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تجاری سازی فرهنگ

گرچــه مفهــوم »تجاری ســازی فرهنــگ« هنــوز  ا
كاملــی  در حــال شــكل گیری اســت و تعاریــف 

از آن ارائــه نشــده، امــا بــه هــر تقدیــر نگرش هــای 
و  اقتصــاد  در  ثــروت  تولیــد  دربــاره  را  اساســی ای 
پایــداری جوامــع در عصــر تغییــرات ســریع در اختیــار 
كمــک ایــن مفهــوم می تــوان  جوامــع می گــذارد. بــه 
فعالیت هــای تجــاری در حوزه هــای گوناگــون فرهنگ 
فیلــم  تلویریــون،  و  رادیــو  نشــر،  صنعــت  از  اعــم 
تجســمی  هنرهــای  نمایشــی،  هنرهــای  موســیقی، 
هدفمنــد  را   ... و  ورزش  گردشــگری،  طراحــی،   و 
گــر نــگاه اقتصادی بــه فرهنــگ در الیه های  ســاخت. ا
قضاوت هــای  بــا  وســیع تری  همراهــی  اجرایــی 
علمی اقتصــادی  نگــرش  و  منطــق  غیرهنجــاری 
داشــته باشــد، آنــگاه بــه وضــوح دیــده می شــود...
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گذشته کیمیای وطن از حماسه حضور مردم در انتخابات روز  گزارش 

امام جمعه شهرکرد:

 | رئیس جمهور منتخب باید 
به وعده های خود و دستورات 
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امام جمعه اصفهان:

کسی شیطنت نکند  مواظب باشیم 
تا احساسات تهییج شود

آیت اهلل سید یوسف طباطبایی نژاد در آیین عبادی سیاسی 
نماز جمعه این هفته اصفهان اظهار داشت: تقوا به معنای 
كه انسان را از خدا دور می كند... پرهیز از آن چیزی است 

/منطقه ای استان های اصفهان و چهارمحال و بختیاری رتبه نخست روزنامه های استا�ن
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صفحه 5

گوشی های همراه  نگاهی به جدیدترین 
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عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان
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توسعه جمعیت، نیازمند 
سیاستگذاری درست و کارآمد

صفحه 11

دی
آبا

ف 
نج

ی 
طان

سل
ضا 

ز ر
س ا

عک
||  

 

در صفحه حماسه )12( ببینید



کوتاه اخبار 
جهانگیری:

ملت از آرمان های انقالب و رهبری 
دفاع می کنند

رأی  انداختــن  از  پــس  رئیس جمهــوری  اول  معــاون 
خــود در صنــدوق آرا در جمــع خبرنــگاران گفــت: بــر 
ــور  ــر کش ــه از سراس ــاری ک ــنجی ها و اخب ــاس نظرس اس
ــای صندوق هــای رأی  دریافــت می شــود، حضــور مــردم پ
چشــمگیر بــوده اســت. وی بــا بیــان اینکــه ایــن حماســه 
ــرای ملــت  ــی و هــم ب ــرای دشــمنان بیرون ــدگار هــم ب مان
ایــران پیام هایــی دارد، ادامــه داد: پیــام ایــن حماســه بــه 
ــتند و راه  ــه هس ــت یکپارچ ــه مل ــت ک ــن اس ــمنان ای دش
ــری  ــاب و رهب ــای انق ــد و از آرمان ه ــدا کرده ان ــود را پی خ
دفــاع می کننــد؛ پیــام آن بــه داخــل ایــن اســت کــه مــردم 
راه توســعه و پیشــرفت را شــناخته و ایــن مســیر را ادامــه 

ــا ــد داد. ایرن خواهن

هاشمی طبا:
همه باید به قانون پایبند باشیم

ســید مصطفــی هاشــمی طبا، نامــزد انتخابــات دوازدهمیــن 
ــون  ــه قان ــد ب ــه بای ــت: هم ــوری، گف ــت جمه دوره ریاس
ــون عمــل کنیــم. ایــن نامــزد  ــر قان ــه ُم پایبنــد باشــیم و ب
ــه  ــوع ک ــن موض ــاره ای ــوری درب ــت جمه ــات ریاس انتخاب
ــن  ــان انتخــاب نشــود، تمکی ــزد مطلوبت ــا نام ــر شــما ی اگ
ــرام  ــون احت ــه قان ــد ب ــه بای ــرد: هم ــح ک ــد، تصری می کنی
بگذارنــد؛ مــن هــم گفتــه ام کــه رئیس جمهــوری کــه 
نتوانــد بــه قانــون احتــرام بگــذارد، صاحیتــش را از دســت 
داده اســت؛ بنابرایــن هــر کــس کــه انتخــاب می شــود یــا 
ــرام بگــذارد. ــون و رأی مــردم احت ــه قان ــد ب نمی شــود، بای

هاشــمی طبا درخصــوص اولیــن اقــدام خــود پــس از اعــام 
نتیجــه گفــت: طبیعتــا تبریــک خواهــم گفــت. ایرنــا

وزیر کشور:
 نگاه مردم فقط به صداوسیما 

و ستاد انتخابات کشور باشد
ــای  ــازی ها در فض ــه فضاس ــردم ب ــت: م ــور گف ــر کش وزی
مجــازی توجــه نکننــد و نگاه شــان بــه صداوســیما باشــد.

عبدالرضــا رحمانــی فضلــی، وزیــر کشــور، بــا تشــکر از همــه 
عوامــل دخیــل در اجــرای انتخابــات اظهــار داشــت: احتمال 
ورود شــایعات از طریــق فضــای مجــازی وجــود دارد؛ لــذا 
نــگاه مــردم فقــط بــه صداوســیما و ســتاد انتخابــات کشــور 
باشــد. وزیــر کشــور بــا بیــان اینکــه از مــردم خــوب کــه در 
ایــن روزهــای تبلیغــات حضــور پرشورشــان شــرایط آرامــی 
ــتگاه های  ــه داد: دس ــم، ادام ــکر می کن ــرد، تش ــاد ک را ایج
نظارتــی و اجرایــی بــا اطمینــان کامــل از آرای ملــت صیانــت 
ــه ای  ــچ مرحل ــری در هی ــه تغیی ــرد و هیچ گون ــد ک خواهن
اتفــاق نخواهــد افتــاد. رهبــر انقــاب هــم در ســخنان خــود 
تاکیــد داشــتند کــه دســتگاه های نظارتــی مــورد اطمینــان 
هســتند. وزیــر کشــور تاکیــد کــرد: هیــچ دخالتــی در 
انتخابــات نخواهیــم کــرد، حتــی یــک رأی؛ ایــن اطمینــان 
را بــه مــردم می دهیــم انتخابــات در نهایــت صحــت و 

ســامت برگــزار شــود. تســنیم

سرمقاله
تجاری سازی فرهنگ

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان
دکتر علی رشیدپور

کــه بــازار فرهنگــی کشــور و حــوزه اقتصــاد 
ــاد  ــر اقتص ــود فراگی ــود را از رک ــگ، راه خ فرهن
جــدا می کنــد و بــا آزادی انتخــاب بیشــتری بــه 

مــی رود. مصرف کننــدگان  اســتقبال 
ــا  ــه کشــورهای دنی ــی شــدن، هم  در عصــر جهان
چالش هــای  بــا  ایــران  کشــور  جملــه  از  و 
ایــن  در  روبــه رو هســتند.  زیــادی  فرهنگــی 
ــعه و  ــرای توس ــنتی، ب ــای س ــرایط، رویکرده ش
حفــظ هویــت فرهنگــی، کارآیــی ســابق را ندارنــد. 
ظهــور شــرایط نویــن، در حیــات فرهنگــی جوامــع 
 همــه آن هــا را وادار بــه بازنگــری، بهســازی 
و  الگوهــای فکــری  و  نوســازی رویکردهــا  و 

عملــی خــود کــرده اســت. 
ــگ از  ــه فرهن ــه مقول ــن ب ــا پرداخت ــور م در کش
بعــد سیاســی و فلســفی تاکنــون وزن بیشــتری 
ــی  ــه خوب ــت. ب ــاص داده اس ــود اختص ــه خ را ب
ــی  ــه تنهای ــا ب ــن رویکرده ــه ای ــت ک ــان اس نمای
چالش هــای  و  وضعیــت کنونــی  پاســخگوی 
فرهنگــی در کشــور نیســتند. مــا بیــش از پیــش 
ــد  ــا بتوان ــم ت ــی داری ــای مدیریت ــه ابزاره ــاز ب نی
اقتصــادی  سیاســی،  فلســفی،  ابعــاد   همــه 
ــای نظــری  ــزد و دنی ــم بیامی ــی را دره و اجتماع
را بــا دنیــای عملــی کــه بــه شــدت از هــم 
ــد.  ــد بزن ــر پیون ــه همدیگ ــتند، ب ــته هس گسس
یکــی از الزامــات مدیریــت کارآمــد فرهنگــی در 
ــگ  ــی تنگاتن ــا در رقابت ــه فرهنگ ه ــرایطی ک ش
ــت  ــن مدیری ــد بی ــراری پیون ــد، برق ــرار گرفته ان ق
 تجــاری و مدیریــت فرهنگــی اســت. کاالهــا 
و خدمــات فرهنگــی نیــز ماننــد ســایر کاالهــا و 
خدمــات در معــرض نیروهــای بــازار قــرار دارنــد؛ 
امــا معمــوال نــگاه تجــاری بــه حــوزه فرهنــگ در 

معــرض چالــش قــرار دارد. 
تاکنــون رویکــرد رایــج در عرصــه فرهنــگ کمتــر 
بــه نمایــش جنبه هــای تجــاری آن پرداختــه 
اســت و تأملــی جــدی در شــیوه های نویــن 
ــه  ــه تجــاری فرهنــگ صــورت نگرفت ــاره جنب درب
دگرگونی هــای  و  نویــن  نگرش هــای  اســت. 
شــدن  تجــاری  مــوازات  بــه  مدیریتــی کــه 
ــر رخ داده   ــای اخی ــگ در دهه ه ــزون فرهن روزاف
بــرای فرهنــگ ســودمند اســت؛ هرچنــد ممکــن 
اســت بــا کاســتی ها و محدودیت هایــی نیــز 
ــد در  ــن صــورت می طلب ــه در ای مواجــه باشــد ک

ــرد. ــرار گی ــادی ق ــل انتق ــرض تحلی مع
ــی در  ــارت جهان ــه تج ــه عرص ــن ورود ب ــه یقی ب
مفاهیــم  شــناخت  نیازمنــد  فرهنــگ  حــوزه 
اندیشــه ها و نظریــات متنــوع اســت. بــدون 
ــوان تحــوالت تجــاری  شــناخت و آگاهــی نمی ت
در ایــن حــوزه را واقع بینانــه درک و تحلیــل کــرد. 
تجاری ســازی، فرآینــدی اســت کــه از طــرح 
کــردن و پــروردن یــک ایــده آغــاز می شــود 
تولیــد کاال  بــه ســمت  ایــده  توســعه  بــه   و 
و محصــول و در نهایــت عرضــه در بــازار فــروش 
اســتفاده کننده  یــا  )صنعــت  مشــتری  بــه 
نهایــی( می انجامــد. در ضمــن عصــر حاضــر 
عصــری اســت کــه فرهنــگ بــه طــور فزاینــده ای 
مســیر خــود را بــه بــازار یافتــه  و تحــوالت فناورانه 
منجــر بــه تغییــرات اساســی در مصــرف و نحــوه 
لــذت بــردن از کاالهــا و خدمــات فرهنگــی شــده 

 اســت. 
ــد رســانه ای  ــی شــدن و همگرایی هــای چن جهان
و فنــاوری ارتباطــات از راه دور مصرف کننــدگان 
 کاالهــا و پیام هــای فرهنگــی را بــه فعــاالن 
و پدیدآورنــدگان محتــوای خاقیــت ایــن کاالهــا 
ــی  ــر آن جهان ــاوه ب ــت.  ع ــاخته اس ــدل س مب
شــدن و مجــازی شــدن بــه همــه کشــورها فرصت 
می دهنــد تــا بتواننــد محصــوالت فرهنگــی خــود 
ــد  ــه دهن ــی ارائ ــازی و فیزیک ــای مج را در بازاره
و از ایــن طریــق ضمــن معرفــی ویژگی هــای 
تجــارت  طریــق  از  خــود  فرهنگــی  متمایــز 
کاالهــا و خدمــات مربوطــه، بــرای خــود قــدرت 
فرهنگــی کســب  نفــوذ  و  اقتصادی سیاســی 
تجاری ســازی  می تــوان گفــت  پــس  کننــد. 
کــه  فرآینــدی  از  اســت  عبــارت  فرهنــگ 
از  اســتفاده  بــرای  را  راهــی  فرهنــگ،  آن  در 
فناوری هــای جدیــد  و  پیشــرفت های علمــی 
ــود.  ــک ش ــازار نزدی ــای ب ــه تقاض ــا ب ــد ت می یاب
بــه عبــارت دیگــر، تجاری ســازی فرهنــگ یعنــی 
ــزار  ــده، روش، اب ــرح و ای ــکان دادن ط ــل م نق
ــف  ــری، کش ــی فک ــی، دارای ــش فن ــارت، دان مه
یــا اختــراع تــا بــازار بــه صــورت ســریع و بهینــه 
ــا  ــد ب ــن فرآین ــروزی. ای ــاری ام ــط تج در محی
مراحــل طــرح ایــده، طراحــی، توســعه، افزایــش 
ــرای  ــدی ب ــش های بع ــی و کوش ــد، بازاریاب تولی

ــد.  ــه می یاب ــول ادام ــرفت محص پیش
ــکل گیری  ــق ش ــروت از طری ــه ث ــم ب ــل عل تبدی
ــوالت  ــروش محص ــد و ف ــوآوری، تولی ــد ن فرآین
ــم  ــن ترتیــب عل ــر اســت و بدی ــد امکان پذی جدی
ــی  ــاه اجتماع ــت رف ــروت و در نهای ــه ارزش، ث ب

تبدیــل می شــود.
ســرانجام می تــوان اذعــان داشــت که تجاری ســازی 
تکمیل کننــده  و  پیچیــده  فعالیتــی  فرهنــگ، 
ــه  ــت و ب ــاوری اس ــه فن ــده ب ــل ای ــره تبدی زنجی
ــی در  ــی و اســتقال مال ــی، کارآفرین ثروت آفرین
ــن  ــذا در ای ــود. ل ــر می ش ــگ منج ــوزه فرهن ح
بــر آن  بعــدی ســعی  نوشــته و نوشــته های 
اســت ضمــن معرفــی مفهــوم تجاری ســازی 
الگوهــای  بــه  فرهنــگ،  تجاری ســازی  و 
تجاری ســازی مؤثــر فرهنــگ ، الزامــات و موانــع 
تجاری ســازی فرهنــگ در ایــران و مــوارد بالقــوه 
موجــود بــرای تجاری ســازی در بخــش فرهنــگ 
و هنــر کشــور اشــاره شــود و در نهایــت راهبردهــا 
ــن مســیر  ــادن در ای ــرای گام نه ــی ب و راهکارهای

ــه خواهــد شــد. ــز ارائ نی

P.Sharifi@eskimia.ir
پروانه شریفیگروه سیاست

ــد  ــد رأی بدهن ــه می توانن ــادی ک ــه  آح »هم
ــات  ــتند، وارد انتخاب ــون هس ــمول قان و مش
ــن  ــد؛ ای ــور کنن ــات را ُپرش ــوند و انتخاب بش
خواســته   مهم تریــن  و  خواســته  اولیــن 
ماســت.« مقــام معظــم رهبــری 1396/۰1/۰1

ــات ریاســت  ــن انتخاب ــا شــروع دوازدهمی ب
انتخابــات  دور  پنجمیــن  و  جمهــوری 
در  روســتا  و  شــهر  اســامی  شــوراهای 
سراســر کشــور، مــردم از همــان دقایــق 
ــور  ــور پرش ــا حض ــری ب ــاز رای گی ــه آغ اولی
خــود بــرای تحقــق حماســه دیگــری اعــام 
ــردم در  ــور م ــور پرش ــد. حض ــی کردن آمادگ
انتخابــات از دقایــق ابتدایــی آغــاز رای گیــری 

مثــل همیشــه مثال زدنــی بــود.
بــرای حضــور گســترده  فرمــان رهبــری 
بــا  تــا مــردم  بــود  انتخابــات کافــی  در 
ــارکت در  ــرای مش ــری ب ــلیقه و تفک ــر س ه
سرنوشــت خــود و بــا هــر ســن و جنســیتی 
ــور  ــت کش ــت از امنی ــظ و حراس ــرای حف ب
در پــای صندوق هــای رأی حاضــر شــوند 
ــان  ــور سرزمینش ــرای اداره ام ــان ب و خودش

ــد. ــم بگیرن تصمی
در  همیشــه  اصفهــان  والیتمــدار  مــردم 
ایــران  ملــت  تمامــی عرصه هــا همپــای 
بــه عرصــه آمدنــد و پــای آرمان هایشــان 
ــات،  ــتاده اند. انتخاب ــس ایس ــن نف ــا آخری ت
یکــی از ایــن عرصه هاســت کــه اصفهانی هــا 
ــر دوره  ــد و در ه ــی دارن ــه خوب ــا آن رابط ب
بــا  و  داشــته اند  دشمن شــکن  حضــوری 
امــام و رهبــری تجدیــد بیعــت کرده انــد.

پیــر و جــوان، زن و مــرد، رأی اولی هــا و 
 همــه و همــه در ایــن میــدان حاضــر بودنــد 
و بــا حضــور در انتخابــات، مشــت محکمــی 
ــام وارد  ــاب و نظ ــمنان انق ــان دش ــه ده ب

ــد. کردن
فرزنــدان و کــودکان خانواده هــا نیــز بــا 
وجــود اینکــه هنــوز بــه ســن قانونی نرســیده  
بودنــد، پــدر و مــادر خــود را در هنــگام 
رأی دادن همراهــی کردنــد تــا حضــور در 
ــات و مشــارکت در سرنوشــت کشــور  انتخاب

را از امــروز بیاموزنــد. 
نکتــه جالــب توجــه در ایــن لحظــات حضــور 
افــراد مســن در کنــار رای گیری هــا در محــل 
شــعب اخــذ رای بــود کــه در چهــره تک تــک 

آن هــا شــور و نشــاط مــوج مــی زد و هــر فــرد 
ــخن  ــات س ــوص انتخاب ــتیاق درخص ــا اش ب

می گفــت.
 حضور مادران شهدا

ــد شــهیدش را  ــر دو فرزن ــه تصوی ــادری ک م
ــد  ــه نبای ــود ک ــد ب ــراه داشــت، معتق ــه هم ب
حــرف رهبــر را زمیــن گذاشــت و وقتــی 
ایشــان می فرماینــد صبــح زود در انتخابــات 
ــه  ــد همــان ســاعات اولی ــد، بای شــرکت کنی

ــام داد.  ــم را انج ــن کار مه ای
 عروس و داماد پای صندوق رای

در میــان صف هــای طوالنــی یــک عــروس و 
دامــاد اصفهانــی بــه پــای صندوق هــای رای 
ــم  ــا آمده ای ــه اینج ــد: ب ــا گفتن ــد. آن ه آمدن
تــا همان طــور کــه سرنوشــت و زندگــی 
مشــترک خــود را بــا تصمیــم مشــترک 
آینــده  و  فرزنــدان  سرنوشــت  گرفتیــم، 
خــود را بــا رای دادن بــه  ریاســت جمهــوری 

ــم. ــن کنی ــود تعیی ــر خ مدنظ
 انگشتانی که سرنوشت راتعیین کردند

ــی  ــت زیبایی های ــای جمعی ــان الب ــن می در ای
اخــذ  شــعب  از  یکــی  در  می شــد.  دیــده 
رای پیــرزن 92  ســاله اصفهانــی بــه پــای 
ــات شــرکت  ــد و در انتخاب صندوق هــای رای آم
ــان  ــت: سرنوشــت جوان ــرزن گف ــن پی ــرد. ای ک
ایــن مملکــت در ایــن انتخابــات  مشــخص 
می شــود و مــن بنــا بــر فرمایــش مقــام 
معظــم رهبــری در انتخابــات شــرکت و بــه 
ایــن وظیفــه خــود عمــل کــردم.  آمــدم تــا بــا 
ــم،  ــری می کن ــه جوه ــتی ک ــود و انگش رای خ
سرنوشــت همیــن بچه هایمــان را تعییــن کنــم.

 حضور گسترده رای اولی ها
ــز  ــا نی ــت، رای   اولی ه ــان جمعی ــا در می ام
ــه صــورت  ــد،آن هــم ب ــه چشــم می خوردن ب
جمعــی؛ محدثــه نیــز یــک جــوان رای اولــی 
صنــدوق  بــه  را  خــودش  رای  بــود کــه 
انداخــت. وی از اینکــه توانســته بــود وارد 
ــد از زندگــی شــود کــه حــق  عرصــه ای جدی
انتخــاب داشــته باشــد و خــودش را در 
سرنوشــت کشــورش شــریک ببینــد، بســیار 
بــود. وی گفــت: همیشــه در  خوشــحال 
دوره هــای پیشــین انتخابــات در کنــار پــدر و 
مــادرم در ســاعات اولیــه روز در در حوزه هــای 
ــه  ــا از اینک ــدم؛ ام ــر می ش ــی حاض انتخابات
ــم و  ــرکت کن ــات ش ــتم در انتخاب نمی توانس
رای بدهــم، ناراحــت بــودم و امــروز از اینکــه 
ــده  ــاز ش ــن ب ــی م ــری در زندگ ــاب دیگ ب

ــحالم. ــی خوش ــت، خیل اس
 اصفهانی هــا بــا خانــواده پــای صندوق های 

رای
پــدری کــه همــراه بــا اعضــای خانــواده 
ــه  ــود ب ــده ب ــات آم ــرای شــرکت در انتخاب ب
خبرنــگار مــا گفــت: بــرای مــن فرقــی نــدارد 
چــه کســی رئیس جمهــور شــود. بــرای مــن 
ســامتی مــردم و آرامــش و امنیــت کشــورم 
اهمیــت دارد. بــه امیــد آنکــه مشــکات 
همــه جوانــان اعــم از بیــکاری ازدواج اعتیــاد 

ــد خــدا رفــع شــود. ــه امی ب
ــرا  ــوان »رهب ــا عن ــای ب ــا پاکارده ــردم ب م
آمده ایــم تــا جانمــان را فدایــت کنیــم« 
پیــام مهمــی را در روز تعییــن سرنوشــت بــه 

ــد. ــره کردن ــان مخاب جهانی

طــی  بیگانــه  رســانه های  هرچنــد 
القــای  در  ســعی  گذشــته  روز  چنــد 
داشــتند  ایــران  در  انتخابــات  بی اثــری 
و می خواســتند بــا ایــن حربــه مــردم 
را نســبت بــه تعییــن سرنوشــت خــود 
صبــح  از  آنچــه  امــا  کننــد،  مایــوس 
ــران  ــان و ای ــتی اصفه ــز و اردیبهش دل انگی
آمــاده جشــن  را  ایــران خــود  برآمــد، 
ــک روز  ــور از ی ــس از عب ــرد و پ ــور ک حض
پــرکار و حماســی، بــار دیگــر نشــانه ای 
 از ننــگ بــر پیشــانی اســتکبار جهانــی

نشاند.

ــی  ــد و وقت ــی ش ــی همگان ــات وقت »انتخاب
ــدا  ــزت پی ــور ع ــد، کش ــرکت کردن ــه ش هم
ــزت  ــامی ع ــوری اس ــام جمه ــد، نظ می کن
پیــدا می کنــد، کشــور بیمــه می شــود، نظــام 

جمهــوری اســامی بیمــه می شــود.« 
مقام معظم رهبری 1394/11/19

گزارش کیمیای وطن از حماسه حضور مردم در انتخابات روز گذشته

پرشورتر از همیشه

ادامه از صفحه اول

آیــت هللا ســید یوســف طباطبایی نــژاد در آییــن عبادی سیاســی 
نمــاز جمعــه ایــن هفتــه اصفهــان اظهــار داشــت: تقوا بــه معنای 
پرهیــز از آن چیــزی اســت کــه انســان را از خــدا دور می کنــد. 
وی بــا بیــان اینکــه خداونــد متعــال ســنت هایی دارد کــه ایــن 
ــنت اول  ــزود: س ــت، اف ــر نیس ــنت ها تغییرپذی ــا و س روش ه
تعییــن سرنوشــت انســان بــه دســت خــودش اســت و انســان 

می توانــد خــود سرنوشــت خــود را انتخــاب کنــد.
امــام جمعــه اصفهــان ســنت دوم را امتحــان و آزمایــش 
دانســت و اذعــان کــرد: همــه بنــدگان خــدا امتحــان می شــوند 
آزمایــش  و  انســان ها  اعمــال  بــرای ســنجش  و خلقــت 
آن هاســت. نماینــده ولــی فقیــه در اســتان اصفهــان در ادامــه 
ــت  ــان دادن راه درس ــرای نش ــران ب ــام پیامب ــرد: تم ــرح ک  مط

و راه غلط به انسان مبعوث شده اند.
طباطبایی نــژاد بــا اشــاره بــه اینکــه بعضــی آیــات قــرآن 
مصداق هــای لغــزش را هشــدار داده انــد، گفــت: از دیــد قــرآن 
ــه  ــد نتیج ــه می توان ــت ک ــان اس ــل امتح ــد مح ــال و فرزن م
ــا  ــود، ام ــر در خــط اســام ب ــد داشــته باشــد؛ زبی ــا ب خــوب ی
ــان  ــه اذع ــرد. وی در ادام ــرف ک ــدر را منح ــدهللا، پ ــر او، عب پس

ــته  ــی خس ــد و وقت ــد آدم دور می زن ــیطان دور فرزن ــرد: ش ک
می شــود، از طریــق مــال او را فریــب می دهــد.

ــاد  ــد زی ــداد فرزن ــرد: از تع ــح ک ــان تصری ــه اصفه ــام جمع ام
نترســید؛ از خودتــان بترســید و فرصــت جوانــی و فرزنــدآوری را 
از دســت ندهیــد تــا در زمــان پیــری، حامی و پشــتیبان داشــته 
باشــید. طباطبایی نــژاد در بــاره مســئله انتخابــات اذعــان کــرد: 
تبلیغــات رضایت بخــش و گاه در شــأن جمهــوری اســامی 
نبــود کــه بــه ســبک آمریکایــی بــه هــم حملــه کننــد؛ طرفــداران 
ــاف  ــن کار خ ــه ای ــد ک ــاره می کردن ــا را پ ــد عکس ه ــم نبای ه
شــرع مقــدس اســت. وی بــا اشــاره بــه ســخن مقــام معظــم 
ــا حضــور گســترده  ــا ب ــه این ه ــرد: هم ــری خاطرنشــان ک رهب
ــتند؛  ــئول هس ــدا مس ــگاه خ ــا در پیش ــود؛ ام ــران می ش جب
باالخــره یــک کــدام رأی می آورنــد و بایــد عقــل را بــه کار 

ــا بــرادری حفــظ شــود.  ــد ت بیندازن
امام جمعــه اصفهــان در پایــان اظهــار کــرد: تفرقــه، کار شــیطان 
اســت و بایــد مواظــب باشــیم کســی شــیطنت نکنــد تــا 
احساســات تهییــج شــود؛ بــه گفتــه امــام خمینــی مــا مأمــور 

ــه نتیجــه. فــارس ــه هســتیم، ن ــه وظیف ب

ــا  ــد ب ــع تقلی ــی از مراج ــوادی آمل ــدهللا ج ــت هللا عب  آی
تجلیــل و تقدیــر از حضــور مــردم در پــای صندوق هــای 
جمهــوری  ریاســت  از  اعــم  مســئوالن   رأی گفــت: 
ــا  ــه ب ــند ک ــته باش ــر را داش ــن هن ــد ای ــران بای و دیگ
ــه عنــوان ســتون دیــن  خدمــات خــود ایــن مــردم را ب

ــد.  ــه دارن ــرپا نگ س
ایــن مرجــع تقلیــد در جمــع خبرنــگاران افــزود: مــردم 
بــرای رأی انداختــن و حضــور در پــای صندوق هــای رای 
نیســتند، بلکــه مــردم ســتون دیــن هســتند. حضــرت 
ــی  ــن معرف ــتون دی ــوان س ــه عن ــردم را ب ــی)ع( م عل
کــرده، نــه ســتون سیاســت، جمهــوری و حکومــت. وی 
ــردم را ســتون  ــه اســام م ــم ک ــد بفهمی ــه داد: بای ادام
ــه  ــا در منطق ــت؛ م ــتون سیاس ــه س ــد، ن ــن می دان دی
ــم  ــر می بری ــه س ــل ب ــت کام ــتیم و در امنی ــن هس می
ــد  ــد و بای ــه اســتقبال شــهادت رفته ان ــا ب ــدان م و فرزن
ــظ  ــتون را حف ــن س ــه ای ــد ک ــن باش ــاش ای ــام ت تم

کنیــم.
آیــت هللا جــوادی آملــی بیــان کــرد: مــا دربــاره نمــاز جــز 

ایــن نداریــم کــه نمــاز ســتون دیــن اســت و امــا دربــاره 
ــردم را  ــه اســت؛ م ــه کار رفت ــی ب ــرات جالب ــردم تعبی م
خالــق مــردم معرفــی می کننــد و حــرف خالــق مــردم 

را بایــد از انبیــا و اولیــای الهــی شــنید.
وی گفــت: ســتونی کــه زمیــن افتــاده، نمی توانــد 
ــی  ــب آن خال ــه جی ــی ک ــد؛ ملت ــل کن ــکلی را ح مش
تعــارف نمی تــوان آن  بــا  اســت و ســرپا نیســت، 
ســتون را ســرپا نگــه داشــت. وی افــزود: داشــتن 
ــر  ــر اگ ــت؛ رهب ــه اس ــرف قضی ــک ط ــوب ی ــر خ رهب
ــردم  ــه م ــی ک ــد، مادام ــم باش ــب)ع( ه علی بن ابی طال
ــی  ــت او قطع ــند، شکس ــدار نباش ــر و پای ــی، حاض راض

ــت. اس
ــد ادب  ــا بای ــرد: م ــه ک ــی اضاف ــوادی آمل ــت هللا ج آی
ــر  ــرام س ــن ادب و احت ــم و ای ــظ کنی ــرام را حف و احت
ــتون را  ــد س ــی بای ــت؛ ول ــوظ اس ــش محف ــای خوی ج
ســرپا نگــه داشــت. وی ابــراز امیــدواری کــرد نتیجــه ای 
ــرت  ــت حض ــورد رضای ــد م ــا درمی آی ــه از صندوق ه ک

ــا ــد. ایرن ــج( باش ولیعصر)ع

امام جمعه اصفهان:

مواظب باشیم کسی شیطنت نکند تا احساسات تهییج شود
آیت هللا جوادی آملی:

 مسئوالن باید مردم را به عنوان ستون دین سرپا نگه دارند

،،
بــا شــروع دوازدهمیــن انتخابــات 
پنجمیــن  و  جمهــوری  ریاســت 
دور انتخابــات شــوراهای اســامی 
شــهر و روســتا در سراســر کشــور، 
مــردم از همــان دقایــق اولیــه آغــاز 
رای گیــری بــا حضــور پرشــور خــود 
دیگــری  حماســه  تحقــق  بــرای 

کردنــد. آمادگــی  اعــام 
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از وظایــف کســی کــه مدیریــت یــک مجموعــه یــا 
ــرد  ــده می گی ــه عه ــاد و شــهر و کشــور را ب ــک نه ی
تصمیم گیــری اســت. در واقــع می تــوان گفــت 
ــر، تصمیم گیــری  ــن وظیفــه یــک مدی کــه مهم تری
اســت. اگــر مدیــر جرئــت و جســارت تصمیم گیــری 
ــد و  ــد و رش ــل می مان ــا معط ــد، کاره ــته باش نداش

توســعه بــا کنــدی مواجــه خواهــد شــد. 
تصمیم گیــری ســه رکــن اساســی دارد کــه اگــر هــر 
ســه در اتخــاذ یــک تصمیــم مدنظــر قــرار گیــرد، آن 

تصمیــم بــه نتیجــه مطلــوب خواهــد انجامیــد: 
رکــن اول تصمیم گیــری »آگاهــی از شــرایط موجــود 

و جمــع آوری اطاعــات« اســت. 
امــام علــی)ع( در ایــن خصــوص می فرماینــد: 
»داناتریــن مــردم کســی اســت کــه آینــده را بهتــر 

ــد.« ببین
ــت  ــری اس ــی، ام ــدرت پیش بین ــری و ق  آینده نگ
ــد؛  ــع کن ــا را مرتف ــیاری از نیازه ــد بس ــه می توان ک
ایــن موضــوع اتفــاق نمی افتــد مگــر اینکــه بــا 
جریان هــا  و  پدیده هــا  بــه  تمــام  تیزهوشــی 
ــتخراج  ــات اس ــت اطاع ــز و درش ــده و ری ــگاه ش  ن
تصمیم گیــری    به موقــع  و  برقــرار  پیوندهــا  و 

شــود.
تجــارب  از  رکــن دوم تصمیم گیــری »اســتفاده 

ــت.  ــته« اس گذش
ــد: »هــر  ــه می فرماین ــن زمین ــی)ع( در ای ــام عل ام
کــس کــه از وقایــع گذشــتگان عبــرت بگیــرد 
بصیــرت پیــدا می کنــد و کســی کــه بصیــرت 
ــز  ــم آن را نی ــل و فه ــدرت تحلی ــد، ق ــی یاب و بینای
 پیــدا می کنــد و آن کســی کــه فهمیــد، عالــم 

می شود.« 
رکــن ســوم تصمیم گیــری نیــز »مشــورت کــردن« 

اســت. 
امــام بــه مالــک می فرماینــد: »ای مالــک، در 
امــوری کــه واقعیــت آن هــا بــر تــو روشــن نیســت 
ــه  ــان ب ــا آن ــن و ب ــع ک ــان را جم ــان و آگاه دانای
ــگاه نظــری را کــه مــورد  ــرداز؛ آن ــاع بپ بحــث و اقن
اتفــاق دانایــان مســلمین اســت، بــه مرحلــه اجــرا 

درآور.« 
چیــز  »هیــچ  می فرماینــد:  حضــرت  بــاز  و 
ماننــد مشــورت، درســتی و حقیقــت را آشــکار 

 » . زد نمی ســا
اما با چه کســانی باید مشورت کرد؟ 

امــام علــی)ع( مالــک را از مشــورت بــا چنــد 
را  بازمی دارنــد و می فرماینــد: »و بخیــل  گــروه 
ــو را از نیکــوکاری  ــه ت در مشــورت خــود راه مــده ک
بازگردانــد و از درویشــی می ترســاند و نــه ترســو را؛ 
چــون در کارهــا ناتوانــت جلــوه دهنــد یــا بــا آزمنــد 
مشــورت مکــن کــه تــو را بــه جمــع مــال از راه ســتم 
تشــویق کنــد؛ بخــل و ســتم و حــرص غریزه هایــی 
ــده        ــع ش ــر جم ــاد بش ــه در نه ــتند ک ــف هس مختل

ــه خداســت.« ــی ب و همــه بدگمان

قالیباف:
 بعد از انتخابات حتما 

رقابت ها به پایان خواهد رسید 
ــات  ــد از انتخاب ــان اینکــه بع ــا بی ــاف ب ــر قالیب محمدباق
حتمــا رقابت هــا بــه پایــان خواهــد رســید و کار و 
ــکات  ــر و مش ــا فق ــارزه ب ــردم در مب ــرای م ــت ب خدم
اقتصــادی آغــاز می شــود، تصریــح کــرد: امیــدوارم 
 بــا هــر گرایشــی دســت بــه دســت هــم دهیــم 
ــر  ــم. محمدباق ــت کنی ــز خدم ــردم عزی ــن م ــه ای و ب
انداختــن رأی خــود در صنــدوق  از  قالیبــاف پــس 
 اظهــار کــرد: »انتخابــات« جشــن جمهوریــت نظــام 

است.
ــه  ــردم مای ــور م ــدوارم حض ــرد: امی ــد ک ــاف تاکی قالیب
افتخــار و مهــر دوبــاره بــر نظــام اســامی باشــد؛ حضــور 
مــردم بــا هــر گرایــش و ســلیقه ای نشــان می دهــد کــه 
ــان  ــته از می ــی و برخاس ــام مردم ــک نظ ــام ی ــن نظ ای

مــردم اســت.
ــا  ــا رقابت ه ــات حتم ــد از انتحاب ــه بع ــان اینک ــا بی وی ب
ــرای مــردم  ــان خواهــد رســید و کار و خدمــت ب ــه پای ب
در مبــارزه بــا فقــر و مشــکات اقتصــادی آغــاز می شــود 
ــه  ــت ب ــی دس ــر گرایش ــا ه ــدوارم ب ــرد: امی ــح ک تصری
ــت  ــز خدم ــردم عزی ــن م ــه ای ــم و ب ــم دهی ــت ه دس

ــم. میــزان کنی

رئیس قوه قضائیه:
 مسلما پیروز واقعی این انتخابات 

ملت ایران است 
آیــت هللا آملــی الریجانــی پــس از انداختــن رأی خــود بــه 
ــه  ــارغ از نتیج ــرد: ف ــح ک ــگاران تصری ــع خبرن ــدوق در جم صن
ــران  ــزرگ ای ــت ب ــات، مل ــن انتخاب ــی ای ــروز واقع ــلما پی مس
ــت از  ــا حضــور خــود، همبســتگی، اتحــاد و حمای ــه ب اســت ک
نظــام را نشــان می دهنــد و ضمــن خنثــی ســاختن توطئه هــای 
دشــمنان در منطقــه و جهــان، ســطح اقتــدار و امنیــت ملــی را 

ارتقــا می بخشــند.
ــم  ــا ه ــمنان م ــروز دش ــزود: ام ــی اف ــتگاه قضای ــس دس رئی

ــا وجــود  اعتــراف می کننــد کــه در جمهــوری اســامی، مــردم ب
ــر  ــا ب ــام ایســتاده اند و بن ــای نظ ــا پ ــه فشــارها و تحریم ه هم
تعبیــر آن هــا یــک رونــد دموکراتیــک در کشــورمان برقــرار اســت 

ــد. ــه رأی می دهن ــردم آزادان و م
آیــت هللا آملــی الریجانــی بــا بیــان اینکــه عــاوه بــر حضــور در 
ــرای  ــی ب ــیار مهم ــه بس ــز مؤلف ــح نی ــاب اصل ــات، انتخ انتخاب
پیشــرفت کشــور اســت، اظهــار کــرد: ان شــاءهللا مــردم شــریف 
ــرت، هوشــیاری، تأمــل و دقــت  ــا بصی ــل همیشــه ب ــران مث ای
فــرد اصلــح را بــرای اداره قــوه مجریــه و همچنیــن افــراد اصلــح 
را بــرای عضویــت در شــوراهای اســامی شــهر و روســتا انتخــاب 
ــور  ــتر کش ــه بیش ــدار هرچ ــرفت و اقت ــاهد پیش ــا ش ــد ت کنن

باشــیم. فــارس

اخبار سیاسی

نامــزد انتخابــات دوازدهمیــن دوره ریاســت جمهــوری گفــت: 
ــود و  ــرا می ش ــون اج ــدار قان ــر م ــا ب ــور م ــات در کش انتخاب
همــه بایــد بــه نتیجــه آن احتــرام بگذاریــم و بــه آن تمکیــن 

کنیــم.
حجت االســام و المســلمین ســید ابراهیــم رئیســی روز 
ــرکت در  ــذ رأی و ش ــعبه اخ ــور در ش ــس از حض ــه پ جمع
انتخابــات در جمــع خبرنــگاران بــا بیــان اینکــه در کشــور مــا 
محــور همــه چیــز قانــون اســت، بــر اجــرای کامــل قانــون بــه 
عنــوان ســاز و کار رســمی تاکیــد کــرد. وی گفــت: حق النــاس 
ــاب  ــم انق ــر معظ ــه رهب ــت ک ــداری اس ــوه ای از قانونم جل

بــر آن تاکیــد فرمودنــد. رئیســی بــا بیــان اینکــه رأی گیــری 
ــی دارد،  ــش و قانون ــاز وکاری اطمینان بخ ــا، س ــور م در کش
افــزود: همــه بایــد آرای مــردم را امانتــی الهــی بدانیــم و هــر 

ــم.  نتیجــه ای حاصــل شــد، آن نتیجــه را بپذیری
ــا  ــوری ب ــت جمه ــات ریاس ــن دوره انتخاب ــزد دوازدهمی نام
ــر  ــه فرمایــش حضــرت امــام خمینــی)ره( مبنــی ب اشــاره ب
میــزان بــودن رأی مــردم در انتخابــات اظهــار کــرد: مشــارکت 
ــی  ــی، علم ــادی، سیاس ــاد اقتص ــات از ابع ــردم در انتخاب م
ــدرت  ــش ق ــن نمای ــت و همچنی ــوردار اس ــی برخ و فرهنگ

ــا ــادی دارد. ایرن ــت زی ــران اهمی ــی ای بین الملل

ــا میرســلیم،  ــی آق ســید مصطف
دوازدهمیــن  کاندیــدای 
انتخابــات ریاســت جمهــوری، 
ــه  ــؤال ک ــن س ــه ای ــخ ب در پاس
واکنــش شــما بــه پیــروزی رقبــا 
ــود،  ــد ب ــات چــه خواه در انتخاب
اظهــار داشــت: هــر کــس برنــده 
ــت  ــم گف ــک خواه ــه او تبری ــات باشــد، ب ــن انتخاب ای
ــناخت  ــل ش ــه حاص ــم را ک ــه ای از آورده های و مجموع
ــه  ــب پیشــنهادهایی ارائ از وضــع کشــور اســت، در قال

ــرد. ــم ک خواه
وی افــزود: بحمــدهللا مــردم بــا شــور و دلگرمــی 

بســیار خوبــی در انتخابــات مشــارکت می کننــد و 
 امیــدوارم نتیجــه مطلــوب از ایــن حضــور حاصــل

شود. 
میرســلیم بــا بیــان اینکــه یکــی از وجــوه مردم ســاالری 
دینــی، نظــارت عمومــی اســت، اظهــار داشــت: حفــظ 
مشــارکت عمومــی در کنــار نظــارت عمومی بســیار مهم 
اســت و مــردم بایــد پــس از انتخابــات نیــز در صحنــه 
 نظــارت حاضــر باشــند و خواســته های خــود را مطالبــه 

کنند. 
ــون  ــه قان ــد ب ــی بای ــت: همگ ــان گف ــلیم در پای میرس
تمکیــن کننــد و تــا زمانــی کــه راه قانــون وجــود دارد، 

ــیم. میــزان ــع باش ــر آن مطی ــی در براب ــد همگ بای

حســن روحانــی، نامزد انتخابات ریاســت جمهــوری، با تاکید 
بــر اینکــه حضــور پرشــور در انتخابــات قــدرت ملــی و امنیــت 
ــد، گفــت: هــر نامــزدی کــه انتخــاب  ــی را تقویــت می کن مل
می شــود، بایــد بــه او کمــک کــرد تــا این مســئولیت ســنگین 
را بــه ســرانجام برســاند و هــر کــس کــه انتخــاب می شــود، 
 بایــد از بــا وحــدت، همدلــی و نشــاط و شــادی بــه او کمــک

کنیم.
حجت االســام و المســلمین حســن روحانــی پــس از 
انداختــن رأی خــود بــه صنــدوق در جمــع خبرنــگاران گفــت: 
یکــی از آورده هــا و آثــار نظــام جمهــوری اســامی حاکمیــت 

ملــی اســت و ایــن حاکمیــت را حضــور مــردم در شــهرها و 
 روســتاها و در صفــوف طوالنــی صندوق هــای رأی بــه اثبــات 
ــات  ــور در انتخاب ــور پرش ــرد: حض ــد ک ــاند. وی تاکی می رس
قــدرت ملــی و امنیــت ملــی را تقویــت می کنــد و راه 

را همــوار می کنــد. پیشــرفت 
ــود،  ــاب می ش ــه انتخ ــزدی ک ــر نام ــه داد: ه ــی ادام روحان
ــه  ــن مســئولیت ســنگین را ب ــا ای ــه او کمــک کــرد ت ــد ب بای
 ســرانجام برســاند و هــر کســی کــه انتخــاب می شــود 
 بایــد از بــا وحــدت، همدلــی و نشــاط و شــادی بــه او کمــک 

کنیم. خبرآنالین

رئیسی:

همه باید به نتیجه انتخابات احترام بگذاریم

میرسلیم: 

هر کس برنده انتخابات باشد، به او تبریک خواهم گفت

روحانی:

هر نامزدی که انتخاب می شود، باید به او کمک کرد

حجت االســام و المســلمین محمدعلــی نکونــام در خطبه هــای 
نمــاز جمعــه ایــن هفتــه شــهرکرد بــا اشــاره بــه حضــور باشــکوه 
مــردم در انتخابــات اظهــار داشــت: مــردم در جمهــوری  اســامی 
ــد  ــن می کنن ــان را تعیی ــت کشورش ــود سرنوش ــت خ ــا دس  ب
ــر  ــت. ه ــر اس ــور مؤث ــا در اداره کش ــش آن ه ــد نق ــاور دارن و ب
ــوان رئیس جمهــور انتخــاب  ــه  عن ــا هــر ســلیقه ای ب کســی و ب
ــری  ــای خــود و دســتورات رهب ــه وعده ه ــه دارد ب شــود، وظیف

پایبنــد باشــد. 
وی اضافــه کــرد: مــردم در انتخــاب رئیس جمهــور آزاد هســتند؛ 
ــه اشــکال مختلــف در ایــن حضــور  امــا دشــمن ســعی دارد ب
خدشــه وارد کنــد. انتخابــات پایه هــای نظــام جمهوری اســامی 
راه  بایــد  منتخــب  رئیس جمهــور  و  می کنــد  مســتحکم  را 

انقــاب، رهبــر و مــردم را ادامــه دهــد. 
امــام جمعــه شــهرکرد بــا انتقــاد 
 2۰3۰ ســند  مخفیانــه  اجــرای  از 
ــن  ــرد: ای ــان ک ــور بی ــکو در کش یونس
ســند در حالــی بــود کــه مــا در کشــور 
خودمــان ســند تحــول داریــم؛ انتظــار 
مــا از مســئوالن کشــور ایــن اســت کــه 

ــه شــود.  ــز ارائ ــان نی ــه جهانی ســند تحــول در کشــور اجــرا و ب
نکونــام تصریــح کــرد: متاســفانه مســئوالن کشــور نــگاه بیرونــی 
ــد  ــیار دغدغه من ــا بس ــان م ــبختانه فرهنگی ــی خوش ــد؛ ول دارن
ــه  ــز باعــث می شــود ک ــه نی ــن دغدغ ــن هســتند و همی و مؤم

ــتند. ــی بایس ــائل این چنین ــیاری از مس ــوی بس جل

امام جمعه شهرکرد:

رئیس جمهور منتخب باید به وعده های خود و دستورات رهبری پایبند باشد

عکس رضاسلطانی - کیمیای وطن



کوتاه اخبار 
 رئیس اتاق بازرگانی اصفهان 

انتقاد کرد:
 تولیدکنندگان سنگ ایرانی 
عقب تر از تکنولوژی روز دنیا

بــه اعتقــاد رئیــس اتــاق بازرگانــی اصفهان کیمیای وطن
امــروز مــا می توانیــم بعــد از نفــت یــا جایگزینــی نفــت، نــگاه 
ویــژه ای بــه صنعــت ســنگ داشــته باشــیم؛ چــرا کــه از نظــر 
ــت.  ــوردار اس ــی برخ ــت باالی ــگ و ... از کیفی ــوع رن ــوع، تن ن
ســید عبدالوهــاب ســهل آبادی بــا انتقــاد از اینکــه متاســفانه 
مــا در بازارهــای جهانــی جایــگاه چنــدان خوبــی در صنعــت 
ــن  ــی از مهم تری ــاید یک ــد: ش ــد می کن ــم، تاکی ــنگ نداری س
زمینــه  در  ســنگ  فــراوری  بــه  کم توجهــی  آن  دالیــل 
به روزرســانی تولیــدات ســنگ اســت. وی بــا تاکیــد بــر اینکــه 
متاســفانه واحدهــای صنعتــی مــا در بخــش ســنگبری به روز 
نیســتند و بــه ایــن جهــت نمی تواننــد جایگاهــی در بازارهــای 
ــا ایــن حــال  ــد: ب ــد، تصریــح می کن ــه دســت آورن ــی ب جهان
ــادرات  ــه ص ــد در زمین ــا می توان ــنگ م ــت س ــدم صنع معتق
جایگزیــن نفــت شــود کــه ایــن نیازمنــد توجــه خــاص اســت 
و بایــد بخــش خصوصــی در ایــن زمینــه وارد شــود. رئیــس 
اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و کشــاورزی اســتان اصفهان 
ــا وجــود پتانســیل های صنعــت  ــاد از اینکــه امــروز ب ــا انتق ب
ســنگ، شــاهد واردات ســنگ هســتیم و ایــن یکــی از 
مشــکالت عمــده ماســت، می گویــد: بــه اعتقــاد بنــده 
ــنگ  ــازار س ــد ب ــفارتخانه ها بای ــا در س ــادی م ــان اقتص رایزن
ــد  ــی کنن ــا معرف ــی را در دنی ــنگ های ایران ــوع س ــوع و تن  ن
و مهم تــر اینکــه واحدهــای ســنگبری بایــد در نمایشــگاه های 
بین المللــی حضــور یابنــد. وی بــا اعتقــاد بــر اینکــه در ابتــدا 
بایــد اصالحاتــی در ماشــین آالت صنعــت ســنگبری صــورت 
ــی  ــاق بازرگان ــوص ات ــن خص ــد: در ای ــد می کن ــرد، تاکی گی

فعالیت هایی در دست اقدام دارد.

 رشد 15 درصدی حجم 
معامالت مسکن

رئیــس اتحادیــه مشــاوران امــالک گفــت: معامالت مســکن 
ــه  ــبت ب ــد نس ــدود 15 درص ــون ح ــال تاکن ــدای امس از ابت
مــدت مشــابه ســال گذشــته رشــد داشــته اســت. اگرچــه 
ــازار مســکن رونــق نیافتــه، امــا انجــام معامــالت از  هنــوز ب
ابتــدای امســال خــوب بــوده و یــک رشــد نســبی را در ایــن 
حــوزه شــاهد هســتیم. هم اکنــون در ایــن حــوزه قیمت هــا 
ــه  ــان نیم ــا پای ــود ت ــی می ش ــت و پیش بین ــات اس ــا ثب ب
اول امســال حجــم معامــالت بــه ســمت پیش رونــق بــرود؛ 

ولــی افزایــش قیمتــی نخواهیــم داشــت. 
عقبایــی بــا اعــالم اینکــه بــازار مســکن هنــوز کامــال از رکــود 
ــان  ــازار مســکن همچن خــارج نشــده، گفــت: قیمت هــا در ب
ــازار  ــق ب ــود و رون ــروج از رک ــورت خ ــده و در ص ــت مان ثاب
ــد آنچــه ســال ها پیــش  مســکن افزایــش قیمت هــا همانن

ــاد، رخ نخواهــد داد. جــام نیــوز ــاق افت اتف

اخبار اقتصادی
 بهسازی بافت های فرسوده 

کُند است
عضــو کمیســیون عمــران مجلــس گفــت: حمایــت دولــت 
ــش  ــد نق ــن می توان ــود پایی ــا س ــی ب ــهیالت بانک از تس
مؤثــری در تأمیــن و بهبــود عملکــرد بهســازی بافت هــای 

فرســوده داشــته باشــد. 
صدیــف بــدری، عضــو کمیســیون عمــران مجلــس، گفــت: 
سیاســتگذاری دولــت در حــوزه بهســازی و نوســازی بافــت 
فرســوده مناســب نیســت و ایــن حــوزه نیازمنــد مدیریــت 

و حمایــت بهتــری اســت. 
ــوده  ــای فرس ــاکنان بافت ه ــه س ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
تمامــی  هســتند، گفــت:  آســیب پذیر  اقشــار  بیشــتر 
دســتگاه های خدمت رســان اعــم از وزارت راه و شهرســازی، 
شــهرداری، شــرکت عمــران و بهســازی بایــد حمایت هــای 

ــند.  ــته باش ــیب پذیر داش ــار آس ــن اقش الزم را از ای
عضــو کمیســیون عمــران مجلــس اظهــار داشــت: دولــت 
بایــد تخفیف هــای مناســبی را جهــت نوســازی و بهســازی 
ارائــه دهــد؛ ایــن در حالــی اســت کــه حمایــت دولــت از 
تســهیالت بانکــی بــا نــرخ و ســود پاییــن می توانــد نقــش 
مؤثــری در تأمیــن و بهبــود عملکــرد بهســازی بافت هــای 

فرســوده داشــته باشــد. باشــگاه خبرنــگاران

 آخرین وضعیت 
وام های قرض الحسنه ازدواج

ــت وام ازدواج از  ــده در پرداخ ــرات ایجادش ــن تغیی آخری
ــک  ــدود ی ــته از ح ــال گذش ــه در س ــت دارد ک ــن حکای ای
ــر ۸۸۰  ــغ ب ــن بال ــه زوجی ــی ب ــون تســهیالت پرداخت میلی
هــزار فقــره وام هــای 1۰ میلیــون تومانــی بــوده کــه از مــرداد 

ــا پایــان ســال پرداخــت شــد. ت
در مجمــوع در ســال گذشــته شــبکه بانکــی بالــغ بــر ۹۸۰۰ 
میلیــارد تومــان بابــت تســهیالت ازدواج پرداختــی داشــته 

اســت. 
همچنیــن تازه تریــن آمــار از ایــن حکایــت دارد کــه از 
ــه  ــا توجــه ب ــا پایــان ســال 1۳۹5 ب ابتــدای ســال 1۳۹۰ ت
ــرای  ــا ب تســهیالت قرض الحســنه دریافت شــده از بانک ه
ــاد  ــغل ایج ــره ش ــزار فق ــش از ۴۷۶ ه ــتغال زایی، بی اش
شــده کــه توانســته 5۹۹ هــزار خانــوار را از تحــت پوشــش 

ــد. ایســنا کمیتــه امــداد خــارج کن

سرعت اینترنت ایران چقدر است؟
 بــا اجرایــی شــدن فــاز دوم شــبکه ملــی اطالعــات 
ــت  ــت ۴ مگابی ــد ثاب متوســط ســرعت دسترســی پهن بان
ــد همــراه  ــر ثانیــه و متوســط ســرعت دسترســی پهن بان ب
بــه ۳ مگابیــت بــر ثانیــه رســید. طبــق ایــن آمارهــا ضریــب 
ــد  ــه ۶۰ درص ــی ب ــت خانگ ــد ثاب ــی پهن بان ــوذ دسترس نف
ــه  ــیار ب ــد س ــی پهن بان ــوذ دسترس ــب نف ــیده و ضری رس
۳5 درصــد رســید و ســرانه ترافیــک ۲۷ کیلوبیــت بــر ثانیــه 
اعــالم شــد. همچنیــن نســبت ترافیــک داخلــی 5۰ درصــد 
ــاز اول شــبکه  ــک در ف ــوان شــده اســت. ســرانه ترافی عن
ــبت  ــوده و نس ــه ب ــر ثانی ــت ب ــات 1۴ کیلوبی ــی اطالع مل
ترافیــک داخلــی در ایــن مرحلــه ۴5 درصــد عنــوان شــده 

اســت. ایتنــا

B.Abbaszade@eskimia.ir
بردیا عباس زادهگروه اقتصاد

بزرگ تریــن  بیــن  رقابــت  داغ  فصــل 
ــاز  ــان آغ ــراه در جه ــی هم ــازندگان گوش س
شــده و طــی یــک مــاه اخیــر، چندیــن مــدل 
ــده  ــازار ش ــه ب ــمند روان ــی هوش ــد گوش جدی

ــت.  اس
بــازار گوشــی همــراه ایــران نیــز متأثــر از ایــن 
وضعیــت، روزهــای پرهیجانــی را ســپری 
می کنــد و خریدارانــی کــه دوســت دارنــد 
بــه روز باشــند، ایــن روزهــا انتخاب هــای 
متعــددی را پیــش رو دارنــد کــه تصمیم گیــری 
را برایشــان دشــوار می کنــد. مــا نیــز در ایــن 
گــزارش ســری بــه بــازار گوشــی همــراه 
ــداران  ــای پرچم ــن مدل ه ــا از آخری ــم ت زدی
آن آگاه شــویم. بــرای آشــنایی بهتــر بــا 
ــن  ــا در ای ــا م ــه کاره ب ــی های هم ــن گوش ای

ــید. ــراه باش ــزارش هم گ
Mi6 شیائومی 

قیمت: 1.۸۶۰.۰۰۰ تومان
موبایــل مــی ۶ پرچمــدار قدرتمنــد شــیائومی 
و   ۸۳5 اســنپ دراگون  پردازنــده  بــا 
ــت  ــا قیم ــاال ب ــخت افزاری ب ــخصات س مش
مناســبی به تازگــی وارد بــازار کشــورمان شــده 
اســنپ دراگون  پردازنــده  کنــار  در  اســت. 
صفحه نمایــش  گیگابایتــی،   ۶ رم   ،۸۳5

 IPS نــوع  از  اچ دی  فــول  اینچــی   5.15
LCD، حافظــه  داخلــی 1۲۸/۶۴ گیگیابایتــی، 
میلی آمپــری   ۳55۰ ظرفیــت  بــا  باتــری 
ــارژ  ــاوری ش ــا فن ــری ب ــوم پلیم ــوع لیتی از ن
ســریع نســخه ۳، درگاه USB-C و اســپیکر 
ــد  ــه دســت یکدیگــر داده ان اســتریو دســت ب
تــا مــی ۶ را تبدیــل بــه یکــی از رقبــای قــوی 
میــان دیگــر پرچمــدار در بــازار کنــد. دوربیــن 
ــر 1۲  ــه اســت و از دو لن ــی ۶ دوگان ــی م اصل
ــن  ــن دوربی ــرد. ای ــره می ب ــلی به مگاپیکس
)لرزشــگیر   OIS قابلیت هــای  لطــف  بــه 
ــوس تشــخیص  ــی( ۴ محــوره و فوک مکانیک
ثبــت می کنــد.  فــاز عکس هــای زیبایــی 
بــا توجــه بــه اینکــه شــیائومی در ایــران 
نمایندگــی رســمی دارد بــه زودی ایــن گوشــی 
پایین تــر  قیمتــی  و  رســمی  بــا گارانتــی 
عرضــه خواهــد شــد؛ پــس اگــر قصــد خریــد 
ــد. ــر کنی ــی صب ــد، اندک ــی را داری ــن گوش ای

 سامسونگ گلکسی اس8 پالس
قیمت: ۳.5۰۰.۰۰۰ تومان

ــدار  ــاری، دو پرچم ــال ج ــونگ در س سامس
از ســری S معرفــی کــرد. دومیــن مــدل 
 )Galaxy S۸+( پــالس   ۸ اس  گلکســی 
نــام دارد و برخــالف دو دســتگاه ســاخت 
دســت اپــل در ســال گذشــته، تفــاوت زیــادی 

ــدارد.  ــود ن ــر خ ــرادر کوچک ت ــا ب ب

ــه  ــه ب ــر ک ــگر بزرگ ت ــدازه نمایش ــز ان ــه ج ب
بزرگ تــر  باتــری  و  بدنــه  انــدازه  داشــتن 
نیــز ختــم می شــود، تفــاوت محســوس 
دیگــری بیــن گلکســی اس ۸ و گلکســی 
ــتگاه  ــن دس ــدارد. ای ــود ن ــالس وج اس ۸ پ
ــبت  ــه نس ــر ب ــدل کوچک ت ــون م ــز همچ نی
ــت؛  ــده اس ــز ش ــر 1۸.5:۹ مجه ــاد تصوی ابع
بــه همیــن دلیــل در مقایســه بــا دیگــر 
موبایل هــای بــازار، بهتــر در دســت جــای 

 . می گیــرد

ــد  ــای آن بای ــن قابلیت ه ــوان مهم تری ــه عن ب
بــه دوام باتــری کامــال قابــل قبــول، دوربیــن 
ــبی  ــی بیکس ــتیار صوت ــد، دس ــیار قدرتمن بس

اختصاصــی  فیزیکــی  کلیــد  همــراه  بــه 
بــه  بــرای فراخوانــی آن و مجهــز شــدن 
قدرتمندتریــن چیپســت گوشــی ســال یعنــی 

ــرد. ــاره ک ــنپدراگون ۸۳5 اش اس
 اپل آیفون 7 پالس

قیمت: ۳.۶۰۰.۰۰۰ تومان
بزرگ تــر  همــراه  گوشــی  هرگــز  تاکنــون 
ــر خــود بهتــر ظاهــر  ــرادر کوچک ت آیفــون از ب
نشــده اســت؛ امــا بــا معرفــی آیفــون ۷ 
پــالس )Plus ۷ iPhone( شــاهد از بیــن 
دو  برخــالف  هســتیم.  روال  ایــن  رفتــن 
ــتگاه  ــونگ، دو دس ــد سامس ــول جدی محص
 ۲۰1۶ ســال  در  اپــل  توســط  معرفی شــده 
ــیاری از  ــگر، در بس ــدازه نمایش ــر ان ــالوه ب ع

ــتند؛  ــاوت هس ــر متف ــا یکدیگ ــخصه ها ب مش
ــه  ــه ســاختار دوگان ــد ب ــه بای ــوان نمون ــه عن ب
دوربیــن اصلــی آیفــون ۷ پــالس اشــاره کــرد 
ــن  ــی از قدرتمندتری ــه یک ــل ب ــه آن را تبدی ک
بــازار کــرده اســت.  تلفن هــای هوشــمند 
ــتفاده از  ــر آن، اس ــم دیگ ــیار مه ــاوت بس تف
۳ گیگابایــت حافظــه رم اســت. تطبیــق رابــط 
کاربــری بــا صفحــه نمایــش بــزرگ دســتگاه، 
دوام باتــری بســیار خــوب، نمایشــگر بســیار 
باکیفیــت بــا رزولوشــن بــاال در مقایســه 
اپــل، مقاومــت در  بــا دیگــر محصــوالت 
ــار، اســپیکرهای  ــرد و غب ــوذ آب و گ ــر نف براب
ــه از مزایــای مهــم گوشــی جدیــد اپــل   دوگان

است. 

