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اعتباربهچکبازمیگردد؟
در صفحه اقتصاد )3( بخوانید

امام خمینی)ره( ومستضعفان

خمینــی)ره(  امــام  کــه  واژه هایــی  جملــه  از   
 از روز اول مبــارزه بــه آن توجــه ویــژه داشــتند 
و بارهــا یــادآور می شــدند، موضــوع مســتضعفان 

محرومــان و پابرهنــگان اســت؛ همچنیــن صف آرایــی 
مســتکبران در مقابــل مســتضعفان، تقابــل عــدل و 
ــم و رویارویــی محرومــان و چپاولگــران، همــواره  ظل

کالم و پیــام امــام مــوج مــی زد. در 
امــام  حضــرت  کــه  منحصربه فــردی  اقدامــات  از   
قرآنــی  ادبیــات  از  اســتفاده  داشــتند،  خمینــی)ره( 
و  فرهنــگ  در  قرآنــی  کلیدواژه هــای  کــردن  وارد  و 

اســت. سیاســی  ادبیــات 
 امــام ادبیــات قــرآن را بــه فرهنــگ عمومــی مــردم 
ــات  ــه ادبی ک ــت  گف ــوان  ــن رو می ت ــد و از ای کردن وارد 
ایــن  از  یکــی  بــود.  قرآنــی  ادبیــات  امــام،  انقالبــی 

بــود... مســتضعفان  واژه  قرآنــی،  واژه هــای 

ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید
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علی حاجیانجانشین سردبیر

خانــواده ای پیــروز و موفــق اســت و در آن آرامــش 
و ســکینه حاکــم اســت کــه اعضــای آن کــه محــور 
اصلــی اش زن و مــرد هســتند، بــا صفــا و صمیمیــت  

و گرمــی بــا هــم زندگــی کننــد.
 خانــواده کانونــی اســت کــه هرچــه بــا صفــا و گرم تر 
باشــد، زندگــی شــیرین تر و توفیقات انســان بیشــتر 
خواهــد شــد. از ایــن رو امــام رضــا)ع( در اشــاره بــه 
ــی  ــان بعضــی از عوامل ــه بی ــون، ب ــن کان اهمیــت ای
کــه در صفــا و گرمــا بخشــیدن بــه کانــون خانــواده 
ــخنی  ــرت در س ــد. آن حض ــت، می  پردازن ــر اس مؤث
ــواده توصیــه  ــار در خان ــه حســن رفت ــی، هــم ب نوران
کــرده و هــم از نــوع رفتــار خــود بــا همسرشــان خبر 
داده انــد و می فرماینــد: »أحســن النــاس یمانــا 
ــم  ــا ألطفک ــه و أن ــم بأهل ــا و الطفه ــنهم خلق أحس
ــران  ــر از دیگ ــش برت ــه ایمان ــی ک ــی«؛ »کس بأهل
اســت، اخالقــش نیکوتــر و نســبت بــه خانــواده اش 
ــواده خــود  مهربان تــر اســت و مــن نســبت بــه خان

مهربان تــرم.« )بحاراالنــوار، ج 68، ص 387(
آن حضــرت در جــای دیگــر دربــاره ضــرورت تأمیــن 
ــه یجــب  ــد: »صاحــب النعم ــواده فرمودن ــاه خان رف
أن یوســع علــی عیالــه«؛ »بــر کســی کــه از مکنــت 
مالــی برخــوردار اســت، واجــب اســت خانــواده 
)وســائل  دهــد.«  قــرار  وســعت  در  را  خویــش 

الشــیعه، ج 21، ص 540(
بــرای  نبایــد  کــه  این بــاره  در  رضــا)ع(  امــام 
ــواده خــود را  خودشــیرینی و رضایــت دیگــران، خان
ــوارش  ــل از جــد بزرگ ــه نق ــت انداخــت، ب ــه زحم ب
ــرت  ــردی آن حض ــد: م ــی)ع( می فرماین ــام عل ام
ــا  ــرت ب ــا آن حض ــرد؛ ام ــوت ک ــی دع ــه مهمان را ب
ــه  ــه آنک ــت؛ از جمل ــوت او را پذیرف ــرط دع ــه ش س
ــم  ــما می آی ــی ش ــه مهمان ــی ب ــد: در صورت فرمودن
ــه  ــن ب ــی از م ــرای پذیرای ــود را ب ــواده خ ــه خان ک

ــدازی. ــت نین زحم
نکتــه دیگــری کــه بایــد بــه آن توجــه داشــت 
در  مــردان  خودآرایــی  و  آراســتگی  بایســتگی، 
خانــواده اســت؛ یعنــی همان طــور کــه مــردان 
ــرای  ــه خــود را ب ــد ک ــع دارن از همســران خــود توق
ــول  ــد معم ــد در ح ــز بای ــا نی ــد، آن ه ــان بیاراین آن
ــت  ــاد محب ــرای ایج ــند و ب ــود برس ــر خ ــه ظاه ب
ــن دســتور  ــد. ای در همســران خــود، خــود را بیاراین
دینــی و انســانی اســت و عملــی ســاختن آن را 
ــم  ــام رضــا)ع( بیاموزی ــواری چــون ام ــد از بزرگ بای
کــه آراســتگی در منــزل را نــه بــرای خــود کــه بــرای 
ــته  ــری بایس ــت، ام ــت درس ــرای تربی ــواده و ب خان

نســتند.  می دا
آن حضــرت)ع( کــه بــه ضــرورت آراســتگی مــردان 
ــز  ــان نی ــتند، خودش ــل داش ــی کام ــزل آگاه در من
ایــن مهــم را عملــی می کردنــد. )بحاراالنــوار، ج 73، 

ص 100.(
ــم.  ــام رضــا)ع( رفت ــزد ام ــد: ن ــم می گوی ــن جه  اب
دیــدم آن حضــرت، موهایــش را خضــاب کــرده 
ــم: فدایــت شــوم موهایــت  ــا تعجــب گفت اســت. ب

را رنــگ زدی؟!
بی گمــان  فرمونــد:  جــواب  در  حضــرت)ع(  آن 
آمادگــی مــردان از جملــه مــواردی اســت کــه عفــت 
زنــان را فزونــی می بخشــد. زنانــی کــه پاکدامنــی را 
وانهاده انــد، بــه ایــن دلیــل اســت کــه شوهرانشــان 
آمادگــی و خودآرایــی را تــرک کرده انــد. ســپس 
فرمودنــد: آیــا دوســت داری همســرت را چــون 
امــام  نــه.  گفتــم:  ببینــی؟  بی آرایــش  خــود 

ــت. ــن اس ــودن همی ــاده نب ــد: آم فرمودن
اســالمی  آموزه هــای  دیگــر  و  احادیــث  ایــن  از 
در  مــرد  و  زن  حقــوق  می شــود کــه  اســتفاده 
خانــواده بایــد دوســویه باشــد و هــر کــدام بــا 
ــد رابطــه ای درســت و انســانی داشــته  دیگــری بای

ــد. باش
 آراســتگی و خودآرایــی و پرهیــز از شــلختگی و 
ژولیدگــی چنــدش آور از جملــه ایــن حقــوق اســت 
کــه اگــر بــه درســتی صــورت پذیــرد، طرفیــن را بــه 
زندگــی زناشــویی دلگــرم می کنــد و آرامــش الزم را 

ــه ارمغــان خواهــد آورد.  ب

کوتاه خبر 
الریجانی در مراسم افطار با ایتام: 

گرایش اصلی انقالب ایران 
عدالت خواهی و رفع 

محرومیت هاست
ــام  ــی از ایت ــا جمع ــاری ب ــم افط ــی در مراس ــی الریجان عل
ــن  ــی از بهتری ــت: یک ــه گف ــران در جلس ــه حاض ــاب ب خط
ــن  ــت در ای ــت و صمیمی ــا شماس ــدار ب ــا، دی ــات م جلس
ــد. ــذب می کن ــود ج ــه خ ــان را ب ــه انس ــت ک نشست هاس

وی بــا بیــان اینکــه گرایــش عدالت خواهانــه از مــوارد 
گرایــش  داد:  ادامــه  اســت،  کشــور  در  توجــه  مــورد 
اصلــی ایــن انقــالب شــکوهمند، عدالت خواهــی و رفــع 
محرومیت هاســت و یکــی از اهــداف تشــکیل کمیتــه امــداد 
بــا فرمــان حضــرت امــام)ره(، آن بــود کــه افــرادی کــه بــه 
ــن  ــش ای ــت پوش ــتند، تح ــت هس ــار محرومی ــوی دچ نح

ــد. ــرار گیرن ــاد ق نه
الریجانــی تاکیــد کــرد: دربــاره تشــکیل ســازمان بهزیســتی 
نیــز ایــن مهــم صــدق می کنــد کــه افــراد محــروم را تحــت 
پوشــش قــرار دهــد کــه در ایــن زمینــه قانــون هــم تدویــن 
شــده اســت؛ لــذا 2 نهــاد مهــم در کشــور بــه وجــود آمــد تــا 

برخــی افــراد را تحــت حمایــت خــود قــرار دهــد.
وی تصریــح کــرد: مطمئــن باشــید همــه بخش هــای 
مختلــف در کشــور بــه فکــر شــما هســتند؛ زیــرا بــاور دارنــد 
ــه داشــتن  ــز ب ــا نی ــه شــما ســرمایه کشــور هســتید و م ک
چنیــن فرزندانــی افتخــار می کنیــم. مقــام معظــم رهبــری 
نیــز بارهــا بــر موضــوع حمایــت از محرومــان تاکیــد 
کرده انــد. الریجانــی یــادآور شــد: شــما نیــز از ایــن فرصــت 
اســتفاده کنیــد و بــه تحصیــل بپردازیــد؛ زیــرا علــم را 
ــم ســرمایه درون  ــن عل ــا ای ــت و ب ــوان از کســی گرف نمی ت
ــی         ــته های فن ــه رش ــن ب ــد؛ همچنی ــرورش دهی ــود را پ خ
ــن شــوید. ــا صاحــب ف ــد ت ــه ای بیشــتر توجــه کنی و حرف

ــه شــما  ــز ب ــازار نی ــن شــوید، ب ــر صاحــب ف ــت: اگ وی گف
نیــاز پیــدا خواهــد کــرد و می توانیــد مســتقل باشــید. ایســنا

سرمقاله
به قلم مدیرمسئول

امام خمینی)ره( و مستضعفان
ــن  ــتند. از ای ــد داش ــر آن تأکی ــواره ب ــام هم ــه ام ک
بــود کــه  امــام خمینــی)ره(  عملکــرد  مهم تــر، 
عــالوه بــر زبــان، بــا قلــم و قــدم و بــا تمــام تــوان در 
خدمــت مســتضعفان و محرومــان بودنــد و مبــارزه 
بــا ظلــم و ظالــم و مســتکبران را خــط مشــی 
اصولــی خــود قــرار داده بودنــد. )کونــا للظالــم 
ــی  ــًا( ایشــان مصــداق عین ــوم عون ــًا و للمظل خصم
ــان  ــه مظلوم ــد و از هم ــریف بودن ــث ش ــن حدی ای
عالــم حمایــت و دفــاع می کردنــد و در مقابــل همــه 
می ایســتادند  شــجاعانه  ظالمــان  و   مســتکبران 
و ایــن رفتــار امــام بــرای همــه ملــت ایــران، الگــو 

ــوز ادامــه دارد و خواهــد داشــت.  شــد و هن
ــت از مســتضعفان  ــه استکبارســتیزی و حمای روحی
در سرتاســر جهــان، یکــی از ویژگی هــای امــام 

ــت.  ــز اس عزی
دوران، حکومــت  فرزانــه  و  اندیشــمند  رهبــر  آن 
 را وســیله ای بــرای تحقــق عدالــت می دانســتند 
ــرکوب  ــدون س ــت ب ــق عدال ــد تحق ــد بودن و معتق
ــد  ــر نخواه ــران میس ــتکبران و چپاولگ ــردن مس ک
ــای  ــور، فض ــای کش ــل فض ــن دلی ــه همی ــد؛ ب ش
حمایــت از مســتضعفان و مبــارزه علیــه مســتکبران 

ــود.  ب
ــُد َأْن  ــه »َو ُنری ــانه ای از آی ــود و نش ــا نم ــن فض ای
َو  اْلَْرِض  ِفــی  اْســُتْضِعُفوا  ذیــَن  الَّ َعَلــی  َنُمــنَّ 
ــُم اْلوارِثیــَن« اســت کــه در  ــًة َو َنْجَعَلُه ــْم َأِئمَّ َنْجَعَلُه
ــان  ــروه ظالم ــه گ ــرا ک ــد؛ چ ــان ش ــن دوره نمای  ای
ــدند  ــیده ش ــه زیرکش ــران ب ــان و طغیانگ  و سرکش
و زمــام امــور بــه دســت کســانی افتــاد کــه عمــری 
را بــرای بی عدالتی هــا مبــارزه کردنــد و تبعیــد و 

ــدان و ...شــدند. زن
در همیــن زمینــه بایــد گفــت کــه یکــی از شــعارهای 
از  حمایــت  اســالمی،  انقــالب  اولیــه  و  اصلــی 
مســتضعفان اســت و جمهــوری اســالمی بــه ســبب 
دفــاع از همیــن شــعار قرآنــی، فشــارهای سیاســی 
فراوانــی را از ســوی اســتکبار در طــول ســالیان 

ــت.  ــرده اس ــل ک ــادی تحم متم
ــود  ــد ب ــر خواه ــی مؤث ــمنان هنگام ــات دش اقدام
ــود  ــد ش ــار تردی ــالمی از درون دچ ــالب اس ــه انق ک
و جریــان توفنــده ای کــه امــام خمینــی)ره( در 
همــه زمینه هــا بــرای تقویــت مســتضعفان در برابــر 
ــود را از  ــتوانه خ ــد، پش ــه راه انداختن ــتکبران ب مس

ــد. ــت بده دس
رهبــر کبیــر انقــالب و بنیانگــذار جمهــوری اســالمی 
در تمامــی عمــر گرانمایــه خــود همــواره بر رســیدگی 
بــه وضعیــت مســتضعفان و محرومــان جامعــه 
ــاق  ــتند و احق ــد داش ــان تاکی ــکالت آن ــع مش و رف
ــی  ــت اجتماع ــراری عدال ــه و برق ــن طبق ــوق ای حق
بزرگــوار  امــام  آن  همیشــگی  دغدغه هــای   از 

بود.
امــام بارهــا تاکیــد فرمودنــد: »گمــان نمى کنــم 
ــود  ــن وج ــه محرومی ــت ب ــر از خدم ــى باالت عبادت
داشــته باشــد.« )صحیفــه امــام، ج 20، ص: 342( 
همچنیــن فرمودنــد: »بــه مســتضعفان و مســتمندان 
و زاغه نشــینان کــه ولــى نعمــت مــا هســتند، خدمــت 

کنیــد.« )صحیفــه امــام، ج 18، ص: 38(
ــوزی   ــس دلس ــروم و ح ــه مح ــق از طبق درک عمی
ــه  ــن طبق ــه ای ــالب ب ــزرگ انق ــار ب ــال معم  بی مث
و بــه انــدازه ای بــود کــه نه تنهــا بــرای ایرانیــان، بلکــه 
بــرای محرومــان و مســتضعفان ســایر کشــورها نیــز 

بــه عنــوان یــک حامــی بــزرگ شــناخته شــده اند.
از نظــر امــام پیــروزی انقــالب اســالمی ایــران 
مرهــون تــالش طبقــات پاییــن اجتمــاع یعنــی 
همــان مســتضعفان اســت و طبقــات بــاال کاری 

نــد: نکرده ا
و  رســاندید  ثمــر  بــه  را  انقــالب  ایــن  »شــما 
گروه هایــى کــه در سرتاســر ایــن کشــور ایــن انقــالب 
ــروم  ــرد مح ــان زن و م ــاندند، هم ــر رس ــه ثم را ب
]بودنــد[ و همان هایــى کــه مســتضعف هســتند 
مى کننــد  اســتضعاف  را  آن هــا  کاخ نشــین ها   و 
ــتند  ــین ها هس ــه کاخ نش ــد ک ــت کردن ــا ثاب و این ه
کــه ضعیــف و پوســیده اند و بــراى ایــن ملــت هیــچ 
ــد و نخواهنــد کــرد.« )صحیفــه امــام  کارى نکرده ان

ج 14، ص: 261(
ایــن طبقــات تــا آخریــن قــدم بــه عنــوان نیروهــای 
ــدگان  ــدگان و برپادارن ــارزه و گردانن ــه مب ــادار ب وف
واقعــی انقالب هــا محســوب می شــوند و خــط 
 اصولــی جمهــوری اســالمی و انقــالب اســالمی 
خــط دفــاع از مســتضعفان و احقــاق حقــوق فقرا در 

جوامع بشــری اســت.
ــا مــا هســتند کــه  ــا آخــر خــط ب ــى ت ــا آن های »تنه
درد فقــر و محرومیــت و اســتضعاف را چشــیده 
باشــند. فقــرا و متدینیــن بى بضاعــت، گرداننــدگان و 
ــدگان واقعــى انقالب هــا هســتند. مــا بایــد  برپادارن
ــه  ــى ک ــر صورت ــه ه ــا ب ــم ت ــام تالشــمان را بکنی تم
ممکــن اســت خــط اصولــى دفــاع از مســتضعفین 

ــم ...  را حفــظ کنی
ــرا در جوامــع بشــرى  ــوق فق ــاق حق ــراى احق ــا ب م
ــرد.«  ــم ک ــاع خواهی ــون دف ــره خ ــن قط ــا آخری ت

)صحیفــه امــام، ج 21، ص: 86 و 87(

آیــت هللا آملــی الریجانــی در جلســه مســئوالن 
عالــی قضایــی بــا تبریــک حلــول مــاه مبــارک 
رمضــان، ایــن مــاه را فرصــت بســیار مغتنمــی 
ــق  ــوی ح ــه س ــت ب ــات و بازگش ــرای مناج ب
همــه  کــرد:  تصریــح  و  دانســت  تعالــی 
عبــادات، مقدمــه ذکــر حق اســت و احســاس 
حضــور حــق تعالــی، باالتریــن عبــادت اســت. 

 مردم بصیر ایران با صدای بلند به 
دشمنان این کشور »نه« گفتند

بــا  ادامــه  در  الریجانــی  آملــی  آیــت هللا 
اشــاره بــه برگــزاری باشــکوه دوازدهمیــن 
دوره انتخابــات ریاســت جمهــوری، ضمــن 
قدردانــی از حضــور پرشــور مــردم و مشــارکت 
ــات، »حفــظ  ــاالی 70 درصــد در ایــن انتخاب ب
ــی«  ــتگی مل ــدار و همبس ــراز اقت ــت و اب امنی
همایــش  چنیــن  نتایــج  مهم تریــن  از  را 
سراســری بــزرگ برشــمرد و اظهــار کــرد: 
تمــام  بــا  موظفنــد کــه  مســئوالن  همــه 
ــاال  ــش ب ــم و بین ــا فه ــه ب ــردم ک ــود از م وج
ــه  ــم هم ــه رغ ــود ب ــی خ ــرت مثال زدن و بصی
مشــکالت اقتصــادی و معیشــتی و همچنیــن 
بمبــاران تبلیغاتــی دشــمن پــای صندوق هــای 
ــع  ــت رف ــد و در جه ــر کنن ــد، تقدی رأی آمدن
مشــکالت آنــان بیــش از پیــش گام بردارنــد.
رئیــس دســتگاه قضــا ایــن حماســه آفرینــی 
ــر معظــم انقــالب  ــردم و محضــر رهب ــه م را ب
تبریــک گفــت و خاطرنشــان کــرد: انتخابــات 
ریاســت جمهــوری همزمــان بــا ســفر برخــی 
ــود  ــه ب ــه منطق ــلطه ب ــورهای س ــران کش  س

ســخنان  چــه  کــه  دیدیــم  متأســفانه  و 
مــردم  امــا  راندنــد؛  زبــان  بــر  ســخیفی 
ــواب  ــود ج ــت واالی خ ــا هم ــران ب ــر ای بصی
ــدای  ــا ص ــد و ب ــان دادن ــه آن ــکنی ب دندان ش
بلنــد بــه دشــمنان ایــن کشــور »نــه« گفتنــد.

 اظهارات برخی نامزد ها خالف 
امنیت ملی و عبور از خطوط قرمز بود

ــی در بخــش دیگــری  ــی الریجان آیــت هللا آمل
از ســخنان خــود بــا اشــاره بــه عملکــرد 
نامزدهــای انتخاباتــی و اظهــارات آنــان در 
ــی  ــض بعض ــه نق ــبت ب ــات، نس دوران تبلیغ
ــور از خطــوط  ــن عب ــی و همچنی ــد اخالق قواع
قرمــز نظــام و اظهــارات خــالف امنیــت ملــی 
ابــراز تأســف کــرد و گفــت: ســخنان نامزد هــا 
بایــد در جــای خــود مــورد ارزیابــی الزم قــرار 
گیــرد. گرچــه برخــی مدعــی هســتند کــه 
بســیاری از ایــن اظهــارات محصــول تــب 
نامزد هــا مرفوع القلــم  و  اســت  انتخاباتــی 
ــتی  ــخن درس ــن س ــا ای ــه قطع ــتند؛ البت هس
ــا  ــوری اســالمی ب ــات در جمه نیســت؛ انتخاب
ــات در ســایر کشــور ها متفــاوت اســت  انتخاب
ــه هــر  ــا توســل ب و قــرار نیســت کــه افــراد ب
وســیله ای، اهــداف و منویــات خــود را دنبــال 
ــی و  ــای دین ــت ارزش ه ــه »رعای ــد؛ بلک کنن
فعالیت هــا  همــه  محــور  بایــد  اخالقــی« 

ــد.  باش
 برخی به دنبال ایستادن در مقابل 

تصمیمات نهادهای قانونی هستند
رئیــس قــوه قضایــه افــزود: در فضایــی قــرار 

ــال جریان ســازی  ــه دنب ــه عــده ای ب ــم ک داری
مقابــل  در  ایســتادن  بــرای  پوپولیســتی 
قانونــی  نهادهــای  قانونــی  تصمیمــات 
آنــان  فکــر  اتاق هــای  از  هســتند.  کشــور 
ــات  ــا التهاب ــد ت ــه می گوین ــد ک ــر می رس خب
ــت،  ــا داغ اس ــت و فض ــی اس ــی باق انتخابات
و  دنبــال کنیــم  را  خــود  منویــات  باقــی 
ــده  ــه کرســی بنشــانیم. بن ســخنان خــود را ب
از چنیــن فضایــی بــوی فتنــه استشــمام 
می کنــم. در ســال 88 نیــز برخــی تــالش 
داشــتند بــا فشــارهای پوپولیســتی در مقابــل 
نهادهــای قانونــی بایســتند؛ امــا از مــردم 
ســیلی محکمــی خوردنــد. امــروز نیــز همیــن 
معنــا بــه شــکل دیگــری بــروز کــرده و برخــی 
ــی را  ــا موضوعات ــتند ت ــن هس ــال ای ــه دنب ب
ــا  ــی وجــود دارد ب ــرای آن راهــکار قانون ــه ب ک

فشــارهای پوپولیســتی پیــش ببرنــد.
 شما چه کاره اید که بخواهید حصر 

را بشکنید؟
رفــع  موضــوع  الریجانــی  آملــی  آیــت هللا 
حصــر را از جملــه ایــن موضوعــات دانســت و 
تصریــح کــرد: همــه دیدنــد کــه برخــی دربــاره 
ــه  ــات چ ــن انتخاب ــل و حی ــوع قب ــن موض ای
ــا  ــد. م ــه گفتن ــان چ ــان آن ــد و همنوای کردن
ایــن مســائل را هــم از دور می بینیــم و هــم از 
نزدیــک شــاهد اتفاقاتــی کــه در پشــت پــرده 
رخ می دهــد، هســتیم. ماهیــت ایــن کار، 
ــه 88  ــه در فتن ــت ک ــان کاری اس ــبیه هم ش
صــورت گرفــت؛ نقــل کرده انــد کــه کاندیدایــی 
ــان  ــه آن ــاب ب ــود خط ــواداران خ ــع ه در جم
ــکنیم.  ــر را بش ــم حص ــا آمده ای ــه م ــه ک گفت
شــما چــه کاره ایــد کــه بخواهیــد حصــر را 

ــکنید؟ بش
 به فرض عدول شورای عالی امنیت 

ملی از مصوبه خود، کار قوه قضائیه 
برای رسیدگی قضایی آغاز می شود

رئیــس قــوه قضائیــه تأکیــد کــرد: عالی تریــن 
نهــاد امنیتــی کشــور در ایــن زمینــه تصمیمــی 
را اتخــاذ کــرده اســت. رفــع حصــر نیــز ماننــد 
ســایر مصوبــات شــورای عالــی امنیــت ملــی 
ــودن، پروســه خــاص خــود را  ــر ب ــرای معتب ب
دارد و اینکــه بخواهیــم عواطــف مــردم را برای 
ایســتادگی مقابــل ایــن قبیــل تصمیمــات 
قانونــی تحریــک کنیــم، همــان روح و باطــن 
فتنــه 88 اســت. بــر همیــن اســاس بــه 

ــالش  ــه ت ــرادی ک ــانه ها و اف ــل رس ــن قبی ای
می کننــد بــه صــورت زنجیــره ای و همنــوا، 
چنیــن مســائلی را دائــم تکــرار کننــد و از ایــن 
ــم  ــدار می دهی ــد هش ــار وارد آورن ــق فش طری
ــوه  ــه ق ــد؛ وگرن ــن بســاط را جمــع کنن ــه ای ک
قضائیــه بــا اقتــدار، خــود ایــن بســاط را جمــع 

خواهــد کــرد.
ــرض  ــه ف ــزود: ب ــی اف ــی الریجان ــت هللا آمل آی
کــه شــورای عالــی امنیــت ملــی مصوبــه 
خــود را ملغــی کنــد و رفــع حصــر اتفــاق 
قــوه  کار  تــازه  صــورت  ایــن  در  بیفتــد؛ 
ــن  ــه ای ــی ب ــیدگی قضای ــرای رس ــه ب قضائی
موضــوع آغــاز می شــود و تصمیــم دربــاره 
ایــن اتهامــات و نحــوه رفتــار بــا متهمــان 
ــده و در  ــه پرون ــیدگی کننده ب ــی رس ــا قاض ب
چارچــوب مقــررات قانونــی خواهــد بــود. 
ــا بیــان اینکــه مــردم  رئیــس قــوه قضائیــه ب
ــا  ــه ب ــتند ک ــی هس ــان مردم ــزب هللا هم و ح
ــد  ــدوق رأی رفتن ــای صن ــدات پ ــام تهدی تم
تــا از امنیــت کشــور و نظــام دفــاع کننــد، بــه 
ــیر  ــد مس ــالش می کنن ــه ت ــانی ک ــه کس هم
مقابــل  در  ایســتادگی  بــرای  را  انحرافــی 
ــرد  ــه ک ــد، توصی ــاز کنن ــی ب ــای قانون نهاده
ــرا ســیلی  ــد؛ زی ــن کار دســت بردارن ــه از ای ک

محکمــی از مــردم خواهنــد خــورد.

 با چه منطق عقلی و دینی چنین 
تخریب هایی را نسبت به ارکان نظام 

انجام می دهید؟
ــه بعضــی  ــا اشــاره ب ــه ب ــوه قضائی ــس ق رئی
گفــت:  انتخابــات  روزهــای  در  اظهــارات 
چنیــن  دینــی  و  عقلــی  منطــق  چــه  بــا 
نظــام  ارکان  بــه  نســبت  را  تخریب هایــی 
قــوه  دربــاره  نه تنهــا  می دهیــد؟  انجــام 
ــت  ــف دول ــم تضعی ــه معتقدی ــه، بلک  قضائی
و مجلــس نیــز کار نادرســتی اســت؛ امــا قــوه 
قضائیــه ویژگــی خاصــی در زمینــه فصــل 
ــاد  ــن نه ــت ای ــزوم تقوی ــه ل خصومــت دارد ک
دربــاره  بحثــی  مــا  می شــود.  موجــب  را 
انتقــاد حقوقــی و قضایــی از آرای صــادره 
ــن کار  ــه ای ــم؛ چنانک ــم نداری ــوی محاک از س

نیــز توســط خــود دســتگاه قضایــی هــم 
ــر  ــان ه ــب اتق ــود و آن را موج ــام می ش انج
ــدار قــوه  چــه بیشــتر آرا و ارتقــای ســطح اقت
قضائیــه می دانیــم؛ امــا تخریــب، مســئله 

ــت. ــری اس دیگ
 متأسفانه بعضی دستگاه ها 

می خوابند و بعد، از قوه قضائیه توقع 
دارند

آیــت هللا آملــی الریجانــی افــزود: در مناظــرات 
انتخاباتــی گفتنــد کــه قــوه قضائیــه در مبــارزه 
ــه کار  ــل چ ــت قب ــژه در دول ــاد به وی ــا فس ب
ــک  ــن ی ــه همی ــخ، ب ــت؟ در پاس ــرده اس ک
مثــال می تــوان اکتفــا کــرد کــه در تاریــخ 
نداشــته کــه  ســابقه  اســالمی  جمهــوری 
ــان تصــدی،  ــور در زم ــاون اول رئیس جمه مع
ــرار  ــه ق ــق و محاکم ــورد تحقی ــه م 13 جلس
گیــرد و در نهایــت نیــز حکــم بــه محکومیــت 
ــم؟  ــن کار را نکردی ــا ای ــا م او صــادر شــود. آی
آیــا مــا بــه پرونــده فســاد 3 هــزار میلیــاردی 
کــه از طریــق قــوه مجریــه شــکل گرفتــه 
حالــی کــه  در  نکردیــم؟  رســیدگی  بــود، 
سرمنشــأ  موظفنــد  اجرایــی  دســتگاه های 
فســاد را از بیــن ببرنــد، امــا متأســفانه بعضــی 
قــوه  از  بعــد،  و  می خوابنــد  دســتگاه ها 
ــیدگی  ــاد رس ــه فس ــد ب ــع دارن ــه توق قضائی
ــه ایــن موضــوع پرداختــه نشــد  ــد. چــرا ب کن
ــوزه  ــادی در ح ــن فس ــوع چنی ــت وق ــه عل ک

ــود؟  ــه ب ــت چ نف
 حضرت امام توانست همه نیروهای 
خالص را در مسیر انقالب هدایت کند 
آیــت هللا آملــی الریجانــی بــا تأکیــد بــر لــزوم 
ــال  ــالگرد ارتح ــم س ــکوه مراس ــزاری باش برگ
حضــرت امــام)ره( تصریــح کــرد: رفتــار، 
ــن  ــق ای ــای دقی ــا و مرزبندی ه ــار، وصای گفت
ــا ســابقه مجاهــدت  ــه ب ــر روشــن ضمیر ک پی
عظیــم توانســت ملــت ایــران را رهبــری کنــد 
ــد  ــو باش ــار و الگ ــا معی ــه م ــرای هم ــد ب بای
ــام  ــای ام ــکار و ارزش ه ــم اف ــازه ندهی و اج
به ویــژه در زمینــه توجــه بــه محرومــان و 

ــد. ــن بمان ــر زمی ــتضعفان ب مس
 سفر ترامپ به منطقه برای توسعه 

ایران هراسی بود
پایانــی  قــوه قضائیــه در بخــش  رئیــس 
ــپ  ــفر ترام ــه س ــاره ب ــا اش ــود ب ــخنان خ س
بــه منطقــه اظهــار کــرد: در واکنــش بــه 
چنیــن اقداماتــی بایــد گفــت لعنــت بــر ایــن 
ــزاری  ــا اب ــه صرف ــی ک ــر آمریکای ــوق بش حق
در دســت دولت هــای ســلطه اســت. ایــن 
ســفر بــرای پشــتیبانی از رفتارهــای ضــد 
ــت ها  ــت صهیونیس ــعودی ها، تقوی ــری س بش

بــود. ایران هراســی  و توســعه 
کل روابط عمومی قوه قضائیه اداره 

رئیس قوه قضائیه در جلسه مسئوالن عالی قضایی:

 بوی فتنه به مشام می رسد  
شما چه کاره اید که بخواهید حصر را بشکنید؟

ادامه از صفحه اول

آیــت هللا حســین نــوری  همدانــی در دیــدار بــا جمعــی از فعــاالن 
فرهنگــی مازنــدران اظهــار کــرد: کار فرهنگــی، مهم تریــن 
قســمت یــک جامعــه اســت کــه دارای ظرافــت خاصــی اســت.
وی بیــان کــرد: اگــر انســان جامعــه را بــر اســاس دیــن و تقــوی 
ــن آن  ــه یقی ــد، ب ــازی کن ــت)ع( فرهنگ س ــل بی ــم اه و تعالی
ــزود:  ــد اف ــن مرجــع تقلی جامعــه ســعادتمند خواهــد شــد. ای
ــا فرهنــگ اســالم و اهــل بیــت)ع( و فرهنــگ  کشــوری کــه ب
جهــاد و شــهادت باشــد، هیــچ گاه روی ذلــت را نخواهــد دیــد و 
امــام راحــل بــا همیــن فرهنــگ توانســتند ایــن انقــالب را بــه 
ثمــر برســانند. نــوری همدانــی خاطرنشــان کــرد:  دشــمن نیــز 
تمــام تالشــش بــر ایــن اســت بــه فرهنــگ حملــه کنــد تــا از 
ریشــه بــه انقــالب و عقایــد مذهبــی مــا آســیب برســاند.وی بــا 
اشــاره بــه ســند 2030 گفــت: بنــده در ایــن مــدت بارهــا عــرض 

ــا موضــوع  ــردم ت ــوت ک ــراد آگاه و کارشناســان دع ــردم از اف ک
را تشــریح کننــد؛ وقتــی انســان فصل هــای ایــن ســند را 
ــه  ــر می شــود کــه چــه کســی حاضــر ب ــد بســیار متأث می خوان
پذیــرش ایــن ســند خواهــد شــد. ایــن مرجــع تقلیــد افــزود: 
ــن ســند را بی اطــالع  ــه ای ــدان ب ــان، منتق چــرا بعضــی از آقای
ــی  ــی ایران ــن و حت ــگ و دی ــا فرهن ــند ب ــن س ــد؟ ای می دانن
ــت  ــدی اس ــوذ ج ــک نف ــن ی ــت. ای ــازگار اس ــا ناس ــودن م  ب

و توجیهاتی که آقایان می کنند، پذیرفته نیست.
نــوری همدانــی بیــان کــرد: بنــده بــه جــد از مســئوالن 
می خواهــم، ایــن ســند بــا دقــت بررســی شــود؛ شــورای 
عالــی انقــالب فرهنگــی و کمیســیون آمــوزش مجلــس و همــه 
ــن و  ــا دی ــا هیــچ اقدامــی کــه ب ــد ت ــه آن بپردازن ــدگان ب نماین

انقــالب منافــات دارد، صــورت نگیــرد. مرکــز خبــر حــوزه

امیــر احمدرضــا پوردســتان، جانشــین فرمانــده کل ارتــش، در 
ــرادران دل حامــد  ــان شــهید ب بازدیــد از پایــگاه شــکاری خلبان
ــای  ــان پایگاه ه ــت: کارکن ــگاه گف ــن پای ــان ای ــع کارکن در جم
مــرزی کشــور بــرای کنتــرل امنیــت کشــور، اقدامــات مهمــی 
ــح  ــت. وی تصری ــر اس ــته تقدی ــه شایس ــد ک ــام می دهن انج
کــرد: شــما در خــط مقــدم کارهــای مهمــی را انجــام می دهیــد 
ــرای امنیــت کشــور بســیار  و خدمــت شــما در ایــن منطقــه ب
اهمیــت دارد؛ چــرا کــه در قبــال ایــن کار بــا ارزش شــما، مــردم 
ــراس  ــداکاری شــما ه ــن ف ــد و دشــمن از همی آرامــش دارن
جــدی دارد. جانشــین فرمانــده کل ارتــش آمادگــی نیروهــای 
مســلح و حضــور ملــت در صحنــه را از عوامــل موفقیــت نظــام 
جمهــوری اســالمی معرفــی کــرد و افــزود: آمادگــی همیشــگی 
شــما، ســرمایه مهمــی بــرای کشــور اســت کــه نتیجــه آن بــه 

ــردم اســت؛  ــرای م ــی ب ــت روان دســت آوردن آرامــش و امنی
ــما را  ــای ش ــدای هواپیماه ــردم ص ــی م ــه وقت ــوی ک ــه نح ب

ــد. ــدا می کنن ــت روان پی ــنوند، امنی می ش
وی ادامــه داد: شــما در همــه حــال بایــد آمــاده باشــید و آماده 
بــودن، دمیــده شــدن خــون در یــک نیــروی نظامــی اســت کــه 
بــرکات زیــادی دارد؛ اولیــن برکــت آن، اعتمادبه نفــس اســت 
تــا در هــر شــرایطی کــه بــه مــا مأموریــت بدهنــد بــا قــوت و 

قــدرت آن را بــه نحــو احســن انجــام  دهیــم.
پوردســتان قــدرت بازدارندگــی نیروهــای نظامی را عامــل اقتدار 
ایــران دانســت و افــزود: در شــرایط کنونــی و تحریم هایــی کــه 
علیــه ملــت مــا وجــود دارد، نیروهــای متخصــص مــا وظیفــه 
ســنگین تری را بــر عهــده دارنــد و یکــی از نیروهــای پیشــقدم 

در ایــن عرصــه، نیــروی هوایــی اســت. فــارس

آیت هللا نوری همدانی:

خطر نفوذ سند 2030 جدی است
جانشین فرمانده کل ارتش مطرح کرد:

قدرت بازدارندگی نظامی، عامل اقتدار ایران

،،
تــاش  برخــی  نیــز   ۸۸ ســال  در 
داشــتند بــا فشــارهای پوپولیســتی 
قانونــی  نهادهــای  مقابــل  در 
ســیلی  مــردم  از  امــا  بایســتند؛ 

خوردنــد محکمــی 

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس: 
دوری از دیدگاه های حضرت امام )ره( 

مشکل امروز کشور 
در  تبریــز  مــردم  نماینــده  ســعیدی،  محمداســماعیل 
مجلــس، گفــت: اگــر در حــوزه مدیریــت، مدیریــت انقالبــی 
ــه می شــد،  ــوری اســالمی نهادین ــذار جمه ــادی بنیانگ و جه
در حــوزه خدمــت، خــود را خدمتگــزار مــردم می دانســتیم 
ــی و  ــی، سیاس ــای فرهنگ ــان و در حوزه ه ــر آن ــه آقاباالس ن
ــم در دهــه  ــد می بودی ــه معیارهــای امــام پایبن اجتماعــی ب
ــا ایــن حــد دچــار گرفتــاری و مشــکالت  چهــارم انقــالب ت

عدیــده نمی شــدیم.

نماینــده مــردم تبریــز در مجلــس بــا بیــان اینکــه دوری از 
دیدگاه هــا و آرمان هــای حضــرت امــام)ره( مشــکل امــروز 
کشــور اســت، اظهــار کــرد: بایــد ایــن فرهنــگ را در جامعــه 
ــه  ــیدن ب ــا رس ــدرت ی ــب ق ــرای کس ــه ب ــم ک ــه کنی نهادین
هــدف، هــر  وســیله ای را مشــروع ندانیــم؛ بــه عبــارت دیگــر 
ــزار هــم مقــدس  ــد اب ــدر مقــدس باشــد، بای هــدف هــر ق
باشــد و از هــر وســیله ای بــرای رســیدن بــه هــدف اســتفاده 
نکنیــم؛ مســئله ای کــه متاســفانه هنــوز نتوانســته ایم  حــل 
کنیــم. وی ابــراز تاســف کــرد: افــراد و جریان هــای سیاســی 
بــرای رســیدن بــه قــدرت از هــر وســیله ای اســتفاده 
می کننــد؛ نمونــه آن انتخابــات ریاســت جمهــوری بــود کــه 

ســایه خــود را هــم روی ســایر امــور انداخــت. ایســنا
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تماس حاصل فرمایند.
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان

 بهــرام قاســمی، ســخنگوی دســتگاه دیپلماتیــک کشــورمان 
ــاه  ــک م ــا تبری ــگاران ب ــا خبرن ــود ب ــری خ ــت خب در نشس
ــات  ــه ســوالی درخصــوص بیان ــارک رمضــان، در پاســخ ب مب
ــتان  ــاره عربس ــان درب ــع ایش ــری و موض ــم رهب ــام معظ مق
گفــت: بیــان ایشــان روشــن و شــیوا بــود و بایــد بــا ذکاوت 
بتوانیــم از مواضــع بــه حــق جمهــوری اســالمی بهنــگام 
ــرده و سیاســت های خــود را در چارچــوب دســتگاه  ــاع ک دف

ــم. ــال کنی دیپلماســی دنب
وی درخصــوص ســفر رئیس جمهــور آمریــکا بــه عربســتان و 
اتهــام بــه ایــران گفــت: ایــن مواضــِع نابجــا، غلــط و بی ربــِط 
بعضــی کشــورها، بحــث جدیــدی نیســت و یــک نــوع 
فرافکنــی و ســخنی اســت غیرقابــل بــاور و غیــر قابــل قبــول. 
ــونت  ــروج خش ــن و م ــه مأم ــوری ک ــه کش ــپ ب ــفر ترام  س
و تروریســم اســت، ادعــای وی را باطــل می کنــد و وی 
بایــد پاســخ دهــد کــه ایرانــی کــه در یــک انتخابــات باشــکوه 
ــه در  ــوری ک ــت و کش ــم اس ــروج تروریس ــه م ــت، چگون اس
دادگاه هــای آمریــکا پرونــده دارد، چطــور محــل ســفر ترامــپ 

می شــود. وی درخصــوص وعــده رفــع تحریم هــای دیگــر از 
ســوی روحانــی گفــت: نــگاه کالن مــا بــه جهــان و آنچــه در 
سیاســت خارجــی می خواهیــم، ایجــاد رابطــه بهتــر بــا اتــکا 
ــکا  ــا ات ــخص و ب ــزی مش ــی و برنامه ری ــدرت دیپلماس ــر ق ب
ــت.  ــدنی اس ــوارد ش ــن م ــیاری از ای ــت و بس ــردم اس ــر م ب
ــد دشــواری هایی  ــزان آن می توان ــر اســاس می هــر هدفــی ب
ــکا رخ می دهــد و طرحــی کــه  داشــته باشــد. آنچــه در آمری
ــن دســت  ــه از ای ــت ک ــد گف ــران مطــرح شــده، بای ــه ای علی
طرح هــا، بیــش از ده هــا طــرح بــوده کــه ابتــر مانــده و صرفــا 
بــرای  آنچــه  می شــود.  مطــرح  کمیسیون های شــان  در 
 مــا مطــرح می شــود سیاســت های دولــت آمریکاســت 
ــت  ــد، سیاس ــت برس ــای دول ــه امض ــا ب ــن طرح ه ــر ای و اگ
ــاس  ــر آن اس ــد ب ــا بای ــه م ــود ک ــد ب ــکا خواه ــت آمری دول
نیســتیم. سیاســت  نگــران  و  باشــیم  واکنــش داشــته 
موشــکی ایــران بــا هیــچ قطعنامــه ای منافــات نــدارد، بحــث 
ــن  ــده اســت و در ای ــران کامــال دفاعــی و بازدارن موشــکی ای
ــد. تســنیم ــه وجــود نخواهــد آم ــری ب ــچ تغیی سیاســت هی

سخنگوی دستگاه دیپلماتیک کشور:

در سیاست موشکی ایران، هیچ تغییری به وجود نخواهد آمد 
کمــال دهقانــی فیروزآبــادی درخصــوص ســفر دونالــد ترامــپ 
ــن  ــرارداد تســلیحاتی بی ــه عربســتان ســعودی و امضــای ق ب
آمریــکا و عربســتان گفــت: آمریــکا همــواره بــه دنبــال تــاراج 
نفــت خاورمیانــه بــوده و بــرای ایــن سیاســت خــود کشــورهای 
عربــی، گزینــه بســیار خوبــی بــرای تامیــن ایــن هدف هســتند. 
ــم صهیونیســتی از  ــع رژی ضمــن اینکــه حفــظ امنیــت و مناف
ــد  ــوده و خواه ــی ادوار ب ــکا در تمام ــت آمری ــای دول اولیت ه
ــی را  ــی و مال ــع امنیت ــق مناف ــن طری ــد از ای ــود و می خواه ب
ــد. نایب رئیــس کمیســیون امنیــت  ــرای اســرائیل فراهــم کن ب
ملــی و سیاســت خارجــی مجلــس شــورای اســالمی تصریــح 
ــت  ــرارداد در ازای دریاف ــن ق ــا ای ــد ب ــکا می خواه ــرد: آمری ک
ــه آن هــا هدیــه دهــد  پول هــای نفتــی عربســتان، جنــگ ر ا ب
ــز  ــزود: عربســتان نی ــد. وی اف ــش کن ــار چال ــه را دچ و منطق
تصمیــم دارد بــا جنگ افــروزی در منطقــه، کشــورهای منطقــه 
ــا  ــد و ب ــه کن ــود تجزی ــع خ ــه نف ــوریه را ب ــن و س ــد یم مانن
حمایــت داعــش از یــک ســو و حملــه بــه یمــن از ســوی دیگــر 
قصــد دارد ایــن کار را انجــام دهــد و نمی دانــد کــه ســخت در 

اشــتباه اســت و بــا ایــن نــوع قراردادهــا هزینه هــای ســنگینی 
از جیــب مــردم خــود را بیهــوده بــرای کشــتن زنــان و کــودکان 

بی گنــاه هــدر می دهــد.
نماینــده مــردم تفــت و میبــد در پایــان بــا اشــاره بــه 
ــاد  ــکیل، ایج ــعودی در تش ــتان س ــت عربس ــتباه و شکس اش
ــه  ــی ک ــعودی از آنجای ــات س ــت: مقام ــش گف ــز داع و تجهی
مشــروعیتی در میــان مــردم خــود و مقبولیتــی در میــان 
ــاد  ــه ایج ــت ب ــد، دس ــه ندارن ــورهای خاورمیان ــردم و کش م
ــرود  ــن ن ــن از بی ــش از ای ــان بی ــا آبرویش ــد ت ــش زدن  داع
و بــرای برگردانــدن مشــروعیت خــود میــان مردمشــان دســت 
بــه دامــن غــرب شــده اند و بــا ایجــاد دشــمنان فرضــی 
ــد  ــد دارن ــی، قص ــروژه ایران هراس ــن پ ــود و همچنی ــرای خ ب
کشــورهای منطقــه را بــا خــود همــراه کننــد؛ بایــد اشــاره کنــم 
ــه  ــای ســنگینی اســت ک ــا مســتلزم هزینه ه ــه این ه ــه هم ک
ــردم  ــا م ــود و تنه ــت آن می ش ــه پرداخ ــر ب ــتان حاض عربس
ــن سیاســت ها آســیب و ضــرر  ــه از ای ــن کشــور هســتند ک  ای

می بینند. شریان نیوز

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس:

آمریکا در ازای پول های نفتی عربستان، جنگ را هدیه می دهد



کوتاه اخبار 
 ارزانی مرغ در ماه رمضان 

به زیان تولیدکنندگان است
ــرغ  ــدگان م ــی پرورش دهن ــن صنف ــس انجم رئی
گوشــتی اعــام کــرد کــه هیــچ مشــکلی در تولیــد 
ــی  ــدارد، امــا ارزان و عرضــه گوشــت مــرغ وجــود ن
ــده  ــبب ش ــان س ــاه رمض ــد آن در م ــش از ح بی
ــای  ــلما در ماه ه ــد و مس ــان کنن ــداران زی ــا مرغ ت

ــد داد.  ــش خواهن ــود را کاه ــد خ ــده تولی آین
محمــد یوســفی اظهــار کــرد: هم اکنــون تولیــد 
گوشــت مــرغ بســیار زیــاد اســت و هیــچ مشــکلی 
ــش  ــدر کاه ــا آنق ــا قیمت ه ــم؛ ام ــه نداری در عرض
پیــدا کــرده کــه مرغــداران در مــاه رمضــان در حــال 
زیــان دیــدن هســتند؛ بــه گونــه ای کــه قیمــت هــر 
کیلوگــرم مــرغ زنــده بــه صــورت نقــد ۴۴۰۰ تومــان 
اســت؛ در حالــی کــه نبایــد کمتــر از ۵۰۰۰ تــا ۵۵۰۰ 

تومــان باشــد. 
نهاده هــای  بــه قیمــت  بــا توجــه  افــزود:  وی 
تولیــد از جملــه ذرت و ســویا، قیمــت گوشــت 
مــرغ در بــازار بــه زیــان تولیدکننــدگان و مرغــداران 
ــش  ــبب کاه ــل س ــن عام ــه ای ــود ک ــام می ش تم
جوجه ریــزی و در نهایــت کمتــر شــدن تولیــد 
گوشــت مــرغ در ماه هــای آتــی خواهــد شــد؛ 
چــرا کــه هم اکنــون قیمــت هــر کیلوگــرم گوشــت 
میادیــن  غرفه هــای  در  و  تومــان   ۶۰۰۰ مــرغ 
تومــان   ۶۶۸۰ تهــران  شــهر  تره بــاری  و   میــوه 

است. 
ــرغ  ــدگان م ــی پرورش دهن ــن صنف ــس انجم رئی
گوشــتی خاطرنشــان کــرد: قیمت هــای کنونــی 
ــاد  ــه وزارت جه ــت ک ــی اس ــرغ در حال ــت م گوش
نظارتــی  دســتگاه های  مســئوالن  و  کشــاورزی 
ــا ۷۵۰۰  ــی ۷۰۰۰ ت ســه ســال پیــش قیمــت کیلوی
تومــان را بــرای ایــن محصــول بــه عنــوان قیمــت 
منطقــی در نظــر گرفتــه بودنــد؛ امــا هم اکنــون 
ــر  ــی از آن کمت ــال حت ــه س ــت س ــس از گذش  پ

است. اقتصادآنالین

 کاهش ۱۰۰ تومانی قیمت 
ذرت در بازار

مدیــر عامــل شــرکت پشــتیبانی امــور دام کشــور بــا 
بیــان اینکــه قیمــت ذرت در بــازار ۱۰۰ تومــان کاهــش 
ــورس کاال  ــی در ب ــه ذرت ۷۲۰ تومان ــه، از عرض یافت

خبــر داد.
 علیرضــا ولــی تصریــح کــرد: بــه منظــور جلوگیــری 
از اجحــاف بــه تولیدکننــدگان، ۶۰ هــزار تــن از ذخایــر 
ذرت داخلــی ایــن شــرکت بــا قیمــت هــر کیلــو ۷۲۰ 
تومــان در اختیــار تشــکل های تولیــدی قــرار گرفــت 

تــا میــان اعضــای خــود توزیــع کننــد. 
ــور  ــه شــرکت پشــتیبانی ام ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
دام تــا بــه تعــادل رســیدن قیمــت ذرت در بــازار آزاد 
ــرد:  ــان ک ــت، خاطرنش ــد داش ــال خواه ــور فع حض
ــدات  ــا تمهی ــی ب ــای دریافت ــاس گزارش ه ــر اس ب
انجام شــده از ســوی ایــن شــرکت، قیمــت ذرت در 

ــه اســت. ــازار ۱۰۰ تومــان کاهــش یافت ب
ــور دام کشــور  ــل شــرکت پشــتیبانی ام ــر عام  مدی
ــش  ــه افزای ــرکت هیچ گون ــن ش ــه ای ــان اینک ــا بی ب
قیمتــی در نهاده هــای ذرت و ســویا نداشــته، اظهــار 
داشــت: ذخایــر راهبــردی ایــن شــرکت بــه میــزان 
ــه  ــدگان هیچ گون ــت و تولیدکنن ــود اس ــی موج کاف
ــته  ــود نداش ــای خ ــن نهاده ه ــرای تأمی ــی ب نگران

باشــند. مهــر

کوتاه از اقتصاد
آیت هللا حائری شیرازی:
 مسئله ربا در بانکداری

با بازی الفاظ حل نمی شود
آیــت هللا حائــری بــا بیــان اینکــه در اقتصادمــان اســم 
ربــا را نیاوردیــم، امــا خــود ربــا را آوردیــم، گفت: مســئله 
ربــا در بانکــداری کشــور بــا بــازی بــا الفــاظ و مطــرح 

ــه و ... حــل نمی شــود. ــردن اســم مضارب ک
در  ســخنانی  طــی  شــیراز  ســابق  جمعــه  امــام  
دانشــگاه امــام صــادق)ع( بــا بیــان اینکــه علــوم 
ــت  ــرام اس ــال و ح ــده ح ــر بیان کنن ــانی، سرتاس انس
گفــت: شــخصی کــه در علــوم انســانی اظهارنظــر 
ــن  ــت؛ بنابرای ــته اس ــدا نشس ــای خ ــه  ج ــد، ب می کن
ــوادی  ــت هللا ج ــه آی ــداری ب ــران بانک ــه صاحب نظ اینک
می گوینــد همان گونــه کــه مــا در فقــه اظهارنظــر 
ــد  ــت نکنی ــداری دخال ــم در بانک ــما ه ــم، ش نمی کنی
ــوم  ــزو عل ــاد، ج ــم اقتص ــه عل ــرا ک ــت؛ چ ــتباه اس اش
انســانی اســت کــه تعیین کننــده بایــد و نبایدهاســت.

آیــت هللا حائــری بــا بیــان اینکــه در اقتصادمــان اســم 
ربــا را نیاوردیــم، امــا خــود ربــا را آوردیــم، گفت: مســئله 
ــاظ  ــا الف ــازی ب ــا ب ــور ب ــداری کش ــام بانک ــا در نظ  رب
ــود  ــل نمی ش ــه و ... ح ــم مضارب ــردن اس ــرح ک  و مط
و در نشســت هایی کــه بــا بــزرگان کشــور دارم، متوجــه 
شــدم آن هــا نیــز هرگــز فکــر نمی کننــد مســئله ربــا در 

بانک هــا حــل  شــده اســت.
وی علــت گرفتــار شــدن در موانعــی چــون ربــا را عــدم 
ــان دانســت  ــرای جهانی ــات علمــی احــکام الهــی ب اثب
و افــزود: حــال و حــرام اســام، دالیــل علمــی دارد و 

ــم. ــات کنی ــان اثب ــرای جهانی ــم آن را ب می توانی
ــرای  ــان اینکــه ب ــا بی وی در توضیــح نظــر مترلینــگ ب
ــا در نظــر  ســود یــک گــرم طــا در طــی ۲۰۰۰ ســال ب
ــور  ــدد غیرقابل تص ــه ع ــالیانه ۵/۰ ب ــود س ــن س گرفت
ــت:  ــیم، گف ــا می رس ــن ط ــزار ت ــوان 33 ه ــه ت ۱۰ ب
ــق اســت؛  ــل تحق ــدار ســود غیرقاب ــن مق پرداخــت ای
بنابرایــن مســئله ای کــه آخــرش غیرقابــل تحقق باشــد 

ــر علمــی اســت. ــز غی ــدای آن نی ابت
وی بــا بیــان اینکــه در حالــی ســود یــک گــرم طــا این 
مقــدار می شــود کــه کل طــای موجــود در کــره زمیــن 
ــت:  ــز اســت، گف ــدار بســیار ناچی ــن مق ــه ای نســبت ب
ــت  ــدازه جمعی ــه  ان ــود و ب ــا ش ــن ط ــره زمی ــر ک اگ
ــن از  ــره زمی ــزار ک ــدام 3۰ ه ــر ک ــه ه ــن ب ــره زمی ک
ــا  ــن از ط ــره زمی ــارد ک ــی ۷ میلی ــد؛ یعن ــا بدهن ط
می خواهــد. آیــت هللا حائــری شــیرازی بــا بیــان اینکــه 
ــت،  ــدنی نیس ــارج ش ــی در خ ــن موضوع ــق چنی تحق
ــدای آن  ــر اســت، ابت گفــت:  چــون آخــرش تحقق ناپذی
علمــی نیســت؛ بنابرایــن مســئله ربــا بــه لحــاظ عملــی 

ــوردار نیســت. تســنیم ــت برخ ــز از وجاه نی

افت بازار سیمان در ماه رمضان
ــارک رمضــان و کاهــش تحــرکات  ــاه مب ــا شــروع م ب
ــامی  ــورهای اس ــاز در کش ــازار ساخت وس ــی ب عموم
ــی  ــت طبیع ــیمان از اف ــان س ــن کارفرمای ــر انجم دبی
ــا  ــر داد. عبدالرضــا شــیخان ب ــن روزهــا خب ــازار در ای ب
بیــان اینکــه وضعیــت ســیمان در بــازار متعــادل اســت، 
ــر  ــد نظ ــوال کاالی م ــیمان معم ــتریان س ــت: مش گف
خــود را در اســفندماه می خرنــد و بــازار ایــن محصــول 
در فروردین مــاه بــا افتــی نســبی همــراه می شــود کــه 
ــه امســال در  ــی ک ــی اســت و افت ــن شــرایط طبیع ای
ــود.  ــل نب ــش از ســال قب ــاه اول ســال داشــتیم، بی م
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه تقاضــای داخلــی ســیمان 
ــیمان در  ــت س ــرد: وضعی ــار ک ــت ماه اظه در اردیبهش
اردیبهشــت ماه بــه حالــت طبیعــی برگشــت و حــدودا 
نزدیــک بــه ۴ میلیــون و 3۰۰ هــزار تــن ســیمان جــذب 
بــازار داخلــی شــد و بازارهــای صادراتــی نیــز تقاضــای 

ــد. خبــر فارســی خــود را حفــظ کردن

تولید ملی

کاچیران
ــد  ــا هــدف تولی ــران در ســال ۱3۵9 ب ــران – کاچی ــه  چــرخ خیاطــی ای کارخان
چــرخ خیاطــی و گلــدوزی برقــی خانگــی و صــادرات آن بــه سراســر جهــان از 
ســوی بخــش خصوصــی تأســیس شــد. ایــن کارخانــه در شــهر صنعتــی البــرز 
- قزویــن احــداث گردیــد. تــا زمــان تأســیس ایــن کارخانــه، کشــورمان فاقــد 
تکنولــوژی تولیــد چــرخ خیاطــی بــود و نیازهــای داخلــی از طریــق واردات ایــن 
محصــول تأمیــن می شــد؛ بــه همیــن دلیــل و بــه منظــور دریافــت تکنولــوژی 
ــت  ــه از قدم ــان ک ــاف آلم ــروف ف ــی مع ــا کمپان ــراردادی ب ــول، ق ــن محص  ای
و اعتبــار زیــادی برخــوردار بــود، منعقــد شــد. احــداث ســاختمان ها و ســالن ها 
ــین آالت و  ــب ماش ــاده نص ــال ۱3۷۰ آم ــش از س ــا پی ــاز و ت ــج آغ ــه تدری ب
تجهیــزات گردیــد. همزمــان، ماشــین آالت تولیــدی نیــز بــه ســازندگان آلمانــی 
ــا حضــور وزیــر  ــه ب ســفارش داده شــد. ســرانجام در ســال ۱3۷۰ ایــن کارخان
ــدل  ــاخت ۲ م ــاژ و س ــط مونت ــرداری از خ ــا بهره ب ــت و ب ــنگین وق ــع س صنای
چــرخ خیاطــی افتتــاح شــد. نصــب ماشــین آالت تولیــدی نیــز تــا ســال ۱3۷۴ 
بــه اتمــام رســید و تولیــد داخلــی ایــن محصــول نیــز از همیــن زمــان آغاز شــد. 
ــه ثمــر نشســت و محصــول داخلــی  پــروژه خودکفایــی در کمتــر از ۲ ســال ب

ســاخت متخصصــان کشــورمان بــه بــازار عرضــه شــد.

