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این ترقه بازی ها در اراده ی مردم 
گذاشت تأثیری نخواهد 

حکومت امام مهدی)عج(
حکومت مستضعفان
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کامــا  آرزوهــای  و  امیدهــا  از  اْلواِرِثیــَن«  َنْجَعَلُهــُم  َو 
دســت يافتنى اســت و بــا ظهــور حضــرت مهــدی اتفــاق 
کمیــت مســتضعفان از  خواهــد افتــاد و بشــر را بــا حا
کمیــت مســتکبران نجات خواهــد داد.  ظلــم و جــور حا
بــا ظهــور حضــرت حجت)عــج( طبــق وعــده الهــى 
دســت  بــه  را  حکومــت  و  کمیــت  حا مســتضعفان، 
کــم مســتضعفان، امامــى خواهــد  گرفــت و حا خواهنــد 
کــه بــه امــر الهــى قرن هــا در پــرده غیبــت بــوده  بــود 
و منتظــر اجــرای احــکام و اوامــر الهــى بــرای تحقــق 

اســت.  حکومــت مســتضعفان 
 مستضعف کیست؟ کسى که او را به ضعف کشانده اند 

کرده انــد... و در بنــد و زنجیــر 

ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید

له
قا

رم
س

نگاهی به بوق زدن در فرهنگ رانندگی ایران

لطفا بوق نزنید! 
صفحه 11

گذشته: رهبر معظم انقالب در دیدار جمعی از دانشجویان و نمایندگان تشکل های دانشجویی با اشاره به حوادث روز 

کشور نوشته شود کشور نباید بیرون  نظام آموزشی 
گزارش های درستی است گزارش های ما  گزارش درست نگرفتیم؛ نه،  که خیال می کنند ما  آن ها 

کنونی در شرایط نامناسب 

 والیبال ایران 
نیازمند حمایت همه جانبه 

صفحه 9

شهادت مظلومانه چند تن از هموطنان عزیزمان در حادثه تروریس�ت روز گذشته را تسلیت می گوییم

گزارش یک جنگ

 »خندوانه« ببینیم 
یا »ماه عسل«؟

صفحه 10

در جلسه شورای سازمان آرامستان های 
ح شد: شهرداری اصفهان مطر

 | لزوم احداث غسالخانه 
در غرب اصفهان  صفحه 3

گیردار   مسئول بیماری های وا
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان: 

| تب کریمه کنگو یک بیماری  
خطرناک، اما قابل پیشگیری  

صفحه 6

کل سازمان تبلیغات اسالمی استان  مدیر 
کیمیای وطن: گفت وگو با  اصفهان در 

کید رهبر معظم انقالب بر حذف   | تا
نهادهای موازی فرهنگی نیست  

صفحه 4

کل حفاظت محیط زیست   مدیر 
چهارمحال و بختیاری خبر داد:

  | اجرایبیشاز40ویژهبرنامه

درهفتهمحیطزیست  صفحه 5
کل استاندارد اصفهان: مدیر 

 | ۲۳دستگاهشهربازیدراصفهان

پلمبشد  صفحه 5

کارگروه  | برگزاری نخستین 
  تأمین برق صنایع معدنی 

در شرکت فوالد مبارکه  صفحه 3

اخبار روز
پایان عملیات تروریستی در مجلس و حرم مطهر امام)ره( با ورود نیروهای ویژه سپاه

ایستاده ایم ...
ایران، یکپارچه علیه تروریسم 

صبح روز گذشــته عناصری تروريســت با ورود به مجلس شــورای اســامى و حرم امام)ره( اقدام به تیراندازی 
کــه فاقــد  کردنــد. بــه نظــر مى رســد هــدف اصلــى عناصــر تروريســت از ايــن اقــدام  و انجــام عملیــات انتحــاری 

هرگونــه ارزش عملیاتــى و امنیتــى اســت، ايجــاد فضــای تبلیغاتــى بــه منظــور ناامن نشــان دادن کشــور اســت.
در صفحه سیاست )2( بخوانید

در همین صفحه بخوانید

رمضان،  مبارک  ماه  از  روز  دوازدهمین  در 
تشکل های  نمایندگان  و  دانشجویان  از  جمعی 
با حضرت  )چهارشنبه(  دیروز  عصر  دانشجویی، 
اسالمی  انقالب  معظم  رهبر  خامنه ای  آیت هللا 

دیدار کردند.
معظم  رهبر  بیانات  مهم ترین  از  بخش هایی 
انقالب، عصر دیروز در دیدار جمعی از دانشجویان 