نگاهی به جدیدترین گوشی های همراه در بازار کشور

گوشیهایهمهکاره

ــاد از  ــا انتق ــادی ب ــد اقتص ــا مفاس ــارزه ب ــتاد مب ــو س عض
ــال های  ــتی در س ــای برگش ــار چک ه ــمگیر آم ــد چش رش
اخیــر گفــت: دولــت بــرای مقابلــه بــا رشــد آمــار چک هــای 
برگشــتی بایــد الیحــه ای مبنــی بــر ارائــه دســته چــک بــه 
ــه  ــه مجلــس ارائ ــا دارایی هــای آن هــا ب افــراد متناســب ب

کنــد. 
عــزت هللا یوســفیان مــال بــا اشــاره بــه آمــار بــاالی 
چک هــای برگشــتی در کشــور گفــت: آمــار و ارقــام 
طــور  بــه  اســت؛  نگران کننــده  برگشــتی  چک هــای 
میانگیــن در طــول روز حــدود ۸ تــا 1۰ هــزار چــک برگشــتی 

در کشــور داریــم. 
نماینــده مــردم آمــل و الریجــان در مجلــس شــورای 
اســالمی بــا بیــان اینکــه روزانــه بیــش از هــزاران مالباختــه 

در اثــر چــک برگشــتی بــه دســتگاه قضــا مراجعــه 
ــا  ــتگاه قض ــای دس ــش پرونده ه ــزود: افزای ــد، اف می کنن
ــزان چــک برگشــتی نشــان از مشــکالت  ــا می ــه ب در رابط

ــور دارد.  ــاد در کش ــده اقتص عدی
ــتی  ــای برگش ــاد چک ه ــزان زی ــه می ــان اینک ــا بی وی ب
گــردش مالــی در بــازار را دچــار بی اعتمــادی کــرده و 
ــرد:  ــح ک ــده، تصری ــبب ش ــکل را س ــر مش ــاد درگی اقتص
متاســفانه بانک هــا در مقابــل چــک برگشــتی هیــچ 
احســاس مســئولیتی ندارنــد و ســلب تکلیــف در این بــاره 
ــد  ــراه خواه ــه هم ــاد ب ــرای اقتص ــیاری ب ــای بس پیامده
داشــت. ایــن نماینــده مــردم در مجلــس گفــت: مجلــس 
بارهــا از ســال 1۳1۰ تاکنــون، قانــون چــک را مــورد بازنگری 
قــرار داده، امــا بــه هیــچ جــا نرســیده اســت. خانــه ملــت

ــررات  ــم مق ــازمان تنظی ــررات س ــال مق ــارت و اعم ــاون نظ  مع
و ارتباطــات رادیویــی گفــت: ســامانه ثبت نــام الکترونیکــی تلفــن 
ــت  ــداف دول ــق اه ــرای تحق ــران ب ــرات ای ــرکت مخاب ــت ش ثاب
ــرویس  ــه س ــان ب ــی متقاضی ــهولت دسترس ــک و س الکترونی
تلفــن ثابــت، راه انــدازی شــد. حســین فــالح جوشــقانی افــزود: 
ــه  ــر مراجع ــالوه ب ــت در سراســر کشــور ع ــن ثاب ــان تلف متقاضی
ــر پیشــخوان دولــت  ــر امــور مشــترکان و دفت ــه دفت حضــوری ب
می تواننــد بــه شــیوه غیرحضــوری و بــا مراجعــه بــه درگاه 
شــرکت مخابــرات ایــران بــه نشــانی WWW.TCI.ir در بخــش 
ــز  ــه آن را واری ــام و هزین ــی ثبت ن ــه طــور اینترنت ــت ب ــن ثاب تلف
کننــد. ایــن مقــام رگوالتــوری از احــراز هویــت متقاضیــان هنــگام 
تحویــل خــط تلفــن در محــل مشــترک خبــر داد و اضافــه کــرد: 
ــده  ــدات پیش بینی ش ــه تعه ــه ب ــا توج ــد ب ــران بای ــرات ای مخاب

ــت  ــه درخواس ــس از ارائ ــاه پ ــک م ــا ی ــر ت ــه، حداکث در پروان
ــه  ــد و ب ــر کن ــده را دای ــت تقاضاش ــن ثاب ــط تلف ــی، خ متقاض
مشــترک تحویــل دهــد. چنــدی پیــش معــاون امــور مشــتریان 
ــذاری  ــریع در واگ ــرای تس ــدام ب ــران، اق ــرات ای ــرکت مخاب ش
ــا  ــت ت ــده دانس ــای طراحی ش ــی از برنامه ه ــت را یک ــن ثاب تلف
در سراســر کشــور فرآینــد واگــذاری بــه روز شــود و عــالوه بــرآن 
ــه  ــه مصوب ــه ب ــا توج ــرعت )ADSL( ب ــت پرس ــذاری اینترن واگ
ــر  ــه حداکث ــی ب ــات رادیوی ــررات و ارتباط ــم مق ــازمان تنظی س

ــرات اســت.  ــه ســهم مخاب ــی برســد ک میزان
بــه گفتــه داود زارعیــان، گام دوم شــرکت مخابــرات بــرای 
ــت مشــتریان، اجــرای حــدود 1۸ برنامــه اســت  افزایــش رضای
کــه تــالش می شــود بــرای رشــد کیفیــت و همیــن طــور 
افزایــش ارتبــاط و تعامــل بــا مشــتری قدم برداشــته شــود. ایرنا

عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی عنوان کرد:

خسارتچکهایبرگشتیبهسیستمبانکیکشور
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعالم کرد:

ثبتنامبرایتلفنثابتاینترنتیآغازشد

،،
فصــل داغ رقابــت بیــن بزرگ تریــن 
ســازندگان گوشــی همــراه در جهــان 
آغــاز شــده و طــی یــک مــاه اخیــر، 
چندین مدل جدید گوشی هوشمند 

روانــه بــازار شــده اســت. 
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آگهی استعالم

»نوبت اول«
شهرداری خوانسار به استناد مجوز شماره ۸۳۷ مورخ ۹5/1۲/۹ شورای اسالمی شهر در نظر دارد نسبت به تهیه طرح جامع گردشگری شهر خوانسار شامل موارد ذیل اقدام 

نماید:

شرح ردیف شرح ردیف
طراحی و پیشنهاد شعار شهر خوانسار 2 طراحی و پیشنهاد برند شهری خوانسار 1

شناسایی کلیه فعالیت های خدمات گردشگری شهر 4 شناسایی کلیه فرصت های سرمایه گذاری شهر 3
پیشنهاد طراحی مسیرهای گردشگری اعم از سواره، پیاده و حمل و نقل عمومی 6 پیشنهاد لکه های با کاربری گردشگری و خدمات گردشگری 5

پیشنهاد بازآفرینی بافت تاریخی 8 پیشنهاد ساماندهی اراضی، کاربری ها، نما و منظر 7

شهرداری خوانسار

آگهی مزایده

»نوبت اول«
شهرداری خوانسار به استناد مجوز شماره 1۳1 مورخ ۹۶/۲/۷ شورای محترم اسالمی شهر در نظر دارد خودروی مشروحه ذیل را به باالترین قیمت به فروش برساند:

یک دستگاه نیسان کمپرسی مدل 1384 با قیمت پایه 100/000/000ریال 
1( متقاضیان می توانند از روز سه شنبه مورخ ۹۶/۲/۲۶ لغایت پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ ۹۶/۳/۹ پیشنهاد خود را تحویل دبیرخانه محرمانه شهرداری 

نموده و رسید دریافت دارند. 
۲( زمان بازگشائی پیشنهادات رسیده راس ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه مورخ ۹۶/۳/1۰ می باشد. 

۳( متقاضی می بایست مبلغ 5۰۰۰۰۰۰ ریال  را به عنوان ضمانت شرکت در مزایده برای دستگاه مذکور به حساب ۰1۰5۹۲۲۹۸۶۰۰5 به حساب شهرداری واریز و 
فیش مربوطه را همراه با تقاضا نامه در پاکت در بسته ارائه نمایند.

۴( در صورت عدم انعقاد قرارداد و عدم واریز وجه توسط برنده مزایده تا مدت یک هفته از بازگشایی پاکتها به حساب شهرداری ، شهرداری سپرده نفر اول را ضبط 
و از نفر دوم دعوت به عمل خواهد آورد و بدین ترتیب با نفرات دوم و سوم اقدام خواهد شد. 

5( به پیشنهاداتی که مخدوش و یا مشروط باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۶( کلیه هزینه نقل و انتقال بعهده برنده مزایده خواهد بود.

۷( کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
۸( متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات در ساعات اداری به انبار نقلیه شهرداری واقع در خیابان دانشگاه مراجعه و یا با شماره همراه ۰۹1۳1۷11۴۴۸ تماس 

شهرداری خوانسارحاصل نمایند.

1( متقاضیان می توانند از روز یکشنبه مورخ ۹۶/۲/۲۴ لغایت پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ ۹۶/۳/۸ پیشنهاد خود را در خصوص پالک فوق الذکر تحویل دبیرخانه 
محرمانه شهرداری نموده و رسید دریافت دارند.

۲( زمان بازگشایی پیشنهادات رسیده راس ساعت ۹ صبح روز سه شنبه مورخ ۹۶/۳/۹ می باشد.
۳( متقاضی می بایست مبلغ 5۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال را به عنوان ضمانت شرکت در استعالم به حساب ۰1۰5۹۲۲۹۸۶۰۰5 شهرداری واریز و فیش مربوطه را همراه با تقاضانامه در 

پاکت در بسته تحویل دبیرخانه محرمانه شهرداری فرمایند.
۴( در صورت عدم انعقاد قرارداد توسط برنده و عدم واریز کل وجه تا مدت یک هفته از بازگشایی پاکتها، شهرداری سپرده نفر اول را ضبط و از نفر دوم دعوت به عمل خواهد 

آورد و بدین ترتیب با نفرات دوم و سوم اقدام خواهد شد.
5( به پیشنهاداتی که مخدوش و یا مشروط باشد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۶( کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
۷( متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات در ساعات اداری به دفتر فنی و امور مالی شهرداری مراجعه نمایند.

شهرداری خوانسار

شهرداری خوانسار

ــش  ــوع افزای ــتم موض ــرن بیس ــه دوم ق در نیم
اقلیــم  تغییــر  نظریــه  و  گازهــای گلخانــه ای 
شــد.  مطــرح  دانشــمندان  از  برخــی  توســط 
پیش بینــی شــد کــه جهــان بــا چالــش جدیــدی 
رویدادهــای جــدی مواجــه خواهــد شــد.  از 
خشکســالی های ممتــد و طوالنــی بــه همــراه 
وقــوع ســیالب های بــزرگ مخــرب، افزایــش 
ــت  ــرات وضعی ــت تغیی ــن و در نهای ــای زمی گرم

ــوادث  ــزرگ و ح ــای ب ــداد مهاجرت ه ــت، رخ ــز جمعی ــی در تمرک جهان
غیرمترقبــه در مناطــق مختلــف کشــور، پیامدهــای تغییــر اقلیــم خواهــد 
ــی  ــز علم ــار مراک ــگ اخط ــتم زن ــرن بیس ــی ق ــال های پایان ــود. از س ب
جهانــی بــه ســاکنان زمیــن بــه صــدا درآمــد و نهادهــای بین المللــی بــه 

پرداختنــد. چاره اندیشــی  بــه  جدی تــری  شــکل های 
ــل شــد و انســان  ــر تبدی ــت انکارناپذی ــه واقعی ــه ب ــم از نظری ــر اقلی تغیی
از آثــار آن بــه شــدت آســیب دیــد. بســیاری از مناطــق جهــان بــا 
ــی از ســکنه شــدن روســتاها مواجــه  ــد خال ــار آن مانن خشکســالی و آث
شــدند و همزمــان نیــز ســیالب های مخــرب در نواحــی دیگــری روی داد. 
ــه  ــو از دو ده ــس ری ــر کنفران ــی نظی ــای جهان ــت ها و همایش ه نشس
 پیــش و در ادامــه آن کنفرانــس جهانــی تغییــر اقلیــم در پاریــس 
ــر  ــا نف ــور صده ــا حض ــالدی ب ــال های ۲۰15 و ۲۰1۶ می ــش در س و مراک
ــرای  ــی را ب ــای جامع ــا برنامه ه ــان آن ه ــا معاون ــور ی ــای جمه از روس
ــه  ــد شــدند ک ــد و کشــورها متعه ــه دادن ــم ارائ ــر اقلی ــا تغیی ســازگاری ب
ــد.  ــه ای بکاهن ــای گلخان ــار گازه ــزان انتش ــی از می ــرای برنامه های ــا اج ب
در همیــن دوره زمانــی در ایــران شــاهد چنــد رویــداد در مباحــث تغییــر 

ــزان  ــه می ــن مســئله اینک ــم هســتیم؛ اولی اقلی
بارندگــی متوســط کشــور حــدود ۲۰ درصــد 
کاهــش یافتــه اســت؛ بــه گونــه ای کــه متوســط 
بــه ۲1۰ میلیمتــر درســال  از ۲5۰  بلندمــدت 
تقلیــل یافتــه اســت. همچنیــن در دو دهــه 
ــه  ــنجش های صورت گرفت ــاس س ــر اس ــر ب اخی
پهنــه ســرزمینی کشــورمان بــه صــورت متوســط 
ــر اســاس  1.1 درجــه ســانتیگراد گــرم شــده و ب
پیش بینی هــا تــا دهــه آینــده ایــن میــزان بــه ۲ درجــه افزایــش خواهــد 

ــت.  یاف
بــا توجــه بــه اثــار مســتقیم درجــه حــرارت بــر تبخیــر، حــدودا ۳۰ میلیــارد 
متــر مکعــب در ســال بــه حجــم تبخیــر افــزوده خواهــد شــد. عــاله  بــر 
ایــن بررســی های ســازمان علمــی جهــان حاکــی از آن اســت کــه ایــران در 
محــدوده مناطقــی اســت کــه در ســال های پیــش رو بــه دلیــل تغییــرات 
اقلیمــی، بیــش از 15 درصــد از عملکــرد تولیــدات محصــوالت کشــاورزی 
ــرات آب  ــد موجــود تغیی ــه رون ــد شــد؛ در صــورت ادام  آن کاســته خواه
و هوایــی میــزان منابــع آب تجدیدپذیــر کشــور از 1۳۰ میلیــارد متــر مکعب 
بــه ۷۰ میلیــارد کاهــش خواهــد یافــت و همچنیــن از عملکــرد محصــوالت 
کشــاورزی نیــز 15 درصــد کاســته خواهــد شــد؛ ایــن در حالــی اســت کــه 
رشــد جمعیــت کشــور ۳۲ درصــد پیش بینــی شــده اســت. لــذا مدیریــت 
تأمیــن و مصــرف آب، غــذا و انــرژی در آینــده ای نــه چنــدان دور در منطقه 
ــه آن  ــه ب ــه توج ــود ک ــد ب ــی خواه ــث مهم ــور از مباح ــژه در کش و به وی
ــع مشــکالت ناشــی از کمبودهــا ضــروری  ــرای رف ــن مســیر راه ب و تعیی

ــود. ایســنا خواهد ب

و  رســید  امضــا  بــه  هســته ای  توافــق  ۲۰15 کــه  ســال  از 
پــژو  شــد،  لغــو  تهــران  علیــه  بین المللــی  تحریم هــای 
 ســیتروئن )PSA( و رنــو بــه طــور جــدی وارد بــازار ایــران 

شده اند.
 ۷۰۰ ارزش  بــه  تولیــد  زمینــه  در  را  قراردادهایــی   PSA  
ایران خــودرو  بــا  دالر(  میلیــون   ۷۶۸( یــورو  میلیــون 
امضــا و رنــو نیــز اعــالم کــرده کــه بــرای افزایــش تیــراژ 
تولیــد خــود در ایــران بــه ســاالنه ۳5۰ هــزار دســتگاه، در 
 زمینــه احــداث یــک کارخانــه جدیــد ســرمایه گذاری کــرده 

است. 
ــه  ــران ک ــود در ای ــارت خ ــاره تج ــر درب ــو از اظهارنظ PSA و رن

در ایــن گــزارش مطــرح شــده خــودداری کردنــد؛ ولــی ژان 
ــه،  ــای PSA در خاورمیان ــس فعالیت ه ــار، رئی ــتف کوم کریس
اوایــل امســال گفــت کــه فشــار دنبالــه دار آمریــکا در دوران 
ترامــپ علیــه تهــران بــه پیشــتازی ایــن شــرکت در زمینــه حضور 

ــد. ــک می کن ــران کم ــازار ای در ب
ــو  ــرای شــتابگیری ماســت؛ مــا جل ــن فرصتــی ب  وی گفــت: ای

ــم.  ــظ کنی ــم آن را حف ــد داری ــم و قص افتاده ای
ــران در  ــودرو در ای ــروش خ ــه IHS، ف ــار موسس ــاس آم ــر اس ب
ــه و  ــش یافت ــد افزای ــزان 5۰ درص ــه می ــه اول ۲۰1۷ ب ــه ماه س
در ایــن بیــن خودروهــای پــژو، رنــو و ســایپا افزایــش فــروش 

ایــران جیــب داشــته اند. 

تأثیراتپنهانتغییراقلیمدرایران

گزارشرویترزازحضورخودروسازانفرانسویدرایران

»آگهی مزایده عمومی«
نوبت دوم

معاینه  مرکز  واحد  یک  از  بهره برداری  حق  دارد  نظر  در  فوالدشهر  شهرداری 

C فنی خودروهای سبک )ساختمان و تجهیزات درونی( واقع در مرکز برزن

جنب آتش نشانی شماره ۳ فوالدشهر را از طریق مزایده عمومی واگذار نماید. 

متقاضیان می توانند جهت آگاهی از شرایط و دریافت اسناد مزایده حداکثر تا 

روز سه شنبه مورخ ۹۶/۳/۹ به واحد امور قراردادهای شهرداری مراجعه نمایند.

عباس مرادی -شهردار فوالدشهر



کوتاه اخبار 
 انبارکاالی قاچاق 

در شاهین شهر بسته شد
در  شاهین شــهر  شهرســتان  انتظامــی  مامــوران 
ــال کاالی  ــارد ری ــک میلی ــار، ی ــک انب ــی از ی بازرس

ــد. ــتگیر کردن ــر را دس ــک نف ــف و ی ــاق کش قاچ
 ســرهنگ رجبعلــی مختــاری گفــت: مامــوران 
ــن  ــهر حی ــتان شاهین ش ــی شهرس ــت انتظام گش
گشــت زنی متوجــه شــدند افــرادی در حــال تخلیــه 
ــن  ــی از ای ــس از بازرس ــتند. پ ــاری هس کاال در انب
انبــار 175 کارتــن انــواع لــوازم آشــپزخانه و 53 
کارتــن لــوازم آرایشــی و بهداشــتی کشــف شــد کــه 
ارزش کاالهــای کشف شــده توســط کارشناســان 
ــام شــده اســت. ــال اع ــارد ری ــک میلی ــه ی مربوط

 کشــف 4 هــزار نــخ ســیگار قاچــاق

شهرســتان  انتظامــی  فرمانــده   - خمینی شــهر 
خمینی شــهر از کشــف 4 هــزار نــخ ســیگار خارجــی 
ــر داد.   ــی خب ــک قاچاقچ ــتگیری ی ــاق و دس قاچ
از یــک  بازرســی  علــی جعفری نــژاد افــزود: در 
ــیگار  ــواع س ــخ ان ــزار ن ــداد 4 ه ــی تع ــد صنف واح
ــی کشــف  ــدارک گمرک ــه م ــر گون ــد ه خارجــی فاق
شــد. در ایــن خصــوص یــک نفــر شناســایی و 
دســتگیر و جهــت ســیر مراحــل قانونــی بــه مراجــع 

ــد. ــل داده ش ــی تحوی قضای

تکمیل فاز دوم شهرک سالمت 
در نیمه دوم سال جاری

ــر  ــی، مدی ــا هیبت ــن، رض ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ب
پــروژه شــهرک ســامت، اظهــار کــرد: احــداث شــهرک 
ــرد  قطــب  ســامت، یکــی از طرح هــای  منحصربه ف
درمانــی اصفهــان اســت. وی افــزود: شــهرک ســامت 
بــه منظــور دسترســی آســان شــهروندان بــه امکانــات 
ــان شــهید  بهداشــتی و درمانــی در ضلــع شــرقی اتوب
آقابابایــی و در مجــاورت حلقــه ســوم ترافیکــی شــهر 
جانمایــی شــده اســت. مدیــر پــروژه شــهرک ســامت 
بــا اشــاره بــه اینکــه فــاز اول شــهرک ســامت شــامل 
طبــی،  فروشــگاه های  تخصصــی،  کلینیک هــای 
ــی  ــات اجرای ــه داد: عملی ــت، ادام ــا و ... اس مطب ه
فــاز اول شــهرک ســامت نیــز تکمیــل شــده اســت.
ــاز دوم  ــی ف ــات اجرای ــه عملی ــان اینک ــا بی ــی ب هیبت
ایــن پــروژه در دســت اجراســت و تاکنــون 80درصــد 
ــی  ــات اجرای ــرد: عملی ــوان ک ــته، عن ــرفت داش پیش
ــال  ــه دوم س ــز در نیم ــامت نی ــهرک س ــاز دوم ش ف
جــاری بــه پایــان می رســد. وی ادامــه داد: فــاز دوم 
ایــن پــروژه نیــز مجهــز بــه مرکــز جامــع پرتوپزشــکی 
رادیوتراپــی،  دیجیتــال،  تمــام  رادیولــوژی  ماننــد 
فناوری هــای  بــا  آزمایشــگاهایی  و  شــیمی درمانی 
ــر اســاس اســتانداردهای  ــی ب ــدرن تشــخیص طب م
ملــی و بین المللــی، داروخانــه و... اســت. مدیــر 
پــروژه شــهرک ســامت بــا اشــاره بــه اینکــه در 
فــاز ســوم شــهرک ســامت یــک هتــل احــداث 
ــل  ــی هت ــات اجرای ــل عملی ــت: مراح ــود،  گف می ش
شــهرک ســامت در دســت مطالعــه و طراحــی اســت. 
هیبتــی بــا بیــان اینکــه بیمارســتان شــهرک ســامت 
ــد  ــود، تاکی ــاخته می ش ــا س ــای روز دنی ــق متده طب
ــامت  ــهرک س ــتان ش ــرارداد بیمارس ــاد ق ــرد: انعق ک
بــا 2 شــرکت بین المللــی در حــال انجــام اســت. وی 
ادامــه داد: پارکینــگ طبقاتــی زیــر ســطحی خیابــان 
ــداث   ــز اح ــامت نی ــهرک س ــداد ش ــامت در امت س

شــده اســت.

 ورزش باید در سبد 
خانوارهای جامعه نهادینه شود

ــی  ــان یک ــل ســازمان ورزش شــهرداری اصفه ــر عام مدی
از اهــداف مهــم ایــن ســازمان را ارتقــای ســطح نشــاط و 
شــادابی افــراد جامعــه خوانــد و بــر نهادینــه شــدن ورزش 

در ســبد خانوارهــای جامعــه تاکیــد کــرد. 
علــی قاســمی اظهــار کــرد: در ایــن راســتا اهــداف و 
آن هــا   از جملــه  پیش بینــی شــده کــه  برنامه هایــی 
در  مختلــف  جشــن های  و  جشــنواره ها  برگــزاری 

اســت.  مذهبــی  و  ملــی  مناســبت های 
وی تصریــح کــرد: امســال برنامه هــای عملیاتــی در 
محــات مناطــق 15 گانــه شــهرداری اصفهــان پیش بینــی 
ــه ســمت و ســوی  ــا  ب ــن برنامه ه ــرد ای ــه رویک شــده ک

محله محــوری اســت. 
برنامه هــای  در  می تواننــد  خانواده هــا  داد:  ادامــه  وی 
ــد و شــور و نشــاط  ــن ســازمان شــرکت کنن ــی ای عملیات
اجتماعــی را رقــم بزننــد. وی اظهــار کــرد: تــاش داریــم 
در شــهر  را  تفریحــی  و  ورزشــی  برنامه هــای  ســهم  
اصفهــان افزایــش دهیــم و بــا فضاســازی و ایجــاد 
ــرای مشــارکت شــهروندان  ــای الزم، بســتری را ب زمینه ه
ــات  ــتفاده از امکان ــت اس ــنی جه ــای س ــام رده ه در تم
و برنامه هــای ورزشــی ایــن ســازمان فراهــم کنیــم. 
قاســمی یکــی از اهــداف مهــم ســازمان ورزش شــهرداری 
ــد  ــه خوان ــراد جامع ــای ســطح نشــاط اف ــان را ارتق اصفه
ــد در ســبد خانوارهــای جامعــه  ــد کــرد: ورزش بای و تاکی
نهادینــه شــود. وی یــادآور شــد: ایــن برنامه هــا می توانــد 
بــا شــورای  ارتبــاط مســتقیم شــهروندان  زمینه ســاز 
ورزش محــات و مســئوالن محلــی در حــوزه ورزش 
ــد از برنامه هــا و خدمــات  ــا از ایــن طریــق بتوانن باشــد ت

ــوند. ــد ش ــهرداری بهره من ــی ش ورزش
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ــه ایجــاد  ــود ک ــان ب از دور دوم شــورای شــهر اصفه
خطــوط ترمــوا در ایــن شــهر توســط مدیــران شــهری 
و دیگــر نهادهــا مطــرح شــد و در طــول بیــش از 14 
ســال ایــن مســئله هــر بــار مــورد تأکیــد مســئوالن 
بــود تــا جایــی کــه خبــر ایجــاد ایــن خطــوط هــر بــار 
نقــل محفــل یکــی از مدیــران شــهری می شــد و هر 
بــار خبرهایــی در رابطــه بــا احــداث مســیر،  خریــد 
واگــن، ایجــاد فاینانس هــای خارجــی ترمــوا در 

ــوش می رســید. ــه گ ــان ب اصفه
ــک از  ــچ ی ــال ها هی ــن س ــه ای ــول هم ــا در ط ام
هرگــز  و  نشــد  عملیاتــی  گفته هــای مســئوالن 
خطــوط حمــل و نقــل اصفهــان حضــور ترمــوا 
ــال 95  ــان س ــه در پای ــا اینک ــرد؛ ت ــاس نک را احس
ــه  ــا قاطعیــت اعــام کــرد کــه ب شــهردار اصفهــان ب
ــوا  ــوط ترم ــا و خط ــن واگن ه ــاد تامی ــال ایج دنب
در اصفهــان هســتیم و اولیــن قــدم در ایــن زمینــه 
ــن  ــرای ای ــرای اج ــی ب ــش خصوص ــارکت بخ مش

ــت. ــرح اس ط
خبــر مدیــر ارشــد شــهر اصفهــان بــه رســانه ها 
باعــث شــد تــا ایــن موضــوع و مراحلــی را کــه ایــن 
ــاون حمــل  ــذر از آن اســت، از مع  طــرح در حــال گ
جویــا  اصفهــان  شــهرداری  ترافیــک  و  نقــل   و 

شویم.
معــاون حمــل و نقــل و ترافیــک شــهرداری اصفهــان 
در گفت وگــو بــا کیمیــای وطــن بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــل  ــم حم ــی از حج ــش بزرگ ــا بخ ــروزه ترامواه ام

و نقــل شــهری را انجــام می دهنــد و بــه دلیــل 
ســوخت الکتریســیته ای کــه دارنــد بــه ســرعت در 
حــال پیشــرفت هســتند، گفــت: لــذا جــای خالــی 
ــی  ــل عموم ــل و نق ــیله حم ــن وس ــتفاده از ای اس
پــاک در اصفهــان، مدیــران شــهری را بــه فکــر 

ــت. ــهر انداخ ــن کانش ــوا در ای ــدازی ترام راه ان
ــت  ــد اس ــه معتق ــن زمین ــی در ای ــا صلوات  علیرض

ــته  ــوس در هس ــا اتوب ــوا ب ــردن ترام ــن ک جایگزی
ــه  ــان ضــروری اســت؛ چــرا ک ــزی شــهر اصفه مرک
حجــم ســفر های شــهری بــه وســیله وســایل نقلیــه 
ــورو  ــزان عب ــن می ــت و ای ــد اس ــی 15 درص عموم
ــاوه  ــهر ع ــین در ش ــای تک سرنش ــرور خودرو ه م
بــر بــر هــم زدن نظــم شــهر، موجــب آلودگــی هــوا، 
ــردم  ــت م ــش رضای ــک و کاه ــت، ترافی ــاف وق ات

می شــود.
وی راه انــدازی ترامــوا را گزینــه جدیــد حمــل و نقــل 

ــار داشــت:  ــان دانســت و اظه ــاک در شــهر اصفه پ
بــر ایــن بــاور هســتیم کــه ترامــوا می توانــد در همــه 

ــد.   خیابان هــای شــهر اصفهــان گســترش یاب
صلواتــی بــه ایــن مســئله اشــاره دارد کــه در طــرح 
جامــع حمــل و نقــل عمومــی شــهر اصفهــان 
گزینه هــای متعــددی از جملــه قطــار شــهری، 
ــه  ــی شــده ک ــوا پیش بین ــی و ترام ــوط بی.آر.ت خط
ــت.  ــی اس ــرو و بی.آر.ت ــن مت ــه ای بی ــوا گزین ترام
وی افــزود: در نظــر داریــم بــرای راه انــدازی ترامــوا از 
ــم. ســرمایه گذاران بخــش خصوصــی اســتفاده کنی
 از مذاکــرات جــدی تــا طــرح ســه ســاله 

ترمــوا در اصفهــان
شــهرداری  ترافیــک  و  نقــل  و  حمــل  معــاون 
ــه از دو ســال گذشــته  ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــان ب اصفه
در  ترامــوا  احــداث  بــرای  جــدی  مذاکــرات 
از شــرکت های مختلــف  تعــدادی  بــا  اصفهــان 
ایتالیــا  فرانســه،  چیــن،  جملــه کشــورهای   از 
ــان داشــت: شــرکت ها،  و روســیه انجــام شــده، بی
ــه  ــال ارائ ــه و در ح ــود را ارائ ــی خ ــنهادات فن پیش
ــن  ــم بهتری ــا بتوانی ــی هســتند ت پیشــنهادهای مال
گزینــه ای را کــه بــرای قطــار ســبک شــهری مطلــوب 

اســت، انتخــاب کنیــم. 
وی راه انــدازی ترامــوا در شــهر اصفهــان را طــی 
ــر در  ــه داد: اگ ــرد و ادام ــوان ک ــده عن ــال آین 3 س
قــرارداد  تابســتان(  یــا  امســال)بهار  اول  نیمــه 
اجرایــی ترامــوای شــهر اصفهــان منعقــد شــود 
و مدیریــت شــهری اصفهــان در ایــن مســیر از 
منابــع ســرمایه گذاری بخــش خصوصــی بــرای 

ــان اســتفاده  ــی شــهر اصفه گســترش خطــوط ریل
ــا 30  ــان 24 ت ــت در مدت زم ــم توانس ــد، خواهی کن
مــاه )کمتــر از ســه ســال( خــط اول قطــار ســبک 

شــهری را در اصفهــان راه انــدازی کنیــم.
ــوس و  ــرو، اتوب ــار مت ــوا در کن  حضــور ترم

دوچرخــه
صلواتــی گزینــه ترامــوا را در تکمیــل خطــوط بــی.آر.
تــی، در اصفهــان همزمــان بــا توســعه خطــوط 
اتوبوســرانی، متــرو، تاکســیرانی و دوچرخــه ایــده آل 
ــن  ــری ای ــت: به کارگی ــان داش ــرد و بی ــف ک توصی
امکانــات شــبکه حمــل و نقلــی پــاک و مناســبی را 
بــرای شــهروندان کانشــهر اصفهــان ایجــاد خواهــد 

کــرد.
ــر  ایــن کارشــناس حــوزه حمــل و نقــل در ادامــه ب
ایــن نکتــه تأکیــد دارد کــه بــا اقدامــات چشــمگیر 
شــهرداری اصفهــان تــا ســال 1400، حجــم ســفر های 
شــهری بــه وســیله وســایل نقلیــه عمومــی بــه 45 
درصــد افزایــش می یابــد؛ بدیــن ترتیــب هدفــی کــه 
ــای  ــردم از خودروه ــتفاده  م ــش اس ــرای    کاه ب
شــهری  مدیریــت  توســط   بایــد  شــخصی 
ــق ــوا محق ــوط ترم ــاد خط ــا ایج ــود، ب ــام ش  انج

می شود. 
وی بــا بیــان اینکــه از عمده تریــن مزایــای اســتفاده 
از سیســتم ترمــوا هزینــه احــداث و راه انــدازی کــم 
ــایر  ــا س ــه ب ــوا  در مقایس ــزود: ترم ــت، اف آن اس
ــبی  ــری نس ــل دارای برت ــل و نق ــتم های حم سیس
ــع  ــوا در موق ــی ترام ــال ایمن ــوان مث ــه عن ــت؛ ب اس

بــروز آتش ســوزی نســبت بــه متــرو بســیار بیشــتر 
و دسترســی نیروهــای امــدادی بــه مصدومــان 

ــت. ــان تر اس ــیار آس بس
 راه انــدازی ترمــوا در اصفهــان از ادعــا تــا 

واقعیــت
جهــت  خطوطــی کــه  بــه  ادامــه  در  صلواتــی 
راه انــدازی ترامــوا در شــهر اصفهــان مــورد پیشــنهاد 
ــه  ــت: گزین ــان داش ــرد و بی ــاره ک ــه، اش ــرار گرفت ق
ــه شــده  ــن کار در نظــر گرفت ــرای ای ــه ب نخســتی ک
ــم  ــای حکی ــمت خیابان ه ــه س ــدان آزادی ب از می
ــت و  ــامی اس ــوری اس ــدان جمه ــا می ــی ت نظام
ــدان  ــه می ــی ب ــان فروغ ــق خیاب ــداد آن از طری امت

شهداســت.
وی اضافــه کــرد: گزینــه دیگربــرای راه انــدازی خــط 
ــتگاه  ــمت ایس ــه س ــوری ب ــدان جمه ــوا از می ترام
ــت  ــدس اس ــهرک ق ــهری در ش ــار ش ــی قط ابتدای
کــه البتــه مطالعــات ایــن طــرح در دســت بررســی 

اســت.
 در حاشیه ...

ــب  ــان و غال ــه پای ــد نقط ــه 19۶0 را بای ــه ده اگرچ
بــودن ترمــوا در بیشترکشــورهای جهــان عنــوان 
کــرد امــا بــا ســرعت روزافــزون جمعیــت شــهرها و 
ــریع  ــل س ــل و نق ــتفاده از حم ــه اس ــردم ب ــاز م نی
ــه  ــدی ب ــل جدی ــر، تمای و آســان در ســال های اخی
ترامــوا بــا اســتفاده از سیســتم های مــدرن در ژاپــن، 
 چیــن، کــره جنوبــی و هندوســتان بــه وجــود آمــده 

است.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان در گفت وگو با کیمیای وطن:

 تراموا بر روی ریل سرمایه گذاران 
بخش خصوصی می چرخد

بی ســروصدا حامل هــای انــرژی را گــران کردنــد، ولــی 
افزایــش هزینــه در یارانه هــا اعمــال نشــد.

ــه  ــاره ب ــا اش ــس ب ــهر در مجل ــردم خمینی ش ــده م   نماین
ــه  ــان کمیت ــتمری مددجوی ــه مس ــور ک ــای رئیس  جمه ادع
امــداد را ســه برابــر کــرده، گفــت: ایــن مســتمری در 
مجلــس 3 برابــر شــد و در همــان زمــان محمدباقــر نوبخــت 
بــا آن مخالفــت کــرد؛ امــا امــروز آن را بــه نــام خــود ثبــت 

می کننــد.
  ســید محمدجــواد ابطحــی بــا طــرح ایــن ســؤال کــه آیــا ما 
در ایــن کشــور ایــن همــه شــهید دادیــم و ســختی کشــیدیم 
ــند  ــت: س ــیم، گف ــی برس ــی آمریکای ــبک زندگ ــه س ــه ب ک
2030 کــه اخیــرا مطــرح شــده، همیــن ســبک زندگــی غربــی 
اســت کــه زندگــی بــر اســاس شــهوت، لــذت و دنیاگرایــی را 

بــر اســاس زندگــی مــردم آمریــکا ترویــج می کنــد.
ــد  ــت بگویی ــا صداق ــردم ب ــه م ــر ب ــه اگ ــان اینک ــا بی  وی ب
بــه دنبــال انجــام فــان کارهــا بودیــم و نشــد، آن هــا قبــول 
ــرقت  ــی س ــور مملکت ــی رئیس  جمه ــزود: وقت ــد، اف می کنن
علمــی کنــد، دیگــر بــرای مــا در ســطح جهــان آبرویــی باقــی 

می مانــد؟
ــا بیــان اینکــه رئیس  جمهــور  نماینــده مــردم خمینی شــهر ب
در مناظــرات بحــث آمــاری کــرده و آمــار دروغ بــه ملــت داده 
ــده  ــا آم ــدی یارانه ه ــون هدفمن ــرد: در قان ــوان ک ــت، عن اس
بــرق، آب و گاز و ســوخت گــران شــده و هزینــه ایــن افزایش 
قیمــت بــه مــردم داده شــود؛ نه  تنهــا بــدون ســروصدا ایــن 
خدمــات را گــران کردنــد، ایــن میــزان افزایــش هزینــه را هــم 

بــه مــردم ندادنــد. فــارس 

معــاون آموزشــی وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری گفــت: 
ــه  ــت و چنانچ ــده اس ــه نگران کنن ــگاه از مدرس ــتگی دانش گسس
ــه  ــوزان ب ــنایی دانش آم ــه آش ــرف و زمین ــتگی برط ــن گسس ای
ــا دانشــگاه ها فراهــم شــود، بســیار  ــوان آینده ســازان کشــور ب عن
مفیــد خواهــد بــود. مجتبــی شــریعتی نیاســر در جشــنواره 
نــوآوران بنیــاد نخبــگان ســعیدی دانشــگاه کاشــان افــزود: بعضی 
چالش هــا کــه آمــوزش عالــی کشــور بــه آن دچــار شــده، ناشــی 
ــت  ــن عل ــه همی ــرورش اســت؛ ب ــوزش و پ ــه آم ــی ب از بی توجه
ــور  ــه ط ــه ب ــت هایی ک ــی از سیاس ــد یک ــر و امی ــت تدبی در دول
ــی  ــه شــد، تعامــل مســتقیم آمــوزش عال ــه آن پرداخت جــدی ب
ــد  ــی بای ــز علم ــزود: مراک ــت. وی اف ــرورش اس ــوزش و پ ــا آم ب
ــه  ــدون توج ــه ب ــه اینک ــند؛ ن ــته باش ــخصی داش ــت مش ماموری
ــن  ــد ای ــه بخواهن ــای جامع ــده و ظرفیت ه ــل آین ــاز نس ــه نی ب

ــرای مراکــز  مراکــز را توســعه دهنــد. وی ادامــه داد: هم اکنــون ب
مهارتــی، نظــام یکپارچــه ای در دســت تدویــن اســت کــه دانشــگاه 
جامــع علمی کاربــردی و فنــی و حرفــه ای بتواننــد آینــده شــغلی 

ــد. ــن کنن ــت، تضمی ــن اس ــه والدی ــه دغدغ ــوزان را ک دانش آم
ــلیحات  ــروز تس ــان ام ــرد: در جه ــح ک ــر تصری ــریعتی نیاس ش
ــه  ــدارد؛ بلک ــورها ن ــرفت کش ــعه و پیش ــی در توس ــی نقش نظام
ــا جهــان حــرف بزنیــم؛ امــروز  ــا اقتــدار علمــی ب بایــد بتوانیــم ب
ــان  ــرده و در جه ــرفت ک ــاوری پیش ــم و فن ــاظ عل ــه لح ــور ب کش
ــای  ــرای موفقیــت در ارتق ــن دارد. وی گفــت: ب ــرای گفت حــرف ب
دانشــگاه های برتــر کشــور بــه تــراز بین المللــی، کمیتــه ای 
تشــکیل شــده کــه هدایــت و نظــارت دانشــگاه را بــر عهــده دارد 
و اســتادان برجســته کشــور کــه جــزو یــک درصــد دانشــمندان 

ــد. ــت دارن ــه عضوی ــتند، در آن کمیت ــان هس جه

P.Khakbazan@eskimia.ir
پریسا خاکبازانگروه اصفهان

معــاون حقوقــی و ثبتــی اداره کل اوقــاف و امــور خیریــه 
اســتان اصفهــان گفــت: جهــت تثبیــت مالکیــت موقوفــه ســید 
حســن واقــف ســند ۶ دانــگ عرصــه روســتای اســفیدان نطنــز 
بــه مســاحت 224 هکتــار و بــا ارزشــی بالــغ بــر 450 میلیــارد 

ریــال بــه نــام وقــف اخــذ شــد.
حجت االســام و المســلمین محمــود نصــر اصفهانــی افــزود: 
ــی اداره کل  ــی و ثبت ــت حقوق ــری معاون ــا پیگی ــس از ماه ه پ
ــان  ــوق واقف ــاق حق ــت احق ــان در جه ــتان اصفه ــاف اس اوق
نیک اندیــش و در راســتای اجــرای امینانــه نیــات واقفــان 
ــام وقــف  ــه ن نیک اندیــش، ســند روســتای اســفیدان نطنــز ب

اخــذ شــد.

ــتای  ــه روس ــگ عرص ــامل ۶ دان ــند ش ــن س ــزود: ای وی اف
اســفیدان نطنــز بــه مســاحت بیــش از 224 هکتــار و بــا 
ــه  ــن موقوف ــت. ای ــال اس ــارد ری ــر 450 میلی ــغ ب ــی بال ارزش
ــل  ــری و در حــدود 580 ســال قب در ســال 857 هجــری قم
توســط ســید حســن واقــف جهــت اجــرای برنامه هــای 

ــت. ــده اس ــف ش ــی وق مذهب
معــاون حقوقــی و ثبتــی اداره کل اوقــاف و امــور خیریــه 
اســتان اصفهــان تصریــح کــرد: همچنیــن از اول ســال جــاری 
تاکنــون جهــت تثیبــت مالکیــت موقوفــات و صیانــت از حقــوق 
ــت  ــا پیگیری هــای معاون ــات ب ــان نیک اندیــش و موقوف واقف
حقوقــی و ثبتــی اداره کل اوقــاف اســتان، 51 ســند بــرای 1۶8 
ــات  ــات و رقب ــرای موقوف ــار ب ــاحت 231 هکت ــه مس ــه ب رقب

اســتان اخــذ شــده اســت.

ــهرک های  ــه ش ــت وچهارمین تصفیه خان دویست وبیس
صنعتــی کشــور در شــهرک صنعتــی امیرکبیــر شــهرضا 
در اســتان اصفهــان بــا حضــور رئیــس ســازمان 

ــاح شــد. حفاظــت از محیــط زیســت افتت
معصومــه ابتــکار در مراســم افتتــاح تصفیه خانــه 
شــهرک صنعتــی رازی شــهرضا گفــت: آب بــه عنــوان 
بخش هــای  زیرســاخت های  مهم تریــن  از  یکــی 
مختلــف از جملــه کشــاورزی و صنعــت مطــرح اســت 
و بــا توجــه بــه کاهــش نــزوالت جــوی و بــروز پدیــده 
راســتای  ایــن تصفیه خانه هــا در  ایجــاد  کم آبــی، 
ضــروری  بســیار  آب  بازمصــرف  چرخــه   ایجــاد 

است.
از جملــه دیگــر فوایــد اســتفاده  ادامــه داد:  وی 

جلوگیــری  صنعــت  بخــش  در  تصفیه خانه هــا  از 
در  کــه  اســت  زیرزمینــی  آب هــای  آلودگــی  از 
 حفــظ ســامت محیــط زیســت بســیار اهمیــت 

دارد.
زیســت  محیــط  از  حفاظــت  ســازمان  رئیــس 
ــز  کشــور در بخــش دیگــری از ســخنان خــود، تجهی
بــه  تصفیه خانــه صنعتــی شــهرک رازی شــهرضا 
ــی را از  ــاب خروج ــن پس ــری آنای ــامانه اندازه گی س
ــه برشــمرد و افــزود:  ــای ایــن تصفیه خان ــه مزای جمل
ایجــاد ایــن ســامانه ایــن امــکان را فراهــم مــی آورد 
کــه همــه پارامترهــای مرتبــط بــه پســاب خروجــی از 
نزدیــک تحــت نظــارت و کنتــرل ادراه کل حفاظــت از 

ــد. ایســنا ــتان باش ــت اس ــط زیس محی

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس:

حامل های انرژی گران شد، اما یارانه بیشتر نشد
معاون حقوقی اداره کل اوقاف اصفهان:

روستای ۲۲۴ هکتاری اسفیدان نطنز به نام وقف سند خورد

معاون آموزشی وزیر علوم:

 گسستگی دانشگاه از مدرسه نگران کننده است
افتتاح دویست وبیست وچهارمین تصفیه خانه صنعتی کشور 

در شهرضا  

،،
تــا اینکــه در پایــان ســال 95 شــهردار 
اصفهــان بــا قاطعیــت اعــام کــرد 
 کــه بــه دنبــال ایجــاد تامیــن واگن هــا 
و خطوط ترموا در اصفهان هستیم 

جلفا، نگین بافت های تاریخی ایران 
ــه جلفــای اصفهــان، نگیــن بافت هــای تاریخــی ایــران  محل
اســت؛ چــرا کــه هویــت تاریخــی و فرهنگــی خــود را در طــول 

400 ســال از دســت نــداده اســت.   
ــن  ــع در ای ــی واق ــار تاریخ ــان و آث ــای اصفه ــه جلف از منطق
منطقــه همــواره بــه  عنــوان نمــاد همزیســتی مســالمت آمیز 
ادیــان در اصفهــان و ایــران یــاد می شــود کــه تاریــخ 
شــکل گیری ایــن هم زیســتی و اســکان مســیحیان در ایــن 

ــل اســت. ــل تأم ــان در جــای خــود قاب ــه از اصفه منطق
ــش  ــی بخ ــوی در فرمان ــاس صف ــاه عب ــال 1024 ش  در س
گســترده ای از زمین هــای متعلــق بــه دربــار را کــه در جنــوب 
رودخانــه زاینــده رود واقــع شــده بــود، بــه ارامنــه اهــدا کــرد 
ــوال  ــد ام ــازه خری ــیحیان اج ــه غیرمس ــکان ب ــن م و در ای
ــه  ــه محل ــد و این گون ــکونت داده نمی ش ــا س ــول ی غیرمنق

ــا شــد. ــو« بن ارامنــه »جلفــای ن
ارمنیــان در منطقــه جلفــا 25 نمازخانــه و کلیســا بنــا کردنــد 
ــده اســت  ــی مان ــن دوره باق ــون 13 کلیســا از ای ــه هم اکن ک

 کــه در ایــن بیــن کلیســاهای جلفــا، بیت اللحــم از ســال 1030 
و کلیســای وانــک 1075 از شــهرت بیشــتری برخــوردار 

هســتند.
ــی  ــاری ایران ــد معم ــا مانن ــی جلف ــای مذهب ــاری بناه معم
دوران صفــوی در ســطح باالیــی از کمــال و جلوه گــری بــود. 
ژان شــاردن، جهانگــرد فرانســوی کــه از محلــه جلفــا در دوره 
صفــوی بازدیــد کــرد، در کتــاب خاطــرات خود نوشــته اســت: 
»در هیــچ کجــای جهــان، چنیــن آبــادی پرشــکوه و زیبایــی 

ندیــده اســت.«
 از ویژگی هــای اصلــی ســاختمان کلیســای وانــک می تــوان 
ــد و نقاشــی های  ــه طــاکاری ســقف و ســطح داخــل گنب ب
ــب  ــه در قل ــم ک ــای هاکوپ ه ــرد .کلیس ــاره ک ــی اش تاریخ
قدیمی تریــن  شــده،  واقــع  مقــدس  مریــم  کلیســای 
ــی  ــاالی ورودی اصل ــت. در ب ــان اس ــهر اصفه ــای ش کلیس
ــه ســال 1۶07  ــوط ب ــی مرب ــان ارمن ــه زب ــه ب کلیســا دو کتیب
ــدان  ــم در می ــم ه ــای بیت  اللح ــود دارد. کلیس ــادی وج می
ــرت  ــای حض ــی از کلیس ــه کم ــه فاصل ــان، ب ــای اصفه جلف

ــرار دارد.   ــم ق مری

نماینــده مــردم شهرســتان های شــهرضا و دهاقــان 
ــش تاکســی های شــهری  ــت: افزای ــس گف در مجل
ــه  ــا راه اشــتغال زایی نیســت و مســئوالن اگــر ب تنه
دنبــال ایجــاد فرصت هــای شــغلی جدیــد هســتند 
ــه  ــن زمین ــی در ای ــای عمل ــه ســایر راهکاره ــد ب بای

بیندیشــند.
مهم تریــن  از  یکــی  افــزود:  محمــودی  ســمیه 
ــاد  ــر روز ابع ــه ه ــور ک ــی کش ــای اجتماع بحران ه

اســت.  بیــکاری  می گیــرد  خــود  بــه  تــازه ای 
متأســفانه بعضــی ادارات بــرای افــراد جویــای 
کار تنهــا شــغلی کــه می خواهنــد ایجــاد کننــد 
بــا دریافــت مبلغــی بــه آن هــا مجــوز تاکســی 
ــد  ــل در فرآین ــن اص ــت: مهم تری ــد. وی گف می دهن
تولیــد عرصه هــای جدیــد اشــتغال، حفــظ مشــاغل 
موجــود اســت؛ بنابرایــن در ایــن زمینــه در گام 
نخســت بایــد شــرایطی را فراهــم کنیــم که معیشــت 

و درآمــد رانندگانــی کــه فعــا در نــاوگان تاکســیرانی 
فعالیــت می کننــد، تضمیــن شــود و از آنچه هســت، 
کمتــر نشــود. محمــودی بیــان کــرد: اگــر اتحادیــه یا 
ــاوگان  ــدگان شــاغل در ن ــی برخواســته از رانن انجمن
حمــل و نقــل عمومــی وجــود داشــت، ایــن قشــر از 
ــات  جامعــه هــم می توانســتند خواســته ها و مطالب
خــود را بــه صــورت نظام یافتــه و قانونــی بــه 
ــا آن زمــان بنــده  گــوش مســئوالن برســانند؛ امــا ت

ــوق  ــه دارم از حق ــردم وظیف ــده م ــوان نماین ــه عن ب
آن هــا دفــاع کنــم. وی اذعــان کــرد: افزایــش 
بی رویــه تعــداد تاکســی ها بــدون توجــه بــه تعــداد 
مســافران و گنجایــش خیابان هــا، نه تنهــا مشــکلی 
ــک  ــش ترافی ــث افزای ــه باع ــد، بلک ــل نمی کن را ح
ــی  ــدگان تاکس ــدادی از رانن ــکاری تع ــهری و بی ش
ــردم شهرســتان های شــهرضا و  می شــود.نماینده م
دهاقــان در مجلــس شــورای اســامی گفــت: بارهــا 
در جلســات شــورای اداری و جلســات مختلــف 
دیگــر تأکیــد شــده کــه پیــش از اجــرای هــر کاری 
بررســی های  و  ســرزمینی  آمایــش  طرح هــای 

منطقــه ای انجــام شــود تــا از اتــاف وقت و ســرمایه 
ــد. ــل آی ــه عم ــری ب ــادی و انســانی جلوگی م

ــدادی  ــه تع ــرد: در شــرایطی ک ــوان ک ــودی عن محم
ــه علــت وجــود  از تاکســی های گردشــی و خطــی ب
اتوبوس هــای شــهری و تعــداد زیــاد این گونــه 
ــد  ــی ندارن ــد کاف ــتند و درآم ــکار هس ــدگان بی رانن
ایجــاد کــد جدیــد تاکســی بی ســیم اصــا بــه 
صــاح نیســت. وی تأکیــد کــرد: مســئوالن شــهری 
بایــد بیشــتر مصالــح مــردم و شــهر را در نظــر 
اندکــی  بگیرنــد و تســلیم خواســته های گــروه 

ــا ــوند. ایمن نش

#اجاذبه_ها
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 آغاز برداشت محصول جو 
از مزارع آران و بیدگل

کاشــان - مدیــر جهــاد کشــاورزی آران و بیــدگل از آغاز 
برداشــت محصــول جــو از مــزارع ایــن شهرســتان خبــر 
داد و گفــت: کار برداشــت از ســطح 3 هــزار و۶00 هکتــار 
از مــزارع کشت شــده آغــاز شــده و تــا اواخــر خردادمــاه 

ادمــه دارد.
ــان اینکــه برداشــت محصــول  ــا بی حســین فتاحــی ب
جــو بــه 2 صــورت دســتی و ماشــینی صــورت می گیــرد 
ــا  کــه در ایــن برداشــت حــدود 80 درصــد محصــول ب
کمبایــن و بقیــه بــه صــورت ســنتی و دســتی درو 
ــه  ــه ب ــا توج ــود ب ــی می ش ــت: پیش بین ــود، گف می ش
خشکســالی و گرمــای شــدید هــوا و بادهــای شــدید 
محصــول جــو بــا کاهــش 20 درصــدی همــراه باشــد.
جــو  محصــول  عمــده  اینکــه  بیــان  بــا  فتاحــی 
سفیدشــهر  و  کویــرات  بخش هــای  از  شهرســتان 
برداشــت می شــود،  تصریــح کــرد: در تــاش هســتیم 
ــاد کشــاورزی  ــش کارشناســان جه ــا اســتفاده از دان  ب
و آمــوزش بــه کشــاورزان ســنتی روش هــای اســتفاده 
بهینــه از منابــع آبــی داده شــود؛ ایــن اقــدام عــاوه بــر 
ــه افزایــش محصــوالت نیــز منجــر  صرفه جویــی آب ب

می شــود.