B.Abbaszade@eskimia.ir
بردیا عباس زادهگروه اقتصاد

ــادالت  ــزار مب ــن اب ــی از مهم تری ــک، یک چ
اســتفاده  امــا  دنیاســت؛  در  تجــاری 
غیراصولــی از آن باعــث شــده اعتبــار چــک 
در کشــور مــا بــه شــدت کاهــش یابــد. بــر 
اســاس اعــام بانــک مرکــزی در اســفندماه 
۱39۵ در کل کشــور، ۱۰ میلیــون فقــره چــک 
ــارد  ــزار میلی ــر ۶3۸ ه ــغ ب ــی بال ــه مبلغ ب
ــاه  ــه م ــبت ب ــه نس ــد ک ــه ش ــال مبادل ری
قبــل، از نظــر تعــداد و مبلــغ بــه ترتیــب ۴.۲ 
درصــد و ۱۶.3 درصــد افزایــش را نشــان 

می دهــد. 
ــره  ــون فق ــدود ۸.۶ میلی ــزان ح ــن می از ای
بــر ۵۱۱ هــزار  بالــغ  بــه مبلغــی  چــک 
میلیــارد ریــال وصــول شــده کــه نســبت بــه 
مــاه قبــل، از نظــر تعــداد و مبلــغ بــه ترتیــب 
۵.۲ درصــد و ۱۷.۲ درصــد افزایــش را نشــان 

می دهــد. 
ــور  ــتی در کل کش ــای برگش ــزان چک ه می
ــون  ــر ۱.۴ میلی ــغ ب ــدت، بال ــن م ــی ای ط
ــزار  ــی حــدود ۱۲۷ ه ــه مبلغ ــره چــک ب فق
ــاه  ــه م ــبت ب ــه نس ــوده ک ــال ب ــارد ری میلی
ــش و  ــد کاه ــداد، ۱.۲ درص ــر تع ــل از نظ قب
از نظــر مبلــغ ۱۲.۶ درصــد افزایــش را نشــان 
می دهــد کــه 9۷.۴ درصــد آن از نظــر تعــداد 
ــل  ــه دلی ــغ ب ــر مبل ــد از آن از نظ و 9۷ درص

کســری یــا فقــدان موجــودی بــوده اســت.
 نکتــه مهــم آنکــه ایــن افزایــش ۱۲.۶ 
اســفندماه  در  برگشــتی  چــک  درصــدی 
را از نظــر مبلــغ بایــد در کنــار افزایــش 
وصولی هــا  کل  مبلــغ  درصــدی   ۱۷.۲
تحلیــل کــرد کــه نشــان می دهــد علــت 
ــه دوره  ــبت ب ــتی نس ــک برگش ــش چ  افزای
ــوده  ــی ب ــای مبادالت ــش چک ه ــل، افزای قب

اســت.

 احیای دوباره چک
ــئوالن  ــار، مس ــن آم ــام ای ــس از اع ــا پ ام
بــرای  جدیــد  طــرح  از  مرکــزی  بانــک 
ــد.  ــر دادن ــی خب ــک بانک ــار چ ــای اعتب احی
الکترونیکــی  یکپارچــه  صــدور  طــرح 
دســته چک )صیــاد(، ۴ هــدف »ارتقــای 

ــه  ــه برگ ــی ب ــی و اعتباربخش ــب امنیت ضری
ــورد  ــی م چــک«، »استانداردســازی جانمای
نوشــتاری و کاهــش عملیــات تصدیگــری« 
ــته چک از  ــده دس ــت دارن ــی صاحی »بررس
طریــق ســامانه های اعتبارســنجی بانــک 
مرکــزی« و »ایجــاد شــفافیت اطاعاتــی 
و جلوگیــری از سوءاســتفاده های ناشــی 
ــته چک« را  ــدور دس ــعب در ص ــی ش از تبان

می کنــد.  دنبــال 
بــه گفتــه محمــود احمــدی، دبیــر کل بانــک 
ــرح صــدور  ــدن ط ــی ش ــا اجرای ــزی، ب مرک
زمینــه  )صیــاد(،  الکترونیکــی  یکپارچــه 
بررســی صاحیــت دارنــده دســته چک از 
ــته چک  ــدور دس ــد ص ــاح فرآین ــق اص طری
اعطــای  وضعیــت  بــه  ســاماندهی  و 
متقاضیــان  اعتبارســنجی  و  دســته چک 
ــنجی  ــامانه های اعتبارس ــتفاده از س ــا اس ب
موجــود در بانــک مرکــزی تســهیل می شــود. 
ــا ایــن طــرح  ایــن مقــام مســئول گفــت: ب
امــکان سوءاســتفاده ناشــی از تبانــی شــعب 
بــرای صــدور دســته چک بــه متقاضیــان 

ــود.  ــته می ش ــت، برداش ــد صاحی فاق
او تاکیــد کــرد:  در ایــن طــرح بــا اختصــاص 
»شــماره شناســه اســتعام« مرتبــط بــه 
ــرگ از دســته چک متقاضــی  ســریال هــر ب
ــات  ــط اطاع ــر خ ــانی ب ــت و به روزرس و ثب
مربــوط بــه چــک برگشــتی، گیرنــدگان 

چــک می تواننــد بــا اســتعام ایــن شناســه 
مرکــزی  بانــک  اســتعامات  ســامانه  از 
نــام  صحــت  درخصــوص  را  اطاعاتــی 
صاحــب حســاب و ســابقه چــک برگشــتی 
وی دریافــت و نســبت بــه پذیــرش یــا 
آن تصمیم گیــری کننــد.  پذیــرش  عــدم 
ایــن گفته هــای دبیــر کل بانــک مرکــزی در 
حالــی اســت کــه کارشناســان معتقدنــد بــه 
ــل ســال ها اســتفاده نادرســت از چــک  دلی
بانک هــا  ســاده  قوانیــن  همین طــور  و 
بــرای صــدور دســته چک فرهنــگ اســتفاده 
ــورد  ــه م ــد از پای ــران بای ــازار ای از چــک در ب

ــرد. ــرار گی ــدی ق ــری ج بازنگ
 تهران، اصفهان و خراسان 

در صدر چک های برگشتی
بــر اســاس آمــار بانــک مرکــزی اســتان های 
رضــوی  خراســان  و  اصفهــان  تهــران، 
ــه  ــام، کهگیلوی ــتان های ای ــترین و اس بیش
و بویــر احمــد و مناطــق آزاد کمتریــن چــک 
ــران  ــتان های ته ــته اند. اس ــتی را داش برگش
بــا ۴۸۷ هــزار و 3۰۰، اصفهــان بــا ۱۵۰ هــزار 

 و ۲۰۰ و خراســان رضــوی بــا ۱۱۸ هــزار 
و ۲۰۰ فقــره چــک برگشــتی، بیشــترین 
ســال  اســفندماه  در  را  برگشــتی  چــک 
گذشــته بــه خــود اختصــاص داده انــد. 
ــرای  ــب ب ــه ترتی ــز ب ــن چک هــا نی ــام ای ارق
اســتان های تهــران، اصفهــان و خراســان 
رضــوی ۷3 هــزار و ۷3۴ میلیــارد ریــال، ۷ 
هــزار و ۵۵9 میلیــارد ریــال و ۸ هــزار و ۱39 

ــد. ــال بوده ان ــارد ری میلی
 9۰۰ بــا  ایــام  اســتان های  همچنیــن   
کهگیلویــه و بویــر احمــد بــا هــزار و مجمــوع 
مناطــق آزاد کشــور بــا یــک هــزار و ۱۰۰ فقــره 
ــای برگشــتی  ــداد چک ه ــار تع ــن آم کمتری
ــه خــود اختصــاص  را در اســفندماه ۱39۵ ب

ــد.  داده ان
ایــن  بــرای  برگشــتی  چک هــای  ارقــام 
بــرای  ترتیــب  بــه  نیــز  اســتان ها 
اســتان های ایــام، کهگیلویــه و بویــر احمــد 
ــال ــارد ری ــق آزاد ۶۲ میلی ــوع مناط  و مجم

۴۲ میلیــارد ریــال و ۲۷9 میلیــارد ریــال 
ــت.  ــوده اس ب

چک بانکی و معضالت بی پایان

اعتباربهچکبازمیگردد؟

ــا  ــو در وزارت کار ب ــرح تکاپ ــات ط ــاوری اطاع ــته فن ــر رس مدی
اشــاره بــه ظرفیــت یــک میلیــون نفــری اشــتغال بخش فنــاوری 
اطاعــات و ارتباطــات گفــت: بــرای ســال 9۶، اشــتغال ۱۰۰ تــا ۱۲۰ 
هــزار نفــر در ایــن طــرح هدفگــذاری شــده اســت. محمدعبــده 
ابطحــی بــا اشــاره بــه وضعیــت اشــتغال صنعــت فنــاوری 
ــتغال زای  ــای اش ــی از ظرفیت ه ــوان یک ــه عن ــات )IT( ب اطاع
ــا اشــتغال حــدود ۶۰۰  ــرآورد م کشــور گفــت: در حــال حاضــر ب
هــزار نفــر در حــوزه فنــاوری اطاعــات و ارتباطــات )ICT( اســت 
ــک  ــدود ی ــرای ح ــتغال زایی ب ــت اش ــش ظرفی ــن بخ ــه ای ک
میلیــون نفــر را دارد. وی بــا بیــان اینکــه در قالــب طــرح توســعه 
ــا ۱۲۰  کســب وکار و اشــتغال پایــدار )تکاپــو( اشــتغال زایی ۱۰۰ ت
ــات و  ــاوری اطاع ــوزه فن ــاری در ح ــال ج ــرای س ــر ب ــزار نف ه
ارتباطــات هدفگــذاری شــده، گفــت: از کل ایــن هدفگــذاری، ۶۰ 
تــا ۷۰ هــزار اشــتغال صرفــا در بخــش فنــاوری اطاعــات ماننــد 

ــم و اســتارت آپ ها  ــد گی ــوا، تولی ــد محت ــا، تولی ــد نرم افزاره تولی
ــزی  ــال برنامه ری ــق آن در ح ــرای تحق ــه ب ــده ک ــی ش پیش بین
هســتیم. مدیــر رســته فنــاوری اطاعــات طــرح تکاپــو ادامــه داد: 
ــد  ــا ۵۰ درص ــور ۴۰ ت ــتان کش ــد اس ــه در چن ــه اینک ــه ب ــا توج ب
شــرکت ها در پارک هــای علــم و فنــاوری قــرار دارنــد، طــی 
ــت  ــاوری ریاس ــی و فن ــت علم ــا معاون ــکاری ب ــرات و هم مذاک
از اشــتغال بخــش فنــاوری اطاعــات   جمهــوری، بخشــی 
و ارتباطــات در ســطح کشــور در پارک هــای علــم و فنــاوری 
ایجــاد خواهــد شــد کــه ظرفیــت خوبــی بــرای اشــتغال بخــش 
IT و ICT دارنــد. ابطحــی بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر درآمــد 
کشــور از بــازار فنــاوری اطاعــات و ارتباطــات )ICT( حــدود ۴۰ 
ــاس  ــر اس ــد ب ــن درآم ــت: ای ــت، گف ــان اس ــارد توم ــزار میلی ه
هدفگــذاری تــا پایــان برنامــه ششــم بــه ۱۰۰ هــزار میلیــارد تومان 

می رســد. ایســنا

اتحادیــه  رئیــس  گفتــه  بــه 
فروشــندگان  و  ســازندگان 
عینــک، قیمــت یــک عینــک 
دســت کم  اســتاندارد  آفتابــی 
مبلغــی بالــغ بــر ۱۰۰ هــزار تومان 
ثابت قــدم  حمیــد  اســت. 
بــه ارائــه  توضیحاتــی دربــاره  
ــود در  ــی موج ــای آفتاب عینک ه
بــازار پرداخــت و تاکیــد کــرد: بــا 
توجــه بــه شــرایط جغرافیایــی و 
ــت  ــران، وضعی ــی ای آب و هوای
UV و آلودگــی هــوا ضــروری 
ــی  ــراد حت ــام اف ــه تم ــت ک اس

ــن  ــه منظــور تأمی ــی مناســب ب ــک آفتاب ــودکان دو ســاله از عین ک
ــره بگیرنــد.  ــمان خــود به ــامت چش س

ــک  ــد ی ــرای خری ــان ب ــن می ــرد: در ای ــوان ک ــن عن وی همچنی
عینــک اســتاندارد بایــد حداقــل قیمــت بالــغ بــر ۱۰۰ هــزار تومــان 
بــرای عینک هــای چینــی و حــدود ۶۰۰ هــزار تومــان بــه بــاال بــرای 

ــود.  ــه ش ــا هزین ــف دنی ــای مختل ــای برنده عینک ه
رئیــس اتحادیــه ســازندگان و فروشــندگان عینــک همچنیــن 
ــا  ــام صنف ه ــود در تم ــی رک ــون نوع ــفانه اکن ــرد: متاس ــار ک اظه
ــز مشــاهده می شــود  وجــود دارد کــه ایــن رکــود در صنــف مــا نی
ــد  ــای خری ــه ج ــد ب ــح می دهن ــوارد ترجی ــیاری م ــردم در بس و م
ــار خیابان هــا  عینک هــای اســتاندارد و مناســب از فروشــندگان کن
ــان  ــار خیاب ــه در کن ــی ک ــه عینک های ــی ک ــد؛ در حال ــد کنن خری
ــچ  ــه هی ــند، ب ــروش می رس ــه ف ــان ب ــزار توم ــدود 3۰ ه ــا ح و ب

و  نیســت  اســتاندارد  عنــوان 
بــرای  متعــددی  مشــکات 
ــد؛  ــاد می کنن ــرد ایج ــی ف بینای
ــم در  ــه چش ــی ک ــه زمان ــرا ک چ
ــرد،  ــرار می گی ــاب ق ــل آفت مقاب
طــور  بــه  چشــم  مردمــک 
می شــود؛  جمــع  ناخــودآگاه 
ــر روی  ــی کــه عینــک ب امــا زمان
اگــر  می گیــرد،  قــرار  چشــم 
عدســی آن اســتاندارد نباشــد، 
مردمــک چشــم بــاز شــده و 
ایــن مســئله موجــب آســیب 
رســیدن بــه چشــم کــه ســلطان 

بــدن محســوب می شــود، خواهــد شــد. 
ــه  ــه ب ــی ک ــود از عینک های ــای خ ــه  صحبت ه ــدم در ادام ثابت ق
طــور عمــده بــه شــکل قاچــاق وارد کشــور شــده یــا تقلبــی هســتند 
یــاد کــرد و گفــت: در بــازار عینــک آفتابــی نیــز ماننــد بــازار ســایر 
کاالهــا، ممکــن اســت اجنــاس قاچــاق یــا تقلبــی وجــود داشــته 
ــای  ــد کااله ــه 3۰ درص ــا ب ــن نمونه ه ــم ای ــاید حج ــه ش ــد ک باش
ــداران از  ــر خری ــورت اگ ــر ص ــه ه ــا ب ــد؛ ام ــازار برس ــود در ب موج
واحدهــای دارای پروانــه کســب خریــد خــود را انجــام داده و 
ــیدگی  ــی رس ــا آمادگ ــه م ــند، اتحادی ــته باش ــمی داش ــور رس فاکت
ــاه  ــی کوت ــا در مدت ــای م ــکات را دارد و بازرس ه ــام مش ــه تم ب
ــه  ــک مربوط ــه عین ــی ک ــد و در صورت ــی می کنن ــوع را بررس موض
ــا تقلبــی باشــد، حتمــا پیگیری هــای الزم صــورت  غیراســتاندارد ی

ــت. ایســنا ــد گرف خواه

ــاورزی  ــاد کش ــر جه ــاون وزی مع
در امــور بازرگانــی گفــت: مشــکل 
توزیــع گوشــت گوســفند در دو 
ســه روز آینــده حــل خواهــد 

شــد. 
افــزود:  مهرفــرد  علی اکبــر 
دامــداران بــه علــت خــوب بــودن 
وضعیــت مراتــع دام خــود را بــه 
ــد و همیــن  ــازار عرضــه نکرده ان ب
مســئله موجــب کاهــش عرضــه 
و افزایــش قیمــت شــده اســت. 
وی گفــت: بــه همیــن دلیــل 
ــت  ــه واردات گوش ــدام ب ــا اق م

قرمــز کردیــم و هم اکنــون گوشــت گوســاله بــه صــورت منجمــد بــا 
قیمــت ۲۲ هــزار تومــان بــه وفــور در سراســر کشــور موجــود اســت. 
معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی در امــور بازرگانــی افــزود: در مــاه 
مبــارک رمضــان قیمت هــای 9 کاالی اساســی را پایــش و کنتــرل 
ــی در  ــزان کاف ــه می ــا ب ــن کااله ــر ای ــون ذخای ــم و هم اکن می کنی

کشــور وجــود دارد. 
ــور، ۷۰۰  ــج در کش ــرف برن ــن مص ــون ت ــت: از 3 میلی ــرد گف مهرف
هــزار تــن وارد می شــود و بقیــه تولیــد داخــل اســت و امیدواریــم 
بتوانیــم بــا افزایــش بهــره وری و اســتفاده از ارقــام اصاح شــده در 

زمینــه تولیــد برنــج در داخــل خودکفــا شــویم. 
ــی در  ــزان کاف ــه می ــج خارجــی ب ــر برن ــه ذخای ــان اینک ــا بی وی ب
ــزی  ــک مرک ــام بان ــاس اع ــر اس ــزود: ب ــود دارد، اف ــور وج کش
قیمــت برنــج وارداتــی امــروز در مقایســه بــا روز مشــابه در ســال 

درصــد   ۶ حــدود  گذشــته، 
افزایــش یافتــه اســت. 

ــاد کشــاورزی  ــر جه ــاون وزی مع
گفــت:  بازرگانــی  امــور  در 
توزیــع  شــبکه های  در  مــردم 
را  وارداتــی  برنــج  می تواننــد 
ــزار  ــو ۲ ه ــر کیل ــت ه ــه قیم  ب

و ۷۰۰ تومان تهیه کنند.
اینکــه  بیــان  بــا  مهرفــرد   
ــد مــرغ در کشــور  ظرفیــت تولی
ــزود:  ــت، اف ــن اس ــون ت 3 میلی
کــه  اســت  حالــی  در  ایــن 
ــرغ ۲  ــی م ــرف داخل ــام مص تم

میلیــون تــن و صــادرات ۱۰۰ هــزار تــن اســت. 
وی گفــت: اگــر اجــازه دهیــم مــرغ بــه میــزان زیــادی وارد کشــور 

ــد.  ــان می بینن ــدون شــک تولیدکننــدگان مــرغ زی شــود، ب
معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی در امــور بازرگانــی بــا بیــان اینکــه 
قیمــت جوجــه یــک روزه هــزار و ۷۰۰ تومــان اســت، افــزود: 
بــه  را  قیمت هــا  یــک روزه  جوجــه  تولیدکننــدگان  متاســفانه 
ــا  ــاال برده انــد و ســازمان های نظارتــی بایــد ب صــورت غیرقانونــی ب

ــد. ــورد کنن ــان برخ متخلف
اســتراتژیک کشــور  اینکــه موجــودی ذخایــر  بیــان  بــا   وی 
ــاز  ــج نی ــه برن ــا در زمین ــت: تنه ــه، گف ــش یافت ــدت کاه ــه ش ب
ــره  ــوان ذخی ــه عن ــی ب ــج واردات ــن برن ــزار ت ــا ۵۰۰ ه ــه 3۰۰ ت ب
ــود ــن موج ــزار ت ــا 3۵ ه ــا 3۰ ت ــه االن تنه ــم ک ــتراتژیک داری  اس

 است. مهر

ــد  ــی در تولی ــد بخشــی از طــرح خودکفای ــت می گوی ــر نف وزی
ــه  ــا اینک ــی می شــود؛ ام ــان ســال جــاری عمل ــا پای ــن ت بنزی
رقــم مدنظــر وی، چــه میزانــی از خودکفایــی را بــه خــود 
اختصــاص می دهــد، هنــوز مشــخص نیســت. »در حــال 
ــا ۸ میلیــون لیتــر بنزیــن وارد می کنیــم.«  ــه ۷ ت حاضــر روزان
ایــن گفتــه بیــژن زنگنــه، وزیــر نفــت، در حالــی مطــرح 
ــن  ــود، میانگی ــناد موج ــار و اس ــاس آم ــر اس ــه ب ــود ک می ش
واردات بنزیــن در ســال 9۵، رقمــی معــادل ۱۵.۷ میلیــون لیتــر 
و همچنیــن میانگیــن واردات بنزیــن در ۵۵ روزه ســال جــاری 
رقمــی معــادل ۱۰.۸ میلیــون لیتــر بــوده اســت. بنابرایــن بیــن 
ــی پاالیــش و پخــش فرآورده هــای  آمــار موجــود شــرکت مل
ــر  ــای وزی ــه امســال و گفته ه ــن واردات روزان ــی از میانگی نفت

ــود دارد.  ــری وج ــون لیت ــدودا 3 میلی ــی ح ــت، اختاف نف
بدیهــی اســت صــرف نظــر از آگاهــی نیافتــن افــکار عمومــی 

از وضعیــت واردات یکــی از محصــوالت اســتراتژیک بــه کشــور 
ایــن آمــار متناقــض در وهلــه نخســت برنامه ریــزی بــرای ایــن 
بخــش از صنعــت پاالیشــگاه را بــا خلــل مواجــه می کنــد. امــا 
ــر اســاس  ــن نقطــه تمــام نمی شــود. ب اختــاف آمــاری در ای
ــا اختــاط ســوپر در ۵۵  ــور ب آمــار موجــود، تولیــد بنزیــن موت
روزه ســاله جــاری، ۱۲۲.3 میلیــون لیتــر در روز بــوده؛ ایــن در 
ــد واقعــی کل پاالیشــگاه های  ــی اســت کــه ظرفیــت تولی حال
ــارس(، ۵9.۵  ــج ف ــه جــز ســتاره خلی کشــور )9 پاالیشــگاه ب
میلیــون لیتــر در روز اســت و بــا احتســاب واردات ۱۰ میلیــون 
لیتــری بنزیــن بــه کشــور، شــاهد عرضــه ۶9.۵ میلیــون 
ــه 3۰  ــرض اینک ــا ف ــتیم. ب ــان هس ــه متقاضی ــن ب ــر بنزی لیت
ــاز هــم  ــا نفتــا مخلــوط کنیــم، ب درصــد از بنزیــن وارداتــی را ب
اختــاف فاحشــی بیــن ارقــام اعام شــده و ارقــام محاســباتی 

ــود دارد. مهــر ــان وج کارشناس

اختالف۳میلیونلیتریدرآماروارداتبنزینظرفیتیکمیلیونیاشتغالفناوریاطالعات

مشکلتوزیعگوشتگوسفندبهزودیحلمیشودقیمتعینکآفتابیاستاندارد

،،
دلیــل  بــه  معتقدنــد  کارشناســان 
ســال ها اســتفاده نادرســت از چــک 
و همین طــور قوانیــن ســاده بانک هــا 
فرهنــگ  دســته چک،  صــدور  بــرای 
ــد  ــران بای ــازار ای اســتفاده از چــک در ب
از پایــه مــورد بازنگــری جــدی قــرار گیــرد

درصدافزایششاخص۳۷
بهایتولیدکننده

درصدسهمبخشکشاورزی
ازاشتغال

هزارتومانقیمتعادالنه
گوشتقرمز

منتهــی  دوازده مــاه  در  ایــران  در  تولیدکننــده  بهــای  شــاخص 
بــه  منتهــی  مــاه  دوازده  بــه  نســبت   1396 اردیبهشــت ماه  بــه 
اردیبهشــت ماه 1395 بــه  میــزان 5.9 درصــد افزایــش یافتــه اســت.

برآوردهــا حاکــی از ایــن اســت کــه ســهم بخــش کشــاورزی در 
اشــتغال کشــور، حــدود 18 تــا 22 درصــد اســت.

ــی  ــژاد دام وزارت جهــاد کشــاورزی قیمــت فعل رئیــس مرکــز اصــاح ن
گوشــت قرمــز را غیرمنطقــی و ناعادالنــه دانســت و گفــت: نــرخ واقعــی 

ایــن کاال بــه ازای هــر کیلوگــرم بایــد 36 تــا 3۷ هــزار تومــان باشــد.
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بحــران  تابســتان  فصــل  شــروع  بــا 
خاموشــی نزدیک تــر می شــود؛ امــا بــا 
ــاعت از کل  ــا 3۰۰ س ــه تنه ــه  اینک ــه ب توج
ــا  ــانی ب ــبکه برق رس ــات ش ــال، تاسیس س

ظرفیــت کامــل در حــال کار هســتند.
ــح  ــت صحی ــا مدیری ــوان ب ــن رو می ت از ای
پیــک بــار در ســاعات محــدودی از ســال از 
اوج مصــرف بــرق عبــور کــرد؛ بــدون اینکــه 

پایــداری شــبکه برق رســانی دچــار اختــال 
شــود. 

بــرق، یــک مســئله  مدیریــت مصــرف 
و  اســت  بــرای کشــور  و حیاتــی  مهــم 
ازآنجایــی کــه امســال تابســتان شــاهد 
ــرق در کشــور   رشــد ۵ درصــدی مصــرف ب

هستیم.
ــت مصــرف بیــش از پیــش  ــزوم مدیری  ل

ــه  ــه ب ــت ک ــود و الزم اس ــاس می ش احس
ــرای ایــن  ایــن مهــم توجــه شــود؛ البتــه ب
ــی  ــی از ســوی مســئوالن برق ــم اقدامات مه
صــورت گرفتــه، امــا بایــد توجــه داشــت کــه 
بــدون عنایــت مشــترکان ایــن مهــم محقــق 

نمی شــود. 
ــی وش،  ــا ملک ــتا حمیدرض ــن راس در همی
معــاون فــروش و خدمــات مشــترکان 

شــرکت توزیــع بــرق تهــران بــزرگ، ضمــن 
بــار کشــور و  پیــک  تشــریح وضعیــت 
در  بــرق  مصــرف  وضعیــت  همچنیــن 
تابســتان جــاری بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــاد  ــی از ارکان اقتص ــرف، یک ــت مص مدیری
ــترش  ــرورت گس ــر ض ــت، ب ــی اس مقاومت
ــور  ــرف در کش ــت مص ــای مدیری برنامه ه

ــرد. ــد ک تاکی

 وی در ادامــه گفــت: مدیریــت مصــرف 
راهــکار  اقتصادی تریــن  و  مهم تریــن 
ایجــاد تعــادل بیــن عرضــه و تقاضــا در 

صنعــت بــرق اســت. 
راهکارهــای  اجــرای  بــا  افــزود:  وی 
مدیریــت مصــرف تأثیــر جالــب توجهــی در 
کاهــش نیــاز مصــرف بــرق کشــور حاصــل 

ایران جیب . د می شــو

میانبرگذرازخاموشی

۲۲ ۵.۹



هشتبهشت
 طول پروژه آزادراه چهار خطه 

کنار گذر غربی اصفهان افزایش یافت 
بــا  و  وزرا  هیئــت  تصویــب  بــا  کیمیای وطن
اجــرای قطعــه دوم آزادراه کنارگــذر غربــی اصفهــان 
ــراه  ــع بزرگ ــا تقاط ــد ت ــدان کرکون ــل می ــد فاص ح
مبارکــه – شــهرضا و مبارکــه - بروجــن )ســه راهی 
ــن  ــول ای ــه ط ــر ب ــدود 15 کیلومت ــه(، ح طالخونچ

آزادراه افزوده شد.
ــه نقــل ازپایــگاه اطالع رســانی ریاســت جمهــوری  ب
بــا تصویــب ایــن طــرح، طــول پــروژه مذکــور 
 از 93 کیلومتــر بــه 108 کیلومتــر افزایــش پیــدا 

می کند.
ــبکه  ــی از ش ــش مهم ــوان بخ ــه عن ــن آزادراه ب ای
ــار  ــش ب ــور در کاه ــوب کش ــمال – جن ــریانی ش ش
ــال ســریع  ــان، انتق ترافیــک و آلودگــی شــهر اصفه
ــوخت  ــرف س ــی در مص ــافر و صرفه جوی ــار و مس ب

ــت. ــد داش ــزایی خواه ــش بس نق

 طرح آبرسانی 
به 5 روستای بخش مرکزی چادگان

از  چــادگان  روســتایی  فاضــالب  و  آب  مدیــر 
بــه 5  آبرســانی  طــرح  درصــدی   30 پیشــرفت 

داد. خبــر  شهرســتان  ایــن  روســتای 
ــرح  ــرای ط ــا اج ــت: ب ــار داش ــی اظه ــدی زمان مه
قرقــر  عــرب،  علــی  روســتاهای  بــه  آبرســانی 
هــزار   4 کلبعلــی،  ده  و  آنالوجــه  معروف آبــاد، 
پنــج روســتای بخــش مرکــزی  نفــر در   500 و 
ــد  ــت آب ســالم بهره من ــادگان از نعم  شهرســتان چ

می شوند.
وی افــزود: عملیــات انتقــال آب بــه طــول 36 
کیلومتــر و از دریاچــه زاینــده رود بــه ایــن روســتاها 
ــده  ــذاری ش ــر لوله گ ــون 12 کیلومت ــه تاکن ــوده ک ب

ــت. اس
ــان  ــا بی ــر آب و فاضــالب روســتایی چــادگان ب مدی
اینکــه برداشــت آب از زاینــده رود برای این روســتاها 
18 لیتــر در ثانیــه پیش بینــی شــده گفــت: در ایــن 
طــرح هشــت مخــزن بــا حجــم دو هــزار متــر 
ــه نیــز  مکعــب پیش بینــی شــده و یــک تصفیه خان
بــا ظرفیــت 22 لیتــر بــر ثانیــه و ســه واحد ایســتگاه 
 پمپــاژ آب و یــک واحــد اســکله نیــز نصــب خواهــد 

شد. فارس

 240 نفر از نطنز به مرقد 
امام خمینی)ره( اعزام می شوند  

ــه مناســبت  ــت: ب ــز گف ــه نطن ــده ســپاه ناحی فرمان
 14 خــرداد، ســالروز رحلــت امــام خمینــی)ره( 
ــام  ــد ام ــه مرق ــزی، ب ــهروندان نطن ــر از ش 240 نف

خمینــی)ره( اعــزام می شــوند.
ــن کاروان ســاعت  ــزود: ای   حســین آقادوســتی اف
14 روز یکشــنبه 14 خردادمــاه بــرای تجدیــد میثــاق 
ــذار  ــالب و اندیشــه های بنیانگ ــم انق ــر معظ ــا رهب ب
ــد  ــه مقصــد مرق ــز را ب ــر انقــالب اســالمی، نطن کبی
مطهــر امــام خمینــی)ره( تــرک خواهــد کــرد و 
ــالب  ــم انق ــر معظ ــس از اســتماع ســخنرانی رهب پ
ــه  ــاری ب ــرب و عشــا و صــرف افط ــاز مغ ــه نم اقام

شهرســتان برمی گــردد. 
وی گفــت: امســال در ســطح اســتان اصفهــان فقــط 
ــان و آران  ــتان، کاش ــز، اردس ــتان نطن ــار شهرس چه
ــر  ــد مطه ــران مرق ــزام زائ ــه اع ــدام ب ــدگل اق و بی

ــد. ــی)ره( می کنن ــام خمین ــرت ام حض
وی بیــان کــرد: اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 
ــابقه ای  ــا، مس ــن روزه ــز در ای ــز نی ــتان نطن شهرس
را تحــت عنــوان مطالعــه وصیت نامــه سیاســی 
اختیــار  در  اســت کــه  تهیــه کــرده  امــام)ره( 

ایســنا می گیــرد.  قــرار  شــرکت  کنندگان 

موزه تاریخ مردم شناسی شاهین شهر 
موزه برترکشور شد 

و  دســتی  صنایــع  فرهنگــی،  میــراث  مدیــر    
گردشــگری شهرســتان شاهین شــهر و میمــه از 
ــهر  ــی شاهین ش ــخ مردم شناس ــوزه تاری ــی م معرف
 بــه عنــوان مــوزه خصوصــی برتــر کشــور خبــر

 داد. 

میــراث فرهنگــی  روابــط عمومــی  از  نقــل  بــه 
اســتان اصفهــان، جــواد چهــرازی گفــت: آییــن 
بــا  همزمــان  کشــور  برتــر  موزه هــای  انتخــاب 
ــی  ــت روز جهان ــی و پاسداش ــراث فرهنگ ــه می هفت
 مــوزه در محــل خانــه هنرمنــدان تهــران برگــزار

شد.
 وی اظهــار کرد: در این مراســم، موزه خصوصی تاریخ 
دلیــل  بــه  شاهین شــهر  شــهر  ومردم شناســی 
فعالیت هــای مطلــوب در شــاخص بازدیــد، بــه 
عنــوان مــوزه برتــر و برگزیــده ســال 95 کشــور 
ــی  ــه نادعل ــز ب ــس و جوای ــوح و تندی ــی و ل معرف

آزادی فــر، موســس مــوزه تقدیــم شــد.
ــوزه  ــن م ــت ای ــزود: مدیری ــن اف ــرازی همچنی چه
موفــق شــده بــا ارائــه خدمــات ارزشــمند فرهنگــی 
بــه   95  ،94  ،92 ســال های  در  بــه گردشــگران 

ــود.  ــاب ش ــور انتخ ــر کش ــوزه دار برت ــوان م عن

ــاده صــد، نقشــی پیشــگیرانه  کمیســیون م
غیراصولــی  و  نامــوزون  گســترش  در 
ســاختمان ها و احــداث بناهــای مــازاد و 

مغایــر بــا پروانــه ســاخت دارد.
غالمعلــی فیض اللهــی در برنامــه »اینجــا 
کمیســیون های  کــرد:  اظهــار  اصفهــان« 
مرجــع  تنهــا  شــهرداری،  صــد  مــاده 
شــبه قضایی رســمی رســیدگی بــه تخلفــات 
ــگیرانه  ــی پیش ــه نقش ــت ک ــاختمانی اس س
غیراصولــی  و  نامــوزون  گســترش  در 
ســاختمان ها و احــداث بناهــای مــازاد و 

مغایــر بــا پروانــه ســاخت دارد.
 کمیسیون ماده صد رای تخریب 

هم دارد
صــد  مــاده  کمیســیون های  مدیــر 
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب ــهرداری اصفه ش

ــر  ــه نف ــد، س ــاده ص ــیون م ــای کمیس اعض
ــده  ــهر، نماین ــورای ش ــوی از ش ــامل عض ش
ــتند  ــتری هس ــی دادگس ــتانداری و قاض اس
افــزود: شــهروندان بــر ایــن تصــور هســتند 
کــه رای مــاده صــد فقــط بــر اســاس جریمه 
اســت؛ در صورتــی کــه ایــن کمیســیون رای 

ــد. ــادر می کن ــز ص ــب نی تخری
وی ادامــه داد: اگــر فــردی از رأی صادرشــده 
در  ایــن کمیســیون شــکایت داشــته باشــد 
موضــوع توســط دیــوان عدالــت اداری مــورد 

ــرد. رســیدگی قــرار می گی
مدیــر کمیســیون های مــاده صــد شــهرداری 
اصفهــان افــزود: زمانــی کــه بــرای پرونده ای 
در کمیســیون مــاده صــد رأی بــدوی صــادر 
ــا مالــک 10 روز فرصــت  شــود، شــهرداری ی
اعتــراض بــه رأی دارنــد؛ اگــر اعتــراض 

کننــد، پرونــده بــه کمیســیون تجدیــد نظــر 
می آیــد و هــر رأی کــه صــادر شــود، قطعــی 

می شــود.
 بخشش های کمیسیون ماده 100

یــا  مالــک  بــرای  گفــت:  فیض اللهــی 
ذی نفــع پــس از صــدور آن تــا 3 مــاه 
ــه دیــوان عدالــت اداری  فرصــت شــکایت ب
ــت  ــس از گذش ــا پ ــود دارد؛ ام ــور وج کش
ــچ  ــه هی ــکایت ب ــالم ش ــکان اع ــاه، ام 3 م

ــدارد. ــود ن ــوان وج عن
وی اظهــار کــرد: بعضــی از تخلفــات ممکــن 
اســت مشــهود نباشــد؛ مثــل اضافــه ارتفــاع 
یــا اســتفاده از بالکــن در ارتفــاع بیــش 
از 4 متــر کــه امــکان بخشــش از طــرف 

ــود دارد. ــیون وج کمیس
مدیــر کمیســیون های مــاده صــد شــهرداری 
ــاده  ــی کمیســیون م ــه داد: ول ــان ادام اصفه
صــد بــرای بعضــی دیگــر از تخلفــات مثــل 
بالکــن در ارتفــاع کمتــر از 4 متــر یــا ارتفــاع 
زیــر 10 متــر، درب های سرتاســری کــه باعث 
ــار مالــک قــرار گیــرد،  شــود کوچــه در اختی
اضافــه ارتفاعــی کــه شــاکی داشــته باشــد و 
اضافــه طبقــات خــالف کــد منطقــه، تبدیــل 

مسکونی ســازی  تجــاری،  بــه  پارکینــگ 
ــاورزی، رای  ــری کش ــای دارای کارب زمین ه
ایــن  تخریــب را صــادر می کنــد؛ چــون 
مــوارد خــط قرمزهــای کمیســیون مــاده 

ــود. ــوب می ش ــد محس ص

 خط قرمز های ساخت وساز
ــد  ــکان موظفن ــرد: مال ــار ک ــی اظه فیض الله
پروانــه  اســاس  بــر  نوســازی  هنــگام 
ســاختمان و طرح هــای مصــوب، مــوارد 
ــه  ــی ک ــد و در صورت ــت کنن اصالحــی را رعای
خــالف پروانــه یــا بــدون پروانــه ســاختمان 

رابطــه صــورت گیــرد  ایــن  در  تجــاوزی 
شــهرداری مکلــف اســت از ادامــه عملیــات 
ــه کمیســیون  ــده را ب ــد و پرون جلوگیــری کن

ــد. ــاع ده ــد ارج ــاده ص م
ــه  ــار پروان ــان اعتب ــوص مدت زم وی درخص
ســاختمانی نیــز گفــت: پروانــه ســاختمانی 
مدت زمــان مشــخصی دارد و چنانچــه از 
زمــان آن بگــذرد، امــا مالــک هنــوز اقدامــی 
ــهرداری  ــه ش ــاره ب ــد دوب ــد، بای ــرده باش نک
ــن  ــق آخری ــهرداری طب ــد و ش ــه کن مراجع

ــه دهــد. ــه آن هــا پروان ــط ب ضواب
وی تاکیــد کــرد: کمیســیون مــاده صــد 
ــه  ــیدن ب ــم بخش ــت نظ ــهرداری در جه ش
شــهری  ساخت وســازهای  و  شهرســازی 
ــکان زمین هــا و امــالک  فعــال اســت و مال
واقــع در محــدوده شــهر یــا حریــم آن 
پیــش از هــر اقدامــی بــه تفکیــک زمین هــا 
ــد  ــاز بای ــی و ساخت وس ــات عمران ــا عملی ی
ــد  ــذ کنن ــوز( اخ ــه )مج ــهرداری پروان  از ش
از  جلوگیــری  بــه  مکلــف  شــهرداری  و 
عملیــات ســاختمانی بــدون مجــوز و خــالف 
پروانــه صــادره در زمین هــای محصــور و 

غیرمحصــور اســت. 

مدیر کمیسیون های ماده صد شهرداری اصفهان:

کمیسیون ماده صد، نقشی پیشگیرانه 
در گسترش غیراصولی ساختمان ها دارد

اصفهــان  اســتان  زندان هــای  کل  مدیــر  کیمیای وطن
گفــت: در حــال حاضــر تعــداد 850 زندانــی بــا جرائــم غیرعمــد 
شــامل مهریــه، نفقــه، تصــادف و چــک بالمحــل در زندان هــای 
ــه  ــا ب ــرای آزادی آن ه ــه ب ــد ک ــر می کنن ــل کیف ــتان تحم اس

حدود 100 میلیارد تومان نیاز است.
ــه  ــت« ک ــهر ضیاف ــک ش ــه »ی ــی زاده در برنام ــدهللا گرج  اس
ــیمای  ــبکه صداوس ــب از ش ــر ش ــان ه ــاه رمض ــدای م از ابت
ــت از  ــا گذش ــاکیان ب ــزود: ش ــود، اف ــش می ش ــان پخ اصفه
بســیاری از مبالــغ و مطالبــات خــود، یکــی از خیران محســوب 
می شــوند و در ســال گذشــته در بســیاری از پرونده هــای 
مالــی، بــا گذشــت از بخشــی از مطالبــات خــود زمینــه آزادی 

ــد. ــم کردن ــان را فراه زندانی
از تالش هــای خیــران گفــت: اصفهــان  بــا قدردانــی  وی 

ــر و دســتگیری از  شــهر افــراد نیکــوکار و پیشــتاز در امــر  خی
نیازمنــدان اســت کــه در طــی چنــد ســاله اخیــر نقــش مهمــی 
در آزادی زندانیــان جرایــم غیرعمــد و توســعه امــور خیــر ایفــا 

کــرده اســت.
ــا،  ــا مشــارکت اداره کل زندان ه ــه ب ــن برنام ــه داد: ای وی ادام
ــت از  ــن حمای ــه، انجم ــتاد دی ــیما، س ــتری، صداوس دادگس
ــزی  ــم)ع(، برنامه ری ــی کاظ ــام موس ــه ام ــان و خیری زندانی
ــه آزادی  ــرای آن، زمین ــب اج ــن ش ــه در اولی ــت ک ــده اس ش
 9 زندانــی بــا مبلــغ بیــش از 120 میلیــون تومــان مهیــا 

شد.
ــا  ــی ب ــوم مال ــی محک ــن 7 زندان ــت: همچنی ــار داش وی اظه
ــک شــهر  ــه »ی ــن برنام ــی در دومی ــون ریال بدهــی 870 میلی

ــدند. ــان آزاد ش ــتان اصفه ــای اس ــت« از زندان ه ضیاف

فتــح هللا معیــن، عضــو فعلــی شــورای اســالمی شــهر اصفهــان 
ــن  ــن دوره ای ــس پنجمی ــوان رئی ــه عن ــت ب ــورت موق ــه ص ب
شــورا انتخــاب شــد. اعضــای پنجمیــن دوره شــورای اســالمی 
شــهر اصفهــان در جلســه روز گذشــته خــود همچنیــن علیرضــا 
نصــر اصفهانــی دیگــر عضــو اصالح طلــب شــورای چهــارم شــهر 
را بــه صــورت موقــت بــه عنــوان نایب رئیــس و فریــده روشــن 
را بــه عنــوان منشــی جلســات برگزیدنــد. نایب رئیــس موقــت 
پنجمیــن دوره شــورای اســالمی شــهر اصفهــان گفــت: شــورای 
پنجــم شــهر اصفهــان از مــرداد کار خــود را آغــاز می کنــد؛ امــا 
تــا ایــن زمــان بــه صــورت مســتمر جلســاتی را برگــزار خواهــد 
کــرد. علیرضــا نصــر اصفهانــی اضافــه کــرد: بــه همیــن دلیــل 
بــرای اداره جلســات نیــاز بــود تــا هیئت رئیســه موقتــی 
انتخــاب شــود کــه اعضــای ایــن هیئــت روز گذشــته در جلســه 

منتخبــان شــورای شــهر برگزیــده شــدند. وی افــزود: اعضــای 
پنجمیــن دوره شــورای اســالمی شــهر اصفهــان تدویــن منشــور 
ایــن شــورا، بررســی برنامه هــای اصفهــان 1400، تدویــن 
آیین نامــه شــورا و بررســی بودجــه ســال 96 شــهرداری و 

ــد. ــه را در دســتور کار دارن مناطــق 15گان
ــورای  ــوی ش ــهردار از س ــاب ش ــاره انتخ ــی درب ــر اصفهان نص
ــن خصــوص  ــت: در ای ــز گف ــد نی شــهر اســالمی در دوره جدی
نظــرات هــر یــک از اعضــای شــورا دریافــت و پــس از بررســی 
ــرای انتخــاب  و جمع بنــدی در قالــب شــروط شــورای شــهر ب
شــهردار جدیــد اعــالم خواهــد شــد. وی تصریــح کــرد: افــرادی 
کــه حائــز شــرایط مدنظــر پنجمین دوره شــورای اســالمی شــهر 
ــه  ــی ب ــت بررس ــود را جه ــای خ ــد برنامه ه ــند، می توانن باش

ایــن شــورا اعــالم کننــد. ایرنــا

 نیاز به100 میلیارد تومان برای آزادی زندانیان 
جرایم غیرعمد در اصفهان 

 فتح هللا معین 
رئیس موقت شورای شهر اصفهان شد

،،
شــهروندان بــر ایــن تصــور هســتند 
کــه رای مــاده صــد فقــط بــر اســاس 
جریمــه اســت؛ در صورتــی کــه ایــن 
کمیســیون رای تخریــب نیــز صــادر 

می کنــد

 مسجد عتیق اصفهان دارای زیباترین 
منبر منبت کاری و محراب جهان  

 مســجد جامــع اصفهــان، یکــی از چنــد صــد بنــای مذهبــی ایــران 
اســت کــه از دوره ســلجوقیان بــرای مــردم نصــف جهــان بــه یــادگار 
مانــده و همچــون نگیــن درخشــانی اصالــت خــود را همچنــان حفــظ 

کــرده اســت. 
ــاد  ــه ابع ــه تاریخــی گســترده ای ب ــان، مجموع مســجد جامــع اصفه
ــن  ــف ای ــمت های مختل ــه قس ــه از جمل ــت ک ــر اس 140 در 170 مت
مســجد صحــن چهــار ایوانــی، شبســتان ها، مدرســه مظفــری، 
گنبــد  نظام الملــک،  گنبــد  دیلمــی،  دوره  کوچــک  صفه هــای 
ــای  ــه نام ه ــروف ب ــوان مع ــار ای ــو، چه ــراب ُالجایت ــک، مح تاج المل

ــت. ــش اس ــاگرد و دروی ــتاد، ش ــب، اس صاح
ســلجوقیان  دوره  بــه  اصفهــان  جامــع  مســجد  فعلــی  بنــای 
ــه،  ــورت گرفت ــا ص ــن بن ــر روی ای ــه ب ــی ک ــا تعمیرات ــردد؛ ام برمی گ

مربــوط بــه دوره هــای بعــد از آن به  ویــژه صفویــه اســت.
ــا کاوش هــای باستان شناســی کــه بــر روی   بــه گفتــه کارشناســان ب
ایــن بنــا صــورت گرفتــه، متعلقاتــی از دوران آل  بویــه و قــرن ســوم 

هجــری در میــان آن هــا کشــف  شــده اســت.
کارشناســان ایــن حــوزه بــا کشــف یک پــا ســتون از جملــه تزئینــات 
دوره ساســانیان در منطقــه شــمالی مســجد، دیرینــه ایــن بنــا را بــه 
ــر  ــه تغیی ــاره تاریخچ ــن رو درب ــد؛ از ای ــالم می برن ــل از اس ــان قب  زم
و تحــوالت مســجد اختالف نظرهایــی در میــان باستان شناســان 
ــای  ــه قرن ه ــان ب ــف جه ــع نص ــجد جام ــاخت مس ــود دارد. س وج
ــرن  ــه در ق ــردد ک ــیان برمی گ ــان عباس ــه زم ــری و ب ــت هج نخس
ســوم هجــری محــراب آن تخریــب و جهــت قبلــه آن اصــالح شــده 

 اســت.
ــه  ــجد در دوران آل بوی ــعه مس ــای توس ــن طرح ه ــن مهم تری همچنی
ــجد  ــت مس ــوان گف ــن  رو می ت ــد؛ از ای ــورت پذیرفته ان ــه ص و صفوی
ــب  ــر بیزانــس و کالســیک در قال ــده هن ــان، بازتاب دهن جامــع اصفه

یــک بنــای ســنتی و اســالمی اســت.
 مســجد جامــع عتیــق اصفهــان را می تــوان بــه بخش هــای شبســتان 
مســجد، گنبــد و چهل ســتون های اطــراف آن، گنبــدی کــه در بخــش 
شــمالی مســجد واقــع اســت و ایوان هــا تقســیم کــرد کــه شبســتان 
ــای  ــا گچ بری ه ــت و ب ــتوار اس ــدور اس ــتون های م ــر س ــجد ب مس

چشــمگیری تزئیــن شــده و مربــوط بــه دوره دیلمیــان اســت.

 P.Khakbazan@eskimia.ir
پریسا خاکبازانگروه  اصفهان

اصفهــان  ریســباف  کارخانــه  مجموعــه 
می توانــد بــه یــک مجموعــه نــه فقــط 
ــه  ــرای عرض ــه ای ب ــه مجموع ــی، بلک نمایش
هنرهــای تاریخــی، اقامتگاهــی و گردشــگری 

ــود. ــل ش تبدی
 جذب سرمایه گذار ایده پرداز برای 

رونق ریسباف 
مشــاور عالــی پژوهشــگاه میــراث فرهنگــی 
و گردشــگری ســازمان میــراث فرهنگــی 
صنایــع دســتی و گردشــگری کــه بــه همــراه 
اعضــای پژوهشــگاه میــراث فرهنگــی کشــور 

از ایــن کارخانــه بازدیــد می کــرد، گفــت:  
ــرمایه گذار  ــذب س ــاده ج ــه آم ــن مجموع ای

ــت. ــده اس ــل ذوق و دارای ای اه
میــر ســید احمــد محیــط طباطبایــی افــزود: 
معمــاری،  لحــاظ  از  ریســباف  کارخانــه 
تلفیقــی از معمــاری اروپایــی و ایرانــی اســت 
کــه ویژگی هــای کاشــیکاری، آجــرکاری و 
معمــاری آن از شــاخصه های بــا ارزشــی 
یــک  صــورت  بــه  می توانــد  اســت کــه 
مجموعــه فرهنگــی چندمنظــوره در موقعیــت 
توســعه  و در  اصفهــان  مهــم گردشــگری 

ــد. ــی کن ــهر نقش آفرین ــن ش ــده ای آین
آخریــن  کارخانــه  ایــن  داد:  ادامــه  وی 

بازمانــده از صنایــع ریســندگی و پارچه بافــی 
اســتان اصفهــان اســت کــه در قــرن گذشــته 
مرکــز صنعــت ریســندگی کشــور بــوده و 
در فهرســت آثــار ملــی کشــور بــه ثبــت 
رســیده و جــزو میــراث صنعتــی کشــور 
ــت از  ــن الزم اس ــی رود؛ بنابرای ــمار م ــه ش ب
ایــن ظرفیــت در راســتای ســایر توســعه 
بهــره  اجتماعــی  فرهنگــی،   فعالیت هــای 

برد.
 دخل و تصرف در ریسباف ممنوع! 
عضــو هیئت مدیــره شــرکت مــادر تخصصــی 
ــز در  ــران نی ــهری ای ــازی ش ــران و بهس عم
ایــن بازدیــد بــا ابــراز تاســف از تبدیــل اماکن 

ــکونی  ــاری و مس ــن تج ــه اماک ــی ب تاریخ
گفــت: ریســباف، تنهــا کارخانــه بازمانــده 
ــان  ــهر اصفه ــندگی ش ــای ریس از کارخانه ه
اســت کــه وزارت راه و شهرســازی، آن را 
ــار  ــان در اختی ــارد توم ــای 210 میلی ــه به  ب

گرفت.
هوشــنگ عشــایری افــزود: کارخانه ریســباف 
در هفــت هکتــار زمیــن در میــراث فرهنگــی 
ثبــت شــده اســت و دخــل و تصــرف در آن 

امــکان نــدارد.
ــی و  ــه تاریخ ــت مجموع ــزود: مالکی وی اف
ــرای  ــان، ب ــه ریســباف اصفه قدیمــی کارخان
ــان در 20 دی  ــزرگ اصفه ــوزه ب ــیس م تاس
ســال جــاری از بانــک ملــی بــه وزارت راه و 

ــت. ــال یاف شهرســازی انتق
ــده ای از  ــرد: ریســباف، بازمان ــح ک وی تصری

ــه  ــای نســاجی اســت ک ــه کارخانه ه مجموع
ــی  ــه یک ــان را ب ــوی اول، اصفه در دوران پهل
ــرده  ــل ک ــای نســاجی کشــور تبدی از قطب ه
بــود و تولیداتــش بیــرون از مرزهــای ایــران 

نیــز طرفدارانــی داشــت. 

#اصفهان_گردی

امروز سه شنبه 09 خردادماه 1396 - سال سوم - شماره 442 روزنامه4 اصفهان
درحاشیه

 سرقت مسلحانه 
از سه خانواده گلپایگانی

ــه  ــی ب ــواده گلپایگان ــه خان ــاه س ــم خردادم  شش
منطقــه تفریحــی »دربنــد هنــده« رفتــه بودنــد 
کــه ســاعت 23:30 مــورد ســرقت ســه ســارق 
ــری  ــت کم ــالح های کل ــه س ــلح ب ــوش مس نقاب پ
کالشــینکف و وینچســتر قــرار گرفتنــد. یکــی از 
ــت در  ــت مقاوم ــه عل ــا ب ــن خانواده ه ــای ای اعض
برابــر ســارقان بــه ضــرب گلولــه ســالح بــه شــدت 
مجــروح شــده اســت. ســارقان پــس از زورگیــری 
طــال و پول هــای ایــن ســه خانــواده اقــدام بــه 
ماشــین  شیشــه  شکســتن  و  هوایــی  شــلیک 
 آن هــا می کننــد.  ایــن ســارقان بــرای ایجــاد رعــب 
و وحشــت چنــد تیــر رهــا می کننــد کــه باعــث 
مصــدوم شــدن یکــی از ایــن افــراد می شــود.  
بــه گفتــه خانــواده ایــن مصــدوم، هــم اکنــون 
تعــداد 30 ســاچمه ســالح وینچســتر در دو پــای او 
وجــود دارد کــه هنــوز هــم مــورد عمــل جراحــی قــرار 

ــت. خبرگــزاری بیــان ــه اس نگرفت

 سقوط مرگبار دو برادر 
و یک آتش نشان در چاه آب

فرمانــده انتظامــی شهرســتان لنجــان از مــرگ 
دو بــرادر و یــک آتش نشــان بــه علــت ســقوط 
ــی  ــط عموم ــل از رواب ــه نق ــر داد. ب ــاه آب خب در چ
ــرهنگ  ــان، س ــتان اصفه ــی اس ــی انتظام فرمانده
رضــا عرب عامــری اظهــار کــرد: صبــح یکشــنبه 
مامــوران انتظامــی شهرســتان لنجــان از ســقوط 
ســه نفــر بــه چــاه آبــی مطلــع و بالفاصلــه بــه محــل 
اعــزام شــدند. ایــن دو بــرادر حیــن کار در یــک چــاه 
عمیــق ســقوط کــرده و محبــوس شــده بودنــد کــه 
ــاه  ــا درون چ ــات آن ه ــرای نج ــان ب ــک آتش نش ی
رفتــه بــود؛ متاســفانه او نیــز جــان خــود را از دســت 
داد. وی بــا اشــاره بــه اینکــه اجســاد ایــن ســه نفــر 
توســط نیروهــای امــدادی از چــاه بیــرون کشــیده 
ــه  ــن حادث ــوع ای ــت وق ــرد: عل شــد، خاطرنشــان ک
تلــخ و ناگــوار رعایــت نکــردن نــکات ایمنــی و ایمــن 

ــه چــاه اســت. نکــردن کامــل محــل و دهان

اهدای اعضای بدن دانش آموز 
فالورجانی به بیماران نیازمند

در پــی مــرگ مغــزی عرفــان زارع، دانش آمــوز پایــه 
چهــارم دبســتان شــهید قنــدی روســتای بوســتان کــه 
در اثــر ســانحه تاســف بار تصــادف بــه وقــوع پیوســت 
ــواده محتــرم وی در اقدامــی خداپســندانه، همــه  خان
بیمــاران  بــه  را  دانش آمــوز  ایــن  بــدن  اعضــای 

ــد.  نیازمنــد اهــدا کردن
بــه گــزارش روابــط عمومــی آمــوزش و پــرورش 
شهرســتان فالورجــان، پــس از گذشــت چنــد روز 
ــا  ــر مــرگ مغــزی ب ــی ب و اعــالم نظــر پزشــکان مبن
رضایــت پــدر و مادربــزرگ دانش آمــوز در بیمارســتان 
ــد آن  ــان، عمــل اهــدای اعضــا و پیون الزهــرای اصفه

ــد انجــام شــد. ــاران نیازمن ــه بیم ب

 25 کیلوگرم حشیش 
در نایین کشف شد

ــرم  ــن از کشــف 25 کیلوگ ــده انتظامــی نایی   فرمان
مــواد مخــدر از نــوع حشــیش از یــک دســتگاه 
خــودروی عبــوری خبــر داد.  ســرهنگ صــادق کاظــم زاد 
ــی از  ــاه در بازرس ــروز 08 خردادم ــح دی ــت: صب گف
ــه  یــک دســتگاه خــودرو کــه از شــهرهای مــرزی ب
ــود، 25  ــت ب ــزی در حرک ــتان های مرک ــمت اس س

ــط شــد. ــرم  حشــیش کشــف و ضب کیلوگ
وی اضافــه کــرد: مامــوران ایســتگاه شــهید شــرافت 
ــن  ــوری، از ای ــرل خودروهــای عب ــن کنت ــن حی نایی
خــودروی ســواری کــه از جیرفــت عــازم ناییــن بــود 
ــا  ــته های خرم ــن بس ــیش را بی ــدار حش ــن مق ای

کشــف و یــک نفــر را دســتگیر کردنــد.