به شرح زیر است:
»ملت ایران دارد حرکت می کند و پیش می رود؛ 
این ترقه بازی هایی هم که امروز شد، این ها هم 
این  نخواهد گذاشت.  تأثیری  مردم  اراده ی  در 
را همه بدانند؛ این ها کوچک تر از آن هستند که 
و مسئولین کشور  ایران  اراده ی ملت  در  بتوانند 
اثری بگذارند. و البته خود این حوادث نشان داد 

که اگر چنانچه جمهوری اسالمی در آن نقطه ای 
ایستادگی  فتنه هاست  این  اصلی  مرکز  که 
این  از  زیادی  تا حاال گرفتاری های  ما  نمی کرد، 
ان شاءهللا کلک  داشتیم.  داخل کشور  در  ناحیه 

این ها کنده خواهد شد.
 مسئله استقالل خیلی مهم است؛ مسئله ی سند 
می آیند  بعضی  حاال  است.  قبیل  این  از   ۲۰۳۰

می گویند ما تحفظ دادیم یا گفتیم فالن چیزش 
را قبول نداریم؛ نه، بحث سر این ها نیست؛ فرض 
بّینی هم که  واضح  این سند هیچ چیز  در  کنیم 
که  باشد؛  نداشته  وجود  باشد  اسالم  مخالف 
نظام  است که  این  دارد؛ من حرفم  وجود  حاال 

آموزشی کشور نباید بیرون کشور نوشته شود.
درست  گزارش  ما  می کنند  خیال  که  آن ها 

نگرفتیم؛ نه، گزارش های ما گزارش های درستی 
است. شما می گویید این سند مثاًل خالف اسالم 
ایران  اینجا  یا نداشته باشد،  ندارد، داشته باشد 
نظام  است.  اسالمی  جمهوری  اینجا  است، 
یونسکو  در  بنشینند  نفر  چهار  را  ما  آموزشی 
استقالل  مسئله ی  همان  این  چرا؟  بنویسند! 

است.«
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علی حاجیانجانشین سردبیر

ــر  ــاد بش ــه آح ــی هم ــاز زندگ ــت نی ــاه و معیش رف
ــه  ــا ب ــد ت ــاش می کنن ــان ها ت ــه انس ــت و هم اس
وســیله آن، رفــاه و معیشــت خــود و اهــل و عیــال 
خــود را فراهــم کننــد. کســانی کــه از معیشــت 
ــی  ــی برخــوردار هســتند، آرامــش و روح و روان کاف
آرام دارنــد. اینکــه یکــی از وظایــف حاکمــان جامعــه 
برقــراری رفــاه و معیشــت و عدالــت اجتماعــی 

ــن ســبب اســت.   ــه همی ــز، ب اســت نی
را  ارزش هــا  نســبی  رفــاه  دارای  انســان های 
ــر  ــس فق ــا برعک ــد؛ ام ــاس می دارن ــی پ ــه خوب  ب
می توانــد سرچشــمه بســیاری از غصه هــا، لغزش هــا 

و تبهکاری هــا باشــد. 
ســبب جویی  و  اجتماعــی  مشــکات  بررســی 
ــاس  ــر اس ــه فق ــازد ک ــن می س ــامانی ها روش نابس
ــی و نابســامانی های  بســیاری از مشــکات اجتماع
زندگــی فــردی، خانوادگــی و اجتماعــی اســت. 
ــی، در  ــن زندگ ــان در ای ــه انس ــت ک ــدی نیس تردی
ــکیل  ــی تش ــواد طبیع ــه از م ــای دارد ک ــدی ج کالب
ــی  ــر و کار دارد و در فضای ــیایی س ــا اش ــه و ب یافت
زندگــی می کنــد کــه بــه وســایل و کاالهــای مــادی 
ــت و  ــکن، نظاف ــاس، مس ــذا، لب ــت؛ غ ــد اس نیازمن
ــه  ــی و الزم ــن زندگ ــت ای ــه در طبیع بهداشــت، هم
تــداوم حیــات انســانی اســت و نبــود یــا کمبــود هــر 
یــک از ایــن امــور، ناتوانــی، بیمــاری و فرســایش و 
پیــری زودرس و خســتگی روحــی و روانــی را در پی 
خواهــد داشــت. بــر همیــن اســاس اســت کــه امــام 
ــوس«؛  ــاح الب ــکنة مفت ــد: »المس ــا)ع( فرمودن رض
بیچارگــی  و  بدبختــی  فقــر، کلیــد  و  »بینوایــی 