 تحقق 87 درصدی تعهد اشتغال 
در نجف آباد 

نجف آبــاد - معــاون برنامه ریــزی و امــور عمرانــی 
ــا ایجــاد  ــاد گفــت: ســال گذشــته ب ــداری نجف آب فرمان
اشــتغال بــرای 4 هــزار و 83۶ نفــر در مجمــوع بیــش 
ــق  ــن شهرســتان محق ــد اشــتغال ای از 87 درصــد تعه

شــد.
ــزود: ســهمیه اشــتغال ســال  ــرزاده اف احمدرضــا جعف
95 ایــن شهرســتان بالــغ بــر 5 هــزار و 5۶0 نفــر در نظــر 
گرفتــه شــده بــود کــه تــا پایــان اســفند ســال گذشــته، 
4 هــزار و 83۶ نفــر اشــتغال ایجــاد و در مجمــوع 
بیــش از 87 درصــد از ســهمیه اشــتغال نجف آبــاد 

تحقــق یافــت.
وی گفــت: توجــه بــه بحــث اشــتغال جــزو اولویت هــا 
و سیاســت های اجرایــی مــا در ایــن شهرســتان اســت.

 وی بــا اشــاره بــه اینکــه کمــک بــه واحدهــای در حــال 
ــد  ــان ســرمایه گذاری و خری ــا متقاضی ــکاری ب کار، هم
ــاز  ــت زمینه س ــد کاالی باکیفی ــی و تولی ــاس داخل اجن
رشــد اقتصــادی و اشــتغال می شــود، افــزود: بــا 
ــاد،  ــد در نجف آب ــع تولی ــع موان ــروه رف ــدازی کارگ راه ان
امیدواریــم از مشــکات ایــن شهرســتان کاســته شــود.

آغاز »هفته فرهنگی« در گلپایگان
گلپایــگان - رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی 
ــه  ــه اینک ــه ب ــا توج ــت: ب ــگان گف ــتان گلپای شهرس
ــی«  ــه فرهنگ ــه »هفت ــت ک ــی اس ــال اول ــال س امس
در شهرســتان برگــزار می شــود، کیفیــت برنامه هــا 

ــرار دارد. ــت ق ــت آن در اولوی ــه کمی ــبت ب نس
ــرر  ــزود: طــی جلســات متعــدد مق ــی اف هــادی بیات
ــام   ــه ن ــال ب ــر س ــت ه ــا 31 اردیبهش ــد از 25 ت ش
نامگــذاری شــود  فرهنگــی شهرســتان«   »هفتــه 
و امســال نیــز اولیــن ســالی اســت کــه ایــن رویــداد 
ــم  ــا داری ــزار می شــود. بن فرهنگــی در شهرســتان برگ
موضوعــات  بــه  شهرســتان  فرهنگــی  هفتــه  در 
ــدن  ــخ، تم ــر، تاری ــا، مفاخ ــه علم ــی از جمل مختلف
ــای  ــوع ظرفیت ه ــی و در مجم ــار مذهب ــت، آث طبیع

ــم. ــتان بپردازی شهرس
 وی ادامــه داد: محفــل شــعری بــا عنــوان »گل« 
مســئوالن  حضــور  بــا  موضــوع گلپایــگان  بــا  و 
می شــود؛  برگــزار  ارشــاد  اداره  در  شهرســتانی 
ــگری  ــتی و گردش ــع دس ــگاه صنای ــن نمایش همچنی
نیــز از تاریــخ 25 تــا 31 اردیبهشــت ماه در محــل ارگ 

ــت. ــر اس ــد دای ــی گوگ تاریخ

تکمیل فاز اول بازار بزرگ گل و گیاه 
شرق اصفهان      

و  میادیــن  ســازمان  عامــل  مدیــر   - اصفهــان   
ــان  ــهرداری اصفه ــهری ش ــاغل ش ــاماندهی مش س
گفــت: فــاز اول بــزرگ گل و گیــاه شــرق اصفهــان تــا 

پایــان ســال جــاری تکمیــل می شــود.
ــازار گل  ــی ب ــا جابه جای ــت: ب ــاورزراد گف ــر کش  اصغ
و گیــاه، ترافیــک خیابــان همدانیــان کاهــش می یابــد 
و شــهروندان بــرای همیشــه از معضــل ترافیــک ایــن 

خیابــان رهــا می شــوند.
وی افــزود: محصــوالت متنوعــی همچــون انــواع 
گل هــای گلدانــی، فصلــی، باغچــه ای، آپارتمانــی 
 کاکتــوس، انــواع گل هــای شــاخه بریده، درختــان 
و درختچه هــای مثمــر و غیــر مثمــر و گل هــای 

خشــک در بــازار گل و گیــاه وجــود دارد.
ــاز  ــاه در 3 ف ــازار گل و گی ــه اینکــه ب ــا اشــاره ب وی ب
احــداث می شــود، ادامــه داد: عملیــات اجرایــی 
فــاز اول ایــن پــروژه در دســت اجراســت و تــا 
ــک  ــاز ی ــان می رســد. ف ــه پای ــان ســال جــاری ب پای
ــالن  ــون س ــش همچ ــاه، دارای 4 بخ ــازار گل و گی ب
ــازی  ــی، زیرس ــان آپارتمان ــاخه، گیاه ــای سرش گل ه
و محوطه ســازی ها، ســالن تخصصــی کاکتــوس         

ــت. ــه اس ــاغ و باغچ و ب
وی گفــت: فــاز دوم ایــن بــازار شــامل گیاهــان 
دارویــی، شــربت خانه، آزمایشــگاه، ســاختمان اداری 
مجموعــه خدماتــی و محوطه ســازی اســت و در فــاز 
ســوم آن نیــز ســالن های پرنــدگان و ماهی هــای 

ــود. ــرا می ش ــه اج ــی و محوط زینت

نماینده مردم شهرستان های شهرضا و دهاقان در مجلس:  

ورود خودروی جدید به ناوگان تاکسیرانی شهرضا به صالح نیست
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چهارراه نظر
محموله ۲۰ میلیاردی کاالی 

قاچاق توقیف شد

 بروجــن - فرمانــده انتظامــی اســتان چهــار محــال 
لوازم التحریــر  محمولــه  توقیــف  از  بختیــاری  و 
خارجــی قاچــاق بــه ارزش ۲۰ میلیــارد ریــال در 

ــر داد. ــن، خب ــه بروج ــردگان ب ــور ل مح
پــی  در  افــزود:  غالمــزاده  غالمعبــاس  ســردار 
ــاق از  ــل کاالی قاچ ــر حم ــی ب ــری مبن ــب خب کس
بنــادر جنوبــی بــه مقصــد اســتان های مرکــزی 
ــس  ــا کاال و ارز پلی ــارزه ب ــوران اداره مب کشــور، مام
دســتگاه کامیــون  ازیــک  بازرســی  در  آگاهــی 
حامــل کاال  در محــور لــردگان بــه بروجــن مقادیــر 
ــه ارزش  ــاق ب ــی قاچ ــر خارج ــادی لوازم التحری زی
۲۰ میلیــارد ریــال را کشــف و راننــده خــودرو را نیــز 

ــد.   ــتگیر کردن دس

 افتتاح فاز۲مرکز پایش 
زیست محیطی اصفهان  

پایــش  مرکــز  توســعه  پــروژه    - اصفهــان 
حضــور  بــا  اصفهــان،  اســتان  زیســت محیطی 
معصومــه ابتــکار معــاون رئیس جمهــوری و رئیــس 
ــد. ــاح ش ــت افتت ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ س

بــا توســعه مرکــز پایــش زیســت محیطی اصفهــان، 
ــای  ــر خــط واحده ــش ســامانه های ب ــکان افزای ام
بــزرگ و شــهرک های صنعتــی اســتان تــا 16 واحــد 
ــگر  ــر 19۰ حس ــزون ب ــدازی اف ــب و راه ان ــز نص و نی

فراهــم شــد.
مرحلــه  در  پســاب  لحظــه ای  پایــش  سیســتم 
هفــت  پایــش  بــا   1394 ســال  در  نخســت 
امــا  شــد؛  راه انــدازی  اســتان  صنعتــی  واحــد 
)فــاز(  در مرحلــه  ایــن سیســتم  توســعه  بــا  
صنعتــی  واحــد   9 خروجــی  پســاب  آن،  دوم 
ــه ای  ــورت لحظ ــه ص ــز ب ــتان نی ــر اس ــزرگ دیگ ب
و  گرفــت  قــرار  زیســت محیطی  پایــش  مــورد 
زیســت محیطی  پایــش  مرکــز  ترتیــب  بدیــن 
اصفهــان هم اینــک 16 واحــد صنعتــی بــزرگ و 
بــه  را  صنعتــی  شــهرک های  تصفیه خانه هــای 
ــرار  ــارت ق ــورد نظ ــه ای م ــط و لحظ ــر خ ــورت ب  ص

می دهد.

 96۲ خانوار مشمول 
 بازنشستگی پیش از موعد 

صندوق بیمه کشاورزان  
ــدوق بیمــه اجتماعــی کشــاورزان،  ــر صن یــزد - مدی
روســتاییان و عشــایر یــزد گفــت: 96۲ خانــوار 
از موعــد  بازنشســتگی پیــش  یــزدی مشــمول 
ایــن صنــدوق شــدند کــه شهرســتان تفــت بــا ۲93 
ــود  ــه خ ــداد را ب ــترین تع ــوار بیش ــت خان سرپرس

اختصــاص داده اســت.
حســن ابراهیمــی از ابــالغ قانــون بازنشســتگی 
پیــش از موعــد در ایــن صنــدوق خبــر داد و گفــت: 
بــر اســاس ایــن قانــون، بیمه شــدگانی کــه در 
صنــدوق بیمــه اجتماعــی کشــاورزان، روســتاییان و 
عشــایر 1۰ ســال ســابقه پرداخــت بیمــه و 7۰ ســال 
ــتگی  ــت بازنشس ــد درخواس ــد، می توانن ــن دارن س
مســتمری  از  افــراد  ایــن  گفــت:  دهنــد.وی 
ــق  ــت ح ــنوات پرداخ ــاس س ــر اس ــتگی ب بازنشس

ــد. ــد ش ــوردار خواهن ــه برخ بیم
افــرادی  قانــون،  اســاس  بــر  داد:  ادامــه  وی 
کــه عضــو ایــن صنــدوق هســتند، بایــد بــرای 
بیمــه  حــق  ســال   15 دســت کم  بازنشســتگی 
ــند؛  ــته باش ــن داش ــال س ــرده و 65 س ــت ک پرداخ
ــد  ــش از موع ــتگی پی ــد بازنشس ــون جدی ــا قان ام
 بــرای افــراد 7۰ ســال بــه بــاال تعریــف شــده

است.
ابراهیمــی افــزود: در حــال حاضــر یــک میلیــون و 
ــایر در  ــاورز و عش ــتایی، کش ــوار روس ــزار خان 5۰۰ ه
ســطح کشــور زیــر پوشــش صنــدوق بیمــه اجتماعی 

کشــاورزان، روســتاییان و عشــایر هســتند.
بــه گفتــه وی ســهم اســتان یــزد از ایــن تعــداد ۲۰ 

هــزار خانــوار اســت.

 جنوب کرمان، میزبان
1۲ شهید گمنام می شود

جســت وجوی  کمیتــه  فرمانــده   - جیرفــت 
ورود  از  نیروهــای مســلح  مفقودیــن ســتاد کل 
پیکرهــای مطهــر 1۲ شــهید گمنــام بــه جنــوب 
اســتان خبــر داد و گفــت: ایــن شــهدا در ۲9 تیرمــاه 
ســالروز شــهادت امــام جعفــر صــادق)ع( در چهــار 
ــه  ــییع و ب ــان تش ــتان کرم ــوب اس ــتان جن شهرس

خــاک ســپرده می شــوند.
ــرزاده  ــد باق ــید محم ــدار س ــرتیپ پاس ــردار س س
ــزود: ۲ شــهید در مرکــز بخــش چــاه دادخــدای  اف
قلعــه گنــج، ســه شــهید در دهســتان رمشــک 
قلعــه گنــج، ســه شــهید در بخــش آســمینون نــودژ 
منوجــان، یــک شــهید در حــوزه علمیــه امــام صــادق 
جیرفــت)ع( و ســه شــهید هــم در بخــش ســیاحتی 
و زیارتــی ســاردوئیه بــه مرکزیــت شــهر درب بهشــت 
بــه نیــت 1۲ امــام معصــوم)ع( بــه خــاک ســپرده 
ــل  ــی مح ــون جانمای ــت: هم اکن ــوند.وی گف می ش
تدفیــن ایــن شــهدا مشــخص شــده و پــس از ایــن 
مقدمــات حضــور شــهدا را در ایــن شهرســتان ها 

ــم. ــم می کنی فراه

انتخابــات  رأی گیــری  کار  آغــاز  بــا 
و  جمهــوری  ریاســت  دوره  دوازدهمیــن 
ــهر  ــالمی ش ــوراهای اس ــن دوره ش پنجمی
خانــواده  مدیــران  و  بانــوان  روســتا،  و 
چهارمحــال و بختیــاری نیــز همچــون دیگــر 
اقشــار جامعــه حضــور پرشــور و گســترده ای 
را در پــای صندوق هــای اخــذ رأی رقــم 

ــد. زدن
حضــور حداکثــری و حماســی زنــان در 
پــای صندوق هــای رأی دوش بــه دوش 
مــردان نه تنهــا باعــث تثبیــت اقتــدار نظــام 
ناامیــدی  و  یــاس  اســالمی،  جمهــوری 
ــالب  ــتان انق ــندی دوس ــمنان و خرس دش
ــه همــگان نشــان می دهــد  اســت، بلکــه ب
کــه زنــان هم پیمــان بــا بانــوان شــهید 
انتخابــات شــرکت  انقــالب اســالمی در 
می کننــد تــا بــه دشــمنان نظــام و انقــالب 
ــه سرنوشــت سیاســی  ــد نســبت ب بفهمانن

خــود بی تفــاوت نیســتند.
ــرای  ــف ب ــر در ص ــوان منتظ ــی از بان جمع
رأی دادن گفتنــد: زنــان ایران زمیــن بــه 
ــد  ــوان نیمــی از اقشــار جامعــه می توانن عن
ــان  ــرای زن ــن و ب ــود را تعیی ــت خ سرنوش
ــک  ــوان ی ــه عن ــا ب ــر دنی ــلمان سراس مس

ــی شــوند. ــو تلق الگ

ایــن بانــوان بــا بیــان اینکــه حضور زنــان در 
ــک  ــا حضــور ی ــای صندوق هــای رأی تنه پ
ــواده  ــک خان ــرد نیســت، بلکــه حضــور ی  ف
ــان  ــد: زن ــت، افزودن ــه اس ــوم جامع و عم
بــا انتخــاب فــرد اصلــح، آینــده روشــنی را 

ــد زد. ــم خواهن ــرای کشــور رق ب
ــس  ــی، پ ــوان و رأی اول ــوان ج ــی از بان یک
ــزود:  ــدوق اف ــن رأی خــود در صن از انداخت
حــق  داشــتن  دلیــل  بــه  رأی اولی هــا 
انتخــاب و مشــارکت در رقم زدن سرنوشــت 
و آینــده کشــور از دیگــر مــردم خوشــحال تر 

ــد. ــود می بالن ــه خ ــتند و ب هس
فاطمــه غالمــی تاکیــد کــرد: مشــارکت 
حداکثــری ملــت ایــران به ویــژه بانــوان 
توطئه هــای  شــک  بــدون  انتخابــات  در 
را  ایــران  خارجــی  و  داخلــی  دشــمنان 

می کنــد. خنثــی 
ــعار  ــه ش ــران ک ــمنان ای ــه وی دش ــه گفت ب
ــران  ــوان را در ای ــژه بان نداشــتن آزادی به وی
ــارکت  ــاهد مش ــون ش ــد، اکن ــر می دهن س
حداکثــری بانــوان بــه عنــوان مدیــران 

ــتند. ــواده هس خان
بانــوی دیگــری کــه فرزنــد خردســال خــود 
را در آغــوش داشــت، گفــت: ســهیم بــودن 
در سرنوشــت، خــود یکــی از مهم تریــن 

بــرکات انقــالب اســالمی ایــران بــرای زنــان 
جامعــه اســت.

در  شــرکت  افــزود:  صیــادی  مریــم 
ــرعی  ــی و ش ــه دین ــک وظیف ــات، ی انتخاب
ــه  ــالم در صحن ــد خردس ــا فرزن ــت و ب اس
ــه او را از  ــه ک ــردم ک ــرکت ک ــات ش انتخاب
نظــام  بــه  و عالقه منــد  اکنــون عاشــق 

اســالمی کنــم. مقــدس 

ژالــه کریمــی دیگــر بانــوی شــهرکردی 
ــر  ــه مه ــران ک ــت ای ــتان مل ــزود: انگش اف
ــم  ــروز چش ــته، ام ــر آن نشس رأی دادن ب
دشــمنان را کــور و توطئه هــای آن هــا را 

نقــش بــر آب می کنــد.

وی افــزود: بانــوان چهارمحــال و بختیــاری 
بــرای حفــظ  مــردان  دوشــادوش  نیــز 
انقــالب  ارزش هــای  و  کشــور  منافــع 
اســالمی بــا حضــور پرشــور خــود پــای 
نــدای مقــام معظــم  صندوق هــای رأی 

رهبــری را لبیــک گفتنــد.
وی گفــت: زنــان بــه عنــوان نیمــی از افــراد 
جامعــه عــالوه بــر ایفــای نقــش در خانواده 
در ایــن انتخابــات شــرکت می کننــد تــا 
بــه همــگان بگوینــد حضــور هــر زن در 
نشــان دهنده  رأی  صندوق هــای  پــای 
یــک خانــواده در تعییــن سرنوشــت کشــور 

اســت.
بانــوان  دیگــر  از  علیخانــی،  کبــرا 
رأی  انداختــن  حــال  در  چهارمحالــی، 
ــا حضــور  ــان ب ــدوق گفــت: زن خــود در صن
گســترده در پــای صندوق هــای رأی بــار 

ــهدا،  ــام ش ــهدا و ام ــالب، ش ــا انق ــر ب دیگ
بیعــت  تجدیــد  انقــالب  معظــم  رهبــر 

. می کننــد
ــتانداری  ــوان اس ــور بان ــر ام ــر کل دفت مدی
ــه  ــز هنگامــی ک ــاری نی چهارمحــال و بختی
بــه صنــدوق می انداخــت،  رأی خــود را 
ــران  ــت ای ــمندانه مل ــور هوش ــت: حض گف
پــای صندوق هــای رأی  بانــوان  به ویــژه 
مظهــر قــدرت و اقتــدار نظــام مقــدس 

جمهــوری اســالمی ایــران اســت.
بنــا بــر آخریــن سرشــماری نفــوس و 
ــن  ــاری، ای ــال و بختی ــکن در چهارمح مس
اســتان حــدود یــک میلیــون نفــر جمعیــت 
بانــوان  را  آن  درصــد   49.5 کــه  دارد 
تشــکیل می دهنــد و حــدود 665 هــزار 
ــتان  ــن اس ــرایط رأی در ای ــد ش ــر واج  نف

هستند. ایرنا

انگشتان جوهری بانوان چهارمحال و 
بختیاری، دشمنان را حیرت زده کرد

مدیــر کل دفتــر امــور بین الملــل پســت ایــران گفــت: ریاســت 
شــورای اجرایــی اتحادیــه آســیا و اقیانوســیه از تیرمــاه امســال 
بــرای مــدت 4 ســال بــه شــرکت ملــی پســت ایــران واگــذار 

خواهــد شــد.
محمدرضــا کرمــی در شــهرکرد از برگــزاری کنگــره ۲۰17 اتحادیه 
ــال در  ــاه امس ــا 16 تیرم ــای 1۲ ت ــیه در روزه ــیا و اقیانوس آس
ــه  ــی اتحادی ــت: ریاســت شــورای اجرای ــر داد و گف کشــور خب
ــران  ــه ای ــره ب ــن کنگ ــزاری ای ــس از برگ آســیا و اقیانوســیه پ

ــود. ــذار می ش واگ
وی از پیش بینــی شــرکت حــدود 15۰ نفــر از 3۲ کشــور 
بــرای شــرکت در ایــن کنگــره خبــر داد و گفــت: تاکنــون 
ــام  ــره ثبت ن ــن کنگ ــور در ای ــرای حض ــور ب ــر از ۲۰ کش  1۲۰ نف

کرده اند.

کرمــی بیــان کــرد: ســال ۲۰۰۰ ایــن کنگــره بــرای اولیــن بــار در 
ایــران برگــزار شــده بــود.

ــران، یکــی از 19۲ کشــور  ــی پســت ای ــزود: شــرکت مل وی اف
ــه پســت اســت. ــی اتحادی عضــو جهان

بــه گفتــه وی کیفیــت ســرویس یکــی از مهم تریــن مقوله هــای 
مطــرح در اتحادیــه جهانــی پســت اســت کــه در ســال گذشــته 
ــرویس های  ــت در س ــز کیفی ــه برن ــت گواهی نام ــران توانس ای
پیشــواز و گواهی نامــه نقــره در ســرویس پیش نامــه را کســب 

. کند
کرمــی بــا بیــان اینکــه همــواره ســعی شــده فعالیــت شــرکت 
پســت در ســطح بین الملــل توســعه یابــد، تصریــح کــرد: 
پــس از 1۲ســال ایــران توانســت عضــو شــورای راهبــری کنگــره 

اتحادیــه اســتانبول شــود. ایرنــا 

مدیــر کل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری 
ــهیالت  ــال تس ــارد ری ــت: ۲۰۰ میلی ــد گف ــه و بویراحم کهگیلوی
از صنــدوق توســعه ملــی بــرای ســاخت تله کابیــن شــهر 
سی ســخت مرکــز شهرســتان دنــا اختصــاص یافتــه کــه آمــاده 

پرداخــت بــه ســرمایه گذار اســت.  
محمــود باقــری افــزود: در ســفر ۲4 و ۲5 مــرداد ســال گذشــته 
رئیس جمهــوری و اعضــای هیئــت دولــت بــه کهگیلویــه و 
ــل  ــا تکمی ــرای ایجــاد ی ــار ب ــال اعتب ــارد ری ــد 1۰۰ میلی بویراحم
زیرســاخت های گردشــگری ایــن اســتان اختصــاص داده 
ــهیالت  ــال تس ــارد ری ــه 115میلی ــه اینک ــاره ب ــا اش ــد. وی ب ش
نیــز در گذشــته از صنــدوق توســعه ملــی بــرای تکمیــل هتــل 
ــت:  ــده، گف ــت ش ــوج دریاف ــی یاس ــارک آب ــتاره و پ ــار س چه
ایــن طــرح هم اینــک 4۰ درصــد پیشــرفت فیزیکــی دارد 

و توســط ســرمایه گذار داخلــی بخــش خصوصــی در حــال 
ــوده   ســاخت اســت. وی بیــان کــرد: یاســوج گردشــگر پذیــر ب
ــز دارد و  ــبی نی ــوای مناس ــر، آب و ه ــت بک ــر طبیع ــالوه ب و ع
یــک ســرمایه گذار داخلــی بخــش خصوصــی بــا حمایــت 
منطقــه  در  تله کابیــن  ســاخت  حــال  در  یازدهــم  دولــت 
ــرفت  ــت. پیش ــهر اس ــن ش ــار ای ــی آبش ــگری و تفریح گردش
فیزیکــی تله کابیــن یاســوج واقــع در آبشــار ایــن شــهر 
ــل  ــاخت هت ــزود : س ــری اف ــت. باق ــد اس ــون ۲۰ درص هم اکن
چهــار ســتاره و پــارک آبــی یاســوج بــا پیشــرفت فیزیکــی 4۰ 
درصــد و ســاخت مجتمــع تفریحی گردشــگری »غــار ده شــیخ 
پاتــاوه« شهرســتان دنــا کــه فــاز نخســت آن افتتــاح شــده، از 
ــا  ــن طرح هــای ســرمایه گذاری در حــوزه گردشــگری ب مهم تری

ــت.  ــی اس ــش خصوص ــارکت بخ مش

ــت  ــت: جمعی ــور گف ــکی کش ــام پزش ــازمان نظ ــس س رئی
ــاده  ــق م پزشــکان عضــو ســازمان نظــام پزشــکی کشــور طب
4 قانــون تشــخیص نظــام پزشــکی بالــغ بــر ۲14 هــزار نفــر 
اســت. علیرضــا زالــی درآییــن بهره بــرداری از ســاختمان 
جدیــد نظــام پزشــکی گلپایــگان و خوانســار افــزود: در حــال 
ــکی  ــام پزش ــازمان نظ ــور، س ــتان کش ــر در ۲1۲ شهرس حاض
ــه  ــو جامع ــکان عض ــه داد: پزش ــی ادام ــت. زال ــتقر اس مس
نظــام پزشــکی شــامل پزشــکان، دندان پزشــکان، داروســازان 
ــز(  و  ــز و پروِت ــروه پروُت ــه دار )گ ــای پروان ــکان گروه ه پزش

ــتند. ــا هس ــکان مام پزش
رئیــس ســازمان نظــام پزشــکی کشــور بیــان کــرد: تعرفه هــای 
ــه کمیســیون اجتماعــی و  ــا ســه ســناریو ب ــی ب بخــش دولت

ذی ربــط بــرای بررســی بــه دولــت محــول شــده اســت.

وی افــزود: بــر اســاس آخریــن مصوبــه شــورای عالــی بیمــه 
در ســال گذشــته، ســازوکار و طراحــی و تعییــن تعرفــه بخــش 

خصوصــی متفــاوت از بخــش دولتــی تعریــف خواهــد شــد.
وی بــا بیــان اینکــه بســته پیشــنهادی ســازمان نظــام پزشــکی 
ــف در  ــن تکلی ــرای تعیی ــه ب ــی بیم ــواری عال ــن ش در صح
ــر اســاس قانــون جدیــد  حــال بررســی اســت، بیــان کــرد: ب
هیئت مدیــره نظــام پزشــکی در هــر شهرســتان بــا یــک فرآیند 
آزاد و دموکراتــی انتخــاب می شــود. در ادامــه  مهرعلــی قاضــی 
 زاهــدی، رئیــس ســازمان نظــام پزشــکی گلپایگان و خوانســار
گفــت: ســال گذشــته بــا کمــک ســازمان نظام پزشــکی کشــور 
و اســتان، ســاختمان نظــام پزشــکی در گلپایــگان  بــا زیربنای 
1۰۰ متــر مربــع بــا هزینــه 1۲۰ میلیــون تومــان خریــداری شــد 

و امــروز شــاهد افتتــاح ایــن دفتــر هســتیم. ایمنــا

مدیــر آبفــای اســتان اصفهــان گفــت: احــداث بیــش از 54۰ 
متــر خــط انتقــال آب ۲۰۰ میلیمتــری در گلدشــت بــا هزینــه 
5۰ میلیــون تومــان و ۲۰۰ متــر لوله گــذاری خیابــان حججــی 
واقــع در مرکــز شــهر نجف آبــاد بــا اعتبــار 1۸ میلیــون 
ــن امــر بخشــی از مشــکالت  ــان رســید و ای ــه پای تومــان ب

شــهروندان را برطــرف خواهــد کــرد.
ــری  ــن خــط ۲۰۰ میلیمت ــزود: اجــرای ای ــی اف هاشــم امین
ــود فشــار و قطعــی آب روســتای  در گلدشــت مشــکل کمب
ــن محــدوده را برطــرف خواهــد کــرد و در  قلعه ســفید در ای
ــی، ۲۰ واحــد  ــن احداث ــز خــط پلی اتیل ــان حججــی نی خیاب
مســکونی را از آب شــرب بهداشــتی بهره منــد خواهــد     

کــرد.
امینــی تشــکیل اولیــن جلســه ایمنــی تصفیه خانــه فاضالب 

شــهر نجف آبــاد را بــا حضــور مســئوالن مرتبــط، دیگــر خبــر 
ــان داشــت: طــی  ــر دانســت و بی ــر روزهــای اخی ــل ذک قاب
ایــن جلســه ضمــن بررســی مشــکالت موجــود و تبــادل نظر 
دربــاره مســائل مختلــف، پیمانــکار موظــف شــد در راســتای 
ــات دوره ای  ــد معاین ــی مانن ــی اقدامات ــول ایمن ــت اص  رعای
و واکسیناســیون هپاتیــت پرســنل، تکمیــل تجهیــزات 
ــوپ و کپســول  ــه نجــات، تی ــی انفــرادی شــامل جلیق ایمن
اکســیژن در کنــار تعبیــه اتــاق رختکــن کارگــران، عایق بنــدی 
تابلــوی بــرق محوطــه تصفیه خانــه و درج نــکات ایمنــی در 

ــد. ــرار ده ــتور کار ق ــه را در دس ــای مجموع دیواره
وی آمــوزش طــرح خالقیــت الگــوی مصــرف بهینــه در ســطح 
مــدارس را از جملــه اقدامــات فرهنگــی برنامه ریزی شــده 

دانســت.  

،،
رأی اولی هــا بــه دلیــل داشــتن حــق 
انتخــاب و مشــارکت در رقــم زدن 
سرنوشــت و آینــده کشــور از دیگــر 
مــردم خوشــحال تر هســتند و بــه 

خــود می بالنــد

استانها

مدیر کل دفتر امور بین الملل پست ایران خبر داد:

واگذاری ریاست شورای اجرایی اتحادیه آسیا و اقیانوسیه به ایران 
رئیس سازمان نظام پزشکی کشور:

عضویت 214 هزار پزشک در سازمان نظام پزشکی کشور

مدیر کل میراث فرهنگی، کهگیلویه و بویراحمد:

200 میلیارد ریال تسهیالت برای ساخت تله کابین دنا 
مدیر عامل آبفای اصفهان خبر داد:

اجرای پروژه خط انتقال آب در نجف آباد

شهر تاریخی »بلقیس« اسفراین آیینه ای 
جهانی از هنر خاک و گِل  

شــهر تاریخــی »بلقیــس«، یکــی از بزرگ تریــن بناهــای خشــتی و 
گلــی کشــور، در 3 کیلومتــری جنــوب غــرب شــهر فعلــی اســفراین 
 واقــع اســت و هــر ســاله تعــداد زیــادی از گردشــگران کشــور 
و جهــان بــرای بازدیــد از ایــن ســاخته دســت بشــر بــه ایــن منطقــه 
ســفر می کننــد. ایــن اثــر تاریخــی هم اکنــون در حــال مرمــت 
ــش  ــته بخ ــال گذش ــد س ــه در چن ــوده و البت ــی ب ــراث فرهنگ می

ــت.  ــده اس ــت  ش ــی مرم ــهر تاریخ ــن ش ــادی از ای زی
محــدوده شــهر تاریخــی »بلقیــس« قدمتــی حــدود 4 هــزار ســال 
دارد. بیشــتر آنچــه اکنــون در ایــن شــهر تاریخــی باقی مانــده آثــار و 
بقایایــی اســت کــه بــه دوره صفــوی نســبت می دهنــد؛ امــا شــواهد 
و یافته هــای جدیــد تاریخــی حاکــی از آن اســت کــه دیرینگــی شــهر 
تاریخــی »بلقیــس« در شهرســتان اســفراین بــه قــرن دوم اســالمی 
ــه  ــس ک ــی بلقی ــهر تاریخ ــده ش ــر باقی مان ــن اث ــد. مهم تری می رس
ــی  ــفراین فعل ــی اس ــوب غرب ــری جن ــر در 3 کیلومت ــال حاض در ح
واقــع  شــده، ارگــی 1۲۰۰ ســاله اســت کــه بــه آن »نارین قلعــه« نیــز 

می گوینــد.
ــوی  ــه در دوره صف ــس  از اینک ــس( پ ــهر بلقی ــن )ش ــفراین که اس
ــب  ــا تخری ــط افغان ه ــالدی توس ــال 1731 می ــت، در س ــق گرف رون
ــس  ــهر بلقی ــی ش ــدی را در نزدیک ــهر جدی ــاکنان آن، ش ــد و س ش
ــس از ارگ  ــفراین پ ــس« اس ــد ارگ »بلقی ــد. می گوین ــاد کردن ایج
ــول  ــاس اص ــر  اس ــه ب ــت ک ــران اس ــی ای ــای گل ــن بن ــم، دومی ب
معمــاری ساســانی ســاخته  شــده و مهم تریــن مصالــح بــه  کار رفتــه 
ــس  ــهر بلقی ــال ۸6 در ش ــت. در کاوش س ــت و گل اس در آن، خش
ــد  ــف ش ــم کش ــابور قدی ــفال های نیش ــه س ــبیه ب ــفال هایی ش س
ــت و  ــادی داش ــباهت زی ــمرقند ش ــرو و س ــفال های م ــه س ــه ب ک
ــه  ــن منطق ــری را در ای ــرون دوم هج ــدن در ق ــود تم ــال وج احتم
ــا  قــوت مــی داد. محــل معــروف ایــن شــهر تپــه منــار اســت کــه ب
توجــه بــه نوشــته های مورخــان، احتمــاال محــل مســجد و داراالمــاره 
اســفراین در دوره پــس از مغــول بــوده کــه بخش هایــی از آن مــورد 
کاوش قــرار گرفتــه اســت. همچنیــن بنــای کاروانســرای تیمــوری در 
ــه دوره  ــق ب ــا متعل ــه ای از یخدان ه ــهر و مجموع ــی ش ــش غرب بخ
ــد  ــرار دارن ــقان ق ــتای جوش ــیه روس ــر دو در حاش ــه ه ــه را ک صفوی

ــرد.   ــوب ک ــی محس ــهر تاریخ ــن ش ــای ای ــوان از بناه می ت

#جاذبه_ها

 روزنه 
هندوانه با چاشنی مواد مخدر

کرمــان - رئیــس پلیــس مبــارزه بــا مــواد مخــدر اســتان   
کرمــان از کشــف 17۰ کیلوگــرم مــواد مخــدر از داخــل بــار 
ــت:  ــماعیلی گف ــز اس ــرهنگ کامبی ــر داد. س ــه خب هندوان
ــا مــواد مخــدر اســتان کرمــان  ــارزه ب مامــوران پلیــس مب
ــوری در ایســت و بازرســی  ــای عب ــرل خودرو ه ــن کنت حی
ــاری  ــون ب ــتگاه کامی ــک دس ــه ی ــن« ب ــی رای ــه راه »س
حامــل هندوانــه کــه از شهرســتان های جنوبــی عــازم 
مرکــز کشــور  بــود، مشــکوک شــدند و طــی بازرســی، 1۲۸ 
کیلوگــرم تریــاک و 4۲کیلوگــرم حشــیش را از داخــل بــار 

ــد. ــه  کشــف کردن هندوان

 توقیف 14 هزار قلم 
لوازم گلخانه ای قاچاق 

  یــزد - فرمانــده انتظامــی یــزد از کشــف بیــش از 14 هــزار 
ــارد  ــه ارزش 1۰ میلی ــه ای ب ــزات گلخان ــوازم و تجهی ــم ل قل
ــاق کاال و ارز  ــا قاچ ــارزه ب ــوران اداره مب ــط مام ــال توس ری

پلیــس آگاهــی ایــن اســتان خبــر داد. 
ــی  ــس آگاه ــوران پلی ــت: مام ــد گف ــرج کاکاون ــردار ای س
ــک  ــه ی ــای ورودی ب ــرل محوره ــگام کنت ــزد هن اســتان ی
ــی  ــدند. در بازرس ــکوک ش ــوو« مش ــی »ول ــتگاه تریل دس
 از ایــن تریلــی بیــش از 14 هــزار قلــم انــواع لــوازم 
و تجهیــزات گلخانــه ای خارجــی قاچــاق فاقــد مجــوز 
گمرکــی کشــف شــد و یــک متهــم را نیــز دســتگیر کردنــد. 
وی ارزش برآوردشــده ایــن محمولــه کشف شــده را 1۰ 
ــال  ــم قصــد انتق ــزود: مته ــرد و اف ــان ک ــال بی ــارد ری میلی
ــه  ــه صــورت قاچــاق از جنــوب کشــور ب ــه را ب ــوازم گلخان ل

ــران داشــت. ته

 کشف بیش از ۲ تن بادام قاچاق
هرمــزگان - فرمانــده انتظامــی شهرســتان بســتک اســتان 
 هرمــزگان از توقیــف یــک دســتگاه کامیــون حامــل ۲ تــن 
و ۸95 کیلــو بــادام قاچــاق بــه ارزش ۲ میلیــارد ریــال خبر 
داد. ســرهنگ محمــد رســتمی گفــت: مأمــوران انتظامــی 
حــوزه  ســطح  در  حیــن گشــت زنی  مهــران  پاســگاه 
اســتحفاظی بــه یــک دســتگاه کامیــون فوتــون مشــکوک 
ــادام  ــو ب شــدند؛ در بازرســی از کامیــون ۲ تــن و ۸95 کیل
ــتگیر  ــه دس ــن رابط ــم در ای ــک مته ــف و ی ــاق کش قاچ
شــد. ســرهنگ رســتمی افــزود: ارزش بادام هــای قاچــاق 

ــت. ــال اس ــارد ری ــده ۲ میلی کشف ش

17۰ رأس دام قاچاق در تریلی
یــزد - معــاون اجتماعــی فرماندهــی انتظامــی اســتان یــزد 
از توقیــف یــک دســتگاه تریلــی کشــنده هــوو و کشــف 17۰ 

رأس دام قاچــاق خبــر داد.
ــارزه  ــت: در راســتای مب ــدی گف ســرهنگ محمدرضــا مزی
بــا قاچــاق دام، پلیــس ایــن اســتان یــک دســتگاه تریلــی 
کشــنده هــوو را کــه بــا محمولــه دام از شــرق کشــور عــازم 

کــرج بــود، متوقــف کــرد.
انجام شــده مشــخص  ادامــه داد: در بررســی های  وی 
شــد ایــن تریلی در حــال حمــل 17۰ رأس گوســفند قاچاق 
فاقــد مجــوز دامپزشــکی اســت؛ بــه همیــن منظــور خــودرو 
ــدند. ــتگیر ش ــز دس ــین آن نی ــده و سرنش ــف و رانن توقی
ــان  ــر کارشناس ــر نظ ــا ب ــاق  بن ــای قاچ ــن دام ه ارزش ای

ــال اســت. ــون ری ــارد و 55۰ میلی یــک میلی

انهدام باند قاچاق اشیای عتیقه
بــا هوشــیاری مامــوران پاســگاه   خراســان رضــوی - 
انتظامــی امیرآبــاد شهرســتان کالت بانــد قاچــاق اشــیای 
ــفایی  ــل ش ــید خلی ــرهنگ س ــد. س ــی ش ــه متالش عتیق
گفــت: روز چهارشــنبه مامــوران پاســگاه انتظامــی امیرآبــاد 
ــوری در  ــای عب ــرل خودروه ــگام کنت ــی هن ــن فرمانده ای
ــا  ــژو 4۰5 ب ــک دســتگاه پ ــه ی ــه کالت ب محــور مشــهد ب
چهــار سرنشــین جــوان )۲ مــرد و ۲ زن( مشــکوک شــدند.

ــی  ــس از بازرس ــی پ ــن فرمانده ــوران ای ــزود: مام وی اف
دقیــق آن 4۸۰ عــدد ســکه، یــک عــدد کتیبــه، یــک ســنگ 
بــزرگ حکاکی شــده )شــبیه بــه صندوقچــه(، دو مجســمه 
فلــزی طالیــی رنــگ، یــک عــدد دوربیــن چشــمی، هفــت 
دســتگاه گوشــی همــراه و پنــج گــرم شــیره تریــاک کشــف 
کردنــد. بنــا بــر اعــالم کارشــناس میــراث فرهنگــی اشــیای 

کشف شــده متعلــق بــه دوره هخامنشــی اســت.

 قاچاق یک هزار و 8۰5 طاقه 
پارچه خارجی در خرم آباد 

لرســتان – فرمانــده انتظامــی اســتان لرســتان از توقیــف 
ــه  ــزار و ۸۰5 طاق ــف یک ه ــون و کش ــتگاه کامی ــک دس ی
انــواع پارچــه خارجــی قاچــاق بــه ارزش ۸ میلیــارد ریــال 
ــر داد. ســردار محمــد قنبــری گفــت: در پــی دریافــت  خب
ــا یــک دســتگاه  خبــری مبنــی بــر حمــل کاالی قاچــاق ب
کامیــون از اســتان های جنوبــی کشــور بــه پایتخــت 
ــرار  ــس ق ــتور کار پلی ــژه در دس ــورت وی ــه ص ــوع ب موض
گرفــت. مامــوران در محــور مواصالتــی »اندیمشــک ـ 
ــد؛  ــف کردن ــون را توقی ــدند و  کامی ــتقر ش ــاد« مس خرم آب
دربازرســی از آن، یک هــزار و ۸۰5 طاقــه انــواع پارچــه 
ــال کشــف  ــارد ری ــه ارزش ۸ میلی ــد مجــوز گمرکــی ب فاق

ــز دســتگیر شــد. ــم نی ــد و مته کردن

 توقیف ویلچرهای قاچاق 
در رباط کریم

انتظامــی شهرســتان ربــاط کریــم  تهــران - فرمانــده 
از توقیــف محمولــه یــک میلیــارد ریالــی ویلچرهــای 
خارجــی قاچــاق خبــر داد. ســرهنگ عبــدهللا زاده پاشــاکی 
ــن  ــان حی ــری 13 آبشناس ــت کالنت ــوران گش ــت: مأم گف
گشــت زنی در محورهــای اصلــی، بــه یــک دســتگاه 
ــن  ــی از ای ــدند. در بازرس ــکوک ش ــنگین مش ــودرو س خ
خــودرو 36 دســتگاه ویلچــر برقــی خارجــی بــه ارزش یک 

ــد. ــف ش ــال کش ــون ری ــارد و۸۰ میلی میلی
ــد  ــد.وی افزود:مقص ــتگیر کردن ــز دس ــم را نی ــک مته  و ی

ــود، محاســبه شــد.  ــران ب ــن کاالهــا ته ای

رئیــس اتحادیــه  فــرش ماشــینی یــزد بــا اشــاره بــه افزایــش 
4 تــا 5 درصــدی قیمــت فــرش در بــازار امســال گفــت: 
هرچنــد  اســتقبال مــردم نســبت بــه خریــد فــرش ماشــینی 
در یــزد ســتودنی اســت، ولــی از قــدرت خریــد الزم برخــوردار 

نیســتند.
ــگاه  ــی جای ــد نزول ــه رون ــاره ب ــا اش ــرادران ب ــی ب محمدعل
ــون،  ــه ۸۰ تاکن ــور در ده ــدر کش ــزد از ص ــاجی ی ــت نس صنع
نشــدن  بــه روز  را  امــر  ایــن  دالیــل  مهم تریــن  از  یکــی 
ــن  ــت س ــت: کهول ــت و گف ــت دانس ــن صنع ــوژی در ای تکنول
صاحبــان واحدهــای فعــال در ایــن صنعــت و جــذب نکــردن 
ــن  ــل رفت ــل تحلی ــر دالی ــص از دیگ ــوان و متخص ــروی ج نی

ــت. ــزد اس ــاجی ی ــت نس صنع
ــیاری از  ــد بس ــث ش ــل باع ــن عوام ــرادران همی ــه  ب ــه گفت ب

ــک  ــه صنعــت فــرش ماشــینی در ی ــع نســاجی از جمل صنای
مقطــع زمانــی تــا 4۰ دســتگاه خــود را بــه فعــاالن فــرش در 
ــان  ــتان اصفه ــت اس ــند و در نهای ــان( بفروش ــان )کاش اصفه
ــران تبدیــل شــود کــه البتــه نقــش  ــه پایتخــت نســاجی ای ب
دســتگاه های مســئول در اســتان اصفهــان در ایــن رابطــه مؤثــر 

ــوده اســت. ب
وی افــزود: متاســفانه بــه دلیــل اوضــاع اقتصــادی نامســاعد 
کشــور در چهــار ســال گذشــته، حــدود 3۰ کارخانــه و تولیــدی 
فــرش ماشــینی در اســتان تعطیــل شــده و در حــال حاضــر 
ــداد دو  ــن تع ــه از ای ــال اســت ک ــدی فع ــا 15 واحــد تولی تنه

ــا تک دســتگاهی هســتند. ــه واحده ــزرگ و بقی واحــد ب
ــا دارای  ایــن مســئول افــزود: واحدهــای تک دســتگاهی غالب
تنهــا یــک دســتگاه بافــت فــرش هســتند و روزانــه می تواننــد 

تــا شــش تختــه فــرش ببافنــد؛ ولــی عمدتــا بــه دلیــل بــه روز 
نبــودن نقــوش، تکنولــوژی و نداشــتن بــازار فــروش تولیــدات 

کمتــری دارنــد.
بــرادران از افزایــش 4 تــا 5 درصــدی  قیمــت فــرش ماشــینی 
ــت را ناشــی  ــش قیم ــن افزای ــر داد و ای ــاری خب در ســال ج
ــش  ــوق و افزای ــش حق ــه، افزای ــواد اولی ــدن م ــران ش از گ

ــت. ــرژی دانس ــای ان هزینه ه
بــرادران افــزود: هــر چنــد  اســتقبال مــردم نســبت بــه خریــد 
ــفانه  ــی متاس ــت، ول ــتودنی اس ــزد س ــینی در ی ــرش ماش ف

ــد الزم برخــوردار نیســتند. ــدرت خری ــردم از ق م
ــه  ــته ب ــزد بس ــازار ی ــینی در ب ــه فرش ماش ــر تخت ــروز ه ام
کیفیــت از 3۰۰ هــزار تومــان تــا ۲ میلیــون و 3۰۰ هــزار تومــان 

ــت دارد. قیم

رئیس اتحادیه  فرش ماشینی یزد:

افزایش 4 تا 5 درصدی قیمت فرش ماشینی در بازار یزد



ــناخته  ــه ش ــرای هم ــر ب ــی دیگ ــای گیاه ــای چای ه مزای
شــده اســت و نه تنهــا می توانــد حالتــان را بالفاصلــه 
خــوب کنــد، بلکــه توانایــی جلوگیــری از بعضــی بیماری هــا 

ــز دارد.  را نی
ــد  ــاده می توانی ــای خارق الع ــوع چ ــن 7 ن ــرف ای ــا مص ب
خــود را در برابــر ســکته های قلبــی، افزایــش وزن، دیابــت 

و انــواع ســرطان بیمــه کنیــد.
ــچ  ــن چــای هی ــاده ای ــدرت فوق الع ــبز: در ق ــای س  1. چ
ــن  ــی  از پرطرفدارتری ــدارد و یک ــی وجــود ن شــک و ابهام

نوشــیدنی ها در جهــان محســوب می شــود. 
2. چــای اوالنــگ: افزایــش متابولیســم، ســالمت موهــا، 
ــا  ــیدگی دندان ه ــری از پوس ــون، جلوگی ــار خ ــرل فش کنت
و اســتخوان ها از فوایــد بی نظیــر ایــن چــای گیاهــی 

پرطرفــدار محســوب می شــود.
3. چــای ســیاه: چــای ســیاه بــه طــور کلــی دارای کافئیــن 

اســت و در دارا بــودن آنتی اکســیدان فــراوان در ایــن 
چــای جــای شــکی نیســت.

ــترس را  ــد اس ــای می توان ــن چ ــوس: ای ــای رویب 4. چ
کاهــش دهــد و ماننــد یــک ضدســرطان قــوی عمــل کنــد. 