کشف 140 کیلوگرم تریاک در عملیات 
مشترک پلیس بوشهر و اصفهان

ــتان  ــدر اس ــواد مخ ــا م ــارزه ب ــس مب ــس پلی  رئی
ــدر  ــواد مخ ــا م ــارزه ب ــس مب ــت: پلی ــهر گف بوش
ــات مشــترک 140  ــک عملی ــان در ی بوشــهر و اصفه
ــه و  ــد تهی ــک بان ــف و ی ــاک را کش ــرم تری کیلوگ

ــد. ــی کردن ــدر را متالش ــواد مخ ــع م توزی
ــام   ــا انج ــزود: ب ــروانی اف ــدهللا خس ــرهنگ عب  س
شــبانه روزی  تالش هــای  و  اطالعاتــی  اقدامــات 
ــتان  ــدر اس ــواد مخ ــا م ــارزه ب ــس مب ــوران پلی مام
ــه  ــه ب ــدر ک ــواد مخ ــع م ــه و توزی ــد تهی ــک بان ی
صــورت حرفــه ای و عمــده در امــر قاچــاق و توزیــع 
مــواد مخــدر فعالیــت داشــتند، شناســایی شــدند.

وی تصریــح کــرد: بــا شــروع اقدامــات شــبانه روزی 
و مســتمر مامــوران پلیــس مبــارزه بــا مــواد مخــدر 
اســتان بوشــهر، عوامــل بانــد و نحــوه فعالیــت 
اعضــای بانــد مــورد بررســی اطالعاتــی قــرار گرفــت.

ــر  ــترش چت ــا گس ــزود: ب ــئول اف ــام مس ــن مق ای
اطالعاتــی مشــخص شــد ســرکرده بانــد قصــد دارد 
ــک  ــر از عوامــل خــود توســط ی ــا همــکاری دو نف ب
ــواد  ــه م ــر محمول ــنده تریل ــون کش ــتگاه کامی دس
مخــدری را از اســتان یــزد بــه اســتان اصفهــان 

ــد. ــل کن منتق
ــکاری  ــا هم ــرد: ب ــه ک ــروانی اضاف ــرهنگ خس س
ــان  ــتان اصفه ــدر اس ــواد مخ ــا م ــارزه ب ــس مب پلی
در یــک عملیــات دقیــق و هماهنــگ کشــنده تریلــر 

ــد.  ــف ش ــایی و متوق شناس
ــا مــواد مخــدر گفــت: در  ــارزه ب رئیــس پلیــس مب
بازرســی از خــودروی توقیفــی، 140 کیلــو و 600 
گــرم تریــاک کشــف شــد و ســه نفــر اعضــای ایــن 
ــی  ــل قانون ــیر مراح ــرای س ــتگیر و ب ــز دس ــد نی بان
بــه مرجــع قضایــی معرفــی شــدند. پایــگاه خبــری 

پلیــس

مشاور عالی پژوهشگاه میراث فرهنگی:

کارخانه ریسباف اصفهان به مجموعه فرهنگی چندمنظوره تبدیل شود
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مدیــر روابــط عمومــی شــرکت توزیــع بــرق شهرســتان 
اصفهــان، بــا اشــاره بــه اینکــه روابــط عمومــی در تعییــن محتوا 
ــده دارد،  ــر عه ــزایی ب ــش بس ــا نق ــردم از نهاد ه ــی م و ارزیاب
گفــت: روابــط عمومــی در متــن اســت، نــه در حاشــیه و جنبــه 

ــدارد.  ــزی ن لوکــس و فانت
وی افــزود: روابــط عمومــی یکــی از نقش هــای رهبــری 
مدیریــت ســازمان ها را بــر عهــده دارد  کــه بایــد مســائل 
ــد؛ ولــی متاســفانه ایــن مســئله در ایــن  فنــی را پیگیــری کن
ــا اشــاره  ــری ب ــی اکب ــگاه لحــاظ نشــده اســت. محمدعل جای
بــه اینکــه روابــط عمومــی ارتباطــات ســازمان ها را شــکل 
ــد،  ــدا کن ــا پی ــی ارتق ــط عموم ــر رواب ــی اگ ــه عبارت ــد، ب می ده

ــد،   ــا می یاب ــال ارتق ــز متقاب ــازمان نی ــد س ــر ارش ــگاه مدی جای
ــی، ایجــاد  ــط عموم ــران رواب ــه مدی ــی از دغدغ ــه داد: یک ادام
ســاختار ســازمانی و تشــکیالت مناســب و چــارت اداری روابــط 
عمومــی اســت؛ متاســفانه جایــگاه روابــط عمومــی در چــارت 
مشــخص نشــده و در ایــن زمینــه شفاف ســازی وجــود نــدارد. 
وی تصریــح کــرد: بایــد روابــط عمومــی بــه عنــوان یــک اهــرم 
نظارتــی یــا ناظــر اجتماعــی در ســاختار تعریــف شــود؛ به ویــژه 
ــه  ــای شــهری و روســتایی ک ــع و آبف ــرای شــرکت های توزی ب
مراجعــات مردمــی بســیاری دارنــد و در خــط مقــدم هســتند 
کــه ایــن امــر در ارتقــای رضایتمنــدی مشــترکان بســیار موثــر 
اســت. وی  افــزود: بایــد بودجــه روابــط عمومــی بــه گونــه ای 
درنظــر گرفتــه شــود کــه بتــوان بــه کلیــه امــور در شــرکت های   

تابعــه پرداخــت.

و  دارویــی  گیاهــان  ســنتی،  طــب  جشــنواره  دومیــن   
گردشــگری شهرســتان نطنــز، از 6 تــا 9 تیرمــاه ســال جــاری 
در نطنــز برگــزار می شــود. دبیــر دومیــن جشــنواره طــب 
ــز، در  ــی و گردشــگری شهرســتان نطن ــان داروی ســنتی، گیاه
ــود  ــرار ب ــه ق ــن جشــنواره ک ــرد: ای ــار ک ــگاران اظه جمــع خبرن
اواخــر اردیبهشــت ماه برگــزار شــود، پیــرو هماهنگی هــای 
انجام شــده بــا ســازمان میــراث فرهنگــی کشــور و دفتــر طــب 
ــه تعویــق افتــاد و زمــان آن تیرمــاه  ســنتی وزارت بهداشــت ب
اعــالم شــد.  محمودرضــا فقیهــی گفــت: در روز ششــم تیرمــاه، 
مراســم افتتاحیــه ایــن جشــنواره بــا حضــور میهمانان کشــوری 
برگــزار و بعــد از آن کالس هــای حفــظ ســالمت ویــژه عمــوم، 
ــد  ــژه عی ــن وی ــگاه و جش ــه نمایش ــمی افتتاحی ــم رس مراس

ــود. ــزار می ش ــر برگ ــعید فط س

کارگاه  جشــنواره،  از  روز  دومیــن  در  کــرد:  تصریــح  وی 
فرصت هــای کارآفرینــی و بازاریابــی و اشــتغال در صنعــت 
ــظ  ــای حف ــوم، کالس ه ــژه عم ــی وی ــان داروی ــت گیاه کش
ســالمت ویــژه عمــوم، تورهــای نطنزگــردی و طــرق رود، صعــود 
کوهنــوردان بــه قلــه کرکــس نطنــز و مراســم جشــن کــودک و 

طبیعــت برگــزار می شــود.
کارگاه هــای  نیــز  روز  در ســومین  تصریــح کــرد:  فقیهــی 
نطنــز  منطقــه  دارویــی  گیاهــان  کشــت  اولویت هــای 
ــوزه  ــد از م ــوم، بازدی ــژه عم ــالمت وی ــظ س ــای حف کالس ه
روز  در  و  ســالمتی  و  نشــاط  کارگاه  بــادرود،  رهگشــای 
آخــر نیز،مراســم کــودک و طبیعــت، کالس هــای حفــظ 
ــی  ــاد اجرای ــوردی متین آب ــور کویرن ــوم و ت ــژه عم ــالمت وی  س

می شود. ایسنا

مدیر روابط عمومی شرکت توزیع برق اصفهان: 

روابط عمومی جنبه فانتزی ندارد
 برگزاری دومین جشنواره 

گیاهان دارویی نطنز در تیرماه 
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رخداد
  93الک پشت برای تخم گذاری 

وارد سواحل قشم شدند
 مدیــر حفاظــت محیــط  زیســت ســازمان منطقــه آزاد 
ــرای  ــی ب ــت پوزه عقاب ــال ۹۳ الک پش ــت: امس ــم گف قش
ــم  ــیب دراز« قش ــتای »ش ــواحل روس ــذاری وارد س تخم گ

شــدند.
ــه افــزود: از اواســط اردیبهشــت  ســید محمد هاشــم داخت
ــدادی از بچــه الک پشــت های متولدشــده در  امســال، تع
ایــن ســایت بــا کمــک گــروه محافظــان در آب هــای خلیــج 

 فــارس ر هــا شــدند.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه هــر یــک از الک پشــت های مــاده 
ــار  ــد، اظه ــم می گذارن ــا ۱۰۰ تخ ــن ۷۰ ت ــه بی ــر مرحل در ه
کــرد: بــا کمــک بومیــان روســتای »شــیب دراز« بیــش از 
ــای  ــی در النه ه ــت پوزه عقاب ــم الک پش ــزار و ۵۰۰ تخ 8 ه
ایجادشــده در ســایت ویــژه ایــن جانــوران نگهــداری 

شــده اند.
وی ادامــه داد: همه ســاله تخم هــای ســالم ایــن جانــوران 
بــا هــدف حفاظــت از گزنــد جانــوران مختلــف، بــه وســیله 
گروهــی از بومیــان جزیــره بــا عنــوان »ناطــوران خمیــس« 
و کارشناســان حفاظــت محیــط  زیســت ســازمان در محــل 

ــود. ــداری می ش ــده نگه حفاظت ش
ــار در کشــور از  ــرای نخســتین ب ــان اینکــه ب ــا بی ــه ب داخت
ــی  ــت های پوزه عقاب ــت از الک پش ــرح حفاظ ــال 8۱ ط س
در جزیــره قشــم آغــاز شــد، اضافــه کــرد:  طــرح حفاظــت 
از الک پشــت های پوزه عقابــی در قشــم نیــز بــا کمــک 
ــوان  ــه  عن ــال 8۴ ب ــیب دراز« از س ــتای »ش ــردم روس م
یکــی از موفق تریــن طرح هــای حفاظتــی کشــور و در 
ســال 88 بــه  عنــوان یکــی از ۱۰ طــرح برتــر بنیــاد توســعه 
ــناخته  ــن ش ــیه در ژاپ ــیای اقیانوس ــت آس ــط  زیس و محی

 شــده اســت. ایســنا

توقیف تریلی حامل دستگاه پرینتر 
و کپی قاچاق در یزد

ــوران  ــت: مأم ــزد گف ــتان ی ــی اس ــس آگاه ــس پلی رئی
پلیــس در بازرســی از یــک دســتگاه تریلــی »دانگ فنــگ«، 
۴۹2 دســتگاه کپــی و پرینتــر قاچــاق بــه ارزش 2 میلیــارد 
و ۳۴۰ میلیــون ریــال کشــف کردند.حســین رضایــی اظهــار 
داشــت: مأمــوران مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز ضمــن 
کنتــرل محورهــای مواصالتــی یــک دســتگاه تریلــی 
ــود،  ــران ب ــازم ته ــوب کشــور ع ــه از جن ــگ« را ک »دانگ فن
متوقــف کردنــد و مــورد بازرســی قــرار دادنــد.وی بــا بیــان 
اینکــه مأمــوران در بازرســی از ایــن تریلــی ۴۹2 دســتگاه 
کپــی و پرینتــر قاچــاق بــه ارزش 2 میلیــارد و ۳۴۰ میلیون 
ریــال را کشــف کردنــد، افــزود: دو نفــر درایــن رابطــه 
دســتگیر شــدند و متهــم کــه بــا ارائــه بارنامــه جعلــی قصد 
انتقــال ایــن محمولــه بــه تهــران را داشــت بــا تیزهوشــی و 

درایــت مأمــوران پلیــس اســتان دســتگیر شــد.

 2.5هکتار مراتع 
تنها جزیره ایرانی خزر سوخت

  فرمانــدار بنــدر ترکمــن از مهــار و خامــوش شــدن 
جزیــره  در  دوشــنبه  ظهــر  مقــارن  آتش ســوزی 
»آشــوراده« خبــر داد و گفــت: در ایــن حریــق 2.۵ 
هکتــار از مراتــع، نیزارهــا و درختچه هــای ایــن جزیــره از 
بیــن رفتــه اســت. عبدالحکیــم فیــروزی اظهــار داشــت: 
ــای  ــره و نیروه ــتقر در جزی ــای مس ــالش نیروه ــا ت ب
اعزامــی و به کارگیــری تجهیــزات، ایــن آتش ســوزی 

ــد.  ــوش ش خام
ــن آتش ســوزی را ســهل انگاری  ــی ای ــت احتمال وی عل
ــروز ایــن  عوامــل انســانی بیــان کــرد و افــزود: دلیــل ب
آتــش از ســوی کارشناســان در دســت بررســی اســت.

ــع  ــاورت ضل ــوزی در مج ــن آتش س ــه وی ای ــه گفت  ب
ــره آشــوراده  ــوزی جزی شــمال شــرقی اردوگاه دانش  آم

ــاده اســت.  اتفــاق افت
وی اضافــه کــرد: در نخســتین دقایــق بــروز ایــن آتــش 
ــی،  ــد دریابان ــوراده مانن ــتقر در آش ــوران ادارات مس مام
ــی  ــات مهم ــط زیســت اقدام حراســت شــیالت و محی
ــا بســیج  ــه ب ــد و در ادام ــش انجــام دادن ــرل آت در کنت
همــه نیروهــا، امکانــات و تجهیــزات دســتگاه های 
دســت اندرکار ماننــد شــهرداری، آتش نشــانی و راهــداری 
ــردن  ــوش ک ــار و خام ــرای مه ــل و ب ــره منتق ــه جزی ب

ــه شــد.  ــه کار گرفت آتــش ب
فرمانــدار بنــدر ترکمــن اضافــه کــرد: هــم اینــک نیــز دو 
دســتگاه خــودرو آتش نشــانی و تراکتــور بــا تانکــر آب در 
محــل بــرای جلوگیــری از شــعله ور شــدن دوبــاره حریق 

مســتقر اســت.  ایرنــا

و  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  سرپرســت 
 خدمــات بهداشــتی و درمانــی چهارمحــال 
و بختیــاری از افزایــش ۴ برابــری تعــداد 
ــتان در  ــتی اس ــات بهداش ــه خدم ــز ارائ مراک
ــر  ــالمت خب ــام س ــول نظ ــرح تح ــرای ط اج

داد.
ارائــه  مراکــز  تعــداد  خالدی فــر  ارســالن 
و  چهارمحــال  در  بهداشــتی  خدمــات 
ــوان  ــز عن ــا ســال ۹۳ را، 2۹ مرک ــاری ت  بختی
ــرح  ــرای ط ــا اج ــم ب ــن رق ــرد: ای ــار ک و اظه
تحــول نظــام ســالمت بــه ۱۱۱ واحــد رســیده 

اســت.
ــا  ــن واحده ــدازی ای ــرای راه ان ــزود: ب وی اف
۳2۵ میلیــارد و 6۱۰ میلیــون ریــال اعتبــار 

ــت. ــده اس ــه ش هزین
خالدی فــر بیــان کــرد: تعــداد خانه هــای 
بــاب   22 از  نیــز  اســتان  ایــن  بهداشــت 
در ســال ۹2 بــه 6۹ واحــد بــا زیربنایــی 
ــش         ــع افزای ــر مرب ــادل ۵ هــزار و 6۵۰ مت مع

ــت. یاف
وی ســاخت ۴ پایــگاه ســالمت غیرضمیمــه، 
ــع ســالمت شــهری،  ــات جام ــز خدم ۱۰ مرک
۱6 خانــه پزشــک و یــک بــاب مرکــز آمــوزش 
ــرای نخســتین بار در چهارمحــال و  ــورزی ب به
ــده  ــتاوردهای ارزن ــر دس ــاری را از دیگ بختی

طــرح تحــول نظــام ســالمت عنــوان کــرد.
خالدی فــر ادامــه داد: ۴۳ میلیــارد و 68۹ 
میلیــون ریــال نیــز بــرای تعمیــرات اساســی 
ــتی  ــات بهداش ــده خدم ــای ارائه دهن واحده
ــار  و ۱2۴ میلیــارد و ۹۴6 میلیــون ریــال اعتب
پزشــکی،  تجهیــزات  خریــد  بــرای  نیــز 
آزمایشــگاهی، دندانپزشــکی و رفاهــی هزینــه 
ــارات  ــه اعتب ــبت ب ــم نس ــن رق ــه ای ــده ک ش
ــا ۹2 بیــش از  تخصیصــی در ســال های ۹۰ ت

ــد. ــان می ده ــش را نش ــر افزای ۴ براب

وی دربــاره انعقــاد تفاهم نامــه بیــن دانشــگاه 
و  بهداشــتی  خدمــات  و  پزشــکی  علــوم 
درمانــی چهارمحــال و بختیــاری بــا وزارت 

بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی در 
ســفر وزیــر بهداشــت بــه اســتان یــادآور 
ــرح  ــرای ۱86 ط ــاس اج ــن اس ــر ای ــد: ب ش
بهداشــتی تصویــب شــد کــه از ایــن تعــداد ۴۰ 
ــاده  ــرح آم ــده، ۳۰ ط ــرداری ش ــد بهره ب واح
دســت  در  نیــز  طــرح   ۱۱6 و  بهره بــرداری 

ــت. ــدام اس اق
را 6۴  ایــن طرح هــا  زیربنــای  خالدی فــر 
ــان کــرد: 82۵  ــوان و بی ــر عن هــزار و ۴۴۰ مت
ــرای  ــار ب ــال اعتب ــون ری ــارد و 88 میلی میلی
ســاخت ایــن طرح هــا تخصیــص یافتــه 

ــت. اس
وی تصریــح کــرد: بــر ایــن اســاس تــا پایــان 
دولــت یازدهــم، ۳۱۵ طــرح بهداشــتی بــا 88 
ــده  ــرداری ش ــع بهره ب ــر مرب ــزار و ۴2۰ مت ه

اســت.
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات 
بهداشــتی و درمانــی چهارمحــال و بختیــاری 
ــداد  ــدی تع ــش ۱.۷ درص ــن از افزای همچنی
تخت هــای فعــال مراکــز درمانــی اســتان 
ــزود:  ــر داد و اف ــا ۹۵ خب ــال های ۹۳ ت در س
در  تخــت   22۹ و  یک هــزار  هم اینــک 

بیمارســتان های اســتان فعــال اســت.
ــاغل در  ــص ش ــکان متخص ــداد پزش وی تع
اســتان را 2۹۷ نفــر عنــوان و اظهــار کــرد: 

ــزار  ــد ه ــه ص ــص ب ــک متخص ــبت پزش نس
نفــر جمعیــت در ســه ســال گذشــته، ۳۱ 
بــوده کــه در مقایســه بــا تعــداد معمــول 
کشــوری در وضعیــت مطلوبــی قــرار دارد.
ــری  ــش از ۴ براب ــش بی ــن افزای وی همچنی
ــزات  ــد تجهی ــرای خری ــده ب ــار هزینه ش اعتب
ــا ۹۵ از دیگــر  پزشــکی را در ســال های ۹۳ ت
خدمــات ارزنــده طــرح تحــول نظــام ســالمت 
برشــمرد و افــزود: در زمــان اجــرای ایــن 
ــال  ــون ری ــارد و ۵۷2 میلی ــرح، ۳۱۰ میلی ط
پزشــکی  تجهیــزات  بــرای خریــد  اعتبــار 
هزینــه شــده؛ در حالی کــه ایــن رقــم از ســال 
ــال  ــون ری ــارد و ۴۵ میلی ــا ۹۳ ،62 میلی ۹۰ ت

ــوده اســت. ب
ــرای  ــتای اج ــرد: در راس ــان ک ــر بی خالدی ف
ســطح  ارتقــای  قالــب  در  طــرح  ایــن 
 ۱۴۴ از  بیــش  بیمارســتان ها،  هتلینــگ 
هــزار و ۷۴6 میلیــون ریــال اعتبــار بــرای 

تعمیــرات اساســی بخش هــای بســتری، 
شــده  هزینــه  پشــتیبانی  و   پاراکلینیــک 

است.
وی ادامــه داد: توســعه بخــش اورژانــس 
ســید  لــردگان،  شــهدای  بیمارســتان های 
ــا 2  الشــهدای فارســان و ولیعصــر بروجــن ب
هــزار و ۴۱۰ متــر مربــع و اعتبــاری افــزون بــر 
ــال، ســاخت  ــون ری ــارد و ۷۹۵ میلی 2۳ میلی
بروجــن  شــهرکرد،  ویــژه  کلینیک هــای 
ــکی  ــای دندانپزش ــردگان، اردل و کلینیک ه ل
ــا ۵  ــان ب ــینای جونق ــی س ــان و تخصص ناغ
ــاری  ــراژ و اعتب ــع مت ــر مرب ــزار و ۵۴۵ مت ه
 معــادل 6۷ میلیــارد و 6۴۱ میلیــون ریــال 
و مرکــز جامــع ســرطان بیمارســتان حضــرت 
هاجــر شــهرکرد بــا ۱۵ هــزار متــر مربــع 
زیربنــا از دیگــر خدمــات ارائه شــده در قالــب 
 اجــرای ایــن طــرح در چهارمحــال و بختیــاری 

است. ایرنا

 افزایش 4 برابری مراکز بهداشتی 
چهارمحال و بختیاری در طرح تحول نظام سالمت 

ــال  ــاورزی چهارمح ــاد کش ــازمان جه ــت س ــر زراع  مدی
و بختیــاری از افزایــش حــدود ۷ درصــدی ســطح زیــر 
ــر  ــاری خب ــال و بختی ــزارع چهارمح ــا در م ــت لوبی کش

داد.
ــه آغــاز کشــت لوبیــا  ــا اشــاره ب ســیروس بیک بــکان ب
در مــزارع ایــن اســتان اظهــار کــرد: ســطح زیــر کشــت 
لوبیــا در ســال گذشــته ۴ هــزار و ۳۰۰ هکتــار بــوده 
ــا  ــن لوبی ــار، 2.۷ ت ــر هکت ــط از ه ــور متوس ــه ط ــه ب ک

برداشــت شــد.
ــزار و  ــت 2 ه ــر کش ــطح زی ــوع س ــزود: از مجم وی اف
۳۵۰ هکتــار لوبیــا چیتــی، یــک هــزار و 2۰۰ هکتــار لوبیــا 

ســفید و ۷۵۰ هکتــار لوبیــا قرمــز بــوده اســت.
ــات  ــت حبوب ــش قیم ــه افزای ــاره ب ــا اش ــکان ب بیک ب

گفــت: امســال پیش بینــی می شــود ســطح زیــر 
کشــت حــدود ۴ هــزار و ۵۰۰ هکتــار باشــد کــه ســطح 
ــد  ــته ۷ درص ــال گذش ــه س ــبت ب ــه نس اختصاص یافت

ــت. ــد داش ــش خواه افزای
وی شهرســتان های شــهرکرد، لــردگان، کیــار و بروجــن 
را عمده تریــن مناطــق کشــت لوبیــا در اســتان دانســت.

ــول  ــن اص ــر گرفت ــرد: در نظ ــان ک ــکان خاطرنش بیک ب
فنــی کشــت، تاریــخ مناســب کشــت، آماده ســازی بــه 
موقــع زمیــن، اســتفاده از کشــت مکانیــزه و اســتفاده 
بهینــه از مــواد کــودی، از عمــده عوامــل افزایــش تولیــد 
لوبیاســت کــه انتظــار مــی رود بــا پیش بینی هــای 
ــر  ــور متوســط از ه ــه ط ــاری ب انجام شــده در ســال ج

ــا برداشــت شــود. رکنــا ــن لوبی ــار 2.8 ت هکت

زیســت  اداره حفاظــت محیــط  رئیــس 
از  افزایــش  گفــت:  شــفت  شهرســتان 
ــان  ــم آبزی ــتگاه های مه ــن زیس ــن رفت بی
بی رویــه  برداشــت های  از  دســتاوردهای 

رودخانه هاســت. از  ماســه  و  شــن 
مهنــدس رضــا زمانــی گفــت: بــا توجــه بــه 
گشــت و کنتــرل نیروهــای یــگان حفاظــت 
محیــط زیســت و در راســتای حفــظ و 

شهرســتان  رودخانه هــای  از  حراســت 
ــورد  ــته ۳۵ م ــه گذش ــه ماه ــفت، در س ش
از  ماســه  و  شــن  غیرمجــاز  برداشــت 
رودخانه هــای شهرســتان شناســایی و از 

ــد. ــری ش ــا جلوگی ــت آن ه فعالی
ــد  ــی مانن ــا ادوات ــان ب ــزود: متخلف وی اف
ــه برداشــت  ــادرت ب تراکتــور و کمپرســی  مب
غیرمجــاز از بســتر رودخانه هــا می کننــد.

زمانــی ادامــه داد: در ایــن خصــوص تعــداد 
8 پرونــده بــه مراجــع قضائــی ارســال 
شــد؛ 2 مــورد منجــر بــه صــدور محکومیــت 
ــا ۴  ــاه ت ــری از ۳ م ــس تعزی ــی حب قضای
ــدور  ــه ص ــر ب ــز منج ــورد نی ــک م ــاه  و ی م
یکســال حبــس تعزیــری و ۷۴ ضربــه 
ــع  ــز در مراج ــده نی ــد و ۵ پرون ــالق ش ش

ــت. ــری اس ــال پیگی ــی در ح قضای

ــت  ــه برداش ــر گون ــرد: ه ــان ک وی خاطر نش
بســتر  از  ماســه  و  شــن  غیرمجــاز 
بــا  و  شــده  تلقــی  جــرم  رودخانه هــا، 
متخلفــان در چارچــوب موازیــن قانونــی 

برخــورد خواهــد شــد.
زیســت  اداره حفاظــت محیــط  رئیــس 
کــرد:  تصریــح   شــفت  شهرســتان 
از  ماســه  و  شــن  غیرمجــاز  برداشــت 

ــب بســتر،  ــث تخری ــا باع بســتر رودخانه ه
ــر  ــه خط ــا و ب ــرض رودخانه ه ــش ع افزای
افتــادن زمین هــای کشــاورزی اطــراف و 
ــد  ــا خواه ــد پل ه ــات مانن ــه و تأسیس ابنی

ــد. ش
همچنیــن پاییــن رفتــن بســتر و تغییــر 
مورفولــوژی رودخانه هــا، خطــر ســیل خیزی 
بیــن  از  و افــت ســفره های زیرزمینــی و 
را  آبزیــان  مهــم  زیســتگاه های  رفتــن 

ایســنا افزایــش خواهــد داد. 

ــه در مجلــس شــورای  ــده مــردم ارومی نماین کیمیای وطن
اســالمی درخصــوص دالیــل تأخیــر بهره بــرداری از راه آهــن 
ارومیــه – مراغــه و بــه بهره بــرداری نرســیدن ایســتگاه نقــده در 
اردیبهشــت ماه امســال بــا وجــود وعده هــای متعــدد مســئوالن 
ــام  ــه اتم ــده ب ــتگاه نق ــر ایس ــال حاض ــت: در ح ــوری گف کش

رسیده و آماده بهره برداری است. 
هــادی بهــادری بــا بیــان اینکــه ایــن طــرح هم اکنــون از 
ــر  ــزود: ب ــت، اف ــوردار اس ــی برخ ــرفت فیزیک ــد پیش ۱۰۰ درص
اســاس اعــالم مســئوالن وزارت راه و شهرســازی ایســتگاه نقــده 
ــه  ــد ب ــوری کشــورمان بای ــا حضــور رئیس جمه اردیبهشــت ماه ب
بهره بــرداری می رســید؛ امــا بــه دلیــل پیشــرفت فیزیکــی زیــاد 
ایســتگاه ارومیــه مقــرر شــد هــر دو قســمت راه آهــن بــه  صــورت 

ــاح شــود. همزمــان افتت

وی بــا بیــان اینکــه ایســتگاه های راه آهــن نقــده و ارومیــه 
ــوان  ــد، عن ــرداری می رس ــه بهره ب ــت ب ــه دول ــا هفت ــان ب همزم
کــرد: بــا بهره بــرداری از ایــن دو ایســتگاه راه آهــن ارومیــه – مراغــه 
بــه  طــور کامــل افتتــاح  می شــود و مــردم می تواننــد از خدمــات 
ــده مــردم ارومیــه در مجلــس گفــت:  ــد. نماین آن اســتفاده کنن
متأســفانه در ســال های اخیــر بــه دلیــل کمبــود اعتبارات، شــاهد 
کنــدی رونــد اجــرای ایــن طــرح و محقــق نشــدن وعده هــا در 
ــه زودی  ــد اجــرا ب ــا تســریع در رون ایــن خصــوص بودیــم کــه ب
ــار  ــادری اظه ــود.ب ه ــم ب ــرح خواهی ــن ط ــام ای ــاهد اتم ش
داشــت: تأمیــن اعتبــارات ایــن طــرح نیازمنــد پیگیــری جــدی 
ــالمی  ــورای اس ــس ش ــتان در مجل ــدگان اس ــئوالن و نماین  مس
و نیــز مدیــران ذی ربــط اســتانی اســت کــه در ســال جــاری ایــن 

پیگیری هــا بایــد بــا قــوت بیشــتری ادامــه یابــد.

،،
ایــن  بهداشــت  خانه هــای  تعــداد 
اســتان نیــز از 22 بــاب در ســال 92 
بــه 69 واحــد بــا زیربنایــی معــادل 
5 هــزار و 650 متــر مربــع افزایــش        

یافــت

استانها

 افزایش 7 درصدی سطح زیر کشت لوبیا 
در مزارع چهارمحال و بختیاری

کمبود اعتبارات، سوت قطار راه آهن ارومیه – مراغه را 
به تعویق انداخت  

افزایش نابودی زیستگاه های مهم آبزیان در »شفت«

3/5 درصد جمعیت استان یزد 
تحت حمایت کمیته امدادهستند

ــداد  ــه ام ــواده کمیت ــالمت خان ــت و س ــاون حمای مع
اســتان یــزد بــا بیــان اینکــه ۳/۵ درصــد از جمعیــت 
ــداد هســتند  ــه ام ــت کمیت ــزد تحــت حمای اســتان ی
کــه ۳۳ درصــد از مددجویــان تحــت حمایــت کمیتــه 

امــداد اســتان هســتند.
زنــان  اینکــه  بیــان  بــا  محمدحســین جمال پــور 
ــالمندان  ــام، س ــای ایت ــوار، خانواده ه ــت خان سرپرس
و ازکارافتــادگان از جملــه افــراد تحــت حمایــت ایــن 
نهــاد هســتند، گفــت: هم اکنــون 2۱ هــزار و ۹2۰ 
خانــوار نیازمنــد در قالــب ۳۹ هــزار و ۵6۷ نفــر از 
ــاد اســتفاده  ــد خدمتــی ایــن نه خدمــات تــک و چن
ــته  ــال گذش ــه س ــت ک ــی اس ــن در حال ــد؛ ای می کنن
ــزار  ــت ۵۱ ه ــا جمعی ــد ب ــواده نیازمن ــزار خان  2۷ ه
اســتفاده  نهــاد  ایــن  حمایــت  از  نفــر   68۷ و 

. نــد د می کر
خانــوار  درصــدی   ۱8 یــادآوری کاهــش  بــا  وی 
تحــت حمایــت در ســال ۹6 تصریــح کــرد: ۳۳ 
کمیتــه  حمایــت  تحــت  مددجویــان  از  درصــد 
امــداد اســتان یــزد بــاالی 6۰ ســال دارنــد و 6 
ــکیل  ــال را تش ــش س ــر ش ــودکان زی ــز ک ــد نی  درص

می دهند.
وی تاکیــد کــرد: ۷ هــزار و 8۴۹ خانــواده در روســتاها 

ــت ۱۳  ــا جمعی ــان ب ســاکن هســتند و 6۵ درصــد آن
هــزار و ۳۷۰ خانــوار در شــهر ســکونت دارنــد.

خانــوار   ۵۷۹ و  هــزار   ۱۴ از  بیــش  گفــت:  وی 
یــزد  اســتان  در  امــداد  حمایــت کمیتــه  تحــت 
ایــن  مشــمول دریافــت کمک معیشــت هســتند؛ 
در حالــی  اســت کــه بیــش از ۱۰۹ میلیــارد ریــال 
خانــوار   862 و  هــزار   ۱۴ بــه  کمک معیشــت 
بــا  یــزد  امــداد اســتان  تحــت حمایــت کمیتــه 
پرداخــت   ۹۵ ســال  در  نفــر  هــزار   2۴  جمعیــت 

شد.
بــه  کمک معیشــت  پرداخــت  کــرد:  اضافــه  وی 
جامعــه،  اقتصــاد  بــه  بــرای کمــک  مددجویــان 
فعالیت هــای  جملــه  از  و  اســت  هــدف کمیتــه 
 اصلــی ایــن نهــاد در حــوزه حمایتــی بــه شــمار 

می رود.
جمال پــور بــا اشــاره بــه خدماتــی کــه از ســوی 
ایــن نهــاد بــه مددجویــان تحــت حمایــت ارائــه 
ــی  ــات فرهنگ ــه خدم ــرد: ارائ ــح ک ــود، تصری می ش
ســاختمان، کمک هزینــه  و  مســکن  آموزشــی،  و 
تأمیــن جهیزیــه و هزینــه ازدواج، حقوقــی و قضایــی، 
اجتماعــی،  تأمیــن  بیمــه  درمانــی،  و  بهداشــتی 
از  و خودکفایــی،  اشــتغال  تســهیالت کارگشــایی، 
جملــه فعالیت هــای ایــن نهــاد در خدمت رســانی 
ــد  ــار نیازمن ــت و اقش ــت حمای ــای تح ــه خانواده ه ب

جامعــه اســت. فــارس

کوتاه خبر 

روزنه
تکذیب خروج دستگاه حفاری مترو 

از قم
ــد  ــا تاکی ــم ب ــار شــهری ق سرپرســت ســازمان قط
 )TBM( بــر اینکــه خــروج دســتگاه حفــاری متــرو
از شــهر قــم کــذب محــض اســت، گفــت: پــس از 
اینکــه کار حفــاری خــط A متــروی قــم تمــام شــد 
قــرار بــود دســتگاه بــه محــل خــط B منتقــل شــود.

ــه محــل  ــه اینک ــا اشــاره ب ــرآن ب ــاری ق علیرضــا ق
ــار  ــت شــده، اظه ــم تثبی ــروی ق ــوی خــط B مت دپ
ــدان  ــل می ــر در مح ــال حاض ــتگاه در ح ــرد: دس ک
ولیعصر)عــج( اســت و در ۱۰ روز آینــده دمونتــاژ 
ــوی  ــه س ــا ب ــود ت ــارج می ش ــل خ ــده و از تون ش
ــل  ــان منتق ــم در پردیس ــروی ق ــط B مت ــوی خ دپ
ــد بیــن  ــه اینکــه ایــن فرآین ــا اشــاره ب شــود. وی ب
دو تــا ســه مــاه زمــان می بــرد، اضافــه کــرد: 
ــام  ــال انج ــم در ح ــروی ق ــط B مت ــات خ مطالع
اســت و پــس از مشــخص شــدن پروفیــل مســیر٬ 
مقدمــات انجــام کار فراهــم می شــود. در ســال 
جــاری حفــاری خــط B متــروی قــم آغــاز خواهــد 

ــا ــد. ایرن ش

تعداد اقامتگاه های بومگردی 
البرز افزایش می یابد

ــت:  ــرز گف ــی الب ــراث فرهنگ ــگری می معاون گردش
در حــال حاضــر تنهــا یــک اقامتــگاه بومگــردی 
بــا  ترکاشــوند  احمــد  دارد.  اســتان فعالیــت  در 
ــای  ــداد اقامتگاه ه ــش تع ــه افزای ــه اینک ــاره ب اش
بومگــردی یکــی از راه هــای توســعه گردشــگری 
ــذا  ــه غ ــزود: عرض ــت، اف ــتان اس ــتایی در اس روس
ــی  ــردن فضای ــم ک ــی، فراه ــیدنی های محل و نوش
ــرای  ــی ب ــاد مکان ــافران و ایج ــکان مس ــرای اس ب
و صنایــع دســتی  فــروش محصــوالت محلــی 
ــن  ــط ای ــه توس ــت ک ــی اس ــی از خدمات ــا بخش تنه
اقامتگاه هــا ارائــه می شــود. وی بــا تاکیــد بــر 
ضــرورت افزایــش تعــداد اقامتگاه هــای بوم گــردی 
تعــداد  هســتیم  تــالش  در  داد:  ادامــه  اســتان 
اقامتگاه هــای بومگــردی اســتان را تــا پایــان ســال 
بــه ۷ مــورد افزایــش دهیــم. در حــال حاضــر تنهــا 
یــک اقامتــگاه بومگــردی در روســتای نشــترود 
اســتان  در  چالــوس   – کــرج  محــور  در  واقــع 
فعالیــت دارد کــه بــا افزایــش تعــداد اقامتگاه هــای 
اقتصــادی  رونــق  زمینــه  اســتان  بومگــردی 
روســتاها و افزایــش درآمــد روستانشــینان فراهــم 
ــن  ــر ای ــالوه ب ــرد: ع ــار ک ــوند اظه ــود. ترکاش می ش
ــذب  ــث ج ــا باع ــن اقامتگاه ه ــداد ای ــش تع افزای
ــگری  ــت گردش ــعه صنع ــتر و توس ــافران بیش مس
اســتان می شــود. وی گفــت: بــا افزایــش ایــن 
ــان  ــد هــم مســافران و هــم صاحب ــا، بای اقامتگاه ه
ایــن مراکــز آموزش هــای الزم را ببیننــد تــا مشــکلی 

ــود. ایســنا ــاد نش ایج

 به دنبال ایجاد خط اعتباری 
از بانک های خارجی هستیم 

ــال  ــه دنب ــه ب ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب ــتاندار کرم اس
خارجــی  بانک هــای  از  اعتبــاری  خــط  ایجــاد 
در اســتان هســتیم، گفــت: اگــر بتوانیــم خــط 
ــش  ــم، جه ــی بگیری ــای خارج ــاری از بانک ه اعتب
ایجــاد می شــود  اســتان  بــرای  بزرگــی   بســیار 
و بســیار ارزشــمند اســت. علیرضــا رزم حســینی 
اظهــار  داشــت: از بانک هــا انتظــار مــی رود در ســالی 
ــده،  ــذاری ش ــتغال نامگ ــد و اش ــام تولی ــه ن ــه ب ک
بیشــتر همــکاری کننــد. وی بــا اشــاره بــه اینکــه در 
ســال های گذشــته بانک هــای اســتان همــکاری 
خوبــی بــرای تولیــد شــغل در اســتان داشــتند، 
ــار  ــاس آم ــر اس ــدار ب ــغل پای ــترین ش ــت: بیش گف
مرکــز آمــار از بعــد از انقــالب در ســال ۹۵ در اســتان 
ــان  ــا بی ــان ب ــتاندار کرم ــد. اس ــاد ش ــان ایج کرم
ــتند  ــردم هس ــپرده م ــدار س ــا امانت ــه بانک ه اینک
افــزود: امســال بایــد بــا همــکاری بانک هــا، شــاهد 
ایجــاد شــغل بیشــتری در اســتان باشــیم. اســتاندار 
کرمــان بــا اشــاره بــه اینکــه 2۱ معیــن اقتصــادی در 
ــد،  ــی دارن ــت اقتصــادی خوب ــان فعالی اســتان کرم
نامگــذاری  اصلــی  مفهــوم  کــرد:  خاطر نشــان 
ــا  ــی و بانک ه ــع بانک ــه مناب ــت ک ــن اس ــال ای امس
ــد بیــش از پیــش  ــور توســعه هســتند، بای کــه موت
درگیــر اشــتغال و تولیــد شــود. وی بــا بیــان اینکــه 
ــهیالت  ــت تس ــان در پرداخ ــتان کرم ــای اس بانک ه
ــد، افــزود: یکــی از  خوداشــتغالی خــوب کار کرده ان
مــوارد مؤثــر در کاهــش خســارات زلزله در روســتاها 

ــت. تســنیم ــتایی اس ــکن روس ــازی مس مقاوم س

 وضعیت تأمین آب مورد نیاز ناحیه 
صنعتی شهرکرد به مرز قرمز رسید

شــهرکرد  شهرســتان  فرمانــدار  کیمیای وطن
گفــت: وضعیــت تامیــن آب مــورد نیــاز ناحیــه 
صنعتــی شــهرکرد بــه مــرز قرمــز رســید. بــه گــزارش 
عمومــی  روابــط  از  نقــل  بــه  وطــن  کیمیــای 
فرمانــداری شــهرکرد حمیــد ملک پــو افــزود: ناحیــه 
و  مســاحت  هکتــار   ۵۰۰ بــا  شــهرکرد  صنعتــی 
فعالیــت ۴۵۰  شــرکت صنعتــی زمینــه اشــتغال ۵ 
 هــزار نفــر را بــه صــورت دائمــی فراهــم کــرده اســت. 
وی افــزود: ایــن ناحیــه دارای پنــج حلقــه چــاه آب 
ــا  ــی چاه ه ــی تمام ــر دب ــال حاض ــه در ح ــت ک اس
کاهــش پیــدا کــرده اســت. ملک پــور اضافــه کــرد: 
بــا توجــه بــه مشــکل کمبــود آب شــرب و صنعتــی 
ــی  ــکاری و همدل ــهرکرد، هم ــی ش ــه صنعت در ناحی
ــکل  ــن مش ــل ای ــوص ح ــران درخص ــی مدی تمام
ضــرورت دارد. فرمانــدار شــهرکردگفت: مقرر شــد در 
راســتای حــل مشــکل کمبــود آب ایــن ناحیــه، یــک 
حلقــه چــاه کمکــی حفــر یــا روزانــه 2۰ تانکــر آب بــه 
ــه  ــا اشــاره ب ــد. وی ب ــدا کن ــال پی ــه انتق ــن ناحی ای
اینکــه بــا اجــرای پــروژه انتقــال آب بــن بــه بروجــن 
امــکان انتقــال آب از طریــق خطــوط لولــه فرعــی بــه 
ناحیــه صنعتــی شــهرکرد ایجــاد خواهــد شــد، بیــان 
ــا  ــا ب ــت ت ــف اس ــتان موظ ــور آب شهرس ــرد: ام ک
کف شــکنی و الیروبــی ۵ چــاه آب موجــود، درصــدد 

افزایش و تقویت توان آبدهی چاه ها برآید.

مدیــر  کل بنیــاد مســکن انقــالب اســالمی 
ــد  ــزار و ۵۰ واح ــت: یک ه ــان گف ــتان کرم اس
بازســازی  »رابــر«  در  ســیل زده  مســکونی 
می شــود کــه 8۹۴ واحــد از آن انعقــاد قــرارداد 
ــار  ــلطانی نژاد اظه ــر س ــت. علی اکب ــده اس ش
 داشــت: بهســازی و نوســازی مســکن روستایی 
می توانــد زمینــه ارتقــای شــاخص های توســعه 

ــد. ــاد دیگــر را فراهــم کن در ابع
 معضل نبود نظارت بر ساخت وساز 

در روستاها
کرمــان  اســتان  روســتاهای  افــزود:  وی 
ــا  ــور ب ــر کش ــتاهای سراس ــد روس ــز همانن نی
بــا ســازه های  و  غیرمتعــارف  ســاختارهای 

ضعیــف دارای آســیب پذیری زیــادی هســتند 
روســتایی  نقــاط  در  می رســد  نظــر  بــه  و 
احداث هــا، عمدتــا  در  تعیین کننــده  عامــل 
صرفه جویــی مالــی و نبــود نظــارت بــر ســاخت 
و سازهاســت. مدیــر  کل بنیــاد مســکن انقــالب 
اســالمی اســتان کرمــان بــا بیــان اینکــه 
ــرزه و ســایر ســوانح طبیعــی  ســیالب، زمین ل
ــوده، گفــت:  ــر روســتائیان ب همــواره گریبان گی
در چنیــن شــرایطی، زنــگ خطــر بیشــتر 
متوجــه مناطــق روســتایی اســت کــه بــه 
 دلیــل رعایــت نکــردن ضوابــط فنــی در ســاخت 
و ســازها و نیــز بافــت کهنــه و فرســوده در 

ــد. ــرار دارن ــر ق ــترین خط ــرض بیش مع

وی بــا اشــاره بــه اینکــه از مجمــوع تعــداد 266 
هــزار و 6۹۵ واحــد مســکونی روســتایی در 
اســتان کرمــان، تاکنــون بیــش از ۱۴6 هــزار و 
82 واحــد مســکونی روســتایی بــا مدیریــت و 
نظــارت بنیــاد مســکن انقالب اســالمی اســتان 
ــا  ــرد: ب ــان ســاخته شــده، خاطر نشــان ک کرم
همــکاری بانک هــا از ایــن تعــداد ۱2۷ هــزار و 

ــد. ــان کار اخــذ کرده ان ۹۷۴ واحــد پای
 مقاوم سازی سالیانه 10 هزار واحد 

در کرمان
ــکن  ــاد مس ــه بنی ــان اینک ــا بی ــلطانی نژاد ب س
انقــالب اســالمی اســتان کرمــان از آغاز شــروع 
ایــن طــرح بــه طــور متوســط ســالیانه ۱۰ هــزار 

و 66۵ واحــد مقــاوم را بــه مرحلــه بهره بــرداری 
ــم  ــه شش ــاس برنام ــر اس ــت: ب ــانده، گف رس
بایــد شناســایی روســتاهای در معــرض خطــر 
ســوانح طبیعــی جهــت اجــرای طرح هــای 
ــکاری  ــا هم ــکونتگاه ها ب ــن س ــازی ای ایمن س
مــردم  و مشــارکت   دســتگاه های مســئول 
ــه  نوعــی کــه دســت کم  ــی،  ب و نهادهــای محل
ــا  ــر ت ــرض خط ــتاهای در مع ــد روس ۳۰ درص
پایــان اجــرای قانــون برنامــه ایمن ســازی 

ــرد. ــورت گی ــوند، ص ش
ــالمی  ــالب اس ــکن انق ــاد مس ــر  کل بنی  مدی
اســتان کرمــان بــا بیــان اینکــه هــزار و ۵۰ 
واحــد مســکونی ســیل زده در »رابــر« بازســازی 
ــرارداد  ــاد ق ــد آن انعق ــه 8۹۴ واح ــود ک می ش
ــان کار  ــد پای ــرد: ۵۰۴ واح ــح ک ــده، تصری ش

اخــذ کرده انــد. تســنیم

مدیر کل بنیاد مسکن استان کرمان:

هزار و 50 واحد مسکونی سیل زده در »رابر« بازسازی می شود
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ســردردهای روزه داران، دالیــل مختلفــی دارد کــه معمــوال 
پــس از افطــار اتفــاق می افتــد؛ امــا ایــن موضــوع آزاردهنــده 
گاهــی اوقــات باعــث می شــود کــه پــس از افطــار نتوانیــم 
بــه کارهــای دیگــر خــود برســیم. دکتــر آزاده نجــارزاده 
ــه  ــی را ارائ ــات خوب ــاره توضیح ــه، در این ب ــص تغذی متخص

ــرده اســت. ک
دکتــر آزاده نجــارزاده بــا اشــاره بــه ضــرورت مدیریــت اصولی 
مصــرف انــواع مــواد غذایــی در فصــول مختلــف به ویــژه در 
مــاه مبــارک رمضــان تاکیــد کــرد: روزه داری در فصــول گــرم 
ــواد  ــرف م ــژه در مص ــرایط وی ــت ش ــتلزم رعای ــال، مس س

غذایــی اســت.
ــات  ــه ضروری وی در ایــن رابطــه مصــرف ســحری را از جمل
ــی  ــواد غذای ــتفاده از م ــرد: اس ــان ک ــت و بی روزه داری دانس
پروتئینــی ماننــد گوشــت، تخم مــرغ و حبوبــات، نقــش 

ــرد  ــنگی در ف ــس گرس ــن ح ــق انداخت ــه تعوی ــی در ب مهم
روزه دار ایفــا می کنــد.

ــرد:  ــد ک ــاط تاکی ــن ارتب ــه در همی ــص تغذی ــن متخص  ای
ــس  ــه پ ــی بالفاصل ــذای اصل ــوردن غ ــد از خ روزه داران بای
از افطــار خــودداری کننــد و روزه خــود را بــا آب جــوش 
ــار  ــابه، افط ــی مش ــواد غذای ــل و م ــا، عس ــرم، خرم ــیر گ  ش
ــل  ــی را می ــذای اصل ــس از آن، غ و دســت کم نیم ســاعت پ

. کنند
سرپرســت مرکــز تحقیقــات تغذیــه و امنیــت غذایــی 
دانشــگاه علــوم پزشــکی یــزد بــا تاکیــد بــر اینکــه در وعــده 
افطــار غذاهایــی کــه ســریع هضــم می شــوند، مصــرف 
شــوند، خاطرنشــان کــرد: ســردردهای پــس از افطــار، نتیجــه 
ــج، گوشــت، مــرغ  مصــرف مــواد غذایــی حجیــم نظیــر برن
ک نــان و ســیب زمینی بالفاصلــه پــس از افطــار اســت. نمنــا

ــه  ــواده رزاس ــم از خان ــای خوش طع ــی از میوه ه ــو، یک زردآل
یــا گوجــه ســبز بــوده و انــدازه ایــن میــوه کوچــک و در حــدود 

یــک و نیــم تــا دو و نیــم ســانتیمتر اســت.
ــن  ــی کشــور چی ــر اســاس شــواهد تاریخــی بوم ــو ب  زردآل
بــوده، امــا بعد هــا از طریــق تجــارت، نهــال آن بــه کشــورهای 

دیگــر منتقــل شــده اســت.
 ایــن میــوه کم چــرب و حــاوی مقــدار زیــادی قنــد اســت؛ 
بــه همیــن دلیــل افــراد دیابتــی بایــد در مصــرف آن 
ــو،  ــی زردآل ــای درمان ــا وجــود تمامــی مزای ــد. ب احتیــاط کنن
ــال  ــراد مبت ــاردار و اف ــان ب ــد زن ــه می کنن ــان توصی کارشناس
بــه حساســیت غذایــی، به ویــژه حساســیت بــه ســولفیت از 

ــد. ــاده اســتفاده نکنن ــن م ای
 بــرای مانــدگاری زردآلــو تــا زمــان مصــرف در بعضــی 
ــاده  ــن م ــه ای ــد ک ــه می کنن ــه آن ســولفید اضاف کشــور ها ب

شــیمیایی بــه تدریــج بــا آهــن موجــود در میــوه و اکســیژن 
ــاده  ــک م ــه ی ــل ب ــد و تبدی ــان می ده ــش نش ــوا واکن ه

آلــرژی زا می شــود.
 آنتی اکســیدان های موجــود در زردآلــو همچنیــن بــرای 
ــد پیــری پوســت، تســهیل در فرآینــد تولیــد  ــا رون ــه ب مقابل
ســلول های پوســتی جدیــد و پوســته ریزی ســلول های 
قدیمــی مفیــد هســتند و ماننــد یــک الیه بــردار عمــل 

می کننــد. 
مصــرف زردآلــو بــه دلیــل دارا بــودن ویتامیــن C و نیــز آهــن 

می توانــد باعــث درمــان مشــکل کم خونــی در افــراد شــود.
کارشناســان توصیــه می کننــد افــراد زردآلوهــای زرد یــا 
ــو لکه هــای  ــرروی زردآل ــر ب ــد؛ اگ ــگ مصــرف کنن نارنجی رن
نشــانه وجــود  باشــد، می توانــد  داشــته  قرمــز وجــود 

دی اکســید گوگــرد باشــد. باشــگاه خبرنــگاران

پرخاصیت ترین میوه برای روزه دارانعلت سردرد های روزه داران چیست؟

 رئیس انجمن علمی طب سنتی ایران 
مطرح کرد: 

فوت وفن های روزه داری با طب سنتی 
ــرد: در  ــان ک ــنتی، بی ــب س ــص ط ــا، متخص ــینی یکت ــه حس نفیس
مــاه مبــارک رمضــان در وعــده ســحر توصیــه می شــود از غذاهایــی 
ــا در  ــی بیشــتری هســتند، اســتفاده شــود ت کــه دارای ارزش غذای
ــا  ــن غذاهــا را ب ــوان ای ــد. می ت ــدن را تأمیــن کن ــرژی ب طــول روز ان

ــرد. ــتفاده ک ــه اس ــد رازیان ــی مانن ادویه  های
 افــرادی  کــه بــا خــوردن غذاهــای غلیــظ و دیرهضــم در وعــده ســحر 
ــن در  ــا آویش ــه ی ــی رازیان ــد از کم ــوند، می توانن ــخ می ش ــار نف دچ
ــرب و  ــیار چ ــای بس ــرف غذاه ــد. مص ــتفاده کنن ــود اس ــذای خ غ

ــود. ــه نمی ش ــحر توصی ــده س ــیرین در وع ش
وی افــزود: آب زیــاد در ســحر باعــث نفــخ می شــود. مصــرف 
مــوادی کــه ادرارآور هســتند، مثــل هندوانــه در ســحر گزینه مناســبی 
نیســت. شست وشــوی دهــان بــا آب نمــک بعــد از مســواک 

ــر اســت.  ــد دهــان بســیار مؤث ــوی ب ــع ب ــت رف ســحرگاه، جه
ــا  ــا خــوردن یــک نوشــیدنی ب در وعــده افطــار بهتــر اســت روزه را ب

دمــای گــرم مثــل ترکیــب خاکشــیر و آبجــوش یــا عســل و آب گــرم 
بــاز کنیــم. 

