتان در واردات 
ــتان  ــن اس ــواری ای ــرز و همج ــتردگی م ــرورش دام، گس و پ
ــه دام  ــه مســائل بهداشــتی در قرنطین ــه ب ــا دو کشــور، توج  ب
و رعایــت اســتانداردها را ضــروری دانســت و اظهــار کــرد: 
ظرفیــت زیــاد صنعــت دام سیســتان و بلوچســتان، ایــن 
ــه یکــی از قطب هــای مهــم تولیــد گوشــت قرمــز  اســتان را ب

ــت. ــرده اس ــل ک ــازار تبدی ــم ب ــت تنظی ــور در جه کش
ــی  ــه شــکل ســنتی باق ــد ب ــه عشــایر نبای ــگاه ب ــت: ن وی گف

ــد. ایســنا ــر کن ــد تغیی ــد و بای بمان

امــام جمعــه یــزد بــا اشــاره بــه اینکــه فرهنگ ســازی در حــوزه 
ــوردار  ــادی برخ ــت زی ــی از اهمی ــی و رانندگ ــن راهنمای قوانی
اســت، گفــت: نــاوگان حمــل و نقــل عمومــی یــزد بایــد تقویــت 
شــود و بــرای رفــع مشــکالت ترافیکــی، ابتــدا بایــد بــه معنــای 

ترافیــک بپردازیــم.  
آیــت هللا محمدرضــا ناصــری یــزدی در نشســت شــورای 
فرهنــگ عمومــی ایــن اســتان، بــا اشــاره بــه اینکــه ترافیــک 
و تصــادف را نبایــد اشــتباه گرفــت، گفــت: بی نظمی هــا و 
رعایــت نکــردن قوانیــن، مشــکالت ترافیکــی را در جامعــه بــه 
ــن اســت در جــاده ای  ــات ممک ــی تصادف ــی آورد؛ ول وجــود م

ــد. ــه وجــود آی ــچ مشــکلی ب ــدون هی ــوت و ب خل
ــود  ــزی ش ــوزه برنامه ری ــد در دو ح ــا بای ــزود: آموزش ه وی اف
ــی  ــا چگونگ ــاط ب ــوزش در ارتب ــوارد، آم ــن م ــی از ای ــه یک ک

ــری  ــت و دیگ ــی در شهرهاس ــکالت ترافیک ــگیری از مش پیش
ــر از خودرو هــای شــخصی  ــا کمت ــه مــردم اســت ت آمــوزش ب

ــد. اســتفاده کنن
ــیله  ــه وس ــوع ب ــن موض ــرد: ای ــح ک ــزدی تصری ــری ی  ناص
 تقویــت نــاوگان حمــل و نقــل عمومــی محقــق می شــود 
 و در صورتــی کــه بتوانیــم ایــن اقــدام را انجــام دهیــم 
 و زمینــه اســتفاده مــردم از خودروهــای عمومــی را فراهــم کنیم 
بخــش جالــب توجهــی از خودروهــای ســطح شــهر کــم شــده 

ــود. ــک روان می ش و ترافی
ــن  ــد بی ــررات بای ــن و مق ــت قوانی ــت رعای ــزود: اهمی وی اف
مــردم تبییــن شــود؛ چــرا کــه اگــر مــردم بداننــد رعایــت قوانین 
چــه اهمیتــی در زندگــی آن هــا دارد، بــه هیــچ عنــوان خــالف 

ــد. ایســنا ــل نمی کنن ــون عم قان

امــام جمعــه بوشــهر گفــت: بــا توجــه بــه ظرفیــت زیاد اســتان 
بوشــهر در حــوزه ســاحل و دریــا، طرح هــای اقتصــاد کرانــه ای 

ایــن اســتان بایــد تدویــن و اجرایــی شــود.
ــه   ــه اینک ــاره ب ــا اش ــهری ب ــی بوش ــی صفای ــت هللا غالمعل آی
تمامــی کشــورهای جهــان در طراحــی نظــم نویــن جهــان بــر 
روی مدیریــت دریاهــا طراحــی ویــژه کرده انــد، افــزود: اکنــون 
ــاد  ــورها از اقتص ــص کش ــد ناخال ــد تولی ــرخ رش ــترین ن بیش
کرانــه ای بــه دســت می آیــد کــه متأســفانه ایــن نــرخ در ایــران 

بســیار پاییــن اســت. 
وی یکــی از عوامــل مهــم در مدیریــت دریاهــا را تولیــد 
محصــوالت و شــناورهای دانش بنیــان و اســتاندارد حمــل 
و نقــل دریایــی دانســت و ادامــه داد: اگــر در ایــن رابطــه 
ــه  ــی ک ــی از عوامل ــا یک ــم، قطع ــت نیابی ــی دس ــه خودکفای ب

بیگانــگان مــا را در عرصــه دریــا مدیریــت می کننــد، تحریــم یــا 
فــروش ایــن نــوع شــناورها بــه چندیــن برابــر قیمــت اســت 

ــود.  ــا می ش ــی م ــتم دریای ــوذ در سیس ــبب نف ــه س ک
ــان  ــه نش ــن مؤسس ــه ای ــان اینک ــا بی ــهر ب ــه بوش ــام جمع ام
می دهــد کــه جوانــان و متخصصــان ایــن مملکــت می تواننــد 
ــرد:  ــد ک ــد، تأکی ــام دهن ــی انج ــای بزرگ ــا کاره ــا حداقل ه ب
مؤسســه شــهید محالتــی نیــروی دریایــی ســپاه در بوشــهر بــا 
تولیــد شــناورهای مــدرن و اســتاندارد فعــل »مــا می توانیــم« 

را صــرف کــرد و بــه همــگان بــه اثبــات رســاند. 
ــان  ــد جوان ــه می گوین ــانی ک ــزود: کس ــهری اف ــی بوش صفای
ــت خودشــان  ــی مدیری ــد، اشــکال در ناتوان ــی نمی توانن ایران
جــوان  تــوان  و  قابلیت هــا  و  ظرفیت هــا  در  نــه  اســت، 

ــنیم ــی. تس ایران

،،
 بوم گــردی موجــب مهاجــرت معکــوس 
ایجــاد شــغل و درآمــد و  روســتاییان، 
همچنیــن حفاظــت از بافــت تاریخــی 
بــه  هتلــداران  ترغیــب  روســتایی،  و 
بهســازی، بازســازی و نزدیــک ســاختن 
هتل هــای  اســتان بــه مرحلــه اســتاندارد 

شــده اســت .

استانها

معاون برنامه ریزی شرکت مهندسی آبفا در کاشان:

بهره برداری از ۲۶ تصفیه خانه تا پایان سال جاری 
امام جمعه یزد تأکید کرد:

لزوم تقویت ناوگان حمل و نقل عمومی یزد

استاندار سیستان و بلوچستان خبر داد:

 تأمین 50 هزار تن گوشت قرمز مورد نیاز کشور 
امام جمعه بوشهر:

طرح های اقتصاد کرانه ای بوشهر باید اجرایی شود

 سیری در طبیعت زیبای جاجرود 
و سد لتیان  

منطقــه جاجــرود و ســد لتیــان در شــمال شــرق تهــران بــه دلیــل 
آب و هــوای مطبوعــی کــه دارد، همیشــه مــورد توجــه طبیعتگردان 

و عالقه منــدان بــه طبیعــت بــوده و هســت.
 منطقــه جاجــرود و روســتاهای اطــراف آن، یکــی از قدیمی تریــن

و مهم تریــن مراکــز تفریحــی بکــر در شــرق تهــران اســت. 
ــه جاجــرود در ۳۰ کیلومتــری شــمال شــرق تهــران قــرار  رودخان
گرفتــه کــه از شــمال غــرب بــه طــرف جنــوب شــرق جــاری اســت 
ــر  ــات پایین ت ــه ارتفاع ــرز( ب ــای الب ــأ )کوه ه ــه منش و از منطق
جریــان دارد و وارد ســد لتیــان می شــود. از سرچشــمه های ایــن 
رود در بخــش لواســانات و بخــش رودبــار قصــران تــا انتهــای این 
رود کــه از ورامیــن نیــز می گــذرد، هیــچ قصبــه، روســتا یــا مکانــی 

بــه ایــن نــام جــز در شــهر لواســان وجــود نــدارد.
 سد لتیان

لتیــان، نــام یکــی از روســتاهای زیــر آب رفتــه لواســان کوچــک 
ــان محســوب  ــواره ســد لتی ــه دی ــا ب ــن آن ه ــه نزدیک تری ــود ک ب

ــه  ــان پــس از فــروش زمین هــای خــود ب می شــد. ســاکنان لتی
ــای شــهر لواســان ســاکن شــدند. ــت در محله ه دول

ســد َلتیــان، ســدی اســت بــر روی رودخانــه جاجــرود کــه در ۱۰ 
کیلومتــری شــمال شــرقی تهــران و در لواســانات قــرار دارد. ایــن 
ســد بتنــی، یکــی از منابــع اصلــی تأمیــن آب تهــران اســت کــه ۳۰ 

درصــد از آب شــرب شــهر را تأمیــن می کنــد.
در جنــوب دیــواره بتنــی دریاچــه، مجتمــع مســکونی کارکنــان ســد 
لتیــان و در جنــوب غربــی دریاچــه روســتای مســکونی غیرمجــاز 
نصرت آبــاد قــرار داشــت کــه در دی مــاه ۱۳۹۱ بــه دســتور مقامــات 
ــر و  ــی مهاج ــه همگ ــاکنان آن را ک ــد و س ــب ش ــی تخری قضای

غیربومــی بودنــد، بــه ورامیــن انتقــال دادنــد.
 عــالوه بــر طبیعــت زیبــای اطــراف رودخانــه جاجــرود و طبیعــت 
دریاچــه ســد لتیــان  آبشــار و روســتای کمــرد کــه در ۲۰ کیلومتری 
ــای ایــن منطقــه  جــاده رودهــن واقــع اســت، از جاذبه هــای زیب
اســت. ســد لتیــان در ۵ کیلومتــری شــمال منطقــه جاجــرود قــرار 
دارد و از تهرانپــارس در کمتــر از ۴۵ دقیقــه می توانیــد آنجا باشــید؛ 
ضمــن آنکــه ایــن منطقــه، هــم از جــاده جاجــرود و هــم از ســمت 

لواســان در دســترس اســت.

#جاذبه_ها

در حاشیه
 انفجار مین در قصر شیرین 
یک مجروح بر جا گذاشت 

ــار  ــیرین از انفج ــر ش ــتان قص ــی شهرس ــده انتظام فرمان
ــی ۲8  ــت: جوان ــر داد و گف ــتان خب ــن شهرس ــن در ای می

ــد.  ــیب ش ــار آس ــه دچ ــن حادث ــاله در ای س
ســرهنگ عنایــت فالحــی گفــت: نیمه هــای شــب  گذشــته 
در حوالــی پــل شــیرازی صدایــی مهیــب شهرســتان 
ــن ســاعت ۲۴  ــن انفجــار می ــد. ای قصــر شــیرین را لرزان
ــوران  ــه مام ــه بالفاصل ــوع پیوســت ک ــه وق یکشنبه شــب ب
ــام انتظامــی  ــن مق ــه محــل اعــزام شــدند. ای انتظامــی ب
از مجــروح شــدن مــردی  ۲8 ســاله از عشــایر کوچــروی 
مســتقر در منطقــه خبــر داد و گفــت: در اثــر ایــن انفجــار 
ــوان آســیب وارد شــده  ــن ج ــای چــپ ای ــه دســت و پ ب
ــارات شــخص مجــروح  ــر اظه ــا ب ــت: بن  اســت.فالحی گف
وی بــرای سرکشــی احشــامش بــه محــل مراجعــه کــرده 
کــه پــای وی بــر روی میــن رفتــه و حادثــه رخ می دهــد.

پلنگ زاگرس در سفیدکوه خرم آباد

ســفیدکوه  حفاظت شــده  منطقــه  مســئول  لرســتان-   
خرم آبــاد از ثبــت تصاویــر پلنــگ زاگــرس در ایــن منطقــه 
خبــر داد. علیرضــا رحیمــی بــا اشــاره بــه اینکــه طــی هفتــه 
ــده  ــه حفاظت ش ــداران منطق ــی از دام ــته گزارش های گذش
ســفیدکوه خرم آبــاد مبنــی بــر تلــف شــدن احشــام توســط 
پلنــگ داده شــد، گفــت:  بــا توجــه بــه حساســیت موضــوع 
ــن در  ــتگاه دوربی ــد دس ــگ، چن ــای پلن ــاهده رد پ و مش
ــا صحــت و ســقم موضــوع بررســی  محــل نصــب شــد ت
شــود. وی افــزود: دوربین هــای مســتقر در منطقــه تصاویر 
ایــن پلنــگ را ثبــت کرده انــد و نشــان می دهــد کــه 

ــوان از ســالمت کامــل برخــوردار اســت. حی

دستگیری ۲ متخلف حفاری 
غیرمجاز در گورگای تپه  

ــتی  ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ ــر کل می شــهرکرد - مدی
و گردشــگری چهارمحــال و بختیــاری از دســتگیری ۲ 
متخلــف حفــاری غیرمجــاز در »گــورگای تپــه« شــهر کیــان 

ــر داد. ــع شهرســتان شــهرکرد خب از تواب
  بهمــن عســکری افــزود: مامــوران یــگان حفاظــت میــراث 
ــبانه ۲  ــز ش ــب و گری ــات تعقی ــتان در عملی ــی اس فرهنگ
ــا  متخلــف حفــاری غیرمجــاز در گــورگای تپــه را همــراه ب
ادوات و ابزارهــای حفــاری دســتگیر کردنــد. وی از متــواری 
 شــدن ۴ متخلــف دیگــر در ایــن عملیــات خبــر داد 
و گفــت: متخلفــان بــه صــورت غیرقانونــی مشــغول 
حفــاری بودنــد؛ امــا پیــش از دســتیابی بــه شــی یــا آثــار 
تاریخــی دســتگیر و متــواری شــدند. عســکری بــا اشــاره 
بــه معرفــی ۲ متخلــف بــه مراجــع قضایــی گفــت: تــالش 

ــه دارد. ــواری ادام ــف مت ــتگیری ۴ متخل ــرای دس ب

 شوخی بیجا، دو جوان اردکانی را 
به کام مرگ کشاند

ــک شــوخی بیجــا  ــال ی ــه دنب ــی ب یــزد- دو جــوان اردکان
ــد. ــی، جــان خــود را از دســت دادن ــگام رانندگ هن

ایــن حادثــه زمانــی روی داد کــه چندیــن جــوان در خیابان 
ــر موتورســیکلت  ــه ســوار ب ــی ک ــاد اردکان و در حال صدرآب
بودنــد، بــه شــوخی بــه ســوی یکدیگــر پالســتیک های آب 

ــد. ــاب می کردن را پرت
متاســفانه برخــورد یکــی از ایــن پالســتیک های پــر 
از آب بــر ســر راکــب یکــی از موتورســیکلت هایی کــه 
ــوردن  ــم خ ــه ه ــب ب ــود، موج ــن ب ــه سرنشس دارای س
تعــادل راکــب موتــور و برخــورد آن هــا بــا تیــر چــراغ بــرق 
می شــود. در ایــن ســانحه دو جــوان فــوت و یکــی دیگــر 
ــل مصدومیــت  ــه دلی ــن موتورســیکلت ب از سرنشــینان ای

راهــی بیمارســتان می شــود.

3 شکارچی غیرمجاز در ساوه 
دستگیر شدند

ــکارچی  ــه ش ــت: س ــاوه گف ــی س ــده انتظام ک - فرمان ارا
ــا یــک دســتگاه قایــق وارد آب پشــت ســد  غیرمجــاز کــه ب
ــا  ــد ب ــاد شهرســتان ســاوه شــده بودن ــه یل آب ــر منطق الغدی
همــکاری مأمــوران محیط زیســت ایــن شهرســتان دســتگیر 
شــدند. پرویــز اســدی گفــت: عصــر روز یکشــنبه طــی اعــالم 
حراســت ســد الغدیــر شهرســتان مبنــی بــر تــردد ســه نفــر 
ناشــناس بــا یــک دســتگاه قایــق در داخــل آب پشــت ســد، 
بالفاصلــه تیمــی از مأمــوران انتظامــی بــرای بررســی موضوع 

بــه محــل اعــزام شــدند.
وی اظهــار کــرد: قبــل از حضــور مأمــوران انتظامــی ایــن ســه 
نفــر توســط مأمــوران محیــط  زیســت شهرســتان دســتگیر 
ــه  ــی ب ــرای ســیر مراحــل قانون ــد کــه متهمــان ب شــده بودن
پلیــس داده و ســپس بــه مرجــع قضایــی معرفــی شــدند.

شاه مازندران در زندان بابل 
درگذشت

ســاری- یکشنبه شــب زندانــی و مجــرم معــروف مازندرانــی 
ــت.  ــل در گذش ــدان باب ــدران« در زن ــاه مازن ــه »ش ــب ب ملق
ســخنگوی اورژانــس بابــل از مــرگ »محمــود طالبــی« 
معــروف بــه »شــاه مازنــدران« در زنــدان متــی کال بابــل خبــر 
ــتگیر و  ــن دس ــم خش ــرم جرای ــه ج ــی ب ــود طالب داد. محم
هفته هــای گذشــته بــه ۱۶ ســال حبــس محکــوم شــده بــود. 
ــب  ــاه ۹۴ موج ــود در بهمن م ــی از خ ــش فیلم ــا پخ وی ب
رعــب و وحشــت در میــان شــهروندان شــده بــود.  دوشــنبه 
ــی  ــداد ط ــه بام ــاعت ۲ و ۳۶ دقیق ــت  ماه، در س ۲۵ اردیبهش
تماســی از زنــدان متــی کال بابــل بــا مرکــز ســازمان اورژانــس 
بابــل مبنــی بــر هوشــیار نبــودن یکــی از زندانیــان، بالفاصلــه 
ــین های  ــل تکنس ــس باب ــازمان اورژان ــی س ــز فرمانده مرک

ــه محــل مدنظــر اعــزام کــرد.  پایــگاه دانشــگاه را ب
تکنســین های اورژانــس ۱۱۵ پــس از معاینــات اولیــه متوجــه 
شــدند، زندانــی محمــود طالبــی دچــار ایســت قلبــی تنفســی 

شــده و تــالش آنــان بــرای احیــای وی بی نتیجــه مانــد.

رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان 
ــاد  ــای اقتص ــد از پروژه ه ــت: ۹۵ درص ــم گف ق
مقاومتــی قــم در حوزه کشــاورزی تحقــق یافته 
و رشــد خوبــی در تولیــد محصــوالت کشــاورزی 

داشــته ایم.
ــه در  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب ــا طالی   محمدرض
حــوزه کشــاورزی در طــول ســه ســال گذشــته 

نیــز بیــش از ۳ هــزار و ۶۵۰ شــغل ایجــاد 
شــده کــه بخــش جالــب توجهــی از آن پایــدار 
ــون  ــزود: در ســال گذشــته ۶.۵ میلی اســت اف
ــه کــه  ــدم در قــم افزایــش یافت ــد گن تــن خری
در ایــن راســتا تــا پایــان ســال خریــد گنــدم بــه 

ــن خواهــد رســید. ۳۰ هــزار ت
ــه  ــاورزی ب ــه کش ــه در زمین ــان اینک ــا بی وی ب

پیشــرفت های خوبــی رســیده ایم و در ایــن 
حــوزه ۳/۶ دهــم درصــد رشــد داشــته ایم 
ــد  ــم در رون ــای مه ــی از فعالیت ه ــت: یک گف
تولیــد و توســعه، کاشــت پســته در ســطح 
ــال  ــه در س ــن اینک ــت؛ ضم ــم اس ــتان ق اس
۹۵ حــدود ۷ هــزار هکتــار باغ هــای اســتان 

ــت. ــه اس ــش یافت افزای

وی بــا بیــان اینکــه در ســال گذشــته ۲8 
گفــت:  داشــته ایم،  صــادرات  دالر  میلیــون 
بــا پرداخــت وام از بنیــاد برکــت، یکــی از 
بســته بندی  کارخانــه  در  مهــم  پروژه هــای 
بهره  بــرداری  بــه  امســال  گیاهــان دارویــی 
ــک  ــردخانه ای در تفکی ــن س ــد. همچنی می رس
زرده و ســفیده تخم مــرغ در جهــت ارزآوری 

در مرحلــه بانکــی قــرار دارد و بــه زودی اجرایــی 
می شــود.

وی فعالیــت در زمینــه  تولیــد گل محمــدی 
کشــت بیــش از ۷ نــوع گیــاه دارویــی  در 
قالــب۲۰۰ هکتــار، تولیــد گیــاه ســوربون، کشــت 
خارشــتر، به کارگیــری سیســتم آب هــای جدید 
ــرورش  ــن پ ــی و همچنی ــرورش ماه ــرای پ ب
مهم تریــن  ازجملــه  را  گلخانه هــا  در  ماهــی 
طرح هــای اقتصــاد مقاومتــی ایــن اســتان 

ــرد. فــارس ــالم ک اع

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم:

تحقق 95درصد از پروژه های اقتصاد مقاومتی قم در حوزه کشاورزی  

 



ــی  ــنین جوان ــه در س ــت ک ــوش اس ــی ج ــه، نوع آکن
ــا  ــن 15 ت ــان بی ــب جوان ــتری دارد و اغل ــیوع بیش ش
25 ســال آن را تجربــه می کننــد. عوامــل متعــددی 
ــر اســت کــه رژیــم غذایــی یکــی  ــه مؤث ــر ایجــاد آکن ب
ــد کــه مصــرف بعضــی  از آن هاســت. محققــان دریافتن
ــرف  ــه و مص ــدن آکن ــتر ش ــث بیش ــی باع ــواد غذای م
بعضــی مــواد، باعــث از بیــن رفتــن و کاهــش آن 
ــان  ــی )ن ــالم آمریکای ــم ناس ــی از رژی ــوند. وقت می ش
و  آمــاده  غذاهــای  فرآوری شــده،  غــات  و  ســفید 
فســت فودها و …( بــه رژیــم ســالم تر مدیترانــه ای 
ــا و  ــم، میوه ه ــت لخ ــل، گوش ــات کام ــامل غ ــه ش ک
ســبزیجات باشــد، تغییــر رویــه دهیــد، وضعیــت بهتــر 
خواهــد شــد. در اینجــا مــواد غذایــی کــه آکنــه را بدتــر 
ــه مــدت  ــواد ب ــن م ــد، آورده شــده اســت. از ای می کنن

یــک هفتــه اجتنــاب کنیــد و اثــر آن را بــر روی پوســت 
ــد. ــود ببینی خ

شــیر گاو باعــث افزایــش قنــد خــون می شــود و 
ســطح  همچنیــن  ایجــاد کنــد؛  التهــاب  می توانــد 
چربــی  تولیــد  می هــد کــه  افزایــش  را  انســولین 
پوســت را بیشــتر می کنــد. شــیر گاو همچنیــن حــاوی 
ــد ســلول های پوســتی  ــه تولی ــون رشــد اســت ک هورم
ــال 2005  ــه در س ــه ای ک ــد. در مطالع ــدید می کن را تش
صــورت گرفــت، مشــخص شــد نوجوانانــی کــه شــیر گاو 
ــا آکنه هــای شــدیدتری  بیشــتری مصــرف می کردنــد ب
ــم  ــا ک ــد ی ــیر نمی خوردن ــه ش ــی ک ــبت آن های ــه نس ب
ــراد  ــروه از اف ــن گ ــه ای ــدند. ب ــه ش ــد، مواج می خوردن
ــاز  ــورد نی ــیم م ــن کلس ــرای تأمی ــود ب ــه می ش توصی
بــدن خــود ماســت را جایگزیــن شــیر کننــد. جــام جــم

ــا پایشــان  ــه دیابــت بایــد مراقــب باشــند ت افــراد مبتــا ب
ــت  ــه انجمــن دیاب ــن زمین ــت نشــود و در همی دچــار عفون
مفتــاح بــه ایــن گــروه از افــراد توصیه هایــی دربــاره 
انتخــاب جــوراب و کفــش مناســب دارد کــه در ادامــه 

می آیــد:
جوراب مناسب

جــوراب نخــی یــا کتانــی بــا کــش مناســب و رنــگ ســفید 
یــا روشــن، از مهم تریــن ویژگی هــای جــوراب بیمــاران 

دیابتــی اســت.
ــن  ــر از بزرگ تری ــانتیمتر بلندت ــک س ــه ی ــی ک جوراب های

ــا باشــد، مناســب اســت. انگشــت پ
دارای  و جوراب هایــی کــه  نایلونــی  جوراب هــای کشــی، 
لبه هــای کشــی و ســفت اســت ، نامناســب اســت. همچنیــن 

ــت. ــب نیس ــل آن درز دارد، مناس ــه داخ ــی ک جوراب های

کفش مناسب
ــی  ــفت و کفش های ــای س ــردن از کفش ه ــتفاده نک اس
کــه فــرد در آن هــا احســاس راحتــی نمی کنــد یــا پاهــا 
را زخــم می کنــد و نیــز کفش هایــی کــه انــدازه پــا 
ــدازه  ــا ان ــد کام ــا بای ــت. کفش ه ــروری اس ــت، ض نیس
ــه  ــا ب ــتان پ ــا انگش ــد ت ــته باش ــی داش ــه پهن ــا و پنج پ
ــه  ــی گزین ــای چرم ــرد. کفش ه ــرار گی ــی در آن ق  راحت
ــان هــم مناســب  مناســبی اســت؛ کفــش از جنــس کت
صنــدل،  جلوبــاز،  کفش هــای  پوشــیدن  از  اســت. 
ــن  ــمه های بی ــی دارای تس ــای راحت ــی و کفش ه دمپای
انگشــتی خــودداری کنیــد. بهتــر اســت کــه کفــش 
بنــددار باشــد تــا بتــوان انــدازه آن را تنظیــم کرد.پوشــیدن 
کفش هــای دارای پاشــنه بلندتــر از 5 ســانتیمتر توصیــه 

نیــوز ســامت  نمی شــود. 

کفش و جوراب مناسب برای دیابتی هاغذاهایی که جوش و آکنه را از بین می برد 

 چه کسانی باید به جای شام 
ساالد بخورند؟

ــه  دکتــر مینــا محبــی، متخصــص طــب ســنتی، در پاســخ ب
ــا از نظــر طــب ســنتی مصــرف ســاالد  ــه »آی ــن ســؤال ک ای
ــا خیــر؟« گفــت:  ــه جــای وعــده شــام توصیــه می شــود ی ب
ــا 8  ــاعت 6 ت ــن س ــب بی ــدای ش ــد در ابت ــام بای ــده ش وع
مصــرف شــود و ایــن وعــده بایــد حتمــا 3 ســاعت پیــش از 

خــواب خــورده شــود.
 وی افــزود: بعضــی افــراد بــه دلیــل الگــوی غذایــی نادرســت 
ــد و مصــرف ســاالد ایــن  ــر دارن در زندگــی، معــده ســرد و ت
ــر  ــه معــده ســرد و ت ــد. کســانی ک ســردی را تشــدید می کن
دارنــد، می تواننــد ســاالد را بــه عنــوان ناهــار میــل کننــد؛ امــا 
ــای  ــه ج ــاالد ب ــد از س ــرم دارد، می توان ــزاج گ ــردی م ــر ف اگ

شــام اســتفاده کنــد. 
ــان  ــه بی ــر را این گون ــرد و ت ــده س ــخصات مع ــی مش  محب
 کــرد: تأخیــر در هضــم غــذا، آروغ تــرش، تجمــع آب در دهــان 
ــا  ــراد ب ــن اف ــن ای ــنگی. همچنی ــاس تش ــتن احس و نداش

خــوردن غذاهــای ســرد مثــل خیــار دچــار تشــدید نشــانه های 
ــه  ــنتی اضاف ــب س ــص ط ــن متخص ــوند. ای ــی می ش گوارش
ــیربرنج  ــد از ش ــک، می توانن ــزاج خش ــراد دارای م ــرد: اف ک
 اســتفاده کننــد؛ ایــن غــذا رطوبت رســان مایــم بــدن اســت 
و عمــر را طوالنــی می کنــد و می توانــد کمــک بــه چــاق 
ــژه اگــر ایــن غــذا  ــد. به وی شــدن در افــراد خیلــی الغــر نمای
ــل  ــذای کام ــک غ ــور مصــرف شــود، ی ــا شــیره انگ ــراه ب هم
اســت. وی در ادامــه گفــت: ســالمندانی کــه آروغ تــرش 
ــک  ــوان ی ــه عن ــیربرنج را ب ــد، ش ــده ندارن ــس مع و ریفاک
ــد مقــداری گل  ــد. البتــه می توانن غــذای کامــل اســتفاده کنن
ــی نشــانه های مــزاج  ــد. محب ــه کنن ــه آن اضاف ســرخ هــم ب
سردوخشــک را این گونــه بیــان کــرد: ایــن افــراد معمــوال بــه 
ــره  ــگ چه ــک و رن ــت خش ــوند، پوس ــاق نمی ش ــی چ راحت
ــته  ــم داش ــر چش ــی زی ــی و فرورفتگ ــد، تیرگ ــدری دارن  ک
ــوال  ــتند. معم ــختگیری هس ــق و س ــیار دقی ــای بس و آدم ه
ــل بواســیر،  ــی مث ــز دچــار تشــدید بیماری های در فصــل پایی
ــوند. ســایت  ــت می ش ــکی پوس ــدید خش ــب و تش ــرک ل ت

جامــع طــب ســنتی ایرانــی اســامی

خیــار، میــوه ای کم کالــری و حــاوی فوایــد 
ــی  ــع غن ــار، منب ــه ای بســیاری اســت. خی تغذی
ــا  ــا، »لیگنان« ه ــون فاونوئیده ــی چ از ترکیبات
خــواص  همگــی  »تریترپن «هاســت کــه  و 
ضدســرطانی  و  ضدالتهابــی  آنتی اکســیدانی، 
ــار از  ــای خی ــن پوســت و دانه ه ــد. همچنی دارن
بیشــترین میــزان مــواد مغــذی برخــوردار بــوده 

ــت. ــن اس ــر و بتاکاروت ــاوی فیب و ح
کــه  اســت  آنتی اکســیدانی  بتاکاروتــن، 
پوســت، چشــم  بــدن،  ایمنــی  بــه ســطح 
می کنــد.  کمــک  ســرطان  از  پیشــگیری  و 

همچنیــن دانه هــای خیــار منبــع مهمــی از مــواد 
بــه حســاب می آینــد. و کلســیم  معدنــی 

ــه طــور طبیعــی حــاوی میــزان پایینــی  خیــار ب
کالــری، کربوهیدرات هــا، ســدیم، چربــی   از 
و کلســترول اســت. همچنیــن بــا مصــرف ایــن 
میــوه میزانــی از نیــاز روزانــه بــدن بــه پتاســیم 
 X C، ویتامیــن   فیبــر خوراکــی و ویتامیــن 

منیزیم و منگنز برطرف می شود.
ســایت الیوســانیس در ایــن مقالــه بــه بعضی از 
خــواص مهــم ایــن میــوه بــرای ســامتی اشــاره 

کــرده کــه در ادامــه می آیــد.

1- رفع نیاز بدن به آب 
۹5 درصــد خیــار از آب تشــکیل شــده و بــه 
همیــن دلیــل مصــرف آن به ویــژه در فصــل 
ــدن  ــاز ب ــع نی ــرای رف ــی ب ــتان روش خوب تابس

ــت.  ــه آب اس ب
2- پیشگیری از سرطان

ایــن میــوه دارای دو ترکیــب ضــد ســرطانی 
لیگنــان و »کوکوربیتاســین« اســت. 

در ســال های اخیــر شــرکت های داروســازی 
توجــه ویــژه ای بــه ترکیــب کوکوربیتاســین دارند 
و امیدوارنــد از آن بــرای ســاخت داروهــای 

ــد ســرطان اســتفاده شــود. جدی
3- خنک کننده پوست

کــه  دارد  خنک کنندگــی  خاصیــت  خیــار   
اســتفاده از آن میــزان التهاب، حساســیت و ورم 

می دهــد.  را کاهــش 

روی  را  تکه هــای خیــار  همچنیــن می تــوان 
چشــم ها قــرار داد و از میــزان پــف صبحگاهــی 
ــار روی  ــرار دادن خی ــن ق آن هــا کاســت. همچنی
محــل آفتاب ســوختگی خاصیــت تســکین دهنده 

دارد.
4- حفظ سالمت استخوان

 مصــرف ویتامیــن K بــرای حفــظ ســامت 
اســتخوان حائــز اهمیــت اســت و مصــرف یــک 
ــه  ــاز روزان ــد نی ــوه، 1۹ درص ــن می ــان از ای فنج
ــد.  ــرف می کن ــن را برط ــن ویتامی ــه ای ــدن ب ب
ــد مصــرف  ــک بررســی نشــان می ده ــج ی نتای
ــزان شکســتگی  ــن K ممکــن اســت می ویتامی
 D اســتخوانی را کاهــش و در کنــار ویتامیــن

ــد. ــش  ده ــتخوانی را افزای ــم اس ــزان تراک می
5- خاصیت آنتی اکسیدانی

از  زیــادی  میــزان  حــاوی  خوراکی هــای   

ــا  ــد ت ــک می کن ــدن کم ــه ب ــیدان ها ب آنتی اکس
عملکــرد مطلــوب خــود را داشــته باشــد و خیــار 
ــروز  ــیدان ها از ب ــت. آنتی اکس ــی از آن هاس یک

ســرطان پیشــگیری می کنــد.
6- سالمت قلب

مصــرف انــواع میوه هــا و ســبزیجات بــا کاهــش 
خطــر ابتــا بــه انــواع بیماری هــا از جملــه 
بیمــاری قلبــی، دیابــت، ســکته مغــزی و چاقــی 
ــود در  ــیم موج ــب پتاس ــت و ترکی ــط اس مرتب

ــت. ــده اس ــه کمک کنن ــن رابط ــار در ای خی
7- حفظ سالمت مغز  و حافظه

خیــار، منبــع غنــی از ترکیب »فیســتین« اســت 
ــظ  ــه حف ــگاهی ب ــات آزمایش ــق مطالع ــه طب ک
ــه  ــدرت حافظ ــت ق ــی، تقوی ــلول های عصب س
و کاهــش خطــر ابتــا بــه آلزایمــر کمــک 

ایســنا می کنــد. 

#طب_سنتی
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 خواص شگفت انگیز خیار
از سالمت قلب تا پیشگیری از سرطان

تغذیه

حد و مرزهای نوشیدن آب
ــد:  ــه می کن ــراد توصی ــه اف ــه، ب رشــیدی، کارشــناس تغذی
ــوردن آب  ــذا خ ــد از غ ــل و بع ــاعت قب ــک س ــا ی ــم ت نی
ــا  ــات ب ــردن مایع ــراه ک ــه هم ــان اینک ــا بی ننوشــند. وی ب
ــق شــدن شــیره های گوارشــی می شــود،  ــث رقی ــذا باع غ
می گویــد: توصیــه می شــود افــراد از نوشــیدن آب و ســایر 
ــه میــزان زیــاد خــودداری کننــد.  مایعــات بیــن غذاهــا ب
رشــیدی یکــی از دالیــل بــروز مشــکات هضمــی را 
ــان  ــد و بی ــا می دان ــن غذا ه ــات بی ــاد مایع ــیدن زی نوش
می کنــد: بهتــر اســت افــراد بــه منظــور پیشــگیری از بــروز 
مشــکات گوارشــی، میــزان مصــرف نوشــیدنی ها را در 

ــد. ســامتی ــدود کنن ــوردن مح ــذا خ ــن غ حی

پیشــگیری از ســرطان بــا ســبزیجات 
مهــم  عوامــل  از  یکــی  ســبزیجات،  روزانــه  مصــرف 
ــاوی  ــبزیجات ح ــرا س ــت؛ زی ــگیری از سرطان هاس پیش
ــی  ــتگاه ایمن ــتند و دس ــی هس ــواد معدن ــا و م ویتامین ه
بــدن را قــوی می ســازند. ســبزیجات حــاوی مقادیــر 

ــتند.  ــر هس ــی از فیب ــب توجه جال
طبــق نظــر متخصصــان تغذیــه فیبــر موجــود در ســبزی ها 
ــی  ــش اساس ــزرگ، نق ــرطان روده ب ــگیری از س در پیش
ــد  ــکیل می ده ــبزیجات را تش ــمتی از س ــر قس دارد. فیب
ــن  ــد؛ بنابرای ــم کن ــد آن را هض ــان نمی توان ــدن انس ــه ب ک
فیبــر بــه خــودی خــود خاصیتــی نــدارد؛ امــا وجــود فیبــر 
ــان تر  ــوارش را آس ــتگاه گ ــده کار دس ــذای مصرف ش در غ
ــد؛  ــش می یاب ــا افزای ــه روده ه ــرعت تخلی ــد و س می کن
ــدن خــارج  ــر ترکیــب شــده و از ب ــا فیب مــواد ســرطان زا ب
فــراوان  فیبــر  حــاوی  ســبزیجات  تمــام  می شــوند. 