ــه اســت. ــن گزین ــاردار بهتری ــرای خانم هــای ب ب
5. چــای بابونــه: هیــچ چیــز ماننــد چــای بابونــه نمی تواند 

خوابــی آرام و دلچســب را برایتــان محقق ســازد. 
ــت  ــه دیاب ــال ب ــر ابت ــما از خط ــر ش ــفید: اگ ــای س 6. چ
هــراس داریــد بــا اســتفاده از ایــن چــای و پاییــن آوردن 
کلســترول بــد دیگــر نگــران ابتــال بــه بیماری هــای قنــدی 

نباشــید. 
7. چــای تــرش: از ابتــال بــه بیماری هــای قلبــی و عروقــی 
و کلیــوی نیــز جلوگیــری می کنــد و باعــث کاهــش 
کلســترول بــد، هضــم و جــذب بهتــر و التهام دهنــده 

نیــوز ســامت  می شــود.  عفونت هــا 

ــب  ــی، دندانپزشــک، درخصــوص معای ــی فاطم مصطف
المینــت کــردن دندان هــا اظهــار کــرد: ونیرهــا یــا 
المینــت، الیــه  ســرامیکی رنــگ نازکــی اســت کــه بــرای 
بهبــود یافتــن ظاهــر دندان هــا بــه کار مــی رود کــه 
معمــوال در صــورت لــب پــر شــدن یــا شکســتن، قابــل 

ــتند. ــم نیس ترمی
وی افــزود: افــرادی کــه قصــد ونیــر کــردن دندان هــا را 
دارنــد، بایــد توجــه داشــته باشــند کــه ونیرهــا ممکــن 
اســت دقیقــا بــا رنــگ دندان هــای دیگــر تطابــق 
نداشــته باشــند. همچنیــن رنــگ ونیــر را پــس از 
ــانی  ــه آس ــوان ب ــا، نمی ت ــر روی دندان ه ــباندن ب چس
تغییــر داد. بنابرایــن تصمیــم نهایــی دربــاره رنــگ ونیــر 

ــه شــود. ــد گرفت ــش از چســباندن آن بای ــا پی ــد ت بای
ــر فشــار  ــر اث ــر ممکــن اســت ب ــرد: ونی ــح ک وی تصری

ــد. ــود و بیفت ــده ش ــا کن ــر روی دندان ه ــده ب واردش

در  دارنــد،  ونیــر  دندان هایــی کــه  فاطمــی گفــت: 
نواحــی ای کــه ونیــر دنــدان را پوشــش نــداده بــاز هــم 
ــا رعایــت  ممکــن اســت دچــار پوســیدگی شــوند کــه ب
بهداشــت بــه صــورت کامــل ایــن احتمــال بــه حداقــل 
می رســد؛ هماننــد دنــدان طبیعــی کــه در صــورت 

رعایــت نکــردن بهداشــت پوســیده می شــوند.
ــرادی  ــی اســت اف ــه داد: منطق ــن دندانپزشــک ادام ای
ــگام  ــتند، هن ــیب دیده هس ــای آس ــه دارای دندان ه ک

ــد. ــتفاده کنن ــا اس ــن روش ه ــا از ای ــم دندان ه ترمی
وی در پایــان توصیــه کــرد: بــه افــرادی کــه دارای 
از  می شــود  توصیــه  هســتند،  ســالم  دندان هــای 
انجــام کارهایــی کــه بــه گونــه ای پیــروی از مــد اســت 
ــه  ــی از این گون ــتفاده افراط ــرا اس ــد؛ زی ــودداری کنن خ
مــواد در جهــت زیبایــی می  توانــد بــه دندان هــا آســیب 

برســاند.آوای ســامت

عوارض سفیدکردن دندان هامعجزه 7 چای شفابخش

فواید روزه داری از دیدگاه طب سنتی
 روزه گرفتــن از دیــدگاه طــب ســنتی غلبــه مــزاج گــرم 
و خشــک اســت و طــوری بــدن را از مــواد زائــد پــاک می کنــد 
ــی،  ــه، حجامــت، فصــد، زالو درمان ــق مســهل، انفی ــه از طری ک
ــود. ــل نمی ش ــازی کام ــا و ... پاک س ــزن، قی آوره ــه، آب حقن

ــا  ــان روزه داری، روزه دار ب ــاه از زم ــک م ــت ی ــس از گذش  پ
ــده،  ــق ش ــازه خل ــه ت ــی ک ــد کس ــازه مانن ــوان و ت ــی ج بدن

زندگــی جدیــدی را شــروع می کنــد.
ــف  ــد ضع ــکان نبای ــه پزش ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــاری ب  کردافش
ــرد در  ــزاج ف ــدن م ــرد ش ــی س ــه معن ــتی روزه دار را ب و سس
نظــر بگیرنــد، گفــت: در مــاه رمضــان اندام هــای دفعــی بــدن 
مواجــه بــا کــم کاری می شــوند. ادرار، مدفــوع، تعــرق کاهــش 
می یابــد و بهتریــن نیــروی دفــع کننــده همــان نیــروی دفعــی 
ــع می شــود و  ــا دف ــق مزاج ه ــا حــرارت و از طری ــه ب اســت ک
ــده  ــر عه ــالط ب ــدن از اخ ــازی ب ــی را در پاک س ــش مهم نق

می  گیــرد.
 ایــن متخصــص طــب ســنتی تصریــح کــرد: بنابرایــن 

روزه داری عاملــی مهــم در پیشــگیری از تمــام بیماری هــا 
ــون(،  ــه )پارکینس ــیان، رعش ــکته، نس ــرطان، س ــه س از جمل
بــه حســاب  بیماری هــای صعب العــالج  انــواع  و  ام. اس 
ــدن انســان را از تمــام بیماری هــا  ــد ب ــا ســال بع ــد و ت می آی

بیمــه می کنــد.
 مــاه رمضــان بــرای بیشــتر افــرادی کــه دارای مــزاج رطوبــی 
چــه ســرد و چــه گــرم هســتند، فوایــد زیــادی خواهد داشــت؛ 
امــا بــرای صاحبــان مــزاج گــرم و خشــک و ســرد و خشــک 
در حــد اعتــدال مفیــد اســت؛ هرچنــد اگــر از اعتــدال خــارج 

ــار مــی آورد. ــه ب شــود زیان هایــی را ب
 مــزاج گــرم و خشــک باعــث از بیــن رفتــن بســیاری از مــواد 
ــه  ــر روزه دار غلب غذایــی قنــدی می شــود؛ در نتیجــه ضعــف ب
ــد؛ پــس مصــرف مــواد گــرم و شــیرینی در ایــن مــاه  می کن

الزم اســت، امــا ایــن بــه معنــای غلبــه ســردی نیســت.
 بنابرایــن افــرادی بــا مــزاج خشــک، آن هایــی کــه الغرانــدام 
ــا  ــار اگزم ــه دچ ــد ک ــتی دارن ــای پوس ــا بیماری ه ــتند ی هس
ــد  ــتر بای ــوند، بیش ــی می ش ــای التهاب ــر و بیماری ه ــا کهی ی

ــاه باشــند. بیتوتــه ــن م ــه ای خــود در ای ــار تغذی ــب رفت مراق

شــهرام موحــدی، مدیر کل دامپزشــکی اســتان 
ــو  ــه کنگ ــب کریم ــت: ت ــار داش ــان، اظه اصفه
ــه در  ــه انســان اســت ک ــال از دام ب ــل انتق قاب
دام بــا عالئــم  خاصــی همــراه نیســت و ســبب 
ــاری  ــن بیم ــا ای ــارزه ب ــدن در مب ــخت تر ش س
توصیه هــای  رعایــت  لــذا  اســت؛  شــده 
بهداشــتی بهتریــن گزینــه در پیشــگیری از ایــن 

ــت. ــاری اس بیم
ایــن  انتقــال  چگونگــی  درخصــوص  وی 
ــال  ــت: انتق ــار داش ــان اظه ــه انس ــاری ب بیم
ایــن بیمــاری بــه انســان از طریــق گــزش کنــه 
آلــوده بــه ایــن ویــروس، یــا لــه کــردن آن بــا 
ــم  ــاد زخ ــا ایج ــراش ی ــبب خ ــه س ــت ک دس

شــود، تمــاس بــا خــون، ترشــحات دام و الشــه 
ــوده، از مــواردی اســت کــه در آلــوده شــدن  آل
انســان بــه ایــن ویــروس بســیار شــایع اســت.
مدیــر کل دامپزشــکی اســتان اصفهــان در 
ــه  ــروس ب ــن وی ــال ای ــای انتق ــه روش ه ادام
ــده  ــازه خریداری ش ــت ت ــزود: گوش ــان اف انس
ــال  ــل یخچ ــاعت داخ ــان ۲۴ س ــه مدت زم ک
منبعــی  عنــوان  بــه  باشــد،  نگذرانــده  را 
ــه  ــه ب ــروس اســت ک ــن وی ــرای ای مناســب ب

مصرف کننــدگان انتقــال پیــدا کنــد.
وی بیــان داشــت:  در هنــگام خــرد کــردن 
ــد  ــم باش ــت زخ ــه دس ــی ک ــت در صورت گوش
ــن گوشــت  ــگام کار زخمــی شــود، ای ــا در هن ی

ــروس اســت. محــل مناســبی جهــت ورود وی
موحــدی بیــان داشــت: تهیــه گوشــت از مراکــز 
غیرمجــاز، کشــتار در محل هــای غیربهداشــتی 
یــا کشــتار دام هایــی کــه بــر روی بــدن آن هــا 
نکــردن  رعایــت  می شــود،  مشــاهده  کنــه 
اســت  مــواردی  بهداشــتی،  توصیه هــای 
ــش  ــاری را افزای ــروز بیم ــر ب ــد خط ــه درص ک
می دهــد. وی از شــهروندان خواســت گوشــت 
ــاز خــود  ــورد نی و فرآورده هــای خــام دامــی م
ــگام  ــه و در هن ــاز تهی ــگاه های مج را از فروش
ــه  ــکی توج ــر دامپزش ــل و مه ــه لیب ــد ب خری
الزم را داشــته باشــند. موحــدی ادامــه داد: 
خاطــر  اطمینــان  جهــت  مصرف کننــدگان 

ــا  ــدت ۲۴ ت ــه م ــز تهیه شــده را ب گوشــت قرم
ــه  ــار درج ــا چه ــر ت ــای صف ــاعت در دم ۴۸ س
ــگام  ــد و  در هن ــرار دهن ســانتیگراد یخچــال ق
خــرد کــردن حتمــا از دســتکش اســتفاده 
کننــد و تــا حــد امــکان از مصــرف گوشــت تــازه 
بپرهیزنــد؛ همچنیــن ایــن نکتــه حائــز اهمیــت 
اســت کــه بــا پختــه شــدن کامــل گوشــت ایــن 
ویــروس غیرفعــال شــده و مصــرف آن هیــچ 

ــدارد. ــکلی ن مش
مدیــر کل دامپزشــکی اســتان اصفهــان ضمــن 
اعــالم اینکــه افــراد در صــورت داشــتن تــب و 
مشــاهده خــون در ادرار یــا مدفــوع، حتمــا در 
اســرع وقــت بــه مراکــز درمانــی مراجعــه کنند، 
اعــالم کــرد: کارشناســان، بازرســان و مســئوالن 
بــر  در کشــتارگاه ها  فنی بهداشــتی مســتقر 
ــه ها  ــتار و الش ــل از کش ــا در قب ــتار دام ه کش

ــن  ــد؛ همچنی ــارت می کنن ــتار، نظ ــد از کش بع
شــبکه های  در  مســتقر  دولتــی  بازرســان 
ــه  ــز عرض ــه مراک ــتان ها ب ــکی شهرس دامپزش
ــد و از  ــر می رنن ــورت دوره ای س ــه ص ــاز ب مج

ــد. ــد می کن ــا بازدی آن ه
ــت  ــال راح ــا خی ــردم ب ــت: م ــان داش وی بی
بهداشــتی  توصیه هــای  رعایــت  البتــه  و 
ــد  ــه کنن ــاز تهی ــز مج ــود را از مراک ــت خ گوش
ــا  ــف ی ــه تخل ــر گون ــاهده ه ــورت مش و در ص
ــا شــماره ۱۵۱۲  ــا تمــاس ب ــد ب ســوال می توانن
ــه شــبکه های  گزارش هــا و ســواالت خــود را ب
پیگیری هــای  جهــت  مربوطــه  دامپزشــکی 
ــد. موحــدی گفــت: خطــر  بعــدی انتقــال دهن
ــاز  ــا آغ ــو ب ــه کنگ ــب کریم ــاری ت ــروز بیم ب
فصــل گرمــا تشــدید شــد. روابــط عمومــی 

اصفهــان اســتان  دامپزشــکی  کل  اداره 

#طب_سنتی
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مدیر کل دامپزشکی استان اصفهان خبر داد:

خطر بروز تب کریمه کنگو با آغاز فصل گرما
تغذیه

 رفع کسالت صبحگاهی بهاری 
با این خوراکی ها

ــا وجــود  ــه ب ــراد پیــش آمــده ک ــی از اف ــرای خیل ب
اســتراحت کامــل شــبانه، بــاز هــم در هنــگام صبــح 
هنــگام دچــار احســاس خــواب آلودگــی می شــوند 
و نوشــیدن قهــوه را بــرای رفــع ایــن حالــت انتخــاب 
می کننــد. در واقــع انتخــاب مــواد غذایــی نادرســت 
ــول روز  ــام ط ــرد را در تم ــیرین ف ــوه ش ــد قه مانن
از  بعضــی  عــوض  در  خواهــد کــرد.  بی انــرژی 
مــواد غذایــی وجــود دارنــد کــه خاصیــت آن هــا در 

ــوه اســت. ــه بیشــتر از قه ــدن روزان شــاداب مان
 بلغور جو

یــک خوراکــی مناســب بــرای مبــارزه بــا خســتگی 
بلغــور جــو دوســر اســت. ایــن مــاده غذایــی حــاوی 
اســت  باکیفیــت  و  پیچیــده  کربوهیدرات هــای 
ــده  ــره ش ــوژن ذخی ــوان گلیک ــه عن ــدن ب ــه در ب  ک
ــز و ماهیچه هــا در  ــرای مغ ــوان ســوخت ب ــه عن و ب

ــود.  ــتفاده می ش ــول روز اس ط
ــم  ــواد مغــذی مه ــور جــو شــامل م ــالوه، بلغ ــه ع ب
ــن ب  ــفر و ویتامی ــم، فس ــن، منیزی ــد پروتئی مانن
ــک  ــرژی کم ــطوح ان ــت س ــه تقوی ــه ب ــت ک ۱ اس

. می کنــد
 آب

مصــرف آب، ســاده ترین راه بــرای کمــک بــه بیــدار 
ــی  ــی کم آب ــت. حت ــح اس ــگام صب ــر هن ــدن بهت ش
ــیاری  ــاس ناهوش ــد احس ــدن می توان ــف در ب خفی

را بیشــتر کنــد. 
ــدن از  ــدار ش ــگام بی ــا هن ــیاری از م ــع بس در واق
ــدن هســتیم.  ــی ب ــم آب ــی از ک ــار درجات ــح دچ صب
ــتر  ــید، بیش ــه می نوش ــی ک ــد از آب ــر می خواهی اگ
ــد.  ــه کنی ــه آب اضاف ــو ب ــی لیم ــد، کم ــره ببری به
ایــن کار بــه دســتگاه گــوارش کمــک می کنــد و 
ــن  ــوی، مهم تری برخــورداری از دســتگاه گوارشــی ق
نکتــه در بــاال نگــه داشــتن ســطح انــرژی محســوب 

می شــود.
 نعنا

ــه  ــره از جمل ــبز تی ــای س ــبزی های دارای برگ ه س
ــرژی بخــش محســوب می شــوند  ــی ان ــواد غذای م
و در دســترس قــرار دارنــد. ایــن ســبزی ها سرشــار 
از ویتامین هــا، مــواد معدنــی و آنتی اکســیدان ها 

هســتند؛ از جملــه نعنــا.
 تخم مرغ

ــدن و  ــرای ب ــاز ب ــورد نی ــرژی م ــد ان ــما می توانی ش
ــت  ــه دس ــل ب ــه کام ــک صبحان ــق ی ــز را از طری مغ
ــی  ــن و چرب ــه در آن پروتئی ــه ای ک ــد؛ صبحان آوری
وجــود داشــته باشــد؛ زیــرا پروتئیــن و چربــی بــرای 

ــدن ضــروری هســتند.  ــرژی ب ــن ان تامی
ــت  ــبی اس ــه مناس ــان گزین ــن می ــرغ در ای تخم م
انــرژی  و اگــر می خواهیــد مــدت طوالنی تــری 
بــه  هــم کربوهیــدرات  باشــید، کمــی  داشــته 
صبحانــه خــود اضافــه کنیــد و از مصــرف مــواد 
غذایــی شــیرین و فرآوری شــده در وعــده صبحانــه 

آنایــن پزشــک  بپرهیزیــد. 

زیبایی

مراقب لوازم آرایش تقلبی باشید
صددرصــد لــوازم آرایشــی و بهداشــتی کــه خــارج از 
داروخانه  هــا   مثــل  معتبــر  و  رســمی  فروشــگاه های 
می فروشــند، تقلبــی اســت؛ چــون دقیقــا لوازمــی هســتند 
کــه فروشــگاه های معتبــر بــه  دلیــل کیفیــت پاییــن 
نمی خرنــد. ایــن لــوازم کنــار خیابــان، متــرو و مغازه هــای 
و  نامناســب عرضــه می شــوند  در شــرایط  و  نامعتبــر 
دربــاره  را  مســئولیتی  هیچ گونــه  فروشــندگان  ایــن 
عــوارض اســتفاده از ایــن مــواد آرایشــی نمی پذیرنــد؛ 
ــده  ــر شناخته ش ــای معتب ــگاه ها و داروخانه ه ــا فروش ام
ــر ســوال  ــت زی ــا عرضــه کاالی بی کیفی شــهرت خــود را ب

نمی برنــد.
مســئوالن بایــد از طریــق رســانه ها آگاهــی و دانــش 
ــی  ــتفروش ها و حت ــا دس ــد و ب ــش  دهن ــه را افزای جامع
را  آرایشی بهداشــتی  محصــوالت  مغازه دارانــی کــه  بــا 
در شــرایط نامناســبی در معــرض فــروش گذاشــته اند، 
ــه خطــر  برخــورد کننــد؛ چــون ســالمت افــراد زیــادی را ب

برترین هــا زند. ندا می ا

 پیشگیری از افتادگی پوست
ــمت های  ــی از قس ــت، یک ــادن پوس ــدگی و افت ــل ش ش
کــه  همین طــور  اســت.  ســن  افزایــش  جدانشــدنی 
ســنمان بیشــتر می شــود، ســاختار زیریــن پوســت بیشــتر 
ــار مشــکل می شــود و پوســت، اســتحکام و کشــش  دچ

خــود را از دســت می دهــد.
در کنــار پیــر شــدن، فاکتورهایــی ماننــد آســیب خورشــید، 
ــرخ  ــد روی ن ــی می توانن ــرات وزن ســیگار کشــیدن و تغیی

ــد. ــر بگذارن شل شــدگی پوســتمان تأثی
بــا گذشــت زمــان بــه ناچــار حجــم صورتمــان را از دســت 
می دهیــم. دلیلــش از دســت دادن غشــای میانی پوســت، 
چربــی، عضلــه و تغییــرات اســتخوانی اســت. فاکتورهــای 
ــن،  ــرار گرفت ــید ق ــور خورش ــرض ن ــد در مع ــی مانن خارج
آالینده هــا، اســترس و ... می توانــد ایــن فرآینــد را ســرعت 

ببخشــد.
از  سرشــار  ســالم  غذایــی  برنامــه  یــک  اجــرای   
ــترس  ــش اس ــیگار، کاه ــردن س ــرک ک ــیدان، ت آنتی اکس
ــا  ــد ت ــذار می توان ــاب تأثیرگ ــد آفت ــک ض ــتفاده از ی و اس
ــش  ــی را کاه ــل خارج ــن عوام ــر ای ــادی تأثی ــدود زی ح

ســامانه . دهد

رطوبت موهای خود را حفظ کنید
ــد را  ــن مجع ــک و خش ــای خش ــد موه ــه می توانی چگون
مرطــوب نگــه داریــد؟ بســیاری از افــراد بــا ایــن مشــکل 
نمنــاک  را  خــود  موهــای  معمــوال  هســتند؛  مواجــه 
می کننــد و آنــگاه در میانــه روز، موهایشــان بــاز خشــک و 
وزکــرده می شــود. راه حــل اول، تغییــر روکــش بالشــت از 

ــا ابریشــمی اســت.  ــه ســیلک ی ــان ب کت
کتــان تمــام آب را هنــگام خــواب از مــوی شــما می کشــد؛ 

امــا ســیلک نه.
راه حــل دوم، بافتــن موهــا بــا ریســه های مرطــوب موقــع 
ــه  ــان ب ــدار شــدن، موهایت ــع بی خــواب اســت؛ پــس موق
ــرای مرتــب  ــور نیســتید ب هــم گــره نخــورده و دیگــر مجب
ــامتی ــد. س ــتفاده کنی ــا اس ــان از مرطوب کننده ه کردنش

خانواده
سالمندی و سالمت

پرستار  سالمند
فاطمه محمدی

ســالمندی، یکــی از مراحــل مختلــف رشــدی 
انسان هاســت کــه در آن افــراد ممکــن اســت 
بیشــتر بــه افســردگی مبتــال شــوند. در ایــن 
مرحلــه از زندگــی اتفاقــات ناگــوار بیشــتری بــرای 
ــر  ــت دادن همس ــل از دس ــد؛ مث ــرد رخ می ده ف
ــف جســمانی و ... .  ــوان شــدن ضع دوســت، نات
اطرافیــان می تواننــد نقــش زیــادی در ســر حــال 

ــند. ــته باش ــان داش ــردن سالمندش ک
 به چهره سالمندتان نگاه کنید

ــاط  ــا نش ــه ب ــد ب ــه می توان ــی ک ــی از اقدامات یک
داشــتن  شــما کمــک کنــد،  ســالمند  بــودن 
ــه  ــان ک ــر زم ــا اوســت. ه ــره ب ــاط چهره به چه ارتب
ــا او  ــد ی ــت کنی ــالمندی صحب ــا س ــتید ب خواس
خواســت بــرای شــما چیــزی تعریــف کنــد، حتمــا 
ــه  ــید و ب ــته باش ــره داش ــاط چهره به چه ــا او ارتب ب
صــورت او نــگاه کنیــد. بــا ایــن کار می توانیــد 

ــد. ــاد کنی ــت را در او ایج ــس مثب ح
 به سالمندتان اعتمادبه نفس بدهید

اگــر می خواهیــد ســالمند شــادی داشــته باشــید 
ــک  ــی ی ــد. وقت ــس بدهی ــه او اعتمادبه نف ــد ب بای
ســالمند احســاس ارزشــمند بــودن را داشــته 
باشــد، بانشــاط تر و ســرحال تر هــم می شــود. 
 از او بخواهیــد از تجربیاتــش در مســائل مختلــف 
ــد  ــالمند ببین ــی س ــد. وقت ــی بگوی ــی جزئ و حت
کــه شــما چقــدر برایــش اهمیــت قائــل شــده اید 
اســتفاده کنیــد   تجربیاتــش  از  می خواهیــد  و 
ــا احســاس ارزشــمندی و اعتمادبه نفــس را  دقیق

در او ایجــاد کرده ایــد.
 محبت را نادیده نگیرید

ــد آن هــا را  ــه ســالمندان می توان ــت کــردن ب محب
ســر حــال کنــد. وقتــی ســالمندی متوجــه محبــت 
کــردن اطرافیانــش بــه خــود می شــود، سرشــار از 

ــد.  ــاره بازمی یاب ــروی دوب ــرژی می شــود و نی ان
 حمایت از سالمند فراموشکار

اگر ســالمندتان فراموشــی و آلزایمــر دارد، حتما از 
 او حمایــت کنیــد؛ حتــی اگــر یــک مطلــب را بارهــا 
ــد  ــه او نخندی ــچ گاه ب ــرد، هی ــف ک ــا تعری  و باره
ــواده  ــر خان ــای کوچک ت ــه اعض ــه را ب ــن نکت و ای

ــادآور شــوید.  ــز ی نی
 در دسترس سالمندان باشید

ســر زدن بــه ســالمندان می توانــد موجــی از 
شــادی را در آن هــا رقــم بزنــد. حتــی اگــر شــرایط 
ــد  ــه نمی توانی ــت ک ــه ای اس ــه گون ــما ب کاری ش
ــا  ــن حتم ــا تلف ــد، ب ــر بزنی ــا س ــه آن ه ــر روز ب ه
روزانــه از حــال آن هــا خبــردار شــوید و دل آن هــا 

ــد. را شــاد کنی

P.Sharifi@eskimia.ir
پروانه شریفیگروه سالمت

امــروزه میلیون  هــا انســان در دنیــا به ویــژه 
در کشــور های توســعه یافته و متمــدن از 
آرامــش  نبــود  و  روانــی  بیماری  هــای 

ــد. ــج می  برن ــدت رن ــه ش ــی ب روح
معنــوی و  عبــادی  مســائل  بــه   توجــه 

بیماری  هاســت  ایــن  درمــان   بهتریــن 
 و روزه کــه از مهم تریــن عبــادات الهــی 
بــه  دینــی  فرایــض  اساســی  ترین  از  و 
درمــان  شایســته  ترین  مــی  رود،  شــمار 
بــرای فشــارهای روحــی و بیماری  هــای 

روانــی دانســته شــده اســت. 
ــت و  ــد اس ــالمت روان مفی ــرای س روزه ب
موجــب افزایــش خودبــاوری، اعتمادبه نفــس 
و تقویــت اراده می  شــود و تــوان و مقاومــت 
ــات  ــکالت و نامالیم ــر مش ــراد را در براب اف

ــد.  ــتر می  کن ــی بیش زندگ
مهــری،  مریــم  بــا  رابطــه  همیــن  در 
کارشــناس ارشــد روان شناســی و مشــاوره، 

نشســتیم. بــه گفت وگــو 
 چگونــه بایــد از نظــر روانــی آمادگــی روزه 

گرفتــن پیــدا کنیــم؟
بــرای انجــام گرفتــن هــر عملــی بایــد فــرد 
انگیــزه الزم را داشــته باشــد. دارا بــودن 
انگیــزه بــه دیــدگاه هــر فرد و روشــن شــدن 
علــت انجــام دادن عمــل توســط او بســتگی 
دارد؛ پــس بایــد انگیــزه و علــت مشــخص 
ــورت  ــل ص ــرش عم ــا اراده و پذی ــند ت باش
گیــرد. شــما ممکــن اســت تصمیــم داشــته 
ــالمت  ــه س ــا ب ــد ت ــه روزه بگیری ــید ک باش
جســم خــود کمــک کنیــد یــا اینکــه روزه را 
ــد.  ــود بدانی ــکین دهنده روح و روان خ تس
علــت  و  انگیــزه  شــما  اینکــه  از  پــس 
درســتی را بــرای گرفتــن روزه پیــدا کردیــد، 
ــه  ــتیاق ب ــل و اش ــا می ــد ب ــگاه می  توانی آن
ــد. ــش بروی ــی پی ــل اله ــن عم ــمت ای س
 از آثــار روانــی روزه گرفتــن بگوییــد. آیــا 
دانســتن ایــن نتایــج بــه تقویــت انگیزه هــای 

می شــود؟ منجــر  روزه  داران 
مــا در کنــار علــل، بایــد از فوایــد کاری هــم 
کــه انجــام می دهیــم، آگاه باشــیم. زمانــی 
کــه بــا روزه گرفتــن اراده تقویــت می شــود، 
ــد و  ــش می یاب ــز افزای ــز نی ــلط و تمرک تس

در نتیجــه اهــداف بهتــر انتخــاب می شــوند 
و بــرای رســیدن بــه آن هــا تــالش خواهــد 

شــد.
افــراد بایــد بداننــد کــه هــر چنــد روزه باعث 
ــوردن  ــم خ ــه ه ــا ب ــنگی ی ــنگی، تش گرس
نظــم خــواب می  شــود، امــا مشــکالت 
گفتــه شــده در برابــر آثــار روانــی مطلوبــی 
کــه روزه در فــرد بــه جــای می  گــذارد، 

ــت.  ــچ اس هی
یــک مــاه روزه گرفتــن ســبب تقویــت 
را  او  مقاومــت  می شــود.  فــرد  روحیــه 
ــا  ــد و ب ــتر می کن ــکالت بیش ــر مش در براب
افزایــش مکانیســم انطباقــی فــرد موجــب 
ــش  ــس او افزای ــه اعتمادبه نف ــود ک می ش
ــک  ــد ی ــردی می  توان ــی ف ــرا وقت ــد؛ زی یاب
ــی  ــوع از زندگ ــد و متن ــی جدی ــاه روش م
را تجربــه کنــد، حتمــا می  توانــد بعدهــا 
در برابــر مشــکالت و فشــارهای زندگــی 

ــد. ــت کن مقاوم

 روزه چــه نقشــی در زندگــی انســان 
دارد؟

ــرورش روح  ــرای پ ــری ب ــل مؤث روزه، عام
تقــوا و پرهیــزکاری در تمــام زمینه هــا و 

ــت. ــاد اس ــه ابع هم
و  تربیتــی  برنامه هــای  از  یکــی  روزه، 
ــعادت  ــن س ــان و ضام ــده انس تکامل دهن
دنیــا و آخــرت و ســالمت جســم و روح 

ــت.  ــی اس آدم
روزه، رمــز تقــوا و پرهیــزکاری، تهذیــب 
نفــس و پاالیــش درون، تمریــن صبــر، 
خــودداری و ایســتادگی در برابــر مشــکالت 

ــت.  اس
آرامش دهنــده  انسان ســاز،  مکتــب  روزه 
نیروهــای  تربیت کننــده  روان،  و  روح 

درونــی، و زیباکننــده چهــره شــخصیت 
انســان اســت.

 روزه چــه آثــار و پیامدهایــی بــرای انســان 
دارد؟

مهم تریــن فایــده و اثــر روزه کــه قــرآن 
و  تقــوا  دارد،  تصریــح  آن  بــر  کریــم 

اســت.  پرهیــزکاری 
از دیگــر ثمــرات روزه داری بــرای یــک فــرد 
ــر و  ــش صب کســب آرامــش روحــی، افزای
مقاومــت، ایجــاد اخــالص و خویشــتنداری، 
کمــک بــه ایجــاد و ادامــه آرامــش اســت.

روزه  اســت.  نشــاط  روزه،  دیگــر  اثــر 
حالــت افســردگى، غــم، غصــه، دلهــره، 
اضطــراب خاطــر و نگرانــى را کــه بــر انســان 

می بــرد. بیــن  از  حکم فرماســت، 
آثــار اجتماعــی روزه  بــه چنــد نمونــه از   
بیشــتر  امــکان  صــورت  در  کردیــد؛  اشــاره 

دهیــد. توضیــح 
از نتایــج بــارز روزه، برانگیختــن حــس 
همنوعــان  و  مســتمندان  بــه  همــدردى 

اســت.  تنگدســت 
یکــی دیگــر از آثــار روزه در بعــد اجتماعــی، 
پــرورش روحیــه مواســات در افــراد جامعــه 

نســبت بــه همدیگــر اســت.
ــرم  ــش ج ــی روزه داری، کاه ــار جانب  از آث
ــارک  ــاه مب ــت. در م ــه اس ــاه در جامع و گن
ــراد روزه دار  ــه اف ــی ک ــر کنترل رمضــان در اث
خودشــان  تمایــالت  و  خواســته ها  بــر 
بــه  زمینه هــای گنــاه  و  عوامــل  دارنــد، 
ــد. ــش می یاب ــی کاه ــب توجه ــدار جال مق

اجتماعــی،  روابــط  در  صبــر  کســب   
و  خانوادگــی  پیوندهــای  اســتحکام 
روزه دار،  جامعــه  بــه  احتــرام  دوســتی، 
یــک  ترویــج  و  خودپرســتی  از  خــروج 
فرهنــگ دینــی از دیگــر آثــار اجتماعــی 

اســت. روزه داری 
 در متــون بــه فوایــد روحــى و معنــوى روزه 
اشــاره و ایــن امــر مهــم شــمرده شــده اســت؛ 

از ایــن فوایــد بگوییــد.
روزه، عامــل بازدارنده از گناه اســت. انســان 
بــا روزه دارى کــه امســاک از خــوردن و 
آشــامیدن و خــوددارى از بعضــى چیزهــاى 
ــاى  ــا خواهش ه ــع ب ــت، در واق ــر اس دیگ
نفســانى خــود می جنگــد و در برابــر غرایــز 

ــد. ــت می  کن ــود مقاوم خ
روزه به ویــژه در روزهــاى گــرم و طوالنــى 
ــا  ــنگى طاقت فرس ــار تش ــه فش ــتان ک تابس
مــی  شــود، بــه طــور چشــمگیرى بــه 
و  می بخشــد  مقاومــت  و  صبــر  انســان 
 تحمــل رنــج و ســختى را بــر آدمــى آســان 

می سازد.
ــر  ــن اث ــه همی ــه ب ــا توج ــم ب ــرآن کری  ق
ــرده  ــر ک ــر تعبی ــه صب ــه از روزه ب ــت ک اس
ــوِه َو  َل ــرِ َو الصَّ ْب ــَتِعیُنوْا ِبالصَّ ــت: »َو اْس اس
ِإنََّهــا َلکَِبیــَرٌه ِإالَّ َعَلــى اْلَخـــِشِعیَن« »از صبر 

ــد.« ــاری جویی ــاز ی )روزه( و نم
 همان طــور کــه گفتیــد از روزه در قــرآن 

هــم یــاد شــده اســت.
می فرماینــد:  اکــرم)ص(  پیامبــر  بلــه. 
تــا  بگیریــد  روزه  ــوا«؛  َتِصحُّ »صوُمــوا 

بمانیــد.  تندرســت 
ــه  ــدن انســان را ســالم نگ روزه جســم و ب
مــی دارد، در خانــواده و جامعــه تعــادل 
ایجــاد  می کنــد،  ایجــاد  اقتصــادی  
اخــالص، آرامــش قلــب و اســتجابت دعــا 
ــه  نیــز آثــاری اســت کــه در قــرآن کریــم ب

ــت. ــده اس ــاره ش آن اش
 برخــی عقیــده دارند که روزه آســیب 
روانــی هــم ایجــاد می کنــد. نظــر شــما 
بــه عنــوان یــک روان شــناس چیســت؟

نه تنهــا  روزه  عنــوان.  هیــچ  بــه  خیــر، 

بلکــه  ایجــاد نمی کنــد،  آســیب روانــی 
را  اجتماعــی  و  فــردی  ناهنجاری هــای 
ــد. اضطــراب کــه  ــا درمــان می کن تعدیــل ی
ــا  ــت ب ــمی اس ــای جس ــی از بیماری ه یک

می شــود.  درمــان  روزه داری 
روزه بــه درمان هــای جســمی و روحــی 
ــر  ــراب کمت ــتر و اضط ــت اراده بیش و تقوی

ــت. ــرده اس ــایانی ک ــک ش کم
اجتماعــی  آســیب  یــک  روزه خــواری   
اســت؛ در یــک جامعــه اســالمی ایــن کار بــر 

دارد؟ اثــری  حقیقــی  نفــس  ثبــات  عــدم 
روزه خــواری بــه غیــر از جــرم، زیــر پــا 
گذاشــتن حــق دیگــران و نفــی حقــوق 
شــهروندی اســت. بســتر خانواده هــا در 
ــواده  ــه خان ــت؛ اینک ــل اس ــر دخی ــن ام ای

روزه دار باشــد یــا خیــر. 
خوشــبختانه امــروزه کمتــر دیــده می شــود 
و اگــر جوانــان ایــن کار را انجــام دهنــد بــه 
دلیــل الگوگیــری از دوســتان خــود اســت؛ 
ایــن افــراد اگــر از همــه فوایــد روزه گرفتــن 
چــه از لحــاظ دینــی و چــه از لحــاظ علمــی 
ــا تأثیرگــذار  ــی آگاه شــوند، قطع و تحقیقات

اســت.
ــته  ــت داش ــه جذابی ــه همیش ــوه ممنوع می
و افــراد اگــر خــارج از شــرایط اضطــرار 
ــا  ــود ی ــراز خ ــرای اب ــد، ب ــواری کنن روزه خ

ــت. ــوده اس ــازی ب لجب

در گفت وگوی کیمیای وطن با یک روان شناس اجتماعی مطرح شد:

نقش روزه داری در پیشگیری و درمان ناهنجاری های فردی و اجتماعی

،،
افــراد بایــد بداننــد کــه هــر چنــد روزه 
باعــث گرســنگی، تشــنگی یــا بــه 
هــم خــوردن نظــم خــواب می  شــود 
امــا مشــکالت گفتــه شــده در برابــر 
آثــار روانــی مطلوبــی کــه روزه در فرد 

بــه جــای می  گــذارد، هیــچ اســت. 

یادداشت
سالمت و رسانه )قسمت دوم( 

فضای مجازی و اختالالت روانی 
عضو شورای مرکزی سازمان بسیج جامعه پزشکی استان اصفهان

دکتر مجتبی کرباسی

ــان  ــه بی ــن روزنام ــین ای ــماره پیش ــه در ش ــور در ک همان ط
ــادی را در  ــرات زی ــد مخاط ــازی می توان ــای مج ــد، فض ش
پــی داشــته باشــد. اختــالالت جســمی یکــی از ایــن مــوارد 
بــود کــه دربــاره آن صحبــت شــد. در ایــن شــماره از دومیــن 

ــم. ــت می کنی ــایع صحب ــالل ش اخت
 اختالالت روانی

از دیگــر عــوارض، اختالالتــی اســت کــه بــه عنــوان اختــالالت 
اختــالالت  ایــن  البتــه  می شــود.  شــناخته  شــخصیت 
ــد؛  ــی دارن ــی مختلف ــی و محیط ــه های ژنتیک ــواع و ریش ان
امــا بی شــک ایــن رســانه ها در شــکل گیری و بــروز یــا 
بســزایی  نقــش  ناهنجاری هــا  ایــن  از  بعضــی  تشــدید 
)شــکاک  پارانوییــد  شــخصیت  اختــالل  مثــل   دارنــد؛ 
و بی اعتمــاد(، شــخصیت اســکیزویید )درون گــرا و منــزوی(، 
شــخصیت ضــد اجتماعــی )پرخاشــگر، بی بندوبــار و فریبکار( 
ــی و  ــده، نمایش ــک کنن ــتریونیک )تحری ــخصیت هیس و ش
ــانه،  ــا رس ــد ب ــش از ح ــت و بی ــه نادرس ــطحی(. مواجه س
موجــب ایجــاد حالــت منفعــل و منــزوی در شــخصیت 
می شــود و فــرد کم کــم بــه جــای برخــورد فعــال و انتخابگــر 
بــا پدیده هــا، خــود را بــه رســانه می ســپارد تــا او بــه جایــش 
ــی  ــا و ســایت  های پورنوگراف ــا کانال ه ــه ب ــد. مواجه ــر کن فک
روانــی  آســیب های  باعــث  جنســی(،  )هرزه نــگاری 
 جــدی و خطرناکــی در تمــام ســنین، به ویــژه نوجوانــی 
ــخصیت  ــکل گیری ش ــوزش و ش ــان آم ــی زم ــی یعن و جوان
ــم نادرســت  ــودکان آمــوزش و فه ــرد اســت. در ک جنســی ف
ــب  ــد موج ــداوم می توان ــگام و م ــک زودهن ــی و تحری جنس
 بــروز عــادت مضــر خودارضایــی و حتــی بلــوغ زودرس 
و رفتارهــای نادرســت و پرخاشــگرانه و انحرافــی جنســی 
ــا ماهیــت غیرواقعــی و  ــی پورنوگرافــی ب ــه طــور کل شــود؛ ب
ــاور و فهــم نادرســت  اغراق آمیــز موجــب شــکل گیری یــک ب
و غیرواقع بینانــه از فعالیــت جنســی در ذهــن مخاطــب 
ــه جــای آمــوزش درســت و واقعــی  می شــود؛ یعنــی فــرد ب
مســائل جنســی کــه در جــای خــود امــری پســندیده و 
 الزم اســت، الگوهــای نادرســت و غیرواقعــی و گاه مضــر 
ــش  ــی در ذهن ــت جنس ــاری زا از فعالی ــتی و بیم و غیربهداش
ــی  ــوب اخالق ــارج از چارچ ــای خ ــرد. تماس ه ــکل می گی ش
خانــواده نیــز چــون درنهایــت نمی تواند بــه الگوهای نادرســت 
ــه عمــل بپوشــاند، موجــب نوعــی ســرخوردگی  ــی جام  ذهن
و عقــده روانــی می شــود و زمینــه افســردگی و حتــی اعتیــاد 
را در فــرد فراهــم می کنــد. نارضایتــی جنســی بیــن زوجیــن 
 و در میــان آمــدن رفتارهــای جنســی مغایــر بــا اصــول تربیتی 
و فرهنگــی بومــی و دینــی، موجــب آمــار بــاالی کشــمکش ها 
و طــالق بیــن زوجیــن اســت کــه در ایــن ســال ها بــه نحــو 
ــش  ــی افزای ــر رســانه های غیراخالق چشــمگیری تحــت تاثی
یافتــه اســت. ســایر اختالالتــی چــون اختــالل در میــل 
ــالالت  ــی(، اخت ــرد جنســی )ناتوان ــالالت عملک جنســی، اخت
رفتــاری جنســی )تجــاوز بــه عنــف، کــودک آزاری، سادیســم 
عورت نمایــی، چشــم چرانی، مازوخیســم، رفتارهــای گروهــی 
ــوارد  ــه م ــی از جمل ــت جنس ــالالت هوی ــی و...( و اخت جنس

ــرد. ــه آن اشــاره ک ــوان ب ــه می ت ــری اســت ک دیگ
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استان کرمان:
حضور در انتخابات، پاسخ به 

دعوت رهبر معظم انقالب است
ــات  ــر کل تبلیغ ــور، مدی ــدی عرب پ حجت االســام مه
ــات  ــه انتخاب ــاره ب ــا اش ــان، ب ــتان کرم ــامی اس اس
شــهر  اســامی  شــوراهای  و  جمهــوری  ریاســت 
و روســتا در 29 اردیبهشــت اظهــار کــرد: یکــی از 
نمادهــای مردم ســاالری دینــی در جمهــوری اســامی 
ایــران، انتخابــات اســت و انتخابــات ایــن فرصــت را 
بــرای مــردم فراهــم می کنــد تــا در سرنوشــت کشــور 

ــوند. ــل ش ــود دخی خ
ــا حضــور  ــان کــرد: مــردم 29 اردیبهشــت ماه ب وی بی
پرشــکوه خــود، حماســه جدیــدی را خواهنــد آفریــد 
و ایــن حماســه ســبب ســربلندی و عــزت ایــران 
خواهــد شــد و حضــور مــردم پشــتوانه ای بــرای نظــام 
ــود؛ ایــن حضــور در جهــت رفــع مشــکات  خواهــد ب
ــام  ــد بود.حجت االس ــذار خواه ــا تاثیرگ و مزاحمت ه
ــادی از  ــردم نم ــور م ــه حض ــان اینک ــا بی ــور ب عرب پ
وحــدت، همدلــی و یکپارچگــی اســت، تصریــح کــرد: 
ــل  ــام راح ــدای ام ــه ن ــخگویی ب ــردم پاس ــور م حض
ــداف  ــبرد اه ــت پیش ــاب در جه ــم انق ــر معظ و رهب
ــی رود  ــار م ــن رو انتظ ــت؛ از ای ــاب اس ــام و انق نظ
ــا حضــور چشــمگیر  مــردم فهیــم و شــریف کشــور ب
خــود در انتخابــات ایــن امــر را ثابــت کننــد کــه 

ــود. ــد ب ــتند و خواهن ــوده و هس ــام ب ــتیبان نظ پش
امــام جمعــه موقــت کرمــان خاطرنشــان کــرد: 
حضــور مــردم در انتخابــات پاســخ بــه دعــوت رهبــر 
ــبب  ــا س ــور قطع ــن حض ــت و ای ــاب اس ــم انق معظ
ــن  ــر ده ــتی ب ــد و مش ــد ش ــمن خواه ــأس دش ی
ــت  ــن مل ــد ای ــه می خواهن ــانی ک ــرایان و کس یاوه س

ــود. ــد ب ــد، خواه ــدا کنن ــام ج را از نظ
وی ادامــه داد: بنابرایــن حمایــت و پشــتیبانی از 
ــی رود  ــار م ــت و انتظ ــی اس ــیار مهم ــر بس ــام، ام نظ
ــام  ــف انج ــک تکلی ــوان ی ــه عن ــن روز را ب ــردم ای م
ــای  ــد در نخســتین ســاعات در پ ــد و ســعی کنن دهن
ــت  ــر حمای ــن ام ــد؛ ای ــای رأی حضــور یابن صندوق ه
از نظــام و بهبــود وضــع نظــام و رفــع مشــکات را در 

ــد داشــت. ــی خواه پ
ــادآور  ــر کل تبلیغــات اســامی اســتان کرمــان ی مدی
ــران  ــامی ای ــوری اس ــدس جمه ــام مق ــد: در نظ ش
مــردم نقــش اساســی در تعییــن سرنوشــت کشــور 
ــات چشــم طمــع  ــن انتخاب ــه ای ــد و دشــمنان ب دارن
دوخته انــد و بــه دنبــال توطئــه و دسیســه هســتند؛ از 
ایــن رو مــردم می تواننــد بــا حضــور خــود مهم تریــن 

ــن دسیســه ها باشــند. ــردن ای ــی ک ــل خنث عام
حجت االســام عرب پــور بــا اشــاره بــه اینکــه در 
روش  حکومتــداری،  شــیوه های گوناگــون  میــان 
اســت  مــردم  حضــور  نــوع  بهتریــن   انتخابــات 
ــاز  ــل از آغ ــام راح ــاس ام ــن اس ــر ای ــرد: ب ــوان ک عن
بــر موضــوع انتخابــات تاکیــد داشــتند و اینکــه تمــام 

ــه مــردم واگــذار شــود. رســا امــور مملکتــداری ب

گردشگری
زیبایی های چهارمحال و بختیاری

چهارمحــال و بختیــاری، یکــی از اســتان های کشــور ایــران 
اســت. مرکــز ایــن اســتان، شــهرکرد اســت. ایــن اســتان بــا 
16٬332 کیلومتــر مربــع وســعت بیســت و دومیــن اســتان 
کشــور از نظــر مســاحت بــه شــمار می آید.ســوئیس ایــران 
بــا جاذبه هــای طبیعــی و گردشــگری بکــری کــه دارد، 
ــت.  ــرده اس ــاری ک ــال و بختی ــی چهارمح ــا را راه خیلی ه
ایــن روزهــا دنــا کوهنــوردان بســیاری را بــه خــود می بینــد. 
ــای  ــب روزه ــه در اغل ــاری ک ــال و بختی ــار مح ــتان چه اس
ــول  ــام فص ــت، در تم ــور اس ــه کش ــردترین نقط ــال، س س
ــرف، یــخ  زیبایی هــای منحصربه فــرد و دیدنــی دارد. امــا ب
و کوهســتان، اولیــن مفاهیــم زندگــی مــردم چهارمحــال و 
ــا آن آشــنا می شــوند.  ــی زود ب ــاری اســت کــه خیل بختی

ــرف  ــا هفــت مــاه از ســال ب ــاری تقریب چهارمحــال و بختی
دارد و بــه اعتقــاد کارشناســان گردشــگری همیــن قابلیــت، 

زمینــه بســیار خوبــی بــرای گردشــگران ورزشــی اســت. 
 کوهرنگ و پیست اسکی چلگرد

چهارمحــال  اســتان  غربــی  شــمال  در   کوهرنــگ 
و بختیــاری واقــع شــده و از زیباتریــن و خــوش آب و 

هواتریــن مناطــق ایــن اســتان محســوب می شــود. 
پیســت اســکی چلگــرد در ایــن شــهر قــرار دارد کــه یکــی 
ــرد  ــت چلگ ــت. پیس ــور اس ــروف کش ــکی مع ــز اس از مراک
ــرار  ــگ، ق ــز کوهرن ــرد، مرک ــان چلگ ــوه کارکن ــه ک در دامن
از ورزشــکاران   دارد و ســاالنه میزبــان خیــل عظیمــی 

و عاقه مندان به ورزش اسکی است.
 فارسان

فارســان یکــی از شهرســتان های اســتان چهارمحــال و 
ــران زمیــن دارای  ــه ای بختیــاری، بخشــی از پیکــره پرجاذب
ویژگی هــا و قابلیت هــای کم نظیــری اســت. فارســان، 
مهم تریــن کانــون شــهری در قلمــرو سردســیر عشــایر 
ــاری  ــایر بختی ــاق عش ــت و یی ــاری اس ــگ بختی هفت لن
محســوب می شــود. در زمــان حکومــت آل بویــه ایــن 
شــهر، مرکــز فرماندهــی حــکام بــود کــه هنــوز قلعه هایــی 
بــه نشــانه اقتــدار و ســلطه خوانیــن در منطقــه از آن زمــان 

ــده اســت. ــی مان باق
 یکــی از دیدنی هــای جالــب منطقــه فارســان، کــوچ 
ــاری اســت. تماشــای کــوچ عشــایر  ــل بختی  طوایفــی از ای
و نقــل مــکان چندیــن ایــل بــا کلیــه مایملــک بــا چهارپایان 

و مراســم حیــن ایــن تغییــر محــل، بســیار دیدنی اســت. 
 اردل

ــری  ــن و 95کیلومت ــری بروج ــه 86 کیلومت اردل در فاصل
جنــوب غربــی شــهرکرد، در مســیر جــاده ارتباطــی اســتان 
ــرار دارد. ــاری ق ــه اســتان چهارمحــال و بختی خوزســتان ب
ــن  ــراف ای ــه در مناطــق اط ــات و عشــایری ک ــان ای در می
شهرســتان زندگــی می کننــد، صنایــع دســتی رواج زیــادی 
ــای  ــواع قالی ه ــت ان ــه باف ــوان ب ــه می ت دارد؛ از آن جمل
پشــتی،  محلــی،  چوقــای  جاجیــم،  گلیــم،  محلــی، 
 خورجیــن، ســیاه چادر، نمکــدان و ســفره آردی اشــاره 

کرد. 

از  دارد؛  وجــود  ایــران  در  مــوزه   650 حــدود 
و  دولتــی  کوچــک  تــا  بــزرگ  موزه هــای 
خصوصــی. ایــن موزه هــا تنهــا در تعطیــات و 
ــه در  ــتند، ن ــوه هس ــده انب ــوروز دارای بازدیدکنن ن
ــی  ــع خال ــتر مواق ــا در بیش ــال. موزه ه ــول س ط
از بازدیدکننــده بــوده و راهنمایــان مــوزه نیــز 
ــز در  ــتند؛ ج ــه هس ــوت مواج ــا رخ ــا ب در موزه ه

همیــن روزهــا.  
ســارا عبدلــی کــه در موزه هــای متفاوتــی راهنمــا 
بــوده می گویــد: در عیــد این قــدر ســرمان شــلوغ 
ــر  ــم و مهم ت ــه فرصــت اســتراحت نداری اســت ک
ــوه گردشــگران نگــران   ــه دلیــل حضــور انب از آن ب
ــال  ــول س ــا در ط ــتیم؛ ام ــارش هس ــوزه و آث م
ــیم  ــته باش ــده داش ــد بازدیدکنن ــان می خواه دلم

ــا بــرای او از مــوزه تعریــف کنیــم.   ت
ــوزه  ــتان، م ــابقه کار در کاخ گلس ــه س ــی ک عبدل
مردم شناســی لرســتان و ... را دارد، می گویــد: 
ــن  ــه در بهتری ــم ک ــه گردشــگر حــق بدهی ــد ب بای
ــرود؛  ــوزه ب ــه م ــار ب ــک ب ــالی ی ــا س ــت تنه حال
باشــد،  شــده  راهنمایــی  خــوب  اگــر  چــون 
ــاره اشــیا دارد و دیگــر چنــد  اطاعــات کامــل درب
بــار دیــدن آن مــوزه و اشــیایش جاذبــه ای بــرای 

او نخواهــد داشــت.
ــود  ــا نب ــدگان را ب ــم بازدیدکنن ــداد ک ــی تع عبدل
ــن  ــه ای ــد؛ ب ــط می دان ــا مرتب ــت در موزه ه خاقی
ــان  ــا هم ــال موزه ه ــول س ــر در ط ــه اگ ــا ک معن

ــد در نظــر  ــرای بازدی ــار را ب شــکل و شــمایل و آث
ــر  ــد، دیگ ــاد نکنن ــری در آن ایج ــد و تغیی بگیرن
ــد؛  ــوزه برون ــه م ــر روز ب ــردم ه ــدارد م ــی  ن لزوم

ــت. ــرده اس ــر نک ــز تغیی ــچ چی ــون هی چ
 حســین ترابــی از بازدیدکننــدگان مــوزه ملــی 
ــور از  ــراه ت ــه هم ــار ب ــک ب ــد ی ــت. او می گوی اس
ایــن مــوزه بازدیــد کــرده و حتــی االن بعــد از دو 
ســال وقتــی دوبــاره بــه ایــن مــکان رفتــه، هنــوز 
ــری در  ــون تغیی ــوده؛ چ ــظ ب ــیا را حف ــای اش ج

ــت.   ــده اس ــم ندی ــا ه ــش آن ه چین
تعــداد  کشــور  موزه هــای  همــه  میــان  در 
محــدودی از کاخ هــا و موزه هــا هســتند کــه 
تــاش می کننــد بــا برگــزاری نمایشــگاه یــا 
ــوت  ــت رخ ــری در حال ــی تغیی ــت تخصص نشس
موزه هــا ایجــاد کننــد؛ امــا ایــن نشســت های 
ــوزه و  ــای م ــارج از فض ــوال در خ ــی معم تخصص
در ســالن های اجتماعــات برگــزار می شــود. تنهــا 
ــتری را  ــگر بیش ــت گردش ــن اس ــه ممک اقدامی ک
بــه مــوزه بیــاورد، نمایــش آثــاری از موزه هاســت 
ــش اشــیای  ــا نمای ــده شــده اند  ی ــر دی ــه کمت ک
خــاص کــه بــه بهانــه آن مــردم می تواننــد پــا بــه 

ــد. ــوزه بگذارن م
در کشــورهای دیگــر کــه تمــدن و تاریــخ آن هــا بــه 
انــدازه ایــران نیســت، بــرای هــر موضوعــی یــک 
ــوزه ای  ــان م ــورگ آلم ــاد کرده اند؛ هامب ــوزه ایج م
ــا  ــرده ی ــاد ک ــان ایج ــی نابینای ــرای درک زندگ ب

اتفاقــات  از  تــرس  بــرای احســاس  مــوزه ای 
ــی.  ــی زندگ ــی و غیرطبیع ــاوت طبیع متف

ــاد  ــر ایج ــرای همبرگ ــوزه ای ب ــز م ــپانیا نی در اس
ــد  ــکاران مادری ــاص ورزش ــوزه ای خ ــا م ــده ی  ش
و بارســلونا کــه اتفاقــا تعــداد بازدیدکننــدگان آن هــا 

و نــرخ بلیت هایشــان نیــز بســیار باالســت.
ــد  ــی جدی ــا وقت ــز ت ــاوت نی ــای متف ــن موزه ه  ای
و جــذاب اســت، مخاطبــان زیــادی نیــز دارد؛ امــا 
ــود  ــاد نش ــا ایج ــری در آن ه ــال ها تغیی ــر س اگ

ــد.   ــت می دهن ــان را از دس مخاطبش

چنــد روز پیــش در نشســت خبــری رئیــس 
علیرضــا  موزه هــا  روز  مناســبت  بــه  ایکــوم 
همــه  البــه الی  ایکــوم،  اعضــای  از  قلی نــژاد 
از  تقدیــر  و  موزه هــا  دربــاره  صحبت هایــش 

ــی  ــفانه ادبیات ــه  متاس ــت ک ــر گف ــوزه داران برت م
ــد  ــی می خواهن ــه وقت ــاده ک ــا افت ــه ج در جامع
حــرف از رخــوت و ســاکن شــدن چیــزی بزننــد، 
ــوزه  ــه درد م ــا ب ــت ی ــوزه اس ــر م ــد مگ می گوین
می خــورد؛ ایــن ادبیــات خــوب نیســت چــرا مــا 

مــوزه را مظهــر رخــوت می دانیــم؟!
در این بــاره احمــد میررضایــی از کارشناســان 
ــل  ــی مث ــتفاده از ادبیات ــد: اس ــوزه داری می گوی م
اینکــه هرچیــز رخوت انگیــز و ســاکن را بــه مــوزه 
ــوزه داران  ــود م ــر خ ــه خاط ــد، ب ــبیه می کنن تش
ــت  ــاد خاقی ــر و ایج ــرای تغیی ــا ب ــت؛ آن ه اس
ــه  ــت اســت ک ــن عل ــه همی ــد؛ ب تاشــی نمی کنن
مــردم از موزه هــا چنیــن برداشــتی می کننــد؛ 
ــد  ــتند. چن ــت هس ــت ناراح ــن برداش ــاال از ای ح
مــوزه را می شناســید کــه دســت کم ویتریــن 
موزه هایــش را تغییــر دهــد؟ آیــا همــه ایــن 
اتفاقــات نیازمنــد هزینه هــای گــزاف اســت؟ 
ــرای  ــال ب ــوان مث ــه عن ــوزه ای ب ــور م ــس چط پ
مناســبتی جشــن می گیــرد و بــا ایــن بهانــه 

ــد؟ ــوت می کن ــوزه دع ــای م ــه فض ــردم را ب م
او ادامــه می دهــد: می تــوان یــک روز را ویــژه 

کــودکان انتخــاب کــرد یــا یــک روز ویــژه بازدیــد از 
بانــوان؛ حتــی می تــوان بســیاری از مراســم را در 
ســالن اجتماعــات موزه هــا برگــزار کنیــم و بــرای 
آن هــا تســهیات ویــژه بازدیــد از مــوزه بگذاریــم.  
روز جهانــی مــوزه، همیشــه فرصتــی اســت تــا بــار 
دیگــر بــه موزه هــا از دیــد کارشناســی نــگاه کــرد. 
در طــول هفتــه جــاری نیــز بارهــا نظــرات متفاوت 
ــن  ــد ای ــد ش ــنیده خواه ــئوالن ش ــوی مس از س
ــا  ــود؛ ام ــا می ش ــه موزه ه ــال ب ــر س ــا ه نگاه ه

ــود.   ــاد نمی ش ــری در آن ایج تغیی
در ســال ٩١ نیــز یحیــی رحمتــی، سرپوســت 
ــی  ــت هم اندیش ــا، در نشس ــور موزه ه ــبق ام اس
روز جهانــی مــوزه در موسســه  اکــو  بــا اشــاره بــه 
رشــد خــوب تعــداد بازدیدکننــدگان از موزه هــا 
ــیم،  ــته باش ــوع نداش ــا تن ــر در موزه ه ــت: اگ گف
ــدا  ــی پی ــدگان موزه هــا خــط نزول رشــد بازدیدکنن
میلیــون   20 حــدود  ســال گذشــته  می کنــد. 
ــد؛  ــد کردن ــور بازی ــای کش ــده از موزه ه بازدیدکنن
ــت و  ــودن خاقی ــل نب ــه دلی ــفانه ب ــی متاس ول
ابتــکار در موزه هــا امــکان پابیــن آمــدن ایــن 

ــود دارد. مهــر ــد وج درص

به بهانه »روز جهانی موزه«

موزه هایی که خالق نیستند

قربان پــور  حمیــد  المســلمین  و  حجت االســام 
ــد  ــواره بای ــا هم ــت: م ــی، گف ــوم قرآن ــناس عل کارش
ــی  ــای اله ــی و ارزش ه ــا مبان ــان را ب ــود و اعمالم خ
)علیهم الســام(  معصومــان  و کام  قــرآن  چــون 

ــم. ــق دهی تطبی
ــم  ــن می توانی ــتا همچنی ــن راس ــه داد: در ای وی ادام
ــای  ــژه علم ــام، به وی ــع عظ ــی و مراج ــای اله از اولی
بــزرگ کــه مــورد وثــوق دیگــر بــزرگان علــم و دانــش 

هســتند نیــز بهــره بگیریــم.
ــی  ــرد: یک ــار ک ــی اظه ــوم قرآن ــناس عل ــن کارش ای
از مــواردی کــه می توانیــم از نظــر بــزرگان دینــی 
ــای  ــدن راه ه ــار و برگزی ــر انتظ ــم در ام ــتفاده کنی اس

ــت. ــیر اس ــن مس ــب در ای مناس
ــم اعمــال  ــه می توانی ــن زمین ــح کــرد: در ای وی تصری

ــف و  ــم و تکالی ــرار دهی ــنجش ق ــورد س ــود را م خ
دســتورات الهــی را در زندگــی روزمــره خویــش اجــرا 
ــان  ــر و زم ــام عص ــوال ام ــامتی م ــرای س ــم و ب کنی

ــیم. ــته باش ــه داش ــرات و صدق ــرات، مب خی
ــح داد:  ــور توضی حجت االســام و المســلمین قربان پ
برنامه هــای  بــا شــرکت در  همچنیــن می توانیــم 
بیــن  از  را  شــبهه ها  عقیدتــی  و  دینــی   علمــی، 

ببریم.
ــه  ــتیم آنچ ــف هس ــذا موظ ــرد: ل ــان ک وی خاطرنش
ــا  ــری م ــت بخی ــن عاقب ــاح و همچنی ــر و ص را خی
ــم  ــال بخواهی ــان متع ــد من ــت، از خداون  در آن هس
ــا عمــل صالــح  ــا دعــای عهــد و دعــای فــرج و ب و ب
و انجــام کارهــای خیــر خــود را بــه قــرب و ســربازی 

امــام زمــان نزدیــک کنیــم. میــزان

ــْن  ــت: »َم ــام اس ــر علیه الس ــام باق ــث از ام در حدی
ــُه  ــام َل ــُه َو ال اِم ــا َنْفَس ــُد فیه ــاَدٍة َیْجَه ــَه بعب داَن الّل
ــوٍل« )وســائل الشــیعه،  ــر ُمْقُب ــْعُیُه َغی ــه َفَس ــَن الّل ِم

1، ص90(  ج 
عبــادات   و  دارد  ایمــان  خــدا  بــه  »كســى كــه   
امــام  ولــى  مى دهــد،  انجــام  هــم  طاقت فرســا 
 الیقــى از طــرف خــدا نــدارد تاشــش بى فایــده 

است. 
بــه  پرســتش خــدا  بــود،  آســمانى  رهبــر  اگــر   
ــل  ــمانى تبدی ــن آس ــیده و قوانی ــتى كش طاغوت پرس
ــه  ــا هم ــه ب ــاى جمع ــد و نمازه ــات نمى ش ــه خراف ب
شــكوهش بــه نفــع طاغوت هــا نمى انجامیــد و حــج، 
ایــن مظهــر قــدرت و عــّزت اســام و مســلمین، چنین 
بى اثــر یــا بــه ســود حــكام دور از اســام تبدیــل 

نمى شــد. 
شــرط قبولــى عبــادات، والیــت اســت؛ ولــى همراهش 

بایــد تقــوا هم باشــد. 
ــا اِالّ  ــاُل ِوالَیَتن ــا َتن ــد: »َو م ــر)ع( مى فرماین ــام باق ام

ــى، ج 2، ص 75( ــَوَرعِ« )كاف ــِل َوال ِبالَعَم
»در خــط رهبــرى مــا نیســت؛ مگــر آنانكــه اهــل عمــل 

و تقــوا باشــند.«
لنــا َلــم َیْرَفــِع   در حدیــث مى خوانیــم: »َفَمــْن َلــم َیَتوَّ

الّلــُه َلــُه َعَمــًا« )كافــى،  ج1، ص 430( 
»هــر كــس والیــت و رهبــرى مــا را نپذیــرد، خــدا هــم 

اعمــال او را قبــول نمى كنــد.« 
حضــرت علــى)ع( فرمودنــد: مــا »بــاب هللا« هســتیم 
و راه خــدا از طریــق مــا معّرفــى و شــناخته مى شــود.« 

)كافــى، ج 1، ص193، 145( ایکنــا

،،
کــه  می شناســید  را  مــوزه  چنــد 
را  موزه هایــش  ویتریــن  دســت کم 
تغییــر دهــد؟ آیــا همه ایــن اتفاقات 
نیازمنــد هزینه هــای گــزاف اســت؟

شرط اصلی قبولی عبادات چگونگی نزدیک شدن به امام زمان)عج( 

آگهــی حصر وراثت
آقــای عباس هاشــمیان دارای شناســنامه شــماره 

1665 بــه شــرح دادخواســت بــه کاســه 168/96 

ــی  ــت گواه ــن دادگاه درخواس ــت( از ای ش ح 1 )وراث

حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه 

ــنامه  ــماره شناس ــه ش ــمیان ب ــادروان غامرضا هاش ش

ــود  ــی خ ــگاه دائم ــخ 1396/02/19  اقامت 62 در تاری

بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم 

منحصــر اســت بــه:1- طاهــره معینــی فرزنــد محمــد    

ــاس ش.ش  ــی(  )2( عب ــر متوف ش.ش 76 )همس

1665 )3( حســین  ش.ش 18 )4( علــی ش.ش 5 

)5( مهــدی ش.ش 5100059370 )6( کبــری ش.ش 

23 )7( زهــرا ش.ش 10766 )8( محمــد ش.ش 

ــدان  ــا  )فرزن ــد غامرض ــمیان فرزن 605  همگی هاش

متوفــی( اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی 

درخواســت مزبــور را آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کــس 

اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او 

ــک  ــرف ی ــی ظ ــتین آگه ــر نخس ــخ نش ــد از تاری باش

 مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد

 شد.