ــان از  ــاه رمض ــد م ــای بلن ــرد: در روزه ــه ک ــا توصی ــینی یکت حس
ــه را در  ــای روزان ــد و نرمش ه ــودداری کنی ــدید خ ــای ش ورزش ه

ــد.  ــام دهی ــی روز انج ــاعات ابتدای س
عصبانیــت و خشــم باعــث افزایــش تشــنگی می شــود. آرامــش و 
پرهیــز از هیجان هــا در مــاه مبــارک رمضــان موضــوع بســیار جدی ای 
اســت؛ در صورتــی کــه در مــاه رمضــان در شــرایط پراســترس قــرار 
گرفتیــد، مصــرف نوشــیدنی های مقــوی قلــب ماننــد گل گاوزبــان یــا 

بادرنجبویــه در زمــان افطــار و ســحر مفیــد اســت.
رئیــس انجمــن علمــی طــب ســنتی در پایــان گفــت: ماننــد تمــام 
روزهــای ســال بایــد از قــرار گرفتــن در معــرض هــوای آلــوده 

ــرد.  ــودداری ک خ
قــرار گرفتــن در هــوای خنــک بــه مقاومــت بــدن در مقابــل تشــنگی 
ــش  ــاق در کاه ــوای ات ــردن گالب در ه ــپری ک ــد. اس ــک می کن کم
از روش هــای  یــک  اســت. هیــچ  نیــز کمک کننــده  تشــنگی 
ــدگاه طــب ســنتی مثــل مصــرف مســهل ها،  ــدن از دی پاکســازی ب

ــود.جام جــم ــه  نمی ش ــاه توصی ــن م ــت و ... در ای حجام
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فاطمه احمدیگروه سالمت

اگــر فرزنــدی داریــد کــه جــزو روزه اولی هــای 
امســال بــه شــمار مــی رود، بهتــر اســت بــه او توجه 
بیشــتری کنیــد و در حیــن روزه داری آداب و رســوم 

مربــوط بــه ایــن مــاه را بــه وی آمــوزش دهیــد. 
مریــم علــوی، کارشــناس ارشــد روان شناســی 
بــه  بــا کیمیــای وطــن  کــودک، در گفت وگــو 
روزه اولی هــا  بــا  رفتــار  دربــاره  راهکارهایــی 

پرداخــت.
 الگوی خوبی باشیم

ــا  ــواده در مــاه مبــارک رمضــان بســیار ب رفتــار خان
ــان  ــه خودش ــی ک ــت. در خانواده های ــت اس اهمی

ــی  ــد مذهب ــول و عقای ــه اص ــی ب ــدی چندان پایبن
ــار روزه  ــوان انتظ ــا نمی ت ــوان آن ه ــد، از نوج ندارن
ماه هــای  در  خانــواده  پــس  داشــت.  گرفتــن 
ــد را  ــد فرزن ــف بای ــن تکلی ــش از س ــان پی رمض
ــد، در  ــی آشــنا کنن ــه صــورت عمل ــن فضــا ب ــا ای ب
ــه  ــد و توج ــواری نکنن ــمان او روزه خ ــل چش مقاب
ــار آن هــا را الگــوی  داشــته باشــند کــه کــودک رفت

ــد داد. ــرار خواه ــود ق خ
 جمالت منفی به کار نبریم

عــالوه بــر رفتــار بایــد خانــواده مواظــب گفتــار خــود 
ــارک  ــاه مب ــاره م ــواده درب ــراد خان ــد. اف ــز باش نی
رمضــان نبایــد بــه هیچ وجــه جمــالت منفــی 
اســتفاده کننــد؛ جمالتــی مثــل بــازم یــک مــاه باید 

تشــنه بمونیــم، یــک مــاه خبــری از ناهــار نیســت، 
نگیریــم  بریــم ســفر کــه روزه   کاش می شــد 
و جمالتــی از ایــن دســت کــه گرچــه ممکــن اســت 
والدیــن بــه صــورت ناآگاهانــه و از روی شــوخی آن 
را بیــان کننــد، ولــی بــه صــورت ناخــودآگاه تاثیــر 

بــدی روی فرزندشــان خواهــد گذاشــت.
 سحرهای خاطره انگیز

ــوز  ــه هن ــی ک ــم و وقت ــن ک ــودکان در س ــی ک وقت
بــه ســن تکلیــف نرســیده اند از والدیــن خــود 
ــدار  ــحری بی ــرای س ــا را ب ــه آن ه ــد ک می خواهن
ــه  ــد؛ بلک ــع کنن ــا را من ــد آن ه ــن نبای ــد، والدی کنن
بایــد بــه شخصیتشــان احتــرام بگذارند و خواســته 

ــد.  ــا را بپذیرن آن ه
 از فلسفه روزه داری برایشان بگویید 

خانواده هــا ســعی کننــد بــه صــورت ســاده و قابــل 
ــد؛  ــفه روزه بگوین ــان از فلس ــرای فرزندانش ــم ب فه

بــرای او بگوینــد کــه خداونــد دوســت دارد مــا 
ــیم  ــد باش ــراد نیازمن ــاد اف ــه ی ــا ب ــم ت روزه بگیری
ــا بتوانیــم  ــا اینکــه بگوینــد مــا روزه می گیریــم ت ی
اراده خودمــان را بــرای انجــام کارهــای خــوب قــوی 

کنیــم.
 تشویق های مادی و معنوی

والدیــن کــودک در کنــار تشــویق های مــادی، 
تشــویق های معنــوی را هــم در نظــر بگیرنــد. بهتــر 
ــول  ــا پ ــای فرزندنشــان را ب ــن روزه ه اســت والدی
برابــر نکننــد. آن هــا می تواننــد بــا خریــدن هدیــه و 
تقدیــم آن در جمع هــای خانوادگــی بــه فرزندشــان 

او را مــورد تشــویق قــرار دهنــد. 
 حامی روزه اولی ها باشید

روزه اولی هــا بیــش از هــر چیــز بــه آرامــش روانــی 
و حامــی نیــاز دارنــد. معمــوال آن هــا به ویــژه 
ــد، از  ــه کوچــک و ضعیفــی دارن ــه جث ــی ک کودکان

ــوزانه ای  ــن دلس ــا لح ــا ب ــی بزرگ تره ــرف برخ ط
ــه  ــد ک ــرار می گیرن ــن جمــالت ق ــورد خطــاب ای م
هنــوز بــرای ایــن بچــه خیلــی زوده کــه روزه بگیــره 
یــا ایــن بچــه خیلــی ضعیــف و الغــره، الزم نیســت 
روزه بگیــره. خانواده هــا بایــد ســعی کننــد در برابــر 
ایــن جمــالت کــه بــذر تردیــد را در دل کــودک 
ــت  ــورد و از او حمای ــت برخ ــا قاطعی ــاند، ب می نش

کننــد.
 مهربان تر از همیشه باشیم

والدیــن در مــاه مبــارک رمضــان بایــد مهربان تــر و 
صبورتــر از همیشــه رفتــار کننــد تــا فرزندشــان بــا 
دیــدن رفتــار آن هــا پــی بــه نتایــج روزه داری ببــرد. 
والدیــن نبایــد کــودکان را در مــاه مبــارک رمضــان 
ــا  ــا ب ــع ی ــه روزه داری من ــه بهان ــردن ب ــازی ک از ب
کــودکان بــه دلیــل فشــار روزه داری بدرفتــاری 

ــد. کنن

#طب_سنتی
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کارشناس ارشد روان شناسی کودک در گفت وگو با کیمیای وطن:

حامی روزه اولی ها باشید

تغذیه
 تغذیه کودک 

از تولد تا شش ماهگی
از  مــادران  دغدغه هــای  مهم تریــن  از  یکــی 
ــه و ســالمتی اوســت.  ــوزاد، تغذی ــد ن ــگام تول هن
ــه بســیار مهــم  درســت اســت کــه موضــوع تغذی
ــدازه  ــه ان ــز ب ــی آن نی ــی حواش ــا گاه ــت، ام اس

ــد. ــدا می کن ــت پی ــودش اهمی خ
تغذیــه  دربــاره  را  نکاتــی  مطلــب  ایــن  در   
 کــودک از تولــد تــا شــش ماهگــی بررســی 

می کنیم.
قــرار  نــوزاد  اختیــار  در  شــیری کــه  میــزان 
می دهیــم بایــد بــر اســاس میــل او باشــد.

مگــر  اســت؛  مــادر  شــیر  بــا  ترجیــح   
توصیــه  بــه  خاصــی  علــت  هــر  بــه  اینکــه 
پزشــک، الزم باشــد از شــیر خشــک نیــز در 
اســتفاده  تنهایــی  بــه  یــا  مــادر   کنــار شــیر 

کرد.
ــوزاد بهتــر اســت او را در  ــه ن ــگام شــیردادن ب هن

ــد.  ــد بزنی ــه رویــش لبخن ــد و ب آغــوش بگیری
ــاط  ــا او ارتب ــد ب ــعی کنی ــت و س ــوزاد صحب ــا ن ب

ــد.  ــرار کنی ــی برق عاطف
فکــر  تولــد کــه  اول  ماهــه  ســه  در  حتــی 
درک  و  نمی بینــد  را  چیــزی  نــوزاد  می کنیــم 
ــاط بســیار مفیــد واقــع  ــدارد، ایــن ارتب  خاصــی ن

می شود.
یکــی از موضوعــات مهــم در ایــن دوران آروغ 
ــت.  ــوردن اس ــیر خ ــس از ش ــوزاد پ ــن از ن گرفت
ــوزاد  ــون ن ــت؛ چ ــم اس ــروری و مه ــن کار ض ای
ــه  ــی ک ــوای اضاف ــت ه ــادر نیس ــی ق ــه تنهای ب
هنــگام شــیرخوردن وارد معــده اش شــده اســت، 
خــارج کنــد؛ به ویــژه دربــاره نوزادانــی کــه از 
ــوای  ــزان ه ــوند و می ــه نمی ش ــادر تغذی ــیر م ش
 بیشــتری از طریــق شیشــه شــیر وارد معده شــان 

می شود. 
ــت  ــن اس ــه ممک ــش ماه ــا ش ــه ت ــودک س ک
ــگاه و  ــش را ن ــیر دور و اطراف ــوردن ش ــع خ موق
ــه  ــد لحظ ــد از چن ــد و بع ــا کن ــادر را ره ــینه م س

ــت. ــی اس ــری طبیع ــه ام ــرد ک ــاره بگی دوب
بــه محــض رهــا کــردن ســینه، نبایــد فکــر 
کنیــم کــه بچــه ســیر شــده و بــه ســرعت رونــد 

شــیردهی را متوقــف کنیــم. 
ــه  ــوردن ادام ــیر خ ــه ش ــه ب ــم بچ ــد بگذاری بای
حــواس  احســاس کردیــم کــه  اگــر  دهــد. 
ــه  ــت ب ــر اس ــود، بهت ــرت می ش ــی پ ــوزاد خیل ن
 جــای آرامــی برویــم و در آنجــا بــه او شــیر 

بدهیم. 
ــد و حواســش  ــی کــه احســاس آرامــش کن جای
پــرت نشــود؛ جــای خلوتــی کــه نــور خیلــی 

ــد. ــه نباش ــم بچ ــورت و چش ــادی در ص زی
ــه  ــیر تغذی ــا از ش ــی تنه ــش ماهگ ــا ش ــوزاد ت ن
می کنــد و اگــر مــا نتوانیــم شــیر کافــی در اختیــار 
ــی  ــن اســت دچــار عقب افتادگ ــم، ممک او بگذاری

رشــد شــود. ســامت نیــوز

زیبایی

چاقی خطرناک تر از سیگار
محققــان دانشــگاه کلیولنــد و کالــج نیویــورک ثابــت 
ــیگار  ــتر از س ــد بیش ــی ۴۷ درص ــه چاق ــد ک کردن

ــد.  ــان می کاه ــر انس ــیدن از عم کش
پــی اســتعمال  آمــده کــه در  ایــن گــزارش  در 
ــد و  ــدا می کن ــش پی ــون افزای ــار خ ــات فش دخانی
ایــن امــر باعــث اختــالل در کار بــدن می شــود.

ــر  ــه طــور معمــول ۱۵ ســال کمت ــراد ســیگاری ب اف
زندگــی  دارنــد،  زندگــی ســالم  افــرادی کــه  از 
ــتند  ــی هس ــار چاق ــه دچ ــرادی ک ــا اف ــد؛ ام می کنن

از ایــن هــم کمتــر زندگــی می کننــد.
بیماری هــای  انــدازه  از  بیــش  وزن  دلیــل  بــه 
متعــددی در سیســتم قلبــی عروقــی، گوارشــی                

و غــدد ایــن افــراد بــه وجــود می آیــد. 
ایــن محققــان از مقامــات کشــورها خواســته اند 
ــی  ــا چاق ــه ب ــیدن بلک ــیگار کش ــا س ــا ب ــه نه تنه ک
ــت  ــگ درس ــا فرهن ــردم را ب ــد و م ــارزه کنن ــز مب نی

ــد. ســامتی ــنا کنن ــی آش ــواد غذای ــتفاده از م اس

سوزاندن چربی های شکمی 
ــال  ــه دنب ــف ب ــنین مختل ــراد در س ــیاری از اف بس
ــای شــکمی  ــرای ســوزاندن چربی ه ــی ب روش های
خــود هســتند و البتــه ایــن موضــوع یــک نگرانــی 

ــرای افــراد میانســال اســت. جــدی ب
و  تحــرک  بــدون  زندگــی  ســبک  افزایــش 
ــراد می شــود.  ــی در اف ــروز چاق ــث ب اســترس باع
ــر  ــالوه ب ــش وزن ع ــرای کاه ــالش ب ــن ت همچنی
ســالمتی کمــک  افزایــش  بــه  خوش اندامــی 

. می کنــد
هــر چــه میــزان چربی هــای شــکمی کمتــر باشــد، 
ــاری  ــه بیم ــی از جمل ــه بیماری های ــال ب ــر ابت خط
قلبــی، ســکته، دیابــت و بعضــی از ســرطان ها 

کاهــش می یابــد.
همــواره بایــد ایــن نکتــه را بــه خاطــر بســپارید کــه 
مــواد غذایــی مصرفــی بایــد طبیعــی و سرشــار از 
مــواد مغــذی باشــد تــا بــدن بتوانــد بــه درســتی از 

آن هــا اســتفاده کنــد. بهداشــت نیــوز

عوامل ایجادکننده موخوره
بــه گفتــه دکتــر امیرهوشــنگ احســانی، متخصــص 
پوســت و مــو، شــانه کــردن بســیار زیــاد مــو  
بســتن زیــاد مــو، فــر کــردن و بی رنــگ کــردن مــو 
از عوامــل ایجادکننــده موخــوره اســت. آســیب های 
حرارتــی ناشــی از اســتفاده مکــرر از سشــوار نیــز در 

ایجــاد موخــوره مؤثــر هســتند.
 دکتــر امیرهوشــنگ احســانی بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــم  ــا نمی توانی ــت و م ــرده اس ــت م ــک باف ــو ی م
بــه  می شــود  وارد  آن  بــه  را کــه  آســیب هایی 
طــور دائــم ترمیــم کنیــم، خاطرنشــان کــرد: نکتــه 
مهــم در نگهــداری از مــو ایــن اســت کــه کارهــای 
شــیمیایی نظیــر فــر زدن و بی رنــگ کــردن را 
ــه حداقــل برســانیم؛ چــون باعــث تضعیــف مــو  ب

بیتوتــه می شــود. 

خانواده
 مطرح کردن مشکالت 

در کانوان خانواده
کارشناس ارشد روان شناسی و مشاور خانواده

فاطمه شیرازی

هیــچ دو انســانی وجــود ندارنــد کــه کامــال شــبیه بــه 
ــته  ــود نداش ــا وج ــن آن ه ــی بی ــند و تفاوت ــم باش ه
باشــد. زمانــی کــه دو نفــر زیــر یــک ســقف می رونــد 
ــد، اختالفــات و مشــکالت  ــا هــم زندگــی می کنن و ب

ــازند.  ــان می س ــتر نمای ــود را بیش ــازه خ ت
ــا هــم هــر از گاهــی  ــی دیگــر اگــر زوجــی ب ــه بیان ب
مشــکل و اختــالف و بحــث و جــدل نداشــته باشــند 
و بــه ظاهــر همــه چیــز عالــی و کامــل بــه نظر برســد، 
ــودن آن زندگــی کمــی  بایــد در ســالمت و طبیعــی ب
شــک کــرد. آنچه بــرای یک رابطــه و زندگی زناشــویی 
ســالم و خــوب بیــش از همــه بــه حســاب می آیــد، 
ایــن نیســت کــه اختــالف و مشــکلی وجــود نداشــته 
ــه  باشــد؛ بلکــه مهــم ایــن اســت کــه طرفیــن چگون
ــرده  ــرار ک ــاط برق ــو و ارتب ــث و گفت وگ ــم بح ــا ه  ب
ــد  ــی درک می کنن ــه خوب و تفاوت هــای همدیگــر را ب
و بــرای رفــع مســئله و مشــکل صادقانــه می کوشــند. 
در واقــع کشــمکش و اختالفــات می تواننــد فرصت هــای 
ــردن  ــتحکم تر ک ــن و مس ــرای آموخت ــی ب ــیار خوب بس

ــت باشــند. ــد زناشــویی و افزایــش صمیمی پیون
ــی  ــی و خانوادگ ــط فرهنگ ــای غل ــل آموزه ه ــه دالی ب
ــم کــه  ــه طــور ناخــوداگاه آموخته ای بســیاری از مــا ب
در برابــر مســائل، مشــکالت و شکســت ها بــه دنبــال 
ــه خــود اشــکال و حــل  ــم و ن جــرم و مجــرم بگردی
ــا همیشــه  ــل تقریب ــردن فــرد مقاب ــر ســوال ب آن. زی
ــه  ــی و جبه ــار واکنش ــدن رفت ــه ش ــث برانگیخت باع
ــا را بشــنود و در  ــه او م ــا اینک ــن او می شــود ت گرفت
جهــت حــل مشــکل قــدم بــردارد؛ در ایــن صــورت از 
 هــدف خــود کــه اصــالح مســئله اســت، دور خواهیــم 

شد.
مهم تریــن جــزء و هــدف از گفت وگــو، فهمیــدن 
ــی  ــر، همدل ــی دیگ ــه زبان ــل و ب ــرف مقاب ــق ط دقی
اســت. درســت همــان وضعیتــی کــه بیــن دو دوســت 
واقعــی و صمیمــی حاکــم اســت؛ یعنــی اینکــه 
بتوانیــم داخــل پوســت و قالــب او شــویم و بــه دنیــا 
ــن  ــز متوجــه ای ــم و او نی ــد او بنگری و مســائل از دی

ــود.  ــئله ش مس
در چنیــن وضعیتــی اســت کــه بیــش از نیمــی 
ــم )و  ــکل رفته ای ــئله و مش ــل مس ــرای ح از راه را ب
ــا همســرمان  گاهــی تمــام راه را( و دیگــر دوســت ی
ــا دچــار  ــراز احســاس خــود نه تنه ــار نظــر و اب در اظه
شــک و تردیــد، اضطــراب، شــرم، خجالــت یــا تــرس 
نخواهــد شــد، بلکــه بــه عنــوان پناهــگاه، یــار و همدم 
ــه ســوی مــا جــذب خواهــد شــد و در پایــان جــر   ب
و بحــث و کشــمکش، احســاس وجــود ارزشــمندی         

و صمیمیــت بیشــتری خواهــد کــرد.

P.Sharifi@eskimia.ir
پروانه شریفیگروه سالمت

نشــان  بازار هــا  و  خیابان هــا  در  گشــتی 
مــا  شــرایطی  هــر  تحــت  می دهــد کــه 
جمعیــت  بیشــترین  جــزو  ایرانی هــا 
هســتیم.  آرایشــی  لــوازم  مصرف کننــده 
نه تنهــا تــورم یــا بیــکاری و هیــچ چیــز 
دیگــری نتوانســته واردات لــوازم آرایشــی 
و مصــرف آن را در بیــن اقشــار مختلــف 
کاهــش دهــد، بلکــه حجــم اســتفاده از ایــن 
ــم  ــر ه ــتر و متنوع ت ــه روز بیش ــایل روزب وس

ــت. شــده اس
ــاق  ــا قاچ ــده ت ــث ش ــوع باع ــن موض  همی
آرایــش  بــا  اقــالم مرتبــط   محصــوالت و 
و پیرایــش بــه ایــران بــه میــزان شــدیدی در 

ســال های اخیــر تشــدید شــود.
 سالمت شهروندان در خطر است

بخــش مهمــی از وســایل بهداشــتی و لــوازم 
آرایشــی از راه هــای غیرقانونــی و قاچــاق 
بــه کشــور وارد می شــود. تاریــخ مصــرف 
بســیاری از آن هــا دســتکاری و بــه روز شــده، 
مــواد اولیــه غیربهداشــتی و نامرغــوب در 
بعضــی لــوازم آرایشــی در پوشــش یــک 
برنــد معــروف پنهــان می شــود و قیمــت 
ــا مشــتریان بســیاری را جــذب  ــن آن ه پایی

خــود می کنــد. 
و  بهداشــتی  اجنــاس  حجــم  بیشــترین 

آرایشــی قاچــاق از مرزهــای غربــی بــه کشــور 
مــواردی  میــان،  ایــن  در  می شــود.  وارد 
قابــل تأمــل، عرصــه را بــرای ســودجویان بــاز 
ــه فقــط ســالمت شــهروندان،  ــا ن گذاشــته ت
ــای اقتصــادی کشــور را  ــردش چرخ ه ــه گ ک

ــد. ــالل کنن ــز دچــار اخت نی
 حساسیت های پوستی، نتیجه 

مواد اولیه نامرغوب
مدیــر بازرســی اصنــاف اســتان اصفهــان 
وطــن گفــت:  بــا کیمیــای  گفت وگــو  در 
ــاق  ــتی قاچ ــی و بهداش ــای آرایش فرآورده ه
و غیرمجــاز از آنجــا کــه از طریــق مناطــق 
و  بــا شــرایط حمــل  مــرزی  ســخت گذر 
ممکــن  می شــوند،  وارد  نامناســب  نقــل 
ــای  ــر گرم ــا در براب ــاعت ها و روزه ــت س اس
ــه باشــند  ــرار گرفت ــت ق ــاد و رطوب بســیار زی
ــود  ــاد ش ــا ایج ــاد در آن ه ــی از فس و درجات
کــه موجــب حساســیت های پوســتی در 

می شــود. مصرف کننــدگان 
جــواد محمــدی فشــارکی در پاســخ بــه 
ــی  ــای آرایش ــد از فرآورده ه ــرا نبای ــه چ اینک
ــار  ــاق اســتفاده شــود، اظه و بهداشــتی قاچ
کــرد: فرآورده هــای آرایشــی و بهداشــتی 
فرآورده هــای  غالبــا  غیرمجــاز  و  قاچــاق 
تقلبــی هســتند کــه در شــرایط نامناســب 
و مــواد اولیــه نامرغــوب، غیرمجــاز و بــا 

کیفیــت پاییــن تهیــه می شــوند.

 توجه به برچسب اصالت 
فرآورده های آرایشی و بهداشتی

محمــدی اظهــار داشــت: داروخانــه، بهتریــن 
 مــکان بــرای تهیــه فرآورده هــای آرایشــی 
و بهداشــتی اســت و مصرف کننــدگان هنــگام 
ــه مجوزهــای ســاخت وزارت  ــد حتمــا ب خری
ــای  ــت فرآورده ه ــب اصال ــت و برچس بهداش

آرایشــی و بهداشــتی دقــت کننــد.
 75  درصد از لوازم آرایشی بهداشتی 

موجود در بازار قاچاق است
مدیــر کل بازرســی و نظــارت اصنــاف اســتان 
اصفهــان می گویــد: بیــش از ۷۵  درصــد 
ــازار  ــود در ب ــتی موج ــوازم آرایشی بهداش از ل
ــه در  ــی ک ــتر برندهای ــت و بیش ــاق اس قاچ
ــل  ــتند، جع ــت هس ــال فعالی ــان در ح اصفه
ــد.  ــای الزم را ندارن ــد و مجوزه ــد می کنن برن
ــرب  ــار مخ ــاق و آث ــوالت قاچ واردات محص
 آن بــر اقتصــاد، یــک روی ســکه اســت 
و روی دیگــرِ آن کــه بــه مخاطراتــی معطــوف 
افــراد  و  انســان  ســالمتی  می شــود کــه 
ــن محصــوالت را بعــد از  اســتفاده کننده از ای

ــد. ــش می کش ــه چال ــی ب مدت
محصــوالت تقلبــی و جعلــی بســیار در ســطح 
ــودن  ــه بهداشــتی ب ــازار عرضــه می شــود ک ب

آن زیــر ســوال اســت.
ــای  ــالت و چالش ه ــوالت، معض ــن محص ای
ــده  ــراد مصرف کنن ــالمِت اف ــرای س ــدی ب ج
چنیــن محصوالتــی در پــی خواهــد داشــت و 
کــم نبوده انــد افــرادی کــه بــا انگیــزه زیبایــی 
شــده اند  مواجــه  جــدی  آســیب های   بــا 
و بــه واقــع ســالمت خــود را بــا زیبایــی 
مقطعــی و کوتاه مــدت معاوضــه کرده انــد.

 جای خالی سالمت 
در مواد آرایشی قاچاق 

ــظ  ــرای حف ــالش ب ــر ت ــزون ب ــان ها اف انس
ســالمت، خواهــان زیبایــی نیــز هســتند. 
ــت  ــا اهمی ــوان ب ــان بان ــوع در می ــن موض ای
ــود؛  ــته می ش ــژه ای نگریس ــیت وی و حساس
ــا  ــرای زیب ــان ب ــی از آن ــه برخ ــی ک ــا جای ت
ــه کار  ــوازم را ب ــواع مــواد و ل دیــده شــدن، ان
می گیرنــد و گاهــی بــرای رســیدن بــه معیــار 
ــد.  ــک می گیرن ــز کم ــی نی ــر از جراح مدنظ
ــرکت های  ــت، ش ــن واقعی ــه ای ــه ب ــا توج ب

جهــان  در  زیــادی  بهداشــتی  و  دارویــی 
کارشناســان  خــود،  آزمایشــگاه های   در 
و متخصصــان زبــده ای را بــه کار گرفته انــد تــا 
بــا تهیــه و تولیــد مــواد آرایشــی و بهداشــتی 
ــود  ــتریان خ ــرای مش ــی را ب ــی و جوان زیبای

بــه ارمغــان بیاورنــد.
کشــور  در  ســودجویانی  میــان  ایــن  در 
همچــون  دالیلــی  بــه  هســتند کــه  مــا 
نبــود دسترســی آســان بــه فرآورده هــای 
ســالم  و  معــروف  آرایشــی  و   بهداشــتی 
 و مهم تــر از آن هزینــه زیــاد ایــن لــوازم
ــتی  ــی غیربهداش ــای آرایش ــد کااله ــه تولی ب
ــارت  ــا تج ــا ب ــد ی ــدام می کنن ــالم اق و ناس
بــرای  را  فراوانــی  مشــکالت  غیرقانونــی، 

می آورنــد.  وجــود  بــه  مصرف کننــدگان 
مصــرف مــواد ناســالم و بی کیفیــت آرایشــی 
ــش  ــل افزای ــه دلی ــته ب ــال های گذش در س
ــیب ها  ــور، آس ــه کش ــوازم ب ــن ل ــاق ای قاچ
بــرای  را  زیــادی  پوســتی  مشــکالت  و 
مصرف کننــدگان بــه همــراه آورده اســت.

 آسیب های مواد آرایشی قاچاق 
قابل جبران نیست

ــت و  ــص پوس ــفی، متخص ــی یوس ــر عل دکت
مــو، بــه خبرنــگار کیمیــای وطــن گفــت: مواد 
ــه از  ــا ک ــاق از آنج ــاز و قاچ ــی غیرمج آرایش
نظــر بهداشــتی هیــچ کنتــرل و نظارتــی روی 
 آن هــا صــورت نگرفتــه اســت، آســیب ها 
ــه  ــد ک ــاد می کن ــت ایج ــی در پوس و ضایعات
ــا  ــی بلکــه ب ــا درمان هــای معمول ــه فقــط ب ن

ــود.  ــان نمی ش ــز درم ــزر نی لی
حتــی در لــوازم آرایشــی ســالم و مجــاز 

نیــز ترکیباتــی وجــود دارد کــه در تمــاس 
ــوند؛  ــت می ش ــی پوس ــث تیرگ ــور باع ــا ن ب
 امــا ایــن موضــوع در لــوازم آرایشــی قاچــاق 
و غیرمجــازِ بــازار بــه مراتــب شــدیدتر اســت؛ 
چــرا کــه مــواد و لــوازم آرایشــی قاچــاق 
یــا تاریــخ مصــرف گذشــته هســتند یــا 
ــواد  ــا م ــد آن ه ــد تولی ــات و فرآین در ترکیب
غیربهداشــتی بــه کار رفتــه کــه بــرای ســالمت 

ــت.  ــر اس ــت مض پوس
تیرگی هــا  لکه هــا،  مــواد  ایــن  ترکیبــات 
ایجــاد  پوســت  روی  ســوختگی هایی  و 
هیــچ  مواقــع  بســیاری  در  می کنــد کــه 

درمانــی بــرای آن هــا وجــود نــدارد.
تهیــه  در  مواقــع  بعضــی  وی   بــه گفتــه 
ــات  ــد مــواد آرایشــی قاچــاق، از ترکیب و تولی
یــا  فرآورده هــا  همچــون  ناشــناخته ای 
می شــود  اســتفاده  حیوانــی  ســلول های 
ــال  ــرای انتق ــی ب ــت منبع ــن اس ــه ممک ک
ــر  ــیاه زخم و دیگ ــون س ــی همچ باکتری های

باشــند. پوســتی  بیماری هــای 
 پیامدهای استفاده از مواد آرایشی 

غیربهداشتی
از  اســتفاده  پیامدهــای  دربــاره  یوســفی 
ــرد:  ــح ک ــتی تصری ــی غیربهداش ــواد آرایش م
ــرد  ــی در ف ــی تقلب ــواد آرایش ــتفاده از م اس
از  بســیاری  می کنــد.  ایجــاد حساســیت 
بیمارانــی کــه بــه مــا مراجعــه می کننــد 
ســوزش  احســاس  قرمــزی،  التهــاب،   از 
ــه وجــود آمــده در موضعــی کــه  و خــارش ب
مــاده آرایشــی اســتفاده شــده، شــکایت 

 . می کننــد
 همچنیــن تیرگــی و تغییــر رنــگ پوســت

ــی  ــای چرک ــروز جوش ه ــت، ب ــاد عفون ایج
ــی  ــه در بیماران ــت ک ــانه هایی اس و ... از نش
کــه از مــواد آرایشــی تقلبــی و غیربهداشــتی 
ــده می شــود. ــراوان دی ــد، ف اســتفاده کرده ان

بــا وجــود چنیــن معضالتــی متقاضیــان 
و  آرایشــی  لــوازم  و  محصــوالت  خریــد 
ــر  اســاس آمــار موجــود در  بهداشــتی کــه ب
ایــران تعــداد آن هــا معــدود و انــدک نیــز بــه 
ــد  ــرای دوری از خری ــد ب ــد، بای ــر نمی رس نظ
ــدی  ــزم ج ــاق، ع ــی قاچ ــوالت خارج محص

ــد. ــزم کنن ــش را ج خوی

گزارش کیمیای وطن از یک بحران در سالمت کشور 

زیبایی، قربانی مواد آرایشی قاچاق
سهم 75 درصدی قاچاق در بازار لوازم آرایشی

،،
فرآورده های آرایشــی و بهداشــتی قاچاق 
و غیرمجــاز از آنجــا کــه از طریــق مناطــق 
و  حمــل  شــرایط  بــا  مــرزی  ســخت گذر 
نقــل نامناســب وارد می شــوند، ممکــن 
اســت ســاعت ها و روزهــا در برابــر گرمــای 
بســیار زیاد و رطوبت قرار گرفته باشــند و 
درجاتــی از فســاد در آن هــا ایجــاد شــود

یادداشت
 لزوم ارتقای سطح سواد سالمت 

در جامعه

ــراد  ــالمت اف ــواد س ــی و س ــه آگاه ــر چ ــی ه ــور کل ــه  ط ب
ــه  ــزان ســالمت جامع ــان می ــه هم ــه بیشــتر باشــد، ب جامع
ــی را  ــای درمان ــر هزینه ه ــرف دیگ ــد و از ط ــا می یاب ــز ارتق نی

ــد.  ــش می ده ــمگیری کاه ــرز چش ــه ط ب
اطــالع مــردم از مســائل و نــکات مربــوط بــه ســالمت بســیار 
اهمیــت دارد؛ چــرا کــه هــر چــه آگاهــی مــردم در ایــن حــوزه 
افزایــش یابــد، بــه همــان میــزان تشــخیص، درمــان به موقــع 

و پیگیــری درمــان بهتــر و کامل تــر انجــام می شــود.
ســالمت،  حــوزه  در  جامعــه  عمومــی  آگاهــی  و  ســواد 
حساســیت و توجــه جامعــه را بــه ســالمت بیشــتر می کنــد 
ــای ارتقــای ســطح کیفیــت زندگــی اســت و  ــه معن و ایــن ب
ــه  ــوزه توج ــن ح ــه ای ــد ب ــالمت بای ــام س ــتگذاران نظ سیاس

ــند.  ــته باش ــتری داش بیش
ارتقــای ســواد ســالمت عمومــی در جامعــه نیــاز بــه آمــوزش 
دارد و یکــی از مشــکالت مــا در ایــن زمینــه ذهنیــت نادرســت 
ــه مســائل و آموزه هــای  ــر آگاهــی داشــتن ب مــردم مبنــی ب

درمانــی و ســالمت اســت.
متاســفانه وقتــی صحبــت از آگاهــی و ســواد ســالمت مطــرح 
می شــود، بســیاری از مــردم بــا تکیــه بــر دانســته های 
ــات  ــه اطالع ــد ک ــن باورن ــر ای ــود، ب ــت خ ــص و نادرس ناق
ــد؛  ــف دارن ــای مختل ــگیری از بیماری ه ــاره پیش ــی درب کاف
در حالــی  کــه این هــا بیشــتر خــرده  اطالعاتــی اســت 
ــی  ــه رواج دارد و در بعض ــص در جامع ــورت ناق ــه  ص ــه ب ک
ــه خطــر  ــراد را ب ــی اف ــی جــان و ســالمت عموم ــع حت  مواق

می اندازد.
توجــه بــه ارتقــای دانــش و ســواد عمومــی جامعــه در حــوزه 
ــه  ســالمت نقــش بســیار مهمــی در کاهــش بیماری هــا و ب

ــی دارد.  ــای درمان ــال آن کاهــش هزینه ه دنب
ــش  ــالمت بخ ــای س ــام نظام ه ــش تم ــه پی ــد ده ــا چن ت
ــاص  ــان اختص ــه درم ــه مقول ــود را ب ــه خ ــادی از بودج زی
ــه  ــیده اند ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــون ب ــی اکن ــد؛ ول می دادن
تنهــا مســیری کــه می توانــد شــرایط ســالم را بــرای اعضــای 
جامعــه بــه ارمغــان بیــاورد، پیشــگیری اســت کــه راه 

ــت. ــوزش اس ــیر آم ــت در مس ــز حرک ــگیری نی پیش
بــرای دســتیابی بــه جامعــه ســالمت  محور کــه هــدف نهایــی 
ــوزش و  ــه آم ــه مقول ــد ب ــت، بای ــالمتی اس ــام س ــر نظ ه
افزایــش آگاهــی عمومــی در ایــن حــوزه توجــه بیشــتری کرد. 
ــار ســالمت  ــه رفت ــر ب ــا اگ ــم اســت؛ ام ــش ســالمت مه دان

ــدارد.  منجــر نشــود، نتیجــه ای ن
ــار  ــالمت و رفت ــش س ــالمت، دان ــواد س ــا در س ــه م جامع
ســالمت مشــکل دارد و همــه اهــداف بایــد بــه ســمت ایجــاد 

رفتــار ســالم تغییــر پیــدا کنــد.

رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی استان اصفهان
دکتر محسن حجتی
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توجه نمی شود
دانشــگاه  ســابق  اســتاد  صلواتــی،  فضــل هللا 
اصفهــان  گفــت: پــس از انقــاب توجــه زیــادی 
 بــه ظواهــر قــرآن و از جملــه بحــث حفــظ 
ــا  ــا در رابطــه ب ــرآن شــده اســت؛ ام ــد ق و تجوی
عمــل بــه قــرآن بایــد گفــت کــه متاســفانه قــرآن 

مهجــور مانــده اســت.
از علــل مهجــور  اینکــه یکــی  بیــان  بــا  وی 
مانــدن قــرآن در ایــن اســت کــه آموزه هــای 
ــه  ــئوالن مربوط ــون و مس ــط روحانی ــرآن توس  ق
بیــان  درســتی  بــه  گفتــه  آن  تبلیغاتــی  و 
ــه نحــو  ــرآن ب ــی ق ــر معان ــزود: اگ نمی شــود، اف
ــا  ــردم ب ــود و م ــان ش ــردم بی ــرای م ــن ب احس
 آن هــا آشــنا شــوند، دیگــر قــرآن مهجــور نخواهــد 

ماند.
ــان  ــام بی ــخ اس ــگر تاری ــق و پژوهش ــن محق ای
ــه ظاهــر قــرآن بســیار رســیدگی  ــون ب کــرد: اکن
می شــود؛ ولــی بــه عمــق و باطــن قــرآن کمتــر.

وی بــا اشــاره بــه ایــن بیــت شــعر مولــوی 
»مــا ز قــرآن پوســت را برداشــتیم/ مغــز را نــزد 
خــران بگذاشــتیم«، ادامــه داد: ایــن بیــت شــعر 
ــد  ــوه ای مانن ــه پوســته می ــن معناســت ک ــه ای ب
ــات داد  ــه حیوان ــد ب ــزه را بای ــا خرب ــه ی هندوان
ــد؛ یعنــی  ولــی مغــزش را بایــد انســان ها بخورن
ــرآن  ــا ق ــد م ــش می گوی ــال پی ــوی ۷۰۰ س مول
را داریــم پوســتش را می خوریــم و مغــزش را 

رهــا کرده ایــم.
ــا اشــاره بــه کســب مقــام اول قــاری  صلواتــی ب
مالــزی گفــت:  قــرآن  مســابقات  در  ایرانــی 
امیدواریــم در عمــل بــه قــرآن نیــز بتوانیــم مقــام 

ــم. ــت آوری ــه دس اول را ب
وی در رابطــه بــا اینکــه چه کســانی یــا عواملی در 
مهجــور مانــدن قــرآن  نقــش داشــته اند، اظهــار 
ــیر  ــان تفس ــون و مدعی ــی از روحانی ــرد: بعض  ک
ــاف  ــان خ ــه عملش ــتند ک ــرآن هس ــت ق و قرائ
باعــث  هســتند کــه  آن هــا  و  اســت  قــرآن 
می شــوند دیگــران از قــرآن زده و از آن جــدا 

ــوند. ش
ایــن محقــق و پژوهشــگر تاریــخ اســام افــزود: 
ــد  ــی نش ــرآن یک ــا ق ــان ب ــر عملش ــا اگ این ه
ناخواســته باعــث می شــوند کــه مــردم از قــرآن 
کنــار بکشــند و توجهــی بــه قــرآن نداشــته 
ــی  ــه کارهای ــه چ ــا اینک ــه ب ــند.وی در رابط باش
ــدن  ــا قــرآن از مهجــور مان ــم ت ــد انجــام دهی بای
قاریــان،  روحانیــون،  گفــت:  یابــد،  رهایــی 
تفســیرکنندگان قــرآن و کســانی کــه در محافــل 
ــل  ــد عام ــد، بای ــور دارن ــی حض ــات قرآن و جلس
ــا در  ــئوالن م ــن مس ــوند و همچنی ــرآن ش ــه ق ب
رده هــای مختلــف در جهــت قــرآن قــرار گیرنــد؛ 
زیــرا اگــر خــاف قــرآن و عدالــت، مــواردی 
ماننــد باندبــازی و گروه بــازی وجــود بیایــد، 
ناخواســته قــرآن بیشــتر مهجــور می شــود. ایکنــا

گردشگری
موزه آیینه و روشنایی یزد

مجموعــه  ســاختمان  مــوزه  »قصــر آیینــه « بــا زیربنای  
83۷ متــر مربــع  در باغــی  مصفــا بــه  وســعت  81۷4 
متــر مربــع در خیابــان  کاشــانی  یــزدی ، مقابــل  پــارک 

هفــت  تیــر یــزد واقــع  شــده  اســت.
ســاختمان ایــن مــوزه کوشــکی در میــان بــاغ اســت. 
حیــاط وســیع بــا اســتخری در وســط اتاق هــای 
گچبــری و آیینه کاری شــده رو بــه اســتخر، راهروهــای 
ــن  ــم نواز ای ــای چش ــه از جاذبه ه ــو و حوضخان تودرت
بناســت کــه در زمــان پهلوی اول ســاخته شــده اســت.
ســبک معمــاری، ترکیبــی، ســنتی و اروپایــی شــامل 
ــاق  ــاری، ات ــا نشــیمن به ــه اســتخر ی ــی رو ب اتاق های
خــواب، قســمت شاه نشــین، حوضخانــه و ســرویس 

اســت. 
تزئینــات اتاق هــا شــامل گچبــری و نقاشــی روی 
بنــا  حوضخانــه  اســت کــه  آیینــه کاری  و  دیــوار 

دارد.  را  تزئینــات  بیشــترین 
ــه های  ــا شیش ــبک ب ــی و مش ــا چوب ــا و پنجره ه دره
لــوالی  وســیله  بــه  پنجره هــا  و  اســت  رنگــی 
ــد. ــی درمی آی ــاده و رنگ ــورت س ــه ص ــونده ب جداش

عمــارت ایــن مجموعــه در ســال 13۲۰جهــت اســتفاده 
بــه عنــوان مهمانســرای خصوصــی توســط صــراف زاده 
ــد  ــوای محم ــا فت ــاب ب ــس از انق ــد و پ ــاخته ش س
ــل  ــاد مســتضعفان تحوی ــه بنی ــی مصــادره و ب صدوق
داده و ســپس در ســال 13۷۷ تبدیــل بــه مــوزه شــد. 
ــی  ــی، عکاس ــار نقاش ــوزه آث ــی در م ــد گاه ــر از چن ه
ــش گذاشــته می شــود. ــه نمای ــزد ب ــدان ی و… هنرمن

ــه کاری  ــری و آیین ــامل گچب ــای آن ش ــات زیب تزئین
ســقف ها، درهــای مشــبک و….اســت کــه تمامــا بــه 
دســت معمــاران هنرمنــد ایرانی ســاخته شــده اســت.

موزه شامل اشیاء زیر است: 
ــز  ــی، آوی ــامل نصب ــوز ش ــنایی پی س ــیاء روش 1( اش
پایــه دار، دســتی؛ ۲( شمع ســوز شــامل نصبــی، آویــز 
 پایــه دار، دســتی؛ 3( نفت ســوزها؛ 4( گازســوزها؛ 
۵( برق ســوزها؛ ۶( مجموعــه آیینه هــا »تعــداد اشــیاء: 

1۲4مورد«. 
قدیمی تریــن شــی موجــود در مــوزه پی ســوزهای 
متعلــق بــه دوران ساســانی اســت و نیــز آثــار وقفــی 
مرحــوم ســید حســین حیــدری )کلکســیونر یــزدی( 

ــه نمایــش گذاشــته شــده اســت.  در ایــن مــوزه ب
ــن  مــوزه  مجموعه هــای  خطــی ، اســلحه ، ســکه ،  در ای
کتــب ، تمبــر، قفــل ، دهنــه  اســب  )متعلــق  بــه  هــزاره  
برنزهــای   از  نمونه هایــی   و  میــاد(  از  قبــل   دوم  
لرســتان  و اشــیای  دیگــر بــه  نمایــش  گذاشــته  شــده  

اســت.
ــزار و وســایل  ــه، اب ــواع آیین ــون ان از ســال 13۷۷ تاکن
پیه ســوز  مختلــف  گونه هــای  شــامل  روشــنایی 
و چراغ هــای قدیمــی، انــواع کبریــت، قلمــدان و 
طپانچــه در ایــن مــوزه بــه نمایــش گذاشــته شــده اند.

کار  در  کــه  کبوترخانه هــا  پرســود  عملکــرد 
ــه  ــر جامع ــی دارد، ب ــادی حیات ــاورزی بنی کش
بناهــای  ایــن  اســت.  مانــده  پنهــان  مــا 
مرغوب تریــن  کارخانــه ســاخت  شــگفت آور 

هســتند. جهــان  شناخته شــده  کــود 
بزرگــی  خشــتی  بناهــای  کبوترخانه هــا، 
هســتند. ایــن بناهــا دارای تیرهــای چوبــی 
النــه  شــبکه  و  فوقانــی  ناحیــه  در  متعــدد 
ــی خــود هســتند کــه  ــوری در بخــش داخل زنب
ــوده  ــران ب ــی کبوت ــرای زندگ ــکان مناســبی ب م

اســت.
 معمــاری داخلــی کبوترخانه هــا، اســتثنایی 
اســت. بزرگــی ایــن بناهــا هــم بــه ســبب 
ــوع در  ــبب تن ــه س ــم ب ــکوه و ه ــترگی و ش س

اســت.  اعجاب برانگیــز  فــرم 
ــه  ــه ب ــگاه عالمان ــل ن ــه دلی ــی ب ــار ایران معم
عجایبــی  زیست شناســی،  علــم  و  اقلیــم 
حیرت انگیــز و مانــدگار را در ایــن ســیاره خاکــی 
تحــت عنــوان کبوترخانه هــای ایرانــی خلــق 
کــرده و چــه زیبــا ایــن هماهنگــی برج هــای بــه 
رنــگ خــاک بــا ســیاره خاکــی از روزگاران پیش 
بــه یــادگار مانــده کــه ســزاوار اســت بــه آن هــا 
ــرد. ــگاه ک ــم ن ــه عال ــب هفت گان ــر از عجای برت

کبوترخانه هــا یــا کفترخانه  هــا در گذشــته بــرای 
گــردآوری کــود کبوترهــا و دیگــر پرنــدگان بــرای 

مصــارف کشــاورزی ســاخته می  شــده  اســت.

و  اصفهــان  در  بناهایــی  چنیــن  ســاخت   
بــوده  اســت.  یــزد و پیرامــون آن معمــول 
ــه  ــران ب ــزرگ ای ــک و  ب ــای کوچ کبوترخانه ه
حســب انــدازه میــان هــزار تــا 4۰ هــزار کبوتــر 

در خــود جــای می دهنــد. را 

شــاردن، جهانگــرد فرانســوی کــه در روزگار 
صفــوی از ایــران دیــدن کــرده، می نویســد: 
»بــه بــاور مــن ایــران کشــوری اســت کــه 
آنجــا  در  جهــان  کبوترخانه  هــای  بهتریــن 
کبوترخانه  هــای  ایــن  می  شــود…  ســاخته 
بــزرگ، شــش بــار بزرگ تــر از بزرگ تریــن 
در  ماســت.  پرنــدگان  پرورشــگاه های 
پیرامــون اصفهــان بیــش از 3 هــزار کبوترخانــه 

ند.« شــمرده ا

ــران  ــت ای ــان پایتخ ــه اصفه ــه ک در دوره صفوی
ایــن  در  کبوترخانــه  هــزار  بــوده، حــدود 4 
اســتان ســاخته شــده . در آن دوره، زندگــی 
وابســته  زمین هــای کشــاورزی  بــه  مــردم 
ــودن  ــوت ب ــم ق ــه ک ــه ب ــا توج ــا ب ــود و آن ه ب
ــد.  ــتفاده می کردن ــا اس ــود کبوتره ــن از ک زمی
ایــن نــوع کــود در مقایســه بــا کودهــای دیگــر، 
ــای  ــز و باغ ه ــژه در جالی ــرد بســیاری به وی کارب
ــود  ــا چنیــن نگرشــی ب انگــور داشــته اســت. ب
ــای بســیاری ســاخته شــدند.  ــه کبوترخانه ه ک
ایــن بناهــا از نظــر معمــاری، ســازه ای خشــتی 
پیــش،  ســال   4۰۰ حــدود  از  هســتند کــه 
ــا  ــان بن ــاده اصفه ــتاهای دورافت ــی در روس حت

شــده اند.
ــده  ــهرضا آم ــاله ش ــزار س ــخ ه ــاب تاری در کت
اســت: » فــوآ« کــه در ســال 1۲9۶ هجــری 
قمــری )18۷8 میــادی( از اصفهــان بــه ســوی 
شــیراز حرکــت می کــرده، گفتــه اســت قمشــه – 
نــام قدیــم شــهرضا – باغ هــا و کبوترخانه هــای 
زیــادی دارد کــه ارتفــاع آن هــا از برج هــای 
ســاختمان  ولــی  اســت؛  زیادتــر  اصفهــان 
ــه زیبایــی برج هــای اصفهــان نیســت.  آن هــا ب
ــه ســال 13۰3  ــن در نوشــته دیگــری ب همچنی
هجــری قمــری آمــده اســت: در درون و بیــرون 
قمشــه، برج هــای کبوتــر بســیاری هســتند 
ــا  ــن از کبوتره ــه گرفت ــرای فضل ــا را ب ــه آن ه ک

ســاخته اند.
از قرن هــا پیــش در نواحــی و اطــراف اصفهــان 
ایــن برج هــا وجــود داشــته اند؛ بــه طــوری 
ــتم  ــرن هش ــل ق ــه« در اوای ــن بطوط ــه »اب ک
هجــری قمــری از برج هــای کبوترخانــه زیــادی 
در اصفهــان یــاد کــرده اســت؛ امــا شــاید تنهــا 
ــا حــدودی قدمــت ایــن برج هــا  ســندی کــه ت
را بتوانــد مشــخص کنــد ایــن اســت کــه قــازان 
ــی،  ــله ایلخان ــاه سلس ــن پادش ــان، هفتمی خ
بــرای حفــظ کبوترهــا، شــکارچیان را از شــکار در 

ــود. ــرده ب ــع ک ــا من ــی کبوترخانه ه نزدیک
در  آنچــه  و  مــدارک مســتند  اســاس  بــر   
ــزار  ــده در گذشــته حــدود 4 ه ســفرنامه ها آم
ــوده و در  ــان ب ــتان اصفه ــه در کل اس کبوترخان
شــهرضا نیــز حــدود 1۰ کبوترخانــه وجود داشــته؛ 
ولــی اکنــون دیگــر کبوترخانــه ای در شــهر باقــی 

ــده اســت. نمان

 در شــهر منظریــه کــه در نزدیکــی شــهرضا قــرار 
دارد 1۲ کبوترخانــه باقــی مانــده  کــه تعــداد آن ها 
در گذشــته بــه حــدود 3۰ تــا 4۰ اثــر می رســیده 
اســت. همچنیــن از مجمــوع 3۰ کبوترخانــه 
تنهــا 3 کبوترخانــه در  شهرســتان شــهرضا، 

ــده اند. ــت ش ــی ثب ــار مل ــت آث فهرس
 معماری داخلی کبوترخانه ها

اســتثنایی  کبوترخانه هــا  داخلــی  معمــاری 
اســت. بزرگــی ایــن بناهــا هــم بــه دلیــل 
ــوع در  ــل تن ــه دلی ــم ب ــکوه و ه ــترگی و ش س
فــرم اعجاب برانگیــز اســت و ایــن بناهــا ماننــد 
ــرد  ــم از عملک ــی ه ــاری ایران ــار معم ــایر آث س
 وافــر و هــم از فــرم زیبایــی پیــروی کــرده 

است.
طراحــی و انتخــاب ســایت های دایــره ای بــرای 
ســاخت کبوترخانــه بــا فضاهــای تودرتــو در 

ــش داشــته اســت. ــاالی آن نق ــت ب مقاوم

عجایب هفت گانه عالم در اصفهان

کبوترخانه هایی با معماری استثنایی

مدیــر حــج و زیــارت اســتان یــزد از افزایــش دو کاروان حــج 
تمتــع بــه 14 کاروان قبلــی ایــن اســتان خبــر داد و گفــت: ایــن 
ــه افزایــش کاروان شهرســتان های اردکان  ــوط ب دو کاروان مرب
و میبــد اســت. علی اصغــر شــریفی بــا بیــان اینکــه هم اکنــون 
تمتــع  حــج  کاروان  دو  میبــد  و  اردکان  شهرســتان های 
ــذاری  ــدگان اســناد ودیعه گ ــام دارن ــار داشــت: تم ــد، اظه دارن
ــت  ــل ظرفی ــا تکمی ــفند 8۵، ت ــان ۲9 اس ــا پای ــع ت ــج تمت ح
ــود را  ــر خ ــد نظ ــی کاروان م ــت خال ــای دارای ظرفی کاروان ه
ــان  ــا بی ــریفی ب ــد. ش ــدام کنن ــام اق ــرای ثبت ن ــاب و ب انتخ
اینکــه اعــزام زائــران اســتان یــزد بــه ســرزمین وحــی مدینــه 
ــر  ــزار و ۲۷۰ نف ــال ۲ ه ــرد: امس ــان ک ــت، خاطرنش ــل اس قب

ــزام شــوند. ــع اع ــه حــج تمت ــب 1۶ کاروان ب ــزدی درقال ی
مدیــر حــج و زیــارت اســتان یــزد ادامــه داد: تــا زمــان اعــزام 

بــرای آشــنایی حجــاج، دو همایــش متمرکــز در مرکــز اســتان 
بــا حضــور تمــام زئــران خانــه خــدا و 1۰ کاس آموزشــی 
توســط مدیــران و روحانیــان کاروان هــا در شهرســتان ها برگــزار 

می شــود.
وی بــا بیــان اینکــه قیمــت تمام شــده حــج بــر اســاس اعــام 
ــن  ــج پایین تری ــه ح ــزام ب ــرای اع ــزود: ب ــت، اف ــازمان اس س
قیمــت 11 میلیــون و 88۲ هــزار تومــان و باالتریــن قیمــت 1۲ 
میلیــون و 8۰۰ هــزار تومــان اعــام شــده کــه تفــاوت قیمــت 

ناشــی از کیفیــت خدمــات و هتــل اســت.
مدیــر حــج و زیــارت اســتان یــزد عنــوان کــرد: طبــق توافــق بــه 
عمــل آمــده میــان ســازمان حــج و زیــارت جمهــوری اســامی 
ایــران و کشــور عربســتان، امســال حــدود 8۶ هــزار زائــر ایرانــی 

بــه تدریــج از مــرداد عــازم حــج تمتــع می شــوند. فــارس

محمدرضــا علیــزاده، مدیــر کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان 
ــی شــعر رضــوی در  ــان، در جلســه هماهنگــی جشــنواره مل کرم
فرمانــداری گفــت: ایــن شهرســتان میزبــان بیست وســومین 

جشــنواره ملــی شــعر رضــوی اســت.
ــان  ــوی از کرم ــعر رض ــنواره ش ــان جش ــه و بنی ــزود: ریش وی اف
اســت و ایــن جشــنواره توســعه پیــدا کــرد و هــر اســتانی بــا یــک 

ــد. ــال می کن ــنواره را دنب ــن جش ــوع ای موض
مدیــر کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان کرمــان ادامــه 
 داد: در حــال حاضــر ســطح جشــنواره از ملــی فراتــر رفتــه 
و بین المللــی شــده و کشــورهای مختلــف ایــن جشــنواره را برگزار 
می کننــد. وی تصریــح کــرد: در راســتای ترویــج ســبک زندگــی 
ــزار  ــنواره برگ ــن جش ــن)ع(، ای ــه معصومی ــا)ع( و ائم ــام  رض ام
می شــود کــه حــول محورهــای یادشــده در ســطح کشــور شــکل 

گرفتــه اســت. 
ــش  ــعر و بخ ــنواره ش ــی جش ــش اصل ــرد: بخ ــان ک ــزاده بی علی
ویــژه و مســابقه نیــز در ایــن جشــنواره گنجانــده شــده؛ همچنیــن 
جشــنواره شــعر رضــوی از جشــنواره هایی اســت کــه در طــی ســال 

ــزار می شــود.  ــه طــور مســتمر برگ ب
وی گفــت: ســال گذشــته رایزنــی شــد کــه جشــنواره بیســت و دوم 
ــتان  ــن شهرس ــرا ای ــود؛ زی ــزار ش ــنجان برگ ــی رفس ــه میزبان ب
پیشــینه فرهنــگ و ادب دارد و شــخصیت هایی ماننــد ســید علــی 
میرافضلــی کــه شــخصیتی ملــی اســت، از ایــن منطقــه هســتند. 
علیــزاده افــزود: امــا سیاســت پیــش از ایــن، برگــزاری جشــنواره 
ــتند  ــتان ها نمی توانس ــود و شهرس ــتان ب ــز اس ــی مرک ــه میزبان ب
ــرای  ــت ب ــال موافق ــه امس ــند ک ــی باش ــنواره مل ــان جش میزب

برگــزاری جشــنواره شــعر رضــوی را در رفســنجان گرفتیــم. رســا

،،
کبوترخانه هــا  داخلــی  معمــاری 
ــن بناهــا  اســتثنایی اســت. بزرگــی ای
هم به ســبب ســترگی و شــکوه و هم 
به سبب تنوع در فرم اعجاب برانگیز 

اســت

مدیر حج و زیارت یزد:

2 هزار و 270 نفر یزدی به حج تمتع اعزام می شوند
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان:

ریشه و بنیان جشنواره شعر رضوی از کرمان است

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانــم کبــری هدایتــی         دارای شــماره 
شــناسنامه 93 بــه شــرح دادخواســت بــه کاســه 
ــر  ــی حص ــت گواه ــورا درخواس ــن ش ۲1۶/9۶ از ای
وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان 
ــنامه  ــماره شناس ــه ش ــینی   ب ــم حس ــزت خان ع
اقامتــگاه دائمــی  تاریــخ 9۶/۰1/19 در  ۲۷۰8 در 
خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه آنمرحــوم منحصــر 

ــه :  اســت ب
1.کبری هدایتی فرزند تقی ش ش 93

۲.زهرا هدایتی فرزند تقی ش ش 8۲33 
3.فاطمه هدایتی فرزند تقی ش ش ۷۵

ــام  ــا انج ــک ب ــدارد . این ــری ن ــه  دیگ ــی ورث متوف
تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک 
نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی 
دارد و یــا وصیتنامــه ای از متوفــی نــزد او مــی 
ــه  ــخ نشــر آگهــی ب باشــد ظــرف یــک مــاه از تاری
ایــن شــورا تحویــل دارد ، بدیهــی اســت بــا انقضــای 
مهلــت مقــرر گواهــی انحصــار وراثــت صــادر خواهد 
شــد .  رئیــس شــعبه اول شــورای حــل اختــاف 
شهرســتان گلپایــگان علیرضــا رجبــی م الــف 1۷4 

 
آگهی ابالغ 

شــماره اباغنامــه : 9۶1۰1۰۰3۵۰۲۰1984 شــماره 
پرونــده : 9۵۰998۰3۵۰۲۰۰4۲9 شــماره بایگانــی 
 139۶/۰۲/3۰: تنظیــم  تاریــخ   9۵۰۵19 : شــعبه 
ــا وکالــت اقــای  خواهــان پســت بانــک اصفهــان ب
امیــر جالــی دادخواســتی بــه طرفیــت خوانــدگان 
ماندانــا پویــا فــرد فرزنــد عمــران علیرضــا اســدیان 
ــه  ــه وج ــته مطالب ــه خواس ــرد ب ــا ف ــران پوی -عم
تقدیــم دادگاه هــای عمومی شهرســتان شهرســتان 
اصفهــان نمــوده کــه جهــت رســیدگی بــه شــعبه ۲ 
دادگاه عمومــی حقوقــی شهرســتان اصفهــان واقــع 
ــت  ــهید نیکبخ ــاالخ ش ــاغ ب ــان خ چهارب در اصفه
ســاختمان دادگســتری کل اســتان اصفهــان طبقــه 
3 اتــاق شــماره 3۰4 ارجــاع و بــه کاســه 9۵۰۵19 
ثبــت گردیــده کــه بــه علــت مجهــول المــکان بــودن 
ــرد و درخواســت خواهــان و  ــده عمــران پویاف خوان
بــه تجویــز مــاده ۷3 قانــون آییــن دادرســی دادگاه 
هــای عمومــی و انقــاب در امــور مدنــی و دســتور 
دادگاه مراتــب یــک نوبــت در یکــی از جرایــد 
کثیراالنتشــار اگهــی مــی شــود تــا خوانــده پــس از 
نشــر آگهــی و اطــاع از مفــاد آن بــه دادگاه مراجعــه 
اعــام نشــانی کامــل خــود نظریــه  و ضمــن 
ــک  ــرف ی ــذ و ظ ــر دادگاه اخ ــنارس را از دفت کارش
هفتــه چنانچــه مطلبــی در  نفــی یــا اثبــات ان دارد 

ــف  ــد/ شــماره :۷1۶3/م ال ــه نمای ارائ
منشــی شــعبه دوم دادگاه حقوقــی اصفهــان – 

ــی ــلمی امیران مس
آگهی ابالغ 

شــماره   9۶1۰1۰۰3۵11۰۲۰۲۲: اباغنامــه  شــماره 
پرونــده : 9۵۰998۰3۵11۰۰۵13 شــماره بایگانــی 
شــعبه :9۵۰۵۵4 تاریــخ تنظیــم : 139۶/۰3/۰3