ــتند. بهداشــت نیــوز هس

خواص سس کنجد 
ــاط  ــی، در ارتب ــع غذای ــه ســکوتی فر، متخصــص صنای  رقی
ــد  ــه از کنج ــی ک ــت: روغن ــد گف ــن کنج ــواص روغ ــا خ ب
ــی چــون شست وشــوی  ــه پیــش فرآیند های ــد، ب می گیرن
 دانــه، خــرد کــردن، لــه کــردن و پــرس در دمــای ســرد نیــاز 

دارد.
ــن دارد  ــه روغ ــک دان ــد ی ــدود 50 درص ــه داد: ح وی ادام
ــباع  ــرب اش ــید چ ــه اس ــت ک ــی اس ــای خوب و از روغن ه
ــالمی  ــوب و س ــد، خ ــیار مفی ــن س ــن روغ ــدارد؛ بنابرای  ن

است.
متخصــص صنایــع غذایــی بــا بیــان اینکــه ســس کنجــد 
ــم داخــل  ــار داشــت: ه ــی اســت، اظه ــک ســس رژیم ی
ــده  ــرد ش ــده و خ ــاییده ش ــای س ــد دانه ه ــس کنج س
کنجــد )ارده( و هــم روغــن کنجــد وجــود دارد؛ لــذا اســید 
چــرب اشــباع ایــن دو بســیار پاییــن اســت و کلســترول 

ــدارد. ن
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه مصرف محدود ســس کنجــد برای 
ــی و کلســترول باالیــی  ــا چرب افــرادی کــه فشــار خــون ی
دارنــد، مطلــوب اســت، گفــت: ایــن ســس تخم مرغ نــدارد 
و بــه همیــن علــت کلســترول را افزایــش نمی دهــد. ایــن 
محصــول نســبت بــه دیگــر ســس ها، کالــری کمــی دارد و 
ــد جایگزیــن ســس  ــرای ســاالدها و ســبزیجات می توان ب

مایونــز شــود. ســامت نیــوز

زیبایی

مقابله با خشکی پوست 
ــای بســیاری وجــود  پوســت شــما خشــک اســت؟ راه ه
دارد کــه پوســت خــود را نــرم و لطیــف کنیــد. در بســیاری 
ــای  ــر کوچــک در روال کاره ــد تغیی ــا چن ــا ب ــع تنه از مواق
روزانــه ای کــه بــه منظــور مراقبــت از پوســت انجــام 
ــگام  ــع کنید.هن ــکل را رف ــن مش ــد ای ــد، می توانی می دهی
حمــام یــا دوش گرفتــن ســعی کنیــد مــوارد زیــر را رعایــت 

ــد:  کنی
ــان  ــد. مدت زم ــدت بپرهیزی ــرم و طوالنی م از دوش آب گ
ــه )و  ــا 10 دقیق ــه 5 ت ــود را ب ــه خ ــام روزان ــا حم دوش ی
اســتفاده از آب ولــرم( محــدود کنیــد. از یــک تمیزکننــده 
مایــم یــا ژل همــراه بــا مرطوب کننــده مخصــوص حمــام 
ــای  ــتفاده از پاک کننده ه ــای اس ــه ج ــد. ب ــتفاده کنی اس
ــا  ــون ی ــدون صاب ــو، ب ــدون ب ــای ب ــوی، از پاک کننده ه ق
بــا صابــون خیلــی کــم اســتفاده کنیــد. هنگامــی کــه هنــوز 
از مرطوب کننده هــا اســتفاده  بدنتــان مرطــوب اســت 

ــد. ســامت آنایــن کنی

حفاظت از پوست گردن
ــی  ــری، افتادگ ــن و پی ــش س ــانه های افزای ــن نش  از اولی
و چــروک پوســت گــردن بــوده و دلیــل آن مســتقل بــودن 
ــت.  ــدن اس ــای ب ــتخوان ها و رباط ه ــردن از اس ــت گ پوس
ــد  ــر می افت ــدن زودت ــن قســمت از ب ــل ای ــن دلی ــه همی  ب
ــود را از  ــری خ ــت انعطاف پذی ــود و حال ــروک می ش و چ

ــد.  ــت می ده دس
ــد.  ــش دهی ــود افزای ــن را در خ ــرف ویتامی ــن مص بنابرای
ــید  ــور خورش ــرض ن ــدت در مع ــن طوالنی م ــرار گرفت از ق
پیشــگیری و حتمــا از کرم هــای ضــد آفتــاب بــرای 
ــه  ــردن ب ــد. حرکــت گ ــردن خــود اســتفاده کنی پوســت گ
بــاال، پاییــن، چــپ و راســت می توانــد بــا تقویــت عضــات 
و افزایــش اکسیژن  رســانی بــه آن نواحــی از چــروک 

ــد. ســامتی ــگیری کن ــی پیش ــن نواح ــت ای ــدن پوس ش

کاشت مژه، آری یا خیر؟
در ســال های اخیــر خیلــی از خانم هــا تصمیــم بــه کاشــت 

مــژه بــرای رهایــی از ریمــل زدن می گیرنــد. 
دکتــر پژمــان مباشــر، متخصص پوســت، مو و لیــزر، درباره 
خــوب و بــد ایــن کار می گویــد: »مژه هــای مصنوعــی کــه 
ــواد  ــد، از م ــرار می گیرن ــتفاده ق ــورد اس ــت م ــرای کاش ب
ســنتتیک یــا صناعــی تشــکیل شــده اند. ایــن پلیمرهــای 
صنعتــی می تواننــد در کوتاه مــدت باعــث ایجــاد عوارضــی 
حساســیت  بشــوند.  تماســی  حساســیت های  ماننــد 
ــم،   ــزی چش ــه، قرم ــک و ملتحم ــه پل ــی در ناحی موضع
ــاد چشــمی و خارش هایــی کــه گاهــی هــم  ترشــحات زی
ــدت  ــوارض کوتاه م ــزو ع ــوند، ج ــده می ش ــیار آزاردهن بس
ــروز  ــورت ب ــتند. در ص ــی هس ــای مصنوع ــت مژه ه کاش
بایــد  مصنوعــی  مژه هــای  حساســیت ها،  نــوع  ایــن 
بافاصلــه برداشــته و درمان هــای ضدحساســیت هــم 

ــرای بیمــار، شــروع شــوند.« ب
وی تاکیــد می کنــد کــه ایــن چســب ها می تواننــد در 
درازمــدت هــم باعــث ریــزش مژه هــای طبیعــی بشــوند؛ 
ــوان  ــچ عن ــه  هی ــژه ب ــت م ــم کاش ــل ه ــن دلی ــه  همی ب

توصیــه نمی شــود. ســامانه

خانواده

 تغییر سبک زندگی 
راهکار کاهش اختالالت روانی

حســین بدخشــان، پزشــک عمومــی،  بــا اشــاره بــه 
ــار داشــت: در حــال  ــی اظه ــاالت روان ــاران دارای اخت بیم
ــردان  ــد از م ــان و 10 درص ــد از زن ــدود 16 درص ــر ح حاض
ــت  ــه عل ــی هســتند ک ــاالت روان ــار افســردگی و اخت دچ

ــت. ــور اس ــم در کش ــی حاک ــرایط اجتماع ــی آن ش اصل
ــاالت  ــه اخت ــا ب ــار مبت ــرای کاهــش آم ــه داد: ب وی ادام
روانــی بایــد ســبک زندگــی افــراد تغییــر یابــد تــا بــا بهبــود 
ــراب از  ــترس و اضط ــادی اس ــی و اقتص ــرایط اجتماع ش

ــردم دور شــود. باشــگاه خبرنــگاران ــی م زندگ

 در دوران بارداری 
حتما این میوه را بخورید 

یکــی از پرخاصیت تریــن میوه هــا کــه از اواســط بهــار بــرای 
اســتفاده آمــاده می شــود، ملــون اســت. میــوه ملــون کــه 
ــزه  ــی، خرب ــه طالب ــزی از جمل ــواده میوه هــای جالی از خان
ــت  ــیار پرخاصی ــای بس ــه میوه ه ــت، از جمل ــک اس و گرم
ــد  ــاردار مانن ــان ب ــرای زن ــد ب ــد و می توان ــمار می آی ــه ش ب
نوعــی مکمــل تقویتــی عمــل کنــد و ســبب رفــع مشــکات 
ــر  ــاوی مقادی ــوه ح ــن می ــود. ای ــا ش ــمانی در آن ه جس
زیــادی از ویتامیــن C ،A، کاروتنوئیدهــا، بیوفاونوئیــد، 
ــف چــون پتاســیم، کلســیم و آهــن  ــی مختل ــواد معدن م
اســت. ملــون همچنیــن حــاوی مقــدار جالــب توجهــی از 
ــرای  فیبــر در ترکیــب خــود از جملــه پکتیــن اســت کــه ب
ــوه  ــن می ــد اســت. خــوردن ای ــدن بســیار مفی ســامت ب
می توانــد نیــاز مــادر بــه مصــرف انــواع ویتامین هــا و 
مــواد معدنــی را تــا حــد زیــادی برطــرف کنــد. آشپزباشــی

ویژگی های یک کودک سالم و سازگار 
کدام است؟ 

انجــام  فرزندتــان  تربیــت  بــرای  کــه  کاری  هــر 
می دهیــد و هــر رفتــاری کــه بــا او داریــد، مســتقیما 
بــر شــکل گیری شــخصیت او اثــر می گــذارد. تربیــت 
خــوب ،می توانــد یــک فرزنــد ســالم بــه جامعــه تحویــل 
ــک  ــد باعــث شــکل گیری ی ــط می توان ــت غل دهــد و تربی
ــان  ــق در فرزندت ــق و ناموف ــد قل ــازگار، ب ــخصیت ناس  ش

شود. 
اگــر می خواهیــد فرزنــدی ســالم و ســازگار داشــته باشــید 
بــر تقویــت ایــن ویژگی هــا در او کار کنیــد و از هــر فرصتــی 
بــرای آمــوزش رفتــار درســت بــه او اســتفاده ببریــد. یــک 
ــد  ــق دارد و همــکاری می کن  کــودک ســالم احســاس تعل
ــداف او  ــد، اه ــرم می کن ــران را دلگ ــت،  دیگ ــدوار اس  امی
ــران  ــه دیگ ــت و ب ــی اس ــای اجتماع ــا ارزش ه ــق ب مطاب
ارزشــمندی  احســاس  و  اســت  پرتــاش  عاقه منــدو 

می کنــد. الــو دکتــر

P.Sharifi@eskimia.ir
پروانه شریفیگروه سالمت

بایــد  روزه داران در روزهــای مــاه رمضــان 
نــان  یعنــی  تمــام گروه هــای غذایــی،  از 
ســبزی ها، گوشــت  و  میوه هــا  غــات،   و 
و حبوبــات، تخم مــرغ و لبنیــات اســتفاده 
کننــد؛ بــه عــاوه مصــرف ســه وعــده غذایــی 
ــری  ــا کال یعنــی ســحری، افطــاری ســبک ب
پاییــن و شــام بــرای روزه داران ضــروری 

اســت.
ایــن چنــد ســال  مــاه مبــارک رمضــان 
ــا روزهــای بلنــد و گــرم تابســتان  مصــادف ب
ــه همیــن علــت روزه داری در  شــده اســت؛ ب
چنیــن شــرایط آب و هوایــی، ماحظــات 
تغذیــه ای خاصــی را در وعده هــای ســحر 
حیــن  در  تــا  می کنــد  طلــب  افطــار  و 
ایــن  معنــوی  بــرکات  از  بهره منــدی 
مــاه، روزه داران شــاهد کمتریــن عــوارض 
 ناشــی از جابه جایــی وعــده غذایــی خــود

باشند.
در روزهــای بلنــد و البتــه گــرم تابســتان 
بــرای  درســت  غذایــی  برنامــه  داشــتن 

دارد.  ویــژه  اهمیتــی  روزه داران 
دکتــر ســید مرتضــی صفــوی، متخصــص 
تغذیــه و دانشــیار گــروه تغذیــه بالینــی 
بــه  اصفهــان،  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه 
ســؤاالت مــا در ایــن زمینــه پاســخ داده 

اســت. 
مــاه  در  درســت  تغذیــه  اصــول   
رمضــان بایــد تفاوتــی بــا ماه هــای دیگــر 

باشــد؟ داشــته 
ــوان  ــت عن ــه ای تح ــوی تغذی ــک الگ ــا ی م
ــد  ــم کــه مشــخص می کن ــی داری هــرم غذای
ــه  ــی و چ ــواد غذای ــه م ــه چ ــان ب ــدن انس ب

ــاج دارد.  ــاده احتی ــر م ــزان از ه می
از ایــن منظــر مــاه رمضــان تفاوتــی بــا دیگــر 
ــه  ــد همیش ــا بای ــدارد. م ــال ن ــای س ماه ه
تغذیــه  خــود را بــه گونــه ای تنظیــم کنیــم کــه 

ــدن تأمیــن شــود. نیازهــای اساســی ب
بعضــی  مصــرف  می رســد  نظــر  بــه   
از مــواد غذایــی مختــص مــاه رمضــان 
اســت؛ مثــال حلیــم یــا زولبیــا و بامیــه.

بلــه؛ در مــاه رمضــان مصــرف بعضــی از 

زولبیــا  حلــوا،  انــواع  مثــل   خوراکی هــا 
و بامیــه و ... کــه اتفاقــا خوراکی هــای مضــر 

هســتند، افزایــش دارد. 
افــراد بــه اشــتباه تصــور می کننــد کــه چــون 
بــا روزه داری قنــد خونشــان افــت کــرده، 
هنــگام افطــار بایــد از ایــن خوراکی هــای 
ــد  ــت قن ــه اف ــد. البت ــتفاده کنن ــیرین اس ش
ــوع قنــد  خــون وجــود دارد؛ امــا اشــتباه در ن

ــت. ــی اس مصرف
 افــت قنــد خــون را نبایــد بــا مصــرف 

مــواد خوراکــی شــیرین جبــران کــرد؟
بــا قندهــای ســاده نبایــد جبــران کــرد؛ مثــا 
مــوادی ماننــد خرمــا کــه قنــد فیبــردار دارنــد 
و قندشــان بــه تدریــج آزاد می شــود، بهتریــن 
ــد  انتخــاب هســتند؛ امــا شــیرینی هایی مانن
زولبیــا و بامیــه قنــد خــون را بــه ســرعت بــاال 
می برنــد و ایــن افزایــش قنــد خــون موجــب 
تشــدید ترشــح انســولین می شــود و ســپس 
قنــد خــون بــه همــان ســرعتی کــه بــاال رفتــه 
افــت می کنــد. درنتیجــه ایــن پروســه دوبــاره 
موجــب گرســنگی می شــود. مــوادی ماننــد 
خرمــا کــه قنــد فیبــردار دارنــد و قندشــان بــه 
 تدریــج  آزاد می شــود، بهتـریـــن انتخـــــاب 

هستند.

 بهتریــن افطــاری از دیــد شــما شــامل 
چــه مــواد غذایــی اســت؟

آب جــوش، شــیر گــرم، خرمــا و یــک آش یــا 
ــد یــک وعــده  ــی ســبک می توان ســوپ خیل

افطــاری مناســب باشــد.
ــار هــم  ــس از افط ــه نیم ســاعت  پ ــه فاصل ب
ســبک  و  مختصــر  شــام  یــک  می تــوان 

ــژه در  ــراد به وی ــی اف ــا بعض ــرد. ام ــرف ک ص
مهمانی هــا، شــام و افطــار را یــک جــا ســرو 

می کننــد.
ــاه  ــه در م ــه تغذی ــت ک ــن اس ــا ای ــه م توصی
ــه صــورت وعده هــای تقسیم شــده  رمضــان ب
شــامل افطــار، شــام، پــس از شــام و ســحر 
باشــد. حــذف هــر یــک از ایــن وعده هــا 
ایــن  از  هیچ کــدام  در  و  اســت  اشــتباه 
غــذای  و  پرخــوری  نبایــد  هــم  وعده هــا 
ــه  ــاال فاصل ــه ح ــود. البت ــورده ش ــم خ حجی
افطــار تــا ســحر کوتــاه اســت و تقســیم 
ــه   درســت وعده هــا، کاری ســخت و هنرمندان

است. 
می توانــد  شــام  از  پــس  غذایــی  وعــده 
ــام  ــان ش ــه می ــد و فاصل ــوه باش ــامل می ش
تــا ســحر، بهتریــن فرصــت بــرای تأمیــن آب 

ــت. ــدن اس ــاز ب ــورد نی م
 یــک ســحری خــوب و مفیــد شــامل 

چــه غذاهایــی اســت؟
ــوان  ــان را می ت ــاه رمض ــحری در م ــده س وع
ــابه  ــادی مش ــک روز ع ــار در ی ــده ناه ــا وع ب

ــت.  دانس
ــول روز  ــه در ط ــرس اینک ــراد از ت ــی اف بعض
گرســنه شــوند، غــذای زیــادی در ســحر 
می خورنــد کــه اشــتباه اســت. بعضــی هــم از 
غذاهــای پرچربــی ماننــد کله پاچــه یــا حلیــم 
اســتفاده می کننــد کــه عــاوه بــر اینکــه موجــب 
می شــود  روز  طــول  در  آن هــا  تشــنگی 

ــال دارد.  ــه دنب افزایــش گرســنگی را ب
ــدن در  ــاز ب ــن آب مــورد نی ــرای تأمی  ب

ایــن مــاه چــه توصیــه ای داریــد؟
در وعــده ســحری حداکثــر نوشــیدن 2 لیــوان 
آب مجــاز اســت. نوشــیدن آب بیشــتر موجب 
کاهــش تشــنگی در طــول روز نمی شــود 
 و فقــط ســوءهاضمه و دل درد بــه دنبــال 

دارد. 
ــردار  ــای فیب ــوان از خوراکی ه ــوض می ت در ع
ماننــد کاهــو و ســبزی و خــوردن میوه هایــی 
ــتفاده  ــت اس ــا پوس ــیب ب ــار و س ــد خی مانن
کــرد کــه هــم مقــداری از آب مــورد نیــاز بــدن 
ــه  ــل اینک ــه دلی ــم ب ــد و ه ــن می کنن را تامی
فیبــر دارنــد، موجــب تعــادل آب بــدن در 

طــول روز می شــوند. 

گــرم  روزهــای  ایــن  در  بــدن  کم آبــی   
افزایــش  را  گرمازدگــی  احتمــال  ســال 
می دهــد؛ بــرای مقابلــه بــا ایــن مســئله 

کــرد؟ می تــوان  چــه 
ــول  ــگام روزه داری در ط ــه هن مســلم اســت ک
تابســتان بــدن بــه آب بیشــتری احتیــاج دارد 
ــه  ــی مواج ــده کم آب ــا پدی ــت ب ــن اس و ممک

شــویم.
همچنیــن  و  غذایــی  الگــوی  تنظیــم   
بــه گونــه ای  محــل کار  و  ســاعت  تنظیــم 
کــه فــرد زیــاد در معــرض آفتــاب شــدید 
ایــن  از  جلوگیــری  در  می توانــد  نباشــد، 
ــرد روزه داری  ــر ف ــا اگ ــد. ام ــک کن ــورد کم م
 احســاس کــرد کــه بدنــش کــم آب شــده 
ــه،  ــرار گرفت و در معــرض گرمازدگــی شــدید ق
ــه  ــر ادام ــد و ب ــه کن ــه پزشــک مراجع ــا ب حتم
روزه داری در آن شــرایط اصــرار نداشــته باشــد. 
مــواد مغــذی از دســت رفتــه از طریــق نوشــیدن 
ــای  ــبزیجات و میوه ه ــرف س ــا و مص آب میوه ه
ــران می شــود؛ همچنیــن میوه هایــی  آبکــی جب
می تواننــد  توت فرنگــی  و  مرکبــات  چــون 
عــاوه بــر آب مــواد ضــروری چــون کلســیم و 
فیبــر، آهــن، پتاســیم و دیگــر مــواد معدنــی را 

ــد.  تأمیــن کنن

کاهــش  بــرای  کــه  افــرادی  از  بعضــی 
وزن رژیــم غذایــی دارنــد، از فرصــت مــاه 
ــر  ــا عــالوه ب ــد ت رمضــان اســتفاده می کنن
بــه جــا آوردن فریضــه روزه، کاهــش وزن 
بیشــتری داشــته باشــند؛ بــه ایــن افــراد 

چــه توصیــه ای داریــد؟
نــگاه بــه مــاه رمضــان بــرای کاهــش وزن نــگاه 
مناســبی نیســت. در واقــع اگــر تغذیه مناســب 
و اصولــی داشــته باشــید، در پایــان ایــن مــاه 
ــا  ــید. ام ــته باش ــر وزن داش ــد تغیی ــا نبای اص
ــش  ــرای کاه ــی ب ــم غذای ــی از رژی ــر کس اگ
وزن اســتفاده می کنــد، تغذیــه اش در ایــن 
مــاه هــم بایــد بــر اســاس توصیــه درمانگــرش 
باشــد و بــه هیــچ عنــوان ســعی نکنــد بــا کــم 
ــش  ــاه کاه ــن م ــد در ای ــش از ح ــوردن بی خ

ــول داشــته باشــد. وزن بیشــتر از  معم
 توصیه آخرتان به روزه داران چیست؟

بایــد  رمضــان  مــاه  روزهــای  در  روزه داران 
نــان  یعنــی  غذایــی،  گروه هــای  تمــام   از 
و  ســبزی ها، گوشــت  و  میوه هــا  غــات،  و 
حبوبــات، تخم مــرغ و لبنیــات اســتفاده کننــد؛ 
ــه عــاوه مصــرف ســه وعــده غذایــی یعنــی  ب
ســحری، افطــاری ســبک بــا کالــری پاییــن و 

ــرای روزه داران ضــروری اســت. شــام ب

دکتر سید مرتضی صفوی، متخصص تغذیه، در گفت وگو با کیمیای وطن:

حفظ سالمتی با تغذیه مناسب در ماه مبارک رمضان

،،
روزه داران در روزهــای مــاه رمضــان بایــد 
از تمــام گروه هــای غذایــی، یعنــی نــان 
 و غــات، میوه هــا و ســبزی ها، گوشــت 
و حبوبات، تخم مرغ و لبنیات اســتفاده 

کنند.

یادداشت
کار رسانه ای در حوزه سالمت 

نیازمند دید فنی است

رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی استان اصفهان
دکتر محسن حجتی

 امــروزه بــا گســترش علــم و فنــاوری اطاعــات 
ــیع  ــوزه وس ــن ح ــات ای ــه امکان ــی آزاد ب  و دسترس
راه هــای انتشــار و کســب اخبــار بســیار آســان تر 
ایــن  قبــل  روز  از  روز  هــر  و  شــده  گذشــته  از 
مجــازی  فضــای  می شــود.  گســترده تر   امــکان 
و ســرویس های آن ماننــد نرم افزارهــای ســروش 
تلگــرام و ... باعــث شــده تــا عمــوم مــردم هــم 
ــار، رویدادهــا و  بســیار آســان و لحظه به لحظــه از اخب

ــوند.  ــوع آگاه ش ــرات متن نظ
فضــای مجــازی و ســرویس آن در تمامــی دنیــا 
ــر  ــا ه ــت؛ ام ــادی اس ــیار زی ــراد بس ــترس اف در دس
امکانــی در هــر کشــوری می بایــد بــا شــرع، قوانیــن 
و سیاســت های آن مطابقــت داشــته باشــد؛ در غیــر 
ــد خواهــد شــد  ــک تهدی ــه ی ــل ب ــن صــورت، تبدی  ای
و خطــرات ناگزیــری را بــرای آن جامعــه در پــی 
خواهــد داشــت. بــه فرمــوده رهبــر معظم انقــاب)ع( 
ــتی  ــی کار درس ــای ارتباط ــن راه ه ــردن ای ــدود ک مس
ــوان  ــه می ت ــی ک ــدام مهم ــد اق ــی از چن ــت. یک نیس
انجــام داد، فرهنگ ســازی بــرای انتشــاردهندگان 
یــک  اســت.  اجتماعــی  شــبکه های  در  مطالــب 
رســانه  اهالــی  انتشــاردهندگان  ایــن  از   دســته 
و خبرنــگاران هســتند. از طرفــی هــر خبرنــگاری ایــن 
ــانی در  ــه خبررس ــد ک ــی می دان ــه خوب ــوع را ب موض
حــوزه ســامت از حساســیت های ویــژه ای برخــوردار 
اســت و دقــت و وســواس بیشــتری را می طلبــد. 
از همیــن رو شایســته اســت کــه خبرنگارانــی کــه در 
حــوزه ســامت فعالیــت می کننــد بــا دیــدی فنی تــر 
ــداری  ــد و امانت ــوزه بنگرن ــن ح ــه ای ــر ب و تخصصی ت
ــر  ــک خب ــا ی ــه تنه ــد؛ چــرا ک خــود را فرامــوش نکنن
اجتماعــی  شــبکه های  طریــق  از  مطلــب  یــک  و 
ــزاران مســتمع در جای جــای  ــه گــوش ه ــد ب می توان
دنیــا برســد. خبرنــگاران محتــرم حــوزه ســامت بایــد 
دقــت کافــی را داشــته باشــند کــه صــرف امانتــداری 
ــی  ــد علمــی و فن ــی نیســت و دی ــن حــوزه کاف در ای
هــم بســیار حائــز اهمیــت اســت. در کنــار ایــن هــم 
بایــد بــه بازنشــر تمامــی اخبــار دقــت داشــته باشــند؛ 
چــرا کــه بازنشــر یــک خبــر مغرضانــه می توانــد جــو 
خبــری حــوزه ســامت را دگرگــون کنــد. امیدواریــم با 
دیــد فنــی و وســواس کافــی در امــور خبــری حــوزه 
ــر  ــه در اث ــیم ک ــاری باش ــاهد اخب ــر ش ــامت کمت س
ــبی  ــب های نامناس ــراد، برچس ــی اف ــی برخ بی اطاع

بــه جامعــه ســامت اســتان اصفهــان زده اســت.
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ــت:  ــان گف ــگاه اصفه ــی دانش ــی و اجتماع ــاون فرهنگ مع
ــار آوردن جامعــه، یکــی از مهم تریــن عواملــی  احساســی ب
اســت کــه باعــث فریــب مــردم می شــود؛ لــذا بــرای مقابلــه 
بــا ایــن کار بایــد بــه ســمت جامعــه ای رفــت کــه بر اســاس 
تعقــل و علــم پــرورش یافتــه اســت. حجت االســام 
جعفــر شــانظری، معــاون فرهنگــی و اجتماعــی دانشــگاه 
ــرد:  ــار ک ــی اظه ــوم عوام فریب ــه مفه ــا اشــاره ب ــان، ب اصفه
در قــرآن و آداب دینــی و ســیره عملــی ائمــه، به ویــژه  
ــرای  ــن ب ــزاری از دی ــی)ع(، اســتفاده اب ــن عل امیر المومنی
ــد هــدف درســت هــم باشــد، کامــا  یــک هــدف، هــر چن
مــردود قلمــداد شــده اســت. وی گفــت: امیر المومنیــن)ع( 
ــتم  ــر می خواس ــم اگ ــن ه ــد م ــه می فرماین در نهج الباغ
همچــون معاویــه و عمــر  و عــاص بــا فریــب و تزویــر مــردم 
ــرای  ــا ب ــا م ــتم؛ ام ــر می توانس ــم، بهت ــود کن ــخیر خ را تس
ــی  ــای اله ــی ارزش ه ــگ متعال ــت و فرهن ــج صداق  تروی
ــزار اســتفاده  ــن اب ــچ گاه از ای ــذا هی ــم؛ ل و انســانی آمده ای
ــد. ــه مــن پشــت کنن نمی کنــم؛ حتــی اگــر مــردم همــه ب

ــت و  ــتفاده نادرس ــی، اس ــگ دین ــر فرهن ــزود: از نظ وی اف
ابــزاری از دیــن و مقدســات،  کامــا مــردود، غیرمعقــول و 
ــد نمی کند.معــاون  ــن آن هــا را تایی غیرشــرعی اســت و دی
فرهنگــی و اجتماعــی دانشــگاه اصفهــان بیــان کــرد: آنچــه 
ــه نحــو احســن اســتفاده  ــد ب ــی بای در بحث هــای انتخابات
و مــورد توجــه واقــع شــود، ارائــه طرح هــا، ایده هــا و 
نظریاتــی اســت کــه بتوانــد مشــکات اقتصــادی مــا را حــل 
ــتندات  ــب مس ــده در قال ــده ارائه ش ــرح و ای ــر ط ــد. اگ کن
باشــد، می تــوان  اجرایــی مشــخص  منابــع  و  علمــی 

ــرد. ــی ک ــر زدای مشــکات را حــل و فق
وی در ادامــه گفــت: اســتفاده ابــزاری از دیــن و احساســات 
ــادی  ــب بی اعتم ــدت موج ــا در درازم ــگ و ارزش ه و فرهن
ــد  ــه می شــود. هرچن ــی در جامع ــگ بداخاق ــروز فرهن و ب
نظــام مــا در دولت هــای گوناگــون، فعالیت هــا و خدمــات 
گوناگــون انجــام داده و البتــه هیــچ دولتــی از نقــص و ایراد 

و نقــد مبــرا نیســت. 
از  یکــی  اینکــه  بیــان  بــا  شــانظری  حجت االســام 
ــود،  ــردم می ش ــب م ــث فری ــه باع ــل ک ــن عوام مهم تری
ــرای  ــزود: ب ــت ، اف ــه اس ــک جامع ــار آوردن ی ــی ب احساس
مقابلــه بــا ایــن کار بایــد بــه ســمت جامعــه ای پیــش رفــت 
کــه بــر اســاس تعقــل و علــم پــرورش یافتــه اســت؛ اگــر 
ــر  ــد ب ــرود، بای ــن ب ــا از بی ــا و روش ه ــه فرهنگ ه این گون
ــل و  ــدرت تحلی ــردم ق ــزود و م ــه اف ســطح آگاهــی جامع
فهــم عمیــق یابنــد. چنانچــه آیــات قــرآن مــا را بــه علــم، 

ــد.  ــوت می کن ــر دع ــل و تفک ــر و تعق تدب
ِذیــَن َیْســَتِمُعوَن  وی بــا اشــاره بــه آیــه ۱۸ ســوره زمــر »الَّ
ــُه   ــُم اللَّ ــَن َهَداُه ِذی ــَک الَّ ِئ ــَنُه ۚ ُأوَلٰ ــوَن َأْحَس ِبُع ــْوَل َفَیتَّ اْلَق
ــد  ــان ها بای ــرد: انس ــار ک ــاِب« اظه ــْم ُأوُلواْلَْلَب ــَک ُه ِئ َوُأوَلٰ
ــد  ــل کنن ــد و در آن تام ــوش دهن ــون را گ ــخنان گوناگ س
ــه  ــن جامع ــورت ای ــن ص ــد؛ در ای ــن آن را برگزینن و بهتری
ــن  ــدن بهتری ــت؛ برگزی ــد اس ــد و خردمن ــت می یاب هدای
ــون  ــا اکن ــت؛ ام ــی اس ــری و آگاه ــد فک ــان دهنده رش نش
در جامعــه امــروزی مــا فرهنــگ بداخاقــی و تخریــب رواج 

ــه اســت. ایکنــا یافت

گردشگری

موزه آب یزد 
ــزد  ــاق ی ــدان امیرچخم ــمالی می ــمت ش  در س
یکــی از ارزشــمند ترین آثــار معمــاری ایــن 
ــان  ــال ۱379 همزم ــه از س ــرار دارد ک ــهر ق ش
ــی  ــش بین الملل ــتین همای ــزاری نخس ــا برگ ب

ــت. ــای گرف ــوزه آب« در آن ج ــز »م کاری
ــیدی  ــال ۱266 خورش ــاختمان، در س ــن س  ای
ــن  ــه بی نظیرتری ــر ب ــال حاض ــداث و در ح اح

ــت.  ــده اس ــل ش ــا تبدی ــوزه آب دنی م
ــی،  ــای تاریخ ــوزه و بن ــن م ــای ای از ویژگی ه
ــک رشــته  ــودن آن و گذشــتن ی ــه ب ــج طبق پن

ــت. ــان آن اس ــاله از می ــا س ــز صده کاری
مــوزه آب یــزد محــل مناســبی بــرای شــناخت 
آثــار و ابنیه هــای تاریخــی در زمینه هــای مختلــف 
مربــوط بــه آب اســت کــه می توانــد مــورد 
اســتفاده پژوهشــگران و عاقه منــدان قــرار 

ــرد.  گی
ــا  ــر قنات ه ــف حف ــوازم مختل ــوزه ل ــن م در ای
ابــزار و ادوات اندازه گیــری حجــم آب، وســایل 
ــدارک  ــات، اســناد و م ــن روشــنایی در قن تأمی
وقف نامه هــای  و  آب  فــروش  و  خریــد 
ــع  ــناد توزی ــا و اس ــه میراب ه ــی، کتابچ قدیم
آب، ظــروف نگهــداری و حمــل آب و بســیاری 
لــوازم و اشــیا ارزشــمند دیگــر در معــرض دیــد 

ــه اســت.  ــرار گرفت همــگان ق
ایــن مــوزه در یکــی از ارزشــمندترین آثــار 
معمــاری ســنتی یــزد بــه نــام خانــه کاهدوزهــا 

ــع شــده اســت. واق
ــرار  ــه ای ق ــاه خان ــه، چ ــن خان ــت بام ای در پش
دارد کــه بــه وســیله چــرخ  چــاه از آن آب 
ــه   ــه در طبق ــه را ک ــار خان ــیدند و آب انب می کش

ــد.  ــر می کردن ــت، پ ــرار داش ــف ق همک
ــش از 200  ــوزه بی ــن م ــر در ای ــال حاض در ح
ــدن  ــا کن ــط ب ــایل مرتب ــی از وس ــی تاریخ ش
کاریــز گرفتــه تــا اســناد و مــدارک بعضــی 
از قنات هــای اصلــی یــزد در معــرض دیــد 

عاقه منــدان قــرار گرفتــه اســت. 
ایــن ســاختمان در زمینــی بــه پهنــه  720 متــر  
ــید  ــاج  س ــوم ح ــت مرح ــه درخواس ــع و ب مرب
ــر  ــان عص ــی از بازرگان ــدوز، یک ــر کاه  علی اکب
ــه، در ســال ۱266 خورشــیدی، ســاخته  قاجاری

شــده اســت.
بنــا یــک هنــر معمــاری  ایــن  ســاختمان 
شــگفت آور اســت کــه از پنــج اشــکوب یــا 
پنــج ســطح تشــکل شــده اســت؛ بــه گونــه ای 
ــه آن،  ــن طبق ــا پایین  تری ــطح اول ی ــه از س ک
ــاد و زارچ می گــذرد  ــز دو رحیم آب انشــعاب کاری
کــه یکــی از ایــن دو قنــات، هنــوز هــم فعــال 

ــت. اس

فریــدون الهیــاری دربــاره حضــور گردشــگران 
بــه  فروردیــن  مــاه  گفــت:  اصفهــان  در 
نــوروزی،  تعطیــات  بــا  تداخــل  واســطه 
ازدحــام  و  زیرســاخت  و کمبــود  محدودیــت 
برنامــه   در  معمــوال  جاده هــا  در  جمعیــت 
لحــاظ  خارجــی  گردشــگران  ســفر   زمانــی 

نمی شود.
ــران  ــه ای ــاه ب ــن م ــه ای ــا از نیم بیشــتر خارجی ه
ســال های  برخــاف  امســال  امــا  می آینــد؛ 
مــوج  فروردیــن،  آغــاز  همــان  از  گذشــته 
بی ســابقه ای در آمــار گردشــگران خارجــی راه 
افتــاده کــه بــه اذعــان تورگردان هــا در چنــد 
ــت  ــوده اس ــابقه ب ــر و بی س ــر بی نظی ــه اخی ده
اردیبهشــت ماه  در  می شــود  پیش بینــی  و 
پیــش  مــاه  از  بیشــتر  حتــی  آن هــا   تعــداد 

شود.

وی بــا اشــاره بــه بازدیــد بیــش از ۸3 هــزار 
تاریخــی اصفهــان  آثــار  از  گردشــگر خارجــی 
ــاه  ــر م ــان ه ــس از پای ــوال پ ــرد: معم ــار ک اظه
رســمی  مراکــز  از  گردشــگران  اقامــت  آمــار 
ــل  ــار کام ــن آم ــوز ای ــا هن ــود؛ ام ــت می ش دریاف
نشــده اســت؛ آن ۸3 هــزار نفــر هــم تعــداد 
بازدیدکننــدگان آثــار تاریخــی تحــت پوشــش 
ــت  ــگری اس ــی و گردش ــراث فرهنگ ــازمان می س

کــه بلیــت فروشــی داشــته اند.
 برزیلی ها و تایلندی ها، راه اصفهان را 

پیدا کرده اند
بــه گفتــه  او در ایــن مــدت گردشــگران فرانســوی 
داشــته اند  اصفهــان  از  را  بازدیــد   بیشــترین 
و شــهروندان ایتالیایــی، اســپانیایی و آلمانــی بــه 

ترتیــب در جایــگاه بعــدی قــرار گرفته انــد. 
آســیای  ایــن، حضــور چینی هــا،  عــاوه  بــر 

شــرقی ها و آمریکایی هــا در بیــن گردشــگران 
ــوده  ــگ ب ــه و پررن ــب توج ــان جال ــاره  اصفه به

ــت.   اس
وی ادامــه داد: ایــن مــدت از بازارهــای جدیــدی 
مثــل برزیــل و تایلنــد هــم گردشــگرانی داشــتیم 
ــور و  ــراه ت ــه هم ــادت گذشــته، ب ــه برخــاف ع ک
ــد و ایــن  ــه اصفهــان ســفر کــرده  بودن گروهــی ب
ایــران  تعامــات  در  جدیــدی  روزنــه   اتفــاق، 
بازارهــای جدیــد گردشــگری اســت کــه  بــا 
ــران را  ــفر ای ــک و کم س ــل غیرپی ــد فص می توانن

ــد.   ــش دهن پوش
مدیــر کل میــراث فرهنگــی و گردشــگری اســتان 
ــت اســکان  ــود ظرفی ــه کمب ــا اشــاره ب ــان ب  اصفه
و زیرســاخت در شــهر اصفهــان و اتخــاذ سیاســتی 
ــرای انتقــال رویدادهــای اجتماعــی و فرهنگــی  ب
بــه فصــول کم ســفر و خلــوت اظهــار کــرد: از 
ــراث فرهنگــی و گردشــگری  ــق ســازمان می  طری
و همچنیــن مقامــات اســتان پیگیــر مصوبه هایــی 
هســتیم تــا بعضــی رویدادهــا بــه زمــان دیگــری 
ــه خدمــت  ــوان شــهر  ب موکــول شــوند و همــه ت

گردشــگری گرفتــه شــود.
وی اضافــه کــرد: در کنــار جابه جایــی زمانــی 
ــم  ــی فیل ــنواره بین الملل ــرای جش ــال ب ــه امس ک
کوتــاه اتفــاق افتــاده و از فصــل گردشــگری 
خــارج شــده، یکــی از بحث هــای جــدی تعامــل 
بــا هتل هــای شــاخص اســتان در زمــان برگــزاری 
رویدادهــا بــود. همچنیــن جابه جایــی هفتــه 

اصفهــان کــه هــر ســال در اردیبهشــت ماه برگــزار 
ــه  ــرار گرفت ــدی ق ــتور ج ــز، در دس ــود نی می ش
ــید،  ــال نرس ــه امس ــرای آن ب ــه اج ــت؛ اگرچ اس
امــا تصمیــم بــر آن اســت ایــن هفتــه بــه زمــان 
ــگری  ــه گردش ــا ب ــود ت ــول ش ــبت تری موک مناس
آســیب نرســاند؛ در عیــن حالــی کــه بــرای 

 اصفهــان در فصــل کم ســفر جذابیتــی ایجــاد 
کند.

 ایرانیان مقیم خارج به دنبال خانه های 
تاریخی

ــازه  ــاره ایجــاد زیرســاخت ت ــاری ســپس درب الهی
ــل  ــه صــدور 67 مجــوز احــداث هت ــان ب در اصفه
در اســتان اشــاره کــرد و افــزود: عملیــات ســاخت 
ــاز شــده و 3 واحــد دیگــر در حــال  ــل آغ 37 هت
طــی کــردن مراحــل قانونــی بــرای ســاخت 
ــده،  ــادر ش ــا ص ــای آن ه ــه مجوزه ــتند. البت هس
امــا چــون ســرمایه گذار هنــوز کار را آغــاز نکــرده و 

پیشــرفت فیزیکــی نداشــته اند، در دســته هتل هــای 
ــرار داده نشــده اســت. در حــال ســاخت ق

ســرمایه گذاران  اســتقبال  از  همچنیــن  وی 
بــرای خریــد خانه هــای تاریخــی و تبدیــل 
 آن هــا بــه تأسیســات گردشــگری خبــر داد 
کــه  خانه هــا  ایــن  گذشــته  در  گفــت:  و 
رهــا شــده و متروکــه و در حــال تخریــب 
به ویــژه  اســتان  بــرای  معضلــی  بودنــد، 
شــهر اصفهــان بــه شــمار می آمدنــد؛ امــا 
زیــادی  ســرمایه گذاران  حاضــر  حــال  در 
کشــور  از  خــارج  مقیــم  ایرانیــان  به ویــژه 
بــرای خریــد ایــن خانه هــا و تبدیــل بــه 
ــت  ــگری رغب ــات گردش ــایر تأسیس ــل و س هت
ــی  ــه مزیت ــا ب ــن خانه ه ــد و ای ــان می دهن نش
تبدیــل شــده  ملکــی  معامــات  دفاتــر   در 

است. 
تبدیــل  بــرای  تقاضایــی  بــا  روز  هــر  مــا 
 ایــن خانه هــا بــه مجموعــه ای گردشــگری 

مواجهیم.
ــی  ــرمایه گذاران خارج ــور س ــاره حضــ  او دربــ
ــت:  ــز گف ــان نی ــگری اصفه ــای گردش در پروژه ه
 ســرمایه گذاران خارجــی بیشــتر بــا شــرکت ها 
ایــن  وارد  بــزرگ  اقتصــادی  بنگاه هــای  و 
پروژه هــا شــده اند؛ ولــی از ســوی ایرانیــان مقیــم 
خــارج تقاضاهایــی زیــادی بــرای ســرمایه گذاری 
در تأسیســات گردشــگری، به ویــژه خانه هــای 

ــود دارد. ایســنا ــی وج تاریخ

سیل گردشگر در اصفهان

ــات  ــکاری و توافق ــر هم ــر کل دفت ــی فیاضــی، مدی محمدعل
ــور  ــی را در کش ــای بوم ــداد اقامتگاه ه ــگری، تع ــی گردش مل
5 هــزار و 366 واحــد برشــمرد و گفــت: اگــر بــرای آمــوزش 
ــص  ــا تخصی ــه م ــار ب ــردی اعتب ــای بوم گ ــاالن اقامتگاه ه فع
داده شــود، امــر آمــوزش آن هــا در اولویــت اســت؛ ولــی هنــوز 
ایــن اعتبــار داده نشــده اســت. برگــزاری دوره هــای آموزشــی 
را مؤسســات آموزشــی بــر عهــده می گیرنــد یــا کســانی کــه 

در ایــن حــوزه خــوب کار کــرده و باســابقه هســتند.
افــرادی کــه عمدتــا در حوزه روســتایی بیشــترین تجربــه را در 
ــی  ــته های آموزش ــاس بس ــر اس ــته اند، ب ــازی داش توانمندس

تهیه شــده در اولویــت هســتند. 
ــرد  ــت مــدرس انجــام گی ــه اول تربی ــم ک ــا ســعی می کنی م
پــس از آن بــرای آمــوزش فراگیــر در مناطــق روســتایی 

اقــدام شــود.  بوم گــردی  اقامتگاه هــای  به ویــژه 
بســته های آموزشــی کوتاه مــدت نیــز تعریــف شــده کــه 
بحــث ظرفیت ســازی ذهنــی بــه منظــور توانمندســازی 
جوامــع محلــی در آن مــد نظــر اســت و بــرای آن هــم چهــار 
ــتایی  ــا در 76 روس ــده اند ت ــاب ش ــه انتخ ــه باتجرب مؤسس
ــرای طــرح ضربتــی اشــتغال منتخــب شــده اند، اجــرا  کــه ب

شــود.
وی دربــاره الــزام گذرانــدن دوره هــای آموزشــی بــرای متولیان 
ــت:  ــز گف ــا نی ــدی آن ه ــردی و درجه بن ــای بوم گ اقامتگاه ه
ــه  ــد ک ــم؛ بع ــوزش دهی ــا را آم ــد آن ه ــر  بای ــال حاض در ح
ارتقــا پیــدا کردنــد، بــه ســمت استانداردســازی برویــم؛ 
 مقدمــه هــر کاری بــرای مــا آمــوزش و بعــد استانداردســازی 

است. موج

و  میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی  مدیــر کل 
گردشــگری اســتان کرمــان از راه انــدازی کارگاه هــای 
مرمــت آثــار تاریخــی در حــوزه جنــوب ایــن اســتان 

ــر داد. خب
بــه گــزارش کیمیــای وطــن  بــه نقــل از روابــط 
عمومــی میــراث فرهنگــی اســتان کرمــان، محمــود 
کارگاه هــای  راه انــدازی  بــه  اشــاره  بــا  وفایــی 
مرمــت آثــار تاریخــی در حــوزه جنــوب اســتان 
کرمــان گفــت: بــا تخصیــص اعتبــارات اســتانی 
ــه تاریخــی  ــت قلع ــان مرم ــور همزم ــه ط ــی، ب و مل
و  فاریــاب  شهرســتان  در  گاشــگرد  منوجــان، 
ــار معمــاری حاصــل  ــن مرمــت آث ــوج و همچنی کهن
ــتانی  ــه باس ــی محوط ــای باستان شناس از کاوش ه

ــت انجــام             ــم جیرف ــدل و مســجد شــهر قدی کنارصن
می شــود.