رئیس شــعبه اول شورای حل اختاف برخوار 

اســامی  ارشــاد  و  فرهنــگ  اداره  نامــه  شــماره 

1396/02/27 تاریــخ   بــه  الــف  5/37/163/م 

آگهــی حصر وراثت
خانــم ایــران باقــری دارای شناســنامه شــماره 28 

ــه 151/96 ش ح 1  ــه کاس ــت ب ــرح دادخواس ــه ش ب

ــر  ــی حص ــت گواه ــن دادگاه درخواس ــت( از ای )وراث

ــه شــادروان  ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی ــت نم وراث

ــنامه 35 در  ــماره شناس ــه ش ــی ب ــی عنایت ــر عل قدی

ــدرود  ــود ب ــی خ ــگاه دائم ــخ 1396/01/18  اقامت تاری

زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر 

فزندعلــی  بیگــی  بــه:1- فرخنــده حســن  اســت 

اکبــر  ش.ش 3489 )مــادر متوفــی(  )2( ایــران 

باقــری فرزنــد محمــد ش.ش 28 )همســر متوفــی( 

مهــدی   )4(  5100158360 ش.ملــی  علــی   )3(

همگــی   172 ش.ش  بهنــاز   )5(  403 ش.ش 

عنایتــی  فرزنــد قدیــر علــی  )فرزنــدان متوفــی( 

ــت  ــی درخواس ــریفات مقدمات ــام تش ــا انج ــک ب این

ــا هــر کــس اعتراضــی  ــد ت ــور را آگهــی مــی نمای مزب

از  او باشــد  نــزد  از متوفــی  دارد و یــا وصیتنامــه 

تاریــخ نشــر نخســتین آگهــی ظــرف یــک مــاه 

 بــه دادگاه تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد 

شد.

رئیس شــعبه اول شورای حل اختاف برخوار 

اســامی  ارشــاد  و  فرهنــگ  اداره  نامــه  شــماره 

1396/02/27 تاریــخ   بــه  الــف  5/37/164/م 

آگهــی حصر وراثت
ــماره  ــنامه ش ــی دارای شناس ــعلی صادق ــای عباس آق

ــه 167/96 ش ح  ــه کاس ــت ب ــرح دادخواس ــه ش 1 ب

ــی حصــر  ــن دادگاه درخواســت گواه ــت( از ای 1 )وراث

ــه شــادروان  ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی ــت نم وراث

ــه شــماره شناســنامه  ــادی ب ــی آب ــی عل ــر صادق اکب

ــی  ــگاه دائم ــخ 1395/11/28  اقامت 180 در تاری

ــوت آن  ــن الف ــه حی ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ــود ب خ

ــی  ــعلی صادق ــه:1- عباس ــت ب ــر اس ــوم منحص مرح

علــی آبــادی فرزنــد محمــد   ش.ش 1 )پــدر متوفــی(  

عبــاس  فرزنــد  آبــادی  دولــت  داوری  زهــره   )2(

ش.ش 155 )مــادر متوفــی( )3( فاطمــه حبیبــی 

بردبــری فرزنــد قربــان  ش.ش 68 )همســر متوفــی( 

)4( ســتایش ش.ش 6600320427 )5( قــدرت الــه 

ــادی  ــی آب ــی عل ــردو صادق ش.ش  6600217618 ه

فرزنــد اکبر)فرزنــدان متوفــی( اینــک بــا انجــام 

تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را آگهــی مــی 

نمایــد تــا هــر کــس اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از 

متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین آگهــی 

ــی  ــم دارد واال گواه ــه دادگاه تقدی ــاه ب ــک م ــرف ی ظ

صــادر خواهــد شــد.

رئیس شــعبه اول شورای حل اختاف برخوار 

اســامی  ارشــاد  و  فرهنــگ  اداره  نامــه  شــماره 

1396/02/27 تاریــخ   بــه  الــف  5/37/165/م 

آگهــی حصر وراثت
دارای  آبــادی  دولــت  رفیعــی  محبوبــه  آقــای 

ــه  ــت ب ــرح دادخواس ــه ش ــماره 224 ب ــنامه ش شناس

دادگاه  ایــن  از  )وراثــت(   1 کاســه 173/96 ش ح 

ــن  ــوده و چنی ــت نم ــر وراث ــی حص ــت گواه درخواس

ــت  ــی دول ــال عباس ــادروان ج ــه ش ــح داده ک توضی

تاریــخ  در   8174 شناســنامه  شــماره  بــه  آبــادی 

ــی  ــدرود زندگ ــی خــود ب ــگاه دائم 1396/02/16  اقامت

گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت 

بــه:1- عصمــت عباســی دولــت آبــادی فرزنــد محمــد  

ش.ش 17 )مــادر متوفــی(  )2( محبوبــه رفیعــی 

 224 ش.ش  عبدالرحیــم  فرزنــد  آبــادی  دولــت 

)همســر متوفــی(  )3( جمــال ش.ملــی 6600198605   

ــادی  ــت آب ــی همگــی عباســی دول )4( کمــال ش.مل

ــی  ــا انجــام تشــریفات مقدمات ــد جــال اینــک ب فرزن

درخواســت مزبــور را آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کــس 

اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او 

ــک  ــرف ی ــی ظ ــتین آگه ــر نخس ــخ نش ــد از تاری باش

 مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد

 شد.

رئیس شــعبه اول شورای حل اختاف برخوار 

اســامی  ارشــاد  و  فرهنــگ  اداره  نامــه  شــماره 

1396/02/18 تاریــخ   بــه  الــف  5/37/166/م 

آگهــی حصر وراثت
آقــای مصطفــی شــفیعیان خرزوقــی دارای شناســنامه 

شــماره 3 بــه شــرح دادخواســت بــه کاســه 163/96 

ــی  ــت گواه ــن دادگاه درخواس ــت( از ای ش ح 1 )وراث

حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه 

بــه شــماره  شــادروان رضــا شــفیعیان خرزوقــی 

ــگاه  ــخ 1362/12/24  اقامت ــنامه 1883 در تاری شناس

دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت 

ــه:1- بــی بــی جــان  آن مرحــوم منحصــر اســت ب

قدیــری فرزنــد قلــی ش.ش 3696 )همســر متوفــی( 

)2( مصطفــی ش.ش 3 )3( فاطمــه ش.ش 117 

ــی  ــفیعیان خرزوق ــی ش ــرا ش.ش 35 همگ )4( زه

ــام  ــا انج ــک ب ــی( این ــدان متوف ــا  )فرزن ــد رض فرزن

تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را آگهــی مــی 

نمایــد تــا هــر کــس اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از 

متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین آگهــی 

ــی  ــم دارد واال گواه ــه دادگاه تقدی ــاه ب ــک م ــرف ی ظ

صــادر خواهــد شــد.

رئیس شــعبه اول شورای حل اختاف برخوار 

اســامی  ارشــاد  و  فرهنــگ  اداره  نامــه  شــماره 

1396/02/27 تاریــخ   بــه  الــف  5/37/167/م 

آگهــی حصر وراثت
آقــای مصطفــی شــفیعیان خرزوقــی دارای شناســنامه 

شــماره 3 بــه شــرح دادخواســت بــه کاســه 165/96 

ــی  ــت گواه ــن دادگاه درخواس ــت( از ای ش ح 1 )وراث

حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه 

شــماره  بــه  قدیــری  جــان  بــی  بــی  شــادروان 

شناســنامه 3696 در تاریــخ 1377/01/21  اقامتــگاه 

دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت 

ــه:1-  مصطفــی ش.ش  آن مرحــوم منحصــر اســت ب

3 )2( فاطمــه ش.ش 117 )3( زهــرا ش.ش 35 

ــدان  ــد رضــا  )فرزن همگــی شــفیعیان خرزوقــی فرزن

انجــام تشــریفات مقدماتــی  بــا  اینــک  متوفــی( 

درخواســت مزبــور را آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کــس 

اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او 

ــک  ــرف ی ــی ظ ــتین آگه ــر نخس ــخ نش ــد از تاری باش

 مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد

 شد.

رئیس شــعبه اول شورای حل اختاف برخوار 

اســامی  ارشــاد  و  فرهنــگ  اداره  نامــه  شــماره 

1396/02/27 تاریــخ   بــه  الــف  5/37/168/م 

آگهی ابالغ دادخواســت و ضمائم
آقــای امیــر زارعــان   دادخواســتی بــه خواســته 

مطالبــه وجــه چــک  بــه طرفیــت ســید محســن 

ــه کاســه  ــه ایــن دادگاه تســلیم کــه ب ــا ب موســوی کی

96/05/10 ســاعت  تاریــخ  بــرای  و  ثبــت   95/265

ــت  ــده اس ــن ش ــیدگی تعیی ــت رس ــر وق 16:45 عص

ــول المــکان میباشــد  ــدگان مجه ــه اینکــه خوان نظــر ب

ــون آئیــن دادرســی مدنــی  ــذا حســب مــاده 73 قان ل

ــر  ــای کثی ــی از روزنامه ه ــت در یک ــک نوب ــب ی مرات

ــور  ــده مذک ــود و از خوان ــر میش ــع و نش ــار طب االنتش

ــخه  ــت نس ــت دریاف ــد جه ــی آی ــل م ــه عم ــوت ب دع

ثانــی دادخواســت و ضمائــم بــه دفتــر دادگاه مراجعــه 

ــت رســیدگی حاضــر  ــز جه ــوق نی ــرر ف ــت مق  و در وق

شود. 

ــتان   ــک شهرس ــماره ی ــع ش ــعبه دوم مجتم ــر ش دفت

ــوار برخ

اســامی  ارشــاد  و  فرهنــگ  اداره  نامــه  شــماره   

96/02/10 تاریــخ  بــه  الــف  5/37/160/م 

آگهی ابالغ دادخواســت و ضمائم
خانــم مریــم قائــد امینــی   دادخواســتی بــه خواســته 

مطالبــه بــه طرفیــت رســول عبــاس کجایــی بــه ایــن 

ــرای  ــت و ب ــه کاســه 95/902 ثب ــه ب دادگاه تســلیم ک

تاریــخ 96/05/15 ســاعت 17:00 عصــر وقــت رســیدگی 

اینکــه خوانــدگان  تعییــن شــده اســت نظــر بــه 

مجهــول المــکان میباشــد لــذا حســب مــاده 73 قانون 

آئیــن دادرســی مدنــی مراتــب یــک نوبــت در یکــی از 

ــود و  ــر میش ــع و نش ــار طب ــر االنتش ــای کثی روزنامه ه

ــد جهــت  ــه عمــل مــی آی ــده مذکــور دعــوت ب از خوان

دریافــت نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم بــه دفتــر 

ــت  ــز جه ــوق نی ــرر ف ــت مق ــه و در وق دادگاه مراجع

رســیدگی حاضــر شــود. 

ــتان   ــک شهرس ــماره ی ــع ش ــعبه دوم مجتم ــر ش دفت

ــوار برخ

اســامی  ارشــاد  و  فرهنــگ  اداره  نامــه  شــماره   

96/02/23 تاریــخ  بــه  الــف  5/37/161/م 

آگهی ابالغ دادخواســت و ضمائم
بــه خواســته  آقــای محســن زارع   دادخواســتی 

مطالبــه بــه طرفیــت رضــا حکــم الهــی بــه ایــن 

و  ثبــت   96/105 کاســه  بــه  کــه  تســلیم  دادگاه 

ــت  ــر وق ــاعت 04:00 عص ــخ 96/05/23 س ــرای تاری ب

اینکــه  بــه  نظــر  اســت  شــده  تعییــن  رســیدگی 

خوانــدگان مجهــول المــکان میباشــد لــذا حســب 

مــاده 73 قانــون آئیــن دادرســی مدنــی مراتــب 

ــار  ــر االنتش ــای کثی ــی از روزنامه ه ــت در یک ــک نوب ی

طبــع و نشــر میشــود و از خوانــده مذکــور دعــوت 

ــی  ــخه ثان ــت نس ــت دریاف ــد جه ــی آی ــل م ــه عم ب

دادخواســت و ضمائــم بــه دفتــر دادگاه مراجعــه و 

ــر  ــیدگی حاض ــت رس ــز جه ــوق نی ــرر ف ــت مق  در وق

شود. 

دفتــر شــعبه چهــارم مجتمــع شــماره یــک شهرســتان  

برخــوار

اســامی  ارشــاد  و  فرهنــگ  اداره  نامــه  شــماره   

96/02/25 تاریــخ  بــه  الــف  5/37/162/م 

آگهی ابالغ دادخواســت و ضمائم
حقوقــی  و  عمومــی  دادگاه  دوم  شــعبه  دفتــر  از 

مطروحــه کاســه  پرونــده  در  برخــوار  شهرســتان 

ــد  ــدی فرزن ــه محم ــمت ال ــای حش ــه آق 940792 ب

ابوالقاســم   فرزنــد  رویدشــتی  رضــا  و  غامرضــا 

ــکان  ــول الم ــه مجه ــر ک ــوق الذک ــده ف ــده پرون خوان

اعــام شــده اســت و خواهــان آن آقــای غامرضــا 

فرخــی نــژاد فرزنــد یدالــه بــه خواســته مطالبــه وجــه 

ــد  ــی نمای ــار م ــد اخط ــی باش ــیدگی م ــان رس در جری

کــه بــرای روز شــنبه مــورخ 1396/05/14 ســاعت 

09:00 صبــح در دادگاه شــعبه دوم محاکــم عمومــی 

و حقوقــی برخــوار مراجعــه نمایــد و یــا چنانچــه 

ــد  ــل از موع ــی قب ــه صــورت کتب ــد ب ــات ردی داری جه

ــد و اال  ــال داری ــام و ارس ــوط اع ــر مرب ــه دفت ــرر ب مق

تصمیــم مقتضــی اتخــاذ و دادگاه غیبــا رای صــادر 

ــرگ  ــی و ب ــت نســخه ثان ــت دریاف ــود جه ــد نم خواه

ــوط ه  ــر دادگاه مرب ــه دفت ــم آن ب دادخواســت و ضمائ

مراجعــه نمایــد ایــن آگهــی وفــق مــاده 73 قانــون  ا 

ــی  ــور مدن ــاب در ام ــی و انق ــای عموم د م  دادگاه ه

 یــک نوبــت در یکــی از روزنامه هــای کثیراالنتشــار درج

 شود. 

دفتر شــعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی برخوار

اســامی  ارشــاد  و  فرهنــگ  اداره  نامــه  شــماره   

96/02/27 تاریــخ  بــه  الــف  5/37/162/م 

آگهی ابالغ دادخواســت و ضمائم
ــته  ــه خواس ــتی ب ــی   دادخواس ــن رفیع ــای محس آق

الــزام بــه انتقــال ســند بــه طرفیــت غامعلــی امینــی 

ــه کاســه 96/43 ثبــت  ــه ایــن دادگاه تســلیم کــه ب ب

عصــر   17:30 ســاعت   96/05/17 تاریــخ  بــرای  و 

ــه اینکــه  وقــت رســیدگی تعییــن شــده اســت نظــر ب

خوانــدگان مجهــول المــکان میباشــد لــذا حســب 

مــاده 73 قانــون آئیــن دادرســی مدنــی مراتــب 

ــار  ــر االنتش ــای کثی ــی از روزنامه ه ــت در یک ــک نوب ی

طبــع و نشــر میشــود و از خوانــده مذکــور دعــوت 

ــی  ــخه ثان ــت نس ــت دریاف ــد جه ــی آی ــل م ــه عم ب

دادخواســت و ضمائــم بــه دفتــر دادگاه مراجعــه و 

ــر ــیدگی حاض ــت رس ــز جه ــوق نی ــرر ف ــت مق  در وق

شود. 

ــتان   ــک شهرس ــماره ی ــع ش ــعبه دوم مجتم ــر ش دفت

ــوار برخ

اســامی  ارشــاد  و  فرهنــگ  اداره  نامــه  شــماره   

96/02/28 تاریــخ  بــه  الــف  5/37/169/م 

آگهی ابالغ دادخواســت و ضمائم
ــده: 96/71 وقــت رســیدگی : 96/03/31  کاســه پرون

ــد رضــا  ــوری فرزن ــان : مرتضــی مه ســاعت 17 خواه

ــقایق  ــب ک ش ــهرک ادی ــاد ش ــب آب ــانی حبی ــه نش ب

ــانی  ــه نش ــی ب ــه کریم ــح ال ــده: فت ــاک 1 خوان –پ

مجهــول المــکان بــه خواســته : مطالبــه خواهــان 

دادخواســتی تســلیم دادگاههــای عمومــی نمــوده 

ــوار  ــی برخ ــعبه 3 حقوق ــه ش ــیدگی ب ــت رس ــه جه ک

ــه  ــده ب ــن ش ــیدگی تعیی ــت رس ــده و وق ــاع گردی ارج

علــت مجهــول المــکان بــودن خوانــده بــه درخواســت 

خواهــان و دســتور دادگاه بــه تجویــز مــاده 73 قانــون 

ــی  ــت در یک ــک نوب ــب ی ــی مرات ــی مدن ــن دادرس آئی

ــا  ــود . ت ــی میش ــار آگه ــر االنتش ــای کثی از روزنامه ه

خوانــده از تاریــخ نشــر آخریــن آگهــی ظــرف یــک مــاه 

بدفتــر دادگاه مراجعــه و ضمــن اعــام نشــانی کامــل 

ــت  ــم را دریاف ــت و ضمائ ــخه دوم دادخواس ــود نس خ

نمایــد و در وقــت مقــرر بــاال جهــت رســیدگی حضــور 

بهــم رســاند چنانچــه بعــدا اباغــی بوســیله آگهــی الزم 

ــد  ــدت آن ده روز خواه ــت و م ــک نوب ــط ی ــود فق ش

ــود.  ب

شــعبه سوم مجتمع شماره یک شهرستان  برخوار

اســامی  ارشــاد  و  فرهنــگ  اداره  نامــه  شــماره   

96/02/25 تاریــخ  بــه  الــف  5/37/162/م 

آگهی ابالغ دادخواســت و ضمائم
ــده: 96/69 وقــت رســیدگی : 96/03/31  کاســه پرون

ســاعت 18 خواهــان : رضــا فــروزان مهــر بــه وکالــت از 

محمــود مهــوری بــه نشــانی دولــت ابــاد خ جانبــازان 

ــکان  ــول الم ــانی مجه ــه نش ــلی ب ــا توس ــده: رض خوان

بــه خواســته : مطالبــه خواهــان دادخواســتی تســلیم 

دادگاههــای عمومــی نمــوده کــه جهــت رســیدگی 

بــه شــعبه حبیــب آبــاد ارجــاع گردیــده و وقــت 

ــکان  ــول الم ــت مجه ــه عل ــده ب ــن ش ــیدگی تعیی رس

بــودن خوانــده بــه درخواســت خواهــان و دســتور 

ــی  ــن دادرس ــون آئی ــاده 73 قان ــز م ــه تجوی دادگاه ب

ــای  ــی از روزنامه ه ــت در یک ــک نوب ــب ی ــی مرات مدن

ــده از تاریــخ  ــا خوان کثیــر االنتشــار آگهــی میشــود . ت

ــر دادگاه  ــاه بدفت ــک م ــرف ی ــی ظ ــن آگه ــر آخری نش

مراجعــه و ضمــن اعــام نشــانی کامــل خــود نســخه 

دوم دادخواســت و ضمائــم را دریافــت نمایــد و در 

بهــم  بــاال جهــت رســیدگی حضــور  وقــت مقــرر 

رســاند چنانچــه بعــدا اباغــی بوســیله آگهــی الزم 

ــد ــدت آن ده روز خواه ــت و م ــک نوب ــط ی ــود فق  ش

بود. 

شــعبه سوم مجتمع شماره یک شهرستان  برخوار

اســامی  ارشــاد  و  فرهنــگ  اداره  نامــه  شــماره   

96/02/20 تاریــخ  بــه  الــف  5/37/162/م 

آگهی ابالغ دادخواســت و ضمائم
کاســه پرونــده: 96/68 وقــت رســیدگی : 96/03/31 

ســاعت 17:30 خواهــان : رضــا فــروزان مهــر بــه 

ــاد  ــت آب ــانی دول ــه نش ــوری ب ــود مه ــت از محم وکال

خ جانبــازان خوانــده: میثــم کلوشــانی بــه نشــانی 

مجهــول المــکان بــه خواســته : مطالبــه خواهــان 

دادخواســتی تســلیم دادگاههــای عمومــی نمــوده 

ــوار  ــی برخ ــعبه 3 حقوق ــه ش ــیدگی ب ــت رس ــه جه ک

ــه  ــده ب ــن ش ــیدگی تعیی ــت رس ــده و وق ــاع گردی ارج

علــت مجهــول المــکان بــودن خوانــده بــه درخواســت 

خواهــان و دســتور دادگاه بــه تجویــز مــاده 73 قانــون 

ــی  ــت در یک ــک نوب ــب ی ــی مرات ــی مدن ــن دادرس آئی

ــا  ــود . ت ــی میش ــار آگه ــر االنتش ــای کثی از روزنامه ه

خوانــده از تاریــخ نشــر آخریــن آگهــی ظــرف یــک مــاه 

بدفتــر دادگاه مراجعــه و ضمــن اعــام نشــانی کامــل 

ــت  ــم را دریاف ــت و ضمائ ــخه دوم دادخواس ــود نس خ

نمایــد و در وقــت مقــرر بــاال جهــت رســیدگی حضــور 

بهــم رســاند چنانچــه بعــدا اباغــی بوســیله آگهــی الزم 

ــد ــدت آن ده روز خواه ــت و م ــک نوب ــط ی ــود فق  ش

 بود. 

شــعبه سوم مجتمع شماره یک شهرستان  برخوار

اســامی  ارشــاد  و  فرهنــگ  اداره  نامــه  شــماره   

96/02/20 تاریــخ  بــه  الــف  5/37/162/م 

آگهــی حصر وراثت
ــدی گشــنیگانی دارای شناســنامه  ــوش عاب ــم پری خان

بــه کاســه  بــه شــرح دادخواســت  شــماره 935 

ــت  ــن دادگاه درخواس ــت( از ای 166/96 ش ح 1 )وراث

توضیــح  و چنیــن  نمــوده  وراثــت  گواهــی حصــر 

ــماره  ــه ش ــاه ب ــیار پن ــا س ــادروان علیرض ــه ش داده ک

ــگاه  ــخ 1395/12/02  اقامت ــنامه 3372 در تاری شناس

دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت 

ــدی  ــوش عاب ــه:1- پری ــت ب ــر اس ــوم منحص آن مرح

ــادر  ــدا ش.ش 935 )م ــم خ ــد دح ــنیگانی فرزن گش

انجــام تشــریفات مقدماتــی  بــا  اینــک  متوفــی( 

درخواســت مزبــور را آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کــس 

اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او 

ــک  ــرف ی ــی ظ ــتین آگه ــر نخس ــخ نش ــد از تاری باش

 مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد

 شد.

رئیس شــعبه اول شورای حل اختاف برخوار 

اســامی  ارشــاد  و  فرهنــگ  اداره  نامــه  شــماره 

1396/02/28 تاریــخ   بــه  الــف  5/37/170/م 

دادنامه
کاســه پرونــده : 111/96 شــماره دادنامــه : 151-

96/02/23 مرجــع رســیدگی شــعبه دوم حقوقــی 

: داوود  شــورای حــل اختــاف  برخــوار خواهــان 

ــاد خ میثــم ک بوعلــی  عباســی بــه نشــانی دولــت آب

ــده : احســان زارع  ــن بســت نهضــت پ 173  خوان ب

امــام زاده بــه نشــانی مجهــول المــکان خواســته: 

صــدور قــرار تامیــن خواســته گردشــکار: پــس از 

ارجــاع پرونــده بــه ایــن شــعبه و ثبــت آن بــه کاســه 

نظریــه  اخــذ  و  قانونــی  فــوق و طــی تشــریفات 

مشــورتی اعضــاء قاضــی شــورا ختــم رســیدگی را 

اعــام و بــه شــرح زیــر مبــادرت بــه صــدور رای مــی 

نماید.قــرار تامیــن خواســته در خصــوص دادخواســت 

ــام  ــت احســان زارع ام ــه طرفی ــای داود عباســی ب آق

ــا  ــته ب ــن خواس ــرار تامی ــدور ق ــته ص ــه خواس زاده ب

توجــه بــه محتویــات پرونــده و نظریــه مشــورتی شــورا 

ــه شــرح صورتجلســه مــورخ  96/02/14 و ماحظــه  ب

مســتند در خواســت خواهــان کــه عبــارت اســت از 2 

فقــره چــک/ ســفته شــماره 2840981 - 215382/61 

ــغ 150000000  ــه مبل ــت ب ــک مل ــده بان 95/12/28 عه

ریــال کــه مهلــت مقــرر قانونــی برابــر مقــررات قانــون 

وارد  وی  درخواســت  گردیــده،  تجارت/واخواســت 

ــون شــوراهای  ــاده 11 قان ــه م تشــخیص و مســتندا ب

ــورای  ــس ش ــوب 87/02/29 مجل ــاف مص ــل اخت ح

اســامی بنــد ج مــاده 108 و مــواد 115 و 116 از قانــون 

آئیــن دادرســی دادگاههــای عمومــی و انقــاب در امــور 

مدنــی قــرار تامیــن و توقیــف معــادل مبلــغ 150000000 

ــام ــادر و اع ــده ص ــارض خوان ــوال بامع ــال از ام  ری

 میگردد. 

از  پــس  روز  ده  مــدت  ظــرف  صــادره  قــرار 

ابــاغ قابــل اعتــراض مــی باشــد. قــرار صــادره 

ابــاغ  از  قبــل  آدم  ق   117 مــاده  وقــت   فــوق 

می باشد. 

دفترشــعبه دوم مجتمــع شــماره یــک  شهرســتان 

ــوار  برخ

اســامی  ارشــاد  و  فرهنــگ  اداره  نامــه  شــماره   

96/02/  27 تاریــخ  بــه  الــف  5/37/161/م 

آگهــی احضار متهم
ــم  ــم ابراهی ــده کاســه - مته ــه در پرون ــه اینک ــر ب نظ

ــک  ــرقت ی ــام س ــه اته ــماعیل ب ــد اس ــدی فرزن احم

عــدد موتــور ســیکلت  موضــوع شــکایت علی عباســپور  

فرزنــد شــیرزاد مجهــول المــکان اعــام گردیــده اســت  

ــی  ــن دادرس ــون آئی ــاده 344 قان ــرای م ــذا در اج ل

کیفــری مراتــب یــک نوبــت در یکــی از روزنامه هــای 

کثیراالنتشــار درج وآگهــی بدینوســیله بــه نامبــرده  

ابــاغ میگــردد کــه درتاریــخ96/4/14 ســاعت 8صبــح 

ــاب  ــود در دادگاه انق ــام خ ــه اته ــیدگی ب ــت رس جه

فاورجــان حاضــرو از خــود دفــاع نمایــد و در صــورت 

ــدم  ــه وع ــه دفاعی ــال الیح ــدم ارس ــور یاع ــدم حض ع

معرفــی وکیــل خــود ایــن آگهــی بمنزلــه ابــاغ قانونــی 

 محســوب  و مبــادرت بــه اتخــاذ تصمیــم خواهــد 

شد

ــد  ــان محم ــرای فاورج ــوم دادس ــعبه س ــار ش دادی

ــدری ــین حی حس



امروز شنبه 30 اردیبهشت ماه 1396 - سال سوم - شماره 433 روزنامه8 اطالعرسانی
دادنامه

کالســه پرونــده : 951391 شــماره دادنامــه : 960167 

مــورخ 96/1/26 مرجــع رســیدگی : شــعبه 8 شــورای حــل 

اختــالف  خواهــان : خانــم خــاور نصیریــان ریــزی فرزنــد 

ــال  ــت ترمین ــان خ کاوه بابلدش ــانی : اصفه ــین بنش حس

بابلدشــت مجتمــع نیلوفــر  واحــد 6 خوانــده آقــای کریــم 

احمــدی باطانــی فرزنــد نعمــت الــه ... مجهــول المــکان  

ــه  ــده و اخــذ نظری ــات پرون ــه محتوی ــت ب ــا عنای شــورا ب

مشــورتی اعضــا شــورا ختــم رســیدگی را اعــالم و به شــرح 

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

شــورای حــل اختــالف در خصــوص دعــوی خانــم خــاور 

ــی   ــه طرفیــت کریــم احمــدی باطان ــان ریــزی    ب نصیری

بــه خواســته مطالبــه مبلــغ 150000000میلیــون ریــال وجــه 

ــده  ــه عه ــه شــماره 8-901/240960 ب یــک فقــره چــک ب

بانــک پســت بانــک  بــه انضمــام مطلــق خســارات قانونی 

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 

ــه  ــراز و ارای ــه دعــوی خواهــان از خــود اب دفــاع نســبت ب

ننمــوده اســت لــذا دعــوی خواهــان علیــه خوانــده ثابــت 

بــه نظــر میرســد کــه بــه اســتناد مــواد 310و313 قانــون 

ــی  ــن دادرس ــون آئی ــارت و 198و515و519و522و قان تج

مدنــی حکــم بــه محکومیــت خوانــده بــه پرداخــت 

ــته  ــل خواس ــت اص ــال  باب ــون  ری ــغ 150000000 میلی مبل

و 4650000 میلیــون ریــال بابــت هزینــه دادرســی و120000 

هــزار ریــال بابــت نشــر |آگهــی و خســارت تاخیــر تادیــه 

از تاریــخ ســر رســید چــک موصوف)مــورخ 95/9/30 تــا 

ــالم  ــادر و اع ــان ص ــق خواه ــم در ح ــرای حک ــخ اج تاری

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 محاکــم عمومــی حقوقــی اصفهــان مــی باشــد

ــالف  ــف قاضــی شــعبه 8 شــورای حــل اخت  6065 م  ال

ــان  اصفه

دادنامه
 : دادنامــه  شــماره   5 28-951ش   : پرونــده  کالســه 

9509976793501880 مــورخ 95/11/3 مرجــع رســیدگی 

ــان :  ــان  خواه ــالف اصفه ــل اخت ــورای ح ــعبه 5 ش : ش

ــرزاق  ــان خ عبدال ــانی : اصفه ــار بنش ــی تب ــی مقدس عل

ــین  ــده حس ــه خوان ــرای فیضی ــب س ــزرگ – جن ــازار ب ب

ــه  ــت ب ــا عنای ــول المــکان  شــورا ب ــی مجه ــی چمرقان عل

محتویــات پرونــده و اخــذ نظریــه مشــورتی اعضــا شــورا 

ختــم رســیدگی را اعــالم و بــه شــرح آتــی مبــادرت 

ــل  ــورای ح ــی ش ــد رای قاض ــی  نمای ــدور رای م ــه ص ب

ــه  ــار    ب ــی مقدســی تب اختــالف در خصــوص دعــوی عل

ــه  ــه خواســته مطالب ــی ب ــی چمرقان ــت حســین عل طرفی

بــه شــماره  مبلــغ 42100000 ریــال وجــه چــک هــا 

مــورخ   01452455 و   91/12/27 مــورخ   01452463

 01452459 و   92/1/10 مــورخ   01452465 و   92/1/5

ــران  ــک ای ــت بان ــک پس ــده بان ــه عه ــورخ 91/12/30 ب م

بــه انضمــام مطلــق خســارات قانونــی بــا توجــه بــه 

ــی  ــک و گواه ــدق چ ــر مص ــی تصوی ــت تقدیم دادخواس

عــدم پرداخــت توســط بانــک محــال علیــه کــه ظهــور در 

ــه  ــده و اســتحقاق خواهــان در مطالب اشــتغال ذمــه خوان

وجــه آن دارد و اینکــه خوانــده علــی رغــم ابــالغ قانونــی 

ــه الیحــه  در جلســه رســیدگی حضــور نداشــته و هیچگون

مقــام  در  پســندی  محکمــه  و  مســتند  دفاعیــات  و 

ــه  ــراز و ارای ــه دعــوی خواهــان از خــود اب دفــاع نســبت ب

ننمــوده اســت لــذا دعــوی خواهــان علیــه خوانــده 

ــواد 310و313  ــه اســتناد م ــه ب ــه نظــر میرســد ک ــت ب ثاب

قانــون تجــارت و 198و515و519و522و قانــون آئیــن 

دادرســی مدنــی حکــم بــه محکومیــت خوانــده بــه 

ــته  ــل خواس ــت اص ــال  باب ــغ 42100000 ری ــت مبل پرداخ

و 1455000 ریــال بابــت هزینــه دادرســی و خســارت 

تاخیــر تادیــه از تاریــخ ســر رســید چــک موصوف)مــورخ 

تاریــخ  تــا    91/12/30-92/1/10-92/1/5-91/12/27

اجــرای حکــم در حــق خواهــان صــادر و اعــالم مــی 

ــت روز  ــت بیس ــرف مهل ــی و ظ ــادره غیاب ــد رای ص نمای

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

از اتمــام مهلــت واخواهــی ظــرف بیســت روز قابــل 

 تجدیــد نظــر در محاکــم عمومــی حقوقــی اصفهــان

 می باشد

ــالف  ــف قاضــی شــعبه 5 شــورای حــل اخت  6064 م  ال

ــان  اصفه

دادنامه
 : دادنامــه  شــماره   5 951029ش   : پرونــده  کالســه 

9509976793501879 مــورخ 95/11/3 مرجــع رســیدگی 

ــان :  ــان  خواه ــالف اصفه ــل اخت ــورای ح ــعبه 5 ش : ش

ــرزاق  ــان خ عبدال ــانی : اصفه ــار بنش ــی تب ــی مقدس عل

ــین  ــده حس ــه خوان ــرای فیضی ــب س ــزرگ – جن ــازار ب ب

ــه  ــت ب ــا عنای ــول المــکان  شــورا ب ــی مجه ــی چمرقان عل

محتویــات پرونــده و اخــذ نظریــه مشــورتی اعضــا شــورا 

ختــم رســیدگی را اعــالم و بــه شــرح آتــی مبــادرت 

ــل  ــورای ح ــی ش ــد رای قاض ــی  نمای ــدور رای م ــه ص ب

ــه  ــار    ب ــی مقدســی تب اختــالف در خصــوص دعــوی عل

ــه  ــه خواســته مطالب ــی ب ــی چمرقان ــت حســین عل طرفی

مبلــغ 41400000 ریــال وجــه چــک هــا بــه شــماره 

مــورخ   01452458 و   91/11/25 مــورخ   13535647

91/12/26 و 01452456 مــورخ 91/12/25 و 01452462 

ــران  ــک ای ــت بان ــک پس ــده بان ــه عه ــورخ 91/2/31 ب م

بــه انضمــام مطلــق خســارات قانونــی بــا توجــه بــه 

ــی  ــک و گواه ــدق چ ــر مص ــی تصوی ــت تقدیم دادخواس

عــدم پرداخــت توســط بانــک محــال علیــه کــه ظهــور در 

ــه  ــده و اســتحقاق خواهــان در مطالب اشــتغال ذمــه خوان

وجــه آن دارد و اینکــه خوانــده علــی رغــم ابــالغ قانونــی 

ــه الیحــه  در جلســه رســیدگی حضــور نداشــته و هیچگون

و دفاعیــات مســتند و محکمــه پســندی در مقــام دفــاع 

نســبت بــه دعــوی خواهــان از خــود ابــراز و ارایــه ننمــوده 

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

ــون  ــواد 310و313 قان ــتناد م ــه اس ــه ب ــد ک ــر میرس نظ

ــی  ــن دادرس ــون آئی ــارت و 198و515و519و522و قان تج

مدنــی حکــم بــه محکومیــت خوانــده بــه پرداخــت مبلــغ 

ــال  ــته و 2110000 ری ــل خواس ــت اص ــال  باب 41400000 ری

بابــت هزینــه دادرســی و خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ 

ســر رســید چــک موصوف)مــورخ 91/12/26-91/11/25-

ــم در حــق  ــخ اجــرای حک ــا تاری 91/12/25-91/12/31  ت

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 محاکــم عمومــی 

ــد ــی باش ــان م ــی اصفه حقوق

ــف قاضــی شــعبه 5 شــورای حــل اختــالف   6063 م  ال

ــان  اصفه

دادنامه
 : دادنامــه  شــماره   951481  : پرونــده  کالســه 

ــورخ 96/1/30 مرجــع رســیدگی  9609976794700681 م

ــان :  ــان  خواه ــالف اصفه ــل اخت ــورای ح ــعبه 7 ش : ش

ــد از  ــه  بع ــیر الدول ــانی : خ مش ــی بنش ــود میرزای محم

ــگ  ــگ فن ــگاه دان ــپ فروش ــمت چ ــارراه س ــن چه اولی

ــول المــکان  شــورا  ــرام حاجــی رحمــان مجه ــده به خوان

بــا عنایــت بــه محتویــات پرونــده و اخــذ نظریــه مشــورتی 

ــی  ــه شــرح آت ــم رســیدگی را اعــالم و ب اعضــا شــورا خت

مبــادرت بــه صــدور رای مــی  نمایــد رای قاضــی شــورای 

حــل اختــالف در خصــوص دعــوی محمــود میرزایــی    بــه 

ــه  ــته مطالب ــه خواس ــان ب ــی رحم ــرام حاج ــت به طرفی

ــک  ــه چ ــال وج ــزار ری ــد ه ــون و پانص ــه میلی ــغ س مبل

بــه شــماره 3427720 مــورخ 95/9/30 بــه عهــده بانــک 

انصــار بــه انضمــام مطلــق خســارات قانونــی بــا توجــه بــه 

ــی  ــک و گواه ــدق چ ــر مص ــی تصوی ــت تقدیم دادخواس

عــدم پرداخــت توســط بانــک محــال علیــه کــه ظهــور در 

ــه  ــده و اســتحقاق خواهــان در مطالب اشــتغال ذمــه خوان

وجــه آن دارد و اینکــه خوانــده علــی رغــم ابــالغ قانونــی 

ــه الیحــه  در جلســه رســیدگی حضــور نداشــته و هیچگون

و دفاعیــات مســتند و محکمــه پســندی در مقــام دفــاع 

نســبت بــه دعــوی خواهــان از خــود ابــراز و ارایــه ننمــوده 

اســت لــذا دعــوی خواهــان علیــه خوانــده ثابــت بــه نظــر 

ــون تجــارت  ــواد 310و313 قان ــه اســتناد م ــه ب میرســد ک

و 198و515و519و522و قانــون آئیــن دادرســی مدنــی 

ــغ ســه  ــه پرداخــت مبل ــده ب ــت خوان ــه محکومی حکــم ب

ــته و  ــل خواس ــت اص ــال  باب ــزار ری ــد ه ــون و پانص میلی

ــت  ــال باب ــد ری ــزار و پانص ــود و دو ه ــون و ن ــک میلی ی

هزینــه دادرســی و خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ 

ــخ  ــا تاری ــورخ 95/9/30( ت ســر رســید چــک موصوف)م

اجــرای حکــم در حــق خواهــان صــادر و اعــالم مــی نمایــد 

ــس از  ــت بیســت روز پ ــی و ظــرف مهل رای صــادره غیاب

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

ــد نظــر  ــل تجدی ــت واخواهــی ظــرف بیســت روز قاب مهل

ــی باشــد 6070  ــان م ــی اصفه ــم عمومــی حقوق در محاک

م  الــف قاضــی شــعبه 7 شــورای حــل اختــالف اصفهــان 

دادنامه
 : دادنامــه  شــماره   951482  : پرونــده  کالســه 

9609976793700683 مــورخ 96/1/30 مرجــع رســیدگی 

ــان :  ــان  خواه ــالف اصفه ــل اخت ــورای ح ــعبه 7 ش : ش

ــد از  ــه  بع ــیر الدول ــانی : خ مش ــی بنش ــود میرزای محم

چهــارراه اول ســمت چــپ فروشــگاه دانــگ فنــگ خوانده 

مظاهــر ســبزواری مجهــول المــکان  شــورا بــا عنایــت بــه 

محتویــات پرونــده و اخــذ نظریــه مشــورتی اعضــا شــورا 

ختــم رســیدگی را اعــالم و بــه شــرح آتــی مبــادرت 

ــل  ــورای ح ــی ش ــد رای قاض ــی  نمای ــدور رای م ــه ص ب

ــه  ــی    ب ــود میرزای ــوی محم ــوص دع ــالف در خص اخت

ــل  ــه چه ــه خواســته مطالب ــر ســبزواری ب ــت مظاه طرفی

ــه شــماره هــای  ــال  وجــه چــک ب ــون ری و هشــت میلی

776220 مــورخ 93/5/5و 776215 مــورخ 93/12/5 و 

مــورخ 94/3/5  و 776218  مــورخ 94/2/5   776214

ــارگاد  ــک پاس ــده بان ــه عه ــورخ 93/4/5 ب و 776219  م

بــه انضمــام مطلــق خســارات قانونــی بــا توجــه بــه 

ــی  ــک و گواه ــدق چ ــر مص ــی تصوی ــت تقدیم دادخواس

عــدم پرداخــت توســط بانــک محــال علیــه کــه ظهــور در 

ــه  ــده و اســتحقاق خواهــان در مطالب اشــتغال ذمــه خوان

وجــه آن دارد و اینکــه خوانــده علــی رغــم ابــالغ قانونــی 

ــه الیحــه  در جلســه رســیدگی حضــور نداشــته و هیچگون

و دفاعیــات مســتند و محکمــه پســندی در مقــام دفــاع 

نســبت بــه دعــوی خواهــان از خــود ابــراز و ارایــه ننمــوده 

اســت لــذا دعــوی خواهــان علیــه خوانــده ثابــت بــه نظــر 

ــون تجــارت  ــواد 310و313 قان ــه اســتناد م ــه ب میرســد ک

و 198و515و519و522و قانــون آئیــن دادرســی مدنــی 

حکــم بــه محکومیــت خوانــده بــه پرداخــت مبلــغ چهــل 

و هشــت میلیــون  ریــال  بابــت اصــل خواســته و دو 

میلیــون پانصــد و پنــج هــزار  ریــال بابــت هزینــه دادرســی 

ــا  ــخ ســر رســید چــک ت ــه از تاری ــر تادی و خســارت تاخی

ــالم  ــادر و اع ــان ص ــق خواه ــم در ح ــرای حک ــخ اج تاری

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 

ــی باشــد ــان م ــی اصفه ــی حقوق ــم عموم ــر در محاک نظ

ــالف  ــف قاضــی شــعبه 7 شــورای حــل اخت  6069 م  ال

ــان  اصفه

دادنامه
ــورخ  ــه : ... م ــماره دادنام ــده : 95-921 ش ــه پرون کالس

......مرجــع رســیدگی : شــعبه 29 شــورای حــل اختــالف 

اصفهــان  خواهــان : محمــد دوســتی بنشــانی : خ امــام 

خمینــی  روبــه روی پمــپ بنزیــن اول کوچــه شــهید 

ابراهیمــی  الهــام  وکیــل  دوســتی   امــالک  نامجــو 

ــاک  ــد ه ــه آزی ــب داروخان ــوم جن ــاط س ــان خ رب اصفه

واحــد 3 خوانــده آرش  ســاختمان صبــا طبقــه دوم 

رضایــی مجهــول المــکان  شــورا بــا عنایــت بــه محتویــات 

پرونــده و اخــذ نظریــه مشــورتی اعضــا شــورا ختــم 

رســیدگی را اعــالم و بــه شــرح آتــی مبــادرت بــه صــدور 

ــالف در  ــل اخت ــورای ح ــی ش ــد رای قاض ــی  نمای رای م

خصــوص دعــوی محمــد دوســتی بــا وکالــت الهــام 

ابراهیمــی     بــه طرفیــت آرش رضایــی بــه خواســته 

مطالبــه ســی میلیــون ریــال )30000000( ریــال وجــه 

ــده  ــه عه ــورخ 92/10/25ب ــماره  180859 م ــه ش ــک ب چ

ــا  ــی ب ــارات قانون ــق خس ــام مطل ــه انضم ــی ب ــک مل بان

توجــه بــه دادخواســت تقدیمــی تصویــر مصــدق چــک و 

ــه  ــه ک ــک محــال علی گواهــی عــدم پرداخــت توســط بان

ــان  ــتحقاق خواه ــده و اس ــه خوان ــتغال ذم ــور در اش ظه

ــم  ــی رغ ــده عل ــه خوان ــه آن دارد و اینک ــه وج در مطالب

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 

ــه  ــان علی ــوی خواه ــذا دع ــوده اســت ل ــه ننم ــراز و ارای اب

ــواد  ــتناد م ــه اس ــه ب ــد ک ــر میرس ــه نظ ــت ب ــده ثاب خوان

ــون  ــون تجــارت و 198و515و519و522و قان 310و313 قان

آئیــن دادرســی مدنــی حکــم بــه محکومیــت خوانــده بــه 

ــت  ــال)30000000(  باب ــون ری ــی میلی ــغ س ــت مبل پرداخ

اصــل خواســته و یــک میلیــون و ششــصد و شــصت 

ــی و  ــه دادرس ــت هزین ــال ( باب ــال)1660000 ری ــزار  ری ه

ــارت  ــی و خس ــه قانون ــق تعرف ــل طب ــه وکی ــق الوکال ح

تاخیــر تادیــه از تاریــخ ســر رســید چــک )92/10/25( تــا 

ــالم  ــادر و اع ــان ص ــق خواه ــم در ح ــرای حک ــخ اج تاری

ــت بیســت  ــی و ظــرف مهل ــد رای صــادره غیاب ــی نمای م

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

 می باشد

 6080 م  الــف قاضــی شــعبه 29 شــورای حــل اختــالف 

اصفهــان 

دادنامه
 : دادنامــه  شــماره   951653  : پرونــده  کالســه 

9609976793600198 مــورخ 96/2/11مرجــع رســیدگی 

ــان :  ــان  خواه ــالف اصفه ــل اخت ــورای ح ــعبه 6 ش : ش

حســین عبدالهــی نشــانی : اصفهــان چهــارراه تختــی 

ــوی  ــادرات ک ــک ص ــب بان ــید جن ــجد س ــدای خ مس ابت

حــق شــناس وکیــل : محســن فاتحــی اصفهــان خ 

ــل ســاختمان دادگســتری  ــی متقاب شــهید نیکبخــت غرب

ــاس  ــده عب ــد 32 خوان ــوم واح ــاکان 5 ط س ــع م مجتم

عاملــی کلخــوران  خواســته : مطالبــه مبلــغ 32000000 

ــه  ــت ب ــک مل ــده بان ــک عه ــره چ ــک فق ــه ی ــال وج ری

شــماره 000488/36مجهــول المــکان  شــورا بــا عنایــت بــه 

محتویــات پرونــده و اخــذ نظریــه مشــورتی اعضــا شــورا 

ــه  ــادرت ب ــی مب ــه شــرح آت ــم رســیدگی را اعــالم و ب خت

صــدور رای مــی  نمایــد رای قاضــی شــورای حــل اختــالف 

در خصــوص دعــوی حســین عبدالهــی بــه طرفیــت 

عبــاس عاملــی کلخــوران  بــه خواســته مطالبــه 32000000 

ــه شــماره  000488/36  ــره چــک ب ــک فق ــال وجــه ی ری

ــق  ــام مطل ــه انضم ــت ب ــک مل ــده بان ــه عه ــورخ ... ب م

ــی  ــت تقدیم ــه دادخواس ــه ب ــا توج ــی ب ــارات قانون خس

ــدم پرداخــت توســط  ــر مصــدق چــک و گواهــی ع تصوی

بانــک محــال علیــه کــه ظهــور در اشــتغال ذمــه خوانــده 

ــه  ــه آن دارد و اینک ــه وج ــان در مطالب ــتحقاق خواه و اس

ــیدگی  ــه رس ــی در جلس ــالغ قانون ــم اب ــی رغ ــده عل خوان

ــات مســتند  ــه الیحــه و دفاعی حضــور نداشــته و هیچگون

ــوی  ــه دع ــبت ب ــاع نس ــام دف ــندی در مق ــه پس و محکم

ارایــه ننمــوده اســت لــذا  ابــراز و  خواهــان از خــود 

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

و  تجــارت  قانــون  مــواد 313و314  اســتناد  بــه  کــه 

198و515و519و522و قانــون آئیــن دادرســی مدنــی حکم 

ــغ 32000000  ــت مبل ــه پرداخ ــده ب ــت خوان ــه محکومی ب

ــه  ــت هزین ــته و 1750000 باب ــل خواس ــت اص ــال  باب ری

ــی  ــه قانون ــق تعرف ــل طب ــه وکی ــق الوکال ــی و ح دادرس

و خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ ســر رســید چــک 

ــان  ــق خواه ــم در ح ــرای حک ــخ اج ــا تاری )95/4/15( ت

ــرف  ــی و ظ ــد رای صــادره غیاب ــی نمای ــالم م صــادر و اع

مهلــت بیســت روز پــس از ابــالغ قابــل واخواهــی در ایــن 

شــعبه و پــس از اتمــام مهلــت واخواهی ظرف بیســت روز 

 قابــل تجدیــد نظــر در محاکــم عمومــی حقوقــی اصفهــان 

می باشد

ــالف  ــل اخت ــورای ح ــعبه 6 ش ــی ش ــف قاض  6100 م  ال

ــان  اصفه

دادنامه
 : دادنامــه  شــماره   950874  : پرونــده  کالســه 

9609976794100208 مــورخ 96/2/4مرجــع رســیدگی 

ــان  ــان  خواه ــالف اصفه ــل اخت ــورای ح ــعبه 41 ش : ش

: علــی عزیــزی – میــدان قــدس خ 24 متــری اول 

روبــروی شــهرداری منطقــه 10 کوچــه وحــدت پ 27  

ــم نظامــی  ــی ســه راه حکی ــل : ســید حســین نیکوی وکی

ابتــدای خ ارتــش کوچــه عطائــی ســاختمان 71 طبقــه 3  

خوانــده جــالل رســتمی مجهــول المــکان   شــورا بــا عنایت 

ــا  ــورتی اعض ــه مش ــذ نظری ــده و اخ ــات پرون ــه محتوی ب

شــورا ختــم رســیدگی را اعــالم و بــه شــرح آتــی مبــادرت 

ــل  ــورای ح ــی ش ــد رای قاض ــی  نمای ــدور رای م ــه ص ب

ــت  ــا وکال ــزی ب ــی عزی ــوی عل ــالف در خصــوص دع اخت

ســید حســین نیکویــی بــه طرفیــت جــالل رســتمی   بــه 

خواســته مطالبــه 20000000 ریــال وجــه یــک فقــره چــک 

ــپه  ــک س ــده بان ــه عه ــورخ ... ب ــماره  849290 م ــه ش ب

بــه انضمــام مطلــق خســارات قانونــی بــا توجــه بــه 

ــی  ــک و گواه ــدق چ ــر مص ــی تصوی ــت تقدیم دادخواس

عــدم پرداخــت توســط بانــک محــال علیــه کــه ظهــور در 

ــه  ــده و اســتحقاق خواهــان در مطالب اشــتغال ذمــه خوان

وجــه آن دارد و اینکــه خوانــده علــی رغــم ابــالغ قانونــی 

ــه الیحــه  در جلســه رســیدگی حضــور نداشــته و هیچگون

و دفاعیــات مســتند و محکمــه پســندی در مقــام دفــاع 

نســبت بــه دعــوی خواهــان از خــود ابــراز و ارایــه ننمــوده 

اســت لــذا دعــوی خواهــان علیــه خوانــده ثابــت بــه نظــر 

میرســد کــه بــه اســتناد مــواد 313و314 قانــون تجــارت و 

198و515و519و522و قانــون آئیــن دادرســی مدنــی حکم 

بــه محکومیــت خوانــده بــه پرداخــت مبلــغ 20000000 ریــال  

بابــت اصــل خواســته و 610000000 بابــت هزینــه دادرســی 

ــارت  ــی و خس ــه قانون ــق تعرف ــل طب ــه وکی ــق الوکال و ح

تاخیــر تادیــه از تاریــخ ســر رســید چــک )95/4/30( تــا 

ــالم  ــادر و اع ــان ص ــق خواه ــم در ح ــرای حک ــخ اج تاری

ــت بیســت  ــی و ظــرف مهل ــد رای صــادره غیاب ــی نمای م

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

 می باشد

ــف قاضــی شــعبه 11 شــورای حــل اختــالف   6095 م  ال

اصفهــان 

دادنامه
ــورخ  ــه : 110 م ــده : 1146/95 شــماره دادنام کالســه پرون

96/1/31مرجــع رســیدگی : شــعبه 52 شــورای حــل 

ــی  اص خ  ــان فالحت ــان : پیم ــان  خواه ــالف اصفه اخت

ســروش فروشــگاه فــرش فرشــید خوانــدگان 1- شــرکت 

مبتکــران آتــی بــان جاویــدان نشــانی : قزویــن2 - 

ــه  ــته : مطالب ــکان خواس ــول الم ــیدی مجه ــی رش موس

ــه  ــره چــک ب ــک فق ــت وجــه ی ــال باب ــغ 40000000 ری مبل

ــق  ــام مطل ــه انضم ــورخ 92/10/15 ب ــماره 857411 م ش

هزینــه هــای دادرســی   شــورا بــا عنایــت بــه محتویــات 

پرونــده و اخــذ نظریــه مشــورتی اعضــا شــورا ختــم 

رســیدگی را اعــالم و بــه شــرح آتــی مبــادرت بــه صــدور 

ــالف در  ــل اخت ــورای ح ــی ش ــد رای قاض ــی  نمای رای م

ــه طرفیــت شــرکت  خصــوص دعــوی پیمــان فالحتــی  ب

مبتکــران آتــی بــان جاویــدان 2- موســی رشــیدی    بــه 

خواســته مطالبــه 40000000 ریــال وجــه یــک فقــره چــک 

ــک  ــده بان ــه عه ــه شــماره  857411 مــورخ 92/10/15 ب ب

ســپه بــه انضمــام مطلــق خســارات قانونــی بــا توجــه بــه 

ــی  ــک و گواه ــدق چ ــر مص ــی تصوی ــت تقدیم دادخواس

عــدم پرداخــت توســط بانــک محــال علیــه کــه ظهــور در 

ــه  ــده و اســتحقاق خواهــان در مطالب اشــتغال ذمــه خوان

ــم  ــی رغ ــف دو م عل ــده ردی ــه خوان ــه آن دارد و اینک وج

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 لــذا دعــوی خواهــان علیــه خوانــده 

ثابــت بــه نظــر میرســد کــه بــه اســتناد مــواد 313و314 

قانــون تجــارت و 198و515و519و522و قانــون آئیــن 

ــف  ــده ردی ــت خوان ــه محکومی ــم ب ــی حک ــی مدن دادرس

دوم بــه پرداخــت مبلــغ 40000000 ریــال  بابــت اصــل 

خواســته و 1880000 بابــت هزینــه دادرســی وهزینــه 

ــی  ــه قانون ــق تعرف ــل طب ــه وکی ــق الوکال ــی  ح ــر آگه نش

و خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ ســر رســید چــک 

ــان  ــق خواه ــم در ح ــرای حک ــخ اج ــا تاری )92/10/15( ت

ــرف  ــی و ظ ــد رای صــادره غیاب ــی نمای ــالم م صــادر و اع

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 

ــی باشــد ــان م اصفه

 6098 م  الــف قاضــی شــعبه 52 شــورای حــل اختــالف 

اصفهــان 

دادنامه
 : دادنامــه  شــماره   951654  : پرونــده  کالســه 

960997679360199 مرجــع رســیدگی : شــعبه 6 شــورای 

ــی   ــین عبداله ــان : حس ــان  خواه ــالف اصفه ــل اخت ح

ــید  ــجد س ــدای خ مس ــی  ابت ــارراه تخت ــانی اص چه نش

بانــک صــادرات کــوی حــق شــناس مجتمــع چــاپ 

رضــوی   وکیــل : محســن فاتحــی نشــانی : اص خ 

ــتری  ــاختمان دادگس ــل س ــی مقاب ــت غرب ــهید نیکبخ ش

مجتمــع مــاکان 5 طبقــه ســوم واحــد 32  خوانــده 

ــه  ــول المــکان  خواســته : مطالب ــان  مجه ــاد گودرزی میع

هــای 6683685  بــه شــماره  فقــره چــک   2 وجــه 

ــغ  ــه مبل ــورخ 88/10/30 ب ــورخ 88/8/9 و 663691 م م

39500000 ریــال شــورا بــا عنایــت بــه محتویــات پرونــده 

ــم رســیدگی را  ــه مشــورتی اعضــا شــورا خت و اخــذ نظری

ــی   ــدور رای م ــه ص ــادرت ب ــی مب ــرح آت ــه ش ــالم و ب اع

ــوص  ــالف در خص ــل اخت ــورای ح ــی ش ــد رای قاض نمای

دعــوی حســین عبدالهــی  بــه طرفیــت میعــاد گودرزیــان   

بــه خواســته مطالبــه 39500000 ریــال وجــه 2 فقــره 

چــک بــه شــماره  663685 و 663691  بــه عهــده بانــک 

ــا  ــه انضمــام مطلــق خســارات قانونــی ب اقتصــاد نویــن ب

ــک  ــدق چ ــر مص ــی تصوی ــت تقدیم ــه دادخواس ــه ب توج

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 

ــه  ــراز و ارای ــه دعــوی خواهــان از خــود اب دفــاع نســبت ب

ننمــوده اســت لــذا 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 

ــته  ــل خواس ــت اص ــال  باب ــغ 39500000 ری ــت مبل پرداخ

و 1217500 بابــت هزینــه دادرســی و حــق الوکالــه وکیــل 

ــخ  ــه از تاری ــر تادی ــی و خســارت تاخی ــه قانون ــق تعرف طب

ســر رســید چــک )88/8/9 و 88/10/30( تــا تاریــخ 

اجــرای حکــم در حــق خواهــان صــادر و اعــالم مــی 

ــت روز  ــت بیس ــرف مهل ــی و ظ ــادره غیاب ــد رای ص نمای

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

از اتمــام مهلــت واخواهــی ظــرف بیســت روز قابــل 

 تجدیــد نظــر در محاکــم عمومــی حقوقــی اصفهــان

 می باشد

ــالف  ــل اخت ــورای ح ــعبه 6 ش ــی ش ــف قاض  6101 م  ال

ــان  اصفه

آگهی فقدان سند مالکیت 
ــر  ــر دو نف ــهرت ه ــره ش ــری و طاه ــا فخ ــون خانمه چ

دانشــمند خوراســگانی فرزنــدان محمــد مهــدی مالکیــن 

هــر کــدام دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ پــالک 5504/8  

ــا تســلیم استشــهاد  ــان ب ــت اصفه ــع در بخــش 5 ثب واق

ــت و امضــا شــهود رســما گواهــی شــده  ــی کــه هوی محل

ــگ مشــاع  ــار دان ــت چه ــه اســناد مالکی ــی شــده ک مدع

ــت 119240 و  ــماره ثب ــه ش ــور ب ــالک مزب ــدانگ پ از شش

ــردگان  ــام نامب ــر 598 بن 119241 صفحــات 80 و 83 دفت

ــی 957604  ــماره چاپ ــه  ش ــت ب ــناد مالکی ــت و اس ثب

ــب  ــت و بموج ــده اس ــلیم گردی ــادر و تس و 957603 ص

ــر  ــه 94/02/10 دفت ــماره 121330 مورخ ــه ش ــیم نام تقس

30 اصفهــان در ســهم نامبــردگان قــرار گرفتــه اســت 

و اعــالم نمــوده انــد بعلــت جابجــای مفقــود شــده 

ــق تبصــره  ــوده طب ــی نم ودرخواســت صــدور ســند المثن

یــک اصالحــی مــاده 120 آییــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب  

ــه  ــی انجــام معامل ــه هرکــس مدع ــی شــود ک ــی  م آگه

ــه  ــبت ب ــده ( نس ــر ش ــی ذک ــن آگه ــه در ای ــر از آنچ )غی

ــد  ــود باش ــزد خ ــور ن ــت مزب ــند مالکی ــود س ــا وج آن ی

از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی تــاده روز بــه ایــن اداره 

ــل  ــه اص ــن ارائ ــا ضم ــود را کتب ــراض خ ــه و اعت مراجع

ســند مالکیــت و ســند معاملــه تســلیم نمایــد تــا مراتــب 

ــترد  ــده مس ــه کنن ــه ارائ ــند ب ــل س ــس و اص صورتمجل

ــا در  ــت مقــرر اعتراضــی نرســد ی گــردد. اگــر ظــرف مهل

صــورت اعتــراض اصــل ســند ارائــه نگــردد المثنــی ســند 

ــه متقاضــی تســلیم خواهــد ــوم صــادر و ب ــت مرق  مالکی

 شد. 