ــتی  ــی دادخواس ــادی اندان ــدی عم ــان مه خواه
بــه طرفیــت خوانــدگان ســهیا رحمتــی نیــک 

ــی نیــک  ــی نیــک وابوالقاســم رحمت ــران رحمت وای
ــک و  ــی نی ــد رحمت ــک واحم ــی نی ــره رحمت و زه
ــی نیــک و  ــی نیــک و شــهناز رحمت محمــود رحمت
کمــال رحمتــی نیــک بــه خواســته اعتــراض ثالــث 
ــتان  ــی شهرس ــای عموم ــم دادگاه ه ــی تقدی اصل
ــیدگی  ــت رس ــه جه ــوده ک ــان نم ــتان اصفه شهرس
ــتان  ــی شهرس ــی حقوق ــعبه 11 دادگاه عموم ــه ش ب
ــاال -  ــاغ ب ــان - خ چهارب ــع در اصفه ــان واق اصفه
ــتری کل  ــاختمان دادگس ــت - س ــهید نیکبخ خ ش
اســتان اصفهــان - طبقــه 3 اتــاق شــماره 3۵۶ 
ــت  ــه 11۰۰۵13 998۰3۵ 9۵۰ ثب ــه کاس ــاع و ب ارج
ــودن  ــه علــت مجهــول المــکان ب گردیــده اســت. ب
خوانــدگان و درخواســت خواهــان و بــه تجویــز مــاده 
۷3 قانــون آییــن دادرســی دادگاه هــای عمومــی و 
انقــاب در امــور مدنــی و دســتور دادگاه مراتــب یک 
ــد کثیراالنتشــار آگهــی مــی  ــت در یکــی از جرای نوب
شــود تــا خوانــدگان پــس از نشــر آگهــی و اطــاع 
ــه  ــن ماحظ ــه و ضم ــه دادگاه مراجع ــاد آن ب از مف
نظریــه کارشناســی چنانچــه اعتراضــی دارنــد ظــرف 

مهلــت یــک هفتــه کتبــا«
به شعبه ارائه نمایند.شماره :۷۰93/م الف 

حقوقــی  عمومــی  دادگاه   11 شــعبه  منشــی 
اصفهــان شهرســتان 

دادنامه 
 9۵۰99۷۰3۵۲۲۰1۶8۵  : دادنامــه  شــماره 
تاریــخ تنظیــم : 139۵/1۲/1۵ شــماره پرونــده : 
 : 9۵۰998۰3۵۲۲۰۰۷9۰ شــماره بایگانــی شــعبه 
 9۵۰998۰  3۵۲۲۰۰۷9۰ پرونــده کاســه   9۵۰8۰9
شــعبه ۲۲ دادگاه عمومــی حقوقــی شهرســتان 
 ۲۰1۶8۵ شــماره  نهــای  تصمیــم  اصفهــان 
9۵۰99۷۰3۵۲ خواهــان: آقــای محمــد جنتیــان 
ــد ســجادیان  ــای مجی ــت آق ــا وکال ــی ب ــد عل فرزن
عطــا آبــادی فرزنــد عبدالــرزاق بــه نشــانی اصفهــان 
ــان شــیخ  ــان شــیخ صــدوق شــمالی خیاب - خیاب
ــوی ســعدی  ــب ســاختمان پاســارگاد ک ــد جن مفی
جنوبــی پــاک دوم )ســمت چــپ( – همــراه : 
ــه  ــان ب ــای ناصــر ترکی ــده: آق ۰91331۵۶۰3۶ خوان
نشــانی مجهــول المــکان خواســته هــا: 1. مطالبــه 

ــک ــه چ ــه وج ــی ۲. مطالب ــارت دادرس خس
3. مطالبه خسارت تاخیر تادیه

ــده ختــم  ــا بررســی اوراق پرون گردشــکار:  دادگاه ب
ــه  ــادرت ب ــر مب ــرح زی ــه ش ــام وب ــیدگی را اع رس

ــد. ــی نمای ــدور رأی م ص
آقــای مجیــد  دعــوی  در خصــوص  دادگاه  رأی 
ســجادیان بــه وکالــت از آقــای محمــد جنتیــان 
فرزنــد علــی بــه طرفیــت آقــای ناصــر ترکیــان 
ــغ یــک  ــه مبل ــه خواســته مطالب ــر ب ــد اکب فرزن
ــال 1/1۰۰/۰۰۰/۰۰۰  ــون ری ــارد و یکصــد میلی میلی
شــماره  بــه  چــک  فقــره  یــک  وجــه  ریال 
4۶۶۰۷1مورخــه 94/۵/1۵عهــده بانــک صــادرات 
شــعبه بابلدشــت خ مــدرس اصفهــان بــه انضمــام 
ــل  ــه وکی ــق الوکال ــی / ح ــارات قانون ــق خس مطل
ــا  ــید ت ــان سررس ــه از زم ــر تادی ــارت تاخی و خس
ــول  ــای اص ــه بق ــه ب ــا توج ــم دادگاه ب ــرای حک اج

مســتندات دریــد خواهــان و گواهــی عــدم پرداخــت 
صــادره از ســوی بانــک محــال علیــه کــه ظهــور در 
اشــتغال ذمــه خوانــده واســتحقاق خواهــان در 
ــر  ــاع موث ــه دف ــته دارد واینک ــه خواس ــه وج مطالب
ــش  ــه خوی ــت ذم ــات برائ ــی دراثب ــل و مدرک ودلی
ــات  ــوده اســت وســایر محتوی ــه ننم ــه دادگاه ارائ ب
پرونــده دعــوی خواهــان بــردادگاه ثابــت اســت لــذا 
ــون تجــارت  ــواد ۲49-31۰-313 قان ــه اســتناد م ب
و مــواد 3۰3-3۰۵-3۰۶-۵۰۲-۵1۵-۵19-۵۲۲-

ــی و تبصــره  ــن دادرســی مدن ــون آیی 199-198 قان
ــع  ــاریه راج ــک واستفس ــدور چ ــون ص ــاده ۲ قان م
بــه آن حکــم بــر محکومیــت خوانــده بــه پرداخــت 
ــت اصــل خواســته و  ــال باب ــغ 1/1۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ری مبل
ــه  ــت هزین ــال باب ــغ 3۷/8۷۲/۰۰۰ ری پرداخــت مبل
دادرســی و پرداخــت مبلــغ ۲۷/۰۰۰/۰۰۰ ریــال بابــت 
ــر  ــن خســارت تاخی ــل و همچنی ــه وکی حــق الوکال
ــه  ــول ک ــخ وص ــا تاری ــید ت ــخ سررس ــه از تاری تادی
محاســبه آن براســاس نــرخ اعامــی از ســوی 
بانــک مرکــزی بــر عهــده اجــرای احــکام مــی باشــد 
در حــق خواهــان صادرواعــام مــی نمایــد.رای 
صــادره غیابــی کــه ظــرف بیســت روز پــس از ابــاغ 
ــده رای وظــرف  ــل واخواهــی در دادگاه صادرکنن قاب
بیســت روز پــس از آن قابــل تجدیدنظرخواهــی 
ــی  ــتان م ــز اس ــر مرک ــرم تجدیدنظ در دادگاه محت

ــف  ــماره :۷114/م ال ــد. / ت ش باش
رئیــس شــعبه ۲۲ دادگاه عمومــی حقوقــی اصفهان 

ــریفی محمود ش

دادنامه 
شــماره اباغنامــه : 9۶1۰1۰۰3۶1۷۰1884 شــماره 
پرونــده : 9۵۰998۰3۶1۷۰۰3۲9 شــماره بایگانــی 
شــعبه : 9۵۰394 تاریــخ تنظیــم : 139۶/۰۲/۲۷  
آقــای عبــاس  رای دادگاه  درخصــوص دعــوی 
هجرانــی بــه طرفیــت آقــای مســعود آریامنــش 
ــال  ــغ 1۰۵۰۰۰۰۰۰۰ ری ــه مبل ــته مطالب ــه خواس ب
بــه اســتناد یــک فقــره چــک بــه شــماره 
۵۵4۲8۶-93/۲/1و گواهــی عــدم پرداخــت 
صــادره از بانــک محــال علیــه بــه انضمــام 
خســارات دادرســی وتاخیرتادیــه دادگاه باتوجــه 
بــه دادخواســت تقدیمــی و تصویــر مصــدق 
ــر  ــت ب ــه دالل ــان ک ــرازی خواه ــتندات اب مس
اشــتغال ذمــه خوانــده بــه خواهــان مــی نمایــد 
ونظــر بــه اینکــه خوانــده بــا وصــف ابــاغ قانونی 
در دادگاه حاضــر نگردیــده و ایــراد و دفاعــی 
ــاورده  ــل نی ــه عم ــان ب ــوی خواه ــال دع در قب
ــه نظــر ثابــت  اســت فلــذا دعــوی خواهــان را ب
دانســته مســتندًا بــه مــواد 198، ۵1۵،۵19و۵۲۲ 
قانــون آئیــن دادرســی مدنــی و مــواد 31۰و313 
ــاده ۲  ــه م ــی ب ــون تجــارت و تبصــره الحاق قان
قانــون صــدور چــک حکــم بــه محکومیــت 
ــال  ــغ 1۰۵۰۰۰۰۰۰۰ ری ــت مبل ــه پرداخ ــده ب خوان
بابــت اصــل خواســته ومبلــغ 181۰۰۰۰ ریــال 
ــه و  ــق تعرف ــوان خســارات دادرســی طب ــه عن ب
ــی  ــاخص اعام ــق ش ــه وف ــارت تاخیرتادی خس
بانــک مرکــزی از تاریــخ صــدور گواهینامــه عدم 

پرداخــت )93/8/۲1( لغایــت هنــگام پرداخــت 
درحــق خواهــان صــادر واعــام مــی نمایــد رای 
ــس از  ــت روز پ ــرف بیس ــی و ظ ــادره غیاب ص
ابــاغ قابــل واخواهــی در ایــن دادگاه و ســپس 
ظــرف مــدت بیســت روز دیگــر قابــل تجدیدنظر 

ــتان ــر اس ــم تجدیدنظ در محاک
اصفهان می باشد/.شماره :۷1۲1/م الف 

رئیــس شــعبه بیســت و هشــتم دادگاه عمومــی 
حقوقــی اصفهــان مهــدی حاجیلو

دادنامه 
ــخ  ــه : 9۶۰99۷۰3۵۲۷۰۰1۰۰ تاری ــماره دادنام ش
 : پرونــده  شــماره   139۶/۰۲/۰3  : تنظیــم 
ــعبه  ــی ش ــماره بایگان 9۵۰998۰3۶3۰۰114۶ ش
نــو  اســدی  طیبــه  :خانــم  :9۵11۶1شــاکی 
کابــادی فرزنــد مهدیقلــی بــه نشــانی اصفهــان 
- اصفهــان خ نیکبخــت شــرقی بــن بســت 
ــد  ــای مجی ــور پ 43 متهم:آق ــادق پ ــر ص دکت
حســن پــور بــه نشــانی مجهــول المــکان اتهــام 
هــا:1. تهدیــد ۲. مزاحمــت بــرای بانــوان و 
اطفــال در اماکــن عمومــی یــا معابــر 3. توهیــن 
بــه اشــخاص عــادی 4. افتــراء گردشــکار دادگاه 
پــس از بررســی محتویــات پرونــده ختــم 
ــه  ــادرت ب ــر مب ــرح زی ــام و بش ــیدگی اع رس
ــوص  ــد. رای دادگاه  در خص ــدور رای مینمای ص
اتهــام آقــای مجیــد حســن پــور فرزنــد براتعلــی 
وفعــا متــواری و بــدون تامیــن دائربــر توهیــن 
و تهدیــد نســبت بــه شــاکیه خانــم طیبــه 
ــده ، شــکایت  ــه محتویــات پرون اســدی نظــر ب
شــاکی ، پرینــت از تلفــن شــاکی و احــراز 
ارســال پیامکهــای حــاوی مطالــب توهیــن 
ــا  ــه شــاکی و ب آمیــز و تهدیــد کننــده نســبت ب
توجــه بــه مفــاد صورتجلســه تنظیمــی از ســوی 
مرجــع انتظامــی نســبت بــه متــن پیامکهــا و بــا 
توجــه بــه متــواری بــودن متهــم وبــه تبــع عــدم 
ــا توجــه  ــه ایشــان وب ــر از ناحی ــه دفــاع موث ارائ
بــه تعلــق خــط 1149۶9 ۰9138 بــه شــاکی 
ــزه از ســوی ایشــان را  ــوع ب ــن دادگاه وق بنابرای
ــواد ۶۰8 و ۶۶9  ــه م محــرز دانســته مســتندا ب
از قانــون تعزیــرات متهــم را بابــت بــزه توهیــن 
بــه پرداخــت یــک میلیــون ریــال جــزای نقــدی 
و بابــت بــزه تهدیــد بــه تحمــل ۷4 ضربه شــاق 
تعزیــری محکــوم مــی نمایــد راجــع بــه ســایر 
ــت  ــراء و مزاحم ــم )افت ــابی مته ــم انتس جرائ
ــی واینکــه  ــل اثبات ــد دلی ــل فق ــه دلی ــوان( ب بان
واژگان بــه کار بــرده شــده توســط متهــم ظهــور 
در توهیــن دارد و متضمــن افتــراء نمــی باشــد و 
مســتندا بــه اصــل برائــت رای بــر برائــت ایشــان 
ــد.رای صــادره غیابــی  صــادر و اعــام مــی نمای
ــل واخواهــی در همیــن  وظــرف بیســت روز قاب
شــعبه و ســپس ظــرف بیســت روز قابــل 

ــتان ــم تجدیدنظراس ــراض در محاک اعت
اصفهان است . /ک شماره :۷1۰3/م الف 

ســید مجتبــی میردامــادی - رئیــس شــعبه 1۰1 
دادگاه کیفــری دو اصفهــان

دادنامه 
 9۵۰99۷۰3۵44۰۲4۷۵  : دادنامــه  شــماره 
ــده :  ــم : 139۵/1۲/11 شــماره پرون ــخ تنظی تاری
ــعبه :  ــی ش ــماره بایگان 9۵۰998۰3۶۰۲۰۰911 ش
9۵111۵پرونده کاســه ۲۰۰911 9۵۰998۰3۶۰ شــعبه 
118 دادگاه کیفــری دو مجتمــع امــور تجــاری و 
بازرگانــی شهرســتان اصفهــان )118 جزایــی ســابق( 
 9۵۰99۷۰3۵44۰۲4۷۵ شــماره  نهــای  تصمیــم 
ــی  ــنائی گنیران ــاه س ــا ش ــای احمدرض ــاکی: آق ش
فرزنــد اکبــر بــه نشــانی اصفهــان - اصفهــان 
ــر  ــران ک یاس ــه جنی ــت محل ــگاه خ بهش خ آتش
بــن الغدیــر انتهــای بــن الغدیــر متهمیــن : 1. 
ــول  ــانی مجه ــه نش ــنایی ب ــاه س ــواد ش ــای ج آق
المــکان  ۲. آقــای مهــدی شــاه ســنایی 3. آقــای 
محمــد شــاه ســنایی همگــی بــه نشــانی مجهــول 
ــا  ــدی ب ــرح عم ــراد ج ــا: 1. ای ــام ه ــکان  اته الم
چاقــو ۲. قــدرت نمایــی بــا چاقــو بــه تاریــخ 
ــه  ــده کاس ــاده پرون ــوق الع ــت ف 9۵/1۰/1۲ دروق
9۵111۵ک 118 تحــت نظــر اســت . دادگاه بــا توجــه 
ــم رســیدگی را اعــام و  ــده خت ــات پرون ــه محتوی ب
بشــرح زیــر مبــادرت بــه صــدور رای مــی نمایــد رای 
ــام 1- جــواد شــاه ســنایی  دادگاه در خصــوص اته
ــواری متهــم  ــواری ۲- مهــدی شــاه ســنایی مت مت
ردیــف اول دایــر بــر ایــراد جــرح عمــدی بــا چاقــو 
ــر  ــر ب ــف دوم دای ــم ردی ــه شــاکی و مته نســبت ب
ــرد  ــاح س ــا س ــدن ب ــز ش ــی و گاوی ــدرت نمای ق
در تاریــخ 9۵/۵/۶ در خیابــان آتشــگاه اصفهــان 
موضــوع شــکایت آقــای احمــد رضــا شــاه ســنایی 
گنیرانــی فرزنــد اکبــر دادگاه بــا توجــه بــه شــکایت 
قانونــی  ، گواهــی پزشــکی  شــاکی خصوصــی 
ــاکی  ــدد درش ــات متع ــت از ورود صدم ــه حکای ک
داشــته و در گواهــی مذکــور صدمــات وارده بــه 
ــام  ــده اع ــم برن ــت جس ــی از اصاب ــاکی را ناش ش
نمــوده و شــهادت شــاهد واستشــهادیه محلــی 
کــه بــه امضــاء تنــی چنــد از مطلعیــن رســیده کــه 
در صفحــه 19 پرونــده مضبــوط بــوده عــدم حضــور 
متهمــان علــی رغــم ابــاغ بــه آنهــا و عدم دفــاع از 
بــزه انتســابی ، بزهــکاری متهمــان بنــا بــر علــم 
ــوده مســتندا  ــه دادگاه محــرز و مســلم ب حاصل
بــه مــواد ۶1۷وتبصــره ۶14 قانــون مجــازات 
اســامی بخــش تعزیــرات مصــوب 13۷۵ و 
مــواد ۵۵9،۷1۰، 449 قانــون مجــازات اســامی 
متهــم ردیــف اول رابــه پرداخــت 1- نیــم درصــد 
ــف  ــت خراشــیدگی حارصــه خل ــل باب ــه کام دی
دســت چــپ ۲- یــک درصــد دیــه کامــل 
ــه شــکم در حــق شــاکی  ــت جراحــت دامی باب
خصوصــی کــه مهلــت پرداخــت دیــات مذکــور 
ــری  ــال قم ــدت یکس ــه م ــت ب ــخ جنای از تاری
ــزه وی  ــه عمومــی ب مــی باشــد. وازلحــاظ جنب
را بــه تحمــل یکســال حبــس تعزیــری و متهــم 
ــه تحمــل یکســال حبــس  ــز ب ردیــف دوم را نی
تعزیــری و۷4 ضربــه شــاق تعزیــری محکــوم 
ــت  ــرف مهل ــی و ظ ــادره غیاب ــد رای ص مینمای
۲۰ روز از تاریــخ ابــاغ واقعــی قابــل و خواهــی 
ــرف  ــاء آن ظ ــس از انقض ــه وپ ــن محکم درای

مهلــت بیســت روز قابــل تجدیــد نظــر خواهــی 
ــی  ــان م ــتان اصفه ــر اس ــم تجدیدنظ در محاک
ــد  ــاکی احم ــراض ش ــوص اعت ــد و درخص باش
رضــا شــاه ســنایی نســبت بــه قــرار منــع تعقیب 
مــورخ ۲۶/ ۵/ 9۵ صــادره ازشــعبه محتــرم ۲3 
ــه موجــب  ــه ب ــان ک بازپرســی دادســرای اصفه
ــای  ــه آق آن در خصــوص شــکایت شــاکی علی
ــر ضــرب و جــرح  ــر ب محمــد شــاه ســنایی دای
ــا  ــی ب ــد وقــدرت نمای ــو و تهدی ــا چاق عمــدی ب
چاقــو واخــال در نظــم عمومــی و علیــه مهــدی 
ــم  ــال در نظ ــر براخ ــنایی دای ــاه س ــواد ش و ج
عمومــی قــرار منــع تعقیــب صــادر شــده و 
ــه  ــرار گرفت ــراض شــاکی ق ــن امــر مــورد اعت ای
دادگاه بــا توجــه بــه محتویــات پرونــده از انجــا 
ــه شــده وی عوامــل  ــه شــاکی وشــاهد تعرف ک
اصلــی قــدرت نمایــی و جــرح بــا ســاح ســرد 
رامحکومــان مهــدی و جــواد شــاه ســنایی 
ــری  ــی دیگ ــل اثبات ــد و دالی ــرده ان ــی ک معرف
ارائــه نشــده لــذا قــرار صــادره مطابــق بــا قوانین 
مســتندا  دادگاه  لــذا  صادرشــده  مقــررات  و 
ــری  ــی کیف ــون دادرس ــواد ۲۷1،۲۷3 قان ــه م ب
مصــوب 139۲ ضمــن رد اعتــراض نامبــرده قــرار 

ــوص ــن خص ــادره درای ص
ــی  ــتوار م ــدو اس ــًا تائی ــی عین ــای اعام ازبزهه
ــی  ــوص قطع ــن خص ــادره در ای ــردد.رای ص گ

اســت. / ک شــماره :۷1۰۲/م الــف 
رئیــس شــعبه 118 دادگاه کیفــری دو اصفهــان 

– همایــون نظــری ســفتجانی 

اخطار اجرایی
نام:هوشــنگ  علیــه:  محکــوم  مشــخصات 
کیانــی فرزنــد اســماعیل-ابراهیم جمشــید 
مصطفی-بیگم-حســین- فرزنــد  ونــد 
ز-اشــرف-مهدی  محمد-زهرا-زهره-مهنا
ــماعیل  ــدان مرحــوم اس ــی فرزن ــی کیان همگ
ــدی  نشــانی محــل اقامت:فاورجــان-خ کمربن
جنــب  بازرگانــی-  بســیج-ک  جنوبــی 
المــکان  قدریری-مجهــول  فروشــی  موتــور 
ــام  ــد هللا ن ــام :عب ــه: ن ــوم ل ــخصات محک مش
شغل:نشــانی  فاورجانــی  خانوادگی:رهنمــا 
آبــاد-ک  اقامت:فاورجان-علــی  محــل 
رای  موجــب  بــه  بــه  محکــوم  ذوالفقــاری 
شماره138.94تاریخ.......حوزه.......شــورای 
فاورجان)بــه  شهرســتان  اختــاف  حــل 
رای.......تاریخ.......شــعبه.......دادگاه  موجــب 

اســت. یافتــه  قطعیــت  عمومی.......(کــه 
محکوم علیه محکوم است به:

آقــای ابراهیــم جمشــید ونــد فرزنــد مصطفــی 
ــن  ــه زمی ــک قطع ــند ی ــال س ــه انتق ــبت ب نس
پاک1۵.11۲۶قطعــه مفــروض بــه مســاحت 
بــه  اصلــی  پــاک  از  مربــع  1۵۷.۶8متــر 
ــروض شــده  ــع مف ــر مرب مســاحت ۶49.۷۰مت
ــماال14.۶۰متر  ــاد ش ــه ابع ــع ب ــر مرب از8۶3مت
جنوبا۶.3۰و8.3۰متــر  و  شــرقا1۵.9۰متر 
ــر پــاک ثبتــی ســند یــک قطعــه  غربا1۲و4مت

واقــع در بخش9ثبــت اصفهــان  زمیــن 
بــه پــاک ثبتــی 1۵اصلی11۲۶فرعــی کــه 
ــر  ــل شــماره 193۷۶دفت ــت آن ذی ســند مالکی
198صفخــه ۵۰۲بــه نــام مرحــوم اســماعیل 
کیانــی در حــق خواهــان و نیــم عشــر در حــق 

ــت. ــدوق دول صن
اختــاف  حــل  شــورای  اول  شــعبه  دفتــر 

فاورجــان شهرســتان 

ابالغنامه
شــماره اباغنامــه : 9۶1۰1۰۰3۶1۷۰۲۰۲1 شــماره 
شــماره   9۵۰998۰3۶1۷۰۰493  : پرونــده 
بایگانــی شــعبه : 9۵۰۵۷9 تاریــخ تنظیــم : 

دادگاه رای    9۶/3/1
ــدی  ــدی محم ــای مه ــوی آق ــوص دع در خص
صدیقــه  خانــم  از  وکالــت  بــه  فشــارکی 
ســاکتی بــه طرفیــت آقــای محمدرضــا مــرادی 
مبلــغ  مطالبــه  خواســته  بــه  قهدریجانــی 
۲4۲/۰۰۰/۰۰۰ ریــال بــه اســتناد پنــج فقــره 
چــک بــه شــماره هــای ۶۰۶319-11/۲۵ / 94و 
 9۵/۵/3۰  -۷۷۷88۵ و   94/1۰/۲۵-۷۷۷8۷8
و   9۵/3/۲۰-۲۰34۲۵ و   9۵/۲/۲۰-1۶1۶۵۵ و 
گواهینامــه هــای عــدم پرداخــت صــادره از بانــک 
محــال علیــه بــه انضمــام خســارات دادرســی 
دادخواســت  بــه  باتوجــه  دادگاه  وتاخیرتادیــه 
تقدیمــی و تصویــر مصــدق مســتندات ابــرازی 
کــه داللــت بــر اشــتغال ذمــه خوانــده نســبت بــه 
خواهــان مــی نمایــد و نظــر بــه اینکــه خوانــده بــا 
ــده و  ــی در دادگاه حاضرنگردی ــاغ قانون ــف اب وص
ایــراد و دفاعــی در قبــال دعــوی مطروحــه بــه عمل 
ــر  ــه نظ ــان را ب ــوی خواه ــذا دع ــاورده اســت فل نی
ثابــت دانســته مســتندًا بــه مــواد 198، ۵1۵،۵19 و 
ــی  ــای عموم ــن دادرســی دادگاهه ــون آئی ۵۲۲ قان
وانقــاب درامــور مدنــی و مــواد 31۰ و 313 قانــون 
تجــارت و تبصــره الحاقــی بــه مــاده ۲ قانــون 
ــه  ــده ب ــت خوان ــه محکومی ــم ب ــک حک ــدور چ ص
ــل  ــت اص ــال باب ــغ ۲4۲/۰۰۰/۰۰۰ ری ــت مبل پرداخ
ــوان  ــه عن ــال ب ــغ 1۵/۷14/۰۰۰ ری ــته و مبل خواس
خســارات دادرســی شــامل هزینــه هــای دادرســی 
، نشــر آگهــی ، تعرفــه دفتــر خدمــات قضایــی 
ــق  ــدوی طب ــه ب ــه وکیــل در مرحل و حــق الوکال
تعرفــه و همچنیــن خســارت تاخیرتادیــه وفــق 
ــزی از  ــک مرک ــوی بان ــی از س ــاخص اعام ش
تاریــخ صــدور گواهینامــه هــای عــدم پرداخــت 
پرداخــت  هنــگام  چکهالغایــت  از  هریــک 
ــد  ــی نمای ــام م ــادر واع ــان ص ــق خواه در ح
ــی و ظــرف بیســت روز پــس  رای صــادره غیاب
ازابــاغ قابــل واخواهــی درایــن دادگاه و ســپس 
ظــرف بیســت روز دیگــر قابــل تجدیدنظــر 
اصفهــان اســتان  تجدیدنظــر  محاکــم   در 

 می باشد/
.م الف ۷1۲۵
مهدی حاجیلو

دادگاه  هشــتم  و  بیســت  شــعبه  رئیــس 
اصفهــان حقوقــی  عمومــی 
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13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای 

فاقد سند رسمی«
تعییــن  موضــوع  هیــأت  صــادره  آراء  برابــر 
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی وســاختمانهای 
ــی  ــد ثبت ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س فاق
آران وبیــدگل تصرفــات مالکانــه وبالمعــارض 
متقاضیــان محــرز گردیــده اســت لذامشــخصات 
ــرح  ــه ش ــا ب ــورد تقاض ــالک م ــان وام متقاضی
ــه  ــت ب ــوم در دونوب ــالع عم ــور اط ــه منظ ــر ب زی
فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه 
ــت  ــند مالکی ــدور س ــه ص ــبت ب ــخاص نس اش
متقاضیــان اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد 
از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه 
اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد وامــالک 
ــرف  ــید ، ظ ــذ رس ــس از اخ ــلیم وپ ــل تس مح
ــراض،  ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری ــک م ــدت ی م
دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضایــی تقدیــم 

ــد. نماین
 : هیــأت   96/01/28-437 شــماره  رأی     )1
ــا  ــد غالمرض ــرد فرزن ــی مف ــر صادق ــای امی آق
شــماره شناســنامه 1009 ، ششــدانگ  یکبابخانــه 
بــه مســاحت 106 مترمربــع شــماره پــالک 868 
ــالک 6  ــی از پ ــی مجــزا از شــماره 106 فرع فرع
اصلــی واقــع در حســین آبــاد بیــدگل بخــش 3 
ــت مشــاعی ــدگل. مالکی ــی آران و بی حــوزه ثبت

ــأت :  ــماره 636و637-96/02/09 هی 2(رأی ش
خانــم فهیمــه درزی بیدگلــی فرزنــد حســنعلی 
ــی  ــره بالل ــم زه شــماره شناســنامه 732 و خان
بیدگلــی فرزنــد جــواد شــماره شناســنامه 1921  
بــه  یکبابخانــه  ششــدانگ    ، )بالمناصفــه( 
مســاحت 112 مترمربــع شــماره پــالک 869 
ــالک 6  ــی از پ فرعــی مجــزا از شــماره 107 فرع
ــش  ــدگل بخ ــاد بی ــین آب ــع در حس ــی واق اصل
ــی  ــی از عل ــی آران و بیدگل.ابتیاع ــوزه ثبت 3 ح

ــی صائب
3(رأی شــماره 652و651-96/02/10 هیــأت : 
ــد  ــی فرزن ــی بیدگل ــین عارض ــر حس ــای امی آق
ــم  ــنامه 145 و خان ــماره شناس ــه ش ــمس ال ش
ــد  ــی محم ــد عل ــی فرزن ــری بیدگل ــمیه کبوت س
 ، )بالمناصفــه(    507 شناســنامه  شــماره 
 103 مســاحت  بــه  یکبابخانــه  ششــدانگ  
ــزا از  ــی مج ــالک 870 فرع ــماره پ ــع ش مترمرب
ــین  ــع در حس ــی واق ــالک 6 اصل ــده پ باقیمان
آبــاد بیــدگل بخــش 3 حــوزه ثبتــی آران و 

بیــدگل. ابتیاعــی ازاحمــد ناظمــی
4(رأی شــماره 649و650-96/02/10 هیــأت : 
آقــای مهــدی عابــدی فرزنــد ســلطانعلی شــماره 
شناســنامه 8398 و خانــم معصومــه مهدیــزاده 
ــد حســینعلی شــماره شناســنامه  ــی فرزن بیدگل
ــه  ــه ب 107  )بالمناصفــه( ، ششــدانگ  یکبابخان
مســاحت 66.26 مترمربــع شــماره پــالک 871 
ــالک 6  ــی از پ فرعــی مجــزا از شــماره 107 فرع
ــین  ــع در حس ــی واق ــده 6 اصل ــی وباقیمان اصل
آبــاد بیــدگل بخــش 3 حــوزه ثبتــی آران و 

ــادی ــت ع بیدگل.مالکی
ــم  ــأت : خان 5(رأی شــماره 648-96/02/10 هی
کبــری ناظمــی بیدگلــی فرزنــد علیرضــا شــماره 
شناســنامه 23  ، ششــدانگ  یکبابخانــه بــه 
مســاحت 81.50 مترمربــع شــماره پــالک 872 
فرعــی مجــزا از باقیمانــده پــالک 6 اصلــی واقــع 
در حســین آبــاد بیــدگل بخــش 3 حــوزه ثبتــی 

ــت مشــاعی  آران و بیدگل.مالکی
6(رأی شــمار647-96/02/10 هیــأت : خانــم 
عبــاس  فرزنــد  بیدگلــی  زاده  عبــاس  زهــرا 
شــماره شناســنامه 52 ، ششــدانگ  یکبابخانــه 
بــه مســاحت 208.20  مترمربــع شــماره پــالک 
873 فرعــی مجــزا ازشــماره 107 فرعــی مجــزا از 
ــاد بیــدگل   پــالک 6 اصلــی واقــع در حســین آب
بخــش 3 حــوزه ثبتــی آران و بیدگل.ابتیاعــی از 

ــان ــی محمــد صدیقی عل
ــم  ــأت : خان ــماره 659-96/02/10 هی 7(رأی ش
شــماره  اســماعیل  فرزنــد  رمضانــی  مریــم 
شناســنامه 115 ، ششــدانگ  یکبابخانــه بــه 
مســاحت 201 مترمربــع شــماره پــالک 127 
اصلــی واقــع در اماکــن بخــش 3 حــوزه ثبتــی 

آران و بیدگل.ابتیاعــی از حســنعلی نیــازی
8(رأی شــماره 453و654-96/01/29 هیــأت 
فرزنــد  بیدگلــی  آقــای حســین مجیــدی   :
خانــم  و   185 شناســنامه  شــماره  مندعلــی 
بیدگلــی فرزنــد مندعلــی  فاطمــه مجیــدی 
ــه نســبت 4دانــگ  شــماره شناســنامه 7780  ب
و2 دانــگ مشــاع از ، ششــدانگ  یکبابخانــه بــه 
مســاحت 329.75 مترمربــع شــماره پــالک 
ــع در  ــی واق ــالک 281 اصل 7 فرعــی مجــزا از پ
ــدگل.  ــی آران و بی ــوزه ثبت ــش 3 ح ــن بخ اماک

ــاعی ــت مش مالکی
 : هیــأت   96/02/09-645 شــماره  9(رأی 
آقــای ســید عیســی حســین زاده بیدگلــی 
ــی شــماره شناســنامه 7321 ،  ــد ســید عل فرزن
ششــدانگ  یکبــاب مغــازه بــه مســاحت 29.65 
ــزا از  ــی مج ــالک 101 فرع ــماره پ ــع ش مترمرب
شــماره 16 فرعــی از پــالک 290 اصلــی واقــع در 
ــدگل.  ــی آران و بی ــوزه ثبت ــش 3 ح ــن بخ اماک

ــی ــه فدای ــر ال ــی از نص ابتیاع
10(رأی شــماره 644-96/02/09 هیــأت : آقــای 
ولــی الــه محمــدی پــور فرزنــد حســینعلی 
ــاب  ــدانگ  یکب ــنامه 173 ، شش ــماره شناس ش
ــع شــماره  ــه مســاحت 109 مترمرب ســاختمان ب
پــالک 102 فرعــی مجــزا از شــماره 7 فرعــی از 
ــش 3  ــن بخ ــع در اماک ــی واق ــالک 290 اصل پ
ــت مشــاعی ــدگل. مالکی ــی آران و بی حــوزه ثبت

11(رأی شــماره 643-96/02/09 هیــأت : آقــای 
محســن عبــد المجیــدی بیدگلــی فرزنــد احمــد 
، ششــدانگ    380 علــی شــماره شناســنامه 
 69.60 مســاحت  بــه  ســاختمان  یکبــاب 
ــزا از  ــی مج ــالک103 فرع ــماره پ ــع ش مترمرب

شــماره 16 فرعــی از پــالک 290 اصلــی واقــع در 
ــدگل.  ــی آران و بی ــوزه ثبت ــش 3 ح ــن بخ اماک

ــی ــه فدای ــر ال ــی از نص ابتیاع
ــأت  ــماره 442و443-96/01/29 هی 12(رأی ش
: آقــای علیرضــا خانــی بیدگلــی فرزنــد محمــود 
فاطمــه  خانــم  و   221 شناســنامه  شــماره 
ــماره  ــر ش ــی اکب ــد عل ــی فرزن ــیحی بیدگل مس
ــنامه 8726  )بالمناصفــه( ، ششــدانگ   شناس
مترمربــع   131.60 مســاحت  بــه  یکبابخانــه 
ــالک 198 فرعــی مجــزا از شــماره 50  شــماره پ
ــن  ــع در اماک ــی واق ــالک 972 اصل ــی از پ فرع
بخــش 3 حــوزه ثبتــی آران و بیــدگل. ابتیاعــی 

ــی ــری خان ــم کب از خان
13(رأی شــماره 640-96/02/09 هیــأت : خانــم 
زهــرا عســکری فرزنــد ابــدال شــماره شناســنامه 
495  ، ششــدانگ  یکبابخانــه بــه مســاحت 
37.02 مترمربــع شــماره پــالک 3 فرعــی مجــزا 
از شــماره 2 فرعــی از پــالک 1052 اصلــی واقــع 
در اماکــن بخــش3 حــوزه ثبتــی آران و بیــدگل. 
ابتیاعــی ازمرتضــی ولیــا بیدگلــی و فاطمــه 

ــی مســیحی بیدگل
14(رأی شــماره 441-96/01/29 هیــأت : خانــم 
زهــرا حســینی پــور آرانــی فرزنــد حســین 
ــاب  ــدانگ  یکب ــنامه 309  ، شش ــماره شناس ش
بــه مســاحت 145.80 مترمربــع  ســاختمان 
شــماره پــالک 12 فرعــی مجــزا از شــماره 9 
ــن  ــع در اماک ــی واق ــالک 1142 اصل ــی از پ فرع
بخــش3 حــوزه ثبتــی آران و بیــدگل. مالکیــت 

ــاعی مش
15(رأی شــماره 639-96/02/09 هیــأت : خانــم 
ــه  ــت ال ــد رحم ــی فرزن ــی آران ــه ظابت معصوم
ــاب  شــماره شناســنامه 492  ، ششــدانگ  یکب
ــماره  ــع ش ــاحت 90.43 مترمرب ــه مس ــه ب خان
ــی  ــالک 1876 اصل ــزا از پ ــی مج ــالک 4 فرع پ
ــی آران و  ــوزه ثبت ــش3 ح ــن بخ ــع در اماک واق

ــاعی ــت مش ــدگل. مالکی بی
16(رأی شــماره 638-96/02/9 هیــأت : آقــای 
ــد ســیدخلیل  ــی فرزن ســیدرجب شــریفیان آران
ششــدانگ    ،  9034 شناســنامه  شــماره 
بــه مســاحت  108.50 مترمربــع  یکبابخانــه 
شــماره  از  مجــزا  فرعــی   20 پــالک  شــماره 
12و13و16 فرعــی از پــالک 2427 اصلــی واقــع 
در اماکــن بخــش 3 حــوزه ثبتــی آران و بیــدگل.

مالکیــت رســمی
 : هیــأت   96/01/29-446 شــماره  17(رأی 
شــهزداری آران وبیــدگل بــه شــماره شناســه 
آقــای حمــزه  نمایندگــی  بــا   14000277330
صالحــی ، ششــدانگ  یکبابخانــه بــه مســاحت 
157.43 مترمربــع شــماره پــالک 15 فرعــی 
از  وقســمتی  فرعــی  3و4  شــماره  از  مجــزا 
در  واقــع  اصلــی   2621 پــالک  از  مشــاعات 
ــدگل. ــی آران و بی ــوزه ثبت ــش 3 ح ــن بخ اماک

ــت رســمی مالکی
 : هیــأت   96/01/30  -456 شــماره  18(رأی 
آقــای برهــان الهیــان فرزنــد ضیــاء الــه شــماره 
یکبــاب  ششــدانگ    ،  19335 شناســنامه 
ــماره  ــع ش ــاحت 30.70 مترمرب ــه مس ــازه ب مغ
ــی  ــالک 2980 اصل ــزا از پ ــی مج ــالک 5 فرع پ
ــی آران و  ــوزه ثبت ــش3 ح ــن بخ ــع در اماک واق
بیــدگل. ابتیاعــی ازحســن گلــی وخانــم صدیقــه 

ــینی حس
19(رأی شــماره 475و476-96/01/30 هیــأت 
ــماره  ــور ش ــد منص ــدی  فرزن ــر قن ــه یاس : ورث
شناســنامه 1349 )بــه نامهــای منصــور ومتیــن 
وفاطمــه زهــرا همگــی قنــدی کمــا فــرض الــه (

و خانــم منصــوره خانــدل فرزنــد عبــاس شــماره 
شناســنامه 754  )بالمناصفــه( ، ششــدانگ  
مترمربــع   201.76 مســاحت  بــه  یکبابخانــه 
ــماره  ــزا از ش ــی مج ــالک 8568 فرع ــماره پ ش
ــی واقــع در  145 فرعــی از پــالک 2637 اصل
مســعود آبــاد بخــش 3 حــوزه ثبتــی آران و 

ــهرداری ــی از ش ــدگل. ابتیاع بی
20(رأی شــماره 474-96/01/30 هیــأت : آقــای 
ــد شــماره  ــد محم ــی فرزن ــه صــادق آران روح ال
یکبابخانــه  ششــدانگ    ،  11624 شناســنامه 
ــالک  ــماره پ ــع ش ــاحت 93.50 مترمرب ــه مس ب
8571 فرعــی مجــزا از شــماره 3244 فرعــی 
از پــالک 2637 اصلــی واقــع در مســعودآباد 
بخــش 3 حــوزه ثبتــی آران و بیــدگل. مالکیــت 

ــاعی مش
21(رأی شــماره 471-96/01/30 هیــأت : آقــای 
ــه  ــد نعمــت ال اکبــر خــوش چشــم آرانــی فرزن
شــماره شناســنامه 68 ، ششــدانگ  یکبابخانــه 
بــه مســاحت 161 مترمربــع شــماره پــالک 2909 
فرعــی مجــزا از شــماره 6 فرعــی از پــالک 2638 
اصلــی واقــع در احمدآبــاد بخــش 3 حــوزه 
ــد  ــی محم ــی ازعل ــدگل. ابتیاع ــی آران و بی ثبت

حقیقــت
 : هیــأت   96/02/10-660 شــماره  22(رأی 
خانــم اعظــم مســعود آبــادی آرانــی فرزنــد 
حســن شــماره شناســنامه 10448 ، ششــدانگ  
ــع شــماره  ــه مســاحت 88 مترمرب ــه ب یکبابخان
از شــماره 1059  فرعــی مجــزا  پــالک 2913 
ــع در احمــد  ــی واق ــالک 2638 اصل فرعــی از پ
آبــاد بخــش 3 حــوزه ثبتــی آران و بیــدگل.

ــور ــاح پ ــد فت ــی از محم ابتیاع
23(رأی شــماره 657-96/02/10 هیــأت : آقــای 
ــد  ــی محم ــد عل ــی فرزن ــی بیدگل ــل راحت خلی
شــماره شناســنامه 57 ، ششــدانگ  یکبابخانــه 
بــه مســاحت 150 مترمربــع شــماره پــالک 358 
ــالک  ــی از پ ــماره 252 فرع ــزا از ش ــی مج فرع
وغیاثیــه  دســتجرد  در  واقــع  اصلــی   2704
بخــش 3 حــوزه ثبتــی آران و بیــدگل. ابتیاعــی 

ــاه ــد پن از هــادی حمی
 : هیــأت   96/02/10-658 شــماره  24(رأی 
شــرکت منحلــه تعاونــی مســکن منتظــران 
ــت  ــماره ثب ــدگل ش ــان آران و بی ــب الزم صاح
1205 وشناســه 10980297979 بــا نمایندگــی 

آقایــان ســید مهــدی ســبحانی وابوالفضــل 
بــه  انبــاری  یکبــاب  ، ششــدانگ   یعقوبــی 
مســاحت 150 مترمربــع شــماره پــالک 359 
ــالک  ــی از پ ــماره 252 فرع ــزا از ش ــی مج فرع
وغیاثیــه  دســتجرد  در  واقــع  اصلــی   2704
بخــش 3 حــوزه ثبتــی آران و بیــدگل. ابتیاعــی 

ــاه ــد پن ــادی حمی از ه
ــأت :  ــماره 665و666-96/02/10 هی 25(رأی ش
آقــای علیرضــا نــوروز پــور مقــدم بیدگلــی فرزنــد 
رحمــت الــه شــماره شناســنامه 6190018939 و 
ــا  ــد حمیدرض ــر فرزن ــی نیاس ــرا رضای ــم زه خان
شــماره شناســنامه 6190088163  )بالمناصفــه( 
 150 بــه مســاحت  یکبابخانــه  ، ششــدانگ  
مترمربــع شــماره پــالک 360 فرعــی مجــزا 
ــی  ــالک 2704 اصل ــی از پ ــماره 252 فرع از ش
ــوزه  ــش 3 ح ــه بخ ــتجرد وغیاثی ــع در دس واق
ــد  ــی از جــواد حمی ــدگل. ابتیاع ــی آران و بی ثبت

ــاه پن
 : هیــأت   96/01/28-438 شــماره  26(رأی 
ــماره  ــه ش ــد امرال ــاری فرزن ــه انص ــم نجم خان
ــه  ــه ب ــدانگ  یکبابخان ــنامه 2689 ، شش شناس
مســاحت 370.50 مترمربــع شــماره پــالک 
ــی از  ــماره 636 فرع ــزا از ش ــی مج 4023 فرع
ابوزیــد آبــاد  پــالک 2715 اصلــی واقــع در 
ــی  ــی آران و بیدگل.ابتیاع ــوزه ثبت ــش 3 ح بخ

ــی ــه فین از امرال
27(رأی شــماره 465-96/01/30 هیــأت : آقای 
ــماره  ــا ش ــد رض ــی فرزن ــکرگزار آران ــدی ش مه
یکبابخانــه  ششــدانگ    ،  10993 شناســنامه 
ــالک  ــماره پ ــع ش ــاحت 112.50 مترمرب ــه مس ب
993 فرعــی مجــزا از پــالک 2840 اصلــی واقــع 
حــوزه   3 بخــش  دیمــکارآران  ریگســتان  در 
ــی ــدی عل ــی ازمه ــدگل. ابتیاع ــی آران و بی  ثبت

 اکبرزاده
 : هیــأت   96/02/10  -656 شــماره  28(رأی 
خانــم اعظــم خــاص فرزنــد علــی اکبــر شــماره 
شناســنامه 239 ، ششــدانگ  یکبابخانــه بــه 
ــالک 5147  ــماره پ ــع ش ــاحت 180 مترمرب مس
ــالک  ــی از پ ــماره 163 فرع ــزا از ش ــی مج فرع
ــکارآران  ــتان دیم ــع در ریگس ــی واق 2840 اصل
ــت  ــی آران و بیدگل.مالکی ــوزه ثبت ــش 3 ح بخ

ــاعی مش
29(رأی شــماره 462-96/01/30 هیــأت : آقــای 
ــد محمــود  ــی فرزن محمدجــواد مرشــدی بیدگل
بــا والیــت  شــماره شناســنامه 6190167721 
ــدانگ   ــدی ، شش ــود مرش ــای محم ــدرش آق پ
مترمربــع   114.80 مســاحت  بــه  یکبابخانــه 
ــماره  ــزا از ش ــی مج ــالک 5760 فرع ــماره پ ش
57 فرعــی از پــالک 2840 اصلــی واقــع در 
ــی  ــکارآران بخــش 3 حــوزه ثبت ریگســتان دیم
آران و بیــدگل. ابتیاعــی از رمضــان مســکینی 

ــدی ــاد مرش ــک ش ومل
ــای  ــأت : آق 30(رأی شــماره 460-96/01/30 هی
ــود  ــد محم ــی فرزن ــدی بیدگل ــواد مرش محمدج
والیــت  بــا   6190167721 شناســنامه  شــماره 
ــدانگ   ــدی ، شش ــود مرش ــای محم ــدرش آق پ
ــماره  ــع ش ــاحت 114 مترمرب ــه مس ــه ب یکبابخان
پــالک 5761 فرعــی مجــزا از شــماره 57 فرعــی 
ریگســتان  در  واقــع  اصلــی   2840 پــالک  از 
و  آران  ثبتــی  حــوزه   3 بخــش  دیمــکارآران 
ــک  ــکینی ومل ــان مس ــی از رمض ــدگل. ابتیاع بی

ــدی ــاد مرش ش
 : هیــأت   96/01/29-445 شــماره  31(رأی 
ــماره  ــن ش ــد حس ــوری فرزن ــده غف ــم حمی خان
شناســنامه 44  ، ششــدانگ  یکبابخانــه بــه 
ــالک 5762  ــماره پ ــع ش ــاحت 112 مترمرب مس
فرعــی مجــزا از شــماره 102 فرعــی از پــالک 
2840 اصلــی واقــع در ریگســتان دیمــکارآران 
بخــش 3 حــوزه ثبتــی آران و بیــدگل. مالکیــت 

ــاعی مش
462و96/01/30-463  شــماره  32(رأی 
ــی   ــای سیدحســین ســجادی بیدگل ــأت : آق هی
فرزنــد ســید باقــر شــماره شناســنامه 102 و 
ــماره  ــن ش ــد حس ــوری فرزن ــده غف ــم حمی خان
ششــدانگ    ، )بالمناصفــه(   ،  44 شناســنامه 
مترمربــع   112.5 مســاحت  بــه  یکبابخانــه 
ــماره  ــزا از ش ــی مج ــالک 5763 فرع ــماره پ ش
102 فرعــی از پــالک 2840 اصلــی واقــع در 
ــی  ــوزه ثبت ــش 3 ح ــکارآران بخ ــتان دیم ریگس
ــیدعباس  ــیدباقر وس ــی ازس آران و بیدگل.ابتیاع

ومعصومــه ســجادی بیدگلــی
 : هیــأت   96/01/30-466 شــماره  33(رأی 
آقــای محمــد لقــب دوســت آرانــی فرزنــد 
نعمــت الــه شــماره شناســنامه 128 ، ششــدانگ 
قســمتی از یکبابخانــه بــه مســاحت 102.35 
ــزا  ــی مج ــالک 5764 فرع ــماره پ ــع ش مترمرب
 2840 پــالک  از  فرعــی   4545 شــماره  از 
ــکارآران بخــش  ــع در ریگســتان دیم ــی واق اصل
مالکیــت بیــدگل.  و  آران  ثبتــی  حــوزه   3 

 مشاعی
  بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکور 
ــند  ــررات س ــق مق ــراض، طب ــول اعت ــدم وص وع

مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول :1396/2/24
تاریخ انتشار نوبت دوم :1396/3/9

رییس اداره ثبت اسناد وامالک   آران وبیدگل  
عباس عباس زادگان

اجرائیه
ــماره  ــه: 9610423653300039ش ــماره اجرائی ش

پرونــده: 9409983653300032
تاریــخ   940033  : شــعبه  بایگانــی  شــماره 
ــه  ــوم ل ــخصات محک ــم: 1396/02/13 مش تنظی
ــت  ــه مدیری ــر اقتصــاد ب ــک مه ــام :بان ــف ن ردی
علیرضــا زمانــی   نشــانی: اصفهــان – خ توحیــد 
جنــب تــاالر فرشــچیان ســر پرســتی بانــک مهــر 
اقتصــاد   مشــخصات محکــوم علیــه ردیــف 
1- زهــرا محمــد ی پالرتــی فرزنــد اســفندیار 2- 

ــه   ــت ال ــد رحم ــی فرزن ــدی پالرت ــعود محم مس
3- رضــا ابراهیمــی فرزنــد جعفــر قلــی  نشــانی: 
هــر ســه مجهــول المــکان مشــخصات نماینــده  
ــو  ــه / محک ــوم ل ــی محک ــام قانون ــم مق ــا قائ ی
ــل  ــا وکی ــد رض ــی فرزن ــه صادق ــه  عظیم م علی
بانــک مهــر اقتصــاد بــه مدیریــت علیرضــا زمانــی 
ــی  ــاد – خ شــیخ بهای نشــانی : اص – نجــف آب
جنوبــی ک ســلطانیان پ 50/1  محکــوم بــه: 
ــه موجــب در خواســت اجــرای  ــی ب بســمه تعال
ــه  ــماره دادنام ــماره و ش ــه ش ــه ب ــم مربوط حک
محکــوم   9409973653300569 مربوطــه 
ــود  ــغ ن ــه پرداخــت مبل ــوم اســت ب ــه محک علی
و شــش میلیــون و هفتصــد هــزار ریــال) وجــه 
بابــت   )93/8/26-625293 شــماره  چــک 
اصــل خواســته و نــه میلیــون و نهصــد و هشــتاد 
ــوع خســارات دادرســی  ــت مجم ــال باب ــزار ری ه
ــخ  ــه از تاری ــر تادی ــن خســارت تاخی و هــم چنی
ــبه  ــه محاس ــول  ک ــخ وص ــا تاری ــید ت ــر رس س
ــک  ــوی بان ــی از س ــرخ اعالم ــاس ن ــر اس آن ب
ــد  ــی باش ــکام م ــرای اح ــده اج ــر عه ــزی ب مرک
ــم عشــر در  ــه و پرداخــت نی ــوم ل در حــق محک
ــف  ــه مکل ــوم علی ــت.   محک ــدوق دول حــق صن
ــرف ده  ــه : 1- ظ ــالغ اجرائی ــخ اب ــت از تاری اس
ــاده34  ــذارد ) م ــرا گ ــع اج ــرا بموق ــاد آن روز مف
قانــون اجــرای احــکام مدنــی( .2- ترتیبــی برای 
پرداخــت محکــوم بــه بدهــد . 3- مالــی معرفــی 
کنــد کــه اجــرا حکــم و اســتیفا محکــوم بــه از آن 
میســر باشــد. چنانچــه خــود را قــادر بــه اجــرای 
مفــاد اجراییــه ندانــد بایــد ظــرف ســی روز کلیــه 
امــوال خــود را شــامل تعــداد یــا مقــدار و قیمــت 
ــور  ــه ط ــول ، ب ــر منق ــول و غی ــوال منق ــه ام هم
مشــروح مشــتمل بــر میــزان وجــوه نقــدی کــه 
ــی  ــا و موسســات مال ــزد بانکه ــوان ن ــه هــر عن ب
ــراه  ــه هم ــی دارد ب ــا خارج ــی ی ــاری ایران و اعتب
ــه  ــور و کلی ــابهای مذک ــق حس ــخصات دقی مش
اموالــی کــه او بــه هــر نحــو نــزد اشــخاص ثالــث 
دارد و کلیــه مطالبــات او از اشــخاص ثالــث ونیــز 
ــر  ــوع تغیی ــر ن ــاالت و ه ــل و انتق ــت نق فهرس
دیگــر در امــوال مذکــور از زمــان یــک ســال  قبــل 
از طــرح دعــوای اعســار بــه ضمیمــه دادخواســت 
اعســار بــه مقــام قضائــی ارائــه نمایــد واال بــه در 
ــاز داشــت مــی شــود)  ــه ب ــوم ل خواســت محک
ــت  ــرای محکومی ــوه اج ــون نح ــواد 8و3 قان م
مالــی 1394(  .4- خــودداری محکــوم علیــه از 
ــرار از  ــه منظــور ف اعــالم کامــل صــورت امــوال ب
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 
ــال  ــی 1394( 5- انتق ــت مال ــرای محکومی اج
مــال بــه دیگــری بــه هــر نحــو بــا انگیــزه فــرار از 
ادای دیــن بــه نحــوی کــه باقیمانــده امــوال برای 
پرداخــت دیــون کافــی نباشــد موجــب مجــازات 
نقــدی  جــزای  یــا  شــش  درجــه  تعزیــری 
ــا هــردو مجــازات  ــه ی معــادل نصــف محکــوم ب
ــرای  ــوه اج ــون نح ــاده 21 قان ــود. ) م ــی ش م
محکومیــت مالــی 1394(. 6- چنانچــه صــورت 
امــوال پــس از مهلــت ســی روز ارائــه شــود آزادی 
ــت  ــه موافق ــوط ب ــدان من ــه از زن ــوم علی محک
محکــوم لــه یــا تودیــع وثیقــه یــا معرفــی کفیــل 
ــود.) تبصــره 1  ــد ب ــه خواه ــوم علی توســط محک
مــاده 3 قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی 
1394( دفتــر شــعبه اول دادگاه عمومــی حقوقی 

ــان  فالورج

اجرائیه
ــه: 9510423759100439 شــماره  شــماره اجرائی

ــده: 9009983759101292 پرون
شــماره بایگانــی شــعبه : 901305 تاریــخ تنظیــم: 
ــام  ــف ن ــه ردی ــوم ل ــخصات محک 95/12/9 مش
:بانــک مهــر اقتصــاد بــه مدیریــت علیرضــا 
ــب  ــد جن ــان – خ توحی ــانی: اصفه ــی   نش زمان
تــاالر فرشــچیان ســر پرســتی بانــک مهــر اقتصاد   
ــم  ــف 1- ابراهی ــه ردی ــوم علی ــخصات محک مش
محمــدی  2-مرتضــی    – جــزی  محمــدی 
ــد  ــر ســه فرزن ــدی  ه ــاد محم جــزی  3- فره
غالمرضــا هــر ســه بنشــانی  گــز بلــوار معلــم خ 
اشــیان مقابــل شــرکت اشــیان پ 32 محســن 
احمدیــان خرزوقــی فرزنــد علی مجهــول المکان 
ــی  ــام قانون ــم مق ــا قائ ــده  ی ــخصات نماین مش
محکــوم لــه / محکــو م علیــه  عظیمــه صادقــی 
فرزنــد رضــا وکیــل بانــک مهــر اقتصــاد بــه 
مدیریــت علیرضــا زمانــی نشــانی : اص – نجــف 
آبــاد – خ شــیخ بهایــی جنوبــی ک ســلطانیان پ 
ــب  ــه موج ــی ب ــمه تعال ــه: بس ــوم ب 50/1  محک
ــه شــماره  در خواســت اجــرای حکــم مربوطــه ب
ــم  ــوم علیه ــه 9109973759100064 محک دادنام
متضامنــا محکــوم انــد بــه پرداخــت مبلــغ 
ــغ  ــته و مبل ــل خواس ــت اص ــال باب 109070000 ری
2278400 ریــال بابــت هزینــه دادرســی و مبلــغ 
3860000 ریــال  حــق الوکالــه وکیــل بــه انضمــام 
خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ ســر رســید 
چــک هــا ) دو فقــره چــک بشــماره هــای 
ریــال  مبلــغ 135000000  بــه   90/7/7-128071
عهــده بانــک مســکن و 525879- 90/7/7 بــه 
ــادرات  ــک ص ــده بان ــال عه ــغ 135000000 ری مبل
لغایــت زمــان پرداخــت آن بــر اســاس شــاخص 
ــران  در  ــالمی ای ــوری اس ــزی جمه ــک مرک بان
حــق محکــوم لــه و همچنیــن پرداخــت بملبــغ 
ــی در  ــر دولت ــم عش ــت نی ــال باب 5453500 ری
ــف  ــه مکل ــوم علی ــت  محک ــدوق دول ــق صن ح
ــرف ده  ــه : 1- ظ ــالغ اجرائی ــخ اب ــت از تاری اس
ــاده34  ــذارد ) م ــع اجــرا گ ــرا بموق ــاد آن روز مف
قانــون اجــرای احــکام مدنــی( .2- ترتیبــی 
بــرای پرداخــت محکــوم بــه بدهــد . 3- مالــی 
معرفــی کنــد کــه اجــرا حکــم و اســتیفا محکــوم 
ــادر  ــه از آن میســر باشــد. چنانچــه خــود را ق ب
ــرف  ــد ظ ــد بای ــه ندان ــاد اجرایی ــرای مف ــه اج ب
ــداد  ــامل تع ــود را ش ــوال خ ــه ام ــی روز کلی س