آثــار  مرمــت  راه انــدازی کارگاه  از  ادامــه  در  وی 
ــت  ــتان جیرف ــفندقه در شهرس ــوزه اس ــی ح تاریخ
ــه  ــه ب ــا توج ــه زودی ب ــت: ب ــار داش ــر داد و اظه خب
 اعتبــارات تخصیصــی مرمــت مقبــره میرحیــدر 
دولت آبــاد  تاریخــی  مدرســه  اســفندقه،  قلعــه 
خانه هــای شــاپوری و فــروزان نیــز آغــاز می شــود.

اداره کل میــراث  بــه تفاهم نامــه میــان  وفایــی 
فرهنگــی اســتان کرمــان و بخــش خصوصــی اشــاره 
و تصریــح کــرد: بــا همــکاری ایــن شــرکت مرمــت 
احیــا و ســاماندهی قلعــه منوجــان بــه مرحلــه اجــرا 

درآمــده اســت. مهــر

،،
امســال برخالف ســال های گذشــته 
مــوج  فروردیــن،  آغــاز  همــان  از 
آمــار گردشــگران  در  بی ســابقه ای 
خارجــی راه افتــاده کــه بــه اذعــان 
اخیــر  دهــه  چنــد  در  تورگردان هــا 
ــوده اســت. ــر و بی ســابقه ب بی نظی

مدیر کل دفتر همکاری و توافقات ملی گردشگری عنوان کرد:

اصفهان، رکورددار اقامتگاه بوم گردی در کشور
مدیر کل میراث فرهنگی کرمان خبر داد:

راه اندازی کارگاه های مرمت آثار تاریخی در جنوب استان

عکس: ایمنا

دادنامه
ــد  ــن شــریفی فرزن ــای خیرالدی خواهــان هــا : ۱- آق

فرزنــد  فتاحــی  الــه  رحمــت  آقــای   -2 ســلطان 

فیــض الــه 3- آقــای امــان امینــی فرزنــد امــان 

الــه بــا وکالــت آقــای مهــدی غامــی بروجنــی فرزنــد 

رمضانعلــی بــه نشــانی دوره کار آمــوزی مهمــان کانــون 

ــان هشــت  ــان بزرگمهــر خیاب اصفهــان- اصفهــان خیاب

بهشــت غربــی نرســیده بــه چهــار راه گلــزار نبــش کوچــه 

ساســان ســاختمان وکا دفتــر وکالــت آقــای علیرضــا 

ــین  ــد حس ــور فرزن ــه پ ــواد پنج ــای ج ــان و آق مانی

ــت  ــت بهش ــر خ هش ــان خ بزرگمه ــانی اصفه ــه نش ب

غربــی قبــل چهــارراه گلــزار ســاختمان وکا ط۱ خوانــده 

ــه  ــرات  ب ــم ب ــد قاس ــی فرزن ــا معین ــای علیرض : آق

نشــانی مجهــول المــکان خواســته : ۱- مطالبــه وجــه 

بابــت... 2- مطالبــه خســارت تاخیــر تادیــه 3- مطالبــه 

ــی ــارات دادرس خس

ــت  ــان رحم ــت آقای ــوص دادخواس رای دادگاه در خص

ــریفی و  ــن ش ــی و خیرالدی ــان امین ــی و ام ــه فتاح ال

ــدی  ــور و مه ــه پ ــواد پنج ــر ج ــان دکت ــت آقای ــا وکال ب

غامــی بطرفیــت آقــای علیرضــا معینــی بــه خواســته 

ــرار داد  ــرد ق ــال وجــه کارک ــغ ۱02000000 ری ــه مبل مطالب

کارگــری بــر روی زمیــن کشــاورزی دادگاه بــا عنایــت به 

دادخواســت تقدیمــی قــرارداد تنظیمــی کــه تصویــر آن 

ضــم پرونــده اســت عــدم حضــور خوانــده در جلســات 

ــه  ــه دفاعی ــه الیح ــر گون ــال ه ــدم ارس ــی و ع دادرس

ــد و  ــا باش ــای خواهانه ــر رد ادع ــه دال ب ــی ک ــا مدرک ی

ــان را  ــوی خواه ــود دع ــارات موج ــن و ام ــایر قرائ س

وارد و ثابــت تشــخیص و مســتندا بــه مــواد ۱0 و ۱90 و 

244 قانــون مدنــی و ۱9۸ و 5۱5 و 522 قانــون آییــن 

دادرســی مدنــی خوانــده را بــه پرداخــت مبلــغ مزبــور 

ــه  ــر تادی ــارت تاخی ــی و خس ــه دادرس ــام هزین بانضم

ــرای  ــان اج ــت زم ــت لغای ــم دادخواس ــخ تقدی از تاری

ــای کاالهــا و دمــات  ــق شــاخص ســاالنه به حکــم طب

ــد.  ــل محکــوم مــی نمای ــه وکی ــی و حــق الوکال مصرف

رای صــادره غیابــی  و ظــرف بیســت روز پــس از ابــاغ 

قابــل واخواهــی در ایــن دادگاه و ســپس ظــرف بیســت 

روز قابــل تجدیــد نظــر خواهــی در محاکــم تجدیــد نظــر 

مرکــز اســتان مــی باشــد.

رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی برخوار

اســامی  ارشــاد  و  فرهنــگ  اداره  نامــه  شــماره 

96/02/۱7 تاریــخ   بــه  الــف  5/37/۱32/م 

اخطار اجرایی
مشــخصات محکــوم له/محکــوم لهــم: محمــد هنرمنــد 

فرزنــد حســینعلی بــه نشــانی اصفهــان خانــه اصفهــان 

خ بنفشــه شــمالی ک علــوی نــژاد مجتمــع نرگــس پ 

64 مشــخصات محکــوم علیه/محکــوم علیهــم: بهمــن 

جدیــدی فرزنــد عــزت الــه بــه نشــانی مجهــول المــکان 

مشــخصات نماینــده یــا قائــم مقــام قانونــی محکــوم 

ــواد  ــد ج ــان فرزن ــری نمازی ــه مه ــوم علی ــه/ محک ل

ــان شــیخ صــدوق شــمالی  ــان خیاب ــه نشــانی اصفه ب

خیابــان شــیخ مفیــد ســاخمان عقیــق طبقــه ۱ واحــد 

ــد  ــد هنرمن ــل محم ــتی ۸۱64774۱57 وکی ــد پس ۱ ک

حیــن محمــد یــان فرزنــد یدالــه بــه نشــانی اصفهــان 

ــیخ  ــان ش ــدوق شــمالی خیاب ــیخ ص ــان ش خیاب

ــتی  ــد پس ــد ۱ ک ــه ۱ واح ــق طبق ــاخمان عقی ــد س مفی

ــد ــد هنرمن ــل محم ۸۱64774۱57 وکی

محکــوم بــه : بموجــب در خواســت اجــرای حکــم 

مربوطــه  غیابــی  دادنامــه  شــماره  بــه  مربوطــه 

930997375۱40۱342 محکــوم علیــه محکــوم اســت 

بــه پرداخــت مبلــغ ۱25000000 ریــال بابــت اصــل 

خواســته )بابــت یــک فقــره چــک بامحــل بــه شــماره 

مبلــغ  انضمــام  بــه   )  93/۱۱/20 مــورخ   3۱705۸6

ــدوق  ــق صن ــرا در ح ــق االج ــت ح ــال باب 3700000 ری

دولــت  .

ــاغ  ــخ اب محکــوم علیــه محکــوم مکلــف اســت از تاری

اجرائیــه: ۱- ظــرف ده روز مفــاد آنــرا بموقــع اجــرا گــذارد 

ــی  ــی( 2- ترتیب ــون اجــرای احــکام مدن )مــاده 34قان

بــرای پرداخــت محکــوم بــه بدهــد.3- مالــی معرفــی 

کنــد کــه اجــرا حکــم و اســتیفا محکــوم بــه از آن میســر 

باشــد. چنانچــه خــود را قــادر بــه اجــرای مفــاد اجراییــه 

ندانــد بایــد ظــرف ســی روز کلیــه امــوال خــود را شــامل 

تعــداد یــا مقــدار و قیمــت همــه امــوال منقــول و غیــر 

ــزان وجــوه  ــر می ــه طــور مشــروح مشــتمل ب ــول ب منق

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

ــراه  ــه هم ــی دارد ب ــی و خارج ــاری ایران ــی و اعتب مال

ــی  ــه اموال ــور و کلی ــق حســابهای مذک مشــخصات دقی

ــزد اشــخاص ثالــث دارد و کلیــه  ــه هــر نحــو ن کــه او ب

ــل  ــت نق ــز فهرس ــث و نی ــخاص ثال ــات او از اش مطالب

ــور  ــوال مذک ــر در ام ــر دیگ ــوع تغیی ــر ن ــاالت و ه و انتق

ــه  ــوای اعســار ب ــل از طــرح دع ــان یــک ســال قب از زم

ــه  ــی ارائ ــام قضائ ــه مق ــه دادخواســت اعســار ب ضمیم

ــه بازداشــت مــی  ــه درخواســت محکــوم ل ــد واال ب نمای

ــت  ــون نحــوه اجــرای محکومی ــواد ۸ و 3 قان شــود )م

ــام  ــه از اع ــوم علی ــودداری محک ــی ۱394( 4- خ مال

کامــل صــورت امــوال بــه منظــور فــرار از اجــرای حکــم 

حبــس تعزیــری درجه هفــت را در پــی دارد.) مــاده 34 

قانــون اجــرای احــکام مدنــی و مــاده 20 ق.م ا و مــاده 

۱6 قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی( 5- انتقــال 

مــال بــه دیگــری بــه هــر نحــو بــا انگیــزه فــرار از ادای 

دیــن بــه نحــوی کــه بــا قیمانــده امــوال بــرای پرداخــت 

دیــون کافــی نباشــد موجــب مجــازات تعزیــری درجــه 

شــش یــا جــزای نقــدی معــادل نصــف محکــوم بــه یــا 

ــون نحــوه  ــاده 2۱ قان هــر دو مجــازات مــی شــود .) م

اجــرای محکومیــت مالــی ۱394( 6- چنانچــه صــورت 

امــوال پــس از مهلــت ســی روز ارائــه شــود آزادی 

ــوم  ــه موافقــت محک ــوط ب ــدان من ــه از زن ــوم علی محک

لــه یــا تودیــع وثیقــه یــا معرفــی کفیــل توســط محکــوم 

ــوه  ــون نح ــاده 3 قان ــره ۱ م ــود.) تبص ــد ب ــه خواه علی

ــی ۱394(. ــت مال اجــرای محکومی

دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی

اســامی  ارشــاد  و  فرهنــگ  اداره  نامــه  شــماره 

96/02/24 تاریــخ  بــه  الــف  5/37/۱57/م 

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
آقــای محمــد رضــا آقــا براتــی   دادخواســتی بــه 

ــد  ــه طرفیــت امیــر محمــدی فرزن ــه  ب خواســته مطالب

ــه کاســه 96/۸5  ــن دادگاه تســلیم کــه ب ــه ای ــر ب مظف

ــر  ــاعت 05:00 عص ــخ 96/05/۱5 س ــرای تاری ــت و ب ثب

ــه  ــه اینک ــر ب ــن شــده اســت نظ ــت رســیدگی تعیی وق

خوانــدگان مجهــول المــکان میباشــد لــذا حســب مــاده 

73 قانــون آئیــن دادرســی مدنــی مراتــب یــک نوبــت 

در یکــی از روزنامــه هــای کثیــر االنتشــار طبــع و نشــر 

میشــود و از خوانــده مذکــور دعــوت بــه عمــل مــی آیــد 

جهــت دریافــت نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم بــه 

دفتــر دادگاه مراجعــه و در وقــت مقــرر فــوق نیــز جهــت 

رســیدگی حاضــر شــود. 

دفتــر شــعبه چهــارم مجتمــع شــماره یــک شهرســتان  

ــامی  ــاد اس ــگ و ارش ــه اداره فرهن ــماره نام ــوار ش برخ

ــخ 96/02/2۱ ــه تاری ــف ب 5/37/۱47/م ال

اخطار اجرایی
فرزنــد  مــرادی  لــه: ســعید  مشــخصات محکــوم 

حســین بــه نشــانی دولــت آبــاد بلــوار طالقانــی موبایــل 

ســعید محکــوم علیهــم : محمــد علــی پــاک سرشــت 

ــکان ــول الم ــه نشــانی مجه ــی  ب ــور عل ــد ن فرزن

ــخ  ــه تاری ــماره ۱4 ب ــب رأی ش ــه موج ــه : ب ــوم ب محک

96/0۱/3۱ حــوزه برخــوار شــورای حــل اختــاف برخــوار 

ــغ  ــت مبل ــه : پرداخ ــت ب ــوم اس ــه محک ــوم علی محک

ــغ ۱50000  ــته و مبل ــل خواس ــت اص ــال باب 26000000 ری

ــارت  ــت خس ــز پرداخ ــی و نی ــه ی دادرس ــت هزین باب

تاخیــر تادیــه از تاریــخ صــدور چــک تــا تاریــخ اجــرای 

ــاخص  ــاس ش ــر اس ــورم ب ــرخ ت ــای ن ــر مبن ــم ب حک

ــرای  ــط اج ــه توس ــزی ک ــک مرک ــوی بان ــی از س اعام

ــه  ــوم ل ــق محک ــد در ح ــد ش ــبه خواه ــکام محاس اح

ــه  ــوم ب ــرده محک ــا نامب ــد . ضمن ــی نمای ــوم م محک

ــی  ــت م ــدوق دول ــق صن ــرا در ح ــق االج ــت ح پرداخ

ــد.  ــی باش ــی م ــادره غیاب ــد رای ص باش

مــاده 34 قانــون اجــرای احــکام : همیــن کــه اجرائیــه 

بــه محکــوم علیــه ابــاغ شــد ، محکــوم علیــه مکلــف 

اســت ظــرف ده روز مفــاد آنــرا بــه موقــع اجــرا بگــذارد  

یــا ترتیبــی بــرای پرداخــت محکــوم بــه بدهــد یــا مالــی 

معرفــی کنــد کــه اجرای حکــم و اســتیفاء محکــوم به از 

آن میســر باشــد و در صورتــی کــه خــود قــادر بــه اجــرای 

مفــاد اجرائیــه ندانــد بایــد ظــرف مهلــت مذبــور صــورت 

جامــع دارایــی خــود را بــه قســمت اجــرا تســلیم کنــد و 

اگــر مالــی نــدارد صریحــا اعــام نمایــد.  

دفتــر شــعبه اول مجتمــع شــماره یــک شهرســتان 

ــوار برخ

اســامی  ارشــاد  و  فرهنــگ  اداره  نامــه  شــماره 

96/02/24 تاریــخ  بــه  الــف  5/37/۱50/م 

دادنامه
کاســه پرونــده : 95/595 شــماره دادنامــه : 26-

96/0۱/30 مرجــع رســیدگی شــعبه دوم  شــورای حــل 

اختــاف برخــوار خواهــان : بابــک محمــدی بــه نشــانی 

ــهید  ــیج ش ــروی بس ــی روب ــوار طالقان ــاد بل ــت آب دول

ــده : محمــود یوســفی  ــری طــای محمــدی خوان مطه

ــه ــکان خواســته مطالب ــول الم ــه نشــانی مجه ب

دادنامه

ــت  ــدی بطرفی ــک محم ــای باب ــوی آق در خصــوص دع

ــغ 30000000  ــه مبل ــته مطالب ــفی  بخواس ــود یوس محم

ریــال وجــه یــک فقــره ســفته بــه مبلــغ 30000000 ریــال 

ــه دادرســی و خســارت  ــا احتســاب هزین ۱3-05-95 ب

ــی  ــت تقدیم ــاد دادخواس ــه مف ــر ب ــه نظ ــر تادی تاخی

ــتند  ــفته مس ــدق س ــر مص ــه تصوی ــان و ماحظ خواه

ــده  ــه خوان ــت آن واینک ــدم پرداخ ــی ع ــوی و گواه دع

علــی رغــم ابــاغ قانونــی و انتظــار کافــی در شــورا حاضر 

نگردیــده نبــت بــه خواســته خواهــان ایــراد و اعتراضــی 

ننمــوده و دلیلــی بــر برائــت ذمــه خویــش ارائــه ننمــوده 

ــت تشــخیص داده و  ــان را وارد و ثاب ــای خواه ــذا ادع ل

ــی و ۱9۸  ــون مدن ــواد  ۱29۱ و ۱30۱ قان ــه م ــتندا ب مس

و 5۱9و 522 قانــون آییــن دادرســی مدنــی خوانــده 

را بــه پرداخــت مبلــغ 30000000 ریــال بابــت اصــل 

خواســته و مبلــغ ۱۱50000 ریــال بابــت هزینــه دادرســی و 

خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ نشــر آگهــی 95/۱0/0۸ 

ــر  ــورم ب ــرخ ت ــای ن ــر مبن ــم ب ــرای حک ــخ اج ــا تاری ت

اســاس شــاخص اعامــی از ســوی بانــک مرکــزی کــه 

توســط اجــرای احــکام محاســبه خواهــد شــد در حــق 

خواهــان محکــوم مینمایــد. رای صــادره غیابــی اســت 

و ظــرف بیســت روز پــس از ابــاغ قابــل واخواهــی در 

همیــن شــورا و ســپس ظــرف بیســت روز قابــل تجدیــد 

نظرخواهــی در دادگاه عمومــی دولــت آبــاد مــی باشــد. 

دفترشــعبه دوم مجتمــع شــماره یــک  شهرســتان 

ــوار  برخ

اســامی  ارشــاد  و  فرهنــگ  اداره  نامــه  شــماره   

96/02/  ۱7 تاریــخ  بــه  الــف  5/37/27/م 

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم 
ــید  ــد س ــادی فرزن ــت آب ــینی دول ــه حس ــم صدیق خان

ــد  ــت فرزن ــته حضان ــه خواس ــتی  ب ــین دادخواس حس

ــای محمــد ســعید خفاجــی  ــت آق ــه طرفی مشــترک ب

ــه 960222 / ح  ــه کاس ــه ب ــلیم ک ــن دادگاه تس ــه ای ب

ــح  ــخ ۱396/05/04 ســاعت ۱0 صب ــرای تاری ــت و ب ۱ ثب

ــه  ــه اینک ــر ب ــن شــده اســت نظ ــت رســیدگی تعیی وق

ــاده  ــذا حســب م ــول المــکان میباشــد ل ــده مجه خوان

73 قانــون آئیــن دادرســی مدنــی مراتــب یــک نوبــت 

در یکــی از روزنامــه هــای کثیراالنتشــار آگهــی مــی 

ــد  ــه عمــل مــی آی ــده مذکــور  دعــوت ب ــا خوان شــود ت

جهــت دریافــت نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم بــه 

دفتــر دادگاه مراجعــه و در وقــت مقــرر فــوق نیــز جهــت 

رســیدگی حاضــر شــود. 

دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی برخوار

اســامی  ارشــاد  و  فرهنــگ  اداره  نامــه  شــماره   

96/02/23 تاریــخ  بــه  الــف  5/37/۱5۱/م 

دادنامه 
 9509970353500797  : دادنامــه  شــماره 
ــده  ــخ تنظیــم : ۱395/05/23 شــماره پرون تاری
ــعبه  ــی ش ــماره بایگان : 9۱099۸0360000724 ش
: 940724 پرونــده کاســه 9۱099۸0360000724 
شــعبه ۱09 دادگاه کیفــری دو شــهر اصفهــان 
ــی شــماره :  ــم نهای ــی ســابق ( تصمی )۱09جزای

9509970353500797
آقــای   .2 رضوانــی  علــی  آقــای  شــکات:۱. 

نشــانی بــه  رضوانــی همگــی  خدارحــم 
متهمین:

۱. آقــای علــی اکبــر صالحــی فرزنــد احمدقلــی 
اقــای   .2 المــکان   مجهــول  نشــانی  بــه 
ــانی  ــه نش ــد داوود ب ــمی فرزن ــا قاس محمدرض

مجهــول المــکان 3. آقــای محمــد کیــان ارثــی 
ــکان   ــول الم ــه نشــانی مجه ــی ب ــد رضاقل فرزن
ــا  ــد رض ــی فرزن ــان ارث ــماعیل کی ــای اس 4. آق

ــکان  ــول الم ــانی مجه ــه نش ــی ب قل
ــد عظیــم 6  5. آقــای فــرزاد خــدا مــردی فرزن
آقــای فردیــن خدامــرادی فرزنــد عظیــم همگی 

بــه نشــانی مجهــول المــکان 
ــه  ــد شــکرهللا ب ــزه اســتکی فرزن ــای حم 7. آق
نشــانی مجهــول المــکان  ۸. آقــای ســجاد 
اســتکی فرزنــد علــی ضامــن بــه نشــانی 
مجهــول المــکان  9. آقــای علــی اکبر شــهریاری 
بــه نشــانی مجهــول المــکان  ۱0. آقــای عبــاس 
ــول  ــانی مجه ــه نش ــین ب ــد حس ــتکی فرزن اس

ــکان  الم
اتهام ها:

۱. شرکت در ضرب و جرح عمدی
ــی ،  ــدی ، فحاش ــرح عم ــرب و ج ــراد ض 2. ای

ــش ــب و ربای ــف ، ، تخری ــه عن ورود ب
3. توهین

4. تخریب عمدی
5. صدمــه بدنــی عمــدی، ورود بــه عنــف، 
ربایــش، قــدرت نمایــی، بــا ســاح ســرد 

تخریــب و  وفحاشــی 
6. تهدید باقداره 
7. ورود به عنف

۸. سرقت مستوجب تعزیر
گردشــکار: دادگاه بــا توجــه بــه محتویــات 
پرونــده ختــم رســیدگی را اعــام و بشــرح زیــر 

ــد. ــی نمای ــدور رای م ــادرت بص مب
رأی دادگاه 

ــتکی  ــاس اس ــای عب ــام آق ــوص ۱. اته در خص
فرزنــد حســین ازاد بــه لحــاظ عــدم دسترســی 
بــوی دائــر بــه ورود بــه عنــف بــه منــزل 

ــم ــای خدارحی ــکونی آق مس
رضوانــی و خانــم ثریــا رضوانــی و شــرکت 
ــب و  ــدی و تخری ــرح عم ــرب و ج ــراد ض در ای
توهیــن نســبت بــه آقــای خدارحــم رضوانــی و 
ــی 2.  ــی رضوان ــای عل ــه آق ــداره ب ــا ق ــد ب تهدی
ــر  ســجاد اســتکی فرزنــد علــی ضامــن دائــر ب
ــزل مســکونی خدارحــم  ــه من ــف ب ــه عن ورود ب
ــرح  ــرب و ج ــراد ض ــارکت در ای ــی و مش رضوان
عمــدی و تخریــب و توهیــن نســبت بــه آقــای 
خدارحــم رضوانــی و ایــراد ضــرب و جــرح 
عمــدی بــا چمــاق و فحاشــی نســبت بــه 
ــن  ــای فردی ــام آق ــی 3. اته ــی رضوان ــای عل آق
خــدادادی فرزنــد عظیــم دائــر بــر ورود بــه 
عنــف بــه منــزل آقــای خدارحــم رضوانــی 
ــرب  ــراد ض ــرکت در ای ــی ش ــا رضوان ــم ثری خان
ــن  ــدی و توهی ــب عم ــدی و تخری ــرح عم و ج
نســبت بــه آقــای خدارحــم رضوانــی 4. فرزیــن 
خــدادادی فرزنــد عظیــم دائــر بــر مشــارکت در 
ایــراد ضــرب و جــرح عمــدی و تخریــب عمــدی 
و توهیــن نســبت بــه آقــای خدارحــم رضوانــی 
ــد رضــا قلــی 6  ــی فرزن ــان ارث 5. اســماعیل کی
محمــد کیــان ارثــی فرزنــد رضــا قلــی دائــر بــر 

ــدی و  ــرح عم ــرب و ج ــراد ض ــارکت در ای مش
توهیــن و تخریــب عمــدی و توهیــن نســبت بــه 
آقــای خــدا رحــم رضوانــی و ورود بــه  عنــف بــه 
منــزل خدارحــم رضوانــی و ثریــا رضوانــی دادگاه 
بــا عنایــت بــه کیفرخواســت صــادره از دادســرای 
عمومــی و انقاب شهرســتان اصفهان و شــکایت 
شــکات خصوصــی و گــزارش و تحقیقــات مرجع 
ــای  ــی ه ــان و گواه ــارات گواه ــی و اظه انتظام
صــادره از پزشــکی قانونــی و اقــرار متهــم آقــای : 
محمــد کیــان ارثــی و اظهــارات وی در خصــوص 
ــف  ــم ردی ــور مته ــدم حض ــن و ع ــایر متهمی س
ــی و  ــه دادرس ــات و جلس ــول تحقیق اول در ط
عــدم حضــور متهمیــن ردیــف چهــارم و پنجــم 
ــن  ــایر قرائ ــی و س ــه دادرس ــم در جلس و شش
و امــارات موجــود در پرونــده بــزه انتســابی بــه 
ــه  ــتندا ب ــوده و  مس ــلم ب ــرز و مس ــان مح آن
مــواد 60۸ ، 6۱7 ، 677 و 694 قانــون مجــازات 
اســامی بخــش تعزیــرات مصوب ســال ۱375 
ــامی  ــازات اس ــون مج ــاده 47 قان ــت م و رعای
مصــوب ســال ۱370 ) قانــون حاکــم بــر زمــان 
وقــوع جــرم( و مــواد 44۸ ، 449، 56۸ ، 569 
ــامی  ــازات اس ــون مج ، 533، 709 و 7۱4 قان
مصــوب ســال ۱392 هریــک از متهمیــن آقایان 
ســجاد و عبــاس اســتکی و فردیــن خــدا دادی 
ــث  ــی را از حی ــان ارث ــد کی ــماعیل و محم و اس
ورود بــه عنــف بــه تحمــل شــش مــاه حبــس 
تعزیــری و از حیــث توهیــن بــه پرداخــت مبلــغ 
یــک میلیــون ریــال جــزای نقــدی در حــق 
صنــدوق دولــت و از حیــث تخریــب بــه تحمــل 
ــای  ــم اق ــری و مته ــس تعزی ــاه حب ــش م ش
عبــاس اســتکی را از حیــث تهدیــد بــا قــداره بــه 
تحمــل شــش مــاه حبــس و 74 ضربــه شــاق 
تعزیــری و کلیــه متهمیــن را از حیــث مشــارکت 
ــه  ــبت ب ــدی نس ــرح عم ــرب و ج ــراد ض در ای
آقــای خدارحــم رضوانــی متســاویًا بــه پرداخــت 
ــک  ــت شکســتگی ف ــل باب ــه کام ده درصــد دی
تحتانــی و طــرف چــپ که بطــور معیــوب جوش 
خــورده اســت و نیــم درصــد دیــه کامــل بابــت 
ــد  ــورت و دو درص ــپ ص ــمت چ ــورم س ارش ت
دیــه کامــل بابــت دامیــه فــک تحتانــی در طــرف 
چــپ در حــق آقــای خدارحــم رضوانــی و متهــم 
آقــای ســجاد اســتکی را بــه پرداخــت دو درصــد 
دیــه کامــل بابــت حارصــه بــاالی بــازوی چــپ 
ــف  ــه ک ــت و حارص ــازوی راس ــه روی ب و دامی
دســت راســت و ســه هــزارم دیــه کامــل بابــت 
کبــودی بــاالی بــازوی چــپ و روی بــازوی 
ــت ارش  ــل باب ــه کام ــد دی ــک درص ــت و ی راس
حارصــه روی قرنیــه در حــق آقــای علــی رضوانی 
محکــوم مــی نمایــد و در خصــوص اتهــام اقــای 
ــر  ــر ب ــل دائ ــد خلی ــر شــهریاری فرزن ــی اکب عل
ــه  ــق ب ســرقت یکدســتگاه موتورســیکلت متعل
اقــای داود قاســمی دادگاه بــا عنایــت بــه انــکار 
متهــم در طــول تحقیقــات و جلســه دادرســی و 
ــر انتســاب  ــه اثباتــی مبنــی ب عــدم کفایــت ادل
بــزه ســرقت بــوی و مســتندًا بــه مــاده 4 

قانــون آئیــن دادرســی کیفــری رای برائــت 
متهــم صــادر و اعــام مــی گــردد. رأی صــادره 
در خصــوص متهمیــن ردیــف دوم و ســوم 
ــس از  ــدت بیســت روز پ حضــوری و ظــرف م
ابــاغ قابــل اعتــراض در محاکم محتــرم تجدید 
ــی و  ــه ســایرین غیاب ــر اســتان و نســبت ب نظ
ظــرف مــدت بیســت روز پــس از ابــاغ واقعــی 
قابــل واخواهــی در همیــن دادگاه و ظــرف 
مــدت بیســت روز پــس از آن قابل اعتــراض در 
محاکــم محتــرم تجدیــد نظــر اســتان اصفهــان 

ــف  ــی باشــد.ف / شــماره:5۱67/م ال م
دادگاه   ۱09 شــعبه  رئیــس  گازری  حســین 

اصفهــان  2 کیفــری 

آگهی احضار متهم 
آقــای محمــد رضــا مهدیــان فرزنــد عــزت ا... در 
پرونــده شــماره 94069۱ ایــن شــعبه بــه اتهــام 
ــن  ــه ای ــد. ب ــرار داری ــب ق ــن تحــت تعقی توهی
ــن  ــون آیی ــاده ۱74 قان ــاس م ــر اس ــیله ب وس
ــود  ــی ش ــاغ م ــما اب ــه ش ــری ب ــی کیف دادرس
ظــرف یــک مــاه از تاریــخ نشــر آگهــی در ایــن 
شــعبه حاضــر شــوید،در غیــر ایــن صــورت پس 
از انقضاءمهلــت مقــرر بــه موضــوع رســیدگی و 
اظهــار نظــر مــی شــود. شــماره :5۱26/م الــف 
دادیــار شــعبه 42 دادســرای عمومــی و انقــاب 

اصفهــان

آگهی ابالغ
ــماره  ــه: 96۱0۱003545007۸4ش ــماره اباغی ش
پرونــده: 94099۸035۸۱00۸7۱شــماره بایگانــی 
ــم: ۱396/02/۱7  ــخ تنظی ــعبه: 94۱460 تاری ش
ــد هللا  ــدی فرزن ــکندر محم ــان اس ــاکی اقای ش
قلــی و محمــد اریایــی فــر فرزنــد علــی و خانــم 
ــکایتی  ــد ش ــد احم ــواز فرزن ــل ن ــوره بلب منص
ــر مشــارکت  ــر ب ــرادی دائ ــم زهــرا م ــه خان علی
در انتقــال مــال غیــر  تقدیــم دادگاه هــای 
عمومــی شهرســتان شهرســتان اصفهــان نمــوده 
کــه جهــت رســیدگی بــه شــعبه ۱۱9 دادگاه 
کیفــری دو شــهر اصفهــان )۱۱9 جزایی ســابق (  
واقــع در اصفهــان خ چهاربــاغ بــاال – خ شــهید 
نیکبخــت – ســاختمان دادگســتری کل اســتان 
ــاق شــماره 222ارجــاع و  اصفهــان- طبقــه 2 ات
ــت  ــه وق ــده ک ــت گردی ــه  94۱460ثب ــه کاس ب
رســیدگی آن ۱396/04/2۱ و ســاعت 9 تعییــن 
ــه اینکــه متهــم مجهــول  شــده اســت. ونظــر ب
ــاده ۱74  ــتناد م ــه اس ــد ب ــی باش ــکان م الم
ــک  ــب ی ــری مرات ــی کیف ــن دادرس ــون ایی قان
نوبــت در یکــی از روزنامــه هــای کثیــر االنتشــار 
ــم  ــود و از مته ــی ش ــر م ــع و نش ــی طب محل
ــت  ــت رســیدگی در وق ــردد جه ــی گ ــوت م دع
مقــرر حاضــر شــود و در صــورت عــدم حضــور 
احضاریــه ابــاغ شــده تلقــی و دادگاه تصمیــم 
مقتضــی اتخــاذ خواهــد نمود/شــماره: 5۱09/م 
الــف مدیــر دفتــر شــعبه ۱۱9 دادگاه کیفــری 2 

ــداری ــان /نام اصفه
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 : دادنامــه  شــماره   951505  : پرونــده  کالســه 

مرجــع   96/2/18 مــورخ   9609976796300321

رســیدگی : شــعبه 33 شــورای حــل اختــالف  خواهــان 

: جهانگیــر کریمــی  بــه نشــانی دولــت آبــاد بلــوار 

ــت  ــر داوری دول ــل : اصغ ــدادی وکی ــل ح ــی مب طالقان

آبــادی بنشــانی : دولــت آبــاد بلــوار طالقانــی ابتــدای خ 

آبــاذر غربــی دفتــر وکالــت    خوانــده حســن طاهــری... 