شــماره : 5548/ م الــف حســین هادیــزاده رییــس 

ــان ــرق اصفه ــناد ش ــت اس ــه ثب منطق

آگهی فقدان سند مالکیت 
ــر  ــر دو نف ــهرت ه ــره ش ــری و طاه ــا فخ ــون خانمه چ

دانشــمند خوراســگانی فرزنــدان محمــد مهــدی مالکیــن 

هــر کــدام دو دانگ مشــاع از ششــدانگ پــالک 5504/15  

ــا تســلیم استشــهاد  ــان ب ــت اصفه ــع در بخــش 5 ثب واق

ــت و امضــا شــهود رســما گواهــی شــده  ــی کــه هوی محل

ــگ مشــاع  ــار دان ــت چه ــه اســناد مالکی ــی شــده ک مدع

ــت 119242 و  ــماره ثب ــه ش ــور ب ــالک مزب ــدانگ پ از شش

119243 صفحــات 86 و 89 دفتــر 598 بنــام نامبــردگان 

ــی 957607 و  ــماره چاپ ــه  ش ــت ب ــناد مالکی ــت و اس ثب

957606 صــادر و تســلیم گردیــده اســت و بموجــب 

تقســیم نامــه شــماره 121330 مورخــه 94/02/10 دفتــر 30 

اصفهــان در ســهم نامبــردگان قــرار گرفتــه اســت و اعــالم 

ــت  ــده ودرخواس ــود ش ــای مفق ــت جابج ــد بعل ــوده ان نم

صــدور ســند المثنــی نمــوده طبــق تبصــره یــک اصالحــی 

مــاده 120 آییــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب  آگهــی  مــی 

شــود کــه هرکــس مدعــی انجــام معاملــه )غیــر از آنچه در 

ایــن آگهــی ذکــر شــده ( نســبت بــه آن یــا وجــود ســند 

ــن  ــخ انتشــار ای ــزد خــود باشــد از تاری ــور ن ــت مزب مالکی

آگهــی تــاده روز بــه ایــن اداره مراجعــه و اعتــراض خــود 

را کتبــا ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت و ســند معاملــه 

تســلیم نمایــد تــا مراتــب صورتمجلــس و اصــل ســند بــه 

ارائــه کننــده مســترد گــردد. 

اگــر ظــرف مهلــت مقــرر اعتراضــی نرســد یــا در صــورت 

اعتــراض اصــل ســند ارائــه نگــردد المثنــی ســند مالکیــت 

مرقــوم صــادر و بــه متقاضــی تســلیم خواهــد شــد. 

شــماره : 5547/ م الــف حســین هادیــزاده رییــس 

ــان ــرق اصفه ــناد ش ــت اس ــه ثب منطق

آگهی تحدید حدود اختصاصی
ــه   پــالک  ــاب خان ــد حــدود ششــدانگ یکب چــون تحدی

1355 فرعــی از 12953 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت 

ــد قاســمی  ــام احم ــی بن ــده ثبت ــق پرون ــه طب ــان ک اصفه

ــماره  ــت و رای ش ــت اس ــان ثب ــر   در جری ــد غضنف فرزن

طــرف  از   1395/10/15 مــورخ   139560302027013067

ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــالف موض ــل اخت ــات ح هی

وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند 

رســمی مســتقر در ثبــت اســناد و امــالک منطقــه شــرق 

اصفهــان نســبت بــه ملــک مرقــوم صــادر گردیــده اســت و 

ــد حــدود  ــه اینکــه تحدی ــا توجــه ب ب

اولیــه پــالک اصلــی فــوق قانونــی نبــوده اســت اینــک بنــا 

بــه دســتور قســمت اخیــر از مــاده 15 قانــون ثبــت و بــر 

طبــق تقاضــای نامبــرده متقاضــی تحدیــد حــدود ملــک 

مرقــوم در تاریــخ 1396/4/10 روز شــنبه   ســاعت 9 صبــح 

در محــل شــروع و بعمــل خواهــد آمــد لــذا بموجــب ایــن 

آگهــی بــه کلیــه مالکیــن و مجاوریــن اخطــار میگــردد کــه 

در روز و ســاعت مقــرر در محــل حضــور یابنــد اعتراضــات 

ــون  ــاده 20 قان ــق م ــالک مطاب ــان ام ــن و صاحب مجاوری

ــا  ــد حــدود ت ــس تحدی ــم صورتمجل ــخ تنظی ــت از تاری ثب

ســی روز پذیرفتــه خواهــد شــد و طبــق مــاده 86 آئیــن 

ــک  ــدت ی ــرف م ــد ظ ــرض بای ــت معت ــون ثب ــه قان نام

مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه ایــن اداره بــا تقدیــم 

دادخواســت بــه مراجــع ذیصــالح قضایــی اقــدام و گواهی 

طــرح دعــوی خــود را بــه ایــن منطقــه ثبتــی ارائــه نمایــد 

ــده قانونــی  ــا نماین در غیــر اینصــورت متقاضــی ثبــت و ی

وی میتوانــد بــه دادگاه مربوطــه مراجعــه و گواهــی عــدم 

ــلیم  ــه تس ــن منطق ــه ای ــذ و ب ــت را اخ ــم دادخواس تقدی

ــراض  ــه اعت ــه ب ــدون توج ــت ب ــپس اداره ثب ــد س نمای

عملیــات ثبتــی را بــا رعایــت مقــررات ادامــه خواهــد داد. 

الــف  م   /5749: شــماره   96/2/30 انتشــار:  تاریــخ 

ــه  ــالک منطق ــناد و ام ــت اس ــس اداره  ثب ــزاده رئی هادی

شــرق اصفهــان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصــوص پرونــده کالســه 67/96خواهــان آرمیــن 

احمــدی  دادخواســتی مبنــی بر:الــزام بــه خوانــدگان بــه 

ــه  ــژو ب انتقــال ســند یــک دســتگاه خــودروی ســواری پ

شــماره 115 ط 53 ایــران 13   بــه طرفیــت 1- آقــای 

منصــور صادقــی 2- خانــم ملینــا ســادات روحانــی 

اصفهانــی  تقدیــم نمــوده اســت . وقــت رســیدگی بــرای 

روزچهارشــنبه مــورخ 96/3/31 ســاعت 16/30 تعییــن 

و بــا توجــه بــه مجهــول المــکان بــودن خوانــدگان  

حســب تقاضــای خواهــان مراتــب در جرایــد  کثیــر 

ــیدگی  ــت رس ــل از وق ــده قب ــا خوان ــر ت ــار منتش االنتش

ــی دادخواســت و  ــه و نســخه ثان ــن شــعبه مراجع ــه ای ب

ــت  ــدم حضــور وق ــد و در صــورت ع ــم را اخــذ نمای ضمائ

ــم مقتضــی اتخــاذ  ــالغ شــده تلقــی و تصمی  رســیدگی اب

می شود.

شــماره: 1235/م الــف رئیــس  دفتــر شــعبه 37 مجتمــع 

شــماره ســه شــورای حــل اختــالف اصفهــان

دادنامه
یــک  شــعبه   9309983653400415 پرونــده کالســه 

ــابق(  ــی س ــان )2حقوق ــتان فالورج ــتری شهرس دادگس

9609973653400222 شــماره  نهایــی  تصمیــم 

خواهان:خانــم ام البنیــن زارع شــرودانی فرزنــد محمــود 

رفاه-کوچــه  بانــک  فالورجان-روبــروی  نشــانی  بــه 

حســن کمالــی  بهارخوانده:اقــای  بابلدشت-ارایشــگاه 

ــران  ــاده ته ــان ج ــانی اصفه ــه نش ــت هللا ب ــد نعم فرزن

شــهرک صنعتــی محمــود ابــادخ 34 کنــار رســتوران نمونــه 

ســنگبری داورخواســته:طالق بــه درخواســت زوجهــدادگاه 

بــا عنایــت بــه محتویــات پرونــده و ســایر قرائــن و 

امــارات موجــود ختــم رســیدگی را اعــالم و بــه شــرح زیــر 

ــد ــدور رای مینمای ــه ص ــادرت ب مب

رای دادگاه در خصــوص دادخواســت خانــم ام البنیــن 

زارع فرزنــد محمــود بطرفیــت اقــای حســن کمالــی 

ــزام زوج  ــم ال ــدور حک ــته ص ــه خواس ــت و ب ــد نعم فرزن

ــت در طــالق(  ــا احــراز شــرایط اعمــال وکال ــه طــالق )ب ب

اعــالم مینمایــد خواهــان بــا تقدیــم دادخواســت نیــز بعــد 

از حضــور در جلســه رســیدگی در دادگاه اعــالم داشــته بــا 

توجــه بــه اینکــه زوج بــه مــدت حــدود یــک و نیــم ســال 

اســت کــه تــرک زندگــی مشــترک نمــوده و هیــچ اطالعــی 

از وی نداشــته انــد و نامبــرده هیــچ گونــه اقدامــی جهــت 

تامیــن مخــارج و نفقــه همســر و فرزندانــش انجــام 

نــداده اســت و از ایــن حیــث موجــب مشــکالت فراوانــی 

بــرای ایشــان گردیــده اســت و از طرفــی زوج دارای 

ــه مــواد مخــدر میباشــد و هیــچ مســئولیتی در  ــاد ب اعتی

زندگــی قبــول نمینمایــد از ایــن جهــت خواهــان ادلــه ی 

ــارات گواهــان تعرفــه شــده مــی  خــود را کــه شــامل اظه

ــه دادگاه ارائــه نمــوده اســت لــذا مدعــی تحقــق  باشــد ب

بندهــای 1و2 در شــروط منــدرج در ذیــل عقــد نــکاح 

موضــوع ســند رســمی ازدواج بــه شــماره ثبــت 113332 

در دفترخانــه 123 شــهر فالورجــان گردیــده اســت . دادگاه 

ــه  ــات الزم از جمل ــام تحقیق ــده و انج ــی پرون ــا بررس ب

ــی و  ــات محل ــام تحقیق ــهود و انج ــهادت ش ــتماع ش اس

اظهــارات طرفیــن پرونــده در مجمــوع ادعــای خواهــان را 

مقــرون بــه واقــع تشــخیص داده و بــا صــدور قــرار داوری 

ــح  ــه ایجــاد صل ــق ب ــز داوران منتخــب موف ــده نی در پرون

ــا  ــد دادگاه ب ــده ان ــن نگردی ــن طرفی ــی مابی و ســازش ف

اعــالم تحقــق و احــراز شــروط 1و8 مذکــور ذیــل عقدنــکاح 

ــواد 1119 و  ــه م ــتندا ب ــده مس ــن پرون ــن طرفی ــی مابی ف

تبصــره ذیــل مــاده 1113 از قانــون مدنــی و نیــز مــاده 26 

ــه زوجــه  ــواده ضمــن اعطــای اذن ب ــت خان ــون حمای قان

جهــت اعمــال وکالــت بــرای طــالق حکــم طــالق زوجــه را 

صــادر و اعــالم مینمایــد نــوع طــالق فــوق رجعــی بــوده و 

زوجــه بــه حکایــت از نامــه شــماره 04804/م/2/8 مــورخ 

1395/10/5 پزشــکی قانونــی بــاردار نمیباشــد مــدت 

ــالغ  ــخ اب ــاه از تاری ــش م ــادره ش ــالق ص ــار رای ط اعتب

رای فرجــام خواهــی یــا انقضــای مهلــت فرجــام خواهــی 

ــالغ  ــخ اب ــت روز از تاری ــرف بیس ــادره ظ ــد رای ص میباش

قابــل تجدیدنظرخواهــی در دادگاه تجدیدنظــر اســتان 

ــوان  ــام در دی ــل فرج ــت روز قاب ــپس یس ــان و س اصفه

ــی کشــور اســت  عال

دادرس شــعبه اول دادگاه خانــواده شهرســتان فالورجــان-

جمالی میثم 

اخطار اجرایی
مشــخصات محکــوم علیــه: نــام: رحیــم نــام خانوادگــی: 

ــدر: خــدا رحــم      نشــانی محــل  ــام پ ــر محمــدی ن پی

اقامــت: مجهــول المــکان مشــخصات محکــوم لــه: 

ــدر :  ــام پ ــی  ن ــی نب ــی:در عل ــام خانوادگ ــی   ن نام:مجتب

ــان چمــران  قاســم  نشــانی محــل اقامــت: اصفهــان اتوب

ــپ  ــت چ ــت اول درب اول دس ــن بس ــری 14 ب ک مطه

محکــوم به:بــه موجب رای شــماره 974  تاریــخ94/11/26 

حــوزه قضائــی شــورای حــل اختــالف شهرســتان اصفهــان 

کــه قطعیــت یافتــه اســت.محکوم علیــه محکــوم اســت 

ــاه و  ــون و پنج ــج میلی ــت و پن ــغ بیس ــت مبل به:پرداخ

ــغ  ــارات وارده و مبل ــه خس ــت کلی ــال باب ــزار ری ــج ه پن

یکصــد و نــود هــزار ریــال بابــت هزینــه دادرســی در حــق 

ــق  ــر ح ــم عش ــردد نی ــی گ ــالم م ــوم و اع ــان محک خواه

ــون  ــاده 34 قان ــت . م ــدوق دول ــق صن ــه در ح االجرائی

ــه  ــه محکــوم علی ــه ب ــه اجرائی ــن ک اجــرای احــکام: همی

ابــالغ شــد، محکــوم علیــه مکلــف اســت ظــرف مــدت ده 

روز مفــاد آن را بــه موقــع اجــرا بگــذارد یــا ترتیبــی بــرای 

پرداخــت محکــوم بــه بدهــد یــا مالــی معرفــی کنــد کــه 

اجــرای حکــم و اســتیفاء محکــوم بــه از آن میســر باشــد 

و در صورتــی کــه خــود را قــادر بــه اجــرای مفــاد اجرائیــه 

ندانــد، بایــد ظــرف مهلــت مزبــور صــورت جامــع دارایــی 

ــی  ــر مال ــد و اگ ــلیم کن ــرا تس ــمت اج ــه قس ــود را ب خ

نــدارد، صریحــا اعــالم نماید.شــماره6068/ م الــف دفتــر 

شــعبه 22 مجتمــع شــماره یــک  شــورای حــل اختــالف 

ــان شهرســتان اصفه

اخطار اجرایی
ــه  ــح ال ــید ذبی ــام : 1- س ــه: ن ــوم علی ــخصات محک مش

مهــدی   قاســم 5-  علــی 4-  مــراد  فاطمــه 3-   -2

نــام خانوادگــی: 1- قائــم مقامــی 2- مردانــی  3- 

مردانــی جولقانــی 4- زارع 5- منصــوری   نــام پــدر: 

ــی  ــی 4- عل ــی 3- عبدالعل 1- عبدالحســین 2- عبدالعل

ــول  ــت: مجه ــل اقام ــانی مح ــی       نش ــد عل 5- محم

ــار  ــی اعتب ــه: نام:تعاون ــوم ل ــخصات محک ــکان مش الم

ثامــن االئمــه بــه نمایندگــی محمــد حســن نظــری توکلــی 

و مســعود مهــردادی بــا وکالــت مهــدی نظــری بــا وکالــت 

ــد  ــی محم ــه نمایندگ ــام خانوادگی:ب ــمی    ن ــواد قاس ج

ــانی  ــردادی   نش ــعود مه ــی و مس ــری توکل ــین نظ حس

ــتی  ــاالر سرپرس ــل خ ت ــی – مقاب ــت: خ ج ــل اقام مح

تعاونــی ثامــن االئمــه  محکــوم به:بــه موجــب رای شــماره 

1015   تاریــخ95/11/26 حــوزه 53 حقوقــی  شــورای 

ــه  ــت یافت ــه قطعی ــان ک ــتان اصفه ــالف شهرس ــل اخت ح

اســت.محکوم علیــه هــا  محکــوم هســتند به:محکومیــت 

مبلــغ  پرداخــت  بــه  تضامنــی  نحــو  بــه  خوانــدگان 

ــته و 4/270/000  ــل خواس ــت اص ــال باب 135/000/000 ری

ــزار  ــت ه ــد و بیس ــی و یکص ــه دادرس ــت هزین ــال باب ری

ریــال بابــت نشــر آگهــی و حــق الوکالــه وکیــل طبــق تعرفه 

ــید  ــر رس ــخ س ــه از تاری ــر تادی ــارت تاخی ــی و خس قانون

ــم در  ــرای حک ــخ اج ــا تاری ــوف از 95/4/6 ت ــک موص چ

ــاده  ــکام . م ــرای اح ــر اج ــم عش ــه و نی ــوم ل ــق محک ح

34 قانــون اجــرای احــکام: همیــن کــه اجرائیــه بــه 

محکــوم علیــه ابــالغ شــد، محکــوم علیــه مکلــف اســت 

ــه موقــع اجــرا بگــذارد  ظــرف مــدت ده روز مفــاد آن را ب

یــا ترتیبــی بــرای پرداخــت محکــوم بــه بدهــد یــا مالــی 

معرفــی کنــد کــه اجــرای حکــم و اســتیفاء محکــوم بــه از 

آن میســر باشــد و در صورتــی کــه خــود را قــادر بــه اجــرای 

مفــاد اجرائیــه ندانــد، بایــد ظــرف مهلــت مزبــور صــورت 

ــه قســمت اجــرا تســلیم کنــد و  جامــع دارایــی خــود را ب

ــد. ــالم نمای ــدارد، صریحــا اع ــی ن ــر مال اگ

شــماره6076/ م الــف دفتــر شــعبه 53 مجتمــع شــماره 

ســه   شــورای حــل اختــالف شهرســتان اصفهــان

اخطار اجرایی
: 1- محمــد رضــا  نــام  مشــخصات محکــوم علیــه: 

2- ســعید 3- محمــد 4- مریــم 5- مهــدی   نــام 

خانوادگــی: 1- فروغــی 2- ترابــی زیارتگاهــی 3- ترابــی 

ــام  ــی 5- منصــوری   ن ــان مونجان ــی 4- رجائی زیارتگاه

ــی  ــم 4- نب ــد 3- قاس ــه 2- محم ــد ال ــدر: 1- حمی پ

الــه 5- محمــد علــی     نشــانی محــل اقامــت: مجهــول 

ــار  ــی اعتب ــه: نام:تعاون ــوم ل ــخصات محک ــکان مش الم

ثامــن االئمــه بــه نمایندگــی آقایــان محمــد حســن 

ــت جــواد قاســمی      ــا وکال ــردادی ب نظــری – مســعود مه

نــام خانوادگی:بــه 1- محمــد حســین نظــری 2- مســعود 

ــاالر  ــی –خ ت ــت: خ ج ــل اقام ــانی مح ــردادی    نش مه

ــه   ــن االئم ــار  ثام ــی اعتب ــتی تعاون سرپرس

محکــوم به:بــه موجب رای شــماره 1039  تاریــخ95/11/27 

ــتان  ــالف شهرس ــل اخت ــورای ح ــی  ش ــوزه 53 حقوق ح

ــا  ــه ه ــت.محکوم علی ــه اس ــت یافت ــه قطعی ــان ک اصفه

ــه: محکــوم اســت ب

ــت  ــه پرداخ ــی ب ــو تضامن ــه نح ــدگان ب ــت خوان محکومی

و  خواســته  اصــل  بابــت  ریــال   170/000/000 مبلــغ 

ــال  ــی 120/000 ری ــه دادرس ــت هزین ــال باب 5/105/000 ری

ــه  ــق تعرف ــل طب ــه وکی ــق الوکال ــی و ح ــر آگه ــت نش باب

ــید  ــر رس ــخ س ــه از تاری ــر تادی ــارت تاخی ــی و خس قانون

ــم در  ــرای حک ــخ اج ــا تاری ــوف از 95/4/6 ت ــک موص چ

ــکام .  ــرای اح ــر اج ــم عش ــه و نی ــوم ل ــق محک ح

مــاده 34 قانــون اجــرای احــکام: همیــن کــه اجرائیــه بــه 

محکــوم علیــه ابــالغ شــد، محکــوم علیــه مکلــف اســت 

ــه موقــع اجــرا بگــذارد  ظــرف مــدت ده روز مفــاد آن را ب

یــا ترتیبــی بــرای پرداخــت محکــوم بــه بدهــد یــا مالــی 

معرفــی کنــد کــه اجــرای حکــم و اســتیفاء محکــوم بــه از 

آن میســر باشــد و در صورتــی کــه خــود را قــادر بــه اجــرای 

مفــاد اجرائیــه ندانــد، بایــد ظــرف مهلــت مزبــور صــورت 

ــه قســمت اجــرا تســلیم کنــد و  جامــع دارایــی خــود را ب

ــدارد، صریحــا اعــالم نماید.شــماره6077/ م  اگــر مالــی ن

ــورای  ــه   ش ــماره س ــع ش ــعبه 53 مجتم ــر ش ــف دفت ال

حــل اختــالف شهرســتان اصفهــان

اخطار اجرایی
ــی: 1-  ــام خانوادگ ــام و  ن ــه: ن ــوم علی ــخصات محک مش

ــی 3-  ــی زیارتگاه ــد تراب ــی 2- حمی ــا فروغ ــد رض محم

محمــد ترابــی زیارتگاهــی 4- مریــم رجائیــان مونجانــی  

5- مهــدی منصــوری    نشــانی محــل اقامــت: مجهــول 

ــار  ــی اعتب ــه: نام:تعاون ــوم ل ــخصات محک ــکان مش الم

ــل  ــانی مح ــواد نش ــای ج ــت آق ــا  وکال ــه ب ــن االئم ثام

ــه  ــا طبق ــع یای ــرقی مجتم ــد ش ــیخ مفی ــت: خ ش اقام

ــماره 1114  ــب رای ش ــه موج ــوم به:ب ــی   محک دوم جنوب

تاریــخ95/12/1 حــوزه 52 حقوقــی  شــورای حــل اختــالف 

ــت.محکوم  ــه اس ــت یافت ــه قطعی ــان ک ــتان اصفه شهرس

علیــه محکــوم اســت به:پرداخــت  تضامنــی بــه پرداخــت 

مبلــغ یکصــد و شــصد میلیــون ریــال بابــت اصل خواســته 

و مبلــغ چهــار میلیــون و نهصــد و پانــزده هــزار ریــال بابــت 

هزینــه دادرســی و حــق الوکالــه ی وکیــل طبــق تعرفــه ی 

قانونــی و هزینــه نشــر آگهــی و خســارت تاخیــر در تادیــه 

از تاریــخ 90/9/13 تــا اجــرای حکــم و نیــم عشــر اجرایــی.

مــاده 34 قانــون اجــرای احــکام: همیــن کــه اجرائیــه بــه 

محکــوم علیــه ابــالغ شــد، محکــوم علیــه مکلــف اســت 

ــه موقــع اجــرا بگــذارد  ظــرف مــدت ده روز مفــاد آن را ب

یــا ترتیبــی بــرای پرداخــت محکــوم بــه بدهــد یــا مالــی 

معرفــی کنــد کــه اجــرای حکــم و اســتیفاء محکــوم بــه از 

آن میســر باشــد و در صورتــی کــه خــود را قــادر بــه اجــرای 

مفــاد اجرائیــه ندانــد، بایــد ظــرف مهلــت مزبــور صــورت 

ــه قســمت اجــرا تســلیم کنــد و  جامــع دارایــی خــود را ب

ــدارد، صریحــا اعــالم نماید.شــماره6075/ م  اگــر مالــی ن

ــورای  ــه   ش ــماره س ــع ش ــعبه 52 مجتم ــر ش ــف دفت ال

حــل اختــالف شهرســتان اصفهــان

اجرائیه
شــماره   9610420361700087 اجرائیــه:  شــماره 

بایگانــی شــعبه  9509980361700161شــماره  پرونــده: 

مشــخصات   1396/02/23 تنظیــم:  950179تاریــخ   :

محکــوم لــه ردیــف 1 نــام :محمــد رضــا  نــام خانوادگــی 

: رســتگار فــر  نــام پــدر: حیــدر    نشــانی : اســتان 

اصفهــان – شهرســتان خوانســار – خوانســار – پمــپ 

بنزیــن – پمــپ بنزیــن )آقــای محمــد رضــا رســتگار فــر 

کارمنــد پمــپ بنزیــن ( کــد پســتی 8791975618 تلفــن 

همــراه 09132124957 مشــخصات محکــوم علیــه ردیــف 

1- نــام: ابوالحســن    نــام خانوادگــی : برخــورداری نــام 

ــه:  ــدر: خــدا داد   نشــانی: مجهــول المــکان محکــوم ب پ

بموجــب در خواســت اجــرای حکــم مربوطــه بــه شــماره 

ــه  ــی مربوط ــه غیاب 9610090361700427 و شــماره دادنام

اســت  محکــوم  علیــه  محکــوم   9509970361701621

بــه پرداخــت مبلــغ 874/000/000 ریــال بابــت اصــل 

خواســته و مبلــغ 24/742/000 ریــال بــه عنــوان خســارات 

ــه هــای دادرســی ، نشــر آگهــی ،  دادرســی شــامل هزین

تعرفــه دفتــر خدمــات قضایــی و حــق الوکالــه وکیــل در 

مرحلــه بــدوی طبــق تعرفــه و همچنیــن خســارت تاخیــر 

تادیــه وفــق شــاخص اعالمــی از ســوی بانــک مرکــزی از 

ــت  ــره ( لغای ــا )11 فق ــک از چکه ــخ ســر رســید هری تاری

هنــگام پرداخــت در حــق خواهــان و نیــز پرداخــت مبلــغ 

43/700/000 ریــال بابــت نیــم عشــر دولتــی در حــق 

صنــدوق دولــت.//   محکــوم علیــه مکلــف اســت از 

تاریــخ ابــالغ اجرائیــه : 1- ظــرف ده روز مفــاد آنــرا بموقــع 

ــی(  ــون اجــرای احــکام مدن ــاده34 قان ــذارد ) م اجــرا گ

ــد . 3-  ــه بده ــوم ب ــت محک ــرای پرداخ ــی ب .2- ترتیب

ــه اجــرا حکــم و اســتیفا محکــوم  ــد ک ــی کن ــی معرف مال

بــه از آن میســر باشــد. چنانچــه خــود را قــادر بــه اجــرای 

ــد بایــد ظــرف ســی روز کلیــه امــوال  مفــاد اجراییــه ندان

ــوال  ــدار و قیمــت همــه ام ــا مق ــداد ی خــود را شــامل تع

ــر  ــه طــور مشــروح مشــتمل ب ــر منقــول ، ب منقــول و غی

ــا و  ــزد بانکه ــوان ن ــر عن ــه ه ــه ب ــدی ک ــوه نق ــزان وج می

ــی دارد  ــا خارج ــی ی ــاری ایران ــی و اعتب ــات مال موسس

ــه همــراه مشــخصات دقیــق حســابهای مذکــور و کلیــه  ب

ــث دارد  ــخاص ثال ــزد اش ــو ن ــر نح ــه ه ــه او ب ــی ک اموال

ــت  ــز فهرس ــث ونی ــخاص ثال ــات او از اش ــه مطالب و کلی

نقــل و انتقــاالت و هــر نــوع تغییــر دیگــر در امــوال مذکــور 

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

ــه  ــی ارائ ــام قضائ ــه مق ــار ب ــت اعس ــه دادخواس ضمیم

نمایــد واال بــه در خواســت محکــوم لــه بــاز داشــت مــی 

شــود) مــواد 8و3 قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی 

ــل  ــالم کام ــه از اع ــوم علی ــودداری محک 1394(  .4- خ

صــورت امــوال بــه منظــور فــرار از اجــرای حکــم ، حبــس 

تعزیــری در جــه هفــت را در پــی دارد. ) مــاده 34 قانــون 

اجــرای احــکام مدنــی و مــاده 20 ق.م.ا و مــاده 16 قانــون 

نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی 1394( 5- انتقــال مــال 

ــن  ــرار از ادای دی ــزه ف ــا انگی ــه هــر نحــو ب ــه دیگــری ب ب

ــون  ــرای پرداخــت دی ــوال ب ــده ام ــه باقیمان ــه نحــوی ک ب

ــری درجــه شــش  ــی نباشــد موجــب مجــازات تعزی کاف

ــا هــردو  ــه ی ــا جــزای نقــدی معــادل نصــف محکــوم ب ی

ــرای  ــوه اج ــون نح ــاده 21 قان ــود. ) م ــی ش ــازات م مج

ــوال  ــورت ام ــه ص ــی 1394(. 6- چنانچ ــت مال محکومی

پــس از مهلــت ســی روز ارائــه شــود آزادی محکــوم علیــه 

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

وثیقــه یــا معرفــی کفیــل توســط محکــوم علیــه خواهــد 

بــود.) تبصــره 1 مــاده 3 قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت 

مالــی 1394( شــماره: 6130/ م الــف  مدیــر دفتــر دادگاه 

ــتان  ــی شهرس ــی حقوق ــعبه 28 دادگاه عموم ــی ش حقوق

ــمی      ــد قاس ــان – حمی اصفه
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توپ و تور
شایعه استقاللی شدن آذری 

تکذیب شد
طــی ســال های اخیــر مصــادف بــا فصــل نقــل و انتقــاالت 
برخــی  پیوســتن  دربــاره  زیــادی  شــایعات  همــواره 
ســتاره های ذوب آهــن بــه یکــی از ۲ تیــم ســرخابی 
ــواردی  ــه در م ــه البت ــاده ک ــا افت ــر زبان ه ــر س ــت ب پایتخ
هــم بــه واقعیــت پیوســته اســت. نقــل و انتقــاالت جــاری 
نیــز از ایــن قاعــده مســتثنی نیســت و هنــوز چنــد هفتــه 
ــتقاللی  ــایعه اس ــمی آن، ش ــد رس ــاز موع ــه آغ ــده ب مان
ــن  ــا ای ــل اســت. ام ــزی نقــل محاف شــدن مرتضــی تبری
ــال  ــاره احتم ــی درب ــه گمانه زن ــت ک ــزی نیس ــا تبری تنه
آبی پــوش شــدنش بــه ســوژه ای داغ بــرای رســانه ها 
بــدل شــد؛ بلکــه طــی روزهــای اخیــر عــالوه بــر برتریــن 
گلــزن فصــل ذوب آهــن، شــایعات عجیبــی دربــاره مدیــر 
ــی  ــاد مبن ــا افت ــر ســر زبان ه ــم ب ــن باشــگاه ه ــل ای عام
بــر اینکــه ســعید آذری از ســمت خــود در باشــگاه اصفهانی 
ــت.  ــد یاف ــور خواه ــتقالل حض ــود و در اس ــار می ش برکن
شــایعه اســتقاللی شــدن آذری البتــه بــه همــان ســرعتی 

کاپ ــب شــد.  ــت، تکذی ــه انتشــار یاف ک

 حکم پرسپولیس 
توسط AFC تشریح شد

مقامــات کنفدراســیون فوتبــال آســیا علــت صــدور حکــم 
تشــریح  پرســپولیس  باشــگاه  علیــه  را  خــود  اخیــر 
ــیون  ــوی کنفدراس ــده از س ــزارش منتشرش ــد. در گ کردن
ــال  ــات در فوتب ــه اتفاق ــابقه این گون ــه س ــیا ب ــال آس فوتب
باشــگاهی ایــران، به ویــژه فصــل ۲015 اشــاره شــده و 
ــد درخصــوص  آمــده اســت: باشــگاه پرســپولیس می توان
ــون  ــا قان ــد؛ ام ــته باش ــراض داش ــده اعت ــم صادرش حک
فوتبــال  اساســنامه کنفدراســیون  در  فوتبــال  صریــح 
 آســیا می گویــد بــه خطــر افتــادن امنیــت اســتادیوم 
و بازیکنــان هــر دو تیــم به ویــژه میهمــان بــا جریمــه 
ســنگینی مواجــه خواهــد شــد. بنابرایــن در بــازی بعــدی 
پرســپولیس درب ورزشــگاه کامال بســته اســت و هــواداران 
ایــن تیــم حــق ورود بــه اســتادیوم را ندارنــد. ایــن باشــگاه 
10 هــزار دالر نیــز جریمــه می شــود. گفتنــی اســت در بــازی 
ــاب  ــه پرت ــدام ب ــد هــوادار اق اشاره شــده پرســپولیس، چن
ســنگ یــا بطــری کردنــد و همیــن مســئله در گــزارش ناظر 

بــازی بــه مقامــات AFC منعکــس شــده اســت. نــود

پیروزی پرگل تیم ایران مقابل چین
در  خــود  دیــدار  ســومین  در  ایــران  فوتســال  تیــم 
ــد  ــق ش ــیا موف ــال آس ــر ۲0 س ــال زی ــای فوتس رقابت ه
ــروزی برســد  ــه پی ــن ب ــم چی ــر تی ــر 1 براب ــا نتیجــه ۶ ب  ب
و صعــودش را بــه دور بعــدی ایــن رقابت هــا قطعــی کنــد. 
تیــم ایــران پیــش از ایــن برابــر مغولســتان و امــارات بــه 
پیــروزی رســیده بــود و در آخریــن مســابقه خــود امــروز 

شــنبه بــه مصــاف قرقیزســتان مــی رود. 
ــایت  ــران در س ــال ای ــر ۲0 س ــال زی ــم فوتس ــروزی تی پی
ــن  ــته و ای ــاب داش ــم بازت ــیا ه ــال آس ــیون فوتب کنفدراس
ســایت از عملکــرد شــاگردان علــی صانعــی تمجیــد کــرده 

اســت. مهــر

ورزش بانوان

بانوی پرتابگر ایران با رکوردشکنی 
مدال نقره گرفت

ســحر ضیایــی در مســابقات پرتــاب نیــزه بازی هــای 
بــه  و  را شکســت  ملــی  رکــورد  اســالمی،  کشــورهای 
ــور ۷  ــا حض ــا ب ــن رقابت ه ــت. ای ــت یاف ــره دس ــدال نق م
پرتابگــر از کشــورهای ترکیــه و ایــران )۲ نفــر(، آذربایجــان 
توکلــی  ســپیده  شــد.  برگــزار  مراکــش  و   پاکســتان 
ــش  ــن بخ ــورمان در ای ــده کش ــی، دو نماین ــحر ضیای و س
ــای  ــی در رقابت ه ــور توکل ــه حض ــد. البت ــا بودن از رقابت ه
پرتــاب نیــزه بــه صــورت تشــریفاتی بــود. طبــق قوانیــن وی 
ــن  ــد در ای ــاع بای ــرش ارتف ــرای شــرکت در رقابت هــای پ ب
مســابقات )پرتــاب نیــزه( حاضــر می شــد تــا مجوز شــرکت 
ــن  ــت آورد. بنابرای ــه دس ــاع را ب ــرش ارتف ــای پ در رقابت ه
ــا  ــم خط ــه آن ه ــام داد ک ــاب انج ــک پرت ــط ی ــی فق توکل
شــد. توکلــی بعــد از ایــن پرتــاب، اقــدام بــه پرتــاب دیگری 
نکــرد؛ در حالــی کــه دیگــر نماینــده کشــورمان هــر ۶ پرتــاب 
ــه کســب مــدال نقــره شــد.  خــود را انجــام داد و موفــق ب
ســحر ضیایــی بــا رکــورد ۴۹.15 متــر بعــد از نماینــده ترکیــه 
در جایــگاه دوم ایســتاد و صاحــب مــدال نقره شــد. پرتابگر 
دیگــری از ترکیــه نیــز عنــوان ســوم را بــه خــود اختصــاص 
ــکنی  ــا رکوردش ــی ب ــحر ضیای ــه س ــم اینک ــه مه داد. نکت
ــزه بازی هــای  ــاب نی ــه مــدال نقــره مســابقات پرت ــی ب مل

کشــورهای اســالمی دســت یافــت. ورزش 3

 اعالم بازیکنان دعوت شده 
به اردوی فوتسال بانوان

فــروزان ســلیمانی، ســرمربی تیــم ملــی فوتســال بانــوان 
تدارکاتــی  اردوی  بــه  دعوت شــده  بازیکنــان  اســامی 
ــی، فرشــته  ــرد: نســیمه غالم ــالم ک ــوان را اع فوتســال بان
ــن  ــی زاده، سوس ــلی، آرزو صدقیان ــه توس ــی، فرزان کریم
ــی،  ــهیال ملمول ــروی، س ــته خس ــران؛ فرش ــور از ته رضاپ
ــحر  ــرازی، س ــارا اف ــور، س ــره مهدی پ ــی، طاه ــه پاپ فاطم
ــی از  ــزه مدن ــه رفیعــی زاده از خوزســتان؛ فائ ــی و راحل پاپ
ــدران؛  ــی از مازن ــترن مقیم ــده و نس ــیم نوازن ــالن؛ نس گی
ــاب  ــاه؛ مهت ــری از کرمانش ــا نظ ــیربیگی و مهس ــارا ش س
بنایــی از فــارس؛ فاطمــه رحمتــی از زنجــان؛ نســترن 
خدابنده لــو از البــرز؛ فهیمــه زارعــی از هرمــزگان و فاطمــه 

اعتــدادی از قزویــن. ورزش بانــوان

 ندا شهسواری 
از رسیدن به فینال بازماند

ــرادی  ــده بخــش انف ــده باقی مان ــا نماین ــدا شهســواری تنه ن
پینگ پنــگ بانــوان، در مرحلــه نیمه نهایــی روز جمعــه مقابــل 
 1 بــر   ۴ آذربایجــان  چینی االصــل  بازیکــن  ژینگ نینــگ 
ــگ  ــال پینگ پن ــه فین ــود ب ــرد و از صع ــذار ک ــه را واگ نتیج

ــد. مهــر ــو بازمان ــالمی باک ــای اس بازی ه

H.Rashidian@eskimia.ir
هامون رشیدیانگروه ورزش

ــر  ــگ برت ــانزدهم لی ــل ش ــان فص ــا پای ب
فوتبــال ایــران، بــازار نقــل و انتقــاالت ایــن 
روزهــا حســابی داغ اســت؛ امــا ایــن بــازار 
ــان نیســت و در  ــص بازیکن ــا مخت داغ تنه
حــال حاضــر بــا توجــه بــه اتفاقــات ســال 
ــته اول  ــگ دس ــر و لی ــگ برت ــته لی گذش
ــدون  ــناس ب ــی سرش ــادی مرب ــداد زی تع
تیــم هســتند. هــر چند ایــن مربیــان نامدار 
و عنــوان دار مــدت زیــادی بیــکار نخواهنــد 
مانــد، امــا آمــدن نســل تازه نفــس مربیــان 
ایرانــی، کار را بــرای ایــن مربیــان کارکشــته 
ســخت کــرده اســت. پایــان دوران فوتبالــی 
بســیاری از ســتارگان فوتبــال ایــران باعــث 
شــده ایــن بازیکنــان بــا طــی کــردن 
ــران،  ــارج از ای ــری در خ ــای مربیگ دوره ه
حــاال ســودای مربیگــری را در ســطح اول 

فوتبــال کشــور داشــته باشــند؛ بــه همیــن 
دلیــل هــم مربیــان قدیمــی دو راه بیشــتر 
پیــش روی خــود ندارنــد؛ ایــن مربیــان یــا 
بایــد دانــش خــود را بــه روز کننــد یــا اینکــه 
ــه در  ــن بهان ــه همی ــوند. ب ــین ش خانه نش
ایــن گــزارش نگاهــی خواهیــم داشــت 
بــه ســرمربیان بــزرگ بــدون تیــم فوتبــال 

ــران. ای
 امیر قلعه نویی

برتــر،  لیــگ  ســرمربی  پرافتخارتریــن 
بــه یــک ســال و نیــم فعالیــت خــود 
ــوان در  ــچ عن ــدون هی ــازی ب در تراکتورس
خــوری پایــان داد. حــاال بایــد دیــد ژنــرال 
ــرای  ــد ب ــت می توان ــران در نهای ــال ای فوتب
خــودش ارتشــی تهیــه کنــد یــا خیــر. البتــه 
ــی  ــوب قلعه نوی ــوابق خ ــه س ــه ب ــا توج ب
بعیــد بــه نظــر می رســد کــه او ایــن فصــل 

ــد. ــکار باش را بی

 حسین فرکی
از پایــان  ســرمربی تیــم ســایپا پــس 
روی  از  شــانزدهم  لیــگ  بازی هــای 
ــاره او  ــد. درب ــد ش ــم بلن ــن تی ــت ای نیمک
کــه پیــش از ایــن ســابقه دو قهرمانــی در 
لیــگ برتــر را در کارنامــه خــود دارد و یکــی 
از پرافتخارترین هــا محســوب می شــود، 
نیمکــت  احتمــاال روی  گفتــه می شــود 
یکــی از تیم هــای ســابق خــود خواهــد 

ــت. نشس
 فرهاد کاظمی

ــق  ــر موف ــال های اخی ــه در س ــی ک کاظم
خطــر  از  را  بســیاری  تیم هــای  شــده 
ــی از  ــس از جدای ــد، پ ســقوط نجــات ده
ماشین ســازی  تیــم  در  ســیاه جامگان 
موفــق نبــود. او فعــال خبــری از خــود 
منتشــر نکــرده و ایــن احتمــال مــی رود کــه 
ــد  ــم جدی ــرای انتخــاب تی ــا نیم فصــل ب ت

ــد. ــر کن ــود صب خ
 فیروز کریمی

کــه  بــود  مربیانــی  از  یکــی  کریمــی 
انتخاب هــای  اخیــر  ســال های  در 
غیرمترقبــه ای را در کارنامــه خــود ثبــت 
کــرد. او کــه بــه ناگهــان در لیــگ یــک بــه 
ــگ  ــل لی ــت، در نیم فص ــری پرداخ مربیگ
شــانزدهم بــه آبــادان رفــت و روی نیمکــت 

تنهــا  انتخابــی کــه  نشســت؛  نفتی هــا 
ــوز خبــری از  نیم فصــل طــول کشــید و هن
تیــم آینــده ایــن مربــی در دســت نیســت.

 منصور ابراهیم زاده
یکــی از مربیــان موفــق لیــگ یــک پــس 
از پایــان قــراردادش بــا مــس کرمــان 
ــت  ــه فعالی ــم ب ــن تی ــر در ای ــاال دیگ احتم
نخواهــد پرداخــت؛ در صــورت جدایــی 
ایــن  کرمانی هــا  جمــع  از  ابراهیــم زاده 
احتمــال مــی رود کــه وی بــاز هــم بــه 
ــه  ــوز ب ــاید او هن ــردد و ش ــود برگ ــهر خ ش
ــا  ــود ب ــذاب خ ــرات ج ــد خاط ــر تجدی فک

ذوبی هاســت.