یــا مقــدار و قیمــت همــه امــوال منقــول و 
ــر  ــور مشــروح مشــتمل ب ــه ط ــول ، ب ــر منق غی
ــزد  ــوان ن ــر عن ــه ه ــه ب ــدی ک ــزان وجــوه نق می
ــی  ــاری ایران ــی و اعتب ــات مال ــا و موسس بانکه
یــا خارجــی دارد بــه همــراه مشــخصات دقیــق 
ــه  ــه او ب ــی ک ــه اموال ــور و کلی ــابهای مذک حس
هــر نحــو نــزد اشــخاص ثالــث دارد و کلیــه 
ــز فهرســت  ــث ونی ــات او از اشــخاص ثال مطالب
ــر در  ــر دیگ ــوع تغیی ــر ن ــاالت و ه ــل و انتق نق
امــوال مذکــور از زمــان یــک ســال  قبــل از 
طــرح دعــوای اعســار بــه ضمیمــه دادخواســت 
اعســار بــه مقــام قضائــی ارائــه نمایــد واال بــه در 
ــاز داشــت مــی شــود)  ــه ب خواســت محکــوم ل
ــت  ــرای محکومی ــوه اج ــون نح ــواد 8و3 قان م
ــه  ــوم علی ــودداری محک ــی 1394(  .4- خ مال
از اعــالم کامــل صــورت امــوال بــه منظــور 
فــرار از اجــرای حکــم ، حبــس تعزیــری در 
ــون  ــاده 34 قان ــی دارد. ) م ــت را در پ ــه هف ج
اجــرای احــکام مدنــی و مــاده 20 ق.م.ا و مــاده 
16 قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی 
ــر  ــه ه ــری ب ــه دیگ ــال ب ــال م 1394( 5- انتق
ــه نحــوی  ــن ب ــرار از ادای دی ــزه ف ــا انگی نحــو ب
ــون  ــت دی ــرای پرداخ ــوال ب ــده ام ــه باقیمان ک
کافــی نباشــد موجــب مجــازات تعزیــری درجــه 
شــش یــا جــزای نقــدی معــادل نصــف محکــوم 
ــاده 21  ــا هــردو مجــازات مــی شــود. ) م ــه ی ب
قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی 1394(. 
6- چنانچــه صــورت امــوال پــس از مهلــت ســی 
ــدان  ــه از زن ــوم علی ــه شــود آزادی محک روز ارائ
منــوط بــه موافقــت محکــوم لــه یــا تودیــع وثیقه 
یــا معرفــی کفیــل توســط محکــوم علیــه خواهــد 
ــون نحــوه اجــرای  ــاده 3 قان ــود.) تبصــره 1 م ب
ــعبه  ــر ش ــر دفت ــی 1394( مدی ــت مال محکومی
1 دادگاه عمومــی حقوقــی  شهرســتان شــاهین 

ــری  ــن منتظ ــه – محس ــهر و میم ش

مزایده 
بــه موجــب پرونــده اجرائــی کالســه 9500048 
ــی دو  ــالک ثبت ــه پ ــازه ب ــک مغ ــگ ی ــش دان ، ش
فرعــی از نهصــد و نــه اصلــی بخــش یــک گلپایــگان 
ثبــت و صــادر و بــه آقــای ســید نصــرت الــه 
ــی  ــق ســند رهن ــوری منتقــل شــده اســت. طب طه
شــماره بیســت و هشــت هــزار و صــد و چهــل 
مــورخ بیســت و یــک شــهریور ســال هزار و ســیصد 
ــگان،  ــه شــماره هشــت گلپای ــود و دو  دفترخان و ن
در قبــال طلــب بانــک پارســیان گلپایــگان و حقــوق 
دولتــی در رهــن بانــک پارســیان قــرار گرفته اســت. 
حــدود و مشــخصات: شــماال بــه طــول پنــج متــر و 
شــصت و پنــج صــدم متــر دیوار مشــترک بــا پالک 
نهصــد و نــه باقیمانــده. شــرقا در ســه قســمت، اول 
بــه طــول یــک متــر و بیســت و پنــج صــدم متــر، 
دوم کــه شــمالی اســت بــه طول ســی و پنــج صدم 
متــر و ســوم بــه طــول یــک متــر و پانــزده صــدم 
ــه و هشــتصد  ــود و ن ــه پــالک هشــتصد و ن متــر ب
و نــود و هشــت اول و دوم دیــواری اســت و ســوم 
ــه  ــا ب ــده غرب ــه باقیمان ــدو ن ــوار نهص ــه دی ــوار ب دی
ــر درب و  ــدم مت ــج ص ــود و پن ــر و ن ــول دو مت ط
ــالک  ــا پ ــی ب ــاژ احداث ــرو پاس ــه راه ــت ب دیواریس
نهصــدو وده کــه در امتــداد پاســاژ احداثــی بــا پالک 
نهصــد و ده کــه در امتــداد پاســاژ احداثــی بــه راهرو 
مشــترک بــا عــرض یــک متــر و ســی صــدم متــر 
بــه مســاحت پانــزده و ده صــدم مترمربــع . مــازاد 
ــه موجــب نامــه 93/01/21-93/2  ــور ب ــالک مذک پ
ــد.  ــی باش ــف م ــی توقی ــعبه دوم حقوق دادرس ش
پــالک مذکــور یــک واحــد تجــاری دو طبقــه واقــع 
ــدی  ــی زاه ــاژ قاض ــی پاس ــام خمین ــان ام در خیاب
روبــروی تعاونــی چهــارده بــا قدمــت حــدود ســی 
ــاه  ــورخ بیســتم مردادم ــان کار م ســال و دارای پای
ســال هزاروســیصد و نودو دو از شــهرداری گلپایگان 
مــی باشــد. طبقــه فوقانــی فاقــد راه پلــه می باشــد 
ــی و اســکلت آهــن و  ــح معمول ــن از مصال همچنی
ســقف طــاق ضربــی دارای درب آهنــی کــه نمــای 
ــی  ــی و مابق ــر کاش ــاع دومت ــا ارتف ــی آن ت داخل
گــچ مــی باشــد. مســاحت طبقــه هــم کــف پانــزده 
ــز  ــه اول نی ــع و طبق ــدم مترمرب ــع و ده ص مترمرب
پانــزده مترمربــع و ده صــدم مترمربــع مــی باشــد.  
طبــق نظــر کارشــناس رســمی بــه مبلــغ هشــتصد و 
ســی میلیــون ریــال ارزیابــی شــده اســت. پــالک 
ــخ بیســتم بهمــن مــاه ســال هــزارو  ــا تاری فــوق ت
ــه  ــدت یکســال بیم ــه م ــود و شــش ب ســیصدو ن
مــی باشــد. پــالک فــوق از ســاعت 9 الــی 12 
ــال  ــاه س ــی ام خردادم ــورخ س ــنبه م ــه ش روز س
هزاروســیصدونود و شــش، در اداره ثبــت اســناد 
ــان  ــگان، خیاب ــع در گلپای ــگان واق ــالک گلپای و ام
آیــت الــه خوانســاری، جنــب پمــپ بنزیــن از 
ــده از  ــه فــروش مــی رســد. مزای ــده ب طریــق مزای
مبلــغ هشــتصدو ســی میلیــون ریــال شــروع و بــه 
ــی  ــه م ــدًا فروخت ــت پیشــنهادی نق ــن قیم باالتری
شــود. متقاضیــان مــی تواننــد از مــورد مزایــده 
واقــع در گلپایــگان خیابــان امــام خمینــی، پاســاژ 
ــد  ــارده بازدی ــی چه ــروی تعاون قاضــی زاهــدی روب
نماینــد. الزم بــه ذکــر اســت پرداخــت بدهــی هــای 
ــرق، گاز اعــم از حــق انشــعاب و  ــه آب، ب ــوط ب مرب
یــا حــق اشــتراک و مصــرف در صورتــی کــه مــورد 
مزایــده دارای آنهــا باشــد و نیــز بدهــی هــای 
ــخ  ــا تاری ــره ت ــوارض شــهرداری و غی ــی و ع مالیات
مزایــده اعــم از اینکــه رقــم قطعــی آن معلــوم شــده 
یــا نشــده باشــد بــه عهــده برنــده مزایــده اســت و 
نیــز در صــورت وجــود مــازاد، وجــوه پرداختــی بابت 
هزینــه هــای فــوق از محــل مــازاد بــه برنــده مزایده 
مســترد خواهــد شــد و نیــم عشــر و حــق مزایــده 
نقــدًا وصــول مــی گــردد ضمنــًا چنانچــه روز مزایــده 
ــد از  ــده روز اداری بع ــردد، مزای ــمی گ ــل رس تعطی
ــی در همــان ســاعت و مــکان مقــرر برگــزار  تعطیل

خواهــد شــد.
تاریخ انتشار آگهی: 1396/03/09                        

اداره ثبــت اســناد و امــالک  از طــرف رئیــس 
وصفــی صادقــی  گلپایگان-مهــدی 

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانــم وجیهــه ســیفی   دارای شــماره شناســنامه 
ــه 213/96  ــه کالس ــت ب ــرح دادخواس ــه ش 5 ب
ــت  ــن شــورا درخواســت گواهــی حصــر وراث از ای
نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان 
محمــد حســین ســیفی     به شــماره شناســنامه 
5 در تاریــخ 96/02/16 در اقامتــگاه دائمــی خــود 
ــر  ــوم منحص ــه آنمرح ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ب
ــد  ــد محم ــیفی فرزن ــه س ــه : 1.وجیه ــت ب اس

حســن ش ش 5 
ــن ش  ــد حس ــد محم ــیفی فرزن ــه س 2.فاطم

14 ش 
ــن ش  ــد حس ــد محم ــیفی فرزن ــه س 3.نجیم

26 ش 
ــن ش  ــد حس ــد محم ــیفی فرزن ــدی س 4.مه

 2 ش 
ــی ش ش  ــد تق ــد محم ــی فرزن ــال کلبعل 5.لی

625
متوفی ورثه  دیگری ندارد . 

اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتی درخواســت 
ــا  ــد ت ــی نمای ــی م ــت آگه ــک نوب ــور را در ی مزب
ــه ای  ــا وصیتنام ــی دارد و ی ــی اعتراض ــر کس ه
از متوفــی نــزد او مــی باشــد ظــرف یــک مــاه از 
تاریــخ نشــر آگهــی بــه ایــن شــورا تحویــل دارد ، 
بدیهــی اســت بــا انقضــای مهلــت مقــرر گواهــی 

انحصــار وراثــت صــادر خواهــد شــد . 
اختــالف  حــل  شــورای  اول  شــعبه  رئیــس 

گلپایــگان شهرســتان 
علیرضا رجبی 

م الف 172 
 

مفاد آراء
آگهــی موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آئیــن 
نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی  و 
اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی 

برابــر آراء صــادره هیــات / هیــات هــای موضــوع 
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر در 
واحــد ثبتــی منطقــه مرکــزی اصفهــان تصرفــات 
مالکانــه و بالمعــارض متقاضیــان محــرز گردیــده 
ــالک  ــان و ام ــخصات متقاضی ــذا مش ــت. ل اس
ــه منظــور اطــالع  ــر ب ــه شــرح زی مــورد تقاضــا ب
ــی  ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــوم در دو نوب عم
ــبت  ــخاص نس ــه اش ــی ک ــود در صورت ــی ش م
بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضیــان اعتراضــی 
ــار  ــخ انتش ــد از تاری ــی توانن ــند. م ــته باش داش
اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود 
را بــه اداره ثبــت اســناد و امــالک محــل تســلیم 
و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف مــدت یــک مــاه 
از تاریــخ تســلیم اعتــراض ، دادخواســت خــود را 

بــه مرجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. 
شــماره  رای  برابــر   -1 ردیــف 
 1396/02/30 139660302023000240مــورخ 
آقــای ابوالقاســم اثناعشــری     بــه شــماره 
شناســنامه 55 کدملــی 5129750276صــادره از 
ــدانگ  ــر شش ــن ب ــد حس ــفلی فرزن ــمیرم س س
یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 105 متــر مربــع 
مفــروزی از پــالک شــماره 36 فرعــی از 5048- 
ــه  ــان ک ــت اصفه ــش 4  ثب ــع در بخ ــی واق اصل
در ازای مالکیــت مشــاعی اولیــه محــرز گردیــده 
اســت. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت 
مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات 

ــد.  ــد ش ــادر خواه ــت ص ــند مالکی س
تاریخ انتشار نوبت اول : 96/3/9

تاریخ انتشار نوبت دوم : 96/3/24 
شماره : 6780/ م الف امیر حسین صفائی 

رئیــس منطقــه ثبــت اســناد و امــالک مرکــزی 
اصفهــان

مفاد آراء
آگهــی موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آئیــن 
نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی  و 
اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی 

برابــر آراء صــادره هیــات / هیــات هــای موضــوع 
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر در 
واحــد ثبتــی منطقــه مرکــزی اصفهــان تصرفــات 
مالکانــه و بالمعــارض متقاضیــان محــرز گردیــده 
ــالک  ــان و ام ــخصات متقاضی ــذا مش ــت. ل اس
ــه منظــور اطــالع  ــر ب ــه شــرح زی مــورد تقاضــا ب
ــی  ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــوم در دو نوب عم
ــبت  ــخاص نس ــه اش ــی ک ــود در صورت ــی ش م
بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضیــان اعتراضــی 
ــار  ــخ انتش ــد از تاری ــی توانن ــند. م ــته باش داش
اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود 
را بــه اداره ثبــت اســناد و امــالک محــل تســلیم 
و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف مــدت یــک مــاه 
از تاریــخ تســلیم اعتــراض ، دادخواســت خــود را 

بــه مرجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. 
شــماره  رای  برابــر   -1 ردیــف 
 1396/02/30 139660302023000227مــورخ 
شــماره  بــه  جعفــری       حســین  آقــای 
ــادره از  ــی 1289806845ص ــنامه 12 کدمل شناس
اصفهــان  فرزنــد احمــد  بــر ششــدانگ یکبــاب 
ــع  ــر مرب ــاحت 325/91 مت ــه مس ــاختمان ب س
ــماره 3955 و 3957  -  ــالک ش ــروزی از پ مف
اصلــی واقــع در بخــش 4  ثبــت اصفهــان کــه در 
ــده  ــرز گردی ــه مح ــاعی اولی ــت مش ازای مالکی
اســت. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت 
مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات 

ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 96/3/9

تاریخ انتشار نوبت دوم : 96/3/24 
شماره : 6542/ م الف 

امیر حسین صفائی 
رئیــس منطقــه ثبــت اســناد و امــالک مرکــزی 

اصفهــان

دادنامه 
تاریــخ   9609970350900212  :  شــماردادنامه 

 1396/2/26 : تنظیــم 
شماره پرونده : 9509980350900897   

شماره بایگانی شعبه : 951035 
خواهــان: آقــای ایــرج حیاتــی فرزنــد ابوالفتــح 
بــا وکالــت خانــم فــروغ معتدلــی ســرکره 
ــان-  ــتان اصفه ــانی اس ــه نش ــن ب ــد بهم فرزن
شــاهین  شــهرومیمه-  شــاهین  شهرســتان 
ــن 3 و  ــی بی ــم فرع ــار نی ــن عط ــهر - خیاب ش
4 غربــی ســاختمان ترنــج طبقــه اول واحــد 2 
همــراه 09139164205 و خانــم اکــرم معطــری 
فرزنــد حســنعلی بــه نشــانی اســتان اصفهــان- 
شهرســتان شــاهین شــهرومیمه - شــاهین 
ــن 3 و  ــی بی ــم فرع ــار نی ــان عط ــهر - خیاب ش
4 غربــی ســاختمان ترنــج طبقــه اول واحــد 2 

09132323788 همــراه 
خواندگان:

1. آقــای حســن علــی نقیــان 2. آقــای مهــدی 
علینقیــان همگــی بــه نشــانی مجهــول المــکان

3. آقــای حمیــد مظفــری جــزی 4. آقــای 
حســین مظفــری همگــی بــه نشــانی اصفهــان 
 14 - جنــب کالنتــری  بزرگمهــر  خیابــان   -
فروشــگاه کاالی ســاختمانی احســان پــالک 5

5. آقــای فرهــاد مظفــری 6 خانــم روح انگیــز 
احمــدی 7: آقــای ســعید مظفــری همگــی 
ــر --  ــان برزگمه ــان - خیاب ــانی اصفه ــه نش ب
جنــب کالنتــری 14 فروشــگاه کاالی ســاختمانی 

ــالک 5 ــان پ احس
8. خانــم ژیــال مظفــری 9. خانــم زهــرا مظفری 
خیابــان   - اصفهــان  نشــانی  بــه  همگــی 
برزگمهــر - جنــب کالنتــری 14 فروشــگاه کاالی 

ــالک 5 ــان پ ــاختمانی احس س
اجرایــی  عملیــات  بــه  اعتــراض  خواســته: 
)موضــوع مــواد 146 و 147 قانــون اجــرای 
ــا بررســی  ــی ( گردشــکار: دادگاه ب احــکام مدن
اوراق پرونــده ختــم رســیدگی را اعــالم و بشــرح 

ــد. ــی نمای ــدور رای م ــادرت بص ــر مب زی
ثالــث  اعتــراض  خصــوص  در  دادگاه  رأی 
فرزنــد  حیاتــی  ایــرج  خواهــان  اجرائــی 
ابوالفتــح بــا وکالــت 1-فــروغ معتدلــی ســرکره 
2- اکــرم معطــری فرزنــد حســنعلی بطرفیــت 
معتــرض علیهــم ثالــث اجرائــی 1-حســن 
)طلبــکاران(  علینقیــان  دو  هــر  مهــدی   -2
3- حمیــد 4- زهــرا5- ژیــال 6-فرهــاد 7- 
ــری 9- روح  ــی مظف حســین 8- ســعید همگ
ــودروی  ــف خ ــه توقی ــدی نســبت ب ــر احم انگی
زانتیــا بــه شــماره ایــران 43-657ل 15 دادگاه 
صرفنظــر از اینکــه بــه نظــر مــی رســد محکــوم 
ــم مقامــی از مورثشــان  ــه قائ ــم اجــرای ب علیه
محکــوم بــه پرداخــت دیــن شــده انــد و بدهــی 
بایــد از ماتــرک پرداخــت گــردد و ورثــه بــا 
فــروش بعــض از ماتــرک و قبــول آن مســؤول 
ــو از امــوال خودشــان مــی  پرداخــت بدهــی ول
باشــند و حتــی نوعــی مســؤولیت تضامنــی 
ــا  ــی از انه ــه بعض ــی ک ــان در صورت ــرای ایش ب
مفلــس یــا معســر گردنــد ایجــاد شــده اســت 
امــا بــه هــر حــال مــال توقیــف شــده حســب 
ــادی  ــه ای ــل از توقیــف ب ــرازی قب مســتندات اب
ماقبــل معتــرض ثالــث انتقــال داده شــده 
اســت لــذا اعتــراض ثالــث را محــرز تشــخیص 
ــون اجــرای احــکام  ــاده 147 قان ــه م مســتدًا ب
ــی  ــف از خودروی ــع توقی ــر رف ــم ب ــی حک مدن
توقیــف شــده مزبــور صــادرو اعــالم مــی گــردد. 
رأی صــادره ظــرف مــدت بیســت روز پــس از 
ابــالغ قابــل تجدیدنظــر خواهــی در دادگاههــای 

ــد .  ــی باش ــتان م ــر اس تجدیدنظ
م الف 7150

حقوقــی  عمومــی  دادگاه   9 شــعبه  رئیــس 
اصفهــان

محمدرضا خانی

آگهی ابالغ
شــماره ابالغنامــه : 9610100361702025 شــماره 
ــی  ــده : 9609980361700006 شــماره بایگان پرون

شــعبه : 960006 تاریــخ تنظیــم : 96/3/1 
ــتی  ــی دادخواس ــب مجلس ــی ادی ــان عل خواه
ــر  ــدی طاه ــید مه ــدگان س ــت خوان ــه طرفی ب
ــوروش  ــران خ ــی و مه ــوک دالئل زاده و بدرالمل
و مرضیــه خــوروش و مریــم خــوروش و مریــم 
خــوروش و ســاموئل یعقوبیــان و مــژگان لوئــی 
زاده و فاطمــه درویــش زاده بروجنــی و اکبــر گل 
ســرخی اصفهانــی و ارزو صفــاری محمــد ابــادی 
بــه خواســته ابطــال ســند رســمی پــالک ثبتــی 
8ســابق(  )ممیــز   4824-209 و   4825-209
ــوق  ــک ف ــم ســند رســمی مل ــه تنظی ــزام ب و ال
شهرســتان  عمومــی  هــای  دادگاه  تقدیــم 
اصفهــان نمــوده کــه جهــت رســیدگی بــه شــعبه 
28 دادگاه عمومــی حقوقــی شهرســتان اصفهــان 
واقــع در اصفهــان - خ چهاربــاغ بــاال - خ شــهید 
نیکبخــت - ســاختمان دادگســتری کل اســتان 
اصفهــان - طبقــه 2 اتــاق شــماره 214 ارجــاع و 
ــه در  ــده ک ــت گردی ــه کالســه 960006ح/28 ثب ب
ــخ  ــه تاری ــیدگی ب ــت رس ــی وق ــان دادرس جری
96/5/25 ســاعت 09:00 تعییــن گردیــده لــذا 
ــدگان  ــودن خوان ــکان ب ــول الم ــت مجه ــه عل ب
ــاده 73  ــز م ــه تجوی ــان و ب ــت خواه و درخواس
ــون آییــن دادرســی دادگاه هــای عمومــی و  قان
انقــالب در امــور مدنــی و دســتور دادگاه مراتــب 
یــک نوبــت در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار 
ــک  ــرف ی ــدگان ظ ــا خوان ــود ت ــی ش ــی م آگه
ــی و اطــالع از  ــخ نشــر آگه ــس از تاری ــه پ هفت
ــالم  ــن اع ــه و ضم ــه دادگاه مراجع ــاد آن ب مف
ــت  ــخه دوم دادخواس ــود نس ــل خ ــانی کام نش
ــوق  ــان ف ــخ وزم ــم را دریافــت و در تاری و ضمائ
جهــت رســیدگی حاضــر گردنــد . بدیهــی اســت 
درصــورت عــدم حضوروفــق قانــون تصمیــم 

ــری خواهــد شــد.  گی
م الف 7127

دادگاه   28 شــعبه  حقوقــی  دادگاه  منشــی 
اصفهــان شهرســتان  حقوقــی  عمومــی 
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ورزش بانوان
دونده ملی پوش اصفهانی:

 انصراف را به کسب نتیجه 
غیرقابل قبول ترجیح دادم

دونــده ملی پــوش اصفهانــی گفــت: ترجیــح دادم بــا 
قــدرت بیشــتری ســال آینــده در مــاده ۲۰۰ متــر ســرعت 
ــه  ــا اینک ــم ت ــرکت کن ــامی ش ــورهای اس ــای کش بازی ه
امســال بــا شــرایط و آمادگــی کــم، نتیجــه غیرقابــل قبولی 
ــورش  ــاره حض ــی درب ــه فصیح ــت آورم. فرزان ــه دس را ب
در بازی هــای کشــورهای اســامی اظهــار کــرد: ســطح 
ــاال  ــی ب ــامی خیل ــورهای اس ــای کش ــابقات بازی ه مس
بــود و دونــده دارنــده مــدال نقــره ۱۰۰ متــر ســرعت همیــن 
رقابت هــا در ســال گذشــته، رکــورد امســال را داشــت؛ ولــی 
مــا امســال حتــی نتوانســتیم بــه مرحلــه فینــال راه پیــدا 

کنیــم.
 فصیحــی بــا بیــان اینکــه مــا هــم دوســت داریــم مــدال 
بگیریــم، امــا بعضــی مواقــع نمی شــود، عنــوان کــرد: 
ــا  ــی م ــتند؛ ول ــرفت هس ــال پیش ــر در ح ــورهای دیگ کش
ــتیم  ــرفت هس ــه پس ــی رو ب ــا حت ــا زدن ی ــال درج  در ح
و بایــد بــه دنبــال دلیــل اصلــی این موضــوع رفــت و هرچه 
زودتــر جلــوی آن را گرفــت. فصیحــی دلیــل انصرافــش را 
از حضــور در مــاده ۲۰۰ متــر ســرعت بازی هــای کشــورهای 
ــن  ــرای حضــور در ای ــودن شــرایط ب اســامی، مســاعد نب
بخــش عنــوان کــرد و افــزود: قــرار نبــود در مــاده ۲۰۰ متــر 
ــر اســت  ــم؛ چــون تخصــص مــن ۶۰ و ۱۰۰ مت شــرکت کن
ــم  ــر تی ــدگان ۲۰۰ مت ــب دون ــزو ترکی ــت ج ــت اس و درس
ــنجیدم  ــرایط را س ــه ش ــی ک ــا زمان ــودم، ام ــورمان ب کش

تصمیــم بــه انصــراف گرفتــم. ایمنــا

داور اصفهانی هندبال درگذشت
ــر و داور  ــن، ناظ ــی، بازیک ــان کیان مرج کیمیای وطن
هندبــال اصفهــان، روز گذشــته بــر اثــر بیمــاری درگذشــت. 
وی کــه از بیمــاری قلبــی رنــج می بــرد، روز دوشــنبه جــان 
بــه جــان آفریــن تســلیم کــرد و جامعــه هندبــال اصفهــان 

را در غم و اندوه فروبرد.

 انتخابی تیم ملی کاراته بانوان 
در یک نگاه

ــی  ــوان در حال ــه بان ــی کارات ــم مل ــی تی رقابت هــای انتخاب
ــا شــناخت تیــم اعزامــی بــه مســابقات قهرمانــی آســیا  ب
بــه پایــان رســید کــه شکســت و حــذف ســرگروه پرافتخــار 
ــی  ــم مل ــرگروه تی ــعلی، س ــود. عباس ــاق ب ــن اتف مهم تری
ــاله  ــوان ۲۲ س ــی ج ــه آقای ــا محدث ــاف ب ــوان، در مص بان
ــت داد  ــه شکس ــن ب ــار ت ــوان دو ب ــم بان ــاهی تی کرمانش
ــای  ــتن 4 ط ــار داش ــا در اختی ــال ۲۰۱۱ و ب ــد از س ــا بع ت
ــار حضــور در مســابقات قهرمانــی  قــاره ای، بــرای اولیــن ب
قــاره کهــن را از دســت بدهــد. همچنیــن فاطمــه چاالکــی 
کاراتــه کای بــا تجربــه بانــوان در پیــکار بــا طروات خاکســار 
برنــز  و  فرانســه  وان  طــای کاراتــه  کاراته کایــی کــه 
بازی هــای کشــورهای اســامی را کســب کــرده بــود، دو بــار 
ــواز  ــا ج ــرد ت ــذار ک ــار نتیجــه را واگ ــک ب ــروز شــد و ی پی

ــد. ایســنا ــب کن ــیایی را کس ــای آس ــور در رقابت ه حض

کوتاه اخبار 
 مجمع عمومی سازمان لیگ 

در دست اصفهانی ها
از چهــار مدیــر عامــل لیــگ برتــری کــه طبــق اساســنامه 
ــند، ۲  ــگ باش ــازمان لی ــی س ــع عموم ــو مجم ــد عض بای
نفــر مدیــران عامــل باشــگاه های اصفهانــی هســتند. 
طبــق اساســنامه ســازمان لیــگ بایــد چهــار مدیــر عامــل 
باشــگاه های لیــگ برتــری عضــو مجمــع عمومــی ســازمان 
لیــگ باشــند؛ از ایــن رو، مجمــع عمومــی ســازمان لیــگ 
فوتبــال  فدراســیون  رئیــس  بــا حضــور  گذشــته  روز 
رئیــس ســازمان لیــگ و تعــدادی از مدیــران عامــل 
ــری  ــا رأی گی ــد ت ــکیل ش ــری تش ــگ برت ــگاه های لی باش
بــرای انتخــاب ســه مدیــر عامــل منتخــب صــورت گیــرد. 
ــی  ــارس جنوب ــان )پ ــرام رضایی ــری، به ــان رأی گی در پای
جــم(، محســن طاهــری )ســپاهان اصفهــان( و هوشــنگ 
نصیــرزاده )گســترش فــوالد تبریــز( بــه عضویــت مجمــع 
عمومــی ســازمان لیــگ درآمدنــد و جــای ســعید عباســی 
اصغــر باقریــان و منصــور قنبــرزاده را گرفتنــد کــه بــه عنوان 
ــز  ــل ســابق باشــگاه های تراکتورســازی تبری ــران عام  مدی
ســپاهان اصفهــان و نفــت تهــران تــا پیــش از ایــن عضــو 
ــر  ــوان مدی ــه عن ــه ب ــم ک ــد. ســعید آذری ه ــع بودن مجم
ــه  ــاکان ب ــود، کم ــع ب ــو مجم ــا عض ــن قب ــل ذوب آه عام
فعالیــت خــود ادامــه خواهــد داد. بــه ایــن ترتیــب، نیمــی 
از نماینــدگان لیــگ برتــر در مجمــع عمومــی ســازمان 
ــال حاضــر باشــگاه های  ــل ح ــران عام ــگ شــامل مدی لی

ــتند. ورزش 3 ــی هس اصفهان

مدافع ذوب آهن به پیکان پیوست
ــه  ــع فصــل گذشــته ذوب آهــن ب حجــت حــق وردی مداف
ــی ۲4  ــع میان ــق وردی مداف ــت ح ــت. حج ــکان پیوس پی
ســاله باشــگاه ذوب آهــن اصفهــان، روز دوشــنبه بــا حضــور 
ــا محمــود شــیعی،  در باشــگاه پیــکان و پــس از توافــق ب
مدیــر عامــل باشــگاه بــا امضای قــراردادی دو ســاله رســما 

بــه جمــع شــاگردان مجیــد جالــی اضافــه شــد. مهــر

جریمه هندبال ایران منتفی شد
بــا پیگیــری و مذاکــرات فدراســیون هندبــال، حکــم عــدم 
حضــور تیــم جوانــان بانــوان در مســابقات آســیایی باطــل 
شــد. بــا پیگیری هــا و مذاکــرات فدراســیون هندبــال 
ــا  ــی از جریمه ه ــرر شــد یک ــا کنفدراســیون آســیایی مق ب
ــوان  ــان بان ــه عــدم حضــور تیــم ملــی جوان ــوط ب کــه مرب
ــود، بخشــیده شــود.  در مســابقات آســیایی ایــن رشــته ب
فدراســیون هندبــال در 4 مــورد مجبــور بــه پرداخــت 
ــا  ــه ب ــت ک ــیایی اس ــیون آس ــه فدراس ــدی ب ــه نق جریم
ــیده  ــی بخش ــه یک ــن 4 جریم ــده از ای ــری انجام ش پیگی
و مابقــی تقســیط شــده و یکــی از اقســاط نیــز پرداخــت 
ــه  ــاط ب ــع اقس ــت به موق ــورت پرداخ ــت. در ص ــده اس ش
ــات  ــق نج ــر تعلی ــران از خط ــال ای ــاد هندب ــال زی احتم

ــال ــیون هندب ــت. فدراس ــد یاف خواه

B.Abbaszade@eskimia.ir
بردیا عباس زادهگروه ورزش

ــه یک هشــتم  ــران در مرحل پرســپولیس ای
ــم  ــاف تی ــه مص ــیا ب ــان آس ــگ قهرمان لی

ــی رود.  ــر م ــای قط لخوی
رفــت  دیــدار  در  پایتخــت  قرمزپوشــان 
آزادی،  تماشــاگر  بــدون  ورزشــگاه  در 
ــر کســب  ــر صف ــر ب ــر از صف نتیجــه ای بهت
نکردنــد؛ البتــه نبایــد از ایــن نکتــه گذشــت 
ــی  ــه پنالت ــک ضرب ــی ها ی ــه پرسپولیس ک
را از دســت دادنــد؛ بــه همیــن دلیــل هــم 
ــرای  ــا ب ــپولیس لخوی ــروز پرس ــت ام رقاب

ــی را دارد. ــرگ و زندگ ــم م ــا حک قرمزه
 پرسپولیس

قرمزهــا  ســرمربی  ایوانکوویــچ،  برانکــو 
ــی  ــط هجوم ــروز روی خ ــدار ام ــرای دی ب
ــرده  ــاز ک ــژه ای ب ــاب وی ــود حس ــم خ  تی
محســن  رفیعــی،  ســروش  اســت. 
ــور  ــی علیپ ــری، عل ــد امی ــلمان، وحی مس
و در نهایــت مهــدی طارمــی امیدهــای 
خانــه  در  گل  زدن  بــرای  پرســپولیس 

می رونــد.  شــمار  بــه  قطرهــا 
در صورتــی کــه سرخپوشــان موفــق بــه 
ــا  ــل لخوی ــروز مقاب ــازی ام ــت گل در ب ثب
ــن  ــت از ای ــورت شکس ــا در ص ــوند، تنه ش
رقابت هــا حــذف خواهنــد شــد و بــا توجــه 

بــه قــدرت تدافعــی قابــل قبــول ایــن تیــم 
ــد  ــن خواه ــی دور از ذه ــئله کم ــن مس ای

ــود.  ب
ــک  ــا ی ــا تنه ــن رقابت ه پرســپولیس در ای
بــار برابــر الریــان شکســت خــورد و تجربــه 
تلــخ باخــت در دوحــه را دارد و مطمئنــا 
ایــن بــار آن هــا بــا تجربــه از آن بــازی 
نمی خواهنــد وداع بــا آســیا را در زمیــن 

ــند.  ــاهد باش ــف ش حری

بایــد دیــد قــدرت تهاجمــی سرخپوشــان با 
اســتفاده از ایــن عناصــر در نهایــت خواهــد 
خواســته  بــه  را  پرســپولیس  توانســت 
یــا  برســاند  فصــل  ایــن  در   بزرگــش 

خیر.

 لخویا
لخویــا در دیدارهــای قبلــی ۶ گل دریافــت 

کــرده اســت. 
تنهــا در دو بــازی موفــق بــه کلیــن شــیت 
ــوت  ــار ش ــا، ۲5 ب ــن بازی ه ــده و در ای ش

داخــل چارچــوب داشــته اســت. 
ــار ناکامــی در  ــا 87 تــکل موفــق و 38 ب ب
ایــن راه و 3۶7 بــار موفقیــت در دوئــل 
ــار  ــل 3۲4 ب ــف در مقاب ــان حری ــا بازیکن ب
ناکامــی، ایــن تیــم ســاختار متوســطی در 

ــی دارد.  ــط میان ــاع و خ دف
برتریــن بازیکــن ایــن تیــم از نظــر گلزنــی 
ــه هــی از کــره  جنوبــی اســت کــه  ــام تائ ن
در دیــدار رفــت برابــر پرســپولیس نیــز 
ــبت  ــری نس ــت و باکیفیت ت ــرد مثب عملک
بــه جــا  از خــود  بازیکنــان  دیگــر  بــه 
گذاشــت و المســاکنی و العربــی بــا 3 
گل زده، در رده دوم گلزنــان برتــر لخویــا در 

ــد.  ــرار دارن ــان ق ــگ قهرمان لی
بهتریــن پاســور گل ایــن تیــم المســاکنی و 
نــام تائــه هــی هســتند کــه 3 پــاس گل تــا 

بــه اینجــا بــه نــام خــود کرده انــد. 
ــاس گل در  ــا دو پ ــف ب ــن عفی ــی حس عل
رده بعــدی و الموعــز علــی، خلیــد مفتــاح 
و کریــم بودیــاف بــا یــک پــاس گل در 

ــد.  ــرار دارن ــدی ق ــای بع رده ه

هــم پرســپولیس و هــم لخویــا از نظــر 
آمــار  پــاس  ارســال  و  تــوپ  گــردش 
فوق العــاده ای از خــود بــه جــا گذاشــته اند.

 لخویــا بــا ۲5۶۱ پــاس برابــر پرســپولیس 
کــه ۲459 پــاس را ثبــت کــرده، قــرار 

گرفته اســت. 
ایــن دو تیــم در پــاس اشــتباه نیــز رقابــت 
ــا 7۰۱  ــد و لخوی ــر دارن ــا یکدیگ ــی ب نزدیک
ــاس  ــاس اشــتباه و پرســپولیس 75۲ پ پ

اشــتباه داشــته اســت.
 حواشی

پرسپولیســی ها در ایــن دیــدار ســامان 
ــت  ــل مصدومی ــه دلی ــان را ب ــان جه نریم
در اختیــار نخواهنــد داشــت؛ امــا در آن 

ــی  ــم مراکش ــی، مهاج ــف العرب ــو یوس س
ــت  ــود را پش ــت خ ــا دوران مصدومی لخوی
ســر گذاشــته و بــه احتمــال قــوی در دیدار 
مقابــل پرســپولیس در ترکیــب حضــور 

ــت.  ــد داش خواه
مهــدی طارمــی، آقــای گل لیــگ برتــر 
ایــران کــه در دیــدار رفــت یــک ضربــه 
ــا  ــا ب ــن روزه ــت داد، ای ــی را از دس پنالت
ــات پرســپولیس حضــور  ــت در تمرین جدی

دارد. 
قطعــا مهــدی بــا انگیزه تریــن بازیکــن 
ــود  ــد ب ــا خواه ــا لخوی ــدار ب ــا در دی قرمزه
ــر  ــر فک ــام در قط ــز انتق ــزی ج ــه چی و ب

ــرد. ــد ک نخواه

نگاهی به دیدار پرسپولیس - لخویا

طارمی و فرصتی برای انتقام

ــت  ــت دول ــس و هیئ ــه ای از مجل ــته و گریخت ــار جس اخب
ــش  ــی بخ ــال جدای ــر احتم ــی ب ــد مبن ــوش می رس ــه گ ب
ــه  ــی ک ــن انتقادات ــان از وزارت ورزش. یکــی از مهم تری جوان
ــوده  ــر وارد ب ــال های اخی ــان در س ــر ورزش و جوان ــه وزی ب
ــوده  ــه ب ــن وزارتخان ــان ای ــت جوان ضعــف در بخــش معاون
ــر ورزش  ــده ای از وزی اســت. نماینده هــا و کارشناســان عدی
ــم از  ــته اند. ه ــه داش ــوع گای ــن موض ــت ای ــان باب و جوان
گــودرزی و هــم از ســلطانی فر؛ حتــی بارهــا گــودرزی را بــه 
ــن بخــش از  ــه ای ــی ب ــت بی توجه مجلــس کشــاندند و باب

ــد.  ــد و از او ســؤال کردن ــر دادن ــه او تذک ــه، ب وزارتخان
ــن  ــده در ای ــم گمش ــیار مه ــه بس ــک نکت ــال ی ــن ح ــا ای ب
میــان ایــن بــود: شــرح وظایــف و البتــه بودجــه ای کــه قــرار 
ــان  ــود پــس از شــش مــاه از ادغــام ســازمان ملــی جوان ب
بــا وزارت ورزش بــه مجلــس بــرود و تأییــد شــود و ســپس 

بــه وزارت ورزش و جوانــان ابــاغ شــود بــا 5 ســال و ۶ مــاه 
تأخیــر هنــوز در دســت بررســی در کمیسیون هاســت. علــی 
ــی  ــد: در حال ــهر، می گوی ــردم قائم ش ــده م ــی، نماین ادیان
پــس از گذشــت بیــش از ۶ ســال الیحــه »اهــداف، وظایــف 
و اختیــارات وزارت ورزش و جوانــان« اخیــرا در دســت 
کمیســیون های مختلــف مجلــس بــرای بررســی قــرار 
گرفتــه کــه بــا وجــود آغــاز بررســی ایــن الیحــه در مجلــس، 
ــازمان  ــس س ــه رئی ــه ای ب ــی در نام ــور به تازگ رئیس جمه
ــی  ــای ســازمان مل ــور اداری و اســتخدامی، دســتور احی ام

ــان را داده اســت.  جوان
ــب  ــد و تکذی ــس تأیی ــای مجل ــه در راهروه ــر ک ــن خب ای
می شــود، بــا خــروج الیحــه بررســی بودجــه بــه نظــر 
می رســد ایــن اتفــاق رخ می دهــد؛ هــر چنــد ایــن موضــوع 

ــت. مهــر ــمی نیس ــس رس ــوز در مجل ــم هن ه

ــه واســطه  ــه ب ــر عامــل ســابق باشــگاه تراکتورســازی ک مدی
ســابقه و مدارکــی کــه در اختیــار دارد مدعــی مالکیــت ایــن 
باشــگاه پرهــوادار شــده، می گویــد زمانــی کــه باشــگاه را بــه 
دســت مالــک فعلــی ســپرده، هیــچ بدهــی نداشــته اســت. 
ــا را  ــای فیف ــه پ ــد ک ــام کن ــه صراحــت اع او حاضــر نشــد ب
بــه ماجــرای مالکیــت تراکتورســازی بــاز خواهــد کــرد یــا نــه. 
ناصــر شــفق، مدعــی مالکیــت باشــگاه تراکتورســازی، دربــاره 
ــه  ــا ب ــته م ــال های گذش ــرد: در س ــار ک ــود اظه ــای خ ادع
دلیــل مشــکاتی کــه وجــود داشــت نتوانســتیم در رأس کار 
باشــیم و مالکیــت باشــگاه را بــر عهــده بگیریــم. اکنــون نیــز 
ــا نتایجــی کــه گرفتــه شــده، بهتــر اســت  احســاس کــردم ب
بــه ایــن زمینــه بپــردازم و دوبــاره مالکیــت تراکتورســازی را بر 
عهــده بگیــرم؛ امــا متاســفانه اســتقبال خوبــی از مــن نشــد 
ــوم.  ــل ش ــیون وارد عم ــق فدراس ــم از طری ــم گرفت و تصمی

ــردم  ــه ک ــیون ارائ ــه فدراس ــود را ب ــتندات خ ــدارک و مس  م
و آن هــا نیــز هفــت روز از مــن مهلــت خواســتند تا مســتندات 
ــس از  ــد و پ ــز ببینن ــی باشــگاه را نی ــران فعل ــدارک مدی و م
ــازی  ــت تراکتورس ــرای مالکی ــود را ب ــی خ ــم قطع آن تصمی
بگیرنــد. مطمئنــا روی حــرف خــود می مانــم؛ امــا بــه 
تصمیــم فدراســیون احتــرام خواهــم گذاشــت. مــدارک 
مــن معتبــر و مســتند اســت و امیــدوارم کــه دوبــاره بتوانــم 
مالکیــت تراکتــور را بــر عهــده بگیــرم. ناصــر شــفق در پاســخ 
ــررش  ــه ض ــیون ب ــر رأی فدراس ــه اگ ــش ک ــن پرس ــه ای ب
ــا خیــر، تصریــح کــرد:  ــه فیفــا اعتــراض می کنــد ی باشــد، ب
قصــد ایــن کار را نداشــتم. باشــگاه بــا بیانیــه ای کــه داد، فــرار 
ــرد، مــن  ــن کار را نمی ک ــر ای ــرد. اگ ــاز ک ــی را آغ ــه جلوی رو ب
نیــز حاضــر بــودم کــه بــه فیفــا شــکایت نکنــم؛ امــا اکنــون 
نمی توانــم بگویــم کــه ایــن کار را می کنــم یــا خیــر. ورزش 3

،،
قطعــا مهــدی با انگیزه تریــن بازیکن 
قرمزهــا در دیــدار بــا لخویــا خواهــد 
در  انتقــام  جــز  چیــزی  بــه  و  بــود 

قطــر فکــر نخواهــد کــرد

وضعیت بغرنج مالکیت تراکتوراحتمال جدایی ورزش از جوانان

ورزش

 آگهی ابالغ
شــماره اباغنامه : 9۶۱۰۱۰۰3۶۱7۰۲۰4۰ شــماره 
پرونــده : 9۶۰998۰3۶۱7۰۰۱7۶ شــماره بایگانــی 

شــعبه : 9۶۰۱93 تاریــخ تنظیــم : 9۶/3/۱ 
ورنوســفادرانی  بلــوری  عباســعلی  خواهــان 
دادخواســتی بــه طرفیــت خوانــدگان اســماعیل 
ــه  ــه وج ــته مطالب ــه خواس ــی ب ــادری بلداج ن
ــی  ــای عموم ــم دادگاه ه ــفته تقدی ــره س 9 فق
جهــت  کــه  نمــوده  اصفهــان  شهرســتان 
عمومــی  دادگاه   ۲8 شــعبه  بــه  رســیدگی 
حقوقــی شهرســتان اصفهــان واقــع در اصفهــان 
- خ چهاربــاغ بــاال - خ شــهید نیکبخــت - 
ســاختمان دادگســتری کل اســتان اصفهــان – 
طبقــه ۲ اتــاق شــماره ۲۱4 ارجــاع و بــه کاســه 
9۶۰۱93ح/۲8 ثبــت گردیــده کــه در جریــان  
دادرســی وقــت رســیدگی بــه تاریــخ 9۶/5/۲5 
لــذا  اســت  تعییــن گردیــده  ســاعت 9:3۰ 
ــده و  ــودن خوان ــکان ب ــول الم ــت مجه ــه عل ب
ــاده 73  ــز م ــه تجوی ــان و ب ــت خواه درخواس
ــن دادرســی دادگاه هــای عمومــی و  ــون آیی قان
انقــاب در امــور مدنــی و دســتور دادگاه مراتــب 
یــک نوبــت در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار 
آگهــی مــی شــود تــا خوانــده در تاریــخ و 
ــی  ــردد. بدیه ــر گ ــعبه حاض ــوق در ش ــان ف زم
ــون  ــق قان ــور وف ــدم حض ــورت ع ــت در ص اس
تصمیــم گیــری خواهــد شــد. ضمنــا رونوشــت 
دادخواســت و ضمائــم جهــت رویــت خوانده در 
صــورت مراجعــه وی ، در پرونــده مضبــوط مــی 

ــف 7۱۲8 ــد.م ال باش
دادگاه   ۲8 شــعبه  حقوقــی  دادگاه  منشــی 

اصفهــان شهرســتان  حقوقــی  عمومــی 

آگهی ابالغ
شــماره اباغنامــه : 9۶۱۰۱۰۰3۶۱7۰۲۱۲3 شــماره 
پرونــده : 94۰998۶79۶۱۰۰۶79 شــماره بایگانــی 
 9۶/3/3 : تنظیــم  تاریــخ   95۰98۶ : شــعبه 
خواهــان تــاج الملــوک بنکــدار پــور دادخواســتی 
ــه الســادات شــاه  ــدگان را حل ــه طرفیــت خوان ب
چراغــی فرزنــد ســید اکبــر و لیا الســادات شــاه 
چراغــی فرزنــد ســید اکبــر و ســید علیرضــا شــاه 
چراغــی فرزنــد ســید اکبــر و ســید محمــد شــاه 
چراغــی فرزنــد ســید اکبــر بــه خواســته ابطــال 
وکالتنامــه تنظیمــی فــی مابیــن مرحــوم ســید 
ــال  ــی و ابط ــر واثق ــی و و اکب ــاه چراغ ــر ش اکب
ــت رســمی شــماره 4784 مورخــه  ســند مالکی
9۰/۱۲/9 در دفتــر خانــه اســناد رســمی ۱7۰ 
کــرج و الــزام بــه انتقــال ســند رســمی آپارتمــان 
ــی ۱9- 4839/39  ــاک ثبت ــه  پ ــه ب مطرزوح
تقدیــم دادگاه هــای عمومــی شهرســتان اصفهــان 
نمــوده کــه جهــت رســیدگی بــه شــعبه ۲8 
دادگاه عمومــی حقوقــی شهرســتان اصفهــان 
واقــع در اصفهــان - خ چهاربــاغ بــاال - خ شــهید 
نیکبخــت - ســاختمان دادگســتری کل اســتان 
اصفهــان - طبقــه ۲ اتــاق شــماره ۲۱4 ارجــاع و 
بــه کاســه 95۰98۶ح/۲8 ثبــت گردیــده که 

در جریــان دادرســی وقــت رســیدگی بــه تاریــخ 
9۶/5/۱ ســاعت 9:۰۰ تعییــن گردیــده اســت لــذا 
ــدگان و  ــودن خوان ــکان ب ــول الم ــت مجه ــه عل ب
درخواســت و دســتور دادگاه مراتــب یــک نوبــت 
در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار آگهــی مــی شــود 
ــر  ــوق حاض ــان ف ــخ و زم ــدگان در تاری ــا خوان ت
ــدم  ــورت ع ــس درص ــت پ ــی اس ــد. بدیه گردن
ــد  ــری خواه ــم گی ــون تصمی ــق قان ــور وف حض
شــد ضمنــا رو نوشــت دادخواســت و ضمائــم در 

ــف 7۱۰8 ــوط مــی باشــد .م ال شــعبه مضب
دادگاه   ۲8 شــعبه  حقوقــی  دادگاه  منشــی 

اصفهــان شهرســتان  حقوقــی  عمومــی 

آگهی ابالغ
شــماره اباغنامــه : 9۶۱۰۱۰۰35۰۲۰۲۲59 شــماره 
پرونــده : 95۰998۰53۰۲۰۰973 شــماره بایگانی 
 9۶/3/۲  : تنظیــم  تاریــخ   95۱۱37  : شــعبه 
خواهــان ســید مهــدی حســینی بــا وکالــت علی 
ــده  ــت خوان ــه طرفی روز خــوش  دادخواســتی ب
افشــین ابراهیمــی فرزنــد محمــد  بــه خواســته 
عمومــی  دادگاه هــای  تقدیــم  چــک  وجــه 
شهرســتان اصفهــان نمــوده کــه جهــت رســیدگی 
بــه شــعبه ۲ دادگاه عمومــی حقوقــی شهرســتان 
اصفهــان واقــع در اصفهــان - خ چهاربــاغ بــاال - 
خ شــهید نیکبخت - ســاختمان دادگســتری کل 
ــاق شــماره 3۰4  اســتان اصفهــان - طبقــه 3 ات
ارجــاع و بــه کاســه 95۱۱37 ثبــت گردیــده کــه 
در جریــان دادرســی وقــت رســیدگی بــه تاریــخ 
ــت  ــده اس ــن گردی ــاعت ۱۱:3۰ تعیی 9۶/5/۱۰ س
لــذا بــه علــت مجهــول المــکان بــودن خوانــدگان 
و درخواســت و دســتور دادگاه مراتــب یــک نوبت 
در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار آگهــی مــی شــود 
ــر  ــوق حاض ــان ف ــخ و زم ــدگان در تاری ــا خوان ت
ــدم  ــورت ع ــس درص ــت پ ــی اس ــد. بدیه گردن
ــد  ــری خواه ــم گی ــون تصمی ــق قان ــور وف حض
شــد ضمنــا رو نوشــت دادخواســت و ضمائــم در 

شــعبه مضبــوط مــی باشــد .م الــف 7۱۶۰
دفتــر شــعبه دوم  دادگاه عمومــی حقوقــی 

اصفهــان شهرســتان 

آگهی ابالغ
 9۶۱۰۱۰۰3۶۱7۰۲۱۲۱  : اباغنامــه  شــماره 
 94۰998۶79۶۱۰۰۶73  : پرونــده  شــماره 
تاریــخ   95۰98۰  : شــعبه  بایگانــی  شــماره 
ــی  ــژه طاووس ــان منی ــم : 9۶/3/3  خواه تنظی
ــه  ــدگان را حل ــت خوان ــه طرفی ــتی ب دادخواس
ــر و  ــید اکب ــد س ــی فرزن ــاه چراغ ــادات ش الس
لیــا الســادات شــاه چراغــی فرزنــد ســید اکبــر 
ــید  ــد س ــی فرزن ــاه چراغ ــا ش ــید علیرض و س
اکبــر و ســید محمــد شــاه چراغــی فرزنــد ســید 
ــه تنظیمــی  ــه خواســته ابطــال وکالتنام ــر ب اکب
فــی مابیــن مرحــوم ســید اکبــر شــاه چراغــی 
و و اکبرواثقــی و ابطــال ســند مالکیــت رســمی 
شــماره 4784 مورخــه 9۰/۱۲/9 در دفتــر خانــه 
ــال  ــه انتق ــزام ب ــرج و ال ــمی ۱7۰ ک ــناد رس اس

ــاک  ــه پ ــه ب ــان مطروح ــمی آپارتم ــند رس س
ثبتــی ۱9-4839/39 تقدیــم 

دادگاه هــای عمومــی شهرســتان اصفهــان نموده 
کــه جهــت رســیدگی بــه شــعبه ۲8 دادگاه 
ــع  ــان واق ــتان اصفه ــی شهرس ــی حقوق عموم
در اصفهــان - خ چهاربــاغ بــاال - خ شــهید 
نیکبخــت - ســاختمان دادگســتری کل اســتان 
ــاع  ــماره ۲۱4 ارج ــاق ش ــه ۲ ات ــان - طبق اصفه
ــه  ــده ک ــت گردی ــه کاســه 95۰98۱ح/۲8 ثب و ب
در جریــان دادرســی وقــت رســیدگی بــه تاریــخ 
ــت  ــده اس ــن گردی ــاعت ۱۰:3۰ تعیی 9۶/5/۱ س
لــذا بــه علــت مجهــول المــکان بــودن خواندگان 
ــاده 73  ــز م ــه تجوی ــان و ب و درخواســت خواه
ــی و  ــای عموم ــن دادرســی دادگاه ه ــون آیی قان
انقــاب در امــور مدنــی و دســتور دادگاه مراتــب 
یــک نوبــت در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار 
آگهــی مــی شــود تــا خوانــدگان در تاریــخ 
ــت  ــی اس ــد. بدیه ــر گردن ــوق حاض ــان ف و زم
ــون  ــق قان ــور وف ــدم حض ــورت ع ــس در ص پ
تصمیــم گیــری خواهــد شــد. ضمنــا رونوشــت 
دادخواســت و ضمائــم در شــعبه مضبــوط مــی 

ــف 7۱۱9 ــد.م ال باش
دادگاه   ۲8 شــعبه  حقوقــی  دادگاه  منشــی 

اصفهــان شهرســتان  حقوقــی  عمومــی 

 دادنامه 
 9۶۰997۰3۶۱7۰۰۲8۱ دادنامــه:  شــماره 
پرونــده  شــماره   9۶/3/۱  : تنظیــم  تاریــخ 
ــعبه :  ــی ش ــماره بایگان :95۰998۰3۶۱7۰۰۲۱۰ ش
95۰۲3۲  پرونــده کاســه 95۰998۰3۶۱7۰۰۲۱۰ 
ــتان  ــی شهرس ــی حقوق ــعبه ۲8 دادگاه عموم ش
خواهــان:  شــماره  نهایــی  تصمیــم  اصفهــان 
خانــم مریــم وانــان یومــی فرزنــد داراب بــا 
وکالــت خانــم نســیم جنتــی فرزنــد رحمــت 
ــو  ــاغ خواج ــان - چهارب ــانی اصفه ــه نش ــه ب ال
ــه  ــظ طبق ــاختمان حاف ــیما س ــروی صداوس روب
ــانی  ــه نش ــوده ب ــی فرس ــای تق ــدہ: آق دوم خوان
ــه  ــه وج ــته ها:۱. مطالب ــکان خواس ــول الم مجه
چــک۲. مطالبــه خســارت تاخیــر تادیــه مطالبــه 
خصــوص  در  دادگاه  رای  دادرســی  خســارت 
دعــوی خانــم نســیم جنتــی بــه وکالــت از 
ــای  ــت آق ــه طرفی ــی ب ــان یوم ــم وان ــم مری خان
تقــی فرســوده بــه خواســته مطالبــه مبلــغ 
ــه  ــه اســتنادیک فقــره چــک ب ــال ب 34۰۰۰۰۰۰۰ری
شــماره 47۲4۶۶ باسررســید95/3/9 و گواهینامه 
ی عــدم پرداخــت صــادره از بانــک محــال علیــه 
ــه  ــی و تاخیرتادی ــارات دادرس ــام خس ــه انضم ب
و  تقدیمــی  دادخواســت  بــه  باتوجــه  دادگاه 
ــت  ــه دالل ــرازی ک ــتندات اب ــدق مس ــر مص تصوی
ــه خواهــان  ــده نســبت ب ــر اشــتغال ذمــه خوان ب
مــی نمایــد و نظــر بــه اینکــه خوانــده بــا وصــف 
ــراد  ــده و ای ــی در دادگاه حاضرنگردی ــاغ قانون اب
ــل  ــه عم ــه ب ــوی مطروح ــال دع ــی در قب و دفاع
نیــاورده اســت فلــذا دعــوی خواهــان را بــه نظــر 
ثابــت دانســته مســتند بــه مــواد ۱98، 5۱5،5۱9 و 

5۲۲ قانــون آئیــن دادرســی دادگاههــای عمومــی 
و انقــاب در امــور مدنــی و مــواد 3۱۰و3۱3 قانــون 
ــون  ــاده ۲ قان ــه م ــی ب ــرہ الحاق ــارت و تبص تج
صــدور چــک حکــم بــه محکومیــت خوانــده بــه 
ــل  ــت أص ــال باب ــغ 34۰۰۰۰۰۰۰ ری ــت مبل پرداخ
ــوان  ــه عن ــال ب ــغ ۲۰538۰۰۰ ری ــته و مبل خواس
خســارات دادرســی شــامل هزینه هــای دادرســی 
ــی و  ــات قضای ــه دفترخدم ــی ، تعرف ــر آگه نش
حــق الوکالــه وکیــل در مرحلــه بــدوی طبــق 
ــق  ــه وف ــارت تاخیرتادی ــن خس ــه و همچنی تعرف
شــاخص اعامــی از ســوی بانــک مرکــزی از 
تاریــخ سررســید لغایــت هنــگام پرداخــت در حق 
ــد رای صــادره  خواهــان صــادر واعــام مــی نمای
غیابــی و ظــرف بیســت روز پــس از ابــاغ قابــل 
واخواهــی در ایــن دادگاه وســپس ظــرف بیســت 
روز دیگــر قابــل تجدیدنظــر در محاکــم تجدیدنظر 

ــف 7۱۲9 ــد/.م ال ــی باش ــان م ــتان اصفه اس
رئیــس شــعبه بیســت و هشــتم دادگاه عمومــی 

حقوقــی اصفهــان – مهــدی حاجیلــو

دادنامه 
 9۶۰997۰35۰۲۰۰3۱۱ دادنامــه:  شــماره 
پرونــده  شــماره   9۶/۲/3۱  : تنظیــم  تاریــخ 
بایگانــی  شــماره   95۰998۰35۰۲۰۰97۰:
 ۲۰۰97۰ کاســه  پرونــده    95۱۱34  : شــعبه 
ــی  ــی حقوق ــعبه ۲ دادگاه عموم 95۰998۰35۰ ش
شــماره  نهایــی  تصمیــم  اصفهــان  شهرســتان 

9۶۰997۰35۰۲۰۰3۱۱
خواهــان: آقــای امیــد یــاوری دارانــی فرزنــد 
 - اصفهــان  اســتان  نشــانی  بــه  محمدتقــی 
شهرســتان اصفهــان - شــهر اصفهــان - ربــاط اولخ 
ــپ  ــمت چ ــم س ــزل پنج ــد من ــه محم ــار کوچ به
طبقــه ســوم - کــد پســتی ۱4۶39 8۱398 خوانده: 
خانــم ســیده پرســتو متولیــان فرزنــد ســید کاظــم 
 .۱ خواســته ها:  المــکان  مجهــول  نشــانی  بــه 
ــر  ــه خســارت تاخی ــه وجــه چــک ۲. مطالب مطالب
تادیــه 3. مطالبــه خســارت دادرســیدادگاه بــا 
بررســی محتویــات پرونــده ختــم رســیدگی را 
ــی  ــدور رای م ــادرت بص ــل مب ــرح ذی ــام و بش اع
دادخواســت  خصــوص  در  دادگاه   نمایــد.رای 
خواهــان آقــای امیــد یــاوری دارانــی فرزنــد 
ــیده  ــم س ــده خان ــت خوان ــه طرفی ــی ب محمدتق
ــته  ــم بخواس ــید کاظ ــد س ــان فرزن ــتو متولی پرس
مطالبــه مبلــغ 5۰۰/۰۰۰/۰۰۰ وجــه یــک فقــره چــک 
بانکــی بــه شــماره ۲۱۰۱4۶-۱ مــورخ 95/۱۱/۱3 بــه 
انضمــام خســارت تأخیــر تأدیــه وهزینــه دادرســی 
دادگاه از توجــه بــه وجــود اصــل چــک و گواهینامــه 
عــدم پرداخــت در یــد خواهــان کــه حاکــی از 
اشــتغال ذمــه خوانــده مــی باشــد و اینکــه خوانــده 
ــه  ــه دادگاه ارائ ــت ذمــه خویــش ب ــر برائ ــی ب دلیل
ننمــوده اســت ونظــر بــه ایــن کــه خوانــده در 
جلســه رســیدگی حاضــر نشــده ودر مقابــل ادعــای 
خواهــان دفاعــی از خــود بــه عمــل نیــاورده اســت 
دعــوی خواهــان را وارد وثابــت دانســته مســتندا بــه 
ــی  ــره الحاق ــارت و تبص ــون تج ــواد 3۱۰ وبعدقان م

ــوب ۱355  ــک مص ــدور چ ــون ص ــاده ۲ قان ــه م ب
بــا اصاحــات و الحاقــات بعــدی ومــواد 5۱9-

ــه  5۲۲ قانــون آئیــن دادرســی مدنــی خوانــده را ب
ــاب  ــا احتس ــال ب ــغ 5۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ری ــت مبل پرداخ
خســارت تاخیــر تادیــه بــر اســاس شــاخص نــرخ 
ــط  ــرا توس ــان اج ــه درزم ــزی ک ــک مرک ــورم بان ت
واحــد اجــرای احــکام محاســبه مــی شــود از تاریخ 
ــوان  ــه عن ــان پرداخــت ب ــت زم صــدور چــک لغای
اصــل خواســته وپرداخــت مبلــغ ۱۶/7۲8/۰۰۰ ریال 
بــه عنــوان هزینه هــای دادرســی در حــق خواهــان 
ــرف  ــی وظ ــد رأی صــادره غیاب ــی نمای ــوم م محک
مــدت بیســت روز از تاریــخ ابــاغ قابــل واخواهــی 
ــدت بیســت  ــن شــعبه وســپس ظــرف م در همی
ــرم  ــد نظــر در محاکــم محت ــل تجدی روز دیگــر قاب
تجدیــد نظــر اســتان اصفهــان مــی باشــد./م الــف 
7۱۶۱رئیــس شــعبه دوم دادگاه حقوقــی اصفهــان 

ــی ــر حقیق - مظاه

آگهی احضار متهم
نظــر بــه اینکــه در پرونــده کاســه 9۶۰5۱4 
ــه  ــی ب ــد عوضعل ــی فرزن ــدی امام ــم مه مته
ــب عمــدی یــک دســتگاه خــودرو  ــام تخری اته
پــزو موضــوع شــکایت ســید مجتبــی موســوی 
ــام  ــکان اع ــول الم ــال مجه ــید کم ــد س فرزن
گردیــده اســت لــذا در اجــرای مــاده 344قانــون 
اییــن دادرســی کیفــری مراتــب یــک نوبــت در 
یکــی از روزنامه هــای کثیــر االنتشــار درج و 
آگهــی و بدینوســیله بــه نامبــرده ابــاغ میگــردد 
در تاریخ9۶.4.۲۰ســاعت 9:3۰ صبــح جهــت 
رســیدگی بــه اتهــام خــود در دادگاه انقــاب 
ــد در  ــاع نماین ــود دف ــر و از خ ــان حاض فاورج
ــدم ارســال الیحــه  ــا ع ــدم حضــور ی صــورت ع
ــی  ــود آگه ــل خ ــی وکی ــدم معرف ــه و ع دفاعی
فــوق بــه منزلــه ابــاغ محســوب و مبــادرت بــه 

ــد. ــد ش ــم خواه ــاذ تصمی اتخ

تحدید حدود اختصاصی
نظــر بــه اینکــه تحدیــد حــدود ششــدانگ یکبــاب 
ــش 9  ــع دربخ ــماره ۱9/99۰ واق ــاک ش ــه پ خان
ثبــت اصفهــان کــه طبــق ســوابق وپرونــده ثبتــی 
ــد  ــرام فرزن ــودی ب ــادق محم ــای ص ــام آق ــه ن ب
ــد  ــات تحدی ــت اســت وعملی ــان ثب ــر در جری امی
حــدود قانونــی آن بــه عمــل نیامــده اســت.اینک 
بنــا بــه دســتور قســمت اخیرمــاده ۱5قانــون ثبــت 
ــاک  ــد حــدود پ ــرده تحدی ــق تقاضــای نامب وطب
مرقــوم در روزســه شــنبه مــورخ 9۶/3/3۰ســاعت 
9صبــح در محــل شــروع وبــه عمــل خواهــد آمــد.