مجهــول المــکان  شــورا بــا عنایــت بــه محتویــات 

ــم  ــورا خت ــا ش ــورتی اعض ــه مش ــذ نظری ــده و اخ پرون

رســیدگی را اعــالم و بــه شــرح آتــی مبــادرت بــه صــدور 

رای مــی  نمایــد رای قاضــی شــورای حــل اختــالف در 

ــر  ــت اصغ ــا وکال ــر کریمــی ب ــوی جهانگی خصــوص دع

ــری  ــن طاه ــت حس ــه طرفی ــادی  ب ــت آب داوری دول

ــه دو  ــال وج ــغ 60000000 ری ــه مبل ــته مطالب ــه خواس ب

فقــره چــک بــه شــماره 156424 مــورخ 95/3/25 

ــی   ــک مل ــده بان ــه عه ــورخ 94/12/15 ب و 156425 م

ــه  ــه ب ــا توج ــی ب ــارات قانون ــق خس ــام مطل ــه انضم ب

ــر مصــدق چــک و گواهــی  دادخواســت تقدیمــی تصوی

عــدم پرداخــت توســط بانــک محــال علیــه کــه ظهــور در 

اشــتغال ذمــه خوانــده و اســتحقاق خواهــان در مطالبــه 

وجــه آن دارد و اینکــه خوانــده علــی رغــم ابــالغ قانونــی 

در جلســه رســیدگی حضــور نداشــته و هیچگونــه الیحــه 

و دفاعیــات مســتند و محکمــه پســندی در مقــام دفــاع 

نســبت بــه دعــوی خواهــان از خــود ابــراز و ارایــه ننمــوده 

اســت و خوانــده ردیــف اول نیــز دفاعــی از خــود بعمــل 

نیــاورده  لــذا دعــوی خواهــان علیــه خوانــده ثابــت بــه 

ــون  ــواد 313و314 قان ــتناد م ــه اس ــه ب ــد ک ــر میرس نظ

تجــارت و 198و515و519و522و قانــون آئیــن دادرســی 

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

ــته و2500000  ــل خواس ــت اص ــال  باب ــغ 60000000 ری مبل

ریــال بابــت هزینــه دادرســی وحــق الوکالــه طبــق تعرفــه 

ــخ ســر رســید  ــه از تاری ــر تادی ــی و خســارت تاخی قانون

چــک موصــوف 95/3/25و94/12/15 تــا تاریــخ اجــرای 

حکــم در حــق خواهــان صــادر و اعــالم مــی نمایــد رای 

صــادره غیابــی و ظــرف مهلــت بیســت روز پــس از ابــالغ 

قابــل واخواهــی در ایــن شــعبه و پــس از اتمــام مهلــت 

واخواهــی ظــرف بیســت روز قابــل تجدیــد نظــر در 

ــی باشــد ــان م ــی اصفه ــی حقوق ــم عموم محاک

 5143م الف 

قاضی شعبه 33 شورای حل اختالف اصفهان 

دادنامه
 : دادنامــه  شــماره   951571  : پرونــده  کالســه 

مرجــع   96/2/12 مــورخ   9609976796200548

رســیدگی : شــعبه 32 شــورای حــل اختــالف  خواهــان 

ــی  ــانی اص خ طالقان ــان  نش ــی افرامی ــون کلیم : همای

بانــک صــادرات پارچــه فروشــی ســینا خوانــده احســان 

صیــدی 2- ســعید هاشــمی... مجهــول المــکان  شــورا 

بــا عنایــت بــه محتویــات پرونــده و اخــذ نظریــه 

ــه  ــالم و ب ــیدگی را اع ــم رس ــورا خت ــا ش ــورتی اعض مش

ــد رای  ــی  نمای ــدور رای م ــه ص ــادرت ب ــی مب ــرح آت ش

قاضــی شــورای حــل اختــالف در خصــوص دعــوی 

همایــون کلیمــی افرامیــان  بــه طرفیــت احســان صیدی 

و ســعید هاشــمی بــه خواســته مطالبــه مبلــغ 32600000 

ــماره 899707  ــه ش ــک ب ــره چ ــک فق ــه ی ــال وج ری

مــورخ 95/11/30 بــه عهــده بانــک تجــارت  بــه انضمــام 

ــت  ــه دادخواس ــه ب ــا توج ــی ب ــارات قانون ــق خس مطل

تقدیمــی تصویــر مصــدق چــک و گواهــی عــدم پرداخــت 

توســط بانــک محــال علیــه کــه ظهــور در اشــتغال ذمــه 

خوانــده و اســتحقاق خواهــان در مطالبــه وجــه آن دارد 

ــه  ــی در جلس ــالغ قانون ــم اب ــی رغ ــده عل ــه خوان و اینک

رســیدگی حضــور نداشــته و هیچگونــه الیحــه و دفاعیات 

مســتند و محکمــه پســندی در مقــام دفــاع نســبت بــه 

دعــوی خواهــان از خــود ابــراز و ارایــه ننمــوده اســت و 

خوانــده ردیــف اول نیــز دفاعــی از خــود بعمــل نیــاورده  

ــر  ــه نظ ــت ب ــده ثاب ــه خوان ــان علی ــوی خواه ــذا دع ل

میرســد کــه بــه اســتناد مــواد 313و314 قانــون تجــارت 

ــی  ــی مدن ــن دادرس ــون آئی و 198و515و519و522و قان

حکــم بــه محکومیــت خوانــدگان بصــورت تضامنــی بــه 

پرداخــت مبلــغ 32600000 ریــال  بابــت اصــل خواســته 

ــه  ــق الوکال ــی وح ــه دادرس ــت هزین ــال باب 1775000 ری

طبــق تعرفــه قانونــی و خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ 

ســر رســید چــک موصــوف)899707 مــورخ 95/11/30 

تــا تاریــخ اجــرای حکــم در حــق خواهــان صــادر و اعــالم 

مــی نمایــد رای صــادره غیابــی و ظــرف مهلــت بیســت 

ــعبه و  ــن ش ــی در ای ــل واخواه ــالغ قاب ــس از اب روز پ

پــس از اتمــام مهلــت واخواهــی ظــرف بیســت روز قابــل 

تجدیــد نظــر در محاکــم عمومــی حقوقــی اصفهــان مــی 

باشــد

الــف قاضــی شــعبه 32 شــورای حــل  5144 م    

اصفهــان  اختــالف 

دادنامه
 : دادنامــه  شــماره   951280  : پرونــده  کالســه 

9609976795300179 مــورخ 96/1/29 مرجع رســیدگی 

: شــعبه پنجــم شــورای حــل اختــالف  خواهــان : 

ــی  ــر غرب ــانی اص خ نظ ــان   نش ــا اعتزازی ــد رض حمی

ســه راه نظــر بــن بســت میثــم مجتمــع مســکونی 

ــول  ــه ســیم جــور... مجه ــده فاطم ــام واحــد 3خوان پی

ــده و  ــات پرون ــه محتوی ــت ب ــا عنای ــورا ب ــکان  ش الم

ــم رســیدگی را  ــه مشــورتی اعضــا شــورا خت اخــذ نظری

ــه صــدور رای مــی   ــادرت ب ــی مب ــه شــرح آت اعــالم و ب

ــد رای قاضــی شــورای حــل اختــالف در خصــوص  نمای

ــت فاطمــه ســیم  ــه طرفی ــان   ب ــد اعتزازی ــوی حمی دع

جــور بــه خواســته مطالبــه مبلــغ 28000000 ریــال وجــه 

یــک فقــره چــک بــه شــماره 668031 بــه عهــده بانــک 

رفــاه کارگــران  بــه انضمــام مطلــق خســارات قانونــی بــا 

توجــه بــه دادخواســت تقدیمــی تصویــر مصــدق چــک و 

گواهــی عــدم پرداخــت توســط بانــک محــال علیــه کــه 

ظهــور در اشــتغال ذمــه خوانــده و اســتحقاق خواهــان در 

مطالبــه وجــه آن دارد و اینکــه خوانــده علــی رغــم ابــالغ 

قانونــی در جلســه رســیدگی حضــور نداشــته و هیچگونــه 

الیحــه و دفاعیــات مســتند و محکمــه پســندی در مقــام 

دفــاع نســبت بــه دعــوی خواهــان از خــود ابــراز و ارایــه 

ننمــوده اســت و خوانــده ردیــف اول نیــز دفاعــی از خــود 

ــده  ــه خوان ــان علی ــوی خواه ــذا دع ــاورده  ل ــل نی بعم

ثابــت بــه نظــر میرســد کــه بــه اســتناد مــواد 313و314 

ــن  ــون آئی ــارت و 198و515و519و522و قان ــون تج قان

دادرســی مدنــی حکــم بــه محکومیــت خوانــدگان 

ــال   ــغ 28000000 ری ــت مبل ــه پرداخ ــی ب ــورت تضامن بص

بابــت اصــل خواســته 1655000 ریــال بابــت هزینــه 

دادرســی وحــق الوکالــه طبــق تعرفــه قانونــی و خســارت 

تاخیــر تادیــه از تاریــخ ســر رســید چــک موصوف)مــورخ 

ــان  ــق خواه ــم در ح ــرای حک ــخ اج ــا تاری 95/4/30 ت

صــادر و اعــالم مــی نمایــد رای صــادره غیابــی و ظــرف 

ــی در  ــل واخواه ــالغ قاب ــس از اب ــت روز پ ــت بیس مهل

ــت واخواهــی ظــرف  ــام مهل ــس از اتم ــن شــعبه و پ ای

بیســت روز قابــل تجدیــد نظــر در محاکــم عمومــی 

ــف ــد 5147 م  ال ــی باش ــان م ــی اصفه حقوق

 قاضی شعبه پنجم شورای حل اختالف اصفهان 

دادنامه
 : دادنامــه  شــماره   950770  : پرونــده  کالســه 

مرجــع   95/8/23 مــورخ   9609976794101416

ــان  ــالف  خواه رســیدگی : شــعبه 11 شــورای حــل اخت

: امیــن عمــو مهــدی  نشــانی اص خ آل محمــد کوچــه 

پرســتار کوچــه نیلوفــر 1 پ 304 خوانــده حســین 

ــت  ــا عنای ــول المــکان  شــورا ب ــوری... مجه ــدری ال حی

ــه مشــورتی اعضــا  ــده و اخــذ نظری ــات پرون ــه محتوی ب

شــورا ختــم رســیدگی را اعــالم و بــه شــرح آتــی 

مبــادرت بــه صــدور رای مــی  نمایــد رای قاضــی شــورای 

حــل اختــالف در خصــوص دعــوی امیــن عمومهــدی بــه 

طرفیــت حســین حیــدری الــوری بــه خواســته مطالبــه 

مبلــغ 12500000 ریــال وجــه یــک فقــره چــک بــه شــماره 

325975 بــه عهــده بانــک صــادرات بــه انضمــام مطلــق 

ــه دادخواســت تقدیمــی  ــا توجــه ب ــی ب خســارات قانون

تصویــر مصــدق چــک و گواهــی عــدم پرداخــت توســط 

بانــک محــال علیــه کــه ظهــور در اشــتغال ذمــه خوانــده 

و اســتحقاق خواهــان در مطالبــه وجــه آن دارد و اینکــه 

ــی در جلســه رســیدگی  ــالغ قانون ــده علــی رغــم اب خوان

حضــور نداشــته و هیچگونــه الیحــه و دفاعیــات مســتند 

و محکمــه پســندی در مقــام دفــاع نســبت بــه دعــوی 

خواهــان از خــود ابــراز و ارایــه ننمــوده اســت و خوانــده 

ــذا  ــاورده  ل ــل نی ــود بعم ــی از خ ــز دفاع ــف اول نی ردی

دعــوی خواهــان علیــه خوانــده ثابــت بــه نظــر میرســد 

کــه بــه اســتناد مــواد 313و314 قانــون تجــارت و 

198و515و519و522و قانــون آئیــن دادرســی مدنــی 

حکــم بــه محکومیــت خوانــده بــه پرداخــت مبلــغ 

ــال  ــت اصــل خواســته 1147500 ری ــال  باب 12500000 ری

بابــت هزینــه دادرســی و خســارت تاخیــر تادیــه از 

ــا  ــورخ 93/8/10 ت ــخ ســر رســید چــک موصوف)م تاری

ــخ اجــرای حکــم در حــق خواهــان صــادر و اعــالم  تاری

مــی نمایــد رای صــادره غیابــی و ظــرف مهلــت بیســت 

ــعبه و  ــن ش ــی در ای ــل واخواه ــالغ قاب ــس از اب روز پ

پــس از اتمــام مهلــت واخواهــی ظــرف بیســت روز قابــل 

تجدیــد نظــر در محاکــم عمومــی حقوقــی اصفهــان مــی 

ــف ــد 5157 م  ال باش

 قاضی شعبه 11 شورای حل اختالف اصفهان 

دادنامه
کالســه پرونــده : 95-735 شــماره دادنامــه : 927 

 25 شــعبه   : رســیدگی  مرجــع   95/10/15 مــورخ 

شــورای حــل اختــالف  خواهــان : رســول صادقــی 

ــروی بیمارســتان کاشــانی شــرکت  اص خ کاشــانی روب

کاوشــگررایانه خوانــده علــی رحیمــی  مجهــول المــکان  

شــورا بــا عنایــت بــه محتویــات پرونــده و اخــذ نظریــه 

ــه  ــالم و ب ــیدگی را اع ــم رس ــورا خت ــا ش ــورتی اعض مش

ــد رای  ــی  نمای ــدور رای م ــه ص ــادرت ب ــی مب ــرح آت ش

قاضــی شــورای حــل اختــالف در خصــوص دعــوی 

رســول صادقــی بــه طرفیــت علــی رحیمــی بــه خواســته 

ــک  ــره چ ــک فق ــه ی ــال وج ــغ 7500000 ری ــه مبل مطالب

بــه شــماره 534763/47 بــه عهــده بانــک ملــت 

ــه  ــه ب ــا توج ــی ب ــارات قانون ــق خس ــام مطل ــه انضم ب

ــر مصــدق چــک و گواهــی  دادخواســت تقدیمــی تصوی

عــدم پرداخــت توســط بانــک محــال علیــه کــه ظهــور در 

اشــتغال ذمــه خوانــده و اســتحقاق خواهــان در مطالبــه 

وجــه آن دارد و اینکــه خوانــده علــی رغــم ابــالغ قانونــی 

در جلســه رســیدگی حضــور نداشــته و هیچگونــه الیحــه 

و دفاعیــات مســتند و محکمــه پســندی در مقــام دفــاع 

نســبت بــه دعــوی خواهــان از خــود ابــراز و ارایــه ننمــوده 

اســت و خوانــده ردیــف اول نیــز دفاعــی از خــود بعمــل 

نیــاورده  لــذا دعــوی خواهــان علیــه خوانــده ثابــت بــه 

ــون  ــواد 313و314 قان ــتناد م ــه اس ــه ب ــد ک ــر میرس نظ

تجــارت و 198و515و519و522و قانــون آئیــن دادرســی 

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

ــال   ــون و پانصــد هــزار ( ری ــغ 7500000)هفــت میلی مبل

ــد  ــزار و پانص ــت ه ــل و هف ــته چه ــل خواس ــت اص باب

تومــان  بابــت هزینــه دادرســی و خســارت تاخیــر تادیــه 

از تاریــخ ســر رســید چــک موصوف)مــورخ 95/4/20 تــا 

ــخ اجــرای حکــم در حــق خواهــان صــادر و اعــالم  تاری

مــی نمایــد رای صــادره غیابــی و ظــرف مهلــت بیســت 

ــعبه و  ــن ش ــی در ای ــل واخواه ــالغ قاب ــس از اب روز پ

پــس از اتمــام مهلــت واخواهــی ظــرف بیســت روز قابــل 

تجدیــد نظــر در محاکــم عمومــی حقوقــی اصفهــان مــی 

باشــد 

5161 م  الف 

قاضی شعبه 25 شورای حل اختالف اصفهان 

دادنامه
ــده : 951450شــماره دادنامــه : ..............  کالســه پرون

مــورخ ........مرجــع رســیدگی : شــعبه 45 شــورای حــل 

اختــالف  خواهــان : بانــک قــرض الحســنه رســالت بــه 

ــی محمدحســین حســین زاده نشــانی  ــت  عامل مدیری

اص خ چهــار بــاغ بــاال جنــب خ منوچهــری نبــش بــن 

بســت حکیــم نظامــی قــرض الحســنه ط ســوم وکیــل 

ــانی:اص  ــان  بنش ــری نمازی ــان و مه ــین محمدی :حس

ــوان  ــک تجــارت ) ارغ خ شــیخ صــدوق ســاختمان  بان

ــی   ــود جالل ــده محم ــد 18خوان ــوم 3 واح ــه س ( طبق

اصفهــان خ زینبیــه خ آیــت الــه غفــاری شــهرک ســرو 

کــوی گل آوا پ 356 2- زریــن تــاج قدیمــی مجهــول 

ــده و  ــات پرون ــه محتوی ــت ب ــا عنای ــورا ب ــکان  ش الم

ــم رســیدگی را  ــه مشــورتی اعضــا شــورا خت اخــذ نظری

ــه صــدور رای مــی   ــادرت ب ــی مب ــه شــرح آت اعــالم و ب

ــد رای قاضــی شــورای حــل اختــالف در خصــوص  نمای

ــت   ــه مدیری ــالت ب ــنه رس ــرض الحس ــک ق ــوی بان دع

ــای  ــت آق ــا وکال ــین زاده ب ــین حس ــی محمدحس عامل

بــه  نمازیــان  مهــری  خانــم  و  محمدیــان  حســین 

ــه  ــی ب ــاج قدیم ــن ت ــی و زری ــود جالل ــت محم طرفی

خواســته مطالبــه مبلــغ 77000000 ریــال وجــه یــک 

فقــره چــک بــه شــماره 995639بــه عهــده بانــک ســپه 

ــه  ــه ب ــا توج ــی ب ــارات قانون ــق خس ــام مطل ــه انضم ب

ــر مصــدق چــک و گواهــی  دادخواســت تقدیمــی تصوی

عــدم پرداخــت توســط بانــک محــال علیــه کــه ظهــور در 

اشــتغال ذمــه خوانــده و اســتحقاق خواهــان در مطالبــه 

وجــه آن دارد و اینکــه خوانــده علــی رغــم ابــالغ قانونــی 

در جلســه رســیدگی حضــور نداشــته و هیچگونــه الیحــه 

و دفاعیــات مســتند و محکمــه پســندی در مقــام دفــاع 

نســبت بــه دعــوی خواهــان از خــود ابــراز و ارایــه ننمــوده 

اســت و خوانــده ردیــف اول نیــز دفاعــی از خــود بعمــل 

نیــاورده  لــذا دعــوی خواهــان علیــه خوانــده ثابــت بــه 

ــون  ــواد 313و314 قان ــتناد م ــه اس ــه ب ــد ک ــر میرس نظ

تجــارت و 198و515و519و522و قانــون آئیــن دادرســی 

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

ــال  بابــت اصــل خواســته 3252500  ــغ 77000000ری مبل

ریــال  بابــت هزینــه دادرســی و خســارت تاخیــر تادیــه 

ــورخ  ــک موصوف)995639م ــید چ ــر رس ــخ س از تاری

ــان  ــق خواه ــم در ح ــرای حک ــخ اج ــا تاری 95/9/16 ت

صــادر و اعــالم مــی نمایــد. رای صــادره غیابــی و ظــرف 

ــی در  ــل واخواه ــالغ قاب ــس از اب ــت روز پ ــت بیس مهل

ــت واخواهــی ظــرف  ــام مهل ــس از اتم ــن شــعبه و پ ای

بیســت روز قابــل تجدیــد نظــر در محاکــم عمومــی 

ــا دعــوی خواهــان  ــان مــی باشــد. ضمن حقوقــی اصفه

نســبت بــه مــازاد خواســته در رای صــادره بدلیــل 

تعــداد ادلــه اثباتــی بــه اســناد مــاده 197 قانــون آئیــن 

دادرســی  مدنــی حکــم بــر بــی حقــی خواهــان صــادر 

و اعــالم مــی دارد رای صــادره حضــوری و ظــرف 20 روز 

ــم  ــد نظــر خواهــی در محاک ــل تجدی ــالغ قاب پــس از اب

ــان مــی باشــد . ــی اصفه عمومــی حقوق

5193 م الــف قاضــی شــعبه 45 شــورای حــل اختــالف 

ن  صفها ا

دادنامه
کالسه پرونده : 1072-95 

ــالف   ــل اخت ــورای ح ــعبه 29  ش ــیدگی : ش ــع رس مرج

خواهــان : ســید حمیــد طباطبایــی پــور  بنشــانی : 

اصفهــان شــاهپور جدیــد خ امیــر کبیــر دفتــر پیمانــکاری 

نگهبــان  خوانــده 1- حســین قاســم پــور فارســانی 2- 

عبــاس قاســم پــور بنشــانی : هــر دو مجهــول المــکان 

ــک  ــت ی ــال باب ــغ 150000000 ری ــه مبل ــته مطالب خواس

فقــره چــک بــه شــماره 588831 مــورخ 95/9/25 

ــدم  ــی ع ــی و گواه ــارت قانون ــق خس ــام مطل ــه انضم ب

پرداخــت توســط بانــک محــال علیــه کــه ظهــور در 

اشــتغال ذمــه خوانــده و اســتحقاق خواهــان در مطالبــه 

وجــه آن دارد  و عــدم حضــور خوانــدگان ) خوانــده 

ــالغ  ــف دوم اب ــده ردی ــی و خوان ــر آگه ــف اول نش ردی

واقــع شــده اســت ( در جلســه رســیدگی و ایننکــه 

مشــارالیه هــا در قبــال دعــوی مطروحــه ددفاعــی بعمــل 

نیــاورده و هیچگونــه  دلیــل موجــه و مــدرک موثــر 

ــه ننمــوده   ــت ذمــه خویــش ارائ ــر برائ ــی ب ــی مبن قانون

ــتندات  ــوی و مس ــدن دع ــون مان ــاظ مص ــه لح ــورا ب ش

خواهــان از هــر گونــه خدشــه و تعــرض قانونــی دعــوی 

ــده  ــه خوان ــخیص داده و و اینک ــت تش ــه را ثاب مطروح

ــی در جلســه رســیدگی حضــور  ــالغ قانون ــم اب ــی رغ عل

نداشــته ومســتندابه مــواد 198و519و522و515  قانــون 

ــه 536  ــدت روی ــه وح ــی و رای ب ــی مدن ــن دادرس آئی

ــور  ــی کش ــی دیوانعال ــات عموم ــورخ 1369/7/10 هی م

حکــم بــه محکومیــت تضامنــی خوانــده ردیــف اول بــه 

ــوان  ــه عن ــف دوم ب ــده ردی ــده و خوان ــوان صــادر کنن عن

ظهــر نویــس  بــه پرداخــت مبلــغ 150000000 ) یکصــد و 

ــغ  ــت اصــل خواســته و و مبل ــال باب ــون ری پنجــاه میلی

4700000 ریــال بابــت هزینــه دادرســی و خســارت تاخیــر 

ــا زمــا  تادیــه از تاریــخ ســر رســید چــک )95/9/25( ت

ــک  ــوی  بان ــی از س ــرخ اعالم ــاس ن ــر اس ــول ب ن وص

ــرای  ــده اج ــر عه ــران ب ــالمی ای ــوری اس ــزی جمه مرک

ــادر  ــان ص ــق خواه ــد. در ح ــی باش ــکام م ــرم اح محت

ــف  ــده ردی ــه خوان ــبت ب ــد . رای نس ــی نمای ــالم م و اع

ــالغ  ــس از اب ــت بیســت روز پ ــی و ظــرف مهل اول غیاب

ــده  ــه خوان ــن شــعبه و نســبت ب ــی در ای ــل واخواه قاب

ردیــف دوم حضــوری و ظــرف مهلــت بیســت روز پــس 

از ابــالغ  قابــل تجدیــد نظــر در محاکــم عمومــی حقوقــی 

ــان مــی باشــد. اصفه

م الف 5170 

قاضی شعبه 29 شورای حل اختالف اصفهان 

دادنامه
 : دادنامــه  شــماره   951305  : پرونــده  کالســه 

9609976794300134 مــورخ 96/2/2 مرجــع رســیدگی 

ــد  ــان : حمی ــالف  خواه : شــعبه 13 شــورای حــل اخت

رضــا اعتزازیــان   بــه نشــانی اص خ نظــر غربــی ســه راه 

نظــر بــن بســت میثــم مجتمــع مســکونی پیــام واحــد 

3  خوانــده ولــی هللا حاجــی حیــدری مجهــول المــکان 

ــه  ــه س ــال وج ــغ 110000000 ری ــه مبل ــته : مطالب خواس

فقــره چــک بانضمــام هزینــه دادرســی و خســارت تاخیر 

ــده و اخــذ  ــات پرون ــه محتوی ــا عنایــت ب ــه شــورا ب تادی

نظریــه مشــورتی اعضــا شــورا ختــم رســیدگی را اعــالم 

و بــه شــرح آتــی مبــادرت بــه صــدور رای مــی  نمایــد 

رای قاضــی شــورای حــل اختــالف در خصــوص دعــوی 

حمیــد رضــا اعتزازیــان   بــه طرفیــت ولــی الــه حاجــی 

ــال  ــغ 110000000 ری ــه مبل ــته مطالب ــه خواس ــدری ب حی

ــه شــماره هــا ی 815/132685  وجــه 3 فقــره چــک ب

مــورخ 95/5/30 و 815/132686 مــورخ 95/6/30 و 

755840 مــورخ 94/11/31  بــه عهــده بانــک صــادرات   

ــه  ــه ب ــا توج ــی ب ــارات قانون ــق خس ــام مطل ــه انضم ب

ــر مصــدق چــک و گواهــی  دادخواســت تقدیمــی تصوی

عــدم پرداخــت توســط بانــک محــال علیــه کــه ظهــور در 

اشــتغال ذمــه خوانــده و اســتحقاق خواهــان در مطالبــه 

وجــه آن دارد و اینکــه خوانــده علــی رغــم ابــالغ قانونــی 

در جلســه رســیدگی حضــور نداشــته و هیچگونــه الیحــه 

و دفاعیــات مســتند و محکمــه پســندی در مقــام دفــاع 

نســبت بــه دعــوی خواهــان از خــود ابــراز و ارایــه ننمــوده 

اســت و خوانــده ردیــف اول نیــز دفاعــی از خــود بعمــل 

نیــاورده  لــذا دعــوی خواهــان علیــه خوانــده ثابــت بــه 

ــون  ــواد 313و314 قان ــتناد م ــه اس ــه ب ــد ک ــر میرس نظ

تجــارت و 198و515و519و522و قانــون آئیــن دادرســی 

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

ــته 2905000  ــل خواس ــت اص ــال  باب ــغ 110000000 ری مبل

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

ــه  ــر تادی ــا احتســاب اجــرای احــکام و خســارت تاخی ب

ــوف  815/132685  ــک موص ــید چ ــر رس ــخ س از تاری

 815/132686 (و  ریــال   30000000(  95/5/30 مــورخ 

مــورخ   755840 و   )30000000(95/6/30 مــورخ 

94/11/31 )50000000( تــا تاریــخ اجــرای حکــم در حــق 

خواهــان صــادر و اعــالم مــی نمایــد رای صــادره غیابی و 

ظــرف مهلــت بیســت روز پــس از ابــالغ قابــل واخواهــی 

در ایــن شــعبه و پــس از اتمــام مهلــت واخواهــی ظــرف 

بیســت روز قابــل تجدیــد نظــر در محاکــم عمومــی 

ــان مــی باشــد حقوقــی اصفه

 5131م الف

 قاضی شعبه 13 شورای حل اختالف اصفهان

دادنامه
 : دادنامــه  شــماره   951538  : پرونــده  کالســه 

9609976794300198 مــورخ 96/2/4 مرجــع رســیدگی 

ــری  ــان : مه ــالف  خواه : شــعبه 13 شــورای حــل اخت

بهشــتی نیــا  نشــانی اص خ عالمــه امینــی شــرقی 

فرعــی 15 کوچــه میــالد مجتمــع میــالد ط 4 واحــد 12   

خوانــده: محمــد صــادق بهــروز مجهــول المکان خواســته 

ــه  ــز شــده ب ــال وجــه واری ــغ 11000000 ری : اســترداد مبل

کارت 4479 بــه انضمــام مطلــق خســارات وارده قانونــی 

ــن  ــرار تامی ــدوا صــدور ق ــه دادرســی و ب ــه هزین از جمل

ــه    گردشــکار : پــس  ــر تادی خواســته و خســارت تاخی

ــه  ــت آن بکالس ــعبه و ثب ــن ش ــه ای ــده ب ــاع پرون از ارج

نظریــه  اخــذ  وو  قانونــی  تشــریفات  طــی  و  فــوق 

مشــورتی اعضــا قاضــی شــورا ختــم رســیدگی را اعــالم 

ــد.رای  ــدور رای مینمای ــه ص ــادرت ب ــر مب ــرح زی و بش

قاضــی شــورا در خصــوص دعــوی مهــری بهشــتی نیــا 

بــه طرفیــت محمــد صــادق بهروزبــه خواســته اســترداد 

مبلــغ 11000000 ریــال وجــه اشــتباه واریــز شــده بــه کارت 

4479 بــه انضمــام مطلــق خســارت وارده از جملــه 

ــا بررســی  هزینــه دادرســی  و خســارت تاخیــر تادیــه ب

محتویــات پرونــده و دادخواســت تقدیمــی خواهــان کــه 

اعــالم مــی دارد مبلــغ موضــوع خواســته را اشــتباها بــه 

حســاب خوانــده واریــز نمــوده و خوانــده تاکنــون نســبت 

ــدارک  ــه م ــر ب ــوده و نظ ــی ننم ــت آن اقدام ــه پرداخ ب

ابــرازی از جملــه کپــی مصــدق یــک فقــره فیــش 

ــه  ــال ک ــغ 11000000 ری ــه مبل ــورخ 95/11/9 ب ــزی م واری

ــه شــماره 1139  ــی اســتعالم ب ــک ســپه  ط توســط بان

مــورخ 95/11/18 تائیــد گردیــده و نظــر بــه عــدم حضــور 

خوانــده در محضــر شــورا و عــدم ارائــه دلیــل و مــدرک 

کــه مبنــی بــر رد دعــوی خواهــان بــا برائــت ذمــه خــود 

لــذا شــورا دعــوی خواهــان را مقــرون بــه صحــت تلقــی 

و اســتناد بــه مــواد 198-515-519 آئیــن دادرســی 

ــت  ــر محکومی ــم ب ــی  حک ــون مدن ــی و 265 قان مدن

خوانــده  بــه پرداخــت مبلــغ 11000000ریــال  بابــت اصــل 

خواســته 1115000 ریــال  بابــت هزینــه دادرســی وهزینــه 

ــی  ــالم م ــادر و اع ــان ص ــق خواه ــی    در ح ــر آگه نش

نمایــد. رای صــادره غیابــی و ظــرف مهلــت بیســت روز 

پــس از ابــالغ قابــل واخواهــی در ایــن شــعبه و پــس از 

اتمــام مهلــت واخواهــی ظــرف بیســت روز قابــل تجدیــد 

نظــر در محاکــم عمومــی حقوقــی اصفهــان مــی باشــد.

م الــف 5180  قاضــی شــورای حــل اختــالف 13 حــوزه 

قضایــی اصفهــان 

دادنامه
کالســه پرونــده : 470/95 پرونــده اصلــی 628/95 

ــده جلــب ثالــث شــماره  ــده  تقابــل 663/95 پرون پرون

 96/2/6 مــورخ   9609976797900168  : دادنامــه 

ــالف   ــل اخت ــورای ح ــعبه 45 ش ــیدگی : ش ــع رس مرج

ــث  :  ــب ثال ــل و جل ــان تقاب ــی و خواه ــان اصل خواه

بیــژن شــهبازی نشــانی : اصفهــان پــل چمــران خ کاوه 

جنــب کــوی دهکــده ط بــاال کوچــه شــهید صدیقــی پ 

1  وکیــل : تیمــور مهــدی پــور نشــانی اصفهــان روبــروی 

دادگســتری نیکبخــت  نبــش کوچــه کیهــان ســاختمان 

137  اتــاق 1 خوانــدگان اصلــی و خواهــان تقابــل و 

جلــب ثالــث : 1- عبــاس گرامــی 2- عبدالرحمــان 

ــه  ــی  نشــانی :هشــت بهشــت شــرقی نرســیده ب گرام

ــن بســت  ــان ب ــذر اتوب ــار گ ــن کن ــروزی الی ــارراه پی چه

اللــه پــالک 42 وکیــل : محمــد علــی جنترانــی نشــانی 

:اص چهــارراه نــور بــاران ابتــدای   شــریف واقفــی  جنب 

بانــک تجــارت ســاختمان بهمــن  ســایر خوانــدگان 

ــد حســین  ــی 3- محم ــی نجف ــث 2- مجتب ــب ثال جل

شــهبازی 4- اســماعیل نوشــادی  همگــی مجهــول 

المــکان خواســته اصلــی  : الــزام بــه اســترداد خــودروی 

پرایــد 131 بــه شــماره انتظامــی ایــران 93   851 ج 

ــته  ــی  و خواس ــارت دادرس ــه خس ــام کلی ــه انضم 41 ب

جلــب ثالــث اتبــاع بیــع و انتقــال ســند رســمی پرایــد 

بــا شــماره فــوق الذکــر بــه انضمــام خســارات دادرســی    

ــعبه و  ــن ش ــه ای ــده ب ــاع پرون ــس از ارج ــکار : پ گردش

ثبــت آن بکالســه فــوق و طــی تشــریفات قانونــی و اخــذ 

نظریــه مشــورتی اعضــا قاضــی شــورا ختــم رســیدگی را 

اعــالم و بشــرح زیــر مبــادرت بــه صــدور رای مینمایــد.

ــژن  ــای بی ــوی آق ــوص دع ــورا در خص ــی ش رای قاض

ــه  ــور ب ــدی پ ــور مه ــای تیم ــت  آق ــا وکال ــهبازی ب ش

طرفیــت آقایــان عبــاس گرامــی و عبدالرحمــان گرامــی 

ــده  ــی ) در پرون ــی جنتران ــد عل ــای محم ــت آق ــا وکال ب

ــی و  ــاس گرام ــان عب ــوی آقای ــال دع ــی ( و متقاب اصل

ــی  ــد عل ــای محم ــت آق ــا وکال ــی ب ــان گرام عبدالرحم

جنترانــی بــه طرفیــت آقایــان بیــژن شــهبازی 2- 

مجتبــی نجفــی 3- محمــد حســین شــهبازی 4- 

اســماعیل نوشــادی ) در پرونــده تقابــل و جلــب ثالــث( 

ــد 131  ــه اســترداد  خــودروی پرای ــزام ب ــه خواســته ال ب

بــه شــماره انتظامــی ایــران 93    851ج 41 بــه انضمــام 

ــده اصلــی و خواســته   کلیــه خســارت دادرســی در پرون

اثبــات بیــع و الــزام بــه انتقال ســند خــودروی به شــماره 

انتظامــی فــوق الذکــر بــه انضمــام کلیــه خســارات 

ــا توجــه  ــث  ب ــب ثال ــل و جل ــده تقاب دادرســی  در پرون

ــن در  ــارات وکالی طرفی ــده و اظه ــات پرون ــه محتوی ب

جلســه رســیدگی مبنــی بــر اینکــه وکیــل خواهــان اظهــار 

ــوان  ــد بعن ــودروی پرای ــتگاه خ ــوکل یکدس ــی دارد م م

ــون  ــم اکن ــرار داده و ه ــدگان ق ــار خوان ــت در اختی امان

ــه مــدارک  ــورزد شــورا نظــر ب ــاع می از اســترداد آن امتن

اراه شــده و اســتماع شــهادت شــهود از ســوی خواهــات 

اصلــی و شــاهدین متعــارض از طــرف خوانــدگان حاکــی 

از ایــن موضــوع مــی باشــد کــه بیــع و ایجــاب و قبــول 

فــی مابیــن طرفیــن دعــوی واقــع نگردیــده و بــا عنایــت 

ــر  ــت نامــه مــورخ 94/5/12و 94/5/13 از دفت ــه وکال ب

ــالک و  ــض پ ــک و تعوی ــوص ف ــمی در خص ــه رس خان

در دســت داشــتن مــدارک خــودرو و از جملــه قولنامــه 

ــل  ــه اص ــه ب ــا توج ــت ب ــان اس ــت خواه ــد مالکی خری

اســتصحاب دعــوی خواهــان را مقــرون بــه صحــت 

تشــخیص داده و بــه اســتناد مــاده 302 قانــون مدنــی 

و بــه مــواد 198-515-519 قانــون آئیــن دادرســی 

مدنــی  حکــم بــر محکومیــت خوانــدگان پرونــده اصلــی 

ــی  ــماره انتظام ــه ش ــد 131 ب ــودرو پرای ــترداد خ ــه اس ب

ــان  ــغ 262500 توم ــت مبل ــران 93 و پرداخ 851ج41 ای

ــق  ــل  طب ــه وکی ــق الوکال ــی و ح ــه دادرس ــت هزین باب

ــوی  ــوص دع ــی دارد در خص ــالم م ــادر و اع ــه ص تعرف

تقابــل و جلــب ثالــث بــا توجــه بــه عــدم کفایــت 

ــت  ــه صح ــرون ب ــان را مق ــوی خواه ــی دع ــه اثبات ادال

آئیــن  قانــون   197 مــاده  اســتناد  بــه  و  ندانســته 

ــی حقــی خواهــان صــادر  ــر ب ــی حکــم ب دادرســی مدن

ــدگان  ــه خوان ــبت ب ــادره نس ــی دارد رای ص ــالم م و اع

ــی  ــان گرام ــی و عبدالرحم ــاس گرام ــای عب ــی )آق اصل

ــث )  ــب ثال ــدگان جل ــه خوان ــبت ب ــوری و نس (  حض

ــی نجفــی و ردیــف  ــدگان ردیــف دوم آقــای مجتب خوان

ســوم آقــای محمــد حســین شــهبازی و ردیــف چهــارم 

ــت  ــدت بیس ــی و بم ــادی غیاب ــماعیل نوش ــای اس آق

ــعبه  ــن ش ــی در همی ــل واخواه ــالغ قاب ــس از اب  روز پ

می باشد

م الــف 5146  قاضــی شــورای حــل اختــالف 45 حــوزه 

قضایــی اصفهــان 

دادنامه
 184  : دادنامــه  شــماره   1011-95  : پرونــده  کالســه 

 53 شــعبه   : رســیدگی  مرجــع   96/2/19 مــورخ 

ــدی  ــان : مه ــالف  خواه ــل اخت ــورای ح ــی  ش حقوق

ــد  ــه نشــانی : خ احم ــی ب ــد عل ــدی  فرزن ــی  هرن امین

آبــاد روبــروی آزمایشــگاه مهدیــه ک مســجد خــان بــن 

ــی  ــادق بدیع ــده: ص ــودک خوان ــب مهدک ــت جن حقیق

ــه  ــته : مطالب ــکان خواس ــول الم ــی مجه ــد مرتض فرزن

مابالتفــاوت ارزش ملــک یــک قطعــه زمیــن کشــاورزی 

ــون  ــه ده میلی ــوم ب ــی مق ــه دادرس ــام هزین ــه انضم ب

تومــان    شــورا بــا عنایــت بــه محتویــات پرونــده و اخــذ 

نظریــه مشــورتی اعضــا شــورا ختــم رســیدگی را اعــالم 

و بــه شــرح آتــی مبــادرت بــه صــدور رای مــی  نمایــد

در خصــوص دعــوی آقــای مهــدی امینــی هرنــدی 

فرزنــد علــی بــه طرفیــت صــادق بدیعــی فرزنــد 

مرتضــی بــه خواســته مطالبــه مابالتفــاوت ارزش ملــک 

یــک قطعــه زمیــن کشــاورزی مقــوم  بــه 10000000 تومان 

ــب  ــدارد اینجان ــار می ــان اظه ــه خواه ــرح ک ــن ش بدی

ــک  ــورخ 87/4/28 ی ــادی م ــه  ع ــه نام ــب مبایع حس

ــع از  ــر مرب ــزار مت ــش ه ــراژ ش ــه مت ــی ب ــه زمن قطع

ــار  ــاد و چه ــغ هفت ــه مبل ــودم ب ــداری نم ــده خری خوان

میلیــون و چهــار صــد هــزار تومــان کــه پــس از پرداخــت 

ثمــن و تحویــل مبیــع مطابــق نظریــه کارشناســی مقــوم 

ــای  ــذا تقاض ــری دارد ل ــر کس ــن 800 مت ــه زمی ــه ک ب

ــه پرداخــت مــا بالتفــاوت ارزش  ــده ب محکومیــت خوان

ــی ایحــال شــورا  ــزان خواســته را دارم عل ــه می ــک ب مل

ــور  ــه ی مذک ــه نام ــی مصــدق مبایع ــه کپ ــت ب ــا عنای ب

ــتری   ــمی دادگس ــناس رس ــه کارش ــه نظری ــه ب ــا توج ب

ــن  ــت از ای ــه حکای ــورخ 96/2/7 ک ــماره 133 م ــه ش ب

دارد کــه زمیــن مذکــور 800 متــر کســری دارد و نظــر بــه 

عــدم حضــور خوانــده علــی رغــم نشــر آگهــی و مصــون 

ــذا  ــرض ل ــاع و تع ــه دف ــر گون ــته از هه ــدن خواس مان

ــتناد  ــه اس ــته و ب ــه را وارد دانس ــوی مطروح ــورا دع ش

مــاده 384قانــون مدنــی و 198و515و519 قانــون آئیــن 

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

پرداخــت 99200000 ریــال نــود و نــه میلیــون و دویســت 

هــزار ریــال بابــت اصــل خواســته و 4030000 ریــال بابــت 

ــی در  ــت نشــر آگه ــال باب ــه دادرســی و 120000 ری هزین

حــق خواهــان صــادر و اعــالم مــی نمایــد و در خصــوص 

مابقــی خواســته بــه میــزان هشــتاد هــزار تومــان نظــر 

بــه عــدم ارائــه دلیــل مبنــی بــر اثبــات ادعــای خویــش 

لــذا شــورا بــه اســتناد مــاده 197 قانــون آئیــن دادرســی 

ــالم  ــادر و اع ــان ص ــی خواه ــی حق ــر ب ــم ب ــی حک مدن

مــی نمایــد .رای صــادره غیابــی و ظــرف مهلــت بیســت 

ــعبه و  ــن ش ــی در ای ــل واخواه ــالغ قاب ــس از اب روز پ

پــس از اتمــام مهلــت واخواهــی ظــرف بیســت روز قابــل 

تجدیــد نظــر در محاکــم عمومــی حقوقــی اصفهــان مــی 

ــف 5168  ــدم ال باش

قاضی شعبه 53 شورای حل اختالف اصفهان 

دادنامه
کالســه پرونــده : 94-898 شــماره دادنامــه : 996 

مــورخ 95/10/13 مرجــع رســیدگی : شــعبه 26 شــورای 

ــدی  ــان  خواهــان : محمــود بازوبن ــالف اصفه حــل اخت

ــل  ــور پ 109  وکی ــن ک ش حســن پ ــان خ پروی اصفه

ــالب  ــدان انق ــاد می ــت آب ــان دول ــور اصفه ــد دانش محم

بلــوار دانشــگاه خ آزاد جاشــمالی هللا کوچــه کمیتــه 

دفتــر وکالــت  خوانــده: مجیــد بهبهانــی و محمــود 

مصبــاح هــر دو  مجهــول المــکان خواســته : الــزام بــه 

تحویــل یــک بــاب مغــازه     گردشــکار : پــس از ارجــاع 

پرونــده بــه ایــن شــعبه و ثبــت آن بکالســه فــوق و طــی 

تشــریفات قانونــی وو اخــذ نظریــه مشــورتی اعضــا 

ــر  ــرح زی ــالم و بش ــیدگی را اع ــم رس ــورا خت ــی ش قاض

ــد.رای قاضــی شــورا در  ــه صــدور رای مینمای ــادرت ب مب

ــا وکالــت  خصــوص دعــوی آقــای محمــود بازوبنــدی ب

آقــای محمــد دانشــور بطرفیــت آقیــان مجیــد بهبهانــی 

ــه  ــدگان ب ــزام خوان ــته ال ــه خواس ــاح ب ــود مصب و محم

ــی شــماره 21191  ــالک ثبت ــازه پ ــاب مغ ــک ب ــل ی تحوی

ــان  ــت اصفه ــی 3448/85 بخــش 6 ثب ــه شــماره مل ب

مقــوم بــه ســه میلیــون و یکصــد هــزار ریــال و مطالبــه 

ــم  ــت و ضمائ ــرح دادخواس ــه ش ــی ب ــارت دادرس خس

ــه اینکــه  ــده نظــر ب ــات پرون ــا توجــه محتوی تقدیمــی ب

ــه موجــب  ــی ب ــده ردیــف اول آقــای مجیــد بهبهان خوان

ــگ شــماع از  ــورخ 88/7/1 ســه دان ــادی م ــه ع قولنام

شــش دانــگ ملــک متنــازع فیــه از خوانــده ردیــف دوم 

ــای  ــا آن آق ــه و متعاقب ــاح فروخت ــود مصب ــای محم آق

ــوده  ــذاری نم ــرگ واگ ــب ب ــه موج ــاح ب ــود مصب محم

ــل  ــارات وکی ــتماع اظه ــه اس ــه ب ــا توج ــورا ب ــت  ش اس

خواهــان و اینکــه خوانــدگان بــا وصــف مجهــول المــکان  

در جلســه دادرســی حاضــر نشــده انــد و دفاعــی بعمــل 

نیــاورده انــد لــذا شــورا 198و519 قانــون آئیــن دادرســی 

مدنــی و مــواد 219و220و367 قانــون مدنــی حکــم بــه 

ــت  ــع و پرداخ ــل مبی ــف دوم تحوی ــده ردی ــزام خوان ال

خســارت دادرســی بــه مبلــغ 280000 ریــال و حــق الوکاله 

ــالم  ــادر و اع ــان ص ــق خواه ــه در ح ــق تعرف ــل طب وکی

ــل  ــه دلی ــف اول ب ــان ردی ــق خواه ــدو در ح ــی نمای م

ــد 4 مــاده 8 قــرار  ــه بن عــدم توجــه دعــوی مســتندا ب

رد دعــوی صــاد و اعــالم مــی دارد رای صــادره غیابــی و 

پــس از 20 روز پــس از ابــالغ قابــل واخواهــی در همیــن 

شــعبه مــی باشــد . 