 پرویز مظلومی
مظلومــی کــه پــس از جدایــی از اســتقالل 
از  هیــچ کــدام  در  شــانزدهم  لیــگ  در 
فعالیــت  بــه  برتــری  لیــگ  تیم هــای 
نپرداخــت، چنــدی پیــش تــا یــک قدمــی 
ــت؛  ــز پیــش رف ــده نی ــم پدی حضــور در تی
امــا در نهایــت ایــن انتقــال منتفــی شــد تــا 
بازگشــت احتمالــی ایــن مربــی بــه لیــگ 
هفدهــم کشــیده شــود. او خیلــی دوســت 
دارد در لیــگ برتــر بــه مصــاف تیــم ســابق 

ــرود. ــی اســتقالل ب خــود یعن
 حمید درخشان

ــه  ــت ک ــی اس ــی از مربیان ــان، یک درخش
جــزو  ســرمربی،  انتخــاب  مرحلــه  در 
بــه  مختلــف  تیم هــای  گزینه هــای 
ــک  ــا ی ــار ت ــن ب ــد. او آخری حســاب می آی
ــازی  ــم ماشین س ــرمربیگری تی ــی س قدم
پیــش رفــت، امــا در نهایــت نتوانســت 
راهــی بــه لیــگ برتــر پیــدا کنــد. درخشــان 
ــپولیس  ــق در پرس ــور ناموف ــس از حض پ
جــای خــود را بــه برانکــو داد، امــا پــس از 
آن در تیــم دیگــری بــه فعالیــت نپرداخــت. 
ــه  ــد ب ــان بعی ــک مربی ــه ترافی ــا توجــه ب ب
ــان در  ــرای درخش ــی ب ــد جای ــر می رس نظ
ــود  ــک وج ــگ ی ــی لی ــر و حت ــگ برت لی

ــد. ــته باش داش

گزارش اختصاصی کیمیای وطن

نامدارانبیتیم

ــئوالن  ــیه مس ــال روس ــل فوتب ــی فص ــای پایان در روزه
باشــگاه تــرک گروژنــی در اقدامــی جالــب توجــه بــرای 
مربیــان و بازیکنــان خــود آمــوزش تیرانــدازی و دفــاع 
 شــخصی در بیــن یگان هــای ویــژه ارتــش چچــن 
و روســیه در نظــر گرفتنــد تــا ایــن اقــدام آن هــا بازتــاب 
گســترده ای در ســطح رســانه های روســیه داشــته 
باشــد. در ایــن تصمیــم، میــالد محمــدی در کنــار 
ــور  ــا حض ــی ب ــرک گروژن ــان ت ــان و مربی ــایر بازیکن س
در یکــی از پادگان هــای آموزشــی یگان هــای ویــژه 
ارتــش نزدیــک بــه ۶ ســاعت بــه آموختــن تیرانــدازی 
ــس  ــت و پ ــی پرداخ ــری و جنگ ــلحه های کم ــا اس ب
ــا اصــول دفــاع شــخصی در مواقــع جنــگ نیــز  از آن ب
آشــنایی پیــدا کــرد. ســایت باشــگاه تــرک گروژنــی بــا 

ــار افســران   انتشــار تصاویــری از ایــن آموزش هــا در کن
و مربیــان عالی رتبــه یــگان ویــژه ارتــش از میــالد 
محمــدی، ملی پــوش ایرانــی، بــه عنــوان یکــی از 
اصــول  آموختــن  راه  در  بازیکنــان  باهوش تریــن 

تیرانــدازی و دفــاع شــخصی یــاد کــرد.
 بــا توجــه بــه اینکــه باشــگاه تــرک گروژنــی در ایالــت 
ــب  ــت جدایی طل ــن ایال ــرار دارد و ای ــیه ق ــن روس چچ
ــواره دســتخوش جنگ هــای  در ســال های گذشــته هم
نظامــی  آموزش هــای  این گونــه  بــوده،  فراوانــی 
اینکــه  امــا  نیســت؛  غیرطبیعــی  چنــدان  حرکتــی 
ــرک زیردســت افســران  ــه ای ت ــان باشــگاه حرف بازیکن
عالی رتبــه ارتــش آمــوزش دیدنــد باعــث شــد تــا 
توجــه بســیاری بــه ایــن اتفــاق جلــب شــود. ورزش 3

برخــالف بعضــی شــایعات هفتــه گذشــته ایــن نفــت 
ــود کــه بازیکــن فصــل گذشــته ســپاهان را  ــادان ب آب

جــذب کــرد. 
یکــی از جدی تریــن شــایعات نقــل و انتقاالتــی 
ــانزدهم  ــگ ش ــده لی ــدن پرون ــته ش ــی بس ــه در پ ک
ــتن  ــال پیوس ــد، احتم ــرح ش ــپاهان مط ــاره س درب
علــی عبــدهللا زاده بــه تیــم اصفهانــی بــود. ایــن 
ــرارداد  ــد ق ــی تمدی ــه ســرعت و در پ ــه ب شــایعه البت
ایــن مدافــع ۲۴ســاله بــا نفــت آبــادان رنــگ باخــت. 
بــه ایــن ترتیــب، انتقــال بازیکــن نفــت بــه ســپاهان 
ــد روز درســت عکــس  ــه چن ــه فاصل ــا ب ــداد؛ ام رخ ن
آن اتفــاق افتــاد؛ بــه ایــن ترتیــب کــه فریــد بهــزادی 
کریمــی پــس از تنهــا یــک فصــل حضــور در اصفهــان، 

نصــف جهــان را بــه مقصــد آبــادان تــرک کــرد تــا بــه 
ــگ  ــی ســپاهان، پیراهــن زردرن جــای پیراهــن طالی

ــه تــن کنــد.  نفــت را ب
کریمــی کــه نامــش در لیســت مــازاد ســپاهان 
فهرســت  آن  از  نفــر  اولیــن  بــود،  گرفتــه  قــرار 
پنج نفــره لقــب گرفــت کــه تکلیــف تیــم آینــده 
ــال  ــه امس ــادان ک ــت آب ــرد. نف ــخص ک ــود را مش خ
ــرای  ــران را ب ــال ای ــطح اول فوتب ــود در س ــور خ حض
ــه اینجــا یکــی  ــا ب ــرد ت ــد ک ــر تمدی ــک فصــل دیگ ی
 از فعال تریــن باشــگاه های لیــگ برتــری در نقــل 
و انتقــاالت بــوده و پــس از معرفــی ســرمربی جدیــد 
بــه ســرعت جــذب بازیکنــان مدنظــر را در دســتور کار 

قــرار داده اســت. ایمنــا

،،
بســیاری  فوتبالــی  دوران  پایــان 
ایــران باعــث  از ســتارگان فوتبــال 
شــده ایــن بازیکنــان بــا طــی کــردن 
از  خــارج  در  مربیگــری  دوره هــای 
ایــران، حــاال ســودای مربیگــری در 
را ســطح اول فوتبال کشــور داشــته 

باشــند

اقدام جالب باشگاه ترک گروژنی

آموزشتیراندازیودفاعشخصیبرایمیالدمحمدی
از طالیی اصفهانی تا زرد آبادانی

هافبکمهاجمسپاهانراهینفتآبادانشد

ورزش

اخطاراجرایی
نــام  تقــی   : نــام  علیــه:  محکــوم  مشــخصات 

خانوادگــی : محســن پــور نــام پــدر: اســماعیل شــغل 

: بازنشســته      نشــانی محــل اقامــت: خ کاوه – 

ــکا  ــت ملی ــن بس ــلمان – ب ــه س ــتان – کوچ خ بهارس

ــخصات  ــا  مش ــر نم ــن آج ــه پایی ــالک 55 طبق – پ

محکــوم لــه: نام:محمــد نــام خانوادگــی : داوری   نــام 

پــدر: عباســعلی شــغل : آزاد   نشــانی محــل اقامــت: 

ــگ  ــی ۷ پ 3 زن ــان 10 فرع ــه خیاب ــان – امیری اصفه

ــب  ــه موج ــوم به:ب ــن 0۹1311۹۴۶13   محک ــاال تلف ب

رای شــماره ۲3۲ تاریخ8۹/3/1۹حــوزه 18  شــورای 

حــل اختــالف شهرســتان اصفهــان کــه قطعیــت یافتــه 

اســت.محکوم علیــه محکــوم اســت به:پرداخــت مبلــغ 

ــته و  ــل خواس ــت اص ــال باب ــون ری ــه میلی ــی و ن س

ســی هــزار ریــال بابــت هزینــه دادرســی و همچنیــن 

ــا  ــید ت ــر رس ــخ س ــه از تاری ــر و تادی ــارت تاخی خس

تاریــخ وصــول / در حــق محکــوم لــه / 8۹۶830 

مــورخ 8۴/5/3 8۹۶831 مــورخ 8۴/۷/3 و پرداخــت 

نیــم عشــر/ مــاده 3۴ قانــون اجــرای احــکام: همیــن 

ــالغ شــد، محکــوم  ــه اب ــه محکــوم علی ــه ب کــه اجرائی

ــاد آن را  ــدت ده روز مف ــف اســت ظــرف م ــه مکل علی

ــت  ــرای پرداخ ــی ب ــا ترتیب ــذارد ی ــرا بگ ــع اج ــه موق ب

محکــوم بــه بدهــد یــا مالــی معرفــی کنــد کــه اجــرای 

حکــم و اســتیفاء محکــوم بــه از آن میســر باشــد و در 

ــه  ــاد اجرائی ــه اجــرای مف ــادر ب ــی کــه خــود را ق صورت

ندانــد، بایــد ظــرف مهلــت مزبــور صــورت جامــع 

دارایــی خــود را بــه قســمت اجــرا تســلیم کنــد و اگــر 

ــد. ــالم نمای ــدارد، صریحــا اع ــی ن مال

شــماره۶05۶/ م الــف شــعبه 18 حقوقــی شــورای حــل 

اختــالف  اصفهــان 

اخطاراجرایی
مشــخصات محکــوم علیــه: نــام : غالمرضــا  نــام 

ــغل  ــعلی  ش ــدر: عباس ــام پ ــی  ن ــی : فهیائ خانوادگ

:آزاد       نشــانی محــل اقامــت: مجهــول المــکان  

مشــخصات محکــوم لــه: نام:فاطمــه  نــام خانوادگــی : 

ســلطانی بــا وکالــت مهــرداد کشــاورزیان    نــام پــدر: 

ــت:  ــل اقام ــانی مح ــواده    نش ــغل : خان ــاس ش عب

اصفهــان – چهــارراه نیکبخــت – ک 53 – طبقــه 

ــه موجــب  ــوم به:ب ــوکل  محک ــی گل فروشــی ت فوقان

رای شــماره 11۲۷تاریــخ۹5/10/۲8 حــوزه ۲3  شــورای 

حــل اختــالف شهرســتان اصفهــان کــه قطعیــت یافتــه 

به:پرداخــت  اســت  محکــوم  علیــه  اســت.محکوم 

ــته  ــل خواس ــوان اص ــه عن ــال ب ــغ 151/۴00/000 ری مبل

و پرداخــت ۲/8۷0/000 ریــال خســارت دادرســی و 

حــق الوکالــه وکیــل و هزینــه نشــر آگهــی وجــه پنــج 

فقــره چــک بــه شــماره هــای ۴5۲038 و ۴5۲03۷ و 

۴5۲03۹ و 188838 و 8۲۹313 و پرداخــت خســارت 

تاخیــر تادیــه از تاریــخ ســر رســید چکهــا لغایــت زمــان 

ــرا  ــق االج ــر ح ــم عش ــان و نی ــق خواه ــول در ح وص

ســر رســید چکهــا ۴5۲038 مــورخ ۹۴/۲/1۶ و چــک 

ــک ش ۴5۲03۹  ــورخ ۹5/3/3 و چ ش ۴5۲03۷ م

مــورخ ۹5/۶/10 و چــک ش 8۲۹313 مــورخ ۹5/5/10 

و چــک ش 188838 مــورخ ۹5/۲/15 مــاده 3۴ 

ــه  ــون اجــرای احــکام: همیــن کــه اجرائیــه ب قان

محکــوم علیــه ابــالغ شــد، محکــوم علیــه مکلــف 

اســت ظــرف مــدت ده روز مفــاد آن را بــه موقــع اجــرا 

بگــذارد یــا ترتیبــی بــرای پرداخــت محکــوم بــه بدهــد 

ــا مالــی معرفــی کنــد کــه اجــرای حکــم و اســتیفاء  ی

محکــوم بــه از آن میســر باشــد و در صورتــی کــه 

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

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

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

ــد. ــالم نمای صریحــا اع

شــماره۶05۷/ م الــف شــعبه ۲3 مجتمــع شــماره یــک 

شــورای حــل اختــالف  اصفهــان 

اخطاراجرایی
ــی:  ــام خانوادگ ــام و  ن ــه: ن ــوم علی ــخصات محک مش

1- محمــد رضــا فروغــی ۲- احمــد رضــا بصیــرت 

ــم  ــی ۴- مری ــی زیارتگاه ــد تراب ــردی 3- محم دهک

رجائیــان مونجانــی  5- مهــدی منصــوری   نــام 

پــدر: حمیــد الــه ۲- مهــدی 3- قاســم ۴- نبــی 

الــه 5- محمــد علــی  نشــانی محــل اقامــت: همگــی 

مجهــول المــکان مشــخصات محکــوم لــه: نام:تعاونــی 

ــین  ــد حس ــی محم ــه نمایندگ ــه ب ــن االئم ــار ثام اعتب

ــا وکالــت جــواد  نظــری توکلــی و مســعود مهــردادی ب

قاســمی  نــام خانوادگــی : تعاونــی اعتبــار ثامــن 

ــی  ــه نمایندگــی محمــد حســین نظــری توکل االئمــه ب

و مســعود مهــردادی بــا وکالــت مهــدی نظــری نشــانی 

ــاالر سرپرســتی  ــل خ ت محــل اقامــت: خ جــی – مقاب

ــب رای  ــه موج ــوم به:ب ــه    محک ــن االئم ــی ثام تعاون

ــورای  ــوزه 53  ش ــخ۹۶/۲/13 ح ــماره ۹5-۹۹0تاری ش

قطعیــت  اصفهــان کــه  اختــالف شهرســتان  حــل 

یافتــه اســت.محکوم علیــه هــا محکــوم هســتند  بــه: 

محکومیــت خوانــدگان بــه نحــو تضامنــی بــه : پرداخت 

و  اصــل خواســته  بابــت  ریــال   1۷0/000/000 مبلــغ 

و حــق  دادرســی  هزینــه  بابــت  ریــال   5/155/000

ــال  ــی و 1۲0/000ری ــه قانون ــق تعرف ــل طب ــه وکی الوکال

ــخ  ــه از تاری ــر تادی ــت نشــر آگهــی و خســارت تاخی باب

ســر رســید چــک موصــوف ۹5/۴/۶ تــا تاریــخ اجــرای 

ــی از  ــرخ اعالم ــاس ن ــر اس ــبه آن ب ــه محاس ــم ک حک

ــر  ــران ب ــالمی ای ــوری اس ــزی جمه ــک مرک ــوی بان س

ــوم  ــق محک ــد در ح ــی باش ــکام م ــرای اح ــده اج عه

ــون  ــاده 3۴ قان ــکام . م ــرای اح ــر اج ــم عش ــه و نی ل

اجــرای احــکام: همیــن کــه اجرائیــه بــه محکــوم علیــه 

ابــالغ شــد، محکــوم علیــه مکلــف اســت ظــرف مــدت 

ده روز مفــاد آن را بــه موقــع اجــرا بگــذارد یــا ترتیبــی 

بــرای پرداخــت محکــوم بــه بدهــد یــا مالــی معرفــی 

ــه از آن  ــد کــه اجــرای حکــم و اســتیفاء محکــوم ب کن

میســر باشــد و در صورتــی کــه خــود را قــادر بــه اجــرای 

مفــاد اجرائیــه ندانــد، بایــد ظــرف مهلــت مزبــور صورت 

جامــع دارایــی خــود را بــه قســمت اجــرا تســلیم کنــد و 

ــد. ــالم نمای ــدارد، صریحــا اع ــی ن ــر مال اگ

شــماره۶0۷8/ م الــف دفتــر شــعبه 53مجتمــع شــماره 

ســه   شــورای حــل اختــالف شهرســتان اصفهــان

اخطاراجرایی
ــی:  ــام خانوادگ ــام و  ن ــه: ن ــوم علی ــخصات محک مش

اســماعیل  محمــد   -۲ فروغــی  رضــا  محمــد   -1

بصیــرت  3- محمــد ترابــی زیارتگاهــی ۴- مریــم 

ــانی  ــوری   نش ــدی منص ــی  5- مه ــان مونجان رجائی

محــل اقامــت: مجهــول المــکان مشــخصات محکــوم 

لــه: نام:تعاونــی اعتبــار ثامــن االئمــه بــا وکالــت جــواد 

قاســمی  نشــانی محــل اقامــت: خ شــیخ مفیــد 

ــی     محکــوم  ــا طبقــه دوم جنوب شــرقی مجتمــع یای

به:بــه موجــب رای شــماره 111۶تاریخ۹5/1۲/1حــوزه 

ــه  ــان ک ــتان اصفه ــالف شهرس ــل اخت ــورای ح 5۲  ش

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

بــه: پرداخــت تضامنــی مبلــغ یکصــد و شــصد میلیــون 

ــون و  ــار میلی ــغ چه ــت اصــل خواســته و مبل ــال باب ری

نهصــد و پانــزده هــزار ریــال بابــت هزینــه دادرســی  و 

حــق الوکالــه وکیــل طبــق تعرفــه ی قانونــی و هزینــه 

نشــر آگهــی و تاخیــر تادیــه از تاریــخ ۹5/۴/۶ تــا 

ــون  ــاده 3۴ قان ــم عشــر اجرایی.م ــم و نی اجــرای حک

اجــرای احــکام: همیــن کــه اجرائیــه بــه محکــوم 

علیــه ابــالغ شــد، محکــوم علیــه مکلــف اســت ظــرف 

ــا  ــذارد ی ــع اجــرا بگ ــه موق ــاد آن را ب ــدت ده روز مف م

ــه بدهــد یــا مالــی  ترتیبــی بــرای پرداخــت محکــوم ب

ــوم  ــتیفاء محک ــم و اس ــرای حک ــه اج ــد ک ــی کن معرف

بــه از آن میســر باشــد و در صورتــی کــه خــود را قــادر 

ــد ظــرف مهلــت  ــد، بای ــه ندان ــه اجــرای مفــاد اجرائی ب

ــمت  ــه قس ــود را ب ــی خ ــع دارای ــورت جام ــور ص مزب

 اجــرا تســلیم کنــد و اگــر مالــی نــدارد، صریحــا اعــالم

 نماید.شماره۶0۷3/ م الف 

دفتــر شــعبه 5۲مجتمــع شــماره ســه   شــورای حــل 

ــان ــالف شهرســتان اصفه اخت

آگهیابالغ
۹۶10100351۲018۴۶شــماره  ابالغنامــه:  شــماره 

ــی شــعبه:  ــده: ۹۶0۹۹80351۲00180شــماره بایگان پرون

۹۶01۹۷تاریــخ تنظیــم: 13۹۶/0۲/۲5 خواهان / شــاکی 

ســعید محمــدی جوزدانــی فرزنــد نصیــر بــه طرفیــت 

خوانــده / متهــم آقــای مرتضــی فخــری فرزنــد جعفــر  

بــه خواســته مطالبــه وجــه چــک و مطالبــه خســارت 

تاخیــر تادیــه و دادرســی  تقدیــم دادگاه هــای عمومــی 

شهرســتان شهرســتان اصفهــان نمــوده کــه جهــت 

عمومــی حقوقــی  دادگاه   1۲ بــه شــعبه  رســیدگی 

شهرســتان اصفهــان واقــع در اصفهــان خ چهاربــاغ بــاال 

– خ شــهید نیکبخــت – ســاختمان دادگســتری کل 

ــاق شــماره 1۲0 ارجــاع و  اســتان اصفهــان- طبقــه 1 ات

بــه کالســه  ۹۶01۹۷ ثبــت گردیــده کــه وقــت رســیدگی 

ــه  ــت. ب ــده اس ــن ش ــاعت 8:00تعیی آن ۹۶/۴/31و س

علــت مجهــول المــکان بــودن خوانــده/ متهــم  و 

درخواســت خواهــان/ شــاکی  و بــه تجویــز مــاده ۷3 

قانــون آییــن دادرســی دادگاه هــای عمومــی و انقــالب 

ــت  ــک نوب ــب ی ــتور دادگاه مرات ــی و دس ــور مدن در ام

ــا  ــی شــود ت ــی م ــد کثیراالنتشــار آگه در یکــی از جرای

خوانــده / متهــم  پــس از نشــر آگهــی و اطــالع از مفــاد 

ــه دادگاه مراجعــه و ضمــن اعــالم نشــانی کامــل  آن ب

ــت  ــم را دریاف ــت و ضمائ ــخه دوم دادخواس ــود نس خ

 و در وقــت مقــرر فــوق جهــت  رســیدگی حاضــر 

گردد.

شماره: ۶051/م الف

 منشــی دادگاه حقوقــی شــعبه 1۲ دادگاه عمومــی 

حقوقــی شهرســتان اصفهــان – علــی فاتحــی 

اخطاراجرایی
مشــخصات محکــوم علیــه: نــام و  نــام خانوادگــی: 1- 

حیــدر حاتــم داد فرزنــد حاتــم   نشــانی محــل اقامــت: 

اص خ نشــاط کــوی آقــا علــی بابــا بــن بســت موســوی 

ــی  ــتمیان کرمان ــول رس ــه: رس ــوم ل ــخصات محک مش

فرزنــد علــی نشــانی مجهــول المــکان  محکــوم بــه:

ــورخ ۹۴/۷/۲0 حــوزه  ــه موجــب رای شــماره ۶۹3 م ب

ــه  ــان ک ــتان اصفه ــالف شهرس ــل اخت ــورای ح ۲8  ش

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

بــه: پرداخــت مبلــغ 1۷۶00000 ریــال بابــت اصــل 

خواســته و پرداخــت مبلــغ ۲00000 ریــال بابت خســارت 

دادرســی و خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ ســر 

رســیید چکهــا 1۴۷۷۴8۹۹ مــورخ ۹۴/۲/1۲ بمبلــغ 

ــغ  ــورخ ۹3/۹/۲0 مبل ــال و 1۴۷۷۴88۴ م ۴۷00000 ری

ــغ  ــورخ ۹3/1۲/11 مبل ــال و 1۴۷۷۴8۹8 م 8۲00000 ری

۴۷00000 لغایــت وصــول چکهــا در حــق محکــوم لــه و 

ــت. ــی  حکــم در حــق دول نیــم عشــر دولتــی و اجرای

مــاده 3۴ قانــون اجــرای احــکام: همیــن کــه اجرائیــه 

ــه محکــوم علیــه ابــالغ شــد، محکــوم علیــه مکلــف  ب

اســت ظــرف مــدت ده روز مفــاد آن را بــه موقــع اجــرا 

بگــذارد یــا ترتیبــی بــرای پرداخــت محکــوم بــه بدهــد 

ــا مالــی معرفــی کنــد کــه اجــرای حکــم و اســتیفاء  ی

محکــوم بــه از آن میســر باشــد و در صورتــی کــه 

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

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

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

ــد.  ــالم نمای صریحــا اع

شماره ۶115/ م الف

 دفتــر شــعبه ۲8 مجتمــع شــماره یــک   شــورای حــل 

اختــالف شهرســتان اصفهــان

اخطاراجرایی
مشــخصات محکــوم علیــه: نــام و  نــام خانوادگــی: 1- 

1- محمدرضــا فروغــی ۲- محمــود بصیــرت دهکــردی 

ــان  ــم رجائی ــی ۴- مری ــی  زیارتگاه ــد تراب 3- محم

مجهــول  نشــانی  منصــوری  مهــدی  قونچانــی 5- 

المــکان مشــخصات محکــوم لــه: تعاونــی اعتبــار 

ــت  جــواد قاســمی  نشــانی خ  ــا وکال ــه ب ــن االئم ثام

ــی  ــا ط ۲ جنوب ــع پای ــرقی مجتم ــد ش ــیخ مفی ش

مــورخ   111۷ شــماره  رای  موجــب  به:بــه  محکــوم 

اختــالف  حــل  شــورای  ش    5۲ حــوزه   ۹5/1۲/1

اســت. یافتــه  قطعیــت  اصفهــان کــه  شهرســتان 

محکــوم علیــه محکــوم اســت  بــه: پرداخــت تضامنــی 

ــت  ــال باب ــون ری ــج میلی ــاد و پن ــد و هفت ــغ یکص مبل

اصــل خواســته و مبلــغ پنــج میلیــون و دویســت 

و نــود هــزار ریــال بابــت هزینــه دادرســی و حــق 

و خســارت  قانونــی  تعرفــه  طبــق  وکیــل  الوکالــه 

تاخیــر و تادیــه از تاریــخ ۹5/۴/۶ لغایــت اجــرای 

حکــم و نیــم عشــر اجرایــی مــاده 3۴ قانــون اجــرای 

احــکام: همیــن کــه اجرائیــه بــه محکــوم علیــه ابــالغ 

ــدت ده  ــرف م ــت ظ ــف اس ــه مکل ــوم علی ــد، محک ش

ــی  ــا ترتیب ــذارد ی ــرا بگ ــع اج ــه موق ــاد آن را ب روز مف

بــرای پرداخــت محکــوم بــه بدهــد یــا مالــی معرفــی 

ــه از  ــوم ب ــتیفاء محک ــم و اس ــرای حک ــه اج ــد ک کن

ــه  ــادر ب ــود را ق ــه خ ــی ک ــد و در صورت ــر باش آن میس

اجــرای مفــاد اجرائیــه ندانــد، بایــد ظــرف مهلــت 

ــمت  ــه قس ــود را ب ــی خ ــع دارای ــورت جام ــور ص مزب

 اجــرا تســلیم کنــد و اگــر مالــی نــدارد، صریحــا اعــالم 

نماید.

 شماره ۶0۷۴/ م الف

ــل  ــورای ح ــماره 3   ش ــع ش ــعبه 5۲ مجتم ــر ش  دفت

ــان ــتان اصفه ــالف شهرس اخت

ابالغ
فرزنــد  توکلــی  محمــد  آقــای  اینکــه  بــه  نظــر 

ــب  ــه ۹5/1۴1۷1۴  حس ــده کالس ــاب در پرون عبدالوه

بــه  اصفهــان  دادگســتری کل  شــکایت ذیحســاب 

اتهــام تحصیــل مــال از طریــق نامشــروع از طــرف 

ــالغ  ــد و اب ــی باش ــب م ــت تعقی ــاری تح ــن دادی ای

احضاریــه نیــز بــه واســطه معلــوم نبــودن محــل 

اقامــت ممکــن نگردیــده  لــذا بدیــن وســیله در اجــرای 

مــاده  مــدت 1۷۴ قانــون آییــن دادرســی کیفــری 

مراتــب بــه نامبــرده ابــالغ مــی گــردد تــا ظــرف مــدت 

یــک مــاه از تاریــخ انتشــار آگهــی در شــعبه نهــم 

دادیــاری دادســرای عمومــی  و انقــالب  اصفهــان 

واقــع در اصفهــان خ شــریعتی مجتمــع قضایــی شــهید 

بهشــتی جهــت پاســخگویی  بــه اتهــام خویــش حاضــر 

ــاه از  ــک م ــس از ی ــور پ ــدم حض ــورت ع ــود در ص ش

 تاریــخ انتشــار آگهــی اقــدام قانونــی بــه عمــل خواهــد

 آمد .

 م الــف ۶11۴ دایــار شــعبه نهــم دادســرای عمومــی و 

انقــالب اصفهــان - امیــر حســین نقــوی 

آگهیابالغ
۹۶1010۶8۲530۲۲۶۷شــماره  ابالغنامــه:  شــماره 

پرونــده: ۹50۹۹8۶8۲530103۲شــماره بایگانــی شــعبه: 

۹51۲80تاریــخ تنظیــم: 13۹۶/0۲/۲5 خواهــان صنــدوق 

ــرداد کشــاورزیان  ــت مه ــا وکال ــد ب ــن امی ــر کار آفری مه

دادخواســتی  بــه طرفیــت خوانــده / متهــم رســول 

خالقــی قهجاورســتانی فرزنــد حســن –اصغــر بدیعــی 

ــد  ــی فرزن ــی قربان ــین – قدمعل ــد حس ــی فرزن گورت

عبــاس – عیــدی محمــد جلیــل پیــران فرزنــد غریــب   

بــه خواســته مطالبــه وجــه و خســارت دادرســی   تقدیم 

ــان  ــتان اصفه ــتان شهرس ــی شهرس ــای عموم دادگاه ه

نمــوده کــه جهــت رســیدگی بــه شــعبه 31 دادگاه 

عمومــی حقوقــی شهرســتان اصفهــان واقــع در اصفهــان 

ــاختمان  ــت – س ــهید نیکبخ ــاال – خ ش ــاغ ب خ چهارب

دادگســتری کل اســتان اصفهــان- طبقــه اول  اتــاق 1۲1 

ارجــاع و بــه کالســه  ۹51۲80  ثبــت گردیــده کــه وقــت 

رســیدگی آن 13۹۶/0۴/۲5و ســاعت 10:00تعییــن شــده 

اســت. بــه علــت مجهــول المــکان بــودن خوانــده/ متهم  

و درخواســت خواهــان/ شــاکی  و بــه تجویــز مــاده ۷3 

قانــون آییــن دادرســی دادگاه هــای عمومــی و انقــالب 

ــت  ــک نوب ــب ی ــتور دادگاه مرات ــی و دس ــور مدن در ام

ــا  ــود ت ــی ش ــی م ــار آگه ــد کثیراالنتش ــی از جرای در یک

خوانــده / متهــم  پــس از نشــر آگهــی و اطــالع از مفــاد 

ــل  ــانی کام ــالم نش ــن اع ــه و ضم ــه دادگاه مراجع آن ب

ــت  ــم را دریاف ــت و ضمائ ــخه دوم دادخواس ــود نس خ

 و در وقــت مقــرر فــوق جهــت  رســیدگی حاضــر 

گردد.

ــی شــعبه  ــف منشــی دادگاه حقوق شــماره: ۶1۲1/م ال

ــان  ــتان اصفه ــی شهرس ــی حقوق 31 دادگاه عموم

آگهیابالغوقترسیدگی
ــژه  ــان منی ــه ۹۶011۴خواه ــده کالس ــوص پرون در خص

ــت  ــه طرفی ــه ب ــی بر:مطالب ــتی مبن ــی  دادخواس خلف

وقــت   . اســت  نمــوده  تقدیــم  اســنادی   حســن 

 ۹۶/۴/۲5 مورخــه   ............. روز  بــرای  رســیدگی 

بــه  توجــه  بــا  گردیــده  تعییــن   1۶/30 ســاعت 

مجهــول المــکان بــودن خوانــده حســب تقاضــای 

ــل  ــده قب ــا خوان ــد منتشــر ت ــب در جرای ــان مرات خواه

ــان  ــع در خیاب ــعبه واق ــن ش ــه ای ــیدگی ب ــت رس از وق

ــور  ــی پ ــه روی مدرســه نیل ــاب – روب ســجاد- اول ارب

ــتی  ــد پس ــالک 5۷ ک ــا – پ ــاختمان صب ــب س – جن

اصفهــان –  اختــالف  81۶5۷5۶۴۴1 شــورای حــل 

ــه  ــان مراجع ــالف اصفه ــل اخت ــورای ح ــعبه ..... ش ش

و نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم را اخــذ نمایــد. 

ــالغ شــده  در صــورت عــدم حضــور وقــت رســیدگی اب

ــود. ــی ش ــاذ م ــی اتخ ــم مقتض ــی و تصمی تلق

شماره: ۶058/م الف 

مدیر دفتر شعبه ۲0 شورای حل اختالف اصفهان

آگهیابالغوقترسیدگی
10۴0/۹5خواهــان  کالســه  پرونــده  خصــوص  در 

ــر:.............  ــی ب ــتی مبن ــی   دادخواس ــه قربان ریحان

ــادات  ــپیده س ــی ۲- س ــمیه الفت ــت 1- س ــه طرفی ب

ــجاعی    ــواد ش ــد ج ــم و محم ــذرا خان ــجاعی 3- ع ش

تقدیــم نمــوده اســت . وقــت رســیدگی بــرای روز 

............. مورخــه ۹۶/5/۲ ســاعت ۴ تعییــن گردیــده 

بــا توجــه بــه مجهــول المــکان بــودن خوانــده حســب 

تــا  تقاضــای خواهــان مراتــب در جرایــد منتشــر 

خوانــده قبــل از وقــت رســیدگی بــه ایــن شــعبه واقــع 

ــه روی مدرســه  ــاب – روب ــان ســجاد- اول ارب در خیاب

نیلــی پــور – جنــب ســاختمان صبــا – پــالک 5۷ کــد 

پســتی 81۶5۷5۶۴۴1 شــورای حــل اختــالف اصفهــان 

– شــعبه ..... شــورای حــل اختــالف اصفهــان مراجعــه 

و نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم را اخــذ نمایــد. 

ــالغ شــده  در صــورت عــدم حضــور وقــت رســیدگی اب

ــود. ــی ش ــاذ م ــی اتخ ــم مقتض ــی و تصمی تلق

شماره: ۶0۶0/م الف 

مدیر دفتر شعبه ۲۲ شورای حل اختالف اصفهان

آگهیابالغوقترسیدگی
در خصــوص پرونــده کالســه ۹50۷1۶ خواهــان ســاجد 

کار آموزیــان    دادخواســتی مبنــی بر:مطالبــه بــه 

طرفیــت علــی اســحاقی    تقدیــم نمــوده اســت . 

ــرای روز ............. مورخــه ۹۶/5/8  وقــت رســیدگی ب

ــه  ــه ب ــا توج ــده ب ــن گردی ــر  تعیی ــاعت 5/5 عص س

مجهــول المــکان بــودن خوانــده حســب تقاضــای 

ــل  ــده قب ــا خوان ــد منتشــر ت ــب در جرای ــان مرات خواه

ــان  ــع در خیاب ــعبه واق ــن ش ــه ای ــیدگی ب ــت رس از وق

ــور  ــی پ ــه روی مدرســه نیل ــاب – روب ســجاد- اول ارب

ــتی  ــد پس ــالک 5۷ ک ــا – پ ــاختمان صب ــب س – جن

اصفهــان –  اختــالف  81۶5۷5۶۴۴1 شــورای حــل 

ــه  ــان مراجع ــالف اصفه ــل اخت ــورای ح ــعبه ..... ش ش

ــذ  ــم را اخ ــت و ضمائ ــی دادخواس ــخه ثان و نس

نمایــد. در صــورت عــدم حضــور وقــت رســیدگی 

اتخــاذ  مقتضــی  تصمیــم  و  تلقــی  شــده   ابــالغ 

می شود.

شماره: ۶0۷۲/م الف 

مدیر دفتر شعبه ۲۶ شورای حل اختالف اصفهان

آگهیابالغ
شــماره   ۹۶10100351301۷05 ابالغنامــه:  شــماره 

بایگانــی  ۹50۹۹80351300۴13شــماره  پرونــده: 

شــعبه: ۹50۴۶۷تاریــخ تنظیــم: 13۹۶/0۲/۲۷ خواهان 

/ شــاکی بیــژن فــکاری ســیچانی فرزنــد محمــد علــی  

ــده / متهــم آقــای حســین رفیعــی  ــه طرفیــت خوان ب

کهمینــی   بــه خواســته مطالبــه وجــه چــک و خســارت 

تاخیــر تادیــه و دادرســی  تقدیــم دادگاه هــای عمومــی 

شهرســتان شهرســتان اصفهــان نمــوده کــه جهــت 

رســیدگی بــه شــعبه 13 دادگاه عمومــی حقوقــی 

شهرســتان اصفهــان واقــع در اصفهــان خ چهاربــاغ 

ــاال – خ شــهید نیکبخــت – ســاختمان دادگســتری  ب

کل اســتان اصفهــان- طبقــه ۲ اتــاق شــماره ۲0۶ 

ارجــاع و بــه کالســه  ۹50۹۹803513000۴13 ثبــت 

ــاعت  ــیدگی آن ۹۶/۴/۲8و س ــت رس ــه وق ــده ک گردی

ــول المــکان  ــت مجه ــه عل ۹:00تعییــن شــده اســت. ب

خواهــان/  درخواســت  و  متهــم   خوانــده/  بــودن 

شــاکی  و بــه تجویــز مــاده ۷3 قانــون آییــن دادرســی 

دادگاه هــای عمومــی و انقــالب در امــور مدنــی و 

ــد  ــت در یکــی از جرای ــک نوب ــب ی دســتور دادگاه مرات

ــم   ــده / مته ــا خوان ــود ت ــی ش ــی م ــار آگه کثیراالنتش

ــه دادگاه  ــاد آن ب ــالع از مف ــی و اط ــر آگه ــس از نش پ

مراجعــه و ضمــن اعــالم نشــانی کامــل خــود نســخه 

دوم دادخواســت و ضمائــم را دریافــت و در وقــت 

ــردد ــر گ ــیدگی حاض ــت  رس ــوق جه ــرر ف مق

.شماره: ۶1۲۴/م الف

 دفتر شعبه 13 دادگاه عمومی  حقوقی اصفهان 

آگهیابالغوقترسیدگی
ــده کالســه ۹۶003۹خواهــان رســول  در خصــوص پرون

ــه  ــه ب ــی بر:مطالب ــتی مبن ــب   دادخواس ــور ابوطال پ

ادریــس    فرزنــد  ســعادتمندی  رمضــان  طرفیــت 

تقدیــم نمــوده اســت . وقــت رســیدگی بــرای روز 

تعییــن   1۶ ســاعت   ۹۶/۴/11 مورخــه   .............

گردیــده بــا توجــه بــه مجهــول المــکان بــودن خوانــده 

ــد منتشــر  ــب در جرای حســب تقاضــای خواهــان مرات

ــن شــعبه  ــه ای ــت رســیدگی ب ــل از وق ــده قب ــا خوان ت

ــه روی  ــاب – روب ــجاد- اول ارب ــان س ــع در خیاب واق

مدرســه نیلــی پــور – جنــب ســاختمان صبــا – پــالک 

5۷ کــد پســتی 81۶5۷5۶۴۴1 شــورای حــل اختــالف 

اصفهــان – شــعبه ..... شــورای حــل اختــالف اصفهــان 

مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم را 

اخــذ نمایــد. در صــورت عــدم حضــور وقــت رســیدگی 

اتخــاذ  مقتضــی  تصمیــم  و  تلقــی  شــده   ابــالغ 

می شود.

شماره: ۶083/م الف 

مدیــر دفتــر شــعبه ۴۲ مجتمــع شــماره یــک  شــورای 

حــل اختــالف اصفهان



دول ارکا�ن �ج

ماجرای نیمروز
کارگردان  محمدحسین مهدویان
بازیگران  جواد عزتی، احمد 

 مهران فر، مهرداد صدیقیان 
لیندا کیانی، هادی حجازی فر 
حسین مهری، مهدی پاکدل

سینما  فرهنگیان

مبارک
کارگردان  محمدرضا نجفی امامی

بازیگران  الناز شاکردوست 
امیر رهبری، تورج نصر، منوچهر 

 آذر، حسن کریم خان زند 
مرجان سپهری

سینما  فرهنگیان

فصل باران های موسمی
کارگردان  مجید برزگر

بازیگران  نوید الیقی مقدم 
مرضیه خوشی تراش، محمد 
حسینی عالیی، الناز حبیبی

سینما  سوره

پیشهناد فیلم

گاو زخمی

کارگردان:سعیددولتخانی
نویسنده:سعیددولتخانی

ــی ــاالچین ــان،آزیت ــارنوحی ــری،به ــران:آرشمهاج بازیگ
حمیدرضــاهدایتــی،لینــداکیانــی،محمدامینصاحــبزاده
صدیقــی امیــر علیــزاده، راســتقلم،کاظــم نیــکان

ــرزان. ــرف ــاری،امی ــپیدارت س
 خالصه داستان فیلم:

ــادل ــهتع ــتک ــیاس ــرایران ــککارگ ــتانی ــم،داس فیل
روانــینــداردوبــاکارگــریافغــاندرگیــرمیشــود.درپــی
ایــندرگیــری،کارگــرایرانــیبــاجریمــهســنگینیروبــهرو
ــردو.... ــرارمیگی ــیق ــتخطرناک میشــودودروضعی
نــگارش کارنامــهاش در دولتخانــی ســعید
فیلمنامههــایســینمایی»گنــاهمــن«،»قرنطینــه«
ــر ــایپ ــه«،»دنی ــرفبزن ــاتح ــوادباه ــیمیخ »یک
»گوشهنشــینان« تلویزیونــی فیلمنامههــای و امیــد«
»کوچــهمحجــوب«،»بگــوکــهرؤیــانیســت«،»ضامــن«

دارد. را … و
او اســتکــه بلنــدی فیلــم اولیــن زخمــی« »گاو
کارگردانــیکــردهاســت.درســینمایایــراندربــاره
ــی ــتو…فیلمهــایمختلف ــارف،خیان عشــقهاینامتع
ــوژهخشــم ــراغس ــهس ــرب ــاکمت ــام ــده،ام ــاختهش س
نهادینهشــدهدرفــردرفتهایــموازایــنحیــثفیلــم»گاو

ــت. ــکاستثناس ــی«ی زخم
ــه ــهب ــقروانکاوان »گاوزخمــی«داراییــکرویکــردعمی
قهرمــانقصــهخــوداســتکــهمیتوانــدشــرایطبغرنــج
بســیاریازنســلجــوانتحصیلکــردهبــهبنبســت
ــه ــهب ــلیک ــد؛نس ــیکن ــرخوردهرابازنمای ــیدهوس رس
ــارج ــهخ ــریک ــرخوردگیهایجب ــیوس ــطهناکام واس
ــم ــنوبیرح ــتخش ــاختهوضعی ــردیوبرس ازارادهف
جامعــهاســت،بــهتدریــجدچــاراســتیصالروانــی
میشــوندوقــدرتتصمیمگیــریخــودراازدســت

میدهنــد.
ــو ــکس ــاازی ــاوتآنه ــیدرقض ــاماجتماع ــارنظ فش
ــانازســوی ــیخودش ــیاتوپیای ــیوکمالطلب آرمانگرای
دیگــرونیازهــایفــردیواجتماعــیکــهبالفطــرهدر
ــد ــهمیکن ــیراتجرب ــدامناکام ــهوم ــاننهفت وجودش
ــی ــهگاویزخم ــیراب ــیآوردوآدم ــارم ــوفش ــرس ازه

بــدلمیکنــد.

حرف و نقل

 فریــالبهــزاد،کارگــردانســینما،بــااشــارهبــه
ــاخت ــدس ــت:قص ــودگف ــتخ ــنفعالی جدیدتری
یکــیازقصههــایشــاهنامهبــهنــام»بیــژن
ومنیــژه«رابــهصــورتترکیبــیزنــدهوانیمیشــن

دارم.
مقدماتــی مرحلــه در هماکنــون افــزود: وی
ــم ــحمیده ــتیموترجی ــگارشهس ــشون پژوه
بیــاندیگــرجزئیــاتآنرابــهزمــاندیگــری

ــم. ــولکن موک
ــی ــاعل ــالهب ــر32س ــدیبازیگ ــسمحم  نرگ
ازدواج تهیهکننــدهکشــورمان و بازیگــر اوجــی

کرد.
 انیمیشــن»الیتســایت«بــهکارگردانــیمســلم
ــک ــیخــودراازی ــزهبینالملل ــیســیامینجای طباطبای

ــرد. ــتک ــیدریاف جشــنوارهآمریکای
پیشکســوت نویســنده ســلیمانی، بلقیــس  
میگویــد:جشــنامضــاورونمایــیکتــاببــه
نوعــیکارتبلیغــیبــرایکتــاباســتوزمانــیکــه
ــم،جشــن ــرایکتابهایمــاننداری ــیب مــامخاطب

ــدارد. ــین امضــامعنای
 خاطــراتناخــداهوشــنگصمــدیدربــاره
بــهکوشــش خرمشــهر در روزه 33 مقاومــت

میشــود. منتشــر مهــر ســوره انتشــارات
 امیــدحجــت،خالــقآلبــوم»صلــحوعشــق«
ــازارموســیقی ــهب کــهزمســتانســالگذشــتهروان
شــد،ازتــدارکوبرنامهریــزیبــرایبرگــزاری
اجــرایصحنــهایایــناثــرموســیقاییســخن

ــت. گف
بــا را فیلمــی دارد قصــد صلواتــی ســالم  
عنــوان»پــدران«بــاموضــوعتقابــلوفاصلــهبیــن

بســازد. نســلها
ــای ــرپ ــریال»زی ــرس ــاز،بازیگ ــزدیرب  کامبی
مــادر«،گفــت:توجــهنعمــتهللادرمتنهــابــه
خانــوادهاســتوعشــقیکــهبیــنخانوادههــا
ایــنســریالهاحتــیبدمــن جریــاندارد.در
داســتانهــمعاشــقخانــوادهاشاســت؛برخــاف
ــان ــهعشــقیمی ــهایک ــفترکی ســریالهایضعی

ــدارد. ــودن ــوادهوج خان
ــگاه ــیبن ــدیتختهحوض ــانکم ــادیمرزب  ه
تئاتــرالنوشــتهعلــینصیریــانرابــاشــیوهای
جدیــددرتماشــاخانهســنگلجرویصحنــهمیبــرد.
طــی نیشــابور فیــروزهای ســیمرغ نشــان  
بهــروز و شــهبازیان فریــدون بــه مراســمی

شــد. اعطــا غریبپــور
ــان ــیدانها،گیاه ــرطان،آنتیاکس ــاب»س  کت
ــارمحمدیان ــورافش ــرمنص ــمدکت ــهقل ــی«ب داروی
ــاح ــهف ــیدهفاطم ــانوس ــگاهگی ــیاردانش دانش
ــهچــاپرســید. ــومگیاهــیب کارشــناسارشــدعل
 یادبــودعلــیمعلــمدرچتــرســینمایایــراندر

هفتادمیــنجشــنوارهکــنبرگــزارمیشــود.
ــادری ــش»م ــاینق ــاایف ــهب ــوک ــاالگ  ریم
مهربــان«درفیلمهــایبالیــوودبــهشــهرترســیده

ــیدرگذشــت. ــرایســتقلب ــراث ــود،ب ب

تئاتر

اجرای 9 نمایش از تولیدات 
کارگاه رپرتوار تجربه در اصفهان

تعــداد9نمایــشازتولیــداتکارگاه کیمیای وطن
رپرتــوارتجربــهاز31اردیبهشــتماهتــا5خردادمــاه

درتاالرهنراصفهانبهنمایشدرمیآید.
بــهگــزارشروابــطعمومــیســازمانفرهنگیتفریحی
شــهرداریاصفهــان،کارگاهرپرتــوارتجربــهمتکــیبــر
ــی ــریوکارگردان ــتهبازیگ ــیدردورش ــععلم مناب
ــت ــشجه ــهدان ــورحبیبال ــاحض ــال95ب درس
کارگردانــیومحمدرضــاترابــیجهــتبازیگــری

برگــزارشــد.
ــارت ــشومه ــشدان ــدافافزای ــااه ــنکارگاهب ای
وبینــشوانتخــابهنرجویــانازطریــقمصاحبــه
دیمــاهســالگذشــتهبــهمــدت12جلســه8

ــد. ــکیلش ــاعتهتش س
ــی ــنوبازبین ــسازتمری ــنکارگاهپ ــولای محص
ــتماه ــهاز31اردیبهش ــودک ــنامهب ــد9نمایش تولی

تــا5خردادمــاهبــههمــتتــاالرهنــرســازمان
ــش ــهنمای ــانب ــهرداریاصفه ــیش فرهنگیتفریح

ــد. ــدآم درخواه
»خواســتگاری«،»گــودال«،»چــهروزهــایخوشــی«
ــا« ــا«،»خاموشــیدری ــهدری ــرپهن »پشــیمان«،»ب
ــنراه« ــهبی ــرهای«و»دک ــر«،»نق ــوریکاراکت »تئ
ازجملــه9نمایــشتولیدشــدههســتندکــهبــه
ترتیــببــهکارگردانــیمحمدرضــابیگدلــی،روحالــه
فهیمــی،افــروزعیــدی،فاطمــهاســدی،ایمــان
جمشــیدیان،محمدرضابیگدلی،ســروشســلیمانی
افــروزعیــدیوحســیناقاربپرســتســاخته

شدهاند.
ــاعت ــراازس ــادردواج ــننمایشه ــکازای هری
17تــا20بــهاجــرادرمیآینــدکــهعاقهمنــدان
ــر ــاالرهن ــهمحــلت ــدب ــهبلیــتمیتوانن ــرایتهی ب
واقــعمیــداناللــه،پشــتفروشــگاهرفــاهمراجعــه
کــردهیــابــرایکســباطاعــاتبیشــتربــاشــماره

ــد. ــاسحاصــلکنن 35660966تم

شبکه خانگی

قسمت هشتم سریال »عاشقانه« 
منتشر شد

ــادی ــره ــیمنوچه ــهکارگردان ــقانه«ب ــریال»عاش س
ــیاز ــشبرخ ــهپوش ــهب ــاتوج ــشب ــدایپخ ازابت
ــعآن ــدوتوزی ــهش ــیههاییمواج ــاحاش ــرانب بازیگ
ــهرو ــامشــکاتیروب ــزب ــدنی ــهبع ازقســمتپنجــمب
ــارســیدنایــنســریالبــه بــود.تــااینکــههمزمــانب
قســمتهفتــم،خبرهایــیدربــارهتوقیــفآنبــهدلیــل
شــکایتچنــدشــرکتVODمنتشــرشــد.ظاهــرا
هفتــهگذشــتهنیــزتوزیــعســریالبــهصــورتمحــدود
ــعقســمتهشــتمآندر ــاتوزی ــاب ــه،ام ــامگرفت انج
ــت ــرمیرســددرنهای ــهنظ ــیب ــشخانگ ــبکهنمای ش
مشــکاتقانونیآنپشــتســرگذاشــتهشــدهاســت.
مشــاوررســانهایپــروژه»عاشــقانه«درخبــریاعــام
ــرازتوقیــف کــرد:»برخــافبعضــیشــایعاتکــهخب
»عاشــقانه«میدادنــد،هشــتمینقســمتازایــن
مجموعــهبــهصــورتکامــاقانونــیدردســترس
مخاطبــانایــنمجموعــهقــرارگرفــتوقســمتجدیــد

ــادیروز ــره ــیمنوچه ــهکارگردان ــهب ــنمجموع ازای
نمایــش واردشــبکه اردیبهشــتماه چهارشــنبه27

ــدهاســت.« ــیش خانگ
عامــل مدیــر ابطحــی، مصطفــی ایــن از پیــش
ــا ــودب ــردهب ــامک ــری،اع ــانههایتصوی ــهرس موسس
ــی ــع»عاشــقانه«نافرمان ــمدادگاهتوزی ــهحک ــهب توج
ازایــنحکــموجــرماســت.بــاتوجــهبــهایــن
ــل ــانهح ــدنش ــهرابای ــنمجموع ــعای ــوعتوزی موض
دانســت. ســرمایهگذار و تهیهکننــده مشــکات
تهیهکننــدگان مهــدیگلســتانه و کبیــری هومــن
ــیســرمایهگذاران ــادعلینق ــادریومی ومحمدرضــان

ایــنمجموعــههســتند.
بــه میتــوان مجموعــه ایــن بازیگــران جملــه از
محمدرضــاگلــزار،ســارهبیــات،بهــارهکیانافشــار
فــرزادفرزیــن،حمیدرضــاپــگاه،شمســیفضلاللهــی
علیرضــاســوزنچی،علیرضــازمانینســب،حســین
یــاری،پانتــهآبهــرام،مســعودرایــگانوهومــنســیدی
ــاره ــاراش ــازافش ــولزادهومهن ــارارس ــر،س ــاناص یکت

ــرد. ایمنــا ک

ــنســال ــاهعســل«امســالوارددوازدهمی ــه»م برنام
تولیــدوپخــشخــودمیشــودوایــندرحالــیاســت
کــهپیشتولیــدایــنبرنامــهازپاییــز95بــهطــور
جــدیآغــازشــدهاســت.احســانعلیخانــیتهیهکننــده
ومجــریبرنامــه»مــاهعســل«،پیــشازایــناعــام
کــردهبــوداتــاقفکــرشبــابرگــزاریجلســاتمتعــدد
درزمینههــایمختلــفکارخودشــانراتقریبــایکســال
پیــشازآغــازپخــشبرنامــهشــروعکردهانــد.یکــیاز
تفاوتهــایپروســهپیشتولیــدایــنبرنامــهدرســال
96بــاســالهایگذشــتهاشارتبــاطبیشــتربــامراکــز
متعــدد آسیبشناســیهای تحقیقاتیپژوهشــی،
ــا ــاتیب ــزاریجلس ــفوبرگ ــاتمختل ــارهموضوع درب
کارشناســانوصاحبنظــراندرزمینههــایگوناگــون
ــن ــاصای ــالتخ ــهرس ــاک ــنازآنج ــت.همچنی اس

برنامــه،روایــتقصههــایمــردماســتومردمــی
بــودن،یکــیازویژگیهــایاصلــی»مــاهعســل«
اســت،گــروهتولیــدواتــاقفکــرایــنبرنامــهدرفضــای
ــاداتو ــیانتق ــاتتلگرام ــدازیروب ــاراهان ــازیب مج
پیشــنهادهایمخاطبــانخــودراپیــشازآغــازبرنامــه
ارزیابــیمیکننــدوتأمــلرویآنرادردســتورکارقــرار
ــن ــرایطیوارددوازدهمی ــاهعســل«درش ــد.»م دادهان
برنامــه تنهــا کــه میشــود خــود پخــش ســال
ــارکرمضــاناســتکــهتوانســته ــوندرمــاهمب تلویزی
درســنواتمختلــفرویآنتــنبــرودوتبدیــلبــهیــک
برنــدتلویزیونــیشــود.ایــنبرنامــهمطابــقهــرســال،
ــهافطــارشــبکهســهمحســوبمیشــودو ــژهبرنام وی
ــاه ــازم ــشازآغ ــکروزپی ــاپخــشی ــزب ــالنی امس

ــارکمــیرود.مهــر ــهپیشــوازمــاهمب رمضــانب

ــاخت ــوانازس ــودکونوج ــینمایک ــردانس کارگ
فیلــمســینمایی»آرشکمانگیــر«خبــرداد.

ــا ــدهوکارگــردانســینما،ب غامرضــاآزادی،تهیهکنن
اشــارهبــهجدیدتریــنفعالیتهــایســینماییخــود
گفــت:درحــالحاضــرفیلــمســینمایی»ســندبادو
ســارا«بــرایحضــورســیامینجشــنوارهبینالمللــی
ــاده ــانآم ــودکانونوجوان ــیک ــایبینالملل فیلمه
جشــنواره ایــن در آن نمایــش اولیــن و شــده

است.
فیلــم پیشتولیــد همچنیــن داد: ادامــه وی
ــن ــردهام.ای ــازک ــر«راآغ ــینمایی»آرشکمانگی س
ــدی ــهبع ــنس ــالوانیمیش ــورترئ ــهص ــمب فیل
ســاختهمیشــود.متاســفانهدرایــرانپــساز
ســاختفیلــم»درهشــاپرک«،ســینمایایــران

دیگــرتمایلــیبــهســاختفیلمهایــیازایــندســت
نداشــتوبیشــتربــهســمتســینمایرئــالپیــش

ــت. رف
طراحــی داد: توضیــح ســینما تهیهکننــده ایــن
ــازشــده ــمآغ ــنفیل ــدبخــشانیمیشــنای وتولی
وفکــرمیکنــمســاختآننزدیــکبــهیــکســال

طــولبکشــد.
ــهزودیدر ــمب ــنفیل ــالای ــرداریبخــشرئ فیلمب
ــرد. ــورتمیگی ــامآزادیص ــطپی ــاهتوس تیرم

پایــانگفــت:فکــرمیکنــمســینمای آزادیدر
ایــرانبایــدبــهقهرمانــانشــاهنامهتوجــهبیشــتری
داشــتهباشــدوآثــاریبــاچنیــنموضوعاتــیرا
جلــویدوربیــنببــردتــاجوانــانونوجوانــانمــابــا

ــوند.خبــر فارســی ــناش آنآش

»آرشکمانگیر«بهزودیجلویدوربینمیرود»ماهعسل۹۶«بهپیشوازماهرمضانمیرود
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محمــداســماعیلزاده،رئیــسادارهفرهنگیهنــریاردوهــا
ــرورشاســتان وفضاهــایپرورشــیادارهکلآمــوزشوپ
سلسلهنشســتهای از برنامــه چهارمیــن در اصفهــان،
ــاموضــوع»مدیریــت برنامــهرادیویــی»جــاریحیــات«ب
مصــرفبهینــهآب«گفــت:درســالتحصیلــی95-96
ــی،متوســهاول بیــشاز8هــزاردانشآمــوزمقطــعابتدای
ــدازکارگاه ــگآبوبازدی ــهفرهن ــوردرخان ــاحض ودومب
مدیریــتمصــرفایــنمرکــز،تحــتآمــوزشمبانــی
ــوان ــهطــوریکــهمیت ــد؛ب ــرارگرفتن ــهآبق مصــرفبهین
گفــتایــندانشآمــوزان40هــزارنفرســاعتمــورد
آمــوزشمصــرفبهینــهآبدرخانــهفرهنــگقــرارگرفتنــد.
ــی ــهرادیوی ــهازسلسلهنشســتهایبرنام ــنبرنام چهارمی
ــه ــرفبهین ــتمص ــوع»مدیری ــاموض ــات«ب ــاریحی »ج
آب«بــاهمــکاریگوینــدگانشــبکهرادیــواصفهــاندرخانــه
فرهنــگآببــاحضــوردانشآمــوزانپیشدبســتانیو

مقطــعاولدبســتانبرگــزارشــد.
ــگ ــهفرهن ــسخان ــیعی،رئی ــمتش ــهخان ــنبرنام درای
ــل ــگآبتعام ــهفرهن ــیسخان ــاتاس ــرد:ب ــامک آب،اع
آمــوزش ماننــد اداراتــی و ســازمانها بــا ارتبــاط و
ــه ــورنهادین ــهمنظ ــرورش،بهزیســتی،شــهرداریو...ب وپ
کــردنمصــرفدرســتآبدرجامعــهبســیارقــوتگرفــت؛
بــهگونــهایکــهدرســالتحصیلــی96-95،حــدود5هــزار
ــتان ــعدبس ــررادرمقط ــروپس ــوزاندخت ــرازدانشآم نف
هــزارنفــرازدانشآمــوزاندبیرســتان،3هــزارنفــراز
ــا6ســالهوهــزارنفــرازبزرگســاالنراتحــت کــودکان3ت

آموزشهــایمصــرفبهینــهآبقــراردادنــد.
ویبیــانکــرد:خانــهفرهنــگآب،یکــیاززیرمجموعههای
روابــطعمومــیشــرکتآبوفاضــاباســتکــهآمــوزش
اقشــارمختلــفجامعــهرابــاهــدفمصــرفبهینــهآبدر
دســتورکارقــراردادهاســت؛چــراکــهدرســتمصــرفکــردن
ــعآبــیمیشــود ــراینکــهمانــعهدررفــتمناب آبعــاوهب

درکاهــشهزینههــاهــمتاثیــربســزاییدارد.
ــوزش ــگآبآم ــهفرهن ــال95خان ــتادرس ــنراس درای
ــاغلدر ــوانش ــوزشبان ــتانداری،آم ــاغلدراس ــوانش بان
ــوزش ــت،آم ــنخدم ــانضم ــوزشمعلم ــداری،آم فرمان
خواهــرانپایــگاهمقاومــتبســیجاصفهــان،آمــوزش
کارکنــانشــهرداری،آمــوزشکارکنــانپایگاههــایامــربــه

معــروفونهــیازمنکــروآمــوزشزنــانخانــهدارراکــهدر
واقــعبخشــیازگــروههــدفبودنــد،دردســتورکارقــرارداد.
بــرایــناســاسنســبتآمــوزشایــنجامعههــایهــدف
اجرایــی دســتگاههای کارمنــدان از نفــر شــامل783
22درصــدازکارکنــانشــهرداری،43درصــدکارکنــانآموزش
وپــرورش،9درصــدکارکنــاناســتانداری،5درصــدمشــاوران
ادارات،31درصــدکارکنــانپایــگاهمقاومــتبســیجبــودکــه
ــگ ــهفرهن ــهآبدرخان ــرفبهین ــایمص ــوردآموزشه م

آبقــرارگرفتنــد.
همچنیــندانشآمــوزاندرمقاطــعمختلــفتحصیلــی،
ــوب ــوزشمحس ــدفآم ــایه ــنگروهه ــیازمهمتری یک
میشــوند؛بــهگونــهایکــهدرایــنزمینــهدرســالگذشــته
حــدود اصفهــان شــهر در مدرســه 159 دانشآمــوزان
ــردن ــرفک ــتمص ــایدرس ــاعتآموزشه 48258نفرس

ــد. ــگآبآموختن ــهفرهن آبرادرخان
خانــمرفســنجانی،مجــریبرنامــه»جــاریحیــات«
پرســید:هــررفتــاریکــهدرجامعــهصــورتمیگیــرد،بــاز
تــابآمــوزشوفرهنــگآنجامعــهاســت.یکــیازاهــداف
خانــهفرهنــگآب،آمــوزشراهکارهــایمصــرفبهینــهآب
ــن ــرای ــاشب ــتوت ــفاس ــنیمختل ــایس ــهگروهه ب
ــت ــوانرعای ــارســوخدربیــندانشآمــوزان،بت ــاب شــدهت
الگــویمصــرفوفرهنــگدرســتمصــرفآبرابــرایایــن

دســتهازگــروهســنینهادینــهکــرد.ادارهآمــوزشوپرورش
چــهاقداماتــیرادرزمینــههمــکاریبــاخانــهفرهنــگآب

دربــارهایــنامــردردســتورکارقــراردادهاســت؟
ــت ــاتاس ــهحی ــت:آبمای ــخگف ــماعیلزادهدرپاس اس
وفرهنــگدرســتمصــرفکــردنآنبایــدازکودکــی
آمــوزشدادهشــود.بــرایــناســاسادارهآمــوزشو
ــا ــازندهایب ــیارس ــلبس ــانتعام ــتاناصفه ــرورشاس پ
ــرای ــتاج ــانجه ــتاناصفه ــاباس ــرکتآبوفاض ش
بهینــهآبداشــته برنامههــایفرهنگســازیمصــرف
اســت؛بــهطــوریکــهدرســالگذشــتهبــاهمــکاری
پــرورش و آمــوزش اداره و اصفهــان اســتان آبفــای
جشــنوارهنخســتینواژهآبدر10شــهراســتانبــاحضــور
دانشآمــوزاندبســتانیبرگــزارشــد؛ایــندرحالــیاســت
ــر ــاههزارنف ــشازپنج ــی93-94بی ــالتحصیل ــهدرس ک
ــر ــهه ــور)ک ــتجمه ــرریاس ــهپرســشمه ــوزب دانشآم
کــدامازمــاچگونــهازآبهــایایــرانمیتوانیــمبهتــر

ــد. ــخدادن ــم(پاس ــتفادهکنی ــداریواس نگه
ــان ــتاناصفه ــرورشاس ــوزشوپ ــنادارهکلآم همچنی
ــاب ــرکتآبوفاض ــاش ــکاریراب ــههم ــیهرگون آمادگ
اســتاناصفهــانبــرایفرهنگســازیمصــرفبهینــهآبدر
میــاندانشآمــوزاندرتمــاممقاطــعتحصیلــیدرسراســر

اســتاندارد.