ــت.«   اس
ــه نقــش معیشــت  آن حضــرت در ســخنی دیگــر ب
کافــی در آرامــش روحــی و روانــی انســان این گونــه 
ــام  ــد: »ان االنســان اذا ادخــر طع اشــاره می فرماین
ســنته حــف ظهــره و اســتراح«؛ »چــون آدمــی 
خــوراک ســال خویــش را ذخیــره کنــد، بــارش 

ســبک می شــود و آرامــش می یابــد.« 
و بــاز از آن حضــرت روایــت شــده: »اعمــل لدنیــاک 
کانــک تعیــش آبــدًا«؛ »بــرای دنیایــت چنــان عمــل 

کــن کــه گویــا بــرای همیشــه زنــده ای.« 
ــد: »اذا  امــام رضــا)ع( در حدیثــی دیگــر می فرماین
اقبلــت الدنیــا علــی انســان اعطتــه محاســن غیــره 
و اذا ادبــرت عنــه ســلبته محاســن نفســه«؛ »هــرگاه 
ــای  ــانی روی آورد، نیکی ه ــه انس ــی ب ــا و دارای دنی
دیگــران را  نیــز  بــه او می دهــد و هــرگاه بــه کســی 
پشــت کنــد و او فقیــر شــود، نیکی هــای خــودش را  

ــرد. « ــم از او می گی ه
ــل  ــان عم ــت چن ــرای دنیای ــد »ب ــه می فرماین اینک
کــن کــه گویــی بــرای همیشــه زنــده ای« یــک وجــه 
آن توجــه بــه خــرج و مخــارج و آینده نگــری در 
اقتصــاد و مــال و ثــروت اســت. انســان عاقلــی کــه 
خــود را بــرای مــدت طوالنــی زنــده و دارای حیــات 
ــراف  ــه از اس ــد؛ بلک ــرج نمی کن ــا خ ــد، بیج می دان
ــا  ــادا ب ــا در روز مب ــد ت ــا می کاه ــای بیج و هزینه ه

مشــکل و فقــر مواجــه نشــود.

کوتاه اخبار 
 عضو کمیسیون حقوقی 

و قضایی مجلس:
 واریز یارانه به ثروتمندان 

از محل پول نفت و مالیات! 
محمــد دهقــان، عضــو کمیســیون حقوقــی و قضایــی 
ــد از  ــای ثروتمن ــذف دهک ه ــد ح ــاره رون ــس، درب مجل
دریافــت یارانــه بیــان کــرد: یــک تناقــض و بی عدالتــی  در 

زمینــه پرداخــت یارانه هــا بــه چشــم می خــورد. 
وی ادامــه داد: از طرفــی ادعــای کارشناسی شــان ایــن 
بــود کــه یارانــه دادن کار پوپولیســتی اســت و طــوری 
صحبــت می شــد کــه حداقــل یارانــه افــراد ثروتمنــد حــذف 

ــاد.  ــاق نیفت ــن اتف ــا ای ــود؛ ام می  ش
دهقــان خاطرنشــان کــرد: بــا وجــود اینکــه مجلــس 
قبــا تصویــب کــرده بــود کــه یارانــه دهک هــای ثروتمنــد 
ــا  ــا احتیاط هــای سیاســی ب ــت ب ــی دول حــذف شــود، ول
ــه  ــت یاران ــر نیس ــد و حاض ــورد می کن ــوع برخ ــن موض ای
ثروتمنــدان را قطــع کنــد. نماینــده شــاندیز و طرقبــه عنــوان 
ــا  ــدان کــه قب ــه معــدودی از ثروتمن کــرد: متاســفانه یاران
ــت  ــاره پرداخ ــات دوب ــان انتخاب ــود، در زم ــده ب ــع ش  قط

شد. 
ایــن عضــو کمیســیون حقوقــی و قضایــی مجلــس تاکیــد 
کــرد: مــا مصوبــه ای در قانــون برنامــه ششــم داریــم کــه بر 
اســاس آن بایــد یارانــه ثروتمنــدان را قطــع می کردنــد و از 
محــل قطــع ایــن یارانــه از طریــق کمیتــه امــداد و ســازمان 
ــدازه  ــد و ان ــه می کردن ــا اضاف ــه ضعف ــه یاران ــتی ب بهزیس