ــالف 21 حــوزه  ــف 5171 قاضــی شــورای حــل اخت م ال

ــان ــی اصفه قضای

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چــون تحدیــد حــدود ششــدانگ  کارخانــه لولــه ســازی 

ــع  ــی واق ــالک 272 فرعــی از 22 اصل ــه پ ــار متصل و انب

ــی  ــده ثبت ــق پرون ــه طب ــان ک ــت اصفه در بخــش 18 ثب

ــار  ــه و چه ــه 20حب ــبت ب ــی ) نس ــدی جنتران ــام مه بن

ــه  ــبت ب ــی ) نس ــی جنتران ــاع ( و عل ــه مش ــم حب هفت

20 حبــه و چهــار هفتــم حبــه مشــاع ( ولیــال جنترانــی 

) نســبت بــه 10 حبــه و دو هفتــم حبــه مشــاع ( و آزاده 

جنترانــی ) نســبت بــه 10 حبــح و دو هفتــم حبــه مشــاع 

( و نرگــس جنترانــی ) نســبت بــه 10 حبــه و دوهفتــم 

حبــه مشــاع ( همگــی فرزنــدان حســنعلی  در جریــان 

ثبــت اســت و رای شــماره 139560302027013466و 

و139560302027013475و  139560302027013472و 

حــل  هیــات  طــرف  از  139560302027013480و 

اختــالف موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتی 

اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتفر در 

ثبــت اســناد و امــالک منطقــه شــرق اصفهــان نســبت 

بــه ملــک مرقــوم صــادر گردیــده اســت و بــا توجــه بــه 

اینکــه تحدیــد حــدود اولیــه پــالک اصلــی فــوق قانونــی 

ــر از  ــه دســتور قســمت اخی ــا ب ــک بن ــوده اســت این نب

ــرده  ــای نامب ــق تقاض ــر طب ــت و ب ــون ثب ــاده 15 قان م

متقاضــی تحدیــد حــدود ملــک مرقــوم در تاریــخ 

96/3/24 روز چهــار شــنبه   ســاعت 9 صبــح در محــل 

شــروع و بعمــل خواهــد آمــد لــذا بموجــب ایــن آگهــی 

ــه مالکیــن و مجاوریــن اخطــار میگــردد کــه در  ــه کلی ب

روز و ســاعت مقــرر در محــل حضــور یابنــد اعتراضــات 

مجاوریــن و صاحبــان امــالک مطابــق مــاده 20 قانــون 

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

ــاده 86  ــق م ــد و طب ــد ش ــه خواه ــی روز پذیرفت ــا س ت

ــد ظــرف مــدت  ــرض بای ــت معت ــون ثب ــه قان ــن نام آئی

ــا  ــه ایــن اداره ب یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ب

تقدیــم دادخواســت بــه مراجــع ذیصــالح قضایــی اقــدام 

و گواهــی طــرح دعــوی خــود را بــه ایــن منطقــه ثبتــی 

ــا  ــت و ی ــی ثب ــورت متقاض ــر اینص ــد در غی ــه نمای ارائ

نماینــده قانونــی وی میتوانــد بــه دادگاه مربوطــه مراجعه 

ــه ایــن  و گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت را اخــذ و ب

منطقــه تســلیم نمایــد ســپس اداره ثبــت بــدون توجــه 

ــررات  ــت مق ــا رعای ــی را ب ــات ثبت ــراض عملی ــه اعت ب

ــد داد. ــه خواه ادام

 تاریخ انتشار: 1396/2/26 

شــماره :5671/ م الــف حســین هادیــزاده رییــس ثبــت 

اســناد و امــالک منطقــه شــرق اصفهــان

دادنامه 
 9509970350101884: دادنامــه  شــماره 
ــده  ــماره پرون ــم :1395/12/04 ش ــخ تنظی تاری
ــعبه  ــی ش ــماره بایگان :9509980350100579 ش
:950689خواهــان: خانــم فــروزان جمــی فرزنــد 
ــت آقــای مصطفــی مســتأجران  ــا وکال ــم ب رحی
ــان  ــان- اصفه ــانی اصفه ــه نش ــر ب ــد اکب فرزن
ــش کوچــه شــماره  ــش( نب ــداد )ات ــان مق خیاب
ــراه  ــن هم ــه اول تلف ــون طبق ــاختمان زیت 5 س
ــی  ــم عباس ــم اعظ ــدہ: خان 09133058017خوان
ــکان ــول الم ــانی مجه ــه نش ــی ب ــد نورعل فرزن

خواســته هــا: 1. مطالبــه وجــه چــک 2. مطالبــه 
خســارت دادرســی 3. مطالبــه خســارت تاخیــر 
تادیــه دادگاه  بــا عنایــت بــه محتویــات پرونــده 
و بــا اعــالم ختــم دادرســی بشــرح ذیــل انشــاء 
رای مــی نمایــد.رای دادگاه  در خصــوص دعــوی 
خانــم فــروزان جمــی فرزنــد رحیــم بــا وکالــت 
ــم  ــت خان ــتأجران بطرفی ــی مس ــای مصطف آق
اعظــم عباســی بــه خواســته مطالبــه وجــه 
بــه مبلــغ 453/250/000 ریــال بابــت وجــه 
ــورخ  ــه شــماره 022327 م ــک ب ــره چ ــک فق ی
95/7/25بمبلــغ 453/250/000 ریــال بانضمــام 
ــه  ــه ب ــر تأدی ــی و تأخی ــه دادرس ــارت هزین خس
ــت  ــا عنای شــرح دادخواســت تقدیمــی دادگاه ب
ــده و مالحظــه دادخواســت  ــات پرون ــه محتوی ب
تقدیمــی و رونوشــت مصــدق چــک و گواهینامــه 
ــه  ــال علی ــک مح ــادره از بان ــت ص ــدم پرداخ ع
و نظــر بــه اینکــه خوانــده بــا وصــف ابــالغ 
قانونــی وقــت دادرســی در جلســه دادگاه حاضــر 
نگردیــده و دفاعــی بــه عمــل نیــاورده و دلیلــی 
کــه حاکــی از برائــت ذمــه خویــش باشــد ابــراز 
ننمــوده و مســتندات ابــرازی خواهــان مصــون از 
ــاء  ــه بق ــه ب ــا توج ــده و ب ــراض مان ــراد و اعت ای
ــی از  ــه حاک ــان ک ــد خواه ــناد در ی ــول اس اص
ــان  ــوی خواه ــده دارد دع ــه خوان ــتغال ذم اش
را وارد و ثابــت تشــخیص مســتندا بــه مــواد 
ــواد  ــی و م ــی مدن ــن دادرس 194،198،519 آیی
313، 310 قانــون تجــارت و تبصــره الحاقــی 
و  چــک  صــدور  اصالحــی  قانــون   2 مــاده 
استســفاریه مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام 
حکــم بــر محکومیــت خوانــده بپرداخــت مبلــغ 
453/250/000 ریــال بابــت اصلــی خواســته 
ارزش  و  تأدیــه  تأخیــر  خســارت  بانضمــام 
واقعــی وجــه چــک بــر مبنــای نــرخ تــورم 
از تاریــخ چــک تــا زمــان وصــول براســاس 
شــاخص اعالمــی بانــک مرکــزی جمهــوری 
اســالمی کــه پــس از محاســبه از طریــق اجــرای 
ــد  ــول در خواه ــه وص ــه حیط ــی ب ــکام مدن اح
امــد و پرداخــت کلیــه خســارات دادرســی وفــق 

مقــررات در حــق خواهــان صــادر و اعــالم مــی 
دارد رای صــادره غیابــی و ظــرف بیســت روز 
ــن دادگاه  ــی در ای ــل واخواه ــالغ قاب ــس از اب پ
ــد نظــر  ــل تجدی و پــس از آن ظــرف 20 روز قاب
ــتان  ــز اس ــر مرک ــد نظ ــی در دادگاه تجدی خواه
ــعبه  ــف دادرس ش ــماره :5211/م ال میباشد٪ش

ــی ــرزاد حبیب ــان ف ــی اصفه اول حقوق
دادنامه 

 9509970351102034: دادنامــه  شــماره 
ــده  ــماره پرون ــم :1395/12/25 ش ــخ تنظی تاری
ــعبه  ــی ش ــماره بایگان :9509980351100931 ش
اقتصــاد  مهــر  بانــک   : خواهــان   951004  :
ــا  )ســهامی عــام ( بــه شــماره ثبــت 429709 ب
وکالــت خانــم هاجــر الســادات رضویــان فرزنــد 
ســید علــی بــه نشــانی اســتان اصفهــان- 
شهرســتان نجــف آبــاد- نجــف آبــاد – خ امــام 
– بعــد از چهــارراه شــهرداری – جنــب داروخانــه   
ــراه  ــن هم ــت ( تلف ــر وکال ــر رســتمی )دفت دکت
ــول  ــای رس ــدگان :1. آق 09134334523 خوان
نشــانی  بــه  فرزنــد حســین  چاوشــی  زارع 
مجهــول المــکان2. آقــای حســین دادخــواه 
ــتان  ــانی اس ــه نش ــه ب ــر ال ــد نص ــی فرزن تهران
ــی شــهر - در چــه  ــان- شهرســتان خمین اصفه
- خ ســجاد - کوچــه شــهید محمــود ســلیمانی 
- کدپســتی 84316338573. آقــای حســین 
نصــر اصفهانــی فرزنــد صــادق بــه نشــانی 
اصفهــان - خ آتشــگاه - محلــه منارجنبــان 
- کوچــه توحیــد - کوچــه بهــداری - کوچــه 
شــهید مهــدی نصــر - کدپســتی 8188617161 
4. آقــای مهــرداد زارع چاووشــی فرزنــد احمــد 
بــه نشــانی اصفهــان - خ آتشــگاه - محلــه بــاغ 
بــرج - کوچــه دانــش - پــالک 1خواســته هــا:1.

مطالبــه وجــه چک2.مطالبــه خســارت دادرســی 
3. مطالبــه خســارت تاخیــر تادیــه رای دادگاه در 
خصــوص دعــوی بانــک مهــر اقتصــاد )ســهامی 
ــت  ــا وکال ــت  429709 ب ــماره ثب ــه ش ــام( ب ع
خانــم هاجرالســادات رضویــان بــه طرفیــت 
آقایــان 1- مهــرداد زارع چاوشــی فرزنــد احمــد 
ــادق  ــدی ص ــی فرزن ــر اصفهان ــین نص 2- حس
ــین 4-  ــد حس ــی فرزن ــول زارع چاوش 3- رس
حســین دادخــواه تهرانــی فرزنــد نصــر الــه 
ــدگان  ــی خوان ــت تضامن ــته محکومی ــه خواس ب
ــون  ــل میلی ــغ چهارصــد و چه ــه پرداخــت مبل ب
ریــال بابــت بخشــی از وجــه یــک فقــره چــک 
بــه شــماره 964248 مــورخ 95/5/7عهــده 
بانــک ســپه شــعبه آتشــگاه اصفهــان از حســاب 
ــارات  ــه خس ــاری 120308 1580800 و مطالب ج
ــه  ــا عنایــت ب ــه دادگاه ب ــر تادی دادرســی و تاخی
ــک و  ــدق چ ــر مص ــده و تصوی ــات پرون محتوی
ــه  ــا توجــه ب ــدم پرداخــت ان و ب ــه  ع گواهینام
عــدم حضــور بالوجــه خوانــدگان بــا وصــف 
ابــالغ قانونــی و رعایــت انتظــار کافــی و مصــون 
مانــدن دعــوی خواهــان و مســتندات وی از 
ــری و  ــه و مؤث ــراض موج ــراد و اعت ــه ای هرگون
بــا عنایــت بــه وجــود اصــل چــک و گواهینامــه 
ــت  ــه دالل ــد خواهــان ک ــدم پرداخــت ان در ی ع
بــر اشــتغال ذمــه صــادر کننــده آن و اســتحقاق 
ــذا  ــه وجــه ســند داشــته ل ــده آن در مطالب دارن
دعــوی خواهــان را وارد و ثابــت تشــخیص داده 
و مســتندا« بــه مــواد 249 و 309 و 313 قانــون 
ــی  ــره الحاق ــاریه تبص ــون استفس ــارت و قان تج
ــون  ــوادی از  قان ــالح م ــون اص ــاده 2 قان ــه م ب
چــک مصــوب ســال 1377 مجمــع تشــخیص 
و 502 و 515  و مــواد 198  نظــام  مصلحــت 
دادگاههــای  دادرســی  آئیــن  قانــون   519 و 
عمومــی و انقــالب در امــور مدنــی مصــوب 
ســال 1379 و رأی وحــدت رویــه شــماره 597 
مــورخ 74/2/12هیــأت محتــرم عمومــی دیــوان 
ــی  ــت تضامن ــه محکومی ــم ب ــور حک ــی کش عال
خوانــدگان بــه پرداخــت مبلــغ چهارصــد و چهــل 
میلیــون ریــال بابــت اصــل خواســته و پرداخــت 
مبلــغ 14/657/000ریــال بابــت هزینــه دادرســی 
و خدمــات دفتــر قضایــی و پرداخــت مبلــغ 
ــل  ــه وکی ــق الوکال ــت ح ــال باب 11/760/000 ری
طبــق تعرفــه بــه انضمــام خســارت تأخیــر 
ــت زمــان  ــخ سررســید چــک لغای ــه از تاری تأدی
وصــول آن براســاس شــاخص نــرخ تــورم کاال از 
ســوی بانــک مرکــزی جمهــوری اســالمی ایــران 
اعــالم گردیــده در حــق خواهــان صــادر و اعــالم 
ــوده و ظــرف  مــی نمایــد. رأی صــادره غیابــی ب

ــی ــل واخواه ــالغ قاب ــخ اب ــت روز از تاری بیس
انقضــای  از  پــس  و  بــوده  دادگاه  در همیــن 
مهلــت واخواهــی، ظــرف بیســت روز قابــل 
اعتــراض در محاکــم محتــرم تجدیدنظــر مرکــز 

ــد.  ــی باش ــتان م اس
شماره :5204/م الف 

رئیــس شــعبه یازدهــم دادگاه عمومــی حقوقــی 
اصفهــان – حســین جعفــر زاده

رونوشت آگهی حصروراثت
خانــم محتــرم زیرکــی دارای شناســنامه شــماره 
611بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه 640/96 از 
ــت  ــن دادگاه در خواســت گواهــی حصــر وراث ای
ــادروان  ــه ش ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی نم
حاجــی محمــد زیــره کنــی  بشناســنامه 16613 
در تاریــخ 52/9/2اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود 
ــوت آن مرحــوم  ــن الف ــه حی ــه ورث ــی گفت زندگ
منحصــر اســت بــه 1- اکبــر زیرکــی 1563 
فرزنــد 2- ســکینه زیــره کنــی 16617 فرزند 3- 
محتــرم زیرکــی 611 فرزنــد 4- محمــد حســین 
ــره  ــس زی ــد 5- مون ــرد 16618 فرزن ــی ف زیرک
کنــی 16616 فرزنــد 6- همــدم زیره کــن 16615 
فرزنــد   اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی 
درخواســت مزبــوررا در یــک نوبــت یکمرتبــه 
آگهــی مــی نمایــد تــا هرکســی اعتراضــی دارد و 
یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ 
ــه  ــاه ب ــک م ــرف ی ــی ظ ــتین آگه ــر نخس نش
ــد ــادر خواه ــی ص ــم دارد واال گواه  دادگاه تقدی

 شد.
 شماره : 5054/م الف 

ــالف  ــل اخت ــورا ح ــعبه 10 دادگاه ش ــس ش رئی
ــان  ــتان اصفه اس
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اخبار ورزشی
 مذاکره شبانه سپاهان 

با 3 بازیکن
از  ســاعت  چنــد  فاصلــه  در  اصفهانــی  باشــگاه 
ــورش  ــروات ی ــی ک ــا مرب ــرارداد ب امضــای رســمی ق
همه جانبــه ای بــه بــازار تابســتانی فوتبــال ایــران 
آورد تــا تیمــی رؤیایــی تشــکیل دهــد. ســپاهان 
اصفهــان روز شــلوغی را پشــت ســر گذاشــت تــا 
زالتکــو کرانچــار  قــرارداد  اول  گام  در  جایــی کــه 
بــه صــورت رســمی امضــا شــد تــا ایــن مربــی 
کــروات بــرای دو ســال، ســکاندار تیــم محبــوب 
ــا  ــد ت ــث ش ــه باع ــی ک ــود؛ اتفاق ــان ش ــف جه نص
ــی  ــن مرب ــر ای ــد نظ ــای م ــی خریده ــت نهای لیس
ــه صــورت  ــا ب ــرد و آن ه ــرار بگی ــار باشــگاه ق در اختی
ــن  ــرو همی ــوند. پی ــتانی ش ــازار تابس ــمی وارد ب رس
ــدند  ــازار ش ــگ وارد ب ــدون درن ــپاهانی ها ب ــاق س  اتف
و در گام اول بــا ســه بازیکــن مذاکــرات مفصلــی 
انجــام دادنــد و بــه نتایــج خوبــی هــم دســت 
یافتنــد. اولیــن بازیکــن عــزت هللا پورقــاز بــود؛ مدافــع 
ملی پــوش کــه قــرار اســت جانشــین خلیــل زاده 
شــود. مذاکــرات اولیــه بــا ایــن بازیکــن تقریبــا نهایی 
شــد تــا جایــی کــه هیــچ بعیــد نیســت او خریــد اول 
ــه  ــرد. دو گزین ــب بگی ــگ هفدهــم لق ســپاهان در لی
 دیگــر ســعید آقایــی مدافــع چــپ تراکتورســازی 
و علــی عبــدهللا زاده مدافــع صنعــت نفــت بودنــد کــه 
ســپاهانی ها بــا آن هــا نیــز وارد مذاکــره شــدند و بــه 
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 ناصر گیوه چی 
دار فانی را وداع گفت

نایب قهرمــان  گیوه چــی،  ناصــر  کیمیای وطن 
ــتی  ــنام کش ــوت خوش ــک و پیشکس ــتی المپی کش
ــی  ــر گیوه چ ــتافت. ناص ــی ش ــار باق ــه دی ــران، ب ای
 ۱۹۵۶ المپیــک  رقابت هــای  نقــره  مــدال  کــه 
هلســینکی فنالنــد در وزن ۶۲ کیلوگــرم کشــتی آزاد 
و مــدال برنــز بازی هــای آســیایی ۱۹۵۸ توکیــو را در 
ــن ۸۶  ــاری در س ــل بیم ــه دلی ــت، ب ــه داش کارنام

سالگی دار فانی را وداع گفت.

 استقالل و پرسپولیس 
وارد بورس می شوند

معــاون وزیــر ورزش و جوانــان گفــت: اگــر مشــکل 
حقوقی دو باشــگاه اســتقالل و پرســپولیس در یکی 
دو ســال آینــده برطــرف شــود، امــکان اینکــه ایــن 
دو باشــگاه وارد بــورس و توســط مــردم اداره شــوند 

زیــاد اســت.
امیررضــا خــادم خاطرنشــان کــرد: ایــن دو باشــگاه 
بــه هــر صــورت نیازمنــد حمایــت هــواداران و مــردم 
هســتند؛ امــا ایــن حمایــت بایــد در چارچــوب 
حقوقــی و سازماندهی شــده صــورت بگیــرد تــا 
ایــن دو باشــگاه را در آینــده  بتواننــد نیازهــای 

ــد. مهــر ــع کنن مرتف

توپ و تور

تیم ملی هندبال ساحلی ایران  
جهانی شد

تیــم ملــی ســاحلی ایــران در دیــدار رده بنــدی مســابقات 
هندبــال آســیایی بــا غلبــه بــر ویتنــام بــر ســکوی ســوم 
ایســتاد و جــواز حضــور در مســابقات جهانــی را بــه  دســت 
آورد. در ایــن دیــدار، تیــم ایــران انتقــام شکســت مرحلــه 
گروهــی مقابــل ویتنــام را گرفــت و در نیمــه نخســت بــا 
نتیجــه ۱۵ بــر ۱۰ پیــروز شــد، نیمــه دوم نتیجــه را ۲۰ بــر 
ــر ۶  ــات پنالتــی ۸ ب ۱۶ واگــذار کــرد و در نهایــت در ضرب

بــه پیــروزی رســید و بــر ســکوی ســوم ایســتاد. ایمنــا

شب رؤیایی سردار آزمون
 ســردار آزمــون پــس از 7۲ روز ناکامــی در گلزنــی

دو بــار دروازه تیــم ســابق خــود را بــاز کــرد تــا نقــش 
مهمــی در پیروزی روســتوف داشــته باشــد. روســتوف 
ــک  ــگ ی ــتم لی ــه بیست وهش ــی هفت ــدار پایان در دی
روســیه در اســتادیوم شــماره دو المپیــک بــه مصــاف 
ــده  ــال زن ــه دنب ــه ب ــتوف ک ــت. روس ــن کازان رف روبی
نگهداشــتن کســب ســهمیه لیــگ اروپــا بــرای فصــل 
آینــده اســت، بــازی را توفانــی آغــاز کــرد و در دقیقــه 
7 روی یــک رفــت و برگشــت و شــلوغی محوطــه 
جریمــه پــس از ارســال کرنــر، بــا پــاس ســزار نــاواس 
و ضربــه تمام کننــده ســردار آزمــون پــس از چرخــش 
ــه  ــه در موقعیــت کامــال مشــکوک ب و شــوت کــه البت
ــری  ــاد. دیمیت ــش افت ــید، پی ــر رس ــه ثم ــاید ب آفس
پولــوز در دقیقــه ۱۹ دومیــن گل روســتوف را بــه ثمــر 
رســاند تــا نیمــه اول بــا برتــری ۲ بــر ۰ یــاران آزمــون 
ــروع  ــل ش ــم مث ــاز ه ــون ب ــد. آزم ــدا کن ــه پی خاتم
بــازی، در آغــاز نیمــه دوم فوق العــاده ظاهــر شــد و در 
دقیقــه ۵۱ ســانتر تیموفــی کاالچــف از روی ضربــه آزاد 
ــا  ــر از مدافعــان ب ــه زمیــن را باالت ســمت راســت میان
ضربــه ســر تبدیــل بــه گل ســوم روســتوف و دومیــن 

گل خــود کــرد. ایســنا

قوچان نژاد، بهترین بازیکن سال 
هیرنفین شد

ــوان بهتریــن  ــه عن ــا آرای هــواداران ب ــی ب مهاجــم ایران
بازیکــن ســال هیرنفیــن انتخــاب شــد. 

بــا زدن ۱۹ گل  رضــا قوچان نــژاد کــه موفــق شــد 
ــد  ــته باش ــش داش ــی را در تیم ــیار خوب ــرد بس  عملک
ــا  ــد، توانســت ب ــی تــالش کن ــرای کســب آقــای گل و ب
ــن  ــن بازیک ــوان بهتری ــه عن ــش ب ــواداران تیم آرای ه
ــه در  ــژاد ک ــود. قوچان ن ــاب ش ــن انتخ ــال هیرنفی س
ــا عملکــرد  ــه هیرنفیــن آمــد، ایــن فصــل ب تابســتان ب
خوبــی کــه داشــت، مــورد تمجیــد رســانه های هلنــدی 

ــت. تلگــراف ــرار گرف ــز ق نی

ورزش

دادنامه 
شــماره ابالغنامــه : ۹۶۱۰۱۰۰3۶۱7۰۱4۰3 شــماره 
پرونــده : ۹۵۰۹۹۸۰3۶۱7۰۰۶3۰ شــماره بایگانــی 
شــعبه : ۹۵۰737 تاریــخ تنظیــم : ۱3۹۶/۰۲/۱۶

»رای دادگاه«
ــی  ــی عطائ ــای مرتض ــوی آق ــوص دع »در خص
کچوئــی بــه طرفیــت آقــای مجیــد امانــی فربــه 
خواســته صدورحکــم بــه اعســاراز پرداخــت 
ــماره ۰3۹7  ــه ش ــوع دادنام ــه موض ــوم ب محک
دادگاه  ایــن  از  مــورخ ۹۲/3/3۰صــادره   ۹۲۰۰
متضمــن محکومیــت خواهــان بــه پرداخــت 
ــات  ــام متفرع ــه انضم ــال ب ــغ ۱۶۱7۰۰۰۰۰ ری مبل
ــی  ــت تقدیم ــه دادخواس ــر ب ــوی دادگاه نظ دع
خواهــان واستشــهادیه پیوســت دادخواســت 
وبــا توجــه بــه اینکــه خوانــده علــی رغــم ابــالغ 
قانونــی در جلســه رســیدگی حاضــر نشــده 
ودلیلــی برمالئــت خواهــان در پرداخــت یکجــای 
ــراز نکــرده و خواهــان در جلســه  مــورد حکــم اب
ــت  ــن دادگاه جه ــورخ ۹۵/۱۲/۱4ای ــیدگی م رس
اثبــات ادعــای خــود اقامــه ســوگند نموده اســت 
ــت  ــان در پرداخ ــی خواه ــن ناتوان ــی مبی همگ
ــه  ــن ب ــد لیک ــی باش ــه م ــوم ب ــای محک یکج
بــه  پرداخــت  تــوان  خواهــان  دادگاه  نظــر 
نحواقســاط را بــه لحــاظ شــغل ومیــزان درآمــد 
خــوددارد لذادعــوی خواهــان را ثابــت و وارد 
تشــخیص و مســتندا بــه مــواد ۱۱ و ۶، 7 قانــون 
نحــوه اجــرای محکومیتهــای مالــی مصــوب 
۱3۹4/3/۲3مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام 
حکــم براعســار خواهــان از پرداخــت . یکجــای 
محکــوم بــه و تقســیط آن از قــرار ماهیانــه 

ــالیانه ــش س ــا افزای ــال ب ۲۵۰۰۰۰۰ ری
ــد نظــر در  ــل تجدی ظــرف بیســت روز دیگــر قاب
دادگاه تجدیدنظــر اســتان اصفهــان مــی باشــد.

شماره :۵۲۱۹/م الف 
رییــس شــعبه بیســت و هشــتم دادگاه حقوقــی 

اصفهــان - مهــدی حاجیلــو

دادنامه 
شــماره ابالغنامــه : ۹۶۱۰۱۰۰3۶۱7۰۱۲۸۵ شــماره 
پرونــده : ۹۵۰۹۹۸۰3۶۱7۰۰۵۱۵ شــماره بایگانــی 
شــعبه : ۹۵۰۶۰۶ تاریــخ تنظیــم : ۱3۹۶/۰۲/۱۲در 
ــی در چــه  ــای ســعید زمان خصــوص دعــوی آق
بــه وکالــت از آقــای فــرزاد عمــادی بــه طرفیــت 
ــن  ــید امی ــای س ــی و آق ــعود صدیق ــای مس آق
باقــری آبمالــی و آقــای محمدرضــا اســماعیلی 
بــه خواســته مطالبــه مبلــغ 4۰۰۰۰۰۰۰۰ ریــال 
بــه اســتناد چهــار فقــره چــک بــه شــماره 
هــای ۹۰۵37۰ -۹4/4/۲۵  الــی ۹۰۵373-
پرداخــت  عــدم  ی  گواهینامــه  و   ۹4/۸/۲۵
صــادره از بانــک محــال علیــه بــه انضمــام 
خســارات دادرســی و تاخیرتادیــه دادگاه باتوجــه 
بــه دادخواســت تقدیمــی و تصویــر مصــدق 
مســتندات ابــرازی کــه داللــت بــر اشــتغال 
ذمــه خوانــدگان نســبت بــه خواهــان مــی 
نمایــد و نظــر بــه اینکــه خوانــدگان بــا 

وصــف ابــالغ قانونــی در دادگاه حاضــر نگردیــده 
و ایــراد و دفاعــی در قبــال دعــوی مطروحــه 
ــان  ــوی خواه ــذا دع ــد فل ــاورده ان ــل نی ــه عم ب
ــواد  ــه م ــتندًا ب ــته مس ــت دانس ــر ثاب ــه نظ را ب
۱۹۸، ۵۱۵،۵۱۹ و ۵۲۲ قانــون آئیــن دادرســی 
ــی و  ــای عمومــی وانقــالب در امــور مدن دادگاهه
مــواد 3۱۰و3۱3 و 3۱4 و ۲4۹ قانــون تجــارت 
ــدور  ــون ص ــاده ۲ قان ــه م ــی ب ــره الحاق و تبص
چــک حکــم بــه محکومیــت تضامنــی خوانــدگان 
بــه پرداخــت مبلــغ ریــال بابــت اصــل خواســته 
ــوان خســارات  ــه عن ــال ب ــغ ۲۵444۰۰۰ ری و مبل
دادرســی شــامل هزینــه هــای دادرســی ، تعرفــه 
دفتــر خدمــات قضایــی و حــق الوکالــه وکیــل در 
مرحلــه بــدوی طبــق تعرفــه و همچنین خســارت 
ــوی  ــی از س ــاخص اعالم ــق ش ــه وف تاخیرتادی
ــک از  ــید هری ــخ سررس ــزی از تاری ــک مرک بان
چکهالغایــت هنــگام پرداخــت در حــق خواهــان 
صــادر واعــالم مــی نمایــد رای صــادره غیابــی و 
ظــرف بیســت روز پــس از ابــالغ قابــل واخواهــی 
در ایــن دادگاه و ســپس ظــرف بیســت روز دیگــر 
قابــل تجدیدنظــر در محاکــم تجدیــد نظر اســتان 

ــی باشــد/. ــان م اصفه
شماره :۵۲۱۸/ م الف 

رئیــس شــعبه بیســت و هشــتم دادگاه عمومــی 
حقوقــی اصفهــان

مهدی حاجیلو

دادنامه 
ــخ  ــه :۹۵۰۹۹7۰3۵4۰۰۱۵۲۵ تاری ــماره دادنام ش
 : پرونــده  شــماره   ۱3۹۵/۰۹/۲3  : تنظیــم 
ــعبه  ــی ش ــماره بایگان ۹۵۰۹۹۸۰3۵۹۵۰۰۸34 ش

۹۵۱۱43  :
ــعبه  ــه ۹۵۰۹۹۸۰3۵۹۵۰۰۸34  ش ــده کالس پرون
 ۱۱4( اصفهــان  شــهر  دو  دادگاه کیفــری   ۱۱4
 : نهایــی شــماره  تصمیــم   ) ســابق  جزایــی 

 ۹۵۰۹۹7۰3۵4۰۰۱۵۲۵
شــاکی: آقــای بــرزو کهیانــی فرزنــد ســوار علــی 
بــه نشــانی بوشــهر خورمــوج شــهرک بســیجیان 
فــاز ۲ خ فنــی حرفــه ای متهــم: آقــای گل 

ــکان  ــول الم ــه نشــانی مجه ــی ب ــد افغان محم
اتهــام هــا : ۱. تحصیــل مــال از طریــق نامشــروع 
یــا ســوء اســتفاده و تقلــب از امتیــازات ۲. 

کالهبــرداری 
گردشــگار : دادگاه بــا توجــه بــه محتویــات 
پرونــده ختــم رســیدگی را اعــالم و بشــرح زیــر 

ــد. ــی نمای ــدور رای م ــه ص ــادرت ب مب
رای دادگاه 

در خصــوص شــکایت آقــای بــرزو کهیانــی علیــه 
گل محمــد افغانــی مبنــی بــر فــروش آثــار 
تاریخــی تقلبــی بــه جــای اصــل دادگاه بــا عنایت 
بــه تحقیقــات انجــام شــده و دالیــل ارائــه شــده 
کــه کافــی بــرای اثبــات بــزه و توجــه بــه متهــم 
باشــد نبــوده ، لــذا بــه دلیــل عــدم کفایــت دلیــل 
مســتندًا بــه مــاده 34۰ قانــون آئین دادرســی در 
امــور کیفــری بندالــف قــرار منــع تعقیــب صــادر 

ــراض  ــل اعت ــالغ قاب ــه ظــرف بیســت روز از اب ک
تجدیدنظــر خواهــی در محاکــم

محتــرم تجدیدنظــر اســتان اصفهــان مــی باشــد. 
/ ک

شماره :۵۲۰7/م الف 
ــان  ــری دو اصفه ــعبه ۱۱4 دادگاه کیف ــس ش رئی

ــی – دهقان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصــوص پرونــده کالســه ۹۶۰۱۲4 ش 4۲ 
ــی  ــتی مبن ــی  دادخواس ــد خلیل ــان حمی خواه
خونســاری  امیــر  طرفیــت  بــه  بر:مطالبــه  
ــرای  ــیدگی ب ــت رس ــت . وق ــوده اس ــم نم تقدی
 ۱7 ســاعت   ۹۶/3/3۱ مورخــه   ............. روز 
ــه مجهــول المــکان  ــا توجــه ب ــده ب تعییــن گردی
بــودن خوانــده حســب تقاضــای خواهــان مراتــب 
در جرایــد منتشــر تــا خوانــده قبــل از وقــت 
رســیدگی بــه ایــن شــعبه واقــع در خیابــان 
روبــه روی  اربــاب –  اول خیابــان   ســجاد- 
ــا –  ــور – جنــب ســاختمان صب ــی پ مدرســه نیل
پــالک ۵7 کــد پســتی ۸۱۶۵7۵۶44۱ مجتمــع 
شــورای حــل اختــالف اصفهــان – شــعبه .........  
شــورای حــل اختــالف اصفهــان مراجعه و نســخه 
ــد. در  ــم را اخــذ نمای ــی دادخواســت و ضمائ ثان
صــورت عــدم حضــور وقــت رســیدگی ابــالغ 
ــی  ــاذ م ــی اتخ ــم مقتض ــی و تصمی ــده تلق ش
ــر شــعبه  ــر دفت ــف مدی شود.شــماره: ۵۱۱7/م ال
4۲مجتمــع شــماره یــک شــورای حــل اختــالف 

ــان اصفه

آگهی ابالغ
ــماره  ــه: ۹۶۱۰۱۰۰3۵4۵۰۰77۶ش ــماره ابالغنام ش
ــی  ــماره بایگان ــده: ۹4۰۹۹۸۰3۵۸۱۰۰۸7۱ش پرون
شــعبه: ۹4۱4۶۰ تاریــخ تنظیــم: ۱3۹۶/۰۲/۱7 
شــاکی اقایــان امیــن قائــد امینــی بهــروز حجــت 
هللا حیــدری فرزنــد علــی خــان و داریــوش 
ذبیحــی فرزنــد خســرو و اســکندر محمــدی 
ــد  ــی فرزن ــرا حاتم ــم زه ــی و خان ــد هللا قل فرزن
غالمعبــاس شــکایتی علیــه خانمهــا زینــب 
یکــه زاده و معصومــه میــرزا علــی  دائــر بــر 
مشــارکت در فــروش مــال غیــر و مشــارکت 
ــی  ــای عموم ــم دادگاه ه ــرداری  تقدی در کالهب
نمــوده کــه  شهرســتان شهرســتان اصفهــان 
جهــت رســیدگی بــه شــعبه ۱۱۹  دادگاه کیفــری 
دو شــهر اصفهــان )۱۱۹ جزایــی ســابق (  واقــع در 
اصفهــان خ چهاربــاغ بــاال – خ شــهید نیکبخــت 
– ســاختمان دادگســتری کل اســتان اصفهــان- 
طبقــه ۲ اتــاق شــماره ۲۲۲ ارجــاع و بــه کالســه  
ــیدگی آن  ــت رس ــه وق ــده ک ــت گردی ۹4۱4۶۰ثب
۱3۹۶/۰4/۲۱ و ســاعت ۹:۰۰تعییــن شــده اســت. 
ــی  ــکان م ــول الم ــم مجه ــه مته ــه اینک و نظــر ب
باشــد بــه اســتناد مــاده ۱74 قانــون اییــن 
ــی  ــت در یک ــک نوب ــب ی ــری مرات دادرســی کیف
از روزنامــه هــای کثیــر االنتشــار محلــی طبــع و 
ــردد  ــوت مــی گ ــم دع نشــر مــی شــود و از مته

جهــت رســیدگی در وقــت مقــرر حاضــر شــود و 
ــالغ شــده  ــه اب ــدم حضــور احضاری در صــورت ع
تلقــی و دادگاه تصمیــم مقتضــی اتخــاذ خواهــد 
نمود/شــماره: ۵۱۱3/م الــف مدیــر دفتــر شــعبه 

ــداری  ــان /نام ــری ۲ اصفه ۱۱۹ دادگاه کیف

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
ــان  ــده کالســه ۹۵۱۶۲7 خواه در خصــوص پرون
مبنــی  دادخواســتی  مختــاری     مریــم 
ــد  ــا عاب ــت علیرض ــه طرفی ــه ب ــه  وج بر:مطالب
پــور  تقدیــم نمــوده اســت .وقــت رســیدگی 
روز.............. مــورخ ۹۶/4/۱۱ ســاعت  بــرای 
ــه  ــا توجــه ب ــده اســت. ب ــن گردی ــح  تعیی ۹ صب
مجهــول المــکان بــودن خوانــده حســب تقاضای 
خواهــان برابــر مــاده 73 قانــون آئیــن دادرســی 
ــده  ــا خوان ــر ت ــد منتش ــب در جرای ــی مرات مدن
ــع  ــن شــعبه واق ــه ای ــت رســیدگی ب ــل از وق قب
ــهدای  ــع ش ــان مجتم ــدای خیاب ــان ابت در اصفه
ــه  ــالف مراجع ــل اخت ــورای ح ــرم  ش ــع ح مداف
ــذ  ــم را اخ ــت و ضمائ ــی دادخواس ــخه ثان و نس
نماییــد. در صــورت عــدم حضــور وقــت رســیدگی 
ــاذ  ــی اتخ ــم مقتض ــی و تصمی ــده تلق ــالغ ش اب
ــر  ــر دفت ــف مدی ــماره: ۵۱۵4/م ال ــی شود.ش م
حــل  شــعبه ۱4مجتمــع شــماره ۲ شــورای 

ــان ــالف اصفه اخت

آگهی ابالغ
شــماره ابالغنامــه: ۹۶۱۰۱۰۰3۵۰۲۰۱7۰3شــماره 
ــی  ــماره بایگان ــده: ۹۵۰۹۹۸۰3۵۰۲۰۰۸۹۸ش پرون
شــعبه: ۹۵۱۰۵۶ تاریــخ تنظیــم: ۱3۹۶/۰۲/۱۹ 
ــت  ــا وکال ــی ب ــرب بیگ ــر ع ــی اکب ــان عل خواه
علیرضــا یــدی و مهــدی لطــف الــه  دادخواســتی 
ــر  ــی جعف ــد عل ــدگان محم ــت خوان ــه طرفی ب
زاده و محمــد مــرادی بــه خواســته مطالبــه 
ــم دادگاه هــای عمومــی شهرســتان  وجــه  تقدی
شهرســتان اصفهــان نمــوده کــه جهــت رســیدگی 
بــه شــعبه ۲ دادگاه عمومــی حقوقــی شهرســتان 
ــاال –  ــاغ ب ــان خ چهارب ــع در اصفه ــان واق اصفه
ــتری  ــاختمان دادگس ــت – س ــهید نیکبخ خ ش
ــماره  ــاق ش ــه 3 ات ــان- طبق ــتان اصفه کل اس
3۰4 ارجــاع و بــه کالســه  ۹۵۱۰۵۶ثبــت گردیــده 
ســاعت   ۹۶/۰4/۱4 آن  رســیدگی  وقــت  کــه 
ــول  ــت مجه ــه عل ــت. ب ــده اس ــن ش ۱۱:3۰تعیی
ــد  ــرادی فرزن ــد م ــده محم ــودن خوان ــکان ب الم
ــه تجویــز  حســینعلی و درخواســت خواهــان و ب
ــای  ــی دادگاه ه ــن دادرس ــون آیی ــاده 73 قان م
عمومــی و انقــالب در امــور مدنــی و دســتور 
دادگاه مراتــب یــک نوبــت در یکــی از جرایــد 
کثیراالنتشــار آگهــی مــی شــود تــا خوانــده پــس 
ــه دادگاه  ــاد آن ب ــالع از مف ــی و اط ــر آگه از نش
ــود  ــل خ ــانی کام ــالم نش ــن اع ــه و ضم مراجع
ــت  ــم را دریاف ــت و ضمائ ــخه دوم دادخواس نس
و در وقــت مقــرر فــوق جهــت  رســیدگی حاضــر 
گردد.شــماره: ۵۲۰۱/م الــف منشــی شــعبه دوم  