در سال تحصیلی 96-95 در »خانه فرهنگ آب اصفهان« صورت گرفت

آموزش بیش از 40 هزار نفر ساعت دانش آموزان  در زمینه مصرف بهینه آب

M.Mirzatorabi@eskimia.ir
سید محسن میرزاترابیگروه فرهنگ

ــراز ــتازف ــراس ــانپ ــرانعزیزم ــخای تاری
بــرای کدامشــان هــر فرودهایــیکــه و
یــککشــورمیتوانــدتاریخــیجداگانــه

بسازد.
ــده ــوددی ــهخ ــیراب ــرزمینروزهای ــنس ای
ــرمســند ــراینشســتنب کــهخودکامــگانب
قــدرتحاضــربودنــدازســرهایرقیبــان
تــا بســازند ســرا دارالعمارهشــان بــرای

عبرتآمــوزیبــرایرقیبــانشــود.
ــه ــتک ــدهاس ــیدی ــرزمینروزهای ــنس ای
ــور ــنکش ــاکای ــکاازخ ــایآمری هواپیماه
بــرایجنــگبــاســایرکشــورهابــدوناطــاع
ــد. ــتفادهمیکردن ــوراس ــخصاولکش ش

اســت دیــده را روزهایــی کشــور ایــن
کــهمردمانــشبــرایاهانــتبــهســگی
آمریکایــیبایــددرخــاککشورشــانمجازات
میشــدند،امــاپــدریبــهخاطــرکشــته
ــویچشــمانشتوســط شــدنکودکــشجل
خونخواهــی حــق آمریکایــی، افســری
نداشــتهوبایــددرآنســویدنیــادردادگاهی
میشــده مجــازات افســر آمریکایــی

است.
ــی ــیوهمصدای ــایهمدل ــورروزه ــنکش ای
ــه ــیک ــت.روزهای ــدهاس ــوددی ــهخ ــزب نی
همــهبــهفرمــانمــردیخدایــیبــرای
ســرنگونیطاغــوتزمــانهمصــداشــدندو
خواســتندتــاخــودبســازندهــرآنچــهاســام

میخواهد.

ایــنکشــورروزهــایبیتابــیوبیقــراری
ــدهکــهچشــمانتظار ــهخــوددی ــیراب مادران
شوهرانشــانبــرایبازگشــتازجبهههــای

ــد. ــردبودن نب
و مــادران انتظــار روایــت »ویاییهــا«، 
ــرایجنــگ همســرانافســرانیاســتکــهب
ــودکان ــانوک ــنزن ــد.ای ــهرفتهان ــهجبه ب
و بودنــد ســاکن موقــت ویاهایــی در
مردانــهبــرایتــدارکاتپشــتجبهــهتــاش

میکردنــد.
ــواد ــام ــرایآنه ــینیب ــیماش ــرازگاه ه
ــریازشــهادت ــرخب ــیآوردواگ ــیم خوراک

مــردیداردبــهآنهــامیدهــد.
زنــانوکــودکانبــادیــدنماشــین»هایس«
نگرانــیودلهــرهدرچهرههایشــاننمایــان
شــدن بیسرپرســت از نگــران میشــود.
ــم ــده ــهبای ــدهایک ــرانازآین ــدان،نگ فرزن
پــدربــودوهــممــادر،نگــراندربــارهایرانــی
کــهخــدانکنــددســتنااهــانبیفتــد،
نگــراندربــارهمردمانــیکــهخــدانکنــدقــدر
ــد ــوردادهان ــنکش ــرایای ــهب ــیک خونهای
قلمهایــیکــه دربــاره نگــران نداننــد، را
ــهجــایدفــاع خــدانکنــدســالهایبعــدب
ــراناز ــر؛نگ ــگویرانگ ــدجن ــدسبگوین مق

ــدشوهرانشــان سیاســتمردانیکــهخــدانکن
راابــزاریبــرایبــاالرفتــنمناصــبدنیایــی
خــدا کــه نگاههایــی از نگــران کننــد،
ــه ــانب ــهکودکانش ــدب ــالهایبع ــدس نکن
ــراناز ــود،نگ ــونتش ــانخش ــوانقربانی عن
مقاومتهایــیکــهخــدانکنــدســالهای
بیخــردی و بیعقلــی عنــوان بــه بعــد

ــود. ــرش تعبی

نکنــد خــدا کــه دســتهایی از نگــران
ســالهایبعــدبــادشــمنانقســمخورده

کشــوردریــکدســتقــرارگیــرد.
ــه ــودک ــیب ــمانزنان ــادرچش ــهاینه هم

»اموهــب«وارپشــتیبانوحامــیمــردان
رزمبودنــد.

ــرو ــنتصاوی ــدیای ــاهنرمن ــا«ب »ویاییه
ــد. ــرمیکش ــهتصوی ــاراب ــندلهرهه ای

ــن ــایســختای ــتروزه ــا«روای »ویاییه
ــود ــرنب ــهاگ ــیک ــوماســت؛روزهای ــرزوب م
اعتقــادیراســخواگــرنبودنــدمردانــیکــهاز
همــهچیزشــانبــرایکشــوربگذرنــد،االنبــه
ــه ــمک ــتیمیبودی ــوارانپس ــهجیرهخ مثاب
درحســرتانتخــابفــردیبــرایســکانداری

ــم. ــهســرمیبردی کشــورمانب
»ویاییهــا«،روایــتزنانــیاســتکــهاگــر
صبــریزینــبواروحمایتــیفاطمهگونــه
بــهمثابــه ازشوهرانشــاننداشــتند،االن
خیلــیکشــورهادچــارنگاهــیکاالیــیبــهزن

میشــدند.
برویــدایــنفیلــمرابــاخانــوادهببینیــد
ــن ــهای ــابب ــنانق ــدای ــانبگویی وبرایش
ــه ــوانب ــهاینجــانرســیدهکــهبت راحتیهــاب
ــهســپردوچشــمانتان ــیدســتبیگان راحت
بارانــی عزیزمــان شــهدای نیــت بــه را

کنید.
باشــدکــهســیلیشــودوبســاطدشــمنرا

ــاخــودببــرد. ب

نگاهی به فیلم »ویالیی ها« ساخته منیر قیدی

ویالهاییروبهدریایصبر

،،
انتظــار  روایــت  »ویالیی هــا«، 
افســرانی  مــادران و همســران 
بــه  جنــگ  بــرای  کــه  اســت 

رفته انــد جبهــه 
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 تغییر نگرش به فرزند 

عامل گرایش به تک فرزندی
ــی  ــواده، عوامل ــگر خان ــکندری، پژوهش ــرزا اس ــه می طیب
ــی را در  ــبک زندگ ــر س ــن ازدواج و تغیی ــر س ــد تأخی مانن

فرزنــدآوری و رواج تک فرزنــدی مؤثــر دانســت. 
طیبــه میــرزا اســکندری بــا بیــان اینکــه در موضوعــی مانند 
تک فرزنــدی بــه مجموعــه عواملــی قائــل هســتیم گفــت: 
ایــن عوامــل فــردی، میان فــردی، خانوادگــی و اجتماعــی 
ــت  ــه اس ــب توج ــی جال ــاظ اجتماع ــه از لح ــت. آنچ اس
عواملــی ماننــد تأخیــر ســن ازدواج و تغییــر ســبک زندگــی 

دخیــل هســتند. 
وی تصریــح کــرد: در حقیقــت عوامــل ذکرشــده، موضوعــی 
ماننــد فرزنــددار شــدن را تحــت تأثیــر قــرار می دهــد. اگــر 
بخواهیــم بــرای ایــن مســئله فکــری کنیــم، بــرای عوامــل 
بایــد راه حلــی در نظــر بگیریــم؛ زیــرا ایــن عوامــل مســبب 

مســئله ای ماننــد تک فرزنــدی هســتند. 
ایــن پژوهشــگر خانــواده بــا اشــاره بــه تأخیــر ســن 
ازدواج عنــوان کــرد: اگــر ایــن طــرز فکــر را کــه جوانــان در 
ســن بــاال ازدواج کننــد، ایجــاد کنیــم، آن هــا نیــز طبیعتــا 
بــه ایــن نتیجــه می رســند کــه تک فرزنــدی امــری 
 مطلــوب اســت؛ زیــرا نــوع نگاهــی کــه بــه زندگــی ایجــاد 
می شــود، از عــدم مســئولیت پذیری و طلــب راحتــی 

خبرفارســی می گیــرد.  نشــأت 

کاهش ۵۰ تا ۶۰ درصدی افت تحصیلی 
در مناطق محروم

ــت  ــازمان مدیری ــی س ــی و فرهنگ ــعه علم ــاون توس  مع
ــار  ــه در اختی ــی ک ــق گزارش های ــت: طب ــزی گف و برنامه ری
ــه  مــا قــرار گرفتــه، افــت تحصیلــی در مناطــق محــروم ب
ــه  ــا ۶۰ درصــد کاهــش یافت ــی حــدود ۵۰ ت ــزان مطلوب می
اســت. محمدرضــا واعــظ مهــدوی دربــاره تخصیــص 
بودجــه  پــرورش گفــت:  و  آمــوزش  وزارت  اعتبــارات 
عمومــی از ســال ۹۲ تــا ســال ۹۶، ۵۴ درصــد و در بخــش 
آمــوزش نیــز بیــش از ۱۰۸ درصــد افزایــش اعتبــار داشــته 
اســت. وی افــزود: رشــد اعتبــارات در حــوزه آمــوزش 
ــه ای و  ــی و حرف ــوزش فن ــی، آم ــوزش عموم ــامل آم ش
ــر  ــی و تحقیقــات، بیــش از ۲ براب همچنیــن آمــوزش عال

ــت.  ــوده اس ــی ب ــه عموم ــد بودج ــن رش میانگی
واعــظ  مهــدوی ادامــه داد: اقــدام مهــم دیگــری نیــز کــه 
در ایــن حــوزه صــورت گرفــت، طــرح رتبه بنــدی معلمــان 
ــارد تومــان در  ــوده کــه در ســال اول بیــش از ۱۳۰۰ میلی ب
ــان  ــارد توم ــال آن ۳۵۰۰ میلی ــه دنب ــاه اول ۱۳۹۴ و ب ۶ م
ــرای اجــرای آن اختصــاص  ــه ب ــار اضاف در ســال ۹۵، اعتب
پیــدا کــرد و بــه ســاختار آمــوزش و پــرورش تزریــق شــد. 
ــار  ــدگان از تحصیــل اظه ــه موضــوع بازمان ــا اشــاره ب وی ب
ــل  ــی از تحصی ــری از بازماندگ ــور جلوگی ــه منظ ــت: ب داش
ــر آمــوزش  ــژه ای تحــت مدیریــت و نظــارت وزی ســتاد وی
ــورت  ــه ص ــات آن ب ــه جلس ــد ک ــکیل ش ــرورش تش و پ
مســتمر ادامــه دارد. فعالیت هــای ایــن ســتاد عمدتــا 
شــامل سیاســتگذاری بــرای کاهــش بازماندگــی تحصیلــی 
آموزشــی عدالــت  ایجــاد  بــرای  ردیفــی  قالــب  در   و 

 است. ایلنا

گزارش روز

 جوالن موتورسواران 
و نقض حریم شهروندی

ــه اوضــاع رانندگــی راکبیــن موتورســیکلت  ــا نیم نگاهــی ب ب
مشــخص می شــود کــه ظاهــرا قوانیــن راهنمایــی و رانندگــی 
درخصــوص ترافیــک و عبــور و مــرور بــه هیــچ عنــوان بــرای 
ــا،  ــدن در پیاده روه ــف نشــده اســت. ران موتورســواران تعری
حرکــت خــاف جهــت مســیر، حــرکات نمایشــی و مارپیــچ، 
ــی  ــاد آلودگ ــارف، ایج ــار غیرمتع ــل ب ــرخ زدن، حم تک چ
صوتــی و دودزا بــودن در شــهر از جملــه مــواردی هســتند کــه 
گویــا در موتورســواران نهادینــه شــده اند و از هــر شــهروندی 
ــر  ــیکلت را ذک ــدگان موتورس ــات رانن ــوارد تخلف ــی م بخواه
ــوارد  ــاال و م ــای ب ــی از گزینه ه ــخش یک ــا پاس ــد، قطع کن
ــهر،  ــای ش ــا و کوچه پس کوچه ه ــت. در خیابان ه ــر اس دیگ
ــن وســیله  ــد کــه ای ــون جــوالن می دهن موتورســوران بی قان
را بســیار خطرنــاک و مرگبــار بــه نظــر می رســاند و موجــب 

ــاده می شــود.  ــران پی نقــض حریــم شــهروندان و عاب
ــم  ــودن، کم حج ــه ارزان ب ــه ب ــا توج ــه ب ــیله نقلی ــن وس ای
بــودن و تســهیل در رانــدن، طرفــداران زیــادی دارد؛ در 
ــه خطــرات  ــان موتورســیکلت ها ب ــی کــه برخــی از راکب حال
و آســیب پذیری آن نســبت بــه دیگــر وســایل نقلیــه توجــه 
چندانــی نمی کننــد. در ترددهــای روزمــره در خیابان هــا 
و ترافیــک شــاهدیم کــه اســتفاده از موتورســیکلت بســیار 
ــداول شــده و موتورسیکلت ســواران بیشــترین نقــش را  مت
در وقــوع ســوانح رانندگــی دارنــد. در حقیقــت این طــور جــا 
ــی های  ــی، خط کش ــی و رانندگ ــن راهنمای ــه قوانی ــاده ک افت
ــن  ــایر قوانی ــوع و س ــف ممن ــای توق ــاده، مکان ه ــر پی عاب
حمــل و نقــل شــهری فقــط جهــت رعایــت راننــدگان 
خودروهــا وضــع شــده؛ در حالــی کــه طبــق قانــون شــامل 
تمــام وســایل نقلیــه می شــود و موتورســواران نیــز بایــد بــه 

ــد.  ــکات توجــه کنن ایــن ن
برخــورد  تشــدید  دربــاره  کــه  بحث هایــی  از  گذشــته 
ــع  ــف و وض ــواران متخل ــا موتورس ــی ب ــی و رانندگ راهنمای
می شــود  موتورســوارها  بــرای  ســنگین تر  جریمه هــای 
کــه البتــه در پیشــگیری از حــوادث اثرگــذار اســت، مشــکل 
اصلــی برخــی از موتورســواران ناآشــنایی آن هــا بــا فرهنــگ 
ــت و  ــتفاده درس ــن اس ــور یقی ــه ط ــت. ب ــواری اس موتورس
ــد فرهنگ ســازی شــود  ــه، بای ــن وســیله نقلی ــی از ای اصول
ایــن  در  کنونــی  ناهنجاری هــای  علــت  بزرگ تریــن  و 
موضــوع را بایــد رشــد نکــردن ایــن فرهنــگ در بیــن جامعــه 
رانندگــی  بهبــود  زمینه ســاز  فرهنگ ســازی،  دانســت. 
موتورســواران بــوده و عــاوه بــر ایــن در بررســی رفتارهــای 
ــا  ــر در آن ه ــن درک خط ــر موتورســیکلت رانان و تعیی پرخط

ــت.  ــر اس ــی مؤث ــوادث ترافیک ــش ح در کاه
عــده ای در اســتفاده از موتورســیکلت و رعایــت قوانیــن 
رانندگــی هنــوز خــود را ملــزم بــه رعایــت قوانیــن نمی داننــد؛ 
رعایــت فرهنــگ شــهروندی، امنیــت روانــی در جامعه اســت 
ــی  ــه کاف ــه آن توج ــرورت ب ــک ض ــوان ی ــه عن ــد ب ــه بای ک

شــود.  ایمنــا

کوتاه اخبار 
 کشف کاالهای قاچاق میلیاردی 

در یزد
یــک میلیــارد ریــال پوشــاک قاچــاق در یــزد کشــف شــد. 
ســرهنگ حســین رضایــی، رئیــس پلیــس آگاهی اســتان 
یــزد، گفــت: مامــوران پلیــس در بازرســی از یــک انبــار در 
ــه  ــاق را ب ــی قاچ ــاک خارج ــزار و ۲۰۰ پوش ــزد ه ــهر ی ش

ارزش یــک میلیــارد ریــال کشــف کردنــد.
 ســرهنگ رضایــی افــزود: مامــوران اداره مبــارزه بــا قاچــاق 
کاال و ارز پلیــس آگاهــی ایــن اســتان ضمــن هماهنگــی 
ــاک  ــار پوش ــک انب ــی از ی ــی، بازرس ــوز قضائ ــذ مج و اخ

ــد. قاچــاق را در دســتور کار خــود قــرار دادن
وی گفــت: مامــوران در بازرســی از ایــن انبــار، هــزار و ۲۰۰ 
ــی را  ــوز گمرک ــد مج ــاق فاق ــی قاچ ــاک خارج ــوع پوش ن

ــد.  ــز دســتگیر کردن ــم را نی کشــف و دو مته
ــده  ــزد ارزش برآوردش ــتان ی ــی اس ــس آگاه ــس پلی رئی
ایــن پوشــاک های کشف شــده را یــک میلیــارد ریــال 
بیــان کــرد و افــزود: امــوال کشف شــده بــه گمــرگ اســتان 

ــد. باشــگاه خبرنــگاران ــل داده ش تحوی

GPS قتل برای
اعــام کــرد  بــا پلیــس تمــاس گرفــت و  مــردی 
ــت.  ــانده اس ــل رس ــه قت ــان ب ــرش را در منزلش همس
ــوران  ــی از مأم ــرعت تیم ــه س ــر، ب ــن خب ــام ای ــا اع ب
صحــت  بررســی  بــرای  مســعودیه   ۱۵7  کانتــری 
و ســقم موضــوع بــه محــل اعــام خبــر در طبقــه چهــارم 
ــزام  ــعودیه اع ــه مس ــه در منطق ــار طبق ــاختمان چه س

شــدند.
ــا جســد  ــه منــزل ب  مأمــوران انتظامــی پــس از ورود ب
زن ۴7 ســاله ای داخــل حمــام و در حالــی کــه طنــاب 
پــرده دور گردنــش پیچیــده شــده بــود، مواجــه شــدند. 
دقایقــی بعــد مراتــب ایــن اتفــاق بــه بازپــرس کشــیک 
ــب  ــن ترتی ــه ای ــد و ب ــام ش ــز اع ــت نی ــل پایتخ قت
ــران،  ــی ته ــور جنای ــرس ام ــتا، بازپ ــن مدیرروس محس
بــه همــراه اکیــپ تشــخیص هویــت آگاهــی در صحنــه 

جــرم حاضــر شــدند.
ــات از  ــرم، تحقیق ــه ج ــرس در صحن ــور بازپ ــا حض  ب
شــوهر ۵۰ ســاله مقتــول آغــاز شــد و وی در اظهاراتــش 
بــه بازپــرس گفــت: ۲۴ ســال پیــش بــا همســرم ازدواج 

ــر دارم.  ــردم و دو دخت ک
ــی  ــد؛ از زمان ــم مدرســه بودن ــل دختران ــوع قت ــان وق زم
ــن  ــکم م ــل ش ــردم، او داخ ــرم ازدواج ک ــا همس ــه ب ک
»جی.پــی.اس« کار گذاشــته و هــر جایــی کــه مــی روم، 
رد مــرا می زنــد؛ بــه همیــن دلیــل از دســت او ناراحــت و 
بــا وی درگیــر شــدم. دعــوای مــا از داخــل اتــاق پذیرایی 
آغــاز و بــه داخــل حمــام کشــیده شــد. مــن در حمــام با 
طنــاب پــرده او را خفــه کــردم و بعــد از قتــل بــا پلیــس 

تمــاس گرفتــم.
پرونــده  متهــم  داد کــه  نشــان  اولیــه  تحقیقــات   
ــرانجام  ــه دارد. س ــه شیش ــاد ب ــه اعتی ــت ک مدت هاس
بــا دســتور بازپــرس امــور جنایــی تهــران جســد مقتــول 
بــرای بررســی بیشــتر بــه پزشــکی قانونــی منتقــل شــد 

ــه دارد. فــارس ــده ادام ــن پرون ــاره ای ــات درب و تحقیق

کنش    وا

محققان انجمن سرطان   سیگار و 
چاقی، هنوز هم مهم ترین عوامل خطر ابتا به سرطان 
هستند؛ سیگار، مسئول نیمی از موارد ابتا به سرطان 

است.

معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و 
پرورش   با توجه به اینکه تقارن ماه رمضان و 
امتحانات دانش آموزان تا چند سال آینده ادامه دارد 
امکان جابه جایی زمان امتحانات وجود ندارد و بهتر 

است دانش آموزان به این مسئله عادت کنند.

رئیس ستاد انتخابات استان یزد  
در این دوره از انتخابات ۹۰۰ هزار برگ تعرفه بین 

شعب اخذ رأی توزیع شد.

معاون امور بین الملل و حقوقی پلیس 
فتا   بیش از ۴۶ میلیون کاربر ایرانی در فضای 

سایبری فعالیت می کنند. در حال حاضر پلیس 
فتا همکاری و تعامل مطلوبی با سایر مجموعه های 
پلیسی ناجا دارد و در صورت لزوم در مأموریت های 

محول شده، از آن ها پشتیبانی فنی و تخصصی 
می کند.

وزیر بهداشت   هر دولتی انتخاب شود، 
موظف به ادامه طرح تحول سامت است؛ زیرا مردم 

در این حوزه مشکات زیادی دارند و هر حکومتی 
در بخش امنیت، سامت و آموزش، سرمایه گذاری 

زیادی می کند و ایران نیز با توجه تکالیف قانون 
اساسی، موظف به ادامه طرح تحول سامت است.

مدیر کل عتبات سازمان حج و زیارت 
  نام نویسی برای اعزام متقاضیان به عتبات 

عالیات در روزهای ماه مبارک رمضان در کاروان ها 
آغاز شده و روند اعزام ها از روز اول ماه مبارک انجام 

می گیرد. در نیمه اول ماه مبارک رمضان حدود ۴۰ 
کاروان یعنی نزدیک به ۲ هزار نفر به عتبات اعزام 

خواهند شد؛ اما این تعداد در نیمه دوم ماه مبارک 
رمضان افزایش می یابد.

معاون میراث فرهنگی کشور   
خرداد امسال نخستین گروه از کارشناسان کشورمان 

برای ساماندهی موزه های عراق به این کشور اعزام 
می شوند. اعزام این گروه از کارشناسان ایرانی برای 

پیگیری و بررسی گنجینه های موزه های عراق خواهد 
بود.

معاون سازمان محیط زیست  
در حال حاضر بالغ بر ۲۹۶7 هکتار پرونده زمین خواری 

مفتوح در محاکم قضایی داریم. بخش حقوقی 
سازمان محیط زیست در سراسر کشور پیگیر رفع 

تصرفات این اراضی است و ادارات کل محیط زیست 
استان ها به نمایندگی از سازمان حفاظت محیط 

زیست در حال پیگیری و رفع این تصرفات هستند.

از قتل شوهرم پشیمانم

مریــم ۴۵ ســال از بهــار زندگــی اش می گذشــت. او هیــچ گاه 
فکــر نمی کــرد بیمــاری و افســردگی آنچنــان بــر جانــش رخنــه 
کنــد کــه جــان شــوهر ســابقش را بگیــرد و یگانــه دختــرش را 
داغــدار کنــد. بســیار پشــیمان اســت و می گویــد اگــر افســرده 
ــا  ــه اینج ــی داد و کارش ب ــت رخ نم ــن جنای ــاید ای ــود ش نب
ــی  ــا او گفت وگوی ــد. ب ــدار نمی ش ــرش داغ ــید و دخت نمی کش

انجــام داده ایــم.
 چطور با مقتول آشنا شدی؟

ــم  ــا ه ــنتی ب ــور س ــه ط ــش ب ــال پی ــوهرم ۲7 س ــن و ش م
ازدواج کردیــم و ثمــره زندگی مــان یــک دختــر ۲۶ ســاله 
اســت. مــن بــه دلیــل تفاوت هایــی کــه خانــواده ام میــان مــن 
و خواهــر و بــرادرم می گذاشــتند، در ســن پاییــن ازدواج کــردم 
بــه امیــد اینکــه شــرایط بهتــر شــود کــه نشــد. حتــی بــا تولــد 

ــر نشــد. ــان بهت ــرم شــرایط زندگی م دخت
 علت اختالفتان چه بود؟

شــوهرم معتــاد شــده بــود و مشــروب هــم می خــورد. همیــن 
ــه  ــم ب مشــکات و درگیری هــا باعــث شــد کــه کم کــم اعصاب
ــای  ــوردم. بدرفتاری ه ــرص می خ ــرانه ق ــزد. خودس ــم بری ه
شــوهرم ادامــه پیــدا کــرد و افســردگی ام هــر روز بیشــتر شــد.

 چرا افسردگی ات را درمان نکردی؟
ــود  ــه ش ــری متوج ــرد دیگ ــا ف ــوهرم ی ــر ش ــیدم اگ می ترس
ــه افســردگی  ــا ب ــن حــال روحــی ام خــوب نیســت و مبت م
ــرم.  ــرار بگی ــم ق ــران و اطرافیان ــخر دیگ ــورد تمس ــده ام، م ش
نمی خواســتم کســی مــرا دیوانــه خطــاب کنــد. چــون شــوهرم 
اعتیــادش را هــم تــرک نمی کــرد، مصمــم بــه جدایــی شــدم.

 دلت برای دخترت تنگ نمی شد؟
دلــم برایــش خیلــی تنــگ می شــد. در زمــان جدایــی از 

پــدرش بــه دیدنــم می آمــد و همدیگــر را می دیدیــم.
 پس از جدایی تنها زندگی می کردی؟

ــد و از  ــه نش ــر ک ــی بهت ــد زندگ ــه امی ــردم ب ــاره ازدواج ک دوب
ــراغم  ــاره س ــردگی دوب ــدم. افس ــدا ش ــز ج ــم نی ــوهر دوم ش
ــه  ــرس از اینک ــتم. ت ــی نداش ــال و روز خوش ــود. ح ــده ب آم
دیوانــه خطابــم کننــد، باعــث می شــد بــه دنبــال درمــان 
ــت  ــا درخواس ــش ب ــال پی ــک س ــا از ی ــروم؛ ام ــاری ام ن بیم
دختــرم کــه می گفــت پــدرش بیمــار اســت و نیــاز بــه کمــک 

ــم. ــان رفت دارد، نزدش
 از قبل قصد کشتنش را داشتی؟

بــاور کنیــد نــه. آن روز مــرگ شــوهرم ناخواســته رخ داد. مــن 
نمی خواســتم او بمیــرد و قاتــل شــوم و دختــرم داغــدار شــود. 

همــه چیــز در یــک لحظــه اتفــاق افتــاد کــه از بــه یــاد آوردن 
آن روز هنــوز می ترســم و کابــوس روز جنایــت هــر لحظــه بــا 
مــن اســت. او در زندگــی بــه مــن بــدی کــرده بــود، امــا حاضر 

بــه مرگــش نبــودم.
 چطور او را کشتی؟

ــه  ــرای نظافــت و پختــن غــذا ب ــود و مــن ب ــه نب دختــرم خان
خانــه شــوهر ســابقم رفتــه بــودم. صبــح او بــا مــن بگومگــو 
ــرل  ــدم و کنت ــی ش ــش عصبان ــنیدن حرف های ــا ش ــرد. ب ک
خــودم را از دســت داده و نمی دانســتم بایــد چــه کنــم. 
ــودم  ــگار خــودم نب ــد؛ ان ــاره آن روز افســردگی ســراغم آم دوب
و فــرد دیگــری در وجــودم رخنــه کــرده بــود. عصبانــی شــدم 
ــال  ــی زدم. ح ــرش ضربه های ــه س ــتم و ب ــکن را برداش قندش
ــدی را  ــای بع ــو ضربه ه ــا چاق ــد از آن ب ــتم. بع ــی نداش خوب

ــردم. وارد ک
 با جسد چه کردی؟

ــتم  ــد نشس ــار جس ــاعاتی کن ــود. س ــد ب ــدت ب ــه ش ــم ب  حال
ــدم  ــازه فهمی ــردم و ت ــه ک ــدم، گری ــه خــود آم ــه ب ــی ک و زمان
ــی  ــم. از طرف ــه کن ــد چ ــا جس ــودم ب ــده ب ــته ام. مان او را کش
هــر لحظــه ممکــن بــود دختــرم از راه برســد. تصــور می کــردم 
ــاید راز  ــم، ش ــا کن ــی ره ــرم و جای ــرون بب ــد را بی ــر جس اگ
ــم و  ــی گرفت ــک تاکس ــد. ی ــه نش ــد ک ــان بمان ــت پنه جنای
ــتم از  ــده و می خواس ــو پیچی ــد را درون پت ــه جس ــی ک زمان
ــا داد و  ــه بیــرون ببــرم، راننــده تاکســی متوجــه شــد و ب خان
ــرار  ــم ف ــه بتوان ــش از آنک ــد و پی ــایه ها آمدن ــاد او همس فری

ــدم. ــت ش ــم بازداش کن
 از جنایت پشیمانی؟

خیلــی پشــیمانم. دســت خــودم نبــود. نمی خواســتم او 
ــد. ــت ش ــن جنای ــث ای ــاری ام باع ــرد. بیم بمی

 واقعا افسرده ای؟
پزشــکی قانونــی اعــام کــرده دچــار افســردگی ام و بایــد چنــد 
ــرم  ــرای دخت ــم ب ــوم. دل ــتری ش ــی بس ــز روان ــاه در مرک م
تنــگ شــده اســت. می خواهــم بــه او بگویــم پشــیمانم. 
نمی خواســتم پــدرش بمیــرد. افســردگی باعــث شــد دســتم 

ــوده شــود.  ــدرش آل ــه خــون پ ب
دختــرم را دوســت دارم. می خواهــم بدانــد کــه مــن نمی خواســتم 
ــت  ــه عصبانی ــک لحظ ــود. ی ــدار ش ــرد و او داغ ــدرش بمی  پ
ــه  ــت ب ــد دس ــث ش ــود، باع ــودم ب ــه در وج ــردگی ک و افس
ــه  ــم ک ــتم و می خواه ــرم هس ــرمنده دخت ــم. ش ــت بزن جنای

ــد. جــام جــم آنالیــن ــرا ببخش م

ــوان و  ــک زن ج ــا ی ــی ب ــتی خیابان ــی دوس ــه در پ ــردی ک م
ــر را  ــره ۲ زن دیگ ــیطانی او، چه ــه های ش ــر وسوس ــت تأثی تح
ــوزانده ــهد س ــتناکی در مش ــرز وحش ــه ط ــید ب ــیدن اس ــا پاش  ب
ــا تــاش یــک ماهــه کارآگاهــان اداره جنایــی پلیــس آگاهــی  ب
خراســان رضــوی بــه همــراه دیگــر همدســتانش دســتگیر شــد.
ــوار  ــاه ســال گذشــته، ۲ زن جــوان در بول ــل شــب ۲۴ آذرم اوای
عبدالمطلــب مشــهد بــه ســوی منزلشــان حرکــت می کردنــد کــه 
ناگهــان مــرد نقابــداری از پشــت یــک دســتگاه خــودرو بیــرون 
آمــد و محتویــات مایــع ظرفــی را کــه دســتش بــود بــه صــورت 
زن ۳۵ ســاله پاشــید. زن جــوان در حالــی کــه جیــغ می کشــید 
ســوختم ســوختم، ناخــودآگاه دســتانش را وحشــت زده بــر 
ــرد  ــد. م ــع ش ــت او جم ــی از پوس ــه بخش ــید ک ــش کش صورت
ــک  ــن زن و در ی ــراش ای ــای دلخ ــه فریاده ــه ب ــدار بی توج نقاب
چشــم بــر هــم زدن بــه ســوی دوســت وی کــه زن ۳7 ســاله ای 
بــود، دویــد و باقی مانــده مایــع قوطــی را نیــز بــر ســر و صــورت 
او خالــی کــرد. ایــن مــرد ســپس بــر تــرک موتورســیکلت 
همدســتش نشســت کــه منتظــرش بــود و از محــل فــرار کــرد. 
فریادهــای وحشــتناک ۲ زن ۳۵ و ۳7 ســاله توجــه رهگــذران 
را بــه خــود جلــب کــرد و عــده ای از شــهروندان بــرای کمــک بــه 
آســیب دیدگان وارد عمــل شــدند. ســوزش شــدید صــورت ۲ زن 
غیرقابــل تحمــل بــود و برخــی از اهالــی و کســبه تــاش کردنــد 
ــور را  ــع مذک ــار مای ــا، آث ــر ســر و صــورت زن ه ــن آب ب ــا ریخت ب
ــن  ــا ای ــد؛ ام ــن ببرن ــد، از بی ــید باش ــت اس ــال می رف ــه احتم ک
اقدامــات مؤثــر نبــود تــا اینکــه دقایقــی بعــد نیروهــای اورژانــس 
بــه محــل حادثــه رســیدند و ۲ مصــدوم را بــه بیمارســتان امــام 

رضــا)ع( منتقــل کردنــد. 
ــری  ــوران کانت ــس ۱۱۰، مأم ــه پلی ــه ب ــن حادث ــزارش ای ــا گ ب
ــق در  ــه تحقی ــد و ب ــز در محــل حضــور یافتن شــفای مشــهد نی
این بــاره پرداختنــد. بررســی های آنــان مشــخص کــرد ۲ زن 
ــد؛  ــرار گرفته ان ــداران موتورســوار ق ــورد اسیدپاشــی نقاب جــوان م
ــه اهمیــت و حساســیت موضــوع و بــه دســتور  ــا توجــه ب امــا ب
ماجــرای  پیگیــری  رضــوی،  خراســان  انتظامــی  فرمانــده 
اسیدپاشــی هولنــاک بــه پلیــس آگاهــی خراســان رضــوی 
ــی  ــده اداره جنای ــان ورزی ــی از کارآگاه ــا گروه ــد ت ــپرده ش س
ــرای  ــواه ب ــد رزمخ ــرهنگ کارآگاه حمی ــتقیم س ــارت مس ــا نظ ب

ــوند.  ــل ش ــی وارد عم ــان اسیدپاش ــایی عام شناس
 فرمانــده انتظامــی خراســان رضــوی بــه تشــریح رونــد پیگیــری 
و تــاش یــک ماهــه کارآگاهــان پلیــس آگاهــی خراســان رضوی 
ــه  ــی ب ــان اسیدپاش ــه مصدوم ــس از آنک ــت: پ ــت و گف پرداخ
ــن  ــی در ای ــای پلیس ــد، پیگیری ه ــال یافتن ــی انتق ــز درمان مرک
بــاره آغــاز شــد تــا اینکــه ۴۸ ســاعت بعــد از وقــوع ایــن حادثــه 
ــارات  ــد و در اظه ــم ش ــه تکل ــادر ب ــاله ق ــت« زن ۳7 س »میمن
ــه  ــر ب ــاعت 7 بعدازظه ــدود س ــت: ح ــان گف ــه کارآگاه ــود ب خ
همــراه دوســتم »ســمانه« )۳۵ ســاله( از قرعــه کشــی صنــدوق 
خانوادگــی بازمی گشــتیم، امــا هنــوز مســافتی تــا منــزل دوســتم 
ــان  ــر و صورتم ــه س ــداری ب ــرد نقاب ــان م ــه ناگه ــود ک ــده ب مان
ــا یــک دســتگاه  ــه همــراه یــک مــرد دیگــر ب اســید پاشــید و ب

ــواری شــدند.  موتورســیکلت از محــل مت
ســردار بهمــن امیری مقــدم افــزود: بررســی ها و تحقیقــات 

ــه  ــن حادث ــدوم ای ــه مص ــت ک ــه یاف ــی ادام ــان در حال کارآگاه
نیــز نتوانســت ســرنخی از عامــان اسیدپاشــی بــه پلیــس 
ــا  ــی ب ــی و تخصص ــات فن ــود اقدام ــن وج ــا ای ــد. ب ــه کن ارائ
اســتفاده از شــگردهای پلیســی نشــان داد کــه تناقض هایــی در 
اظهــارات مصدومــان بــا تحقیقــات پلیــس وجــود دارد؛ چــرا کــه 
بررســی های غیرمحســوس کارآگاهــان از بــروز بعضــی اختافات 
خانوادگــی و همچنیــن زمــان تــردد مصدومــان حکایــت می کــرد 
و از ســوی دیگــر هــم ردپــای زن دیگــری در شــب وقــوع حادثــه 

بــه میــان آمــد. 
رئیــس پلیــس خراســان رضــوی تصریــح کــرد: تحقیقــات 
ــواده  ــای خان ــون، اعض ــال ۹۵ تاکن ــرداد س ــرد از خ ــخص ک مش
ــد؛  ــرار گرفته ان ــراد ناشــناس ق ــد اف »ســمانه« بارهــا مــورد تهدی
ــب  ــی، تخری ــر اسیدپاش ــده دیگ ــه دارای ۴ پرون ــوری ک ــه ط  ب
ــن  ــد. همچنی ــهر بوده ان ــف ش ــای مختل ــد در کانتری ه و تهدی
بررســی های کارآگاهــان بیانگــر آن بــود کــه افــراد ناشــناس کــه 
ــی و در  ــای عموم ــد، از تلفن ه ــد می کردن ــواده را تهدی ــن خان ای

ــد.  ــان تمــاس گرفته ان ــا آن ــی مختلــف ب فواصــل زمان
ــد:  ــادآور ش ــوی ی ــان رض ــتان خراس ــی اس ــد انتظام ــام ارش مق
ــاره مصدومــان را مــورد  ــات دوب ــن عملی کارآگاهــان در ادامــه ای
 بازجویــی قــرار دادنــد کــه ایــن بــار ماجــرا رنــگ دیگــری یافــت 
و مشــخص شــد کــه شــب حادثــه هــووی »ســمانه« کــه »الناز« 
ــر خــودرو پرایــدش کــرده و پــس از  ــام دارد، آن هــا را ســوار ب ن

ــاده شــده اند.  ــه پی گشــت وگذاری در شــهر در محــل حادث
ــا صــدور  ــه ب ــز بافاصل ــن زن نی ــت: ای ــدم گف ســردار امیری مق
ــت؛  ــرار گرف ــی ق ــورد بازجوی ــد و م ــار ش ــی احض ــتور قضای دس
امــا مدعــی شــد کــه او نیــز چنــد بــار مــورد تهدیــد قــرار گرفتــه 
ــد  ــون بودن ــه وی مظن ــه ب ــان ک ــال کارآگاه ــن ح ــت. در عی اس
ــا شــیوه غیرمحســوس ادامــه  بررســی های تخصصــی خــود را ب
ــن زن در  ــتن ای ــت داش ــرنخ هایی از دس ــه س ــا اینک ــد ت دادن
ــرد:  ــان ک ــد. وی خاطرنش ــت آم ــه دس ــی ب ــرای اسیدپاش ماج
تحقیقــات بیانگــر آن بــود کــه »النــاز« )زن ۲۴ ســاله( بــا فــردی 
ــارف  ــط غیرمتع ــا یکدیگــر رواب ــام »ر.ک« آشــنا شــده و ب ــه ن ب
ــری  ــا پیگی ــی ب ــای اطاعات ــل رصده ــن دلی ــه همی ــد؛ ب دارن
ــا اینکــه  ــان ادامــه یافــت ت بعضــی پیامک هــای ارســالی مظنون
افــراد ناشناســی کــه اعضــای ایــن خانــواده را تهدیــد کــرده بودنــد 

شناســایی شــدند. 
ردپــای »ر.ک«  افــراد مظنــون  میــان  در  تأکیــد کــرد:   وی 
ــد  ــاهده ش ــز، مش ــام دارد نی ــه »م« ن ــرادرش ک ــن ب  و همچنی
و بدیــن ترتیــب کارآگاهــان در حالــی »م« را دســتگیر کردنــد کــه 
ــد.  ــه بودن ــتان ها گریخت ــی از شهرس ــه یک ــاز« و »ر.ک« ب »الن
بنابرایــن آن هــا بــا اســتفاده از یــک برنامه ریــزی ویــژه اطاعاتــی 
ــی  ــار نیروهــای عملیات ــت و گرفت ــه مشــهد هدای از شهرســتان ب

شــدند. 
امیــری مقــدم اضافــه کــرد:  بهمــن  ســردار ســرتیپ دوم 
ــت  ــی برداش ــرای اسیدپاش ــرده از ماج ــا پ  »ر.ک« در بازجویی ه
ــاز«  ــیطانی »الن ــه های ش ــر وسوس ــت تأثی ــد: تح ــرف ش  و معت
و بــا همدســتی بــرادرش اقــدام بــه اسیدپاشــی کــرده تــا »الناز« 
از همســر خــود و هوویــش انتقــام بگیــرد! تحقیقــات بیشــتر در 

این بــاره همچنــان ادامــه دارد. رکنــا
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۳۰ اردیبهشــت ماه مصــادف بــا روز ابــاغ سیاســت های 
ــه  ــری ب ــم رهب ــام معظ ــوی مق ــت از س ــی جمعی کل
عنــوان »روز ملــی جمعیــت« در تقویــم رســمی 
کشــور بــه ثبــت رســید. در ســال ۹۳ بــود کــه 
مقــام معظــم رهبــری بــا توجــه بــه اهمیــت مقولــه 
ــه پویندگــی  ــا توجــه ب ــی و ب ــدار مل ــت در اقت جمعی
بالندگــی و جوانــی جمعیــت کنونــی بــه عنــوان 
ــران کاهــش  ــت جب ــاز و در جه ــک فرصــت و امتی ی
ــال های  ــاروری در س ــرخ ب ــت و ن ــد جمعی ــرخ رش ن
گذشــته، سیاســت های کلــی جمعیــت را ابــاغ 
فرمودنــد و بــا در نظــر داشــتن نقــش ایجابــی 
جمعیــت در پیشــرفت کشــور، تأکیــد فرمودنــد 
بــرای  جامــع  برنامه ریزی هــای  اســت  الزم  کــه 
فرهنگــی کشــور  و  اجتماعــی  اقتصــادی،  رشــد 
ــا سیاســت های جمعیتــی انجــام گیــرد.   متناســب ب
ــوی  ــد از س ــت در ۱۴ بن ــی جمعی ــت های کل سیاس
مقــام معظــم رهبــری بــه رؤســای قــوای ســه گانــه 
و همچنیــن مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام اباغ 
شــد و روز بعــد ایــن تاریــخ ۳۱ اردیبهشــت نیــز ایــن 
ــاون اول  ــری، مع ــر جهانگی ــط دکت ــت ها توس سیاس

ــی  ــور اجرای ــه منظ ــتگاه ها ب ــه دس ــور، ب رئیس جمه
ــد. ــاغ گردی ــدن اب ش

ارتقــا، پویایــی، بالندگــی و جوانــی جمعیــت بــا 
افزایــش نــرخ بــاروری به بیش از ســطح جانشــینی، 
رفــع موانــع ازدواج، تســهیل و ترویج تشــکیل خانواده 
و افزایــش فرزنــد، کاهــش ســن ازدواج، اختصــاص 
ــژه در دوره  ــادران به وی ــرای م ــب ب ــهیات مناس تس
بــارداری و شــیردهی و پوشــش بیمــه ای هزینه هــای 
زایمــان و درمــان نابــاروری مــردان و زنــان، تحکیــم 
ــواده، ترویــج و نهادینه ســازی  ــداری خان بنیــان و پای
ســطح  ارتقــای  اســامی ایرانی،  زندگــی  ســبک 
ــه ســالم  ــه زندگــی، تأمیــن ســامت و تغذی ــد ب امی
جمعیــت و پیشــگیری از آســیب های اجتماعــی و ... 

ــت. ــت اس ــی جمعی ــت های کل ــاد سیاس از مف
  توســعه جمعیــت نیازمنــد سیاســتگذاری 

درســت و کارآمــد
 از آنجــا کــه مقولــه جمعیــت، نقــش مهمــی در 
ــد  ــا می کن ــوری ایف ــر کش ــی ه ــدار مل ــش اقت افزای
ــادی و  ــعه اقتص ــد توس ــاختار آن در رون ــود س و بهب
ــراغ  ــه س ــزایی دارد، ب ــر بس ــع تأثی ــی جوام اجتماع
ــس  ــران و رئی اســتاد جمعیت شناســی دانشــگاه ته

انجمــن جمعیت شناســی ایــران رفتیــم.

ــه  ــدآوری را دو مقول ــت و فرزن ــش جمعی  وی کاه
ــت  ــد جمعی ــت: رش ــرد و گف ــوان ک ــم عن ــدا از ه ج
ــت و از  ــش یاف ــیدی افزای ــران از ۱۳۳۵ خورش در ای
آن پــس هــر ســال یــک میلیــون تــن بــه جمعیــت 
ــران دارای کاهــش  ــن ای ــزوده شــد؛ بنابرای ــران اف ای
جمعیــت نیســت. در ۱۳۹۵ خورشــیدی جمعیــت 
ــت احــوال  ــار ثب ــه آم ــر پای ــر شــده و ب ــران ۸ براب ای
ــون و  ــک میلی ــش از ی ــران بی ــته، ای ــال گذش در س
چهارصــد زاد و ولــد و کمتــر از ۴۰۰ هــزار فــوت داشــته 

اســت.
ــش  ــزان افزای ــه می ــاره ب ــا اش ــی ب ــد میرزای  محم
ــرد:  ــوان ک ــران عن ــالی در ای ــه کهنس ــت رو ب جمعی
جمعیت شناســی ایــران قواعــد و مقــررات خــود 
بــاروری،  و  ولــد  و  زاد  پیامــد کاهــش  و  دارد  را 
در  می شــود.  محســوب  جمعیــت  ســالخوردگی 
صورتــی می تــوان جمعیــت ایــران را ســالخورده 
ــاالی  ــه ب ــت کشــور ب ــه ۱۵ درصــد جمعی دانســت ک
شــروع ســن ســالخوردگی یعنــی ۶۵ یــا 7۰ ســالگی 
برســند. البتــه ۵۰ ســال طــول می کشــد تــا جمعیــت 
ــج نشــان می دهــد در  ــران ســالخورده شــود. نتای ای
ســال ۱۴۳۰ خورشــیدی بیــش از ۶۰ درصــد جمعیــت 
ــران در  ــت ای ــت و جمعی ــاله اس ــران ۱۵ و ۶۴ س ای

ــد. ــرار دارن ــال ق ــوه فع ســن بالق
وی گفــت: در ۱۳۶۵ خورشــیدی ۴۵ درصــد جمعیــت 

ایــران زیــر ۱۴ ســال، یعنــی ایــران دارای جوان تریــن 
ــا بود. جمعیــت دنی

 توانمندی جوانان یک اصل است
اســتاد جمعیت شناســی دانشــگاه تهــران دربــاره 
ــوان  ــر بت ــت: اگ ــران گف ــد در ای ــالخوردگی توانمن س
ــالخوردگی  ــران از س ــار آورد، ای ــد ب ــان را توانمن جوان
توانمنــدی نیــز برخــوردار خواهــد شــد. در واقــع اگــر 
بــاروری زیــر ســطح جانشــینی در ایــران ادامــه یابــد، 
تــا ۴۰ ســال دیگــر، رشــد جمعیــت ایــران بــه صفــر 
ــا رشــد  ــه ایــن دلیــل نبایــد اجــازه داد ت می رســد. ب
جمعیــت بــه صفــر برســد و تنهــا راه آن فراهــم کــردن 
ــه  ــا توجــه ب ــان اســت. ب ــرای جوان شــرایط ازدواج ب
اینکــه میانگیــن ســن ازدواج زنــان بــه ۲۴ و مــردان 

بــا برنامه ریــزی درســت  بایــد  بــه ۲۸ رســیده، 
ــه ۲۲  ــان از ۲۴ ب ــرای زن ــن ازدواج را ب ــن س میانگی
ــاروری  ــزان ب ــش می ــر افزای ــر ب ــن ام ــه ای ــاند ک رس

ــذار اســت. بســیار تأثیرگ
بــاروری  افزایــش  در  اقتصــادی  توســعه   

اســت اثرگــذار 
ــان  ــا بی ــران ب ــی ای ــن جمعیت شناس ــس انجم رئی
بــاروری  افزایــش  در  اقتصــادی  توســعه  اینکــه 
خانواده هــای ایرانــی مؤثــر اســت، یــادآور شــد: 
ــهری  ــده ش ــرایط پیچی ــی و ش ــبک زندگ ــه س البت
نیــز در ایــن امــر مؤثــر اســت. در گذشــته تأکیــد بــر 
ایــن بــود کــه خانواده هــا دو تــا ســه فرزنــد داشــته 
ــک  ــا دارای ی ــتر خانواده ه ــون بیش ــا اکن ــند، ام باش
و دو فرزنــد هســتند. محمــد میرزایــی عنــوان کــرد: 
ــه  ــاروری را ب ــد ب ــت بای ــش جمعی ــتای افزای در راس
ــد  ــه رش ــاند و این گون ــینی رس ــطح جانش ــاالی س ب
جمعیــت صفــر و منفــی نخواهــد شــد. اکنــون ایــران 
 بــه تعادلــی رســیده کــه هــم مــرگ و میــر و نیــز زاد 
ــد از  ــد نبای ــن زاد و ول ــا ای ــت؛ ام ــن اس ــد پایی و ول
مــرگ و میــر پایین تــر بیایــد کــه رشــد بــاروری 
ــی  ــت های جمعیت ــاره سیاس ــود. وی درب ــی ش منف
گفــت: اکنــون تصمیــم بــر ایــن امــر اســت کــه نــرخ 
ــا  ــن موضــوع ب ــه ای ــد ک ــش یاب ــاروری افزای رشــد ب

ــود. ــام می ش ــی انج ــی و تخصص ــد کارشناس دی

به مناسبت 3۰ اردیبهشت ماه »روز ملی جمعیت«

 توسعه جمعیت 
نیازمند سیاستگذاری درست و کارآمد

معــاون مرکــز امــور بین الملل و مــدارس خارج از کشــور وزارت 
ــوزان  ــام دانش آم ــه ثبت ن ــان اینک ــا بی ــرورش ب ــوزش و پ آم
ــه  ــت: آیین نام ــت، گف ــته اس ــال گذش ــق روال س ــاع طب اتب
مربــوط تنظیــم شــده و در تیرمــاه ابــاغ می شــود. ســید علــی 
حســینی دربــاره زمــان ثبت نــام دانش آمــوزان اتبــاع خارجــی 
ــق  ــاع طب ــوزان اتب ــام دانش آم ــرد: ثبت ن ــار ک ــدارس اظه در م
روال ســال گذشــته اســت. آیین نامــه مربــوط تنظیــم شــده و 

ــاغ می شــود.  ــاه اب در تیرم
وی افــزود: ثبت نــام از اتبــاع معمــوال ســه مــاه پیــش 
ــاز  ــاه آغ ــات و در تیرم ــس از امتحان ــدارس و پ ــروع م از ش
ــا  ــه اولی ه ــرای پای ــی ب ــا و مراحل ــه آزمایش ه می شــود. البت
ــه  ــرای بقی ــا ب ــت؛ ام ــر اس ــی زمانب ــه کم ــود ک ــام می ش انج
کــه در یــک مقطــع مشــغول تحصیــل هســتند و جابه جایــی 

ــوزان در  ــر دانش آم ــد دیگ ــام همانن ــد، ثبت ن ــه ندارن میان پای
ــود. ــام می ش ــه انج ــان مدرس هم

ــور  ــارج از کش ــدارس خ ــل و م ــور بین المل ــز ام ــاون مرک  مع
وزارت آمــوزش و پــرورش در پاســخ بــه اینکــه آیــا آن دســته 
ــته  ــال گذش ــه س ــی ک ــدارک هویت ــد م ــوزان فاق از دانش آم
ــاره آن را  ــد دوب ــد، بای ــت کردن ــور دریاف ــی از وزارت کش گواه
ــم وزارت  ــه تصمی ــتگی ب ــا بس ــت: این ه ــد، گف ــد کنن تمدی
ــور  ــه وزارت کش ــوارد در آیین نام ــن م ــه ای ــور دارد و هم کش
قیــد خواهــد شــد. امــا احتمــاال آن دســته کــه ســال گذشــته 
گواهــی موقــت داشــتند، بایــد دوبــاره از طریــق دفاتــر کفالــت 
آن را تمدیــد کننــد؛ امــا اتباعــی کــه چنــد ســال اســت 
 در مــدارس مــا تحصیــل می کننــد، نیــازی بــه ایــن کار   

ندارند. ایسنا

مدیــر کل هماهنگــی امــور اجرایــی مشــارکت های مردمــی 
کمیتــه امــداد امــام خمینــی)ره( کشــور گفــت: ۱۰ میلیــون خّیــر 
شناســنامه دار بــا کمیتــه امــداد امــام خمینــی)ره( همــکاری دارند. 
حــوزه  در  طرح هایــی کــه  کــرد:  اظهــار  رســتگار  ابوالقاســم 
ــته  ــود، دو دس ــد می ش ــه درآم ــر ب ــی منج ــارکت های مردم مش
 هســتند؛ یکــی طرح هــای عمومــی نظیــر صدقــات و زکات 
ــرام  ــرح اک ــل ط ــتند؛ مث ــاز هس ــر نی ــی ب ــا مبتن ــه طرح ه و بقی
ــرار داده  ــود ق ــت خ ــت حمای ــام را تح ــان ایت ــه حامی ــام ک  ایت
و آنــان از خدمــات درمــان، تأمیــن مســکن و معیشــت از ســوی 

ــوردار می شــوند.  ــود برخ ــان خ حامی
ــداد  ــه ام ــرد: درآمدهــا ۲۵ درصــد کل خدمــات کمیت ــان ک وی بی
ــش  ــد از بخ ــد و 7۵ درص ــکیل می دهن ــی)ره( را تش ــام خمین ام

ــود.  ــن می ش ــی تأمی دولت

ایــن مســئول اضافــه کــرد: ۲۹۲ میلیــارد تومــان صدقــات در ســال 
گذشــته جمــع آوری شــده کــه ایــن صدقــات در همــان شــهرهایی 

کــه جمــع آوری شــدند، هزینــه می شــود.
 وی افــزود: ســال گذشــته در طــرح اکــرام ۴۰۸ میلیــارد تومــان 
ــده  ــم ش ــزار یتی ــه ۲۸۰ ه ــی ب ــزار حام ــوی ۸۵۰ ه ــک از س کم

اســت. 
رســتگار بــا اعــام اینکــه ۱۰ میلیــون خّیــر شناســنامه دار بــا امــداد 
ــرام  ــرح اک ــرد: در ط ــه ک ــد، اضاف ــکاری دارن ــور هم ــام در کش ام
۵۰۰ نفــر از حامیــان طایــی هســتند؛ بــه ایــن معنــا کــه بیــش از 
۵۰ نفــر را تحــت پوشــش دارنــد یــا بــاالی ۲ میلیــون تومــان بــه 

ــد.  ــک می کنن ــداد کم ام
ایــن مقــام مســئول تصریــح کــرد: همچنیــن ۲۸۰۰ نفــر از ایتــام 

دارای رنکینــگ نقــره ای هســتند. مهــر

از ابتدای تیرماه صورت می گیرد

آغاز ثبت نام رایگان دانش آموزان اتباع خارجی
مدیر کل هماهنگی امور اجرایی کمیته امداد خبر داد:

همکاری ۱۰ میلیون خیّر شناسنامه دار با کمیته امداد

،،
مقولــه جمعیــت، نقــش مهمــی در 
افزایــش اقتــدار ملــی هــر کشــوری 
ایفــا می کنــد و بهبــود ســاختار آن در 
رونــد توســعه اقتصــادی و اجتماعــی 

جوامــع تأثیــر بســزایی دارد.
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