لــذا بــه موجــب ایــن آگهــی بــه کلیــه مجاوریــن 
اخطــار میگــردد کــه در روز وســاعت مقــرر درایــن 
آگهــی درمحــل حضــور یابنــد واعتراضــات مالکین 
یامجاوریــن مطابــق مــاده ۲۰قانــون ثبــت از تاریخ 
ــا 3۰ روز   ــدی ت ــس تحدی ــورت مجل ــم ص تنظی
ــه خواهــد شــد.تاریخ انتشــار:۱39۶/3/9 پذیرفت

اکبر پور مقدم 
رئیس اداره ثبت اسناد واماک فاورجان

دادنامه 
شماره دادنامه : 9۶۰9973۶544۰۰۱43 

شماره پرونده : 95۰998۰35۱۱۰۰۶3۱
9۶/۲/۱8

ــدی  ــی ارمن ــادق جمال ــای ص ــان : اق خواه
ــتان  ــانی اس ــه نش ــاس ب ــام عب ــد غ فرزن
–شهرســتان  بختیــاری  و  محــال  چهــار 
لردگات-لردگان-روســتای ارمــد اولیــا-خ 
ش  حســین-ک.پ:8893۱343۱۱  امــام 
ک.م:4۶۶9849۶۱۱ همراه:۰9۱38845۶53 

ــد  خواندگان:۱-اقــای مهدی هاشــم زاده فرزن
ــژاد  ــاس ن ــای احمــد عب ــی ۲-آق محمــد عل
ــه  ــی ب ــوره همگ ــو ه ــه بهارل ــای راضی 3-آق
خواســته ها:  المــکان  مجهــول  نشــانی 
ــارت  ــه خس ــته ها ۲-مطالب ــن خواس ۱-تامی
ــه دادرســی 4-  دادرســی 3-اعســار از هزین
ــه  ــه 5-مطالب ــر تادی ــه خســارت تاخی مطالب
ــه  ــاده جلس ــوق الع ــت ف ــک در وق ــه چ وج
ــی  دادرســی شــعبه 4 دادگاه عمومــی حقوق
شهرســتان فاورجــان بــه تصــدی امضــا 
کننــده ذیــل تشــکیل و پرونــده کاســه 
نظــر  تحــت  و  واصــل  دفتــر  از   95۰48۶
قــرار دارد.طرفیــن حضــور نــدارد . دادگاه 
بــا بررســی اوراق پرونــده و محتویــات ان 
بــه شــرح دیــل مبــادرت بــه صــدور رای 
رای دادگاه در خصــوص دعــوی  مینمایــد 
آقــای صــادق جمالــی ارمنــدی فرزنــد غــام 
ــار  ــم اعس ــدور حک ــت ص ــه خواس ــاس ب عب
ــت  ــه طرفی ــی ب ــه دادرس ــت هزین از پرداخ
ــاس  ــد عب ــم زاده و احم ــان مهدی هاش اقای
نــژاد و خانــم راضیــه بهارلــو هــوره دادگاه بــا 
ــه  ــه ب ــو توج ــات پرونده ــه محتوی ــت ب عنای
اظهــارات شــهود خواهــان ک همگــی داللــت 
بــر فقــدان درآمــد و عــدم توانایــی وی جهــت 
پرداخــت هزینــه دادرســی مرحلــه بــدوی بــه 
ــاه  ــد و پنج ــون و پانص ــت میلی ــزان هش می
هــزار تومــان داشــته و وضعیــت ســابق 
خواهــان نیــز مویــد توانایــی مالــی وی نبــوده 
ــت  ــی و پرداخ ــت معرف ــز جه ــی نی و اموال
هزینــه دادرســی از محــل ان نداشــته اســت 
مســتندا بــه مــواد 5۰7-5۱3-5۱4-5۰4 
ــون ائیــن دادرســی دادگاه هــای عمومــی  قان
ــه اعســار  ــی حکــم ب ــور مدن و انقــاب در ام
ــه دادرســی صــادر  ــت از پرداخــت هزین موق
ــد در صــورت احــراز مائــت خواهــان  مینمای
و یــا صــدور حکــم بــه نفــع او و اجــرای رای 
ــه  ــی ب ــه دادرس ــت هزین ــه پرداخ ــف ب مکل
ــوری  ــادره حض ــت. رای ص ــت اس ــع دول نف
ابــاغ  تاریــخ  از  روز   ۲۰ مــدت  طــرف  و 
تجدیدنطــر در دادگاه تجدیــد نطــر اســتان 

ــت ــان اس اصفه
عمومــی  دادگااه  چهــارم  شــعبه  رئیــس 

فاورجــان شهرســتان  حقوقــی 
حمیدرضا جعفری نوش آبادی

دادنامه 
 9۶۰997۰3538۰۰۲99: دادنامــه  شــماره 

 ۱39۶/۰3/۰۲  : تنظیــم  تاریــخ 
 95۰998۰3۶53۰۱9۱4  : پرونــده  شــماره 

 9۶۰۰۰۶ : بایگانــی شــعبه  شــماره 
 95۰998۰3۶53۰۱9۱4 کاســه  پرونــده 
شــعبه ۱۱۲ دادگاه کیفــری دو شــهر اصفهــان 

)۱۱۲ جزایــی ســابق( 
تصمیم نهایی شــماره 9۶۰997۰3538۰۰۲99 
عاشــق  شــاهزیدی  جمــال  شــاکی:آقای 
آبــادی فرزنــد محمــد بــه نشــانی اصفهــان-

اصفهــان عاشــق آبــاد خ گلســتان ک ش 
ابراهیــم جالــی بــن شمشــاد دســت راســت 
منــزل ســوم درب ســبزمتهم:اقای علــی رضــا 
ــه نشــانی مجهــول  ــد عبــاس ب رضائــی فرزن

المــکان  
اتهام: ضرب و جرح عمدی با چاقو

ــات  ــه محتوی ــه ب ــا توج ــکار: دادگاه ب گردش
ــرح  ــام و بش ــیدگی را اع ــم رس ــده خت پرون

ــد. ــی نمای ــدور رای م ــادرت بص ــر مب زی
ایــن پرونــده آقــای علــی  رأی دادگاه در 
ــت  ــم اس ــی مته ــد عباس ــی فرزن ــا رضائ رض
ــبت  ــو نس ــا چاق ــی ب ــه بدن ــراد صدم ــه ای ب
عاشــق  شــاهزیدی  جمــال  آقــای  بــه 
ــه  ــه ب ــد دادگاه از توج ــد محم ــادی فرزن آب
ــرای  ــوی دادس ــی از س ــت تنظیم کیفرخواس
عمومــی و انقــاب اصفهــان و ادلــه احصایــی 
در آن ، شــکایت انجــام شــده، اظهــارات 
ــی و  ــکی قانون ــای پزش ــن ، گواهی ه مطلعی
ــکاری  ــود بزه ــارات موج ــن و ام ــایر قرائ س
ــه  ــتند ب ــذا مس ــته ل ــرز دانس ــم را مح مته
مــواد ۲9۰ ، 448، 449، 4۶۲، 488 ، 7۰9، 
7۱۰ قانــون مجــازات اســامی مصــوب ۱39۲ 
متهــم را از لحــاظ جنبــه خصوصــی صدمــات 
وارده بــه پرداخــت مبلــغ شــش صــدم دیــه 
کامــل از بابــت ارش آســیب عصبــی و نقــص 
ــت و  ــورت و هش ــی ص ــس حرکت ــو ح عض
ــدد  ــت دو ع ــل از باب ــه کام ــدم دی ــم ص نی
دامیــه در ناحیــه گیجگاهــی و حارصــه پشــت 
پــای چــپ و متاالحمــه اللــه گــوش راســت 
ــاظ  ــاکی و از لح ــی ش ــگاه در حق ــا جوش ب
ــاده  ــره  م ــه تبص ــتند ب ــی مس ــه عموم جنب
۶۱4 قانــون مجــازات اســامی در بخــش 
ــک  ــل ی ــه تحم ــوب ۱375 ب ــرات مص تعزی
ســال حبــس تعزیــری محکــوم و اعــام 
مــی نمایــد رأی صــادره غیابــی و ظــرف 
مــدت بیســت روز پــس از ابــاغ واقعــی 
ــس از  ــعبه و پ ــن ش ــی در ای ــل واخواه قاب
ــر  ــل تجدیدنظ ــدت قاب ــان م ــرف هم آن ظ
اســتان  تجدیدنظــر  درمحاکــم  خواهــی 

ــد. ف/ ــی باش ــان م اصفه
شماره :۶945/م الف 

رئیس شعبه ۱۱۲ دادگاه کیفری دو اصفهان
سجاد پناهی
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قلبسفیدقاصدکها
کارگردان افشین محمودی
بازیگران ماه چهره خلیلی 

حبیب بختیاری، کاظم 
روزی طلب، آزاده شمس 

سینما فرهنگیان

فالمینگوشماره13
کارگردان حمیدرضا علیقلیان

بازیگران شمس لنگرودی 
رسول یونان، باران زمانی پیمان 

 مقدمی، علیرضا راهب
سینما سوره

هفتمعکوس
کارگردان مهدی خسروی

بازیگران جواد عزتی، نیوشا 
ضیغمی، حسام نواب صفوی 

کامران تفتی، مهران رجبی
سینما سوره

حرف و نقل

ــوان  ــودک و نوج ــام داوران ک ــوان ثبت ن فراخ
فیلــم  بین المللــی  جشــنواره   ســی امین 
کــودک و نوجــوان اصفهــان منتشــر شــد. بــر 
ــه   اســاس فراخــوان منتشرشــده توســط دبیرخان
ــودک  ــم ک ــی فیل ــنواره  بین الملل ــی امین جش س
و نوجــوان، کلیــه  عالقه منــدان بــه داوری کــه 
ــد، از  ــرار دارن ــال ق ــا ۱۵ س ــنی ۹ ت ــروه س در گ
اقــدام  ثبت نــام  بــرای  می تواننــد  خــرداد   ۱۰ 

کنند.
و  هیئت مدیــره  عضــو  قائم مقامــی،  علــی  
ــا  ــه  ب ــکیل جلس ــینما، از تش ــه س ــخنگوی خان س
ــی  ــروی انتظام ــده نی ــاجدی نیا فرمان ــردار س س
تهــران بــزرگ و مســئوالن پلیــس تهــران در 
راســتای جلوگیــری از تکثیــر غیرقانونــی فیلم هــا 
خبــر داد. او بــا اشــاره بــه اقــدام ســعید ســهیلی 
کارگــردان »گشــت ۲« درخصــوص ســوزاندن 
کارت خانــه ســینما مطــرح کــرد: ناراحتــی ایشــان 
ــه  ــه ســینما از دو هفت ــا خان ــم؛ ام را درک می کنی
ــت  ــم »گش ــاق فیل ــر قاچ ــت پیگی ــا جدی ــل ب قب
ــام  ــی انج ــع قانون ــا مراج ــی ب ــود و مکاتبات ۲« ب
ــع  ــهیلی توق ــای س ــان آق ــکار عزیزم داده و از هم
رفتــار معقول تــری داشــتیم؛ نــه اینکــه کارت هــای 

ــد! ــش بزنن ــن آت ــوی دوربی ــان را جل صنفی ش
نهمیــن قســمت از مجموعــه »عاشــقانه« 
ــروز )دوشــنبه  ــر  هــادی دی ــی منوچه ــه کارگردان ب
خانگــی  نمایــش  شــبکه  وارد  خردادمــاه(   ۰8
شــد. محمدرضــا گلــزار، ســاره بیــات، بهــاره 
کیان افشــار، فــرزاد فرزیــن، حمیدرضــا پــگاه، 
شمســی فضل اللهــی، علیرضــا ســوزنچی، علیرضــا 
هنرمنــدی(  )بــا  اکبــری،  همــراز  زمانی نســب، 
ــگان  ــعود رای ــرام، مس ــه آ به ــاری، پانت ــین ی  حس
ــا  ــاری( یکت ــور افتخ ــا حض ــیدی، )ب ــن س و هوم
ناصــر و )بــا معرفــی( ســارا رســول زاده و )بــا 
حضــور( مهنــاز افشــار در نقــش گیســو، بازیگــران 
 اصلــی »عاشــقانه« هســتند. هومــن کبیــری 
و مهــدی گلســتانه تهیه کننــدگان و محمدرضــا 
ــن  ــرمایه گذاران ای ــی، س ــالد علینق ــادری و می ن

ــتند. ــه هس مجموع
نخــل طــالی هفتادمیــن جشــنواره فیلــم کــن 
ــن  ــاخته »روب ــع« س ــم »مرب ــه فیل ــی ب در حال
ــرای  ــوئد ب ــینمای س ــه س ــید ک ــتلوند« رس اوس
چهارمیــن بــار توانســت جایــزه اول ایــن جشــنواره 

ــرد. ــه بب ــه خان ــر ســینمایی را ب معتب
غالمرضــا فرجــی، ســخنگوی شــورای صنفــی 
ــات جلســه دوشــنبه )۰8  ــاره مصوب نمایــش، درب
خردادمــاه( شــورای صنفــی نمایــش بیــان کــرد: 
ــی  ــی عل ــه کارگردان ــب اتمــی« ب ــم »مــادر قل فیل
احمــدزاده از چهارشــنبه دهــم خردادمــاه در گــروه 
ــران  ــک آف« اک ــه جــای »تی ــا ب ســینمایی ماندان
ــم  ــواب« ه ــم »رگ خ ــن فیل ــود. همچنی می ش
ــالت  در گــروه ســینمایی اســتقالل پــس از تعطی
 ۱۷ از  یعنــی  خمینــی)ره(،  امــام  ارتحــال 
ــه ســینماها  ــا« ب ــه جــای »ویالیی ه ــاه ب خردادم
بــه  دودی«  ســقف  »زیــر  فیلــم  می آیــد. 
کارگردانــی پــوران درخشــنده در گــروه ســینمایی 
 آزادی از ۱۷ خردادمــاه بــه جــای »آشــوب« اکــران 

می شود.
نمایشــگاه منتخبــی از پوســترهای مهــدی 
ــه  ــران ب ــل از ته ــال کام ــوان »ح ــا عن ــی ب فاتح
پاریــس« در گالــری شــهرک بین المللــی هنرهــای 

ــود. ــزار می ش ــیته( برگ ــس )س پاری
عبــاس بلونــدی، طــراح صحنــه و لبــاس 
ــن  ــه جدیدتری ــاره ب ــا اش ــون، ب ــینما و تلویزی س
ــی  ــت: به تازگ ــود گف ــینمایی خ ــای س فعالیت ه
کار در پــروژه ســینمایی »ســرو زیــر آب« محمدعلی 
ــن  ــه ای ــانده ام ک ــان رس ــه پای ــر را ب ــه آهنگ باش
ــا پروداکشــن بســیار ســنگین  ــر ب ــک اث ــم ی فیل

ــود. ب
تولیــد ســریال  اتحــادی، مدیــر  محمــود  
امیرحســین خنجــری  دربــاره  »پایتخــت ۵«، 
بدلــکار ایــن ســریال کــه چنــد روز پیــش در 
صحنــه تصویربــرداری دچــار حادثــه شــد، گفــت: 
بیمارســتان  آی ســی یو  بخــش  در  اکنــون  وی 
شــهید بهشــتی بابــل بســتری اســت؛ امــا خــدا را 

ــت. ــوردار اس ــی برخ ــت خوب ــکر از وضعی ش
ــن  ــا ۱۹ ژوئ ــدن از ۵ ت ــوزآپ در لن ــینما کل س
ــوان  ــا عن ــه ای ب ــاه( در برنام ــا ۲۹ خردادم )۱۵ ت
مجموعــه  آغازیــن«  ســال های  »کیارســتمی: 
آثــار اولیــه کیارســتمی را کــه بیــن ســال های 
نمایــش  شــده،  ســاخته   ۱۳۶۷ تــا   ۱۳۴۹ 

می دهد.
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مــاه رمضــان ایــن فرصــت را فراهــم مــی آورد 
کــه روزه داران در ســاعات ســحر و افطــار در 
کنــار یکدیگــر بنشــینند و از بــرکات ایــن مــاه 
ــیما  ــرای صداوس ــا ب ــن فض ــد. ای ــره ببرن به
بتوانــد  می کنــد کــه  فراهــم  را  فرصتــی 
بیننده هــای بیشــتری را پــای گیرنده هــا 
ســال  هــر  ماننــد  تلویزیــــون  بنشـــاند. 
برنامه هــای متنوعــی را بــرای افطــار و ســحر 
بیننــدگان در نظــر گرفتــه اســت. بــه همیــن 
بهانــه در ایــن گــزارش ســری خواهیــم زد بــه 

ــان در  ــارک رمض ــاه مب ــژه م ــای وی برنامه ه
ــی. رســانه مل
 ماهعسل

ویژه برنامــه افطــار »مــاه عســل« ماننــد 
ســال های گذشــته از شــبکه »ســه« ســیما 
احســان  اجــرای  و  تهیه کنندگــی  بــه  و 

علیخانــی بــه روی آنتــن مــی رود. 
»مــاه عســل« در ۳۰ قســمت ۷۰ دقیقــه ای 
ــار،  ــد ایث ــی مانن ــر موضوعات ــز ب ــا تمرک و ب
ازخودگذشــتگی و بخشــش داســتان زندگــی 
افــرادی را کــه از لحــاظ اجتماعــی، فرهنگــی 
و علمــی در شــرایط خــاص قــرار دارنــد، 

پخــش می کنــد.
 ایــن برنامــه هــر شــب ســاعت ۱۹ از آنتــن 
شــبکه »ســه« ســیما پخــش می شــود. 
برنامــه »ماه عســل« امســال، وارد دوازدهمین 

ــود. ــود می ش ــش خ ــد و پخ ــال تولی س
 شهریکتایی

برنامــه افطــار »شــهر یکتایــی« در شــب های 
مــاه مبــارک رمضــان پــس از بخــش خبــری 
ســاعت ۱۹ بــه مــدت تقریبــی ۷۰ دقیقــه بــه 
طــور زنــده از شــبکه »یــک« ســیما پخــش و

ــای  ــم حوزه ه ــه، مباحــث مه ــن برنام  در ای
ــه  ــدگان ارائ ــرای بینن ــادی ب ــی و اعتق معارف

می شــود.
 ضیافتالهی

ویژه برنامــه افطــار »ضیافــت الهــی« نیــز در 
ــارف«  ــرآن و مع ــبکه »ق ــان از ش ــاه رمض م

ــود.  ــش می ش ــیما پخ س
ــه تهیه کنندگــی ســید افضــل  ایــن برنامــه ب
میرلوحــی بــه صــورت زنــده از حــرم حضرت 
ــه  ــن مــی رود و ب ــه روی آنت معصومــه)ع( ب

ــردازد. ــی علمــای برجســته می پ معرف
 ماهماه

نخســتین بار  بــرای  »نهــال«  شــبکه 
را  مــاه«  »مــاه  نــام  بــا  ویژه برنامــه ای 
دیــده  تــدارک  روزه دار  بچه هــای   بــرای 

است.

 ماهخدا
ــبکه  ــحرگاهی ش ــه س ــدا«، برنام ــاه خ »م
»یــک سیما«ســت کــه بــه صــورت زنــده هر 
ــه مــدت  ــداد ب ــی ســاعت ۲ بام شــب حوال
تقریبــی ۱۴۰ دقیقــه بــا اجــرای حســن 
ســلطانی بــه روی آنتــن مــی رود. شــکل 
اجــرای برنامــه »مــاه خــدا« بدیــن صــورت 
ــه در اســتودیو و  ــه ۶۰ درصــد برنام اســت ک
بــه صــورت زنــده پخــش می شــود و ۴۰ 
اســت کــه  پلی بک هایــی  دیگــر  درصــد 
محتــوای ادعیــه و مباحــث کارشناســی دارد. 
ســلطانی مجــری اصلــی و امیــری اســفندقه 
بــه عنــوان ادیــب و شــاعر و هنرمنــد در 
برنامــه حضــور دارنــد. ایــن برنامــه هــر 
شــب یــک مهمــان مؤلــف خواهــد داشــت.

 نوسفران
برنامــه »نوســفران«، ویژه برنامــه ســحرگاهی 
شــبکه »دو سیما«ســت کــه از گــروه کــودک 
و نوجــوان بــه صــورت زنــده بــه روی آنتــن 
تهیه کنندگــی  بــه  برنامــه  ایــن  مــی رود. 

محمدمهــدی ابهــری و اجــرای ســید جــواد  
هاشــمی، ســحرهای مــاه مبــارک رمضــان از 

ســاعت ۳ بامــداد پخــش خواهــد شــد. 
ــد  ــه عبارتن ــن برنام ــف ای ــای مختل بخش ه
دورهمی هــای  »نوســفران«،  بیانیــه  از 
نوجوانانــه، قصه گویــی توســط گیتــی خامنــه، 
امیرحســین  مناجات خوانــی  و  نیایــش 
حکایــت  رادیویــی،  نمایــش  مــدرس، 
ــای  ــا و قصه ه ــان ماجراه ــامل بی ــروز ش ام
اتفاق افتــاده معاصــر، فرازهایــی از دعــای 
صحیفــه، دوچرخــه شــامل مصاحبــه بــا 
خانواده هــای  بــا  گفت وگــو  نوجوانــان، 
مــاه  روزشــمار  حــرم،  مدافــع  شــهدای 
ــه  ــمان و مجموع ــرای آس ــی ب ــان، پیام رمض
بیانــات مقــام معظــم رهبــری بــرای کــودکان 

نوجوانــان. و 
 سحرگاهانحرم

ویژه برنامــه  نیــز  حــرم«،  »ســحرگاهان 
ســحرگاهی شــبکه ســه سیماســت کــه 
از حــرم مطهــر حضــرت معصومــه)س( 
پخــش می شــود و بــا همــکاری مرکــز 
ــت. ــده اس ــه ش ــم ـ تهی ــور ـ ق ــیمای ن س

 سرسفرهخدا
برنامــه ســحرگاهی »ســر ســفره خــدا« نیــز 
مهمــان خانه هــای کــودکان روزه دار از شــبکه 

ــود.  ــودک می ش ک
شــبکه افــق هــم امســال بــرای نخســتین بار 
ویژه برنامــه ســحرگاهی تولیــد کــرده اســت. 
ایــن برنامــه ترکیبــی در ۳۰ قســمت ۳۰ 
و  حجت االســالم  حضــور  بــا  دقیقــه ای 
ــان هــر روز ســاعت ۳:۳۰  المســلمین پناهی

بامــداد پخــش می شــود.

ــگاری در  ــدور کارت خبرن ــاره  »ص ــری درب ــار خب ــی انتش در پ
ازای ۳8 هــزار تومــان پــول« مســئول اداره خبرنــگاران معاونت 
ــت: در  ــمرد و گف ــی برش ــدام را غیرقانون ــن اق ــی ای مطبوعات
ــا آن  ــا محــرز شــود، ب ــرای م ــال ب ــر کام ــن ام ــه ای ــی ک صورت
ــئول  ــاهی، مس ــدی نورعلیش ــم. مه ــی می کنی ــورد قانون برخ
ــا  ــرد: مطمئن ــار ک ــی، اظه ــت مطبوعات ــگاران معاون اداره خبرن
ــگاری  ــوم کارت خبرن ــان مفه ــزی می ــه تمای ــا وج ــر م از نظ
رســانه های دارای مجــوز و کارت فروشــی توســط رســانه ای 
ــانه ای  ــر رس ــق ه ــن ح ــود دارد. ای ــد وج ــب درآم ــرای کس ب
ــه  ــی اینک ــد؛ ول ــته باش ــاری داش ــگار افتخ ــه خبرن ــت ک اس
 بخواهــد از ایــن حــق بــرای کارت فروشــی اســتفاده کنــد 
ــؤال  ــر س ــگاری را زی ــگاری و خبرن ــف روزنامه ن ــت صن و کلی
ــه  ــود. ب ــوب می ش ــتباه محس ــی و اش ــی غیرقانون ــرد، عمل بب

هــر حــال ممکــن اســت بســیاری بخواهنــد کارت خبرنــگاری 
داشــته باشــند، از تســهیالتی اســتفاده کننــد یــا جذابیت هــای 
ــه  ــود ک ــل نمی ش ــن دلی ــا ای ــد؛ ام ــه کنن ــغل را تجرب ــن ش ای
ــه ای  ــی و حرف ــال صنف ــک کارت کام ــه ی ــگاری ک کارت خبرن

اســت، بازیچــه ایــن مســائل شــود. 
مســئول اداره خبرنــگاران معاونــت مطبوعاتــی بــا بیــان اینکــه 
ــگاری  ــروش کارت خبرن ــه ف ــه هیچ وج ــی ب ــه مطبوعات جامع
اشــاره  خبرنــگاری  شــهروند  موضــوع  بــه  نمی پذیــرد،   را 
ــا  ــال ب ــهروندخبرنگاری کام ــوع ش ــرد: موض ــان ک و خاطرنش
موضــوع فــروش کارت خبرنــگاری متفــاوت اســت؛ شــهروند 
خبرنــگار بــرای گرفتــن کارت افتخــاری پــول نمی دهــد و 
ــا بعضــی از رســانه ها همــکاری  ــه صــورت افتخــاری ب فقــط ب

می کنــد.  ایرنــا

ــت  ــن وضعی ــکی آخری ــام پزش ــازمان نظ ــس کل س رئی
ــرد.  ــریح ک ــتمی را تش ــاس کیارس ــوت عب ــده ف پرون

دکتــر علیرضــا زالــی در پاســخ بــه ســوالی درباره ســرانجام 
پرونــده مــرگ کیارســتمی و نتیجــه کارشناســی های 
انجام شــده در بــاره آن، گفــت: اقدامــات انجام شــده 
بــرای مرحــوم کیارســتمی در ایــران از ســوی جمــع 
کارشناســی ۴۰ نفــره کــه از اســتادان و خبــرگان پزشــکی 
کشــور هســتند، صــورت گرفــت؛ امــا در رابطــه بــا اقداماتــی 
ــرای  ــی ب ــان ابهامات ــام شــده، همچن ــه در فرانســه انج ک
ایــن جمــع کارشناســی و ســازمان نظــام پزشــکی وجــود 

دارد. 
نامه نــگاری  بــار  دو  علی رغــم  متاســفانه  افــزود:  وی 
بــا نظام پزشــکی فرانســه و بیمارســتانی کــه مرحــوم 

ــود، اطالعــات بالینــی  کیارســتمی در آن بســتری شــده ب
بیمــار بــه مــا داده نشــد. در نامــه دوم تاکیــد کردیــم کــه 
طبــق قانــون، ســازمان نظــام پزشــکی در ایــران مســئول 
ــن اســاس  ــر همی ــده اســت و ب ــن پرون ــه ای رســیدگی ب
خواســتار پرونــده بیمــار در فرانســه شــدیم؛ امــا متاســفانه 
ــا اســتنکاف کــرد.  ــه م ــده بیمــار ب ــه پرون فرانســه از ارائ

ــی های  ــج بررس ــاس نتای ــر اس ــه ب ــان اینک ــا بی ــی ب زال
ــود  ــده موج ــه پرون ــان از خالص ــره کارشناس ــع ۴۰ نف جم
علــت اصلــی مــرگ مرحــوم کیارســتمی خونریــزی حــاد 
ــه  ــر ب ــه منج ــاب دورال( ک ــزی )س ــای مغ ــت پرده ه تح
ــزود:  ــود، تشــخیص داده شــد، اف ــزی شــده ب مــرگ مغ
ایــن خونریــزی نیــز ناشــی از اســتفاده از دارویــی بــه نــام 

ــزار واحــد در روز اســت. ایســنا ــا دوز ۲۴ ه ــن ب هپاری

مسئولادارهخبرنگارانمعاونتمطبوعاتی:

بافروشکارتخبرنگاریبرخوردمیکنیم
رئیسکلسازماننظامپزشکیخبرداد:

آخرینوضعیتپروندهفوتکیارستمی

،،
ویژه برنامــه افطــار »مــاه عســل« 
ماننــد ســال های گذشــته از شــبکه 
ــه تهیه کنندگــی  »ســه« ســیما و ب
و اجــرای احســان علیخانــی بــه روی 

آنتــن مــی رود

امروز سه شنبه 09 خردادماه 1396 - سال سوم - شماره 442 روزنامه10 فرهنگ و هنر

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 

نوبت اول
جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول شرکت تعاونی خبازان اصفهان راس ساعت ۹ صبح روز شنبه مورخ ۹۶/۰۴/۱۰ در محل شرکت 

تعاونی به آدرس: خیابان امام خمینی نبش کوچه استوار )۱۳( تشکیل می گردد. لذا از کلیه اعضاء دعوت میشود با در دست داشتن کارت و 

یا دفترچه عضویت راس ساعت مقرر در محل مذکور حضور به هم رسانید و یا وکیل / نماینده خود را کتبا معرفی نمایید.

 ضمنا به اطالع می رساند که به موجب ماده ۱۹ آئین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی، تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر ۳ رای و هر 

شخص غیر عضو تنها یک رای خواهد بود و اعضای متقاضی اعطای نمایندگی، می بایست به همراه نماینده خود حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۶/۰۴/۰۹ 

در محل شرکت تعاونی حاضر تا پس از احراز هویت و تایید وکالت، برگه ورود به مجمع را دریافت دارند.

 دستور جلسه:

- گزارش هیئت مدیره و بازرس بازرسان

- طرح و تصویب صورتهای مالی سال ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ و نحوه تقسیم سود ویژه و بودجه سال جاری شرکت 

- ارائه گزارش تغییرات اعضاء و سرمایه شرکت تعاونی 

- انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل بازرسان 

- تعیین خط مشی آینده شرکت تعاونی

 داوطلبان تصدی بازرسی به موجب ماده )2( دستور العمل موظفند حداکثر ظرف یک هفته از انتشار آگهی دعوت فرم داوطلبی را تکمیل 

و تحویل دفتر تعاونی نمایند.
هیئت مدیره

تئاتر

برگزارییادماننمایشنامهخوانیاستادمحمد
ســخنگوی بنیــاد محمــود اســتادمحمد اعــالم کــرد کــه در مردادمــاه ســال جــاری 
و همزمــان بــا ســالمرگ ایــن هنرمنــد تئاتــر، ســومین یادمــان نمایشــنامه خوانی 
ــاد محمــود  ــه ســخنگوی بنی ــزار می شــود. جــواد عاطف محمــود اســتادمحمد برگ
اســتادمحمد، دربــاره برنامه هــای ســال جــاری ایــن بنیــاد گفــت: ســومین یادمــان 
ــالمرگ  ــا س ــان ب ــاری، همزم ــال ج ــاه س ــتادمحمد مردادم ــنامه خوانی اس نمایش
ایــن هنرمنــد تئاتــر برگــزار و فراخــوان ایــن دوره از یادمــان نیــز هفتــه آینده منتشــر 
ــاره زمــان انتشــار فراخــوان ســومین یادمــان نمایشــنامه خوانی  می شــود. وی درب
ــان نمایشــنامه خوانی  ــده فراخــوان ســومین یادم ــه آین ــزود: هفت اســتادمحمد اف
اســتادمحمد منتشــر می شــود و قــرار اســت همزمــان بــا ســالمرگ اســتادمحمد، 
اولیــن مجموعــه نمایشــنامه های ایــن هنرمنــد فقیــد تئاتر، اعــم از نمایشــنامه های 
منتشرشــده یــا نشــده توســط نشــر چشــمه منتشــر شــود. عاطفــه دربــاره ســومین 
دوره مســابقه ادبیــات نمایشــی محمــود اســتادمحمد، اظهــار کــرد: امســال طبــق 
قاعــده ۲ ســال گذشــته، ســومین دوره مســابقه ادبیــات نمایشــی اســتادمحمد نیز 
در نیمــه دوم ســال جــاری برگــزار می شــود کــه طبــق ســال گذشــته در ۲ بخــش 
تألیفــی و اقتباســی برگــزار می شــود. ســخنگوی بنیــاد اســتادمحمد یــادآور شــد: 
مــا امســال بــه دنبــال برگــزاری برنامه هایــی هســتیم تــا ارتبــاط نســل جدیــد بــا 

آثــار محمــود اســتادمحمد برقــرار و بیشــتر شــود. ایــران تئاتــر

کتاب

3کتابتازهمنتشرشد
ــی  ــس« به تازگ ــی« و »اعتمادبه نف ــن«، »خودخیال ــب م ــرس قل ــای »نت کتاب ه
ــا  ــان ب ــد باتم ــن« از احم ــب م ــرس قل ــتانی »نت ــاب داس ــده اند. کت ــر ش منتش
ــت  ــخه و قیم ــمارگان ۱۰۰۰ نس ــا ش ــه ب ــا در ۱۹8 صفح ــم طباطبائیه ــه مری ترجم
ــد  ــت جل ــته پش ــت. در نوش ــده اس ــه ش ــده عرض ــر پوین ــان در نش ــزار توم ۱۵ ه
کتــاب می خوانیــم: زن هایــی کــه گربه هــا را دوســت دارنــد، از تنهایــی می ترســند. 
ــد خودشــان  ــد در اصــل دلشــان می خواه ــه ســگ ها را دوســت دارن ــی ک آن های
را در امنیــت ببیننــد... تــو، فیل هــا را دوســت داشــتی و یــک فیــل وقتــی قلبــش 
ــد  ــر می کنی ــما فک ــی« )ش ــوِد خیال ــاب »خ ــن کت ــرد... . همچنی ــکند، می می بش
چــه کســی هســتید؟( نوشــته بــروس هــود بــا ترجمــه مصطفــی علیــزاده در ۳8۱ 
صفحــه بــا شــمارگان ۱۰۰۰ نســخه و قیمــت ۲۰ هــزار تومــان در نشــر یادشــده راهــی 
ــود بســیار درخشــان و  ــروس ه ــی« ب ــاب »خــود خیال ــازار شــده اســت. در کت ب
ــد کــه نشــان می دهــد  ــاب ســند علمــی را آشــکار می کن ــه برآمــدن آفت هنرمندان
ــان  ــد پیرامونم ــرات نیرومن ــوذ و تأثی »خــود« بیشــتر در دوران کودکــی توســط نف
ســاخته می شــود. دیگــر کتــاب تــازه منتشرشــده در نشــر پوینــده، کتــاب 
»اعتمادبه نفــس« )۵۰ نکتــه فــوری بــرای افزایــش اعتمادبه نفــس( نوشــته 
ــا  ــه ب ــه در ۱۲۲ صفح ــت ک ــی اس ــدی قراچه داغ ــه مه ــا ترجم ــن ب ــدی گری ون

ــان منتشــر شــده اســت. شــمارگان ۱۰۰۰ نســخه و قیمــت 8۰۰۰ توم

سینما

سومینفیلمشعیبیبهرافکاترسید
فرامــرز هوتهــم در ســومین همــکاری بــا بهــروز شــعیبی، راف کاِت فیلــم ســینمایی 
»دارکــوب« را آمــاده کــرد. ایــن فیلــم، ســومین فیلــم ســینمایی بهــروز شــعیبی در 
مقــام کارگــردان اســت کــه فیلمبــرداری آن اواخــر فروردیــن در تهــران بــه پایــان 
ــرداری، فرامــرز هوتهــم کار تدویــن آن را آغــاز کــرد  ــان فیلمب ــا پای ــود. ب رســیده ب
کــه پــس از ســپری شــدن یــک مــاه، راف کات فیلــم آمــاده شــده اســت. هوتهــم 
ــین« را  ــریال »پرده نش ــیانور« و س ــینمایی »س ــم س ــن فیل ــن، تدوی ــش از ای پی
ــن  ــر ای ــالوه ب ــرده اســت. ع ــکاری ک ــروز شــعیبی هم ــا به ــده داشــته و ب ــر عه ب
تدویــن فیلم هــای ســینمایی »یــک دزدی عاشــقانه«، »آلزایمــر«، »مینــای 
شــهر خامــوش« و... نیــز در کارنامــه او بــه چشــم می خــورد. »دارکــوب« توســط 
موسســه ســینمایی ســیمای مهــر بــه تهیه کنندگــی ســید محمــود رضــوی تولیــد 
ــم، بهتریــن  می شــود و در جشــنواره فجــر ۳۵، توانســت جایزه هــای بهتریــن فیل
ــه  ــا »ماجــرای نیمــروز« ب ــوب تماشــاگران را ب ــم محب ــی و فیل ــگاه مل ــم از ن فیل
ــس  ــود و پ ــاز شــده ب ــاه آغ ــوب« اواخــر بهمن م ــرداری »دارک دســت آورد. فیلمب
ــاز افشــار، ســارا بهرامــی، جمشید هاشــم پور   ــان رســید. مهن ــه پای از ۵۵ جلســه ب
هــادی حجازی فــر، طوفــان مهردادیــان، نــگار عابــدی، شــادی کــرم رودی 
ــی در  ــن حیای ــی و امی ــدا عقیق ــش، ن ــد، علیرضــا کی من ــه جاوی ــی، آتی ــا حل ثری

ــد. ــده رفتن ــن علیرضــا برازن ــوی دوربی ــف جل لوکیشــن های مختل

معرفی سبک هنری

کوبیسم
 بــه عقیــده بســیاری از مورخــان هنــر
کوبیســم بــه ســبب نــوآوری در روش 
نافذتریــن  و  انقالبی تریــن  دیــدن، 
ــی  ــر اصل ــتم و آغازگ ــده  بیس ــش س جنب

جنبــش مدرنیســم در هنــر اســت. 
واژه کوبیســم از ریشــه Cube یــا مکعــب 
اخــذ شــده اســت. کوبیســت ها کوشــش 
ــا کلیــت یــک پدیــده )وجــوه  می کننــد ت
ــد در  ــی( را در آن واح ــک ش ــف ی مختل
یــک ســطح دو بعــدی عرضــه کننــد؛ 
می برنــد  کار  بــه  آن هــا  کــه  روشــی 
ســطح های  بــه  اشــیا  صــور  تجزیــه 
ــن ســطوح  ــاره ای ــب دوب هندســی و ترکی
در یــک مجموعــه به هم بافتــه اســت. 
ــه  ــت داعی ــد کوبیس ــان، هنرمن ــن س بدی
ــن جهــت  ــی دارد. کوبیســم از ای واقعگرای
مدعــی رئالیســم بــود؛ ولــی نــه رئالیســم 
بصــری و امپرسیونیســتی؛ بلکــه رئالیســم 
مفهومــی کوبیســت ها؛ آنــان برخــالف 
هنرمنــدان پیشــین  جهــان مرئــی را 
بــه طریقــی بازنمایــی نمی کردنــد کــه 
مکانــی  و  زمــان  در  اشــیا  از  منظــری 
ــه  ــن رو آنچ ــد. از ای ــم یاب ــاص تجس خ
را در واقعیــت اســت بــه گونــه ای کــه 
در چشــمان مــا قابــل رویــت اســت 

نتیجــه  ایــن  بــه  آنــان  نمی بینیــم. 
رســیده بودنــد کــه نــه فقــط بایــد چیزهــا 
ــته  ــد پوس ــه بای ــد، بلک ــه دی را همه جانب
ــه درون نگریســت.  ــر را شــکافت و ب ظاه
نمایــش واقعیــت چنــد وجهــی یــک شــی 
مســتلزم آن بــود کــه از زوایــای دیــد 
متعــدد بــه طــور همزمــان بــه تصویــر در 
ــد؛ یعنــی کل نمودهــای ممکــن شــی  آی

ــود.  ــم ش مجس
عمــال  ایــن کل  بــه  دســتیابی  ولــی 
بیشــترین  بنابرایــن  بــود.  غیرممکــن 
کاری کــه هنرمنــد کوبیســت می توانســت 
انجــام دهــد، القــای بخشــی از بی نهایــت 
امکاناتــی بــود کــه در دیــد او آشــکار 
تــالش  در  همچنیــن  آن هــا  می شــد. 
بودنــد تــا ذهنیــت خــود را از اشــیا و 
ــه صــورت اشــکال هندســی  موجــودات ب

ــد.  ــان کنن بی
ــه  ــو ک ــو پیکاس ــراک و پابل ــز ژرژ ب ــه ج ب
ــن  ــدگان ای ــوان آفرینن ــه عن ــا ب از آن ه
ســبک یــاد شــده، می تــوان از خــوان 

ــرد.  ــام ب ــز ن ــس نی گری
دوره  ســه  بــه  معمــواًل  را  کوبیســم 
کــه  اول  مرحلــه   می کننــد:  تقســیم 
»کوبیســم  یــا  »پیشاکوبیســم«  را  آن 
نخســتین« می نامنــد، بــا تجربه هــای 
و  ســزان  متأخــر  آثــار  بــر  مبتنــی 

ایبریایــی  و  آفریقایــی  مجســمه های 
مشــخص می شــود. ایــن مرحلــه بــا 
ــون«  ــیزگان آوینی ــرده »دوش ــل پ تکمی
ــان  ــه پای ــل 1907( ب ــو )اوای ــر پیکاس اث
آغــاز  پــرده  ایــن  ســاختار  می رســد. 
زیــرا  می دهــد؛  بشــارت  را  کوبیســم 
ترازهــا،  بافتگــی  درهــم  و  جابه جایــی 
تمــام رخ  و  نیمــرخ  همزمــان  تلفیــق 
آن  در  را  دوبعــدی  فضــای  نوعــی  و 

کــرد.  مشــاهده  می تــوان 
در دو ســال بعــدی، پیکاســو و بــراک 
همــراه یکدیگــر بــر اســاس توصیــه ســزان 
بــه امیــل برنــار مبنــی بــر تفســیر طبیعــت 
بــه مــدد احجــام ســاده هندســی، از 
نمایــش  و  برجســته نمایی  میثاق هــای 
ــد. در  ــدول کردن ــدی ع ــه بع ــای س فض
دومیــن مرحلــه )1912-1910( کــه آن را 
ــول  ــد، اص ــی« می نامن ــم تحلیل »کوبیس
زیبایــی شناســی کوبیســم کامل تــر شــد. 
ــطح تری  ــوع مس ــه ن ــراک ب ــو و ب پیکاس
از انتــزاع صــوری روی آوردنــد کــه در 
ــت و  ــت داش ــی اهمی ــاختمان کل آن س
ــًا غیــر قابــل  اشــیای بازنمایی شــده تقریب
تشــخیص بودنــد. در مرحله ســوم )1912-
ــی«  ــم ترکیب ــوان »کوبیس ــا عن 1914( ب
آثــاری منتــج از فرآینــد معکــوس انتــزاع 

ــدند. ــدار ش ــت پدی ــه واقعی ب

ویژهبرنامههایرسانهملیدرماهمبارکرمضان

ازسحرتاافطارباتلویزیون

پیشهناد فیلم

کارگرسادهنیازمندیم

کارگردان: منوچهر هادی
نویسنده: پدرام کریمی

بهــرام  آتیــال پســیانی، ســیامک صفــری،  بازیگــران: 
ــی  ــن رحیم ــا ناصــر، ســحر قریشــی، روژی افشــاری، یکت
مهــران احمــدی، ســیروس همتــی، مجیــد اصغــری.