ــی  ــلمی امیران ــان- مس ــی اصفه دادگاه حقوق

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
ــان  ــه 74۶/۹۵خواه ــده کالس ــوص پرون در خص
مبنــی  دادخواســتی  صادقانــی      جلیــل 
بر:مطالبــه  وجــه بــه طرفیــت حبیــب الــه 
مــرادی زاده   تقدیــم نمــوده اســت .وقــت 
رســیدگی بــرای روزدوشــنبه مــورخ ۹۶/4/۱۲ 
بــا  اســت.  تعییــن گردیــده    ۱۶:۰۰ ســاعت 
توجــه بــه مجهــول المــکان بــودن خوانــده 
برابــر مــاده 73  حســب تقاضــای خواهــان 
قانــون آئیــن دادرســی مدنــی مراتــب در جرایــد 
منتشــر تــا خوانــده قبــل از وقــت رســیدگی بــه 
ــان  ــدای خیاب ــان ابت ــع در اصفه ــن شــعبه واق ای
اربــاب مجتمــع شــماره۱   شــورای حــل اختــالف 
ــم  مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائ
ــت  ــدم حضــور وق ــد. در صــورت ع را اخــذ نمایی
رســیدگی ابــالغ شــده تلقــی و تصمیــم مقتضــی 
ــر  ــف مدی اتخــاذ مــی شود.شــماره: ۵۱37/م ال
دفتــر شــعبه 4۱مجتمــع شــماره ۱ شــورای حــل 

ــان ــالف اصفه اخت

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چــون تحدیــد حــدود ششــدانگ یکبابخانــه   
شــده  مفــروز  فرعــی   ۲۶۲۶ پــالک  شــماره 
بخــش ۵  در  واقــع  اصلــی  پــالک ۱۵۲۰۲  از 
ــام  ــی بن ــده ثبت ــق پرون ــه طب ــان ک ــت اصفه ثب
آبــادی فرزنــد  آقــای رســول عنایتــی کــرد 
ــماره  ــت و رای ش ــت اس ــان ثب ــدر   در جری حی
۱3۹۵۶۰3۰۲۰۲7۰۱۵7۰3 مورخــه ۹۵/۱۱/۲۵  از 
ــون  ــوع قان ــالف موض ــل اخت ــات ح ــرف هی ط
و  اراضــی  ثبتــی  وضعیــت  تکلیــف  تعییــن 
ــتقر در  ــمی مس ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق س
ــان  ــه شــرق اصفه ــت اســناد و امــالک منطق ثب
نســبت بــه ملــک مرقــوم صــادر گردیــده اســت و 

ــدود  ــد ح ــه تحدی ــه اینک ــه ب ــا توج ب
اولیــه پــالک اصلــی فــوق قانونــی نبــوده اســت 
ــاده  ــر از م ــمت اخی ــتور قس ــه دس ــا ب ــک بن این
ــرده  ــای نامب ــق تقاض ــر طب ــت و ب ــون ثب ۱۵ قان
متقاضــی تحدیــد حــدود ملــک مرقــوم در 
ــاعت  ــنبه   س ــار ش ــخ ۱3۹۶/۰3/۲4 روزچه تاری
۹ صبــح در محــل شــروع و بعمــل خواهــد آمــد 
ــن و  ــه مالکی ــه کلی ــی ب ــن آگه ــذا بموجــب ای ل
ــن اخطــار میگــردد کــه در روز و ســاعت  مجاوری
اعتراضــات  یابنــد  حضــور  محــل  در  مقــرر 
مجاوریــن و صاحبــان امــالک مطابــق مــاده 
ــم صورتمجلــس  ــخ تنظی ــت از تاری ــون ثب ۲۰ قان
ــد  ــه خواه ــی روز پذیرفت ــا س ــدود ت ــد ح تحدی
شــد و طبــق مــاده ۸۶ آئیــن نامــه قانــون 
ثبــت معتــرض بایــد ظــرف مــدت یــک مــاه از 
تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه ایــن اداره بــا تقدیــم 
دادخواســت بــه مراجــع ذیصــالح قضایــی اقــدام 
و گواهــی طــرح دعــوی خــود را بــه ایــن منطقــه 
ــر اینصــورت متقاضــی  ــد در غی ــه نمای ــی ارائ ثبت
ــه  ــد ب ــی وی میتوان ــده قانون ــا نماین ــت و ی ثب
دادگاه مربوطــه مراجعــه و گواهــی عــدم تقدیــم 
ــه تســلیم  ــن منطق ــه ای دادخواســت را اخــذ و ب

نمایــد ســپس اداره ثبــت بــدون توجــه بــه 
ــا رعایــت مقــررات  اعتــراض عملیــات ثبتــی را ب

ــد داد.  ــه خواه ادام
ــخ انتشــار: ۱3۹۶/۰۲/۲۶ شــماره :4۸۲۱/ م  تاری
ــزاده رییــس ثبــت اســناد و  الــف حســین هادی

امــالک منطقــه شــرق اصفهــان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چــون تحدیــد حــدود ششــدانگ یکبابخانــه   
از  پــالک ۱7۰ فرعــی مفــروز شــده  شــماره 
 ۵ بخــش  در  واقــع  اصلــی   ۱۱۵۱۸ پــالک 
ــام  ــی بن ــده ثبت ــق پرون ــه طب ــان ک ــت اصفه ثب
آقــای محمــد علــی رحمانــی مطلــق فرزنــد 
ــان ثبــت اســت و رای شــماره  حســن    در جری
  ۹۵/۱۰/۲۵ مورخــه   ۱3۹۵۶۰3۰۲۰۲7۰۱3۸۵4
ــون  ــالف موضــوع قان ــات حــل اخت از طــرف هی
و  اراضــی  ثبتــی  وضعیــت  تکلیــف  تعییــن 
ــتقر در  ــمی مس ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق س
ــان  ــه شــرق اصفه ــت اســناد و امــالک منطق ثب
نســبت بــه ملــک مرقــوم صــادر گردیــده اســت و 

ــدود  ــد ح ــه تحدی ــه اینک ــه ب ــا توج ب
اولیــه پــالک اصلــی فــوق قانونــی نبــوده اســت 
ــاده  ــر از م ــمت اخی ــتور قس ــه دس ــا ب ــک بن این
ــرده  ــای نامب ــق تقاض ــر طب ــت و ب ــون ثب ۱۵ قان
متقاضــی تحدیــد حــدود ملــک مرقــوم در 
ــاعت  ــنبه   س ــار ش ــخ ۱3۹۶/۰3/۲4 روزچه تاری
۹ صبــح در محــل شــروع و بعمــل خواهــد آمــد 
ــن و  ــه مالکی ــه کلی ــی ب ــن آگه ــذا بموجــب ای ل
ــن اخطــار میگــردد کــه در روز و ســاعت  مجاوری
اعتراضــات  یابنــد  حضــور  محــل  در  مقــرر 
مجاوریــن و صاحبــان امــالک مطابــق مــاده 
ــم صورتمجلــس  ــخ تنظی ــت از تاری ــون ثب ۲۰ قان
ــد  ــه خواه ــی روز پذیرفت ــا س ــدود ت ــد ح تحدی
شــد و طبــق مــاده ۸۶ آئیــن نامــه قانــون 
ثبــت معتــرض بایــد ظــرف مــدت یــک مــاه از 
تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه ایــن اداره بــا تقدیــم 
دادخواســت بــه مراجــع ذیصــالح قضایــی اقــدام 
و گواهــی طــرح دعــوی خــود را بــه ایــن منطقــه 
ــر اینصــورت متقاضــی  ــد در غی ــه نمای ــی ارائ ثبت
ــه  ــد ب ــی وی میتوان ــده قانون ــا نماین ــت و ی ثب
دادگاه مربوطــه مراجعــه و گواهــی عــدم تقدیــم 
ــه تســلیم  ــن منطق ــه ای دادخواســت را اخــذ و ب
نمایــد ســپس اداره ثبــت بــدون توجــه بــه 
ــا رعایــت مقــررات  اعتــراض عملیــات ثبتــی را ب

ــد داد.  ــه خواه ادام
تاریــخ انتشــار: ۱3۹۶/۰۲/۲۶ شــماره :4۵4۹/ م 
ــزاده رییــس ثبــت اســناد و  الــف حســین هادی

امــالک منطقــه شــرق اصفهــان

آگهی مزایده 
حــل  احــکام شــورای  اجــرای  دوم   شــعبه 
ــده کالســه  ــان در خصــوص پرون ــالف اصفه اخت
فریــده  خانــم  کــه  /دوم  ح  ش   3۹۶4/۹۵
ــا 3-  ــا ۲- علیرض ــد رض ــه ۱- محم ــی علی دیان
ــی  ــول همگ ــرم ۶- بت ــم ۵- اک ــرا 4- اعظ زه

ــه آدرس  ــی ب ــه همگ ــی علویج ــا ی علیرض
دادگســتری  روبــروی  نیکبخــت  خیابــان 
ــای  ــه ه ــه و هزین ــوم ب ــت محک ــالک 7۹ باب پ
ــوال  ــال ام ــغ ۶۱/۰۲۵/7۵3 ری ــه مبل ــی ب اجرای
ــژو  ــواری پ ــتگاه س ــرح یکدس ــه ش ــی ب توقیف
ــران ۱3  ــی 37۵ ه ۲4 ای ــماره انتظام ــه ش روآ ب
ــژو روآ  مشــخصات فنــی – ســواری سیســتم پ
مــدل ۱3۸۹ رنــگ نــوک مــدادی شــماره موتــور 
در   ۲۵۵۲۰۹ شاســی  شــماره   ۱۱۸۸۸۰۰۸۸۲3
ــالم  ــوب و س ــودرو خ ــاق خ ــد ۱ ات ــه بازدی لحظ
و بــدون رنــگ خوردگــی و تصــادف مــی باشــد 
موتــور گیــر بکــس و دیفرانســیل ســالم و خــوب 
بــود شیشــه هــا و آیینــه هــا ســالم و  4 حلقــه 
ــودوزی و  ــالم ت ــد س ــدود 7۰ درص ــتیک ح الس
ــی  ــناد بررس ــالم و اس ــا س ــی ه ــش صندل روک
شــود کارت و پــالک و ســند بنــام اکبرعلیرضایــی 
ــد محمــد حســین مــی باشــد خــودرو دو  فرزن
گانــه ســوز بــوده و کپســول گاز را نماینــده و 
ــت  ــوده اس ــب نم ــودرو نص ــران خ ــرکت ای ش
ولــی فاقــد کارت عیــد نامــه معتبــر مــی باشــد. 
قیمــت خــودرو باتوجــه بــه مــدل و نــوع خــودرو 
در بــازار هشــتاد و پنــج میلیــون ریــال ۸۵۰۰۰/۰۰۰ 
ــراض  ــورد اعت ــه م ــال ارزش دارد ک ــون ری میلی
ــت و  ــه اس ــرار نگرفت ــن ق ــک از طرفی ــچ ی هی
نظــر دارد جلســه مزایــده ای در مــورخ ۹۶/3/7 
ــکام  ــرای ۲ اح ــل اج ــا ۹ در مح ــاعت ۱۰ ت در س
واقــع در خیابــان آتشــگاه روبــروی پمــپ بنزیــن 
ــی  ــزار م ــتری برگ ــماره ۲ دادگس ــاختمان ش س
ــده  ــه ی مزای ــرکت در جلس ــن ش ــردد طالبی گ
مــی توانــد بــا واریــز ده درصــد از مبلــغ پایــه پنج 
روز قبــل از جلســه مزایــده و ارائــه آن فیــش بــه 
اجــرای احــکام از امــوال بازدیــد نمایند پیشــنهاد 
دهنــده باالتریــن قیمــت برنــده مزایــده خواهــد 
بــود/ شــماره :۲۸۱۶/م الــف مدیــر اجــرای 

ــان  ــالف اصفه احــکام شــورا حــل اخت

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
ش   ۹۶۰۰4۹ کالســه  پرونــده  خصــوص  در 
اعتصامــی     محســن  ســید  خواهــان   ۱4
دادخواســتی مبنــی بر:مطالبــه  بــه طرفیــت 
ــم نمــوده اســت .وقــت  ــر ورزرد  تقدی ــی اکب عل
ــورخ ۹۶/4/7  ــرای روز.............. م ــیدگی ب رس
ــا  ــت. ب ــده اس ــن گردی ــح  تعیی ــاعت ۹ صب س
توجــه بــه مجهــول المــکان بــودن خوانــده 
حســب تقاضــای خواهــان برابــر مــاده 73 
قانــون آئیــن دادرســی مدنــی مراتــب در جرایــد 
منتشــر تــا خوانــده قبــل از وقــت رســیدگی بــه 
ــان  ایــن شــعبه واقــع در اصفهــان ابتــدای خیاب
ــع حــرم  شــورای حــل  ــع شــهدای مداف مجتم
اختــالف مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت و 
ضمائــم را اخــذ نماییــد. در صــورت عــدم حضــور 
ــم  ــی و تصمی ــده تلق ــالغ ش ــیدگی اب ــت رس وق
مقتضــی اتخــاذ مــی شود.شــماره: ۵۱3۹/م 
الــف مدیــر دفتــر شــعبه ۱4مجتمــع شــماره ۲ 

ــان ــالف اصفه ــل اخت ــورای ح ش
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ــال  ــر فوتب ــگ برت ــانزدهم لی ــل ش ــان فص ــا پای ب
ــار دیگــر داغ شــد.  ــازار نقــل و انتقــاالت ب کشــور ب
ــی قصــد  ــه در سلســله گزارش های ــن بهان ــه همی ب
داریــم تــا آخریــن اخبــار نقــل و انتقــاالت فوتبــال 

ــه اطــالع شــما برســانیم. کشــور را ب
 بمب نقل و انتقاالت

رامیــن رضاییــان دوســت دارد ترانســفر شــود 
ــر  ــا اگ ــد؛ ام ــازی کن ــی ب ــگ اروپای ــک لی و در ی
ترانســفر نشــد، شــاید تصمیــم بــه مانــدن در 
ــد  ــم او را می خواهن ــم ه ــد تی ــت. چن ــران گرف ای
ــای  ــن تیم ه ــپاهان از مهم تری ــتقالل و س ــه اس ک
خواهــان رضاییــان هســتند. منصوریــان در محافــل 
خصوصــی گفتــه کــه دوســت دارد رضاییان کــه حاال 
ــه اســتقالل بیایــد  لقــب »یاغــی« را هــم گرفتــه ب
ــری اش را  ــدرت مربیگ ــرل او ق ــا کنت ــد ب ــا بتوان ت
 نشــان دهــد و از طرفــی دربــی بــا حضــور رضاییــان 
بــوی  و  رنــگ  پرسپولیســی ها  بــا  تقابلــش  و 

دیگــری پیــدا کنــد. 
ــخصی  ــخ مش ــان پاس ــوز رضایی ــال هن ــر ح در ه
ــان را  ــداده؛ امــا بســیاری رضایی ــه اســتقاللی ها ن ب
فصــل بعــد اســتقاللی می داننــد! رامیــن رضاییــان 
ــا یکــی از بمب هــای نقــل و انتقــاالت ایــن  مطمئن

ــد آن  ــه اســتقاللی ها دوســت دارن فصــل اســت ک
ــد. را منفجــر کنن

 شجاع به آرزویش رسید
شــجاع خلیــل زاده، مدافــع فصــل گذشــته ســپاهان، 
ســرانجام بــه آرزویــش رســید و راهــی پرســپولیس 

شــد.
 جدایی دو بازیکن از استقالل

فرشــید  رابســون جانواریــو،  محســن کریمــی، 
اســماعیلی و علــی ســیار، 4 بازیکنــی هســتند کــه 
ــال  ــهمیه بزرگس ــه س ــد ب ــل جدی ــروع فص ــا ش ب
اســتقالل اضافــه می شــوند و بــا حضــور آن هــا 
اســتقالل دیگــر جــای خالــی بــرای ســهمیه بازیکن 
بزرگســال نخواهــد داشــت و ۱۸ بازیکــن ایــن تیــم 
ــرایط  ــن ش ــا ای ــود. ب ــر می ش ــکل پ ــن ش ــه ای ب
ــه  ــه ای ک ــن اضاف ــر بازیک ــه ازای ه ــتقاللی ها ب اس
ــام یــک بازیکــن را  ــد، بایــد ن بخواهنــد جــذب کنن
از لیســت خــود خــارج کننــد تــا جــا بــرای خریــد 
ــی  ــن عل ــن بی ــود. در ای ــاز ش ــد ب ــان جدی بازیکن
ســیار و میعــاد یزدانــی، بازیکنانــی هســتند کــه بــا 
ــه طــور قطــع از  ــاالت ب ــل و انتق شــروع فصــل نق
جمــع آبی هــا جــدا خواهنــد شــد؛ بــا ایــن شــرایط 
آبی هــا اگــر نخواهنــد بازیکــن دیگــری را از لیســت 
خــارج کننــد، تنهــا می تواننــد یــک بازیکــن دیگــر 

ــد. جــذب کنن

 سوشا در راه ایران
فوتبــال  پرحاشــیه  دروازه بــان  مکانــی،   سوشــا 
ــر  ــپولیس، لژیون ــات پرس ــد از اتفاق ــه بع ــران ک ای
ــدارد  ــا را ن ــدن در اروپ ــاب مان ــود، ظاهــرا ت شــده ب
و بــه زودی بــه ایــران بازمی گــردد. البتــه هنــوز 
تیمــی بــرای بــه خدمــت گرفتــن او اعــالم آمادگــی 
 نکــرده و شــاید وی مجبــور بــه بــازی در لیــگ یــک 

شود.
 دانشــگر دوبــاره شــاگرد علــی منصوریــان 

می شــود؟
شــایعه شــده علیرضــا منصوریــان بــه دنبــال مدافع 
ــران اســت. مدافعــی جــوان  ســابقش در نفــت ته

بــه نــام محمــد دانشــگر.
 لیست خروجی های پر و پیمان تراکتور

از جمــع بازیکنــان کنونــی تراکتورســازی محمدرضــا 
اخبــاری، ســعید آقایــی، محمــد نــوری، کــرار 
حاتمــی  فــرزاد  و  ادینیــو  لوســیانو  جاســم، 
ــود. در  ــام می ش ــل تم ــان فص ــان در پای قراردادش
 ایــن بیــن »اخبــاری: ســربازی اش تمــام می شــود 
مســئوالن  اگــر  دارد.  قــرارداد  ســایپا  بــا  و 
ــان  تراکتورســازی خواهــان مانــدگاری ایــن دروازه ب
هســتند، بایــد بــا ســایپا وارد مذاکــره شــوند. 
ایران پوریــان، محمــد  خالــد شــفیعی، محمــد 
ــودرزی، ۵  ــهرام گ ــی و ش ــدی کیان ــی، مه ابراهیم
بازیکــن کنونــی تراکتورســازی هــم اگرچــه تــا پایان 
فصــل هفدهــم لیــگ برتر بــا تراکتورســازی قــرارداد 
دارنــد، امــا قــرارداد ســال آینــده آن هــا مشــروط بــه 

توافــق مالــی اســت.
و  پرســپولیس  بــر ســر دوراهــی  زهیــوی   

اســتقالل
رحیــم زهیــوی، مهاجــم گلــزن اســتقالل خوزســتان 
کــه ایــن فصــل بــه لیــگ ســتارگان قطــر رفتــه بود، 

در آســتانه بازگشــت بــه ایــران اســت.

ــرد  ــر ســقوط ک ــگ دســته دوم قط ــه لی ــم او ب  تی
و بــه نظــر می رســد کار زهیــوی در قطــر تمــام 
شــده اســت. گفتــه می شــود پرســپولیس بــا 
ــه  ــی ک ــا از آنجای ــته، ام ــه را داش ــرات اولی او مذاک
اســتقالل در نیم فصــل بــه جــذب او نزدیــک شــده 
بــود، بعیــد نیســت ســرخابی ها در تابســتان بــرای 

ــند. ــته باش ــختی داش ــدال س ــد او ج خری
 قاضی، صادقی و اسدی در لیست دایی

ســه بازیکــن تاثیرگــذار نفــت تهــران در فصــل اخیــر 
در فهرســت خریــد علــی دایــی در ســایپا هســتند. 

علــی دایــی پــس از انتخــاب بــه عنــوان ســرمربی 
ــد را  ــی قدرتمن ــت تیم ــدد اس ــان درص نارنجی پوش
ــرایط  ــن رو ش ــد؛ از همی ــم کن ــگ هفده ــاده لی آم
رضــا اســدی، محمــد قاضــی و اکبــر صادقــی 
بازیکنــان ســابق خــود در تیــم نفــت تهــران را تحــت 

ــت. ــرار داده اس ــی ق بررس
 اتمام مدت قرارداد چهاربازیکن ذوب آهن

ــه  ــرارداد س ــانزدهم ق ــگ ش ــن لی ــان یافت ــا پای ب
بازیکــن ذوب آهــن بــه پایــان رســیده و حــاال 
ــان  ــا بازیکن ــرای ادامــه همــکاری ب ــد ب باشــگاه بای
قاســم  شــود.  مذاکــره  وارد  آن هــا  بــا  خــود 
ــتون  ــری بنگس ــزی، ج ــی تبری ــر، مرتض حدادی ف

ــه  ــتند ک ــی هس ــار بازیکن ــری، چه ــرداد قنب و مه
ــان لیــگ شــانزدهم خاتمــه  ــا پای ــا ب ــرارداد آن ه ق
ــرای  یافتــه و البتــه هــر کــدام شــرایط متفاوتــی ب

ادامــه کار را دنبــال می کننــد.
 امید نورافکن به دنبال لژیونر شدن

ــه  ــتقالل ک ــی اس ــک دفاع ــن، هافب ــد نورافک امی
نیم فصــل خــوب را بــا ایــن تیــم ســپری کــرده، بــا 
ــد  ــال از تمدی ــان فع وجــود اصــرار علیرضــا منصوری
ــا  ــه این ه ــرباز زده و هم ــم س ــن تی ــا ای ــرارداد ب ق
می توانــد ثابــت کنــد او دیگــر تمایلــی بــرای مانــدن 
در جمــع آبی پوشــان نــدارد و قصــد دارد جــدا 
شــود. ظاهــرا نورافکــن کــه از بازگشــت چشــمی بــه 
اســتقالل و همین طــور پیوســتن ســرور جبــارف بــه 
ایــن تیــم هــراس دارد، می خواهــد بــه پیشــنهادات 

خارجــی خــود فکــر کنــد.
 یحیی به لیگ برتر بازمی گردد

نــام گل محمــدی بــرای هدایــت تیم هــای مختلــف 
لیــگ برتــری شــنیده می شــود و احتمــاال او بــه کار 
خــود در لیــگ دســته اول پایــان خواهــد داد. اگرچه 
گفتــه می شــود اکســین بــا او قــرارداد یــک و نیــم 

ســاله امضــا کــرده اســت.
 اولویت ترابی پیشنهاد اروپایی است

مهــدی ترابــی، ملی پــوش تیــم جــوان ســایپا، یکــی 
از بازیکنــان وسوســه برانگیز ایــن فصــل نقــل و 
انتقــاالت اســت کــه بــا توجــه بــه پتانســیل انتقــال 
یــک  محــل  می توانــد  اروپایــی  تیم هــای  بــه 
ســرمایه گذاری مناســب بــرای باشــگاه های ثروتمنــد 

لیــگ برتــر باشــد. 
هنــوز کســی از تیــم بعــدی ترابــی و پیشــنهاد 
ــا باشــگاه ســایپا  ــر نیســت؛ ام ــی وی باخب احتمال
امیــدوار اســت بــا انتقــال او بــه اروپــا بــا دریافــت 
را  از هزینه هــای خــود  ترانســفر بخشــی  حــق 

ــد. ــران کن جب

جــواد نکونــام با مســئوالن تراکتورســازی 
بــه توافــق نهایــی رســیده اســت و ظــرف 
تجربــه  اولیــن  آینــده  روز  دو  یکــی 
ــزی  ــم تبری ــود را در تی ــرمربیگری خ س

ــرد.  ــد ک ــاز خواه آغ
کاپیتــان ســابق تیــم ملــی فوتبــال ایــران 
کــه در پــاس تهــران بــا مدیریــت آجورلــو 
فوتبالــش را آغــاز کــرد، مدتــی اســت از 

فوتبــال خداحافظــی کــرده اســت. او کــه 
ــال ایــران  ــزرگ فوتب ــان ب یکــی از بازیکن
محســوب می شــود و رکــورددار بــازی 
ــی در  ــت، مدت ــران اس ــی ای ــم مل در تی
کنــار کارلــوس کــی روش بــه عنــوان 
ــکاری  ــا هم ــرد؛ ام ــت ک ــتیار فعالی دس

ــید. ــان رس ــه پای ــا ب ــدت آن ه کوتاه م
ــق  ــه تواف ــران تراکتورســازی ب ــا مدی او ب

نهایــی رســیده و فقــط بایــد قــرارداد 
امضــا شــود تــا رســما هدایــت ایــن تیــم 

ــرد. ــده بگی ــر عه را ب
در  حضــورش  دربــاره  نکونــام 
تراکتورســازی گفتــه اســت: »شــهر تبریــز 
بــرای مــن آشناســت. پیــش از ایــن 
قــرار بــود مــن در ایــن شــهر بــه عنــوان 
بازیکــن، پیراهــن ایــن تیــم بــزرگ را بــر 

ــان  ــه زم ــوط ب ــن دوره مرب ــم. ای ــن کن ت
ــی  ــی و تون ــد جالل ــان مجی ــور آقای حض
ــه دلیــل حضــورم در  ــود کــه ب اولیویــرا ب
اروپــا و موقعیتــی کــه در آن ســال ها بــه 
ــوان بازیکــن داشــتم، میســر نشــد و  عن
ــم  ــه بتوان ــد ک ــم نش ــار نصیب ــن افتخ ای
بــازی در یــک تیــم پرشــور و حــال و در 
ــه  ــی را کــه عشــق و عالق حضــور مردمان

خــود را بــه پــای تیمــی گذاشــته اند 
کــه تشــنه موفقیــت اســت، تجربــه       

ــم.« کن
شــنیده می شــود عبــاس آقایــی، بازیکــن 
ســابق تراکتورســازی و مربــی فصــل 
از  یکــی  فــوالد  گســترش  گذشــته 
تراکتورســازی  در  نکونــام  دســتیاران 

3 ورزش  بــود.  خواهــد 

نخستین تجربه مربیگری کاپیتان نکونام

،،
ــان پاســخ  ــوز رضایی در هــر حــال هن
مشــخصی بــه اســتقاللی ها نــداده؛ 
فصــل  را  رضاییــان  بســیاری  امــا 
رامیــن  می داننــد!  اســتقاللی  بعــد 
رضاییــان مطمئنــا یکــی از بمب های 
نقــل و انتقــاالت ایــن فصــل اســت.

آخرین اخبار نقل و انتقاالت لیگ برتر

فصل داغ خرید و فروش



دول ارکا�ن �ج

یک روز بخصوص
کارگردان  همایون اسعدیان
بازیگران  مصطفی زمانی 

فرهاد اصالنی، پریناز ایزدیار 
محسن کیایی، شیرین 

آقارضاکاشی، شیرین یزدان
سینما  سوره

آباجان
کارگردان  هاتف علیمردانی

بازیگران  فاطمه معتمدآریا 
سعید آقاخانی، حمیدرضا 

آذرنگ، شبنم مقدمی، محمود 
نظرعلیان، فریبا متخصص
سینما  سینما یاسمن 

شاهین شهر

سه بیگانه
کارگردان  مهدی مظلومی

بازیگران  امین حیایی، 
محمدرضا شریفی نیا، لیال اوتادی 

مجید صالحی، حمید لوالیی
سینما  فرهنگیان

پیشهناد فیلم

هفت معکوس

کارگردان: مهدی خسروی
نویسنده: مهدی علی میرزایی

 بازیگــران: جــواد عزتــی، نیوشــا ضیغمــی، حســام نواب صفوی
کامران تفتی، مهران رجبی

»هفــت معکــوس« نوشــته مهــدی علی میرزایــی اســت کــه 
ســال گذشــته در تهــران بــا مضمونــی اجتماعــی و در ژانــر 
ــم  فانتــزی ســاخته شــده اســت. در خالصــه داســتان فیل
آمــده اســت: احســاس می کنــم همیشــه تــوی زندگــی ام 
لبــه یــه پرتــگاه وایســادم، دوســت دارم بپــرم پاییــن، ولــی 

ــدارم... . ــم ن ــت جرئتشــو نداشــتم؛ االن هیچ وق
کاش می شــد برگــردم بــه عقــب تــا یــه چیزایــی رو 

درســت کنــم؛ ولــی افســوس کــه غیرممکنــه!
عوامل و دست اندرکاران فیلم

 کارگــردان: مهــدی خســروی، نویســنده: مهــدی علی میرزایــی
ــدی  ــن: مه ــانی، تدوی ــود عطش ــرداری: محم ــر فیلمب مدی
ــرداری: علــی  ــادی، مدیــر صداب خســروی، ســروش امیرآب
ذوالفقــاری، طــراح گریــم: امیــر ترابــی، مدیــر تولیــد: 
ــان  ــه ای: احس ــژه رایان ــای وی ــر جلوه ه ــات، مدی ــی بی عل
شــمالی، موســیقی: یاســین ترکــی، طــراح صحنــه و لباس: 
آزاده قــوام، دســتیار اول کارگــردان و برنامه ریــز: وحیــد 
ــکاس:  ــعید دالوری، ع ــدارکات: س ــر ت ــت، مدی میهن دوس
نویــد خداپناهــی، منشــی صحنــه: مرجــان شــاهوردی 
مشــاور رســانه ای: منصــوره بســمل، مجــری طــرح: مؤسســه 

ــی عطشــانی. ــده: عل ــم، تهیه کنن ــا فیل بیت

حرف و نقل

ــت  ــا روز بزرگداش ــان ب ــران« همزم ــرود »ای ای  س
ــی شــد. ــت مل فردوســی، ثب

 »می خواهــم برایــت خاطــره باشــد«، مجموعــه 
ــرول  ــس ک ــاب جوی ــه انتخ ــی ب ــتان های آمریکای داس
اوتــس، بــا ترجمــه خجســته کیهــان منتشــر شــد. ایــن 
ــان از  ــزار توم ــت ۱۶ ه ــا قیم ــه و ب ــاب در ۱۹۶ صفح کت
ســوی بنــگاه ترجمــه و نشــر کتــاب پارســه منتشــر شــده 

اســت.
ــور  ــم »ترمینات ــرداری فیل ــدی از فیلمب ــد احم  احم
داد  خبــر  ســبحانی  رضــا  کارگردانــی  بــه   »۳ 
و همچنیــن گفــت یــک فیلمنامــه کمــدی در خانــه 
ســینما ثبــت کــرده کــه بــرای ســاخت آن اقــدام 

. می کنــد
 مهــران ملکوتــی کــه صدابــرداری فیلــم »مغزهــای 
کوچــک زنــگ زده« بــه کارگردانــی هومــن ســیدی را بــر 
عهــده دارد، گفــت کــه فعــال برنامــه ای نــدارد کــه فیلــم 

دومــش را بســازد.
ــا  ــن( توییتن ــه )اپلیکیش ــایت و برنام ــت س  فعالی
شــخصیت ها  توییت هــای  بــه  دسترســی   نرم افــزار 
و رســانه های داخلــی در ایــران طــی مراســمی رونمایــی 

شــد و فعالیــت خــود را آغــاز کــرد.
ــر  ــا تأم ــد« زکری ــاب »رع ــه کت ــی ک ــا امام  غالمرض
ــو،  ــاب »پینوکی ــه کت ــر چــاپ دارد، از انتشــار ترجم را زی
قصــه یــک آدمــک چوبــی« از زبــان ایتالیایــی بــه 

ــر داد. ــی خب فارس
ــون  ــرد تلویزی ــه رویک ــا اشــاره ب  علیرضــا خمســه ب
بیــان کــرد: جــای افــراد خوشــفکر و جــوان در تلویزیــون 

خالــی اســت.
ــنواره  ــت وچهارمین جش ــر بیس ــی، دبی ــم کاظم  مری
اعــالم کــرد:  نوجــوان  و  کــودک  تئاتــر  بین المللــی 
فراخــوان ایــن دوره از جشــنواره تــا نیمــه اول خردادمــاه 

منتشــر می شــود.
 عکس هایــی از فیلــم تجربــی »24 فریــم« آخریــن 
درگذشــته  کارگــردان  کیارســتمی،  عبــاس  ســاخته 

ــد. ــر ش ــران، منتش ــینمای ای س
ــان  ــای ســینمای جه ــن روزه ــب ای  پیشــتاز بی رقی
ــه  ــت ک ــان« اس ــان کهکش ــم »نگهبان ــمت دوم فیل قس
ایــن هفتــه ۶۳ میلــون دالر در گیشــه آمریــکای شــمالی 
و ۵2.2 میلیــون دالر در۵۶ کشــور دیگــر جهــان فروخــت.

 در مراســم معرفــی برنــدگان و اعطــای جوایــز 
خوشــبختی«  »دره  ســریال  تلویزیونــی،  »بفتــا«ی 
ــش  ــزه بخ ــد و جای ــناخته ش ــریال درام ش ــن س بهتری
او.جــی.  علیــه  »مــردم  ســریال  بــه  بین المللــی 
سیمپســون: داســتان جنایــی آمریکایــی« تعلــق گرفــت.

 »اســتفن کینــگ« از آن نویســندگان پــرکار اســت که 
ــش منتشــر می شــود؛  ــری از او و کارهای ــه خب ــر هفت ه
این بــار نوبــت رمــان پرفــروش »آقــای مرســدس« 
اســت کــه راهــی تلویزیــون شــود. کارگردانــی ایــن 
ســریال اقتباســی را کــه قــرار اســت از نهــم آگوســت بــه 
ــرود، »دیویــد ای. کلــی« و »جــک بنــدر«  روی آنتــن ب
بــر عهــده دارنــد. ســریال های »الســت«، »زیــر گنبــد« 
ــدر«  ــین »بن ــای پیش ــت« از کاره ــاج و تخ ــازی ت و »ب

هســتند.