یــک چهــارم حقــوق بــه نیازمنــدان می دادنــد. 
ــع  ــدان قط ــه ثروتمن ــه یاران ــدون اینک ــزود: ب ــان اف دهق
شــود، از محــل پــول نفــت و مالیــات، بــرای ثروتمندانــی 
کــه یارانه شــان قبــا قطــع شــده بــود نیــز، مبالغــی  واریــز 

شــد. میــزان

 معاون امور زنان و خانواده 
ریاست جمهوری :

برای حضور وزیر زن در کابینه 
تالش می کنیم

معــاون امــور زنــان و خانــواده ریاســت جمهــوری گفــت کــه 
ایــن معاونــت بــه ســخنان حاشیه ســاز امــام جمعــه ســاوه 
واکنشــی نشــان نخواهــد داد و معاونــت حقوقــی ریاســت 

جمهــوری پیگیــر موضــوع خواهــد بــود.
شــهیندخت مــوالوردی در جمــع خبرنــگاران گفــت: بــرای 
ــا اینکــه  ــم؛ ام ــاش می کنی ــه ت ــر زن در کابین حضــور وزی
چنــد نفــر و کــدام وزارتخانه هــا شــامل ایــن موضــوع 

ــیده ایم. ــه ای نرس ــه نتیج ــوز ب ــوند، هن ش
وی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه آیا حضــور وزیــر زن در 
کابینــه دولــت دوازدهــم قطعــی اســت یــا خیــر، تنهــا بــه 

پاســخ » ان شــاءهللا امیدواریــم« اکتفــا کــرد.
معــاون امــور زنــان و خانواده ریاســت جمهوری خاطرنشــان 
کــرد: بــه ســخنان امــام جمعــه ســاوه نیــز واکنشــی نشــان 
ــن کار را  ــور ای ــی رئیس جمه ــت حقوق ــم و معاون نمی دهی

انجــام می دهــد. ایســنا

سرمقاله
به قلم مدیرمسئول

حکومت امام مهدی)عج(
حکومت مستضعفان  

و بــا داشــتن نیروهــای بالفعــل و بالقــوه، از ناحیــه 
ــه  ــرار گرفت ــاران ســخت در فشــار ق ظالمــان و جب
اســت؛ ولــی بــا ایــن حــال در برابــر بنــد و زنجیــر 
 کــه بــه دســت و پــای او نهاده انــد، ســاکت 
ــد کــه  ــاش می کن و تســلیم نیســت و پیوســته ت
ــاران  ــت جب ــود، دس ــکند و آزاد ش ــا را بش  زنجیره
و ســتمگران را کوتــاه ســازد و آییــن حــق و عدالــت 

را برپــا کنــد.
البتــه اگــر مــا بــه وظیفــه خــود در قبــال امامــت 
امامــت«  »اســتضعاف  پدیــده  نکنیــم،  عمــل 
یعنــی  امامــت،  اســتضعاف  می آیــد.  پیــش 

او.  گذاشــتن  بی یــاور  و  امامــت  تضعیــف 
آنــگاه کــه جامعــه ای جریان امامــت را تنهــا بگذارد 
 و منطــق آن را نپذیــرد و آن را در اقلیــت قــرار دهــد 
و بــه انــزوا ســوق دهــد، گفتــه می شــود کــه 

کرده انــد.  تضعیــف  را  امامــت 
اســتضعاف امامــت، کاهــش نقــش آن در جامعــه 
و بــه طــور مشــخص کنــار گذاشــتن آن از جریــان 
درنتیجــه  کــه  اســت  حاکمیــت  و  حکومــت 
ــال خواهــد  ــه دنب خانه نشــینی و غیبــت امــام را ب
ــا پیــش از آخریــن  داشــت. خانه نشــینی امــام، ت
امــام اســت و دوره غیبــت، مربــوط بــه امــام آخــر 
ــد متعــال  ــر خداون ــن امــام، تدبی ــرای آخری کــه ب

ــور اســت. غیبــت و ســپس ظه
ــد از  ــان ش ــته بی ــن نوش ــدر ای ــه در ص ــه ای ک آی
ــه و فرودســتان   امامــت مســتضعفان ســخن گفت
معرفــى کــرده  زمیــن  وارث  را  مســتضعفان  و 
ــاره دوران ظهــور و رســتاخیز  اســت. ایــن آیــه درب
قیــام مهــدى آل محمــد)ص( اســت کــه بــه 
ــى  ــده خدای ــن وع ــزرگ ای ــى ب ــت آن منج دس