خالصهداستان
قــدم در مغــازه رحمــت شــاگردی می کنــد و عاشــق 
ــت  ــرگ رحم ــس از م ــت اســت. پ ــر رحم ــس، دخت مون
ــر ۱۶ ســاله  ــد و دخت ــان از موقعیــت اســتفاده می کن جه
مــادرش خواســتگاری  از  طلبــش  ازای  در  را  رحمــت 
ــود و ... . ــی می ش ــت عصبان ــن باب ــدم از ای ــد. ق می کن

فیلــم، ظاهــر ســر حالــی دارد و داســتان هایی کــه همــراه 
بــا هــر شــخصیت وارد ماجــرا می شــوند، هرچنــد دقیقــه 

هیجــان را بــه فیلــم تزریــق می کننــد. 
ــود  ــاهده می ش ــم مش ــتان گویی فیل ــه در داس ــبکی ک س
باعــث شــده بــا یــک پی رنــگ اصلــی و محــوری 
ــر  ــدا ب ــم ابت ــیم. فیل ــته باش ــروکار نداش ــخص س مش
کشــمکش رحمــت و جهــان تکیــه می کنــد. پــس 
ــت  ــت محوری ــر رحم ــدم و دخت ــقانه ق ــه  عاش از آن رابط
ــام دارد  ــه ارشــد ن ــدم ک ــا پســرعموی ق ــد. در انته می یاب
ــم  ــه فیل ــر ب ــره ای دیگ ــا گ ــود ت ــرا می ش ــم، وارد ماج ه

ــد.  ــه کن اضاف
ایــن ســبک قصه گویــی اگرچــه باعــث شــده فیلــم 
ریتمــی تنــد پیــدا کنــد و بــه شــکل پیوســته شــخصیت ها 
را در التهــاب نگــه دارد، امــا فرصــت شــخصیت پردازی و 

تأمــل بــر روی روابــط بــه کل از بیــن رفتــه اســت. 
ــم  ــظ ریت ــا و حف ــاد حادثه ه ــم در ایج ــالش فیل ــه  ت هم
ــه  ــت؛ ب ــده اس ــه ش ــا خالص ــتای آن ه ــده در راس کوبن
ــبیه  ــال ش ــان کام ــخصیت پردازی جه ــل ش ــن دلی همی
نمونه هــای ســطحی تکــرار شــده در ســینمای ماســت و 

ــدارد. ــر ن ــازه ای در ب ــه  ت ــچ نکت هی
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از جریمه  ریالی سربازی
از  ناجــا  رئیــس ســازمان وظیفــه عمومــی  جانشــین 
ثبت نــام بیــش از 10 هــزار نفــر بــرای بهره منــدی از جریمــه 
ریالــی ســربازی در ســال جــاری خبــر داد. ســردار ابراهیــم 
ــربازی  ــی س ــه ریال ــرح جریم ــرای ط ــاره اج ــی درب کریم
ــرد:  از  ــار ک ــتقبال از آن اظه ــزان اس ــاری و می ــال  ج در س
ــربازی  ــی س ــه ریال ــرای جریم ــام ب ــال، ثبت ن ــل امس اوای
ــه دارد و  ــان ادام ــده و همچن ــاز ش ــس+10 آغ ــر پلی در دفات
برابــر آخریــن آمارهــا تاکنــون بیــش از 10 هــزار نفــر بــرای 
ــاره شــرایط  ــد. وی درب ــام کرده ان ــدی از طــرح ثبت ن بهره من
ــدگان  ــون ثبت نام کنن ــر قان ــرد: براب ــار ک ــدگان اظه ثبت نام کنن
بایــد تــا پایــان ســال 96 دســت کم 8 ســال غیبــت داشــته 
باشــند و افــرادی کــه ســنوات غیبتشــان کمتــر از ایــن مــدت 
ــا پرداخــت  ــی ب باشــد، امــکان بهره منــدی از معافیــت ریال
جریمــه نقــدی را ندارنــد. جانشــین رئیــس ســازمان وظیفه 
عمومــی ناجــا بــا بیــان اینکــه مراحــل صــدور کارت معافیت 
بــرای ایــن افــراد پــس از راســتی آزمایی و بررســی مــدارک 
آغــاز خواهــد شــد، ادامــه داد:  متقاضیــان بــرای بهره منــدی 
ــدی و اقســاطی  ــه دو شــکل نق ــد ب ــن طــرح می توانن از ای

جریمــه خــود را مشــخص کننــد. ایســنا

 درخواست سازمان انتقال خون 
از مردم

مدیــر عامــل ســازمان انتقــال خــون بــا بیــان اینکــه یکــی از 
کمبودهــای فصلــی اهــدای خــون کــه بــرای کشــور مــا اتفــاق 
ــت: از  ــت گف ــان اس ــارک رمض ــاه مب ــان م ــد، در زم می افت
آنجایــی کــه طــول عمــر پالکــت حداکثــر ســه روز اســت، در 
زمینــه تولیــد فرآورده هــای پالکتــی نیازمنــد حضــور مســتمر 
اهداکننــدگان خــون در مراکــز اهــدای خــون هســتیم. 
ــون و  ــود خ ــروز کمب ــاره ب ــح هللا درب ــر پورفت ــر علی اکب دکت
ــد  ــت: بای ــان گف ــارک رمض ــاه مب ــی در م ــای خون فرآورده ه
توجــه کــرد کــه مــا در زمینــه خــون و فرآورده هــای خونــی بــه 
ــاخص  ــه ش ــوری ک ــه ط ــیده ایم؛ ب ــی رس ــاخص خودکفای ش
خودکفایــی 27 واحــد خــون بــه ازای هــر 1000 نفــر جمعیــت 
ــا مســئله کمبــود  اســت و مــا در کشــورمان بــه طــور کلــی ب

ــتیم.  ــه نیس ــی مواج ــای خون ــون و فرآورده ه خ
ــال  ــازمان انتق ــه در س ــی ک ــاس مدیریت ــر اس ــزود: ب وی اف
ــر میــزان  خــون انجــام می شــود، مــا همیشــه حــدود 7 براب
فرآورده هــای  و  خــون  نیازمــان،  مــورد  روزانــه  مصــرف 
ــا  ــم ت ــره داری ــورت ذخی ــه ص ــور ب ــر کش ــی را در سراس خون
بتوانیــم پاســخگوی بیمــاران باشــیم. ایــن در حالــی اســت 
ــا کمبودهــای  ــا ب ــد توجــه کــرد همــه کشــورهای دنی کــه بای
ــی  ــد فصول ــی در اهــدای خــون مواجــه می شــوند؛ مانن فصل
کــه مســافرت افزایــش یافتــه و هموطنانمــان بــه مســافرت 
ــا  ــی، گرم ــرات اقلیم ــا تغیی ــه ب ــی ک ــا در مواقع ــد ی می رون
و ســرما مواجــه می شــویم. درنتیجــه ایــن موضوعــات 
مراجعــه اهداکننــدگان بــرای اهــدای خــون کاهــش می یابــد. 
ــاز همیشــگی مراکــز  ــه نی ــا اشــاره ب ــن ب پورفتــح هللا همچنی
ــه  ــرد ک ــه ک ــی توصی ــای خون ــه خــون و فرآورده ه ــی ب درمان
ــه شــب های  افــراد اهــدای خــون خــود را در مــاه رمضــان ب

ــد. ایرنــا ــدر موکــول نکنن ق

جامعه
 گام مثبت مجلس 

در افزایش مستمری مددجویان
ــتفاده از  ــر اس ــی )ره( ب ــام خمین ــداد ام ــه ام ــس کمیت رئی
ظرفیــت مجلــس بــرای گره گشــایی از مشــکالت مددجویــان 
ــام  ــا ایت ــاری ب ــم افط ــاح در مراس ــز فت ــرد. پروی ــد ک تاکی
تحــت پوشــش کمیتــه امــداد امــام خمینــی)ره( و ســازمان 
بهزیســتی کــه بــا حضــور رئیــس مجلــس شــورای اســالمی 
ــان ایــن  و رئیــس ســازمان بهزیســتی و جمعــی از مددجوی
ــوی  ــت از س ــن نشس ــزاری ای ــد، از برگ ــزار ش ــاد برگ دو نه
ــه  ــس کمیت ــرد. رئی ــی ک ــکر و قدردان ــس تش ــس مجل رئی
امــداد در ایــن نشســت بــا بیــان اینکــه مجلــس در اقدامــی 
انقالبــی مســتمری مددجویــان کمیتــه امــداد را افزایــش داد، 
افــزود: باعــث خرســندی اســت کــه پــس از ماه هــا تــالش، 
ــت و  ــش یاف ــاد افزای ــن نه ــش ای ــت پوش ــتمری تح مس
ــک و  ــرای کم ــس ب ــزم مجل ــالش و ع ــان دهنده ت ــن نش ای
حمایــت از ایــن گــروه از جامعــه اســت. فتــاح یــادآور شــد: 
ــوی  ــه از س ــن مصوب ــب ای ــس از تصوی ــر پ ــویی دیگ از س
مجلــس، تردیــد داشــتیم کــه دولــت آن را اجرایــی کنــد؛ امــا 
خوشــبختانه دولــت آن را عملیاتــی کــرد و اکنــون 2 ماه اســت 
کــه مســتمری مددجویــان افزایــش پیــدا کــرده اســت. وی 
افــزود: البتــه اینکــه مســتمری ایــن افــراد بــه حســاب یارانــه 
ــه مجلــس  ــون و مصوب ــن قان ــا مت ــز می شــود، ب آن هــا واری
همخوانــی نــدارد کــه البتــه دولــت موافقــت کــرده کــه 
مســتمری خردادمــاه ایــن افــراد را بــه حســاب جداگانــه ای 
واریــز کنــد. رئیــس کمیتــه امــداد یــادآور شــد: مــا بــه دنبــال 
اســتفاده از ظرفیــت مجلــس بــرای گره گشــایی از مشــکالتمان 

هســتیم تــا از ایــن افــراد حمایــت شــود. جــام جــم آنالیــن

 اعزام یک میلیون دانش آموز 
به اردوی راهیان نور

ــرورش از  ــوزش و پ ــر آم ــی وزی ــی و فرهنگ ــاون پرورش مع
اعــزام بیــش از یــک میلیــون دانش آمــوز بــه اردوی راهیــان 

ــر داد.  ــد خب ــور در ســال تحصیلــی جدی ن
ــای  ــت اردوه ــدف تقوی ــا ه ــرد: ب ــار ک ــض اظه ــدی فی مه
ــه  ــر در زمین ــتان های برت ــر از اس ــم تقدی ــور، مراس ــان ن راهی
برگــزاری ایــن اردوهــا، بــا همــکاری بســیج در تیرمــاه برگــزار 

می شــود. 
وی بــر ضــرورت تقویــت اردوهــای راهیــان نــور ویــژه 
کــرد  تأکیــد  درخشــان  اســتعدادهای   دانش آمــوزان 
و افــزود: تجــارب اردوهــای برگزارشــده بایــد ســرلوحه 

گیــرد.  قــرار  نــور  راهیــان  اردوهــای  دســت اندرکاران 
فیــض خاطرنشــان کــرد: در 12 مهرمــاه ســال جــاری مراســم 
افتتاحیــه اردوهــای راهیــان نــور بــه صــورت نمادیــن در یکــی 

از امامزاده هــای شــهر تهــران برگــزار خواهــد شــد. 
وی از تهیــه و ارســال شــیوه نامه »از مدرســه در مدرســه« بــا 
موضــوع راهیــان نــور در آینــده نزدیــک خبــر داد و افــزود: بــه 
ــده هــرکاروان  منظــور تقویــت نقــش رســانه ها در اردوهــا، ای

یــک خبرنــگار، مــورد بررســی قــرار خواهــد گرفــت. ایمنــا

کوتاه اخبار 

 شهادت یک سرباز 
در درگیری با قاچاقچیان

یــک ســرباز در درگیــری بــا قاچاقچیــان در مرزهــای 
غربــی بــه شــهادت رســید. صبــح دیــروز ســرباز علی 
ــتان  ــوراالن اس ــرزی ب ــان م ــی، گروه ــدی جمع صی
آذربایجــان غربــی، در درگیــری بــا قاچاقچیــان 
ــان  ــرد و ج ــقوط ک ــو س ــه قره س ــل رودخان ــه داخ ب
خــود را از دســت داد. ایــن ســرباز از شــهریورماه 95 
ــود. تــالش  خدمــت ســربازی خــود را آغــاز کــرده ب
نیروهــای مرزبانــی و امــدادی بــرای یافتــن جســد 

ــه دارد. میــزان ــه ادام ــن شــهید از رودخان ای

جنایت 60 هزار تومانی
ــان  ــران در جری ــدی پیــش مأمــوران پلیــس شــرق ته چن
ــه  کشــف جســد ســوخته ای در روســتای ســربندان منطق
 جابــان دماونــد قــرار گرفتنــد. بــا حضــور بازپــرس کشــیک 
و تیــم تحقیــق در محل مشــخص شــد قربانــی جنایت یک 
مــرد اســت کــه ابتــدا بــا ضربــات چاقــو بــه قتــل رســیده و 
ســپس جســدش ســوزانده شــده اســت. پلیــس همچنین 
در جریــان تحقیقــات مقدماتــی، خــودروی مقتــول را نیــز 
ــا دســتور بازپــرس، کارآگاهــان  ــدا کــرد. ب ــر پی کمــی دورت
ــایی  ــرای شناس ــران ب ــتان ته ــرق اس ــی ش ــس آگاه  پلی
ــس  ــده و پ ــل ش ــت وارد عم ــالن جنای ــتگیری عام و دس
ــه  ــای س ــف ردپ ــه کش ــق ب ــترده موف ــای گس از ردیابی ه
مــرد افغــان و دســتگیری آن هــا شــدند کــه قصــد فــرار بــه 
ســمت مرزهــای شــرقی کشــور را داشــتند. ســردار ناظــری، 
فرمانــده انتظامــی ویــژه شــرق اســتان تهــران گفــت: 
»متهمــان کــه اتبــاع افغــان بودنــد، پــس از دســتگیری و 
در بازجویی هــای فنــی، بــه جنایــت خــود اعتــراف کردنــد و 
انگیــزه خــود را ســرقت 60 هــزار تومــان پــول مقتــول عنوان 
کردنــد. متهمــان همچنیــن اعتــراف کردنــد پــس از جنایــت 
و بــه منظــور گمــراه کــردن مأمــوران و از بیــن بــردن هویــت 
مقتــول، جســد را ســوزانده بودنــد. بدیــن ترتیــب هــر ســه 
ــرس  ــوی بازپ ــت از س ــت موق ــرار بازداش ــا ق ــکار ب جنایت

ــه زنــدان شــدند.« ایرنــا دادســرای عمومــی دماونــد روان

 تصادف مرگبار 
در اتوبان امام رضا

ــک  ــا ی ــروز در تصــادف ب ــح دی ــر ۳5 ســاله ای صب عاب
ــان  ــا ج ــام رض ــان ام ــژو در اتوب ــواری پ ــتگاه س دس
باخــت. ســرهنگ محمــد رزاقــی دربــاره جزئیــات ایــن 
حادثــه مرگبــار گفــت: ســاعت 8:۳0 در مســیر غــرب بــه 
شــرق بزرگــراه امــام رضــا قبــل از بــازار گل یک دســتگاه 
پــژو بــا عابــر ۳5 ســاله تصــادف کرد کــه متأســفانه فرد 
ــالم  ــا اع ــی ب ــان ســپرد. ســرهنگ رزاق ــر در دم ج عاب
اینکــه کارشناســان پلیــس بــا حضــور در محــل حادثــه 
ــب  ــو از جان ــه جل علــت اولیــه تصــادف را بی توجهــی ب
راننــده پــژو اعــالم کردنــد، افــزود: علــت اصلــی وقــوع 

ایــن حادثــه در دســت بررســی اســت. مهــر

کنش    وا

سخنگوی وزارت بهداشت   
بیماری تب کریمه کنگو نسبت به سال گذشته 

کاهش جالب توجهی داشته است. از سال 1۳77 
که اولین مورد بیماری در کشور دیده شد، یعنی 
بیست سال است که این بیماری رصد می شود 

و داروی این بیماری در کشور وجود دارد و تمام 
بیماران به صورت رایگان درمان می شوند.

معاون امور بیمه ایرانیان 
خارج از کشور تأمین اجتماعی   

بیمه ایرانیان در خارج از کشور در چارچوب طرح 
بیمه ایرانیان به صورت اختیاری و با امـکان انتخاب 

تعهـدات و حمایت های مختلف در حال اجراست. 
به موجب آن، کلیه اتباع ایرانی اعم از شاغل یا 

غیرشاغل خارج از کشور که فاقد نظام بیمه ای نزد 
سایر صندوق ها و سازمان تأمین اجتماعی هستند، 

می توانند از مزایای بیمه تأمین اجتماعی بهره  مند 
شوند.

کارشناسان محیط زیست   
بروز تغییرات در الگوی پراکندگی گونه های آبزیان 
در شرایطی که آب اقیانوس ها گرم می شود، ادامه 
می یابد و این وضعیت بر گونه های مهم تجاری و 

صنعت ماهیگیری تأثیر چشمگیری خواهد داشت.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس   
معافیت از خدمت سربازان معتاد نیازمند مصوبه 

قانونی مجلس است. نظام وظیفه از قوانین شفاف 
و روشنی برخوردار است. بنابراین تنظیم چنین 

تفاهم نامه هایی نباید موجب دخل و تصرف در این 
قوانین شود؛ شرط گذراندن دوره پیشگیری از اعتیاد 

یا هر شرط دیگری هم اگر در قانون پیش بینی 
نشده، نباید به دریافت کارت پایات خدمت سربازی 

بدون سپری کردن دوره خدمت منتهی شود.

کانون سردفتران و دفتریاران   
نظر به اینکه پروژه اسکن دفاتر جاری )آرشیو( 

بالفاصله پس از حذف دفتر جاری و استفاده از 
 دفتر الکترونیک، توسط کانون سردفتران 

و دفتریاران مورد اقدام واقع شده و مطالعات 
مفصلی نیز در این رابطه انجام شده، لذا از همکاران 
ارجمند تقاضا می شود به منظور جلوگیری از اتالف 

وقت و سرمایه، از هرگونه اقدام انفرادی و استانی و 
عقد قرارداد با شرکت های متفرقه خودداری کنند.

رئیس پلیس ترافیک شهری نیروی 
انتظامی   

بانوان در حین رانندگی از کفش های پاشنه بلند 
استفاده نکنند. استفاده از کفش پاشنه بلند، 

دمپایی و کفش های نامناسب دیگر می تواند 
به دلیل قرار نگرفتن درست پا روی پدال، باعث 

لغزش پا و در نهایت از دست دادن پدال ها زمان 
رانندگی شود.

دام 2 خواهر برای مردان پولدار

دو خواهــر جــوان بــا فریــب طالفروشــان و افــراد 
پولــدار و کشــاندن آن هــا بــه خانه شــان، بــا همدســتی 
ناپــدری و مــرد دیگــری بــه ســرقت و اخــاذی از آن هــا 

دســت می زدنــد. 
متهمــان حتــی بــا تهیــه فیلــم ســیاه در برابــر منتشــر 
برگه هــای  طعمه هــا،  از  تلگــرام  در  آن  نشــدن 
ــد.  ــی می گرفتن ــد میلیون ــفته های ص ــفیدامضا و س س
اوایــل اردیبهشــت امســال، مــردی طالفــروش بــا 
ــه  ــارم بازپرســی دادســرای ناحی حضــور در شــعبه چه
ــام  ــه اته ــر جــوان و دو مــرد ب ــک دخت ــران از ی ۳4 ته
ــرد. ــم ســیاه شــکایت ک ــه فیل ســرقت، اخــاذی و تهی

 اولین طعمه
شــاکی بــه بازپــرس رســتمی گفــت: دو هفتــه پیــش 
ــازه ام  ــه مغ ــال ب ــد ط ــرای خری ــی ب ــر شیک پوش دخت
آمــد. او چنــد بــار دیگــر نیــز بــه مغــازه ام آمــد و همیــن 
دوســتی  ارتبــاط  او  بــا  شــد  باعــث  رفت وآمد هــا 
برقــرار کنــم. دختــر جــوان مدعــی بــود در تهــران تنهــا 
زندگــی می کنــد و خانــواده اش در شهرســتان هســتند. 
ــا  ــار ب ــد ب ــن داد. چن ــه م ــم ب ــش را ه او شــماره تلفن
هــم تلفنــی حــرف زدیــم تــا اینکــه یــک روز او بــا مــن 
تمــاس گرفــت و مــرا بــرای ناهــار بــه خانــه اش دعــوت 

کــرد. 
وی افــزود: مغــازه را زودتــر تعطیــل کــردم و بــه 
ــز  ــه چی ــود و هم ــا ب ــه تنه ــم. او در خان ــه اش رفت خان
عــادی بــه نظــر می رســید. هنــوز ده دقیقــه از حضــورم 
 در آن خانــه نگذشــته بــود کــه دو مــرد میانســال 
و جــوان وارد آپارتمــان شــدند و بــه شــدت مــرا کتــک 
ــد. بعــد از آن مقــداری  ــی کردن ــد و در اتاقــی زندان زدن
پــول و گوشــی ام را ســرقت کردنــد. عــالوه بــر آن 
برگه هــای ســفیدامضا و ســفته هایی را کــه مبالــغ صــد 
ــم  ــود، مقابل ــت شــده ب ــی و بیشــتر روی آن ثب میلیون
گذاشــتند. یکــی از آن هــا چاقویــی را زیــر گلویــم 
ــور شــدم ســفته ها  ــم مجب ــرس جان ــه از ت گذاشــت ک
و برگه هــا را امضــا کنــم. در ادامــه آن هــا از مــن 
فیلــم ســیاه گرفتنــد و بــا چشــمانی بســته در یکــی از 

ــد.  ــا کردن ــران ره ــای ته خیابان ه
 دومین قربانی

همزمــان بــا تشــکیل پرونــده قضایــی، تحقیقــات 
ــت  ــوان و دو همدس ــر ج ــن دخت ــرای یافت ــی ب پلیس

ــازه دار  ــرد مغ ــه م ــا اینک ــت ت ــه داش ــر او ادام باج گی
ــکایتی  ــی ش ــس آگاه ــور در پلی ــا حض ــز ب ــری نی دیگ

ــرد.  ــرح ک ــر مط ــرد باج گی ــه ف ــابه را از س مش
بــا تحقیــق از ایــن مــرد معلــوم شــد او نیــز بــه 
ــر  ــارقان باج گی ــاده و س ــه دام افت ــابه ب ــیوه ای مش ش
ــود  ــی ب ــن در حال ــد. ای ــه کرده ان ــم ســیاه تهی از او فیل
کــه مامــوران در بررســی چهره نــگاری متهمــان متوجــه 
شــدند تصاویــر متهمــان مــرد در ایــن دو پرونــده 
مطابقــت دارد؛ امــا تصاویــر دو دختــر جــوان متفــاوت 

ــت.  اس
بــا توجــه بــه فعالیــت اعضــای ایــن بانــد، جســت وجو ها 
ــد  ــوم ش ــه معل ــا اینک ــرد ت ــدا ک ــه پی ــاره ادام در این ب

ــد.  ــه مــکان دیگــری نقــل مــکان کرده ان متهمــان ب
ــانی  ــدند نش ــق ش ــوران موف ــات، مام ــه تحقیق در ادام
ــه دو  ــا ک ــد و آن ه ــت آورن ــه دس ــان را ب ــد متهم جدی
دختــر جــوان و یــک مــرد میانســال بودنــد، بازداشــت 

ــود.  ــا نب ــر همدســت آن ه ــری از دیگ ــا اث شــدند؛ ام
ــی  ــی و بازجوی ــس آگاه ــه پلی ــان ب ــال متهم ــا انتق ب
ــر  ــا هــم خواه ــوم شــد دو دخترجــوان ب ــا معل از آن ه

ــت. ــدری آن هاس ــال ناپ ــرد میانس ــتند و م هس
  یکــی از دختــران بــه افســر تحقیــق گفــت: مــن 
و خواهــرم بــه عنــوان مشــتری بــا ظاهــری آراســته بــه 
مغازه هــای طالفروشــی و صرافــی می رفتیــم. ســپس 
ــا برقــراری ارتبــاط دوســتی بــا آن هــا، اعتمادشــان را  ب
جلــب کــرده و بــه خانــه ای کــه ناپــدری ام در آن حضــور 
داشــت، دعــوت می کردیــم. در آنجــا از ایــن افــراد 
ــم و  ــان می زدی ــم، کتکش ــه می کردی ــیاه تهی ــم س فیل

ــم.  ــان را ســرقت می کردی ــوال آن ام
وی افــزود: موجــودی کارت هــای بانکی شــان را خالــی 
ــار  ــه انتش ــد ب ــا تهدی ــه ب ــر اینک ــالوه ب ــم. ع می کردی
ــم؛  ــاذی می کردی ــی اخ ــا مبالغ ــا از آن ه ــن فیلم ه ای
ــفته  ــفیدامضا و س ــای س ــراد برگه ه ــن اف ــی از ای حت
ــاره  ــا دوب ــب از آن ه ــی مناس ــا در فرصت ــم ت می گرفتی
اخــاذی کنیــم. بــا اعتــراف ایــن دختــر جــوان، خواهــر و 

ــد. ــد کردن ــای او را تائی ــز گفته ه ــدری اش نی ناپ
 متهمــان بــرای ادامــه تحقیقــات روانــه زنــدان شــدند.

ــو  ــن عض ــن آخری ــرای یافت ــس ب ــت وجوی پلی جس
ــرد میانســال اســت  ــه دوســت م ــد ک ــن بان ــراری ای ف

ــه دارد. جــام جــم آنالیــن ادام

ــر 91 مأمــوران کالنتــری ۳2  ســاعت 20 شــب 22 تی
حصــارک بــاال از قتــل مرمــوز پســر 22 ســاله ای بــه 
ــه  ــدل محل ــان ع ــه اش در خیاب ــرام در خان ــام به ن

ــر شــدند. ــا خب ــاد کــرج ب حیدرآب
ــوران  ــه مأم ــود، ب ــول ب ــه مقت ــه هم خان ــری ک پس
گفــت: بهــرام پســری ســر بــه راه و آرام بــود و 
زندگــی می کننــد.  غــرب کشــور  در  خانــواده اش 
صبــح بــا هــم ســر کار رفتیــم و غــروب کــه بــه خانــه 
ــی در  ــون و به هم ریختگ ــار خ ــه آث ــتم، متوج برگش
ــر بی جــان  ــا پیک ــم ب ــد ه ــی شــدم. بع ــاق پذیرای ات
دوســتم در آشــپزخانه روبــه رو شــدم؛ امــا نمی دانــم 
چــه کســی او را بــه قتــل رســانده اســت؛ چــون بهــرام 

ــت. ــت نداش ــی خصوم ــا کس ب
بــه دســتور بازپرس شــعبه 21 دادســرای امــور جنایی 
ــت  ــال یاف ــی انتق ــکی قانون ــه پزش ــد ب ــرج، جس  ک
و تحقیقــات کارآگاهــان جنایــی بــرای رمزگشــایی از 

قتــل آغــاز شــد.
در حالــی کــه تحقیقــات پلیســی بــرای یافتــن 
ســرنخی از قاتــل ناشــناس و کشــف انگیــزه جنایــت 
بــه بن بســت رســیده بــود، مأمــوران دریافتنــد گوشــی 
ــی  ــت کس ــم در دس ــره قش ــول در جزی ــراه مقت هم

ــد.  ــتفاده می کن ــه از آن اس ــت ک اس
ــرام  ــل به ــاه از قت ــت 4 م ــا گذش ــب ب ــن ترتی بدی
مأمــوران بــه جزیــره قشــم رفتنــد و جــوان 2۳ 

ســاله ای بــه نــام وحیــد را بازداشــت کردنــد.
متهــم در بازجویــی گفــت: قبــال عاشــق یــک دختــر 
گیتاریســت شــده بــودم کــه بــه مــن خیانــت کــرد. 
ــار عاشــق  ــرای دومیــن ب ــه همیــن دلیــل وقتــی ب ب
ــار  ــیدم ب ــدم، می ترس ــر ش ــام نیلوف ــه ن ــری ب دخت

ــد.  ــم بدهن دیگــر فریب
ــم  ــا آرزوی ــتم و تنه ــادی داش ــه زی ــر عالق ــه نیلوف ب
ــز  ــردم او نی ــم حــس ک ــا کم ک ــود؛ ام ــا او ب ازدواج ب

ــد.  ــت می کن ــن خیان ــه م ب
ــود. در  بهــرام – مقتــول - دوســت و همشــهری ام ب
ــواده اش رفــت، کلیــد  ــزد خان ــوروز کــه ن تعطیــالت ن
ــه پرنده هایــش آب  ــا ب ــه مــن داد ت ــش را ب آپارتمان
ــه  ــر ب ــا نیلوف ــار ب ــد ب ــم چن ــن ه ــم. م ــه بده و دان
آنجــا رفتیــم؛ امــا مدتــی قبــل حــس کــردم دختــر 
 مــورد عالقــه ام دیگــر عالقــه ای بــه مــن نشــان 

نمی دهد. 
ــراف  ــی در اط ــردم، ول ــب ک ــر را تعقی ــن نیلوف بنابرای
ــه دوســتم بهــرام او را گــم کــردم. فکــر خیانــت  خان

ــود.  ــرده ب ــر روز و شــبم را ســیاه ک نیلوف
بنابرایــن چاقویــی برداشــتم و بــه همــراه بــرادر 

نیلوفــر بــه ســراغ بهــرام رفتیــم.
 بــرادرش بیــرون ســاختمان منتظــر مانــد و مــن وارد 

ــدم.  خانه ش

آنقــدر عصبانــی بــودم کــه هــر چــه بهــرام انــکار کــرد 
ــاورم نشــد و او را  ــدارد، ب ــه ای ن ــر رابط ــا نیلوف ــه ب ک
ــت  ــز بازداش ــر نی ــرادر نیلوف ــب ب ــتم.بدین ترتی کش
ــت:  ــل گف ــام مشــارکت در قت ــر اته ــا در براب شــد؛ ام
ــم  ــه ه ــا ب ــود و آن ه ــرم ب ــتگار خواه ــد خواس وحی
ــد چــون شــکاک  ــا وحی ــد. ام ــد شــده بودن عالقه من
بــود، از هــم جــدا شــدند. مــن فقــط اســم بهــرام را 
شــنیده بــودم و شــناختی از او نداشــتم. روز حادثــه 
ــرم.  ــز بی خب ــه چی ــودم و از هم ــم در آن محــل نب ه
بیــان  بــه  جنایــت  بازســازی صحنــه  در  وحیــد 
ــل  ــرانجام در قت ــرد و س ــاره ک ــه اش ــات حادث جزئی
ــت  ــرار بازداش ــا ق ــناخته و ب ــرم ش ــرام مج ــد به عم

ــد.  ــتاده ش ــدان فرس ــه زن ــت ب موق
ــه شــد و  ــام مشــارکت تبرئ ــز از اته ــر نی ــرادر نیلوف ب
ــه  ــی ک ــد. در حال ــرط آزادش کردن ــد و ش ــدون قی ب
پرونــده بــرای رســیدگی و صــدور حکــم روی میــز ۳ 
قاضــی دادگاه عالــی جنایــی کــرج قــرار گرفتــه بــود 
ــان  ــل فرزندش ــاص قات ــتار قص ــای دم خواس و اولی
بودنــد، وحیــد بــا ارســال نامــه ای از زنــدان بــه دادگاه 

ــازه ای مطــرح کــرد.  ادعــای ت
ــراغم  ــه س ــر ب ــرادر نیلوف ــه ب ــت: روز حادث وی نوش
آمــد و عصبانــی بــود. او بــه ماجــرای رابطــه پنهانــی 
خواهــرش بــا مقتــول پــی بــرده بــود و از مــن 

ــذارم. ــش نگ ــت تنهای خواس
 بــه ســراغ بهــرام رفتیــم و منتظر برگشــت او شــدیم. 
ــه تعجــب  ــه صورتــش زدم ک ــه ای ب ــدا مــن ضرب ابت
ــرادر نیلوفــر متوجــه شــد کــه  ــا دیــدن ب کــرد؛ امــا ب
موضــوع جــدی اســت؛ بــه همیــن دلیــل قصــد فــرار 
داشــت کــه بــرادر نیلوفــر مانــع شــد و پیــش از آنکــه 
ــو  ــای چاق ــا ضربه ه ــه نتیجــه برســد ب ــان ب صحبتم

ــا درآورد.  او را از پ
ــه مــن  ــم ب ــرادر نیلوفــر وقتــی در بازداشــتگاه بودی ب
وعــده ازدواج بــا خواهــرش را داد. در مســیر انتقــال 
ــد  ــع کردن ــرا تطمی ــواده اش م ــم خان ــرا ه ــه دادس ب
کــه بــا قبــول جنایــت و کمــک بــه آزادی پسرشــان، 
ســند ازدواجــم بــا نیلوفــر را امضــا کنــم؛ بــه همیــن 
ــی  ــرای متهــم اصل ــرار را ب ــم و راه ف دلیــل دروغ گفت
ــس از  ــه پ ــر بالفاصل ــرادر نیلوف ــا ب ــردم. ام ــاز ک ب
ــه کشــور اســترالیا  ــی از کشــور خــارج شــد و ب رهای
ــران او  ــر نگ ــه دیگ ــم ک ــادرش ه ــر و م ــت. نیلوف رف
نبودنــد، مــرا فرامــوش کردنــد و حتــی دیگــر جــواب 
درخواســت  بنابرایــن  نمی دهنــد.  را  تلفن هایــم 
دســتگیری قاتــل اصلــی وحیــد و محاکمــه او را دارم.

ــعبه اول دادگاه  ــس ش ــر، رئی ــت رنجب ــی هدای قاض
کیفــری کــرج، پــس از دریافــت ایــن نامــه دســتور 
داد متهــم بــرای بیــان دالیلــش از زنــدان بــه دادگاه 

منتقــل شــود.  رکنــا
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D.Rashidzade@eskimia.ir
دامون رشیدزادهگروه اجتماعی

حســادت، یکــی از قدیمی تریــن احساســات بشــری 
اســت. قدمــت ایــن حــس عجیــب بــه حــدی اســت 
در تمامــی کتــب الهــی داســتان هایی دربــاره آن نقــل 
شــده اســت. داســتان هایی ماننــد حســادت قابیــل 
بــه  هابیــل یــا حســادت بــرادران حضــرت یوســف و 

ده هــا داســتان و روایــت دیگــر. 
بــر اســاس نظــر روان شناســان حســادت، احساســی 
می کنــد  آرزو  فــرد  آن  در  اســت کــه  هیجانــی 
ــته  ــد، نداش ــتحقاقش را دارن ــه را اس ــران آنچ دیگ
ــا  ــاص تنه ــی خ ــا دارای ــی ی ــک توانای ــا ی ــند ی باش
ــته  ــش را داش ــران آرزوی ــد و دیگ ــص او باش مخت
ــی آرزو  ــه معن ــادت ب ــر حس ــان دیگ ــه بی ــند. ب باش
ــه  ــه آن را ب ــت ک ــی اس ــت از کس ــردن زوال نعم ک

دســت آورده اســت.
 حسادت

امیرالمومنیــن )ع( می فرماینــد: منشــأ و ریشــه 
ــت. ــادت اس ــل، حس رذای

ــا شــادی و پیشــرفت اطرافیانشــان  بعضــی افــراد ب
ــدوه و شکســت آن هــا  ــا ان خوشــحال می شــوند و ب
ــا  ــد؛ ام ــک پیکرن ــوی از ی ــه عض ــی ک ــن؛ گوی غمگی
ــر  ــت ب ــم نیس ــان مه ــه برایش ــانی ک ــتند کس هس
ــد  ــای زائ ــل تکه ه ــد؛ مث ــه می آی ــران چ ــر دیگ  س
و غیرمفیــد یــک پیکــره کــه بــود و نبودشــان 
ــا  ــه خوبی ه ــد هم ــدارد. می خواهن ــی ن ــچ فرق هی

ــد  ــرر کنن ــه ض ــران همیش ــد، دیگ ــا باش ــرای آن ه ب
ــت  ــه شــادی و موفقی ــق نباشــند؛ ب ــچ گاه موف و هی
دیگــران حســادت می کننــد، هرگــز در غــم و شــادی 
ــران  ــراه دیگ ــز هم ــران ســهیم نمی شــوند، هرگ دیگ
ــد  ــه نمی کنن ــا گری ــراه آن ه ــد، هم ــد نمی زنن لبخن
و ایــن هدیــه تلخــی اســت کــه خودشــان بــه 

ــد.  ــان داده ان خودش
در پدیــده حســادت ایــن خــود فــرد حســود اســت 
کــه بیشــترین لطمــه را می خــورد؛ زیــرا حــس 
ــرد حســود را ذره ذره  ــد خــوره، روح ف حســادت مانن
می خــورد. حســادت در مراحــل حادتــر باعــث بــروز 
رفتارهــای غیرعــادی در فــرد حســود می شــود و تــا 
ــر کاری  ــه ه ــت ب ــه او دس ــی رود ک ــش م ــا پی آنج
ــد؛  ــروم کن ــت مح ــران را از موفقی ــا دیگ ــد ت می زن
ــود  ــرد حس ــط کاری، ف ــک محی ــال در ی ــرای مث ب
بــرای ضربــه زدن بــه همــکاران موفــق خــود رو 
ــرد  ــن ف ــی آورد. ای ــه م ــای تخریب گرایان ــه رفتاره ب
ــایعات  ــراد ش ــر اف ــر دیگ ــت س ــت پش ــن اس ممک
ــن  ــد ای ــعی کن ــا س ــد ی ــر کن ــی را منتش بی اساس
افــراد را جلــوی چشــم دیگــران بــد جلــوه دهــد؛ بــه 
ــا  ــد ب اصطــالح معــروف فــرد حســود ســعی می کن
زیرآب زنــی دیگــران را از آنچــه اســتحقاقش را دارنــد 
ــراد  ــکل اف ــن مش ــا بزرگ تری ــد. اساس ــروم کن مح
حســود ایــن اســت کــه فرضیه هــای مبالغه آمیــزی 
می ســازند؛  دیگــران  شــرایط  و  زندگــی  دربــاره 
را بزرگ نمایــی  آنــان  خوبی هــا و شــادکامی های 

می کننــد و مشــکالت و ســختی های زندگــی آن هــا 
را نادیــده می گیرنــد. سراســر زندگــی فــرد را در نظــر 
نمی گیرنــد و فقــط بــه بخشــی کــه در حــال حاضــر 
قریــن شــادکامی اســت، می چســبند؛ در حالــی کــه 
در ایــن بخــش هــم اطالعــات آن هــا صرفــا ظاهــری 
اســت. در مجمــوع افــراد حســود تصویــری درســت و 
واقعــی از زندگــی خــود و دیگــران ندارنــد و اطالعــات 
دریافتــی از موقعیــت را تحریــف می کننــد. ایــن 
ــران  ــی دیگ ــه از زندگ ــت و بیمارگون ــف نادرس  تعری
مهم تریــن عامــل رفتارهــای غیرعــادی افــراد حســود 

ست. ا
 ریشه حسادت

دانشــمندان معتقدنــد حســادت ریشــه ژنتیکــی 
نــدارد و رفتــاری آموختنــی اســت؛ بــه همیــن دلیــل 
هــم بــا تربیــت اصولــی می تــوان جلــوی بــروز 
ــه های  ــمندان، ریش ــاد دانش ــه اعتق ــت. ب آن را گرف
حــس  و  دوران کودکــی  بــه  معمــوال  حســادت 
حقــارت بازمی گــردد؛ امــا ممکــن اســت فــردی 
در بزرگســالی هــم دچــار حســادت شــود؛ بــه طــور 
معمــول ایــن حــس در طــول زمــان شــکل می گیــرد 
ریشــه دارتر  حســادت  هرچــه  می کنــد.  بــروز  و 

ــت. ــخت تر اس ــز س ــان آن نی ــد، درم باش
 آثار حسادت در جامعه

حســادت  می کننــد  عنــوان  جامعه شناســان 
دارنــد  محدودتــری  امکانــات  جوامعــی کــه   در 
ــد  ــی فــرض کنی ــه طــور کل ــد. ب ــروز می کن بیشــتر ب

ــه  ــراد جامع ــرای اف ــدودی ب ــای کاری مح فرصت ه
وجــود داشــته باشــد؛ بــه همیــن دلیــل افــراد 
ــور  ــا، مجب ــن فرصت ه ــت آوردن ای ــه دس ــرای ب ب
بــه رقابتــی ســخت و ســتیزه جویانه می شــوند؛ 
ــارت و  ــس حق ــه ح ــرادی ک ــی اف ــن حالت در چنی
ــتند.  ــادت هس ــروز حس ــتعد ب ــد، مس ــی دارن ناکام
ــب  ــعی در تخری ــادت س ــروز حس ــا ب ــراد ب ــن اف ای

ــد.  ــود می کنن ــت خ ــرای موفقی ــران ب دیگ
در کنــار ایــن، شــکاف های طبقاتــی نیــز یکــی 
از عوامــل بــروز حســادت در جوامــع اســت. بــه 
طــور معمــول شــکاف طبقاتــی باعــث می شــود 
ــوند  ــدی ش ــاس و ناامی ــار ی ــت دچ ــراد کم بضاع اف
و همیــن عامــل هــم می توانــد در آینــده منجــر 
بــه واکنش هــای حســادت آمیز شــود؛ بــه طــور 
مثــال حتمــا شــاهد بوده ایــد کــه خودروهــای 
لوکــس در جامعــه معمــوال هــدف تخریب هــای 
ــا  ــه تنه ــن البت ــد. ای ــرار می گیرن ــراد ق ــد اف ــه عم ب
ــیاری  ــت و در بس ــس نیس ــای لوک ــامل خودروه ش
نیــز  خوش رنــگ  یــا  نــو  خودروهــای  حــاالت 
ــرار  ــراد ق هــدف رفتارهــای حســادت آمیز برخــی اف
ــل  ــه دلی ــوال ب ــوع حســادت معم ــن ن ــد. ای می گیرن

همیــن شــکاف های طبقاتــی اســت.

 روش های درمان
حســادت، بیمــاری ای اســت کــه نه تنهــا خــود فــرد 
ــراد  ــر اف ــه دیگ ــه ب ــار آزار می شــود، بلک حســود دچ
جامعــه نیــز ضــرر می رســاند. تعــداد زیــادی از 
ــه  ــرقت ها و ... ب ــا، س ــی قتل ه ــد بعض ــم مانن جرائ
ــل  ــن دلی ــه همی ــد؛ ب ــادت رخ می ده ــل حس دلی
ــرای  ــب ب ــکاری مناس ــه راه ــت جامع ــم الزم اس ه
برخــورد بــا حســادت داشــته باشــد. در ســطح کالن 
ــه  ــزت نفــس ب ــا دادن حــس ع ــد ب ــت می توان دول
ــد  ــه از حــس حســادت بکاه ــراد جامع ــک اف تک ت
ــن  ــان و از بی ــات یکس ــردن امکان ــم ک ــا فراه ــا ب ی
بــردن شــکاف های طبقاتــی زمینــه بــروز حســادت را 
کاهــش دهــد. در مرحلــه بعــدی نقــش خانواده هــا 
و آمــوزش و پــرورش تعیین کننــده اســت. کــودکان 
در نهــاد خــود حســادت ندارنــد و ایــن مــا هســتیم 
ــن  ــه همی ــم؛ ب ــه آن هــا حســادت را می آموزی ــه ب ک
ــی خــود  ــکات تربیت ــا در ن ــم الزم اســت ت ــل ه دلی
همــواره بــر نکوهــش حســادت تاکیــد کنیــم. نکتــه 
آخــر اینکــه اگــر احســاس می کنیــد در خودتــان یــا 
کودکتــان حــس حســادت وجــود دارد، ســعی کنیــد 
بــا مراجعــه بــه روان شــناس ایــن حــس آزاردهنــده 

ــد. را از بیــن ببری

کیمیای وطن بررسی کرد:

حسادت روح شما را می خراشد

ــر در  ــا تغیی رئیــس اداره حقوقــی پلیــس راهــور ناجــا گفــت: ب
شــیوه اخــذ گواهینامــه، محدودیت هــای جدیــدی بــرای کســانی 
ــاد شــده اســت. ســرهنگ  ــد، ایج ــه گرفته ان ــازه گواهینام ــه ت ک
ــواع  ــن ان ــرای گرفت ــال 1۳8۳ ب ــت: از س ــی گف ــد ترحم محم
رانندگــی در آموزشــگاه ها  گواهینامــه، آمــوزش راهنمایــی و 
اجبــاری شــده بــود. بــرای کســانی کــه مایــل بــه گرفتــن 
عملــی  کار  ســاعت   10 هســتند،  موتورســیکلت  گواهینامــه 
رانندگــی بــا موتــور و 10 ســاعت آمــوزش تئــوری آیین نامــه 
ــرای  ــح کــرد: ب ــاری اســت. وی تصری ــی و رانندگــی اجب راهنمای
 درخواســت کنندگان گواهینامــه پایــه ســوم از ابتــدای مــرداد 96

گذرانــدن 40 ســاعت کالس آموزشــی تئــوری در فضــای آموزشــی 
و مجــازی الزم اســت. رانندگــی از ســاعت 12 شــب تــا 5 صبــح 
بــرای ایــن دســته از راننــدگان ممنــوع خواهــد بــود و الزم اســت 

عالمــت مثلــث شــکل راننــده مبتــدی و تــازه کار را بــر روی خودرو 
نصــب کننــد. 

ــد روزی 4۳  ــان می ده ــا نش ــت: آماره ــی گف ــرهنگ ترحم س
ــر  ــد و 900 نف ــی می میرن ــوادث رانندگ ــر ح ــر اث ــور ب ــر در کش نف
مجــروح می شــوند. در حــوادث اخیــر هــزار و 4۳2 نفــر از 

بوده انــد.  نوگواهینامــه  تصادف کننــدگان، 
ــب  ــه داد: ضری ــا ادام ــور ناج ــس راه ــی پلی ــس اداره حقوق رئی
واکنــش برخــی افــراد بســیار طوالنی تــر از برخــی دیگــر اســت؛ 
معمــوال واکنــش رانندگــی بیــن 6 دهــم تــا 1 طبیعــی اســت کــه 
الزم اســت بــا آموزش هــای نویــن در فضــای مجــازی، راننــدگان 
را بــا موقعیت هــای احتمــال تصــادف آشــنا کــرد و ضریــب 
پیش بینــی وقــوع تصــادف را تقویــت کــرد. کســانی که ســریع تر 
از دیگــران درک خطــر می کننــد تصادفــات کمتــری دارنــد. مهــر

رئیــس پلیــس فتــای اســتان فــارس گفــت: تبلیغــات در فضــای 
مجــازی رشــدی چشــمگیر داشــته و ایجــاد کانال هــای تبلیغاتــی 
جعلــی بــه نــام بانک هــا بــا هــدف کالهبــرداری رو بــه افزایــش 
اســت. ســرهنگ حبیــب هللا رجبلــی گفــت: افــراد ســودجو اقــدام 
ــرده  ــا ک ــی بانک ه ــب بعض ــی از جان ــال تبلیغات ــاد کان ــه ایج  ب
ــرای دریافــت  ــد ب ــران فضــای مجــازی درخواســت دارن و از کارب
ســودهای بیشــتر، افتتــاح حســاب و بعضــی موضوعــات دیگــر 
ــد  ــی کرده ان ــان طراح ــت و خودش ــی اس ــه جعل ــی ک ــه آدرس ب
مراجعــه کننــد کــه در واقــع کاربــر را بــه ســایت جعلــی راهنمایــی 
می کننــد. وی افــزود: احتمــال اینکــه در بعضــی از ایــن کانال هــا، 
ــده  ــک دی ــل بان ــزار موبای ــت نرم اف ــوان دریاف ــا عن ــی ب تبلیغات
شــود، متصــور اســت کــه معمــوال ایــن تبلیغــات آلــوده بــه بدافزار 
ــد،  ــزار می کنن ــت نرم اف ــه دریاف ــدام ب ــی اق ــران وقت ــوده و کارب ب

ویروســی مخــرب بــا هــدف ســرقت اطالعــات بانکــی بــرای آن ها 
ارســال خواهــد شــد. 

رجبلــی ادامــه داد: در واقــع بدافزارهــا بــه عنــوان فایــل ضمیمــه 
و تحــت عنــوان نرم افــزار موبایــل بانــک بــه سیســتم کاربــر نفــوذ 
می کننــد و چــون ایــن بدافــزار بســیار شــبیه بــه نرم افــزار موبایــل 
ــر  ــرای کارب ــدی ب ــک و تردی ــه ش ــای هیچ گون ــت، ج ــک اس بان
ــران  ــه کارب ــه ب ــا در توصی ــس فت ــس پلی ــد. رئی ــی نمی مان باق
فضــای مجــازی، اظهــار کــرد: شــهروندان عزیــز بــرای مشــاهده 
ــون  ــاز همچ ــورد نی ــای م ــت نرم افزاره ــی و دریاف ــات بانک صفح
ــه بانــک  ــوط ب ــال اصلــی مرب ــا عضویــت در کان موبایــل بانــک ی
بــه آدرس رســمی بانــک مدنظــر مراجعــه و از کلیــک کــردن روی 
ــه در ســایت ها و شــبکه های اجتماعــی  لینک هــای مشــکوکی ک

مختلــف ارائــه شــده، جــدا خــودداری کننــد. خبــر فارســی

 هزار و 432 نفر از تصادف کنندگان اخیر 
نوگواهینامه هستند

 کانال های تلگرامی 
مکانی برای سوءاستفاده کالهبرداران
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آگهی تجدید مزایده
سازمان رفاهی تفریحی شهرداری نجف آباد در نظر دارد باستناد مصوبه شماره 95/3533 س ر مورخ 1395/11/11 شورای محترم 

اسالمی شهر اماکن زیر را با شرایط عمومی و خصوصی به صورت اجاره بهاء یکساله واگذار نماید:

- پیشنهاداتی که مبهم، مخدوش، مشروط و یا فاقد سپرده باشد و همچنین پیشنهاداتی که بعد از وقت اداری مقرر برسد ترتیب 
اثر داده نخواهد شد.

- کمیسیون عالی معامالت و سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
- انعقاد قرارداد با برنده مزایده پس از تعیین صالحیت و اخذ مجوزات الزم از مراجع ذیربط می باشد.

- هزینه آگهی بر عهده برنده مزایده خواهد بود.
- مزایده دارای شرایط خصوصی می باشد. )سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده مندرج است.(

- نوع طراحی، ایجاد، ساخت و بهره برداری از کلیه بندهای مزایده بایستی با نظر و تایید کتبی سازمان رفاهی تفریحی شهرداری 
نجف آباد انجام پذیرد.

- لذا از متقاضیان شرکت در مزایده دعوت به عمل می آید جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده تا تاریخ 1396/03/28 
در ساعات اداری به امور مالی سازمان رفاهی تفریحی واقع در بلوار بهارستان جنب مجموعه تاریخی هفت برج خارون سازمان 

رفاهی تفریحی شهرداری نجف آباد مراجعه نمایند. تلفن تماس: 42658053

نوبت اول

قیمت پایه ماهیانه )ریال( مشخصات ردیف

3.000.000 اجاره یک باب واحد تجاری جنب کتابخانه شهید محمد منتظری واقع در منطقه پنج حدودا به مساحت 39 متر مربع 1

2.500.000 اجاره یک باب واحد تجاری جنب کتابخانه شهید محمد منتظری واقع در منطقه پنج حدودا به مساحت 15 متر مربع 2

2.500.000 اجاره یک باب غرفه  اغذیه فروشی در پارک فیروزه واقع در منطقه چهار حدودا به مساحت 45 متر مربع 3

1.500.000 اجاره زیر زمین میانی و انبار داخل موزه مردم شناسی حدودا به مساحت 45 متر مربع 4

10.000.000 اجاره فضای یک باب غرفه  اغذیه فروشی واقع در ضلع شرقی پارک کوهستان حدودا به مساحت 30 متر مربع 5

4.000.000 اجاره یک باب غرفه اغذیه فروشی واقع در پارک الله )غرفه شمالی( حدودا به مساحت 35 متر مربع 6

2.000.000 اجاره فضای یک باب غرفه  اغذیه فروشی واقع در پارک ملت جنب شهرداری منطقه 5 حدودا به مساحت 15 متر مربع 7

2.000.000 اجاره  یک باب غرفه  اغذیه فروشی واقع در مجموعه تفریحی باغ بانوان حدودا به مساحت 10 متر مربع 8

3.000.000  اجاره فضای یک باب غرفه  گل فروشی واقع در  بلوار طالقانی مقابل گلزار شهداء نجف آباد )بوستان خدمت(
حدودا به مساحت 15 متر مربع

9

1.500.000 اجاره فضای یک باب غرفه اغذیه فروشی واقع در بوستان بهشت واقع در منطقه چهار حدودا به مساحت 15 متر مربع 10

محمد مهدی فردوسی مدیر عامل سازمان رفاهی تفریحی شهرداری نجف آباد

قال رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله: 
»الصوم جنة من النار«     روزه، سپر آتش )جهنم( است. 

)یعنی به واسطه روزه گرفنت انسان از آتش جهنم در امان خواهد بود.(

حدیث روز دعای روز چهارم ماه مبارک رمضان
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Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریکیمیای وطن

پروژه هــای عمرانــی کــه طــی دو ســال اخیــر توســط 
ــر  ــا دیگ ــه ب ــده، در مقایس ــرا ش ــان اج ــهرداری اصفه ش
کالن شــهرها 30 تــا 40 درصــد ارزان تــر بــوده و ایــن مســئله 
ــدرت ریســک پذیری و اســتفاده از طرح هــای  ــل ق ــه دلی ب

ــت. ــوده اس ــی ب ــاد مقاومت اقتص
در  گذشــته  ســال  دو  طــول  در  شــهری  مدیریــت 
بتن ریزی هــا  از  اســتفاده  بــا  پروژه هــا  از  بعضــی 
میلگــرد  از  اســتفاده  جدیــد  قالب بندی هــای   یــا 
و دیگــر مصالــح را بــه شــکل جالــب توجهــی کاهــش داده 
و ایــن مســئله باعــث شــده کیفیــت پروژه هــای عمرانــی در 
باالتریــن حــد و هزینــه اجــرای ایــن پروژه هــا در اصفهــان 

ــر از ســایر اســتان ها باشــد. کمت
  معــاون عمــران شــهری شــهرداری اصفهــان بــا اشــاره بــه 
ــای  ــه پروژه ه ــژه ای ب ــگاه وی ــر، ن ــال اخی ــه در دو س اینک
عمرانــی در اصفهــان شــده، تاکیــد کــرد: توجــه بــه معمــاری 
ــواردی اســت  ــر م ــی از دیگ و زیباســازی پروژه هــای عمران
ــی  ــای عمران ــداث پروژه ه ــای اح ــش هزینه ه ــه در کاه ک

موثــر بــوده اســت.
 نهادینه کردن تفکر اقتصاد مقاومتی  

ایــرج مظفــر بــا اشــاره بــه اینکــه وقتــی هزینه هــای طراحی 
ــای  ــود هزینه ه ــده ش ــا گنجان ــازی در دل پروژه ه و زیباس
ــود،  ــته می ش ــهری برداش ــت ش ــیاری از دوش مدیری بس

افــزود: شــهرداری اصفهــان بــا اســتفاده از تــوان مهندســان 
و پیمانــکاران، اقــدام بــه اســتفاده از بتن هــای پرمقاومــت 
ــا 400 تــن کــرده اســت کــه ایــن مســئله  در حجــم 350 ت
 باعــث شــده شــاهد کاهــش هزینــه در اســتفاده از میلگــرد 
و دیگــر مصالــح در پروژه هــای عمرانــی باشــیم و بــه 

ــم. ــت یابی ــی دس ــاد مقاومت ــر اقتص ــی تفک مهندس
و  اتوماســیون  شــدن صددرصــدی  الکترونیکــی  از  وی 
ــت:   ــان داش ــر داد و بی ــت  خب ــن معاون ــگاه های ای آزمایش
در فعالیت هــای معاونــت عمرانــی ســعی شــده مهندســی 
ارزش جایــگاه خــود را داشــته باشــد؛ بــه نوعــی کــه 
بــا تغییــر روش هــا بتوانیــم بهتریــن و باکیفیت تریــن 

برنامه هــا را داشــته باشــیم.   
 سرانجام بودجه عمرانی اصفهان  

ــان  ــارد توم ــزار و 650 میلی ــه 2 ه ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــه  ــود ک ــته ب ــال گذش ــان در س ــهرداری اصفه ــه ش بودج
ــی  ــای عمران ــه پروژه ه ــان آن ب ــارد توم ــزار و 10 میلی 2 ه
شــهرداری اصفهــان اختصــاص یافــت، اظهــار داشــت: 400 
ــهری  ــار ش ــرای قط ــز ب ــه نی ــن بودج ــان از ای ــارد توم میلی

ــد. ــه ش ــر گرفت ــان در نظ اصفه
معــاون عمــران شــهری شــهرداری اصفهــان تصریــح کــرد: 
ــود،  ــاال ب ــان ب ــهرداری اصفه ــد ش ــه درآم ــال 95 اگرچ س
امــا از نظــر نقدینگــی اصــال وضعیــت خوبــی نداشــت و بــا 
روش هــای مختلــف توانســت تــا 100 درصد بودجــه 95 را در 

بخــش عمرانــی جــذب کنــد.

ــان  ــزی خیاب ــل فل ــض پ ــروژه تعری ــرد: پ ــد ک ــر تأکی مظف
و پارکینــگ زیرســطحی آیــت هللا خراســانی و بســیاری 
ــده اند و 90  ــرا نش ــدی اج ــور نق ــه ط ــا، ب ــر پروژه ه از دیگ
ــده  ــت آم ــه دس ــراف ب ــای اط ــه آن از ملک ه ــد هزین درص

ــت. اس
 10 درصد بودجه شهرداری 

برای سالن اجالس
وی افــزود: 44 پــروژه شــاخص در کالن شــهر اصفهــان 
ــن  ــدام از ای ــر ک ــه ه ــده  ک ــرا ش ــر اج ــال اخی ــی دو س ط
پروژه هــا ماننــد ابرپــروژه میــدان اســتقالل متشــکل از چنــد 
ــط تعــداد  ــن آمــار فق پــروژه کوچک تــر بوده انــد کــه ای
ابرپروژه هــا در کالن شــهر اصفهــان بــوده اســت؛ بــرای 
ــه ای  ــام خامن ــی ام ــای بین الملل ــالن همایش ه ــه س نمون
ــی در ذیــل آن در  یــک پــروژه اســت؛ امــا 16 پــروژه عمران

ــت. ــال اجراس ح
اضافــه  اصفهــان  شــهرداری  شــهری  عمــران  معــاون 
ــالن  ــروژه س ــی پ ــرآورد کل ــان ب ــارد توم ــرد: 450 میلی ک
ــه 100  ــود ک ــه ای ب ــام خامن ــی ام ــای بین الملل همایش ه
ــرای  ــهرداری ب ــه ش ــت ب ــد دول ــان آن را بای ــارد توم میلی
ــاد و  ــاق نیفت ــن اتف ــا ای ــرد؛ ام ــروژه پرداخــت می ک ــن پ ای
شــهرداری مجبــور شــد تــا خــود بــه تنهایــی اجــرای ایــن 
ــد  ــدود 10 درص ــال 95 ح ــد و در س ــه ده ــا را ادام پروژه ه
ــاص  ــروژه اختص ــن پ ــه ای ــان ب ــهرداری اصفه ــه ش بودج

ــت. یاف

بــه محــض محقــق شــدن  اینکــه  بیــان  بــا  مظفــر 
بین المللــی  همایش هــای  زمینــه  در  دولــت  وعــده 
ظرفیــت  ایــن  اصفهــان  شــهرداری  خامنــه ای،  امــام 
اصلــی  ســالن  بعــد  مــاه   11  ،10 تــا  کــه  دارد   را 
و محوطه ســازی ایــن ابرپــروژه را بــه پایــان برســاند گفــت: 
ــای  ــالن همایش ه ــروژه س ــال، پ ــه ح ــا ب ــال 94 ت از س
بین المللــی امــام خامنــه ای از 41 درصــد پیشــرفت بــه 65 

درصــد پیشــرفت رســیده اســت.
 افتتاح رسمی پروژه استقالل در عید فطر

وی بــا اشــاره بــه ابرپــروژه میــدان اســتقالل اصفهــان اظهــار 
ــن  ــل از ای ــان 8 پ ــت عمــران شــهرداری اصفه کــرد: معاون
ــه اجــرای کامــل رســاند. فــاز دو ایــن  پــروژه را در10 مــاه ب
پــروژه نیــز در دســت اقــدام اســت کــه زمــان بهره بــرداری 

کامــل از ایــن پــروژه عیــد فطــر خواهــد بــود.
علــی)ع(  امــام  میــدان  بــرای  کــرد:  اضافــه  وی   
افزایــش  کــه  شــده  هزینــه  میلیــارد   45 امســال 
 فضــای ســبز، مرمــت بافــت تاریخــی، نورپردازی هــا 
ــه  ــی اســت ک ــروژه، اقدامات ــن پ و آزادســازی نواحــی از ای

ــرار اســت در ســال جــاری انجــام شــوند. ق
 وی ادامــه داد: نمایشــگاه های بین المللــی اصفهــان یکــی 
ــر  ــه از نظ ــرا ک ــت؛ چ ــان اس ــاخص اصفه ــای ش از پروژه ه
ــال  ــی در ح ــاری خاص ــا معم ــگاه ب ــن نمایش ــی ای طراح
ــه  ــان شــهریورماه امســال ب ــا پای اجراســت و فــاز اول آن ت

می رســد. بهره بــرداری 

در  واالیــی  شــهید  پــل  پــروژه  کــرد:  اظهــار  مظفــر 
معاونــت  شــاخص  پروژه هــای  دیگــر  از  اشــکاوند 
ســال  دو  طــی  اصفهــان  شــهرداری  شــهری  عمــران 
گذشــته بــوده کــه ایــن پــروژه بــا مشــکل اساســی 
بــرای آن تــالش شــد  امــا  بــود؛   آزادســازی روبــه رو 
و ســرانجام ایــن پــروژه در اواخــر تیرمــاه ســال جــاری بــه 

ــد رســید. ــرداری خواه بهره ب
ــران  ــت عم ــر، معاون ــال اخی ــه در دو س ــان اینک ــا بی وی ب
ــت  ــابه مدیری ــدت مش ــه م ــبت ب ــان نس ــهرداری اصفه ش
ــرفت  ــر پیش ــفالت 2.5 براب ــت آس ــی در نهض ــهری قبل ش
داشــته، ادامــه داد: همچنیــن پیاده روســازی در شــهر 
اصفهــان نســبت بــه دو ســال قبــل پیشــرفت 20 درصــدی 

ــت. ــته اس داش
 قطار شهری در اولویت امور   

در  اصفهــان  شــهرداری  شــهری  عمــران  معــاون   
پاســخ بــه پرســش خبرنــگار کیمیــای وطــن مبنــی 
اصفهــان  شــهرداری  عمرانــی   اولویت هــای   بــر 
ــه  ــه حمــل و نقــل عمومــی ک در ســال 96 گفــت: توجــه ب
ــل فازهــای بعــدی قطــار شــهری  شــاخص ترین آن  تکمی
اســت و همچنیــن حلقــه چهــارم ترافیکــی شــهرداری 
اصفهــان از دیگــر اولویت هــای شــهرداری در ســال جــاری 

اســت.
ــروژه توســط  ــه طــور متوســط 600 پ ــه ب ــان اینک ــا بی وی ب
معاونــت عمــران شــهرداری اصفهــان در ســال انجــام 

ــهر  ــی کالن ش ــای عمران ــام پروژه ه ــزود: اتم ــود، اف می ش
ســالن  بین المللــی،  نمایشــگاه های  ماننــد  اصفهــان 
ــام  ــدان ام ــه ای، می ــام خامن ــی ام ــای بین الملل همایش ه

علــی، دیگــر پروژه هاســت.
ــرد:  ــوان ک ــهرداری عن ــای ش ــا بدهی ه ــه ب ــر در رابط مظف
عمــران  معاونــت  در  پیمانــکاران  مطالبــات  مجمــوع 
ــن  ــه ای ــان اســت ک ــارد توم ــان، 120 میلی شــهرداری اصفه
میــزان بــه صــورت نقــد و غیرنقــدی بــوده کــه 40 میلیــارد 
ــان  ــران شــهرداری اصفه ــه ســازمان عم ــد ب ــان آن بای توم

ــد. ــص یاب تخصی
زمین هــای  و  ترافیکــی  بــه مشــکالت  اشــاره  بــا  وی 
ــراه  ــان و بزرگ ــی بیمارســتان کاشــانی اصفه معــارض حوال
شــهید خــرازی بیــان کــرد: اتوبــان خــرازی ظرفیــت تــردد 
5 هــزار خــودرو را در ســاعت داشــته اســت؛ امــا در حــال 
ــراه  ــن بزرگ ــاعت در ای ــر س ــودرو در ه ــزار خ ــر 7 ه حاض
تــردد می کننــد کــه مشــکالت ترافیکــی را در ایــن منطقــه 
ــوز پلیــس راهــور  ــن هن ــا وجــود ای ــد. ب ــه وجــود آورده ان ب
 پلیــس و شــورای ترافیــک بــه مــا مجوز هــای الزم را نــداده  
اســت. مظفــر دربــاره اینکــه بــه عملکــرد خــود چــه نمــره ای 
می دهیــد، عنــوان کــرد: بــه اقدامــات خــودم نمــره خوبــی 
نمی دهــم؛ 15 یــا 16 نمــره ای اســت کــه بنــده بــرای خــود 

ــرم.  ــر می گی در نظ
وی همچنیــن از احیــای مادی هــا در ســطح کالن شــهر 

ــت.    ــخن گف ــز س ــان نی اصفه

معاون عمران شهرداری اصفهان خبر داد:  

نهادینه کردن تفکر اقتصاد مقاومتی در معاونت عمران شهرداری