اخبارکوتاه
 اجرای طرح »باهم بخوانیم« 

در 100 کتابخانه کشور
معــاون توســعه کتابخانه هــا و کتابخوانــی نهــاد کتابخانه هــای 
عمومــی کشــور بــا اشــاره بــه برنامه هــای در دســت اجــرای 
ایــن معاونــت گفــت: امســال یــک برنامــه ترویجــی 
ــم« در  ــم بخوانی ــا ه ــوان »ب ــا عن ــی ب ــوزه کتابخوان در ح
۱00 کتابخانــه مســتقر در مناطــق محــروم و پرآســیب 
پیش بینــی کرده ایــم کــه توســط گروه هــای ترویجــی 
اجــرا خواهــد شــد؛ ایــن گروه هــا تجربــه موفقــی از 
ــتند.  ــان داش ــوب کرم ــق جن ــرح در مناط ــن ط ــرای ای اج
ــا  ــهری ی ــق ش ــن مناط ــا در ای ــای کتابخانه ه ــرای اعض ب
روســتایی در گــروه ســنی کــودکان و همچنیــن گــروه ســنی 
ــی را درنظــر  ــی بســیار خوب ــا ۱۵ ســال، ســیر مطالعات ۹ ت
گرفتــه شــده کــه اعضــا طــی ایــن طــرح، تعــداد مشــخصی 
کتــاب را در یــک فاصلــه زمانــی ســه ماهــه مطالعــه 
ــن ۱00  ــاب ای ــه انتخ ــر در مرحل ــال حاض ــد. در ح می کنن
کتابخانــه در سراســر کشــور هســتیم کــه در تابســتان آن را 
بــه اجــرا دربیاوریــم. محمــد الهیــاری ادامــه داد: مــا در کنار 
دوره هایــی کــه توســط حــوزه آمــوزش و پژوهــش نهــاد در 
ــزار می شــود، امســال  ــی برگ ــی و مهارت حوزه هــای محتوای
دو دوره علمــی خــوب در ارتبــاط بــا تقویــت مهــارت ســواد 
خوانــدن و ســواد شــنیدن در نهــاد برگــزار می کنیــم. ایبنــا

 استقبال از آموزش زبان فارسی 
در گرجستان

رئیــس مرکــز شرق شناســی در دانشــگاه گرجســتان 
ــی در  ــاهنامه فردوس ــا ش ــه ب ــی ک ــات فارس ــت: ادبی گف
ــار  ــون در چه ــید، اکن ــت رس ــه اوج محبوبی ــتان ب گرجس
دانشــگاه و پنــج مدرســه ایــن کشــور تدریــس می شــود. 
الکســاندر چولوخــادزه اظهــار داشــت: هنــر و ادبیــات 
ایــران، از قرن هــا پیــش از نــگارش شــاهنامه وارد زندگــی 
ــر گذاشــته  ــت اث ــن مل ــگ ای ــر فرهن ــا شــده و ب گرجی ه
بــود. وی افــزود: بــا ایــن حــال، ترجمــه شــاهنامه بــه زبان 
ــه  ــه هم ــرن ششــم هجــری، ســبب شــد ک گرجــی در ق
ــه  ــادی در کوچ ــردم ع ــا م ــراف ت ــان و اش ــردم، از ادیب م
ــران  ــات ای ــزرگ در ادبی ــر ب ــن اث ــر ای ــت تأثی ــازار، تح و ب
ــد. چولوخــادزه تاکیــد کــرد: امــروزه گرجی هــا  قــرار بگیرن
ایرانیــان را بــا ادبیــات غنــی و آثــار پرشــکوه تاریخــی اش 
ــه  ــدر ب ــا آنق ــان و گرجی ه ــگ ایرانی ــند و فرهن می شناس
ــان       ــاوت در زب ــود تف ــا وج ــه ب ــت ک ــک اس ــر نزدی یکدیگ

ــا ــد. ایرن ــر را درک می کنن ــی یکدیگ ــه  خوب ب

لطیفی بازیگر سریال خودش شد
محمدحســین لطیفــی کــه کارگردانــی ســریال »ســّر 
دلبــران« را بــر عهــده دارد، بازیگــر ســریال خــودش شــد. 
محمدحســین لطیفــی کــه ایــن روزهــا در شــهر یــزد 
ــت، در  ــود اس ــد خ ــریال جدی ــرداری س ــغول تصویرب مش
ایــن ســریال در نقــش کوتاهــی ظاهــر می شــود. لطیفــی 
در نقــش یــک روحانــی کــه اســتاد حــوزه علمیــه اســت 
ظاهــر شــده اســت. طــی روزهــای آتــی، بازیگــران جدیــد 
ــران«  ــّر دلب ــریال »س ــن س ــوی دوربی ــز جل ــری نی دیگ

ــت. مهــر ــد رف خواهن

تئاتر

»روزی می بایست می مرد« روی صحنه می رود
نمایــش »روزی می بایســت می مــرد« بــا طراحــی و کارگردانــی 
ســید رضــا موســوی از امــروز 2۶ اردیبهشــت در ســالن اصلــی تئاتــر 

ــه مــی رود. ــوی روی صحن مول
ــم  ــان زیورعال ــورژی احس ــا درامات ــرد«، ب ــت می م  »روزی می بایس
و بــا بهره گیــری از شــخصیت های اصلــی نمایشــنامه »مکبــث« 
نوشــته ویلیــام شکســپیر بــر اســاس درک موســیقی و رابطــه 
ــرا  ــرای اج ــر ب ــی بازیگ ــی و بدن ــای بیان ــا تکنیک ه ــده اش ب پیچی

ــاده  شــده اســت.  آم
فریبــا طالبــی، ایــرج تدیــن، تــارا هجــرت، نــگار سلحشــور، فاطمــه 
ــری  ــه قنب ــان، فهیم ــاالر صمدی ــش، س ــه گرجیان من ــوهانی، نغم س
نیکــی ابراهیــم شــاه، النــاز معرفت خــواه و مینــا طبیجــی، بازیگــران 
ــه   ــفیعی ب ــماعیل ش ــر اس ــن دکت ــتند. همچنی ــش هس ــن نمای ای
عنــوان اســتاد راهنمــا و صاحــب جاللــی در مقــام آهنگســاز بــا ایــن 

ــد.  ــی کرده ان ــر همراه اث
ــن  ــم تمری ــال و نی ــک س ــس از ی ــرد« پ ــت می م »روزی می بایس
مــداوم توســط جمعــی از دانشــجویان و دانش آموختــگان رشــته های 
مدت زمــان  ب  و  دقیقــه   ۳0 و   20 ســاعت  شــب  هــر  هنــری، 
ــه                 ــه روی صحن ــوی ب ــر مول ــز تئات ــی مرک ــالن اصل ــه در س ۵۵ دقیق

ــر ــران تئات ــی رود. ای م

موسیقی

آلبوم جدید »مانی رهنما« در راه است
خواننــده موســیقی پــاپ کشــورمان در تــدارک انتشــار تازه تریــن آلبــوم خــود 

بــا عنــوان »بــا خــودم می رقصــم« بــه تهیه کنندگــی علــی اوجــی اســت. 
تازه تریــن  بــه  اشــاره  بــا  پــاپ،  موســیقی  خواننــده  رهنمــا،  مانــی 
فعالیت هــای خــود در عرصــه موســیقی بیــان کــرد: طبــق برنامه ریزی هــای 
ــه  ــم« ب ــودم می رقص ــا خ ــوان »ب ــا عن ــم ب ــن آلبوم ــه تازه تری انجام گرفت
 تهیه کنندگــی علــی اوجــی تــا یــک مــاه آینــده در دســترس مخاطبــان قــرار 
ــزاری  ــرای برگ ــی ب ــوم برنامه ریزی های ــن آلب ــار ای ــس از انتش ــرد. پ می گی
کنســرت های داخلــی و خارجــی انجــام گرفتــه کــه دربــاره آن هــا اطالع رســانی 

ــود.  می ش
ــی ام از  ــه نســبت کارهــای قبل ــوم ب ــه طــور حتــم ایــن آلب وی ادامــه داد: ب
حــال و هــوای بســیار متفاوتــی برخــوردار اســت؛ بــه همیــن دلیــل مــن فعــال 
ترجیــح می دهــم کمتــر دربــاره ویژگی هــای آلبــوم صحبــت کنــم؛ چــرا کــه 
دوســت دارم ایــن اثــر متفــاوت بعــد از انتشــار مــورد تحلیــل و بررســی قــرار 
ــرار دارد و  ــه صــدور مجــوز ق ــون در مرحل ــوم هم اکن ــه هــر روی آلب ــرد. ب گی

حتــی در تــالش هســتیم تــا قبــل از یــک مــاه اثــر در بــازار منتشــر شــود. 
رهنمــا دربــاره مشــخصات دیگــر آلبــوم توضیــح داد: ایــن آلبــوم شــامل ۱4 
قطعــه اســت کــه اغلــب ملودی هــا مربــوط بــه آثــار مــن اســت کــه بابــک 
صحرایــی، محمدرضــا رهنمــا، افشــین مقــدم و ســجاد ایران نــژاد بــه عنــوان 

ــد. مهــر ترانه ســرا در آن حضــور دارن

تلویزیون

قدیمی ترین نسخه شاهنامه در ایتالیاست
نــام حکیــم ابوالقاســم فردوســی بــا زبــان فارســی پیونــد خــورده و او را خــارج 
از جغرافیــای ســرزمین پــارس نمی تــوان تصــور کــرد. امــا در کمــال تعجــب، 
ــه در  ــران ک ــه در ای ــاهنامه« ن ــی »ش ــاهکار او یعن ــخه از ش ــن نس قدیمی تری

ــود.  ــداری می ش ــا نگه ایتالی
ــت  ــن اس ــر ایران زمی ــدود مفاخ ــزو مع ــی ج ــرای ایران ــاعر حماسه س ــن ش ای
کــه کشــورهای همســایه حتــی اگــر چشــم طمــع هــم بــه او داشــته باشــند، 
نمی تواننــد او را بــه عنــوان میــراث فرهنگــی خــود ثبــت و معرفــی کننــد؛ امــا 
متأســفانه قدیمی تریــن نســخه از شــاهکار او یعنــی »شــاهنامه« در کشــورمان 

ــا نگهــداری می شــود.  نیســت و در کشــور اروپایــی ایتالی
 پروفســور پیــه مونتــزه، ایران شــناس معــروف ایتالیایــی و اســتاد زبــان 
و ادبیــات فارســی، حــدود چهــار دهــه پیــش هنگامــی کــه در کتابخانــه ملــی 
فلورانــس مشــغول تحقیــق و جمــع آوری نســخه های خطــی ایرانــی بــود، ایــن 
نســخه را دیــد و متوجــه شــد بــه اشــتباه بــه عنــوان ترجمــه قــرآن کریــم در 
فهرســت نســخه های خطــی کتابخانــه دســته بندی شــده اســت. البتــه نســخه 
ــر دارد.  ــان پادشــاهی کیخســرو را در ب ــا پای یادشــده کامــل نیســت و فقــط ت
هم اکنــون نســخه خطــی شــاهنامه کتابخانــه فلورانــس، قدیمی تریــن نســخه 
شناخته شــده موجــود در جهــان اســت و بــه هشــت قــرن پیــش یعنــی ســال 
۱2۱7 میــالدی )۶۱4 هجــری( بازمی گــردد. بنابرایــن کمتــر از دو قــرن پــس از 

درگذشــت فردوســی )ســال 4۱۱ هجــری( نگاشــته شــده اســت. فــارس
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بــرای ســینما  ســال ۹۶ ســال پررونقــی 
ــس  ــی پ ــا یک ــدن رکورده ــته ش ــود؛ شکس ب
از دیگــری نشــان از ایــن دارد کــه دســت کم 
بخــش عــام ســینما در همیــن آغازیــن 
روزهــای ســال هــم موفــق عمــل کــرده 
خاص تــر  کمــی  ســینمای  امــا  اســت. 
ــق  ــام موف ــینمای ع ــدازه س ــه ان ــد ب می توان
ــه ایــن پرســش  عمــل کنــد؟ بــرای پاســخ ب
ــم  ــد فیل ــه چن ــت ب ــم داش ــی خواهی نگاه

متفــاوت ســینما در ســال پیــش رو.
 هجوم

ــم  ــته فیل ــال گذش ــه س ــری ک ــهرام مک  ش
ــه  ــر و تجرب ــروه هن ــه« او درگ ــی و گرب »ماه
بازخــورد بســیار خوبــی داشــت، تصمیــم 
ســبک  همــان  بــا  را  »هجــوم«   گرفــت 
و ســیاق امــا بــه شــکلی دیگــر بســازد. 
ــه  ــه اینک ــه ب ــا توج ــد و ب ــاخته ش ــم س فیل
مکــری منتظــر اکــران فیلمــش در جشــنواره 
ســی وپنجم بــود، بــه علــت ممیزی هــای 
فــراوان امــکان حضــور در بخــش چشــم انداز 

ــرد.  ــدا نک ــران را پی ــینمای ای س
داســتان »هجــوم« دربــاره یــک تیــم ورزشــی 
ــم  ــای تی ــت. اعض ــان اس ــور و مربی ش آمات
ــی  ــد و گروه ــردن دارن ــان ک ــرای پنه رازی ب
در جســت وجوی پیــدا کــردن ســرنخ هایی 
از ایــن ماجــرا هســتند. در ایــن فیلــم بابــک 
کریمــی، محمــد ســاربان، لــوون هفتــوان 
ــد آبســت، الهــه بخشــی، پــدرام شــریفی  عب
دورانــی  بهــزاد  ســعید،  اعتمــاد   مهــدی 
ســجاد  مدیــری،  فــراز  رحیمــی،  میــالد 
زارعــی  ســعید  برهمنــی،  محمــد   تابــش 
یوســفی  مجیــد  برهانــی،  صیــاد  ایمــان 
اســماعیل گرجــی، علــی میــری، رامتیــن 
ــد  ــد، مجی ــی زاده فری ــد تق ــمند، محم هوش
ــرا ســلیمانیان  اســدی، ســهیل ســمیعی، زه

بــه ایفــای نقــش پرداخته انــد. 
ــری در  ــد مک ــم جدی ــی رود فیل ــال م احتم
گــروه هنــر و تجربــه اکــران شــود و بایــد دیــد 
ایــن فیلــم هــم می توانــد موفقیــت »ماهــی 

و گربــه« را تکــرار کنــد یــا خیــر.
 ملی و راه های نرفته اش

ــان  ــد گذشــته همچن ــی همانن ــه میالن  تهمین

ــی  ــی و خانوادگ ــه اش مســائل اجتماع دغدغ
اســت. پــس از اعــالم اســامی و حــذف فیلــم 
میالنــی از جشــنواره فیلــم فجــر، او در پســتی 
نوشــت: شــایعات زیــادی دربــاره حضــور 
ــای  ــه( و راه ه ــی )ملیح ــم »مل ــن فیل نیافت
نرفتــه اش« در فضــای مجــازی پخــش شــده 
ــه  ــم ب ــه فیل ــت ک ــن اس ــت ای ــت. واقعی اس
دلیــل موضــوع آن )خشــونت خانگــی( کــه از 
نظــر مــن و همســرم اولویــت فرهنگــی اســت 
ــه  ــوان ب ــای ج ــای زوج ه ــد راهگش و می توان
ــت  ــرش هیئ ــورد پذی ــود، م ــر ش ــی بهت زندگ
انتخــاب قــرار نگرفتــه اســت و فقــط همیــن. 
ــود را  ــر خ ــی تأثی ــران عموم ــدوارم در اک امی
ــه  ــذارد. ب ــی بگ ــونت خانگ ــش خش در کاه
ــویق  ــتگی تش ــم شایس ــل فیل ــا عوام ــر م نظ
داشــتند کــه ممکــن نشــد. »ملــی و راه هــای 
جــوان  دختــری  داســتان   نرفتــه اش«، 
و کم تجربــه بــه نــام »ملیحــه« اســت کــه بــا 
ازدواجــی نادرســت و بــدون رضایــت خانــواده 
بــا جوانــی بــه نــام ســیامک، دچار مشــکالتی 
ــینمایی  ــم س ــن فیل ــران ای ــود. بازیگ می ش
ــد،  ــور الون ــرام، ماه ــالد کی م ــد از: می عبارتن

ــارا  ــروزآذر، س ــا فی ــم پور، الس ــید هاش جمش
ــکندری. ــتاره اس ــا و س خویینی ه

 گیلدا
ــم  ــدی فیل ــوان علیمحم ــدار و کی ــد بنک امی
دیگــری را در کارنامــه خــود ثبــت کردند تحت 
ــن  ــتان ای ــه داس ــدا«. در خالص ــوان »گیل عن
ــدا، مالــک رســتوران  ــم آمــده اســت: گیل فیل
را  زندگــی اش  شــب  ســیاه ترین  ســپید، 
نجــات  بــرای  او  می گــذارد.  ســر  پشــت 
زندگــی اش تــا صبــح فــردا فرصــت دارد. 

ــاز افشــار، ســیاوش مفیــدی، حمیدرضــا  مهن
پــگاه، رضــا شــفیعی جــم، هــادی حجازی فــر، 
ــی،  ــماعیل کاش ــی اس ــی، مرتض ــرخ نعمت ف
حامــد کمیلــی، ســعید چنگیزیــان و هنرمنــد 
ــن  ــران ای ــزی، بازیگ ــار عزی ــال مهدی خردس

ــتند. ــینمایی هس ــم س فیل
 البی

ــزی  ــد پروی ــاخته محم ــی« س ــم »الب  فیل
اســت. در خالصــه فیلــم آمــده: »البــی« 
روایــت آدم هایــی اســت کــه آمده انــد چنــد 
صباحــی بماننــد و برونــد؛ گاهــی از کنــار هــم 
بی تفــاوت می گذرنــد و گاهــی می ماننــد... 
. هــر مســافر قصــه ای دارد. شــهاب حســینی، 
ســاره بیــات، ســحر دولتشــاهی، مصطفــی زمانــی، 
ــوش  ــی، بهن ــا آقاخان ــی، علیرض ــگاه آهنگران پ
طباطبایــی، شــهرام حقیقت دوســت، مهــرداد 
ــان، آزاده صمــدی، آرمــان درویــش،  صدیقی
ســام نــوری، هســتی مهدوی فــر، مهســا 
همتــی، مــارن میلــر، ســارا منجزی پــور، 
فیلــم  ایــن  بازیگــران  جعفرنــژاد  الهــام 

ــتند.  هس
نــام شــهاب حســینی و ســاره بیــات در 

مطــرح  بازیگــر  چنــد  و  چندیــن  کنــار 
ــی از  ــه یک ــم را ب ــن فیل ــد ای ــر می توان دیگ
فیلم هــای پرفــروش ســال تبدیــل و در عیــن 
حــال مخاطبــان خــاص را هــم راضــی کنــد.

 یواشکی
رضــا  فیلــم  جدیدتریــن  »یواشــکی«،  از   
ــی منتشــر نشــده  ــچ اطالعات درمیشــیان، هی
درمیشــیان  قبلــی  فیلم هــای  هماننــد  و 
بســیاری از عالقه منــدان جشــنواره منتظــر 
رونمایــی از ایــن فیلــم بوده انــد کــه ایــن 
اتفــاق رخ نــداد. گفتــه شــد در لحظــات آخــر 
در جشــنواره  فیلــم  از حضــور  درمیشــیان 

ــت. ــده اس ــرف ش منص
 بی حساب

ــه  »بی حســاب«، فیلمــی ســینمایی اســت ب
کارگردانــی مصطفــی احمــدی و تهیه کنندگــی 

ســعید ملــکان. 
ــینمایی  ــم س ــن فیل ــتان ای ــه داس در خالص
آمــده اســت: »دن کیشــوت پــس از فراغــت 
از تــدارک مقدمــات کار، نخواســت بیــش 
از ایــن در اجــرای نقشــه خویــش درنــگ  

ــد.«  کن
حمیــد فرخ نــژاد، علــی قربــان زاده، طنــاز 
طباطبایــی و صابــر ابــر بــا هنرمنــدی: افســانه 
ــب  ــال پســیانی ترکی ــا حضــور آتی ــگان و ب بای
بازیگــران اصلــی ایــن فیلــم ســینمایی را 

تشــکیل می دهنــد.
 نرگس مست

بلنــد  تجربــه  اولیــن  مســت«  »نرگــس 
ســینمایی ســید جالل الدیــن دری اســت 
ــفندیاری  ــدهللا اس ــی آن را عب ــه تهیه کنندگ ک

ــده دارد.  ــر عه ب
بازیگــران ایــن فیلــم عبارتنــد از: ســعید 
رضــا  صفــری،  ســیامک  پورصمیمــی، 
ــتوده،  ــن س ــورد، متی ــن برق ن ــی، هوم فیاض
بهنــام قربانــی، امیرحســین مــدرس، مهــدی 

پاکــدل و میتــرا حجــار. 
ــار  ــی ت ــازنده قدیم ــک س ــتان ی ــم، داس فیل
اســت کــه در خانــه اش بــا گــروه جوانــی 
کــه تمریــن موســیقی می کننــد، مــراوده 
دارد. او در فضــای ذهنــی خــودش اســتادان 
موســیقی ایــران را گاه بــه جــای آن هــا تصــور 
ــی را  ــدگار فارس ــای مان ــا ترانه ه ــد و م می کن

از آن اســتادان می شــنویم.

گزارش اختصاصی کیمیای وطن:

فیلم های 
متفاوت سال

مرکــز فرهنگــی »فونیکــس« بــه مدیریــت امیــر 
گنجــوی در ماه هــای اخیــر بــه عنــوان یکــی از 
از کشــور،  در خــارج  ایــران  نهادهــای ســینمایی 
را در کانــادا پخــش می کنــد.  ایرانــی  فیلم هــای 
در ایــن مــدت، فیلم هــای مختلفــی از ایــران بــا 
ایــن مرکــز  کانــادا در  حضــور عوامــل آن هــا در 
پخــش شــده اســت؛ مانــی حقیقــی بــا »اژدهــا وارد 
ــداد  ــد به ــو«، حام ــو آلبال ــاه کیل ــود« و »پنج می ش
ــاد«  ــاق افت ــب اتف ــی« و »نیمه ش ــت ماهگ ــا »هف ب
ــا »شــیفت شــب« و »ربوده شــده«  نیکــی کریمــی ب
ــا »آباجــان«، شــهاب حســینی  ــا ب فاطمــه معتمدآری
 بــا »خانــه پــدری« و »آپارتمــان طبقــه وســط« 
ــی  ــه هنرمندان ــوال«، از جمل ــا »دراک ــوان ب ــوون هفت ل
حاضــر  برنامــه  ایــن  در  تاکنــون  کــه  هســتند 

ســینما  منتقــد  معززی نیــا،  حســین  و  شــدند 
ــوده  ــز ب ــن مرک ــر ای ــه اخی ــان ۶ ماه ــز از مهمان  نی

است.
 همچنیــن طبــق اعــالم امیــر گنجــوی قــرار اســت کــه 
در مــاه ژوئــن )خردادمــاه( حمیــد فرخ نــژاد مهمــان 
ایــن مرکــز باشــد و لیــال حاتمــی، علــی مصفــا و زری 
ــژه ایــن مرکــز در مــاه  ــان وی خوشــکام، دیگــر مهمان

جــوالی و آگوســت هســتند. 
بیــش از ۵0 عنــوان از فیلم هــای مطــرح و شناخته شــده 
ســینمای ایــران در ایــن مرکــز و در شــهرهای مختلف 

کانــادا بــه نمایــش درآمده اســت. 
طبــق گفتــه  گنجــوی هــدف اصلــی فونیکــس پخــش 
ســینمای  برجســته  و  تحسین شــده  فیلم هــای 

ــت. ایســنا ــران اس ای

خانــه کــودک ســازمان فرهنگی تفریحی  کیمیای وطن

شــهرداری اصفهــان بــا همــکاری یــک جــوان ایرانــی 
بــه اجــرای طــرح »مــا بــه درختــان نیازمندیــم« بــه 
منظــور آشــنایی کــودکان بــا ارزش هــای محیــط 

زیست اقدام کرده است. 
بــا  ایرانــی،  جــوان  جهانگــرد،  تاجــران  محمــد 
ــی  ــازمان فرهنگی تفریح ــودک س ــه ک ــکاری خان هم
ــام  ــا ن ــی ب ــزاری طرح ــه برگ ــان ب ــهرداری اصفه ش
»مــا بــه درختــان نیازمندیــم« اقــدام کــرده کــه طــی 
ــت  ــودکان در جه ــت ک ــرای هدای ــهیلگرانی ب آن تس
ــاط  ــا ارتب ــوند ت ــت می ش ــت تربی ــا طبیع ــنایی ب آش
ــورت  ــن ص ــنین پایی ــت از س ــودکان و طبیع ــن ک بی

ــرد.  گی
تاجــران بــا اشــاره بــه ایــده اولیــه ایــن طــرح گفــت: 

ایــن طــرح، ایــده ای اســت کــه مــن در طــی ۱0 
ــرده ام  ــا ســفر ک ــه دور دنی ــا دوچرخــه ب ــه ب  ســال ک
پیگیــر آن بــوده ام و طــی ایــن ســال ها بــه مــدارس 
می رفتــم و کالس هــای آموزشــی بــرای کــودکان 

ــتم.  داش
ــا  ــه بچه ه ــت ک ــن اس ــی ای ــدف اصل ــزود: ه وی اف
عالقه منــد بــه طبیعــت شــوند و بــه طبیعــت احتــرام 
بگذارنــد. ایــن جــوان جهانگــرد ایرانــی تصریــح 
ــه ۵۱ کشــور ســفر کــرده ام  ــن ده ســال ب کــرد: در ای
در بیــش از ۱۸0 مدرســه کارگاه آموزشــی داشــتم. 
ــوان  ــا ایــن عن ســال 20۱4 انجمنــی را در ســوئیس ب
ــا  تشــکیل دادم کــه در ایــن انجمــن ســعی داریــم ب
ــم                     ــا تشــکیل دهی ــن شــبکه ای در دنی اعضــای انجم

ــم. ــوزش دهی ــودکان آم ــه ک و ب

اجرای طرح »ما به درختان نیازمندیم« در اصفهانمروری بر سینمای ایران در کانادا

،،
ســال 96 ســال پررونقی برای ســینما 
بــود؛ شکســته شــدن رکوردهــا یکــی 
پــس از دیگــری نشــان از ایــن دارد 
کــه دســت کم بخــش عــام ســینما 
در همیــن آغازیــن روزهای ســال هم 

موفــق عمــل کــرده اســت. 
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معرفی سبک هنری

ناتورالیسم
احســاس  اســت کــه  ناتورالیســم، مکتبــی 
و عاطفــه و تخیــل را کنــار می گــذارد و بــر 
ــای  ــول و قانون ه ــت و اص ــای طبیع واقعیت ه
علمــی تکیــه دارد و انســان را موجــودی اســیر 
و  وراثــت  و  خــود  غریزه هــای  چنــگال  در 

می شناســد.  طبیعــی  قانون هــای 
ایــن مکتــب کــه در ســال های پایانــی ســده  19 
ــی جــز در  ــد آمــد، پیــروان چندان میــادی پدی
ــا نیافــت. امیــل زوال نویســنده فرانســوی،  اروپ
ــوت  ــورج الی ــی و ج ــنده روس ــف نویس تورگنی
نویســنده انگلیســی از پیشــگامان ایــن مکتــب 

هســتند. ناتورالیســم نه تنهــا یــک اســلوب، 
اســته تیک  نظریــات  از  سیســتمی  بلکــه 
نیمــه دوم  )زیبایی شناســی( اســت کــه در 
ســده  19 پدیــد آمــد و پایــه فلســفی آن مکتــب 
پوزیتیویســم اوگوســت کنــت و هربرت اسپنســر 
و هیپولیــت تــن و دیگــران بــود. ناتورالیســم یــا 
ــوی و  ــای ماه ــه در رونده ــی رخن طبیعت گرای
ــه  خــود نمی شناســد؛  ــت را وظیف ــی واقعی عمق
ــری  ــت هن ــه خاقی ــد ک ــی می دان ــه کاف بلک
ــی  ــای تصادف ــردن اشــیا و پدیده ه ــی ک ــه کپ ب
و انفــرادی واقعیــت بپــردازد. امیــل زوال را 
ایــن  نماینــدگان  برجســته ترین  از  معمــوال 

ــاد می کننــد؛ ایــن مطلــب  اســلوب و مکتــب ی
درســت اســت، ولــی خاقیــت هنــری زوال 
ــوده  ــات تئوریــک او در تضــاد ب ــا نظری ــا ب غالب
ــودن بینــش  ــن خــود نمــودار متناقــض ب و ای
خاصــه   اســت.  طبیعت گرایــان  اســته تیک 
ایــن تئــوری آن اســت کــه پدیده هــای زیســتی 
و  یکســانی  دارای  اجتماعــی  و  )بیولوژیــک( 
ــر از سیاســت و اخــاق  ــی اســت و هن این همان
مســتقل اســت؛ ولــی زوال همان گونــه کــه 
ــته ای  ــار برجس ــت در آث ــود نتوانس ــم خ گفتی
ــدد و  ــه کار ببن ــوری را ب ــن تئ ــد، ای ــه آفری ک
نوعــی واقع گرایــی در فعالیــت هنــری او خــود 

ــفی  ــر فلس ــد. از نظ ــان می ده ــوت نش ــا ق را ب
ناتورالیســم بــه قــدرت کامــل و محــض طبیعت 
کــه نظــم بــی نظیــری داشــته باشــد مــی گویند 
و از جهــت ادبــی ایــن مکتــب تقلیــد موبــه مــو 
و دقیــق از طبیعــت اســت. برخی از نویســندگان 
ناتورالیســت معتقدنــد کــه ادبیــات و هنــر بایــد 
جنبــه ی علمــی داشــته باشــد. بــه گفتــه امیــل 
ــاره ی  ــناس درب ــت ش ــه زیس ــور ک زوال همانط
موجــود جــان دار بــه بررســی تجربی می پــردازد 
نویســنده نیــز بایــد شــیوه یــک زیســت شــناس 
را پیــروی کــرده و روش تجربــی را مــورد توجــه 

قــرار دهــد.
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 خانه های کمیته امدادی 

بیمه حوادث شدند
ــران  ــت بح ــازمان مدیری ــی س ــازی و بازتوان ــاون بازس مع
کشــور از بیمــه شــدن واحدهــای مســکونی خانواده هــای 
تحــت پوشــش کمیتــه امــداد در برابــر حــوادث خبــر داد. 
محمدفریــد لطیفــی در این بــاره گفــت: الیحــه بیمــه 
ــس  ــه مجل ــت ب ــوی دول ــل از س ــی قب ــه مدت ــوادث ک ح
ــدگان نیــز رســیده  ــه تصویــب نماین ارجــاع داده شــده و ب
ــا ایــراد شــورای نگهبــان متوقــف مانــده؛ امــا اگــر  بــود، ب
ایــن الیحــه اجرایــی شــود، بیمــه حــوادث بــرای تمامــی 

ــد شــد.  ــاری خواه ــای مســکونی اجب واحده
وی بــا بیــان اینکــه در ســال 94 بــا تأمیــن اعتبــار از 
ــت و پیگیری هــای ســازمان مدیریــت بحــران  ســوی دول
واحدهــای مســکونی خانواده هــای تحــت پوشــش کمیتــه 
ــد  ــه درآم ــش بیم ــت پوش ــور تح ــر کش ــداد در سراس ام
ــد  ــزار واح ــون و 800 ه ــک میلی ــال، ی ــن س ــت: در ای گف
مســکونی متعلــق بــه خانواده هــای تحــت پوشــش 
کمیتــه امــداد بیمــه حــوادث شــد کــه در ســال 95 نیــز بــا 
پیگیری هایــی کــه انجــام دادیــم، بنــا شــد بخشــی از ایــن 
ــر از ســوی  ــداد و بخشــی دیگ ــه ام ــار از ســوی کمیت اعتب

ــا ــود. ایرن ــی ش ــا اجرای ــن بیمه ه ــن و ای ــت تأمی دول

 هشدار پلیس راهور 
درباره تصادفات برون شهری

رئیــس مرکــز اطالعــات و کنتــرل ترافیــک پلیــس راهــور 
ناجــا گفــت: در فروردیــن 9۶ حــدود ۶۱ درصــد تصادفــات 
ــت.  ــی رخ داده اس ــای اصل ــاده ای در محوره ــی ج رانندگ
ســرهنگ نــادر رحمانــی بــا اعــالم ایــن آمــار گفــت: در ایــن 
ــای  ــات برون شــهری در محوره ــدت، ۲۶ درصــد تصادف م
ــاق  ــتایی اتف ــای روس ــم در محوره ــد ه ــی و ۱۳ درص فرع
ــات برون شــهری  ــن تصادف ــه وی از بی ــه گفت ــد. ب افتاده ان
ــی  ــا واژگون ــد آن ه ــه 40 درص ــک ب ــاه 9۶، نزدی فروردین م
بــوده اســت. در عیــن حــال در ۱0 درصــد ایــن تصادفــات 

ــاده حضــور داشــته اند. پلیــس ــران پی هــم عاب

آغاز ثبت نام کاردانی فنی و حرفه ای
مشــاور عالــی رئیــس ســازمان ســنجش آمــوزش کشــور 
 از آغــاز ثبت نــام دوره هــای کاردانــی فنــی و حرفــه ای 
ــی  ــی و غیردولت ــی غیرانتفاع ــوزش عال ــات آم و مؤسس
خبــر داد و گفــت: داوطلبــان بــا آزمــون در روز ۱۳ مردادمــاه 

ــد.  ــدام کنن ــون اق ــرای شــرکت در آزم ــد ب می توانن
ــرکت در  ــرای ش ــام ب ــرد: ثبت ن ــار ک ــی اظه ــین توکل حس
دوره هــای کاردانــی فنــی و حرفــه ای و مؤسســات آمــوزش 
 ۳۱ یکشــنبه  روز  در  غیردولتــی  و  غیرانتفاعــی  عالــی 
اردیبهشــت ماه پایــان می پذیــرد. وی افــزود: دفترچــه 
ــایت  ــر روی س ــی ب ــات تکمیل ــام و اطالع ــای ثبت ن راهنم
ــر  ــز منتش ــنجش نی ــک س ــریه پی ــه و در نش ــرار گرفت ق
ــی در  ــته امتحان ــد رش ــت: از 4۲ ک ــی گف ــود. توکل می ش
ــه صــورت ســوابق  ــد رشــته ب ــرش در ۳۱ ک ــن دوره پذی ای
ــر اســاس معــدل دیپلــم اســت و پذیــرش  تحصیلــی و ب
ــود.  ــام می ش ــون انج ــا آزم ــورت ب ــه ص ــته ب  در ۱۱ کدرش

خبر فارسی
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 مالیات پزشکان 

نیازمند بازنگری جدی است
اشــاره  بــا  پزشــکی کشــور  نظــام  ســازمان  رئیــس 
بــه احیــای جایــگاه طــب داخلــی در کشــور از لــزوم 
ــا  ــر داد. علیرض ــکان خب ــات پزش ــدی مالی ــری ج بازنگ
ــار مشــکلی شــدیم  ــر دچ ــت: در ســال های اخی ــی گف زال
ــا  ــوده؛ ام ــزام ب ــورمان ال ــص در کش ــوق تخص ــد ف و رش
ــی  ــب داخل ــته ط ــد؛ رش ــاد ش ــارش ایج ــکلی در کن مش
ــر  ــی منج ــفانه نامتوازن ــت و متاس ــل رف ــار آن تحلی در کن
بــه ایجــاد مشــکل در ایــن زمینــه شــد. رئیــس ســازمان 
نظــام پزشــکی بیــان کــرد: بایــد طــب داخلــی بــه جایــگاه 
ــم دوســتان در  ــردد و در وزارت بهداشــت ه ســابقش برگ
ــگاه بتوانیــم  ــا در بزن حــال بررســی کلیکلوم هــا هســتند ت
ایــن مشــکل را حــل و فصــل کنیــم؛ اگرچــه فربــه شــدن 
مــد نظــر نیســت، بلکــه بــه دنبــال متوازن ســازی دو رشــته 
جراحــی عمومــی و طــب داخلی هســتیم تــا این دو رشــته 
بــه جایــگاه اولیــه خــود برگردنــد. وی تصریــح کرد: مســئله 
آخــر بحــث مالیــات اســت. مــا قدیمی تریــن تفاهم نامــه 
ــاده  ــم و در ســال ۷5 پیش نویــس آن آم ــی را داری مالیات
شــد؛ ولــی متاســفانه برخــی همــکاران پزشــکی غیرمترقبه 
در دیــوان عدالــت اداری پیگیــری و شــکایت کردنــد و ایــن 
ــن اســت  ــا ای ــس رد شــد. پیشــنهاد امســال م پیش نوی
کــه یــک تفاهم نامــه نانوشــته بــا همــکاران دیــوان عدالــت 
اداری بــه صــورت یــک بســته پیشــنهادی بــا توافــق اولیــه 

ــگاران ــود. باشــگاه خبرن ــام ش ــا انج در مالیات ه

 یگان ویژه، قدرت اصلی 
ناجا و نظام در حوزه امنیت

معــاون هماهنگ کننــده نیــروی انتظامــی از یــگان ویــژه 
ــت  ــوزه امنی ــا در ح ــام و ناج ــی نظ ــدرت اصل ــوان ق ــه عن ب
ــرد و  ــام ب ــی ن ــی و خارج ــمنان داخل ــا دش ــه ب ــز مقابل و نی
گفــت: بــا توجــه بــه عملکــرد مطلــوب ایــن یــگان در انجــام 
مأموریت هایــش، شــاهد رضایتمنــدی مســئوالن دلســوز 
نظــام از آن هــا هســتیم. ســردار ایــوب ســلیمانی در مراســم 
ــژه  ــای وی ــگان دوم یگان ه ــی ی ــای عمران ــه پروژه ه افتتاحی
ناجــا از اســالم، رهبــری و مــردم بــه عنــوان ســه رکــن اصلــی 
انقــالب نــام بــرد و اظهــار داشــت: تمــام موفقیت هــای 
چهــار دهــه اخیــر مرهــون یکپارچگــی ایــن ســه رکــن مهــم 
و اصلــی اســت. اگــر در زمان هایــی بــا مشــکل مواجــه 
شــدیم، بی توجهــی بــه یکــی از ایــن ســه اصــل بــوده اســت. 
وی افــزود: هــرگاه دشــمنان قصــد تحقیــر حاکمیــت کشــور 
ــا در  ــد ت ــرار می دادن ــدف ق ــن را ه ــن ســه رک را داشــتند، ای
بیــن مــردم شــبهه افکنی کننــد. ســردار ســلیمانی انتخابــات 
ــت  ــردم در چرخــه حرک ــدی حضــور م ــکات کلی ــی از ن را یک
انقــالب عنــوان و تصریــح کــرد: انتخابــات، مظهــر خدابــاوری 
خودبــاوری و مــردم بــاوری اســت؛ لــذا شــرکت در ایــن امــر 

مهــم، نمــاد عینــی انجــام تکلیــف الهــی اســت. ایســنا

کوتاه اخبار 
6 نفر مصدوم در حوادث رانندگی 

نایین
دو حادثــه جداگانــه رانندگــی یکشنبه شــب ناییــن بــه 
مصــدوم شــدن ۶ نفــر منجــر شــد. رضــا عباســی رئیــس 
اورژانــس ناییــن گفــت: در حادثــه اول واژگونــی یــک 
ــنتو  ــه روی س ــدوان روب ــدی زن ــر در کمربن ــتگاه تریل دس

ــت.  ــدوم داش ــک مص ــرات( ی )مخاب
وی افــزود: در حادثــه دیگــر برخــورد دو موتورســیکلت 
ــا گذاشــت.  ــر ج ــران 5 مصــدوم ب ــن - باف ــاده نایی در ج
ــت  ــه عل ــه ب ــن حادث ــان ای ــر از مصدوم ــزود: دو نف وی اف
جراحــات واردشــده بــه بیمارســتان کاشــانی اصفهــان 
انتقــال یافتنــد. علــت هــر دو حادثــه توســط کارشناســان 

ــت. ایرنــا ــی اس ــت بررس تح

 دپوی میلیاردی کولر گازی قاچاق 
لو رفت

رئیــس پلیــس آگاهــی اســتان اصفهــان از کشــف تعــداد ۳۱ 
دســتگاه کولــر گازی خارجــی قاچــاق در بازرســی از یــک انبــار 
تخلیــه بــار بــه ارزش یــک میلیــارد و ۲00 میلیــون ریــال خبــر 
داد. ســرهنگ ســتار خســروی گفــت: در پــی کســب خبــری 
مبنــی بــر دپــو و توزیــع کولــر گازی خارجــی توســط فــردی در 
یکــی از انبارهــای تخلیــه بــار اطــراف شــهر اصفهان، رســیدگی 
بــه موضــوع در دســتورکار کارآگاهــان پلیــس آگاهــی اســتان 
اصفهــان قــرار گرفــت. وی افــزود: پــس از انجــام تحقیقــات 
الزم و هماهنگــی قضایــی، محــل مدنظــر بازرســی و تعداد ۳۱ 
دســتگاه کولــر گازی خارجــی قاچــاق کشــف شــد. ایــن مقام 
ــارد  ــک میلی ــه را ی ــن محمول ــی ارزش برآوردشــده ای انتظام
ــن  ــت: در ای ــان داش ــرد و بی ــوان ک ــال عن ــون ری و ۲00 میلی
زمینــه یــک نفــر دســتگیر و جهــت ســیر مراحــل قانونــی بــه 
مراجــع قضایــی تحویــل داده شــد. رئیــس پلیــس آگاهــی 
اســتان اصفهــان در پایــان خاطرنشــان کــرد: مبــارزه بــا 
قاچــاق، به ویــژه در باراندازهــا و مراکــز تخلیــه و دپــو انبارهــا 

بــا جدیــت ادامــه خواهــد یافــت. باشــگاه خبرنــگاران

 تبلیغ برای نامزد انتخاباتی
مرگ نوجوان 17 ساله را رقم زد

پســر نوجــوان ۱۷ ســاله ای بــه دلیــل تبلیغــات یــک نامــزد 
انتخاباتــی در اســتان گلســتان جــان باخــت. پرویــز گلــزاری 
رئیــس شــبکه بهداشــت و درمــان آزادشــهر گفــت: ســاعت 
۱9 یکشنبه شــب نوجــوان ۱۷ ســاله ای را بــه بیمارســتان 
حضــرت معصومــه)س( آزادشــهر انتقــال دادنــد کــه در بــدو 
ــن  ــزود: ای ــت. وی اف ــی نداش ــم حیات ــه عالئ ورود هیچ گون
ــی  ــای تبلیغات ــب عکس ه ــال نص ــاله در ح ــوان ۱۷ س نوج
ــن شــهر اســت  ــدای شــورای شــهر نگی ــه کاندی ــه اش ک عم
ــزاری  ــه دچــار برق گرفتگــی شــد. گل ــود ک ــرق ب ــر ب روی تی
تصریــح کــرد: او بــر اثــر برق گرفتگــی و ســقوط از تیــر چــراغ 
بــرق، شــدت جراحــات و خون ریــزی شــدید مغــزی، جــان 

خــود را از دســت داد. جــام جــم

کنش    وا

معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری   
بررسی الیحه حمایت از کودکان در دستور کار کمیسیون 
قضایی مجلس قرار دارد و بعد از برگزاری انتخابات در 

دستور کار قرار می گیرد.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی   
از مردم دعوت می کنیم فارغ از هر جناح سیاسی مشارکت 

حداکثری در انتخابات داشته باشند و سرنوشت خود را 
تعیین کنند.

معاون رئیس جمهور   توجه به ابعاد مختلف 
شخصیت اندیشمند بزرگی همچون حکیم ابوالقاسم 

فردوسی در شرایط فعلی، امری ضروری برای جامعه 
ایرانی است.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا   
آنچه در موضوع ساماندهی معتادان خیابانی و متجاهر 

مهم است، ظرفیت مراکز نگهداری این افراد است که 
امیدواریم با افزایش ظرفیت این مراکز، بتوانیم تمام این 

معتادان را ساماندهی کنیم.

سازمان خصوصی سازی   بیشتر شماره های 
شبا بانکی تأییدنشده مربوط به مشمولینی است که به 
جای ثبت شماره شبای حساب خود در سامانه سهام 

عدالت، شماره شبا شخص دیگری را وارد کرده اند.

وزارت خارجه   تعداد ایرانیانی که در زندان های 
خارج از کشور دوران محکومیت خود را طی می کنند و اسامی 
آن ها در کنسولگری های ایران خارج از کشور به صورت رسمی 

در این ارتباط ثبت شده، ۳ هزار و ۱۳۱ نفر است.

معاون مشارکت های مردمی کمیته امداد 
چهارمحال و بختیاری   هم اکنون ۱۲ هزار و 

800 خانوار از کمک های مراکز نیکوکاری استان چهارمحال 
و بختیاری بهره مند هستند..

آموزش و پرورش   مهلت ثبت نام دانش آموزان 
پایه اول ابتدایی از ۱ تا ۱5 خردادماه، دانش آموزان پایه 

هفتم از ۱ تا ۱4 تیرماه و دانش آموزان پایه دهم از ۷ تا ۲0 
تیرماه است..

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور   
در انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و 

پنجمین دوره شوراهای اسالمی شهر و روستا، همراه 
داشتن شناسنامه و شماره ملی در داخل کشور، گذرنامه 
)پاسپورت( برای ایرانیان خارج از کشور برای شرکت در 

انتخابات الزامی است.

 رئیس صندوق رفاه دانشجویان 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری   

کم تحرکی، نابسامانی روانی، افسردگی و نبود نشاط 
به ویژه در بین دختران دانشجو زیاد است که باید به آن 

توجه کنیم.

ماجرای عجیب یک قتل

ــا  ــن ب ــری خونی ــس از درگی ــه پ ــوان ک ــرد ج ــده م پرون
دوســتش و ترخیــص از بیمارســتان جــان ســپرده اســت، 
بــه دادســرا برگردانــده شــد تــا پــس از پاســخگویی بــه 
ــه  ــده محاکم ــون پرون ــا مظن ــی تنه ــؤال قضای ــه س س

شــود.
ــردن  ــه گ ــه ب ــه ای ک ــرد ضرب ــا ک ــل ادع ــه قت ــم ب  مته
قربانــی زده، موجــب مــرگ وی نشــده و ترخیــص 

زودهنــگام او در مرگــش تأثیــر داشــته اســت. 
ــه در شــعبه ۱۱  ــده ک ــن پرون ــه ای در جلســه رســیدگی ب
ــه ریاســت قاضــی  دادگاه کیفــری یــک اســتان تهــران ب
متیــن راســخ و بــا حضــور یــک مستشــار تشــکیل شــد، 
ــد. وی  ــت را خوان ــتان کیفرخواس ــده دادس ــدا نماین ابت
ــاه 94  ــت ۱0 دی م ــم اس ــاله مته ــا ۳0 س ــت: علیرض گف
پــس از درگیــری بــا محســن ۳۲ ســاله، وی را بــا ضربــه 

ــه گردنــش مجــروح کــرد.  شیشــه شکســته ب
محســن امــا پــس از ترخیــص از بیمارســتان جــان 
ــوارض  ــرگ وی را ع ــت م ــی عل ــکی قانون ــپرد و پزش س
ناشــی از بریدگــی رگ حیاتــی گــردن اعــالم کــرد. اکنــون 
بــا توجــه بــه مــدارک موجــود در پرونــده بــرای علیرضــا 

اشــد مجــازات درخواســت شــده اســت. 
ســپس مــادر قربانــی در جایــگاه ویــژه ایســتاد و بــرای 
قاتــل پســرش حکــم قصــاص خواســت. بــرادر قربانــی 
ــا  ــا ب ــه علیرض ــس از اینک ــت: پ ــات دادگاه گف ــه قض ب
ــرادرم را  ــن ب ــرد، م ــی ک ــر شــد و او را زخم ــرادرم درگی ب
بــه بیمارســتان رســاندم و پزشــکان پــس از بخیــه کــردن 
ــک روز  ــا ی ــد؛ ام ــش او را مرخــص کردن زخم هــای گردن
ــار دیگــر  ــود، ب ــه ب ــرون رفت ــه بی ــرادرم از خان ــه ب بعــد ک
ــش زد.  ــه گردن ــر ب ــا آج ــرد و ب ــه ک ــه او حمل ــا ب علیرض
ــتان  ــه بیمارس ــرادرم را ب ــن ب ــود. م ــد ب ــرادرم ب ــال ب ح
منتقــل کــردم و پزشــکان گفتنــد حــال او وخیــم اســت. 
ــا  ــل ب ــن دلی ــه همی ــتم. ب ــان او نداش ــرای درم ــی ب پول
علیرضــا تمــاس گرفتــم؛ امــا او گفــت پولــی نــدارد. مــن 
ــد ــرض بده ــول ق ــن پ ــه م ــا ب ــردم ت ــاس ک ــه او التم  ب
امــا گوشــی را قطــع کــرد و بــه بیمارســتان نیامــد. مــن 
ــردم  ــرادرم را از بیمارســتان مرخــص ک ــار ب ــه ناچ ــم ب ه
ــوت  ــان ف ــاعت در خانه م ــر از ۷۲ س ــن در کمت و محس
کــرد. علیرضــا عامــل مــرگ بــرادرم اســت و حــاال بایــد 

مجــازات شــود. 
ســپس علیرضــا در جایــگاه ویــژه ایســتاد و گفــت: 

دزدی  هــم  بــا  مــا  و  بــود  دوســتانم  از  محســن 
بــا هــم  از قبــل  می کردیــم. ســر همیــن موضــوع 
اختــالف داشــتیم. مدتــی بــود ارتبــاط دوســتی ام را 
ــک زن  ــرده و ی ــع ک ــتانم قط ــایر دوس ــن و س ــا محس ب
جــوان را صیغــه کــرده بــودم؛ امــا دوســتانم ســر همیــن 
ــار  ــن ب ــد. آخری ــرا ســرزنش می کردن ــدام م موضــوع م
محســن و دوســتان دیگــرم در غیــاب همســرم بــه 
ــه  ــزی ب ــای توهین آمی ــا حرف ه ــد. آن ه ــه ام آمدن خان
ــا  ــد ت ــم بگیرن ــن فیل ــتند از م ــد و می خواس ــن زدن م
آبرویــم را ببرنــد کــه مقاومــت کــردم. دوســتانم بــر ســرم 
ــرای دفــاع از  ــد کــه ب ــا مــرا کتــک بزنن ــد ت ــه بودن ریخت
ــه  ــم ک ــت گرفت ــه دس ــته ب ــه شکس ــک شیش ــودم ی خ
ــرد.  ــورد ک ــن برخ ــردن محس ــه گ ــته ب ــه ناخواس شیش
وقتــی از گــردن محســن خــون جــاری شــد، دوســتانش 

ــد.  ــتان بردن ــه بیمارس او را ب
وی ادامــه داد: محســن شــغلی نداشــت و بــا دزدی 
روزگارش را می گذرانــد. او پــس از ترخیــص از بیمارســتان 
ــد  ــوش چن ــان ش ــه در خیاب ــود ک ــه دزدی زده ب ــت ب دس
ــد  ــش زدن ــه گردن ــر ب ــا آج ــد و ب ــرش ریختن ــر س ــر ب  نف
و همیــن موضــوع باعــث شــد تــا دوبــاره بــه بیمارســتان 
منتقــل شــود؛ امــا در بیمارســتان نمانــد و همیــن 
موضــوع موجــب مــرگ وی شــد. ســپس وکیــل متهــم 
بــه دفــاع پرداخــت و گفــت: در ترخیــص قربانــی از 
ــت وی  ــخص نیس ــود دارد و مش ــبهه وج ــتام ش بیمارس
بــا اجــازه خــودش از بیمارســتان مرخــص شــده یــا بــه 
صالحدیــد پزشــکان؛ از ایــن رو تقاضــا دارم ایــن موضــوع 
ــی  ــت قضای ــن موضــوع هیئ ــا طــرح ای روشــن شــود. ب
ــه  ــده را ب ــا طــرح ســه پرســش پرون وارد شــور شــد و ب
دادســرا برگردانــد تــا از بیمارســتان اســتعالم شــود بیمــار 
ــا  ــده ی ــص ش ــتان مرخ ــودش از بیمارس ــت خ ــا رضای ب
ــت.  ــرده اس ــا ک ــان را ره ــکان درم ــر پزش ــم نظ علی رغ
ــت  ــا رضای ــار ب ــه بیم ــود چنانچ ــخص ش ــن مش همچنی
یــا  وی  از  رضایت نامــه ای  شــده  ترخیــص  خــودش 
ــکی  ــت پزش ــه و الزم اس ــا ن ــده ی ــذ ش ــواده اش اخ خان
قانونــی نیــز نظــر کلــی خــود را دربــاره اینکــه ترخیــص از 
بیمارســتان و رهــا کــردن ادامــه درمــان در مــرگ قربانــی 
تأثیــر داشــته یــا خیــر ارائــه کنــد. بــا تکمیــل تحقیقــات 
و روشــن شــدن پاســخ ســه پرســش قضایــی، علیرضــا 

ــود. رکنــا ــه می ش ــر محاکم ــار دیگ ب

ــم رســیدم  ــه آرزوی  »حــاال کــه پــس از هفــت ســال ب
و توانســتم بــا دختــر مــورد عالقــه ام ازدواج کنــم، هیــچ 
ــا  ــم؛ م ــم نداری ــه ه ــل ب ــد قب ــه ای مانن ــق و عالق عش
ــار هــم  ــی هــم کــه کن ــم و وقت ــان هــم را نمی فهمی زب
هســتیم، مرتــب بــا هــم درگیــری و مشــاجره داریــم.«
ــرش  ــا همس ــی ب ــی در زندگ ــه نوع ــه ب ــوان ک ــرد ج م
مســتأصل شــده بــود، پــس از گرفتــن نوبــت از 
ــاور  ــاق مش ــش وارد ات ــاوره آرام ــز مش ــرش مرک پذی
ــث  ــی مک ــس از کم ــت؛ پ ــی نشس ــد و روی صندل ش
گفــت: مــن و همســرم بــه هــم بســیار عالقــه داریــم؛ 
از کودکــی بــا هــم همســایه بودیــم و عشــق بیــن مــا 
از همــان دوران پایه ریــزی شــد؛ امــا حــاال کــه بــا 
هــم ازدواج کردیــم نمی دانــم چــرا زبــان همدیگــر 
ــتیم   ــم هس ــار ه ــه کن ــم ک ــی ه ــم و وقت را نمی فهمی

ــم. ــاجره داری ــری و مش ــدام درگی م
ــید  ــدی کش ــت و آه بلن ــن انداخ ــرش را پایی ــرد س م
و گفــت: هفــت ســال پیــش کــه می خواســتم بــا 
ــد؛  ــار نرفتن ــر ب ــواده اش زی ــم، خان ــیرین ازدواج کن ش
ــداد  ــه ن ــردم، نتیج ــاس ک ــه التم ــد ک ــه هرچق خالص
ــر یکــی از  ــا دخت ــدرم ب ــا اصــرار فــراوان پ و باالخــره ب
دوســتانش ازدواج کــردم و از آن صاحــب یــک فرزنــد 
پســر شــدم؛ امــا بــه دلیــل عالقــه ای کــه بــه شــیرین 
ــه همســرم آن طــور  ــچ وقــت نتوانســتم ب داشــتم، هی
کــه شایســته  اســت، محبــت کنــم و باالخــره هــم بــه 
ــوری  ــه ط ــاد آوردم؛ ب ــه اعتی ــی رو ب ــل فشــار روان دلی
ــه عجــز آمــد و در خواســت طــالق داد            کــه همســرم ب

ــد. ــدا ش ــن ج و از م
ــه  ــن ک ــت و م ــال داش ــج س ــرم پن ــر پس ــاال دیگ ح
ــه ســختی ســپری  ــی ام را ب ــودم، زندگ ــاد ب ــک معت ی
ــان مــادرم شــنیدم  ــا اینکــه یــک روز از زب می کــردم ت
ــار  ــرش دچ ــا همس ــن ب ــل م ــم مث ــیرین ه ــه ش ک
مشــکل شــده و در حالــی کــه یــک فرزنــد دختــر دارد، 

ــت. ــه اس ــالق گرفت ط
 بــا شــنیدن ایــن حــرف بســیار خوشــحال شــدم و بــه 
مــادرم گفتــم هــر کاری می توانــد بکنــد تــا مــن بتوانــم 

بــه آرزویــم یعنــی ازدواج بــا شــیرین برســم.
مــادرم قبــول کــرد و گفــت: اول بایــد اعتیــادت را تــرک 

. کنی
ــه از  ــودم ک ــیرین ب ــه ش ــیدن ب ــتاق رس ــدر مش  آنق
فــردای آن روز بــه کمــپ رفتــم و بــا تمامــی ســختی ها 
 و رنج هایــی کــه داشــت، اعتیــادم را تــرک کــردم 
و ســرانجام روز موعــود رســید و بــا قبــول کــردن پــدر 

ــا هــم ازدواج کردیــم. شــیرین مــا ب
اآلن شــش مــاه از ازدواج مــا می گــذرد؛ امــا نمی دانــم 
چــرا بــا آن همــه عشــق و عالقــه ای کــه بــرای رســیدن 
مــا بــه هــم بــود، هــر روز بــا هــم دعــوا داریــم.
شــیرین بــا بددهنــی و بدزبانــی و رفتارهــای تنــد و بــا 
ــرایط  ــخت و ش ــم س ــی را برای ــی زندگ ــای واه بهانه ه

ــم  ــاره فراه ــاد دوب ــمت اعتی ــه س ــتم ب ــرای بازگش را ب
کــرده اســت. 

ــه  ــم ک ــی دوســت دارم و مطمئن ــی خیل مــن او را خیل
ــا  ــرا م ــم چ ــا نمی دان ــت دارد؛ ام ــن را دوس ــم م او ه
ــار هــم هســتیم  ــی کن ــم و وقت ــان هــم را نمی فهمی زب
مرتــب درگیــری و مشــاجره لفظــی و حتــی فیزیکــی 
داریــم؛ او مرتــب می خواهــد ســر از کارم دربیــاورد 
و ســختگیری هایش مــن را آزار می دهــد. از شــما 
می خواهــم بــه مــن کمــک کنیــد تــا بــه زندگــی 

ــم. ــی ام برس ــر رؤیای ــا همس ــده آل ب ای
اقداماتمشاورهای

پــس از برقــراری ارتبــاط مؤثــر بــا مــرد و گــوش دادن 
برقــراری  بــه صحبت هــای وی درخصــوص نحــوه 
مطــرح  مــواردی  فرزنــدش  و  همســر  بــا   ارتبــاط 
ــه  ــه در جلس ــد ک ــوت ش ــرش دع ــپس از همس و س

ــد. ــرکت کن ــاوره ش مش
ــن  ــکالت زوجی ــی از مش ــه بخش ــه اینک ــه ب ــا توج  ب
حضــور فرزندانشــان از ازدواج اول بــود، درخصــوص 
مشــترک  منــزل  در  آن هــا  و حضــور  برنامه ریــزی 
ــه  ــه ب ــا توج ــن ب ــت؛ همچنی ــورت گرف ــی ص توافقات
اینکــه زوجیــن مشــکالت و فشــارهای روانــی شــدیدی 
از ازدواج اول داشــتند، انجــام تســت شــخصیت بــرای 
آن هــا پیشــنهاد شــد و پــس از بررســی الزم بــه 

روان پزشــک ارجــاع داده شــدند.
جلســات گروهــی در  شــرکت  و  معرفــی کتــاب    

ــه در  ــد ک ــنهاد ش ــا پیش ــه آن ه ــوزش ب ــت و آم صحب
گــروه بــه آن هــا آمــوزش مهارت هــای ارتباطــی مهــارت 

ــل داده شــد. ــی و درک متقاب همدل
عاشقشدنمالکانتخابهمسرنیست

ــه  ــت: عشــق ب ــز مشــاوره آرامــش گف کارشــناس مرک
معنــای عالقــه شــدید و خواســتن بی انــدازه تــوام 
ــا  ــل اســت کــه ب ــه طــرف مقاب ــا شــیفتگی نســبت ب ب
احساســات خوشــایندی ماننــد تعلــق؛ لــذت اســت کــه 
ــی  ــه نوع ــی عالق ــود، ول ــت می ش ــدن واقعی ــع دی مان
ــاوت  ــی قض ــرد توانای ــه ف ــت ک ــتن اس ــه دل نشس ب
طــرف مقابــل بــا امتیــازات و ضعف هایــش را دارد؛ 
ــا  ــش از زادواج ت ــق پی ــت عش ــوان گف ــن می ت بنابرای
انــدازه زیــادی چالش برانگیــز اســت، امــا عالقه منــدی 

ــد. ــاد نمی کن ــی ایج مانع
ــد  ــر می کنن ــط فک ــه غل ــی ب ــه برخ ــان اینک ــا بی وی ب
ــه عاشــقش  ــد ک ــد ازدواج کنن ــا کســی می توانن ــا ب تنه
شــده باشــند و مــالک ازدواج بــا همســر آینده را عشــق 
ــد، گفــت: عشــق الزمــه  آتشــین بیــن یکدیگــر می دانن
ازدواج موفــق اســت، امــا کافــی نیســت؛ عشــق عنصــر 
 کلیــدی در ازدواج اســت؛ امــا ازدواجــی کــه فقــط 
ــری  ــی تصمیم گی ــد، نوع ــق باش ــه عش ــر پای ــط ب و فق
تصمیم گیری هــای  بــه  اصــوال  و  اســت  احساســی 
ــان ــس اصفه ــرد. پلی ــاد ک ــوان اعتم ــی نمی ت احساس

آیینه عبرت

آشنای بیگانه

روان شناس و پژوهشگر اجتماعی
فرزانه پورکاظم

در تقابــل بــا مشــکالت زندگــی، مــا همیشــه پیــروز 
ــر  میــدان نیســتیم. شکســت، جزئــی جدایی ناپذی
بــا  برخــورد مــا  امــا مهــم  از زندگــی اســت؛ 

ســت.  شکست ها
وقتــی شکســت می خوریــم، معمــوال بــه فکــر 
جدیــدی  معنــای  دنبــال  بــه  می رویــم،  فــرو 
و  جواب هــا  و  می گردیــم  زندگی مــان  بــرای 
راه حل هــای ممکــن و بالقــوه را بــرای رســیدن 
بــه اهدافمــان بررســی و کشــف می کنیــم. در 
حقیقــت، شکســت بخشــی ضــروری از مســیر 
ــت  ــاید شکس ــت. ش ــان اس ــه اهدافم ــیدن ب رس
بایــد اولیــن گام پیــروزی نامیــد؛ زیــرا تــا  را 
ــد.  ــدا نمی کن ــا پی ــروزی معن ــد، پی ــت نباش شکس
 هــر قــدر هــم کــه شکســت های مــا ســخت 
و دردنــاک باشــد، بــاز هــم ایــن شکســت می توانــد 
ــا داشــته باشــد. اصــواًل  ــی م ــی در زندگ ــار مثبت آث
ــت؛  ــن شکست هاس ــل همی ــر حاص ــرفت بش پیش
ــدی را  ــای جدی ــته راه ه ــت توانس ــر شکس ــرا ه زی
ــا  ــوان ب ــه می ت ــا چگون ــد. ام ــاز کن ــا ب ــه روی م ب

ــد؟ ــه رو ش ــی روب ــت های زندگ شکس
ــم  ــه می کنی ــما توصی ــه ش ــکار ب ــا 5 راه  در اینج
کــه می توانیــد بــا کمــک آن هــا بــر شکســت غلبــه 

ــه اهدافتــان برســید. کنیــد و ب
1. هیچ چیز ارزشمندی آسان به دست 

نمی آید
در دنیــای مــدرن، مــا بــه دنبــال ســرعت هســتیم. 
ــی،  ــا هدف ــزی ی ــر چی ــه ه ــیدن ب ــرعت در رس س

ــدرن و  ــی م ــر شــکل ممکــن. زندگ ــه ه ــم ب آن ه
پرســرعت دنیــای امــروزی باعث شــده ناشــکیبایی 
و تحمــل نداشــتن مــا بــرای هــر چیــزی روزبــه روز 
نیســت کــه  عجیــب  بنابرایــن  شــود؛  بیشــتر 
شکســت تــا ایــن انــدازه آزارمــان دهــد. مــا آن قــدر 
بــه گرفتــن نتایــج فــوری عــادت کرده ایــم کــه درک 
نمی کنیــم بــرای رســیدن بــه هدفــی جالــب توجــه 
ــا چــه حــد کار و تــالش و پشــتکار  و چشــمگیر، ت

ــت.  الزم اس
ــه مقصــد رســیدن زمانبــر اســت؛ امــا طــی ایــن  ب
زمــان و همان طــور کــه مســیر رســیدن بــه هــدف را 
ــم، شــخصیتمان ســاخته می شــود و  طــی می کنی
ــم؛ حتــی  ــد دســت می یابی ــه شــناخت های جدی ب
ــف  ــان کش ــری در زندگی م ــای عمیق ت ــاید معن ش
کنیــم. بایــد بــاور کــرد هیــچ موفقیتــی آســان بــه 
دســت نمی آیــد. بنابرایــن صبــور باشــد و بی دلیــل 

ناامیــد نشــوید.
۲. از منفی باف ها دوری کنید

بخــش مهمــی از عــذاب و ناراحتــی شکســت 
مربــوط بــه ســرزنش دیگــران اســت. کســانی 
کــه همــواره بــا گفتــن جمــالت منفــی ســعی 
ــد  ــاال بع ــته اند و ح ــما داش ــردن ش ــف ک در متوق
را  آزاردهنــده شــما  بــا حرف هــای  از شکســت 
بــا  همیشــه  می دهند.منفی باف هــا  عــذاب 
ــد  ــا از دی ــتند ت ــان هس ــان در اطرافت ــام توانش تم
ــه  ــما ب ــا ش ــد؛ ام ــاد کنن ــما انتق ــان از ش خودش
آن هــا گــوش ندهیــد. حرف هــا و ُغــر زدن هایشــان 
ــا بتوانیــد بــه شکســتتان بــه  را نشــنیده بگیریــد ت
چشــم یــک تجربــه  ارزشــمند نــگاه کنیــد. ســرگرم 

کار خودتــان باشــید و از تمــاس بــا این افــراد دوری 
ــه همیشــه کســانی  ــد ک ــن را بدانی ــط ای ــد. فق کنی
موفقیــت  عــدم  و  از شکســت ها  هســتند کــه 
شــما خوشــحال شــوند؛ امــا دوســتان واقعــی هــم 
داریــد کــه پیروزی هایتــان را جشــن می گیرنــد 
ــد  ــزه می دهن ــما انگی ــه ش ــان ب ــا تشویق هایش و ب
تــا بــه هدف هایتــان برســید. بهتــر اســت روی 
کنیــد. کار  بیشــتر  مثبت اندیشــی  تکنیک هــای 

۳. در هر فراز و نشیبی به دنبال این 
نشانه ها بگردید

ــا  ــد، ام ــوار باش ــد دش ــت می توان ــد شکس ــر چن ه
ــت؛  ــت وجوی نشانه هاس ــرای جس ــی ب ــان خوب زم
دنبالشــان  دارد؛  ســرنخ هایی  موفقیــت،  زیــرا 

ــد.  ــان کنی ــا پیدایش ــد ت بگردی
در هــر زمینــه ای کــه تــالش می کنیــد و هــر 
ــه  ــد ک ــانی بگردی ــال کس ــد، دنب ــه داری ــی ک هدف
ســپس  شماســت.  الگــوی  موفقیت هایشــان، 
پیــدا کنیــد.  را  تــا کلیدهــا  جســت وجو کنیــد 
ــول  ــدر ط ــد؟ چق ــه کرده ان ــق چ ــراد موف ــن اف ای
کشــیده تــا بــه مقصــد برســند؟ چنــد بــار شکســت 

خورده انــد؟ 
ــراد  ــتر اف ــه بیش ــد ک ــاور نمی کنن ــوال ب ــردم معم م
ــا  ــد؛ ام ــت خورده ان ــا شکس ــا و باره ــق، باره موف
ــت  ــن اس ــان ای ــه تمایزش ــن وج ــب توجه تری جال
ــن،  ــته اند. ای ــالش برنداش ــت از ت ــز دس ــه هرگ ک
بزرگ تریــن تفــاوت افــراد موفــق بــا افــراد ناموفــق 
در  سرســختی  روحیــه   موفق ترین هــا،  اســت. 

تســلیم ناپذیری و پشــتکار دارنــد.
۴. بر ترس هایتان غلبه کنید

ــه خــودی خــود دلیــل  گاهــی اوقــات، شکســت ب
تــرس افــراد نیســت؛ بلکــه ایــن تــرس از شکســت 
ــر  ــه ب اســت کــه آن هــا را از اقــدام بازمــی دارد. غلب
را  ترس هایتــان  تــا  اســت  فرصتــی  شکســت، 
کنــار بزنیــد؛ فرصتــی بــرای چیــره شــدن بــر میــل 

درونــی کــه می گویــد: فــرار کــن و در گوشــه ای بــا 
خــودت تنهــا بــاش.

)pain-pleasure paradigm( ــذت ــوی درد – ل  الگ
کامــال واقعیــت دارد. مــا همیشــه بــرای اجتنــاب از 
ناراحتــی و درد، بیشــتر تــالش می کنیــم تــا بــرای 
بــه دســت آوردن خوشــی و لــذت؛ امــا اگــر بتوانیــم 
ایــن درک و تمایــل را تعدیــل کنیــم و برای رســیدن 
ــم  ــه کنی ــان غلب ــر ترس هایم ــود ب ــداف خ ــه اه ب
ــک  ــد داد؛ ی ــول روی خواه ــی و تح ــک دگرگون ی
ــه نتیجــه   ــی ک احســاس شــگفت انگیز و باورنکردن
ایــن تغییــر بــوده و تجربــه ای اســت پــرارزش کــه 
ــر  ــام عم ــرای تم ــداف را ب ــه اه ــیدن ب ــیر رس مس

ــد. ــوار می کن هم

۵. از شکست تجربه به دست آورید
ــا از اشــتباهاتمان  شکســت بایــد فرصتــی باشــد ت

ــم.  ــه کســب کنی ــم و تجرب درس بگیری
اگــر بتوانیــم از ایــن دانــش و تجربــه بهــره ببریــم 
بــه جلــو حرکــت کنیــم  رو  و   مهــارت کســب 

اتفاقات شگرفی روی خواهد داد.
مــا از راه هــای مختلفــی می توانیــم از شکســت هایمان 
درس بگیریــم؛ امــا الزمــه اش ایــن اســت کــه بــه 
ــه  ــه و واقع بینان ــدنمان بی طرفان ــروز نش ــت و پی شکس
بنگریــم؛ درســت ماننــد کســی کــه از بیــرون بــه ماجــرا 

ــت  ــرا شکس ــید چ ــان بپرس ــد.از خودت ــگاه می کن ن
خوردیــد؟ کجــای کارتــان اشــتباه بــود؟ چــه اقــدام 
متفــاوت دیگــری می توانســتید انجــام دهیــد؟ 
آیــا ایــراد از برنامه تــان بــوده اســت؟ آیــا بــه ایــن 
دلیــل شکســت خورده ایــد کــه از مــورد مهمــی 
ــه  ــد ک ــدی داری ــادت ب ــا ع ــد؟ آی ــت کرده ای غفل
ــد؟ ــده باش ــتتان ش ــث شکس ــت باع ــن اس ممک

ــی  ــا از اتفاق ــد ت ــه باش ــال واقع بینان ــان کام  نگاهت
کــه افتــاده اســت، درس بگیریــد و از ایــن عبــرت 
ــاره  ــرای ارتقــای خودتــان و تــالش دوب و آگاهــی ب

اســتفاده کنیــد. 
مطمئــن باشــید تــا زمانــی کــه دســت از کار و تالش 
برنداریــد، می توانیــد بــر شکســت غلبــه کنیــد و بــه 
آرمانتــان برســید. در کل بایــد گفــت زندگــی بــدون 
خســته کننده  مــا  پیروزی هــای  و  شکســت ها 

خواهــد بــود. 
اگــر کــودک همــان نخســتین بــار کــه زمیــن 
ــز  ــید، هرگ ــت می کش ــن دس ــورد، از راه رفت می خ
راه نمی افتــاد. بــرای جبــران شکســت الزم نیســت 
ــر  ــود را درگی ــارید و خ ــم بفش ــه ه ــا را ب دندان ه
ــر  ــد؛ بلکــه کافــی اســت تصوی نبــردی ســخت کنی
پیــش  باشــید،  می خواهیــد  کــه  را  شــخصی 
رویتــان بگذاریــد و اجــازه دهیــد »زمــان« شــما را 
ــق  ــه تحق ــد. البت ــق آن ســوق ده ــه ســمت تحق ب
یافتــن ایــن تصویــر را می توانیــد آســان تر کنیــد؛ بــه این 
صــورت کــه هــر روز پیــش از بیــرون آمــدن از بســتر 
خــواب، اندکــی بــه آن فکــر کنیــد؛ بنابرایــن ضمیــر 
ناخودآگاهتــان را تقویــت می کنیــد و ایــن مســئله 
ــا  ــوند ت ــرطی ش ــما ش ــال ش ــد اعم ــک می کن کم
ــد در شــما ایجــاد  ــه می خواهی ــی را ک ــه عادت آن ک

شــود. 
به قول حکیم ابوالقاسم فردوسی: 

جهان عرصه عبرت آموزی است
 شکست اولین گام پیروزی است

 شکست 
اولین گام پیروزی است

ســامانه آنالیــن ایســتگاه های پایــش کیفــی 
هــوا راه انــدازی شــد و مــردم می تواننــد وضعیــت 
ــه مدنظــر خــود  ــوای منطق ــت ه لحظــه ای کیفی
ــاهده  ــامانه مش ــن س ــور در ای ــر کش را در سراس

کننــد. 
ســازمان  انســانی  زیســت  محیــط  معــاون 

حفاظــت محیــط زیســت در مراســم افتتــاح 
ــی  ــش کیف ــتگاه های پای ــه ایس ــامانه یکپارچ س
هــوای کشــور گفــت: در ارتبــاط بــا بحــث پایــش 
در  را  سیاســت هایی  کشــور،  در  آالینده هــا 
ــانی  ــامل اطالع رس ــه ش ــم ک ــال کردی ــت دنب دول
ــات  ــه اطالع ــازی و ارائ ــان، شفاف س ــه ذی نفع ب

دقیــق بــه مــردم در زمــان مناســب و بــه صــورت 
 آنالیــن، تقویــت فعالیت هــای بیــن بخشــی 
ــش  ــردن بخ ــر ک ــارکت و درگی ــترش مش و گس
خصوصــی و آزمایشــگاه های معتمــد، ایجــاد 
ــی  ــای تخصص ــه آموزش ه ــبز و ارائ ــتغال س اش

و عمومــی می شــد. 

ســعید متصــدی افزود: در کل اســتان های کشــور 
ایســتگاه های  از  را  پوشــش بســیار مناســبی 
پایــش کیفــی هــوا داریــم. در حــال حاضــر 
ــتگاه در  ــامل ۲9 ایس ــور ش ــتگاه در کش ۱90 ایس
ــش  ــاعته پای ــد و ۲4 س ــت می کنن ــران فعالی ته
کیفــی هــوا را انجــام می دهنــد؛ ایــن پایــش بــا 
 AN و APE ــی ــتاندارد بین الملل ــای اس روش ه
انجــام می شــود و تمــام پایش هــای ذره ای الزم 

را انجــام می دهنــد. 
ســازمان  انســانی  زیســت  محیــط  معــاون 
حفاظــت محیــط زیســت تصریــح کــرد: ســامانه 
AQMS.DOE.IR اکنــون در دســترس همــه 
شــهروندان ایــران اســت و مــردم می تواننــد 
اطالعــات شــاخص آلودگــی هــوای نزدیــک 
مشــاهده    آن  در  را  خودشــان  زندگــی  محــل 

ــر ــد. مه کنن

،،
وقتــی شکســت می خوریــم، معموال 
دنبــال  بــه  فرومی رویــم،  فکــر  بــه 
بــرای زندگی مــان  معنــای جدیــدی 
می گردیــم و جواب هــا و راه حل هــای 
رســیدن  بــرای  را  بالقــوه  و  ممکــن 
کشــف  و  بررســی  اهدافمــان  بــه 

می کنیــم.

راه اندازی سامانه آنالین اعالم آلودگی هوا



امام سجاد)ع( درباره لزوم رعایت حقوق مهسایه می فرمایند:

حق مهسایه آن است که اگر از تو کمک طلبد، به یاری اش 
بشتابی؛ اگر از تو وام خواهد، به او وام دهی و چون هتیدست شود 

دستگیری اش کنی.

ترفندهایخانهداری
 آبگوشت پرمایه

ــود  ــر ش ــر و پرمایه ت ــما غلیظ ت ــت ش ــه آبگوش ــرای آنک ب
ــد. ــان در داخــل آن بیندازی ــه ن ــد تک چن

 اسپاگتی نچسب!
ــاده  ــر م ــا ه ــپاگتی ی ــی، اس ــج، ماکارون ــه برن ــرای آنک ب
نشاســته دار دیگــر هنــگام پختــن بــه هــم نچســبد، قبال دو 
قاشــق روغــن خوراکــی بــه آب آن اضافــه کنیــد؛ مشــکل 

شــما حــل خواهــد شــود.
 سفید مثل یاس!

اگــر هنــگام پختــن پلــو یــا کتــه یعنــی زمانــی کــه برنــج 
در داخــل آب شــروع بــه جوشــیدن می کنــد، مقــدار کمــی 
آب لیمــو یــا آب نارنــج یــا آبغــوره یــا یــک تکــه زاج ســفید 
بــه آب برنــج اضافــه کنیــد، نه تنهــا پلــو یــا کتــه را ماننــد 
ــم  ــز از ه ــای آن را نی ــه دانه ه ــد، بلک ــاس ســفید می کن ی
جــدا می ســازد و مانــع از چســبیدن آن هــا بــه یکدیگــر و در 

ــه شــدن برنــج می شــود. نتیجــه ل
 جلوگیری از وارفتن غذا

بــرای آنکــه مــواد خوراکــی ماننــد کوفتــه و ... در آب از هــم 
ــا تخم مــرغ  ــدری آرد ی ــرود، ق ــه اصطــالح وا ن نپاشــد و ب

بــه آن بیفزاییــد و حــرارت آتــش را زیــاد کنیــد.
 کف جانانه

ــد  ــر کــف کن ــر و بهت ــرای آنکــه ســفیده تخم مــرغ زودت  ب
ــد؛  ــد. ســپس هــم بزنی ــه کنی ــه آن اضاف ــدری نمــک ب ق
کاایــران ــرد. آ ــع الزم کــف خواهــد ک ــر از موق ــی زودت خیل

سالمباشیم
 تأثیر پیاده روی تفریحی 

بر بهبود خلق و خو
ــد  ــی می توان ــاده روی تفریح ــد پی ــان می ده ــی ها نش بررس
خلــق و خــوی افــراد را تقویــت کنــد و بهبــود بخشــد. مرتــب 
ــالمت  ــظ س ــا و حف ــرای ارتق ــدی ب ــه کلی ــردن نکت ورزش ک
جســمی اســت؛ همچنیــن وقتــی صحبــت از ســالمت روان 
بــه میــان می آیــد، طبــق مطالعــات جدیــد حتــی پیــاده روی 
تفریحــی نیــز می توانــد بــه بهبــود خلــق و خــو کمــک کنــد. 
متخصصــان آمریکایــی دریافته انــد پیــاده روی تفریحــی 
ــژه در  ــق و خــو و احســاس آرامــش به وی ــت خل ــرای تقوی ب
بزرگســاالنی کــه بــه طــور طبیعــی بی تحــرک هســتند، مفیــد 
ــان داده  ــددی نش ــات متع ــه در مطالع ــی ک ــت. در حال اس
شــده کــه فعالیــت جســمی بــر ســالمت روان تاثیــر مثبــت 
دارد، متخصصــان آمریکایــی تاکیــد کردنــد تاکنــون مشــخص 
نبــوده چــه میــزان فعالیــت جســمی بــر احســاس آرامــش 
افــراد تاثیرگــذار اســت. در ایــن بررســی متخصصــان تصمیــم 
ــا مطالعــه روی ۴۱۹ فــرد ســالم  ــا ایــن رابطــه را ب  گرفتنــد ت
و میانســال مــورد ارزیابــی قــرار دهنــد. متخصصــان دریافتنــد 
آرامــش  ســطح  پایین تریــن  از  کم تحــرک  بزرگســاالن 
ــان  ــردگی در آن ــطح افس ــن س ــتند و باالتری ــوردار هس برخ
مشــاهده می شــود. ایــن وضعیــت نشــان می دهــد نداشــتن 
ــراد  ــرای ســالمت روان مضــر اســت. اف ــت جســمی ب فعالی

ــد. ایســنا ــت جســمی، آرامــش بیشــتری دارن دارای فعالی

سبکزندگی
حضرت فاطمه)س(

 شبیه ترین شخص به رسول خدا
هــر چــه  زهــرا ســالم هللا علیها،  فاطمــه   دربــاره  
ــه  ــم ک ــا نمی دانی ــم و حقیقت ــم گفته ای ــم، ک بگویی

ــیم.  ــد بیندیش ــه بای ــم و چ ــد بگویی ــه بای چ
ــن روح  ــن انســیه  حــوراء، ای ــاد وجــود ای ــدری ابع ــه ق ب
مجــرد و ایــن خالصــه  نبــوت و والیــت بــرای مــا پهنــاور 
ــر  ــا متحی ــه حقیقت ــت ک ــدنی اس ــان و درک ناش و بی پای

می مانیــم.
بــه کتاب هایــی کــه دربــاره  فاطمــه  زهــرا  اگــر 
اهــل  محدثیــن  بــه  وســیله   ســالم هللا علیها کــه 
ــات  ــد، روای ــگاه کنی ــت، ن ــده اس ــته ش ــنت نوش س
پیغمبــر  زبــان  از  کــه  می بینیــد  را  بســیاری 
صدیقــه   ســتایش  در  ه علیه وآله وســّلم  صّلی اللَّ
ــار  ــا رفت ــت ی ــده اس ــادر ش ــالم ص ــره علیهاالس طاه

می کننــد. نقــل  را  بزرگــوار  آن  بــا  پیغمبــر 
ــت:  ــه گف ــروف از عایشــه اســت ک ــث مع ــن حدی ای
»وهللا مــا رأیــت فــی ســمته و هدیه اشــبه برســول هللا 
صّلی هللا علیه وآله وســّلم مــن فاطمــة«؛ هیچ کــس 
ــندگی و  ــیما، درخش ــره، س ــت، چه ــاظ هیئ را از لح
ــر  ــه پیغمب ــه ب ــبیه تر از فاطم ــار، ش ــرکات و رفت ح
اکــرم ندیــدم.« )بیانــات رهبــر معظــم انقــاب در 

دیــدار بــا جمعــی از مداحــان 1373/۰۹/۰3(

  درک متقابل و باور مشترک 
عامل پایداری ازدواج

ــا اشــاره بــه اهمیــت باورهــا  جعفربــای، جامعه شــناس، ب
ــا و  ــی باوره ــت: نزدیک ــار داش ــن اظه ــادات زوجی و اعتق
اعتقــادات دو فــرد بــرای شــروع زندگــی مشــترک اهمیــت 
بســزایی دارد؛ چــرا کــه باعــث افزایــش دوام زندگــی 
مشــترک خواهــد شــد. در مقابــل زمانــی کــه دو فــرد هیــچ 
وجــه مشــترکی نداشــته باشــند و نتواننــد همدیگــر را درک 

ــود. ــدار می ش ــان ناپای ــی مشترکش ــد، زندگ کنن
بــای افــزود: همان طــوری کــه می دانیــم ارزش هــا و 
هنجارهــا کــه ریشــه در اعتقــادات افــراد دارد، نشــان دهنده 

ــردم اســت.  ــگ و آداب و رســوم م فرهن
ــترک  ــی مش ــت زندگ ــه اهمی ــاره ب ــا اش ــه ب وی در ادام
زوجیــن گفــت: بســیاری از خانواده هــا بــرای تشــکیل 
یــک زندگــی مشــترک بــرای فرزندشــان بــه دنبــال 
ــای  ــادات و ارزش ه ــه دارای اعتق ــی هســتند ک خانواده های
ــر بیشــتری در  ــر تأثی ــن ام ــه ای مشــابهی  باشــند؛ چــرا ک
تفاهــم خانواده هــا دارد. بــای در پایــان تأکیــد کــرد: بــرای 
ــای  ــوزش و مهارت ه ــرد آم ــن دو ف ــم در بی ــاد تفاه ایج
ارتباطــی بســیار مؤثــر اســت؛ همچنیــن زوجین بایــد پیش 
ــود را  ــرات خ ــادات و نظ ــارات، اعتق ــد، انتظ از ازدواج عقای
مطــرح کننــد تــا در زمــان تشــکیل یــک زندگــی مشــترک 

ــگاران ــوند. باشــگاه خبرن ــالف نش ــکل و اخت ــار مش دچ

خانواده

زندگیامروز سه شنبه 26 اردیبهشت ماه 1396 - سال سوم - شماره 430 روزنامه
دریچه

 مهاجرت لک لک ها به مریوان - عکس: تسنیم

 عکسی تاریخی از طغیان زاینده رود در محل پل مارنان اصفهان 
در سال 1333 هجری شمسی - مشرق

  تصویر روز »نشنال جئوگرافیک« از معدن خاک سرخ 
در جزیره هرمز ایران - عکس: مهدی ناظری  

    نیروهای عراقی به نبرد کوچه به کوچه در موصل 
برای آزادسازی کامل این شهر از دست داعش ادامه می دهند  

 مزارع پرورش گل در هلند  

  حضور والدیمیر پوتین در یک بازی هاکی در شهر سوچی 
و به ثمر رساندن چند گل - عکس: اسپوتنیک  
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