می یابــد. تحقــق 
فرموده انــد:  آیــه  تفســیر  در  امیرالمؤمنیــن)ع( 
»هــم آل محمــد، یبعــث الّلــه مهدّیهــم بعــد 
جهدهــم، فیعّزهــم و یــذّل عدّوهــم« )نورالثقلیــن، 

)۱۱۰ ۴، ص  ج 
»ایشــان )مســتضعفان وارث زمیــن(، خانــدان 
پیامبرنــد کــه خداونــد پــس از ســختی ها، مهــدى 
ــد و  ــزت بخش ــان ع ــه آن ــزد و ب ــان را برانگی ایش

ــازد.«  ــوار س ــان را خ دشمنانش
 واضــح اســت کــه حکومــت آل محمــد)ص( 
و  یعنــى همــان حکومــت مــردم مســتضعف 

رســیدن محرومــان بحــق خــود. 
از نظــر دیگــر نیــز بــراى اجــراى عدالــت راســتین، 
حاکمیــت فرودســتان محــروم ضــرورت دارد؛ زیرا 
کــه در تمامــى دوران گذشــته تاریــخ مــورد اصلــى 
ظلــم و بى عدالتــى، طبقــات محــروم بوده انــد 
ــده ناهنجــار و ضــد بشــرى  ــد پدی و ســرانجام بای
 »اســتضعاف« - کــه تعبیــرى از همــه ظلم هــا 
ــر  ــرود و انســان از زی ــان ب و ستم هاســت - از می

بــار ســنگین و شــکننده آن آزاد شــود.
ــى  ــتضعاف ضرورت ــى اس ــل اصل ــا عل ــارزه ب  مب
کــه  اســت  روشــن  اســت.  اجتناب ناپذیــر 
ــل  ــروت، دو عام ــدرت و ث ــان زر و زور و ق صاحب
اصلــى اســتضعاف بخش هــاى بــزرگ انســانى در 

گذشــته و حــال بوده انــد و هســتند. 
هــر ظلــم و ســتمى کــه بــه محرومــان و بى پناهــان 
ــر  ــراف و قش ــت اش ــه دس ــتقیم ب ــا مس ــده، ی ش
مرفــه انجــام گرفتــه یــا بــه دســت طبقــات 
در  قارونیانــى کــه  و  ســرمایه داران  و  اشــراف 
زیــر چتــر حمایــت حکومت هــاى مســتکبر و 
ــتند  ــرار داش ــا ق ــان در حکومت ه ــای آن نفوذی ه
ــم و  ــى آن هــا راه ظل ــى و عمل ــت قانون ــا حمای و ب

تحمیــل و اســتثمار را همــوار مى ســاختند.
ایــن تحــرکات و اقدامــات ضــد بشــرى هنگامــى 
پایــان مى یابــد کــه حکومــت و قــدرت سیاســى و 
نظامــى جامعــه فقــط و فقــط بــه دســت طبقــات 
ــاع از  ــود. دف ــپرده ش ــتضعف س ــروم و مس مح
حقــوق پایمال شــده محرومــان و مســتضعفان 
آنــگاه امــکان دارد کــه حاکمیــت بــه دســت آنــان 

ســپرده شــود. 
ــد  ــح باشــد، نمى توان هــر حکومتــى هــر چــه صال
ــر  ــد؛ مگ ــان بازگردان ــه آن ــان را ب ــوق محروم حق
اینکــه خــود از ایــن طبقــه باشــد و دردهــاى ایــن 
طبقــه را بــا تمــام وجــود لمــس کــرده باشــد؛ لــذا 
حکومت هــای  در  حتــی  دســت اندرکاران  اگــر 
ــن  ــند، ای ــرافی باش ــه و اش ــار مرف ــوب از اقش خ
ــه  ــه طبق ــر اینک ــرد؛ مگ ــق نمى پذی ــوع تحق موض
ــام  ــر ام ــه تعبی ــم از مســتضعفان باشــند و ب حاک
خمینــی قــدس ســره طعــم تلــخ فقــر را چشــیده 
ــه  ــت ک ــورت اس ــن ص ــا در ای ــا و تنه ــند. تنه باش
مى تــوان امیــد داشــت در قانــون و اجــرا و در 
ــورى و عمــل، جانــب محرومــان رعایــت شــود  تئ
و پایگاه هــاى اســتکبار و قــدرت و ســلطه واژگــون 
شــده و پدیــده »اســتضعاف« از ســرزمین زندگــى 

محــو شــود. 
می فرماینــد:  این بــاره  در  خمینــی)ره(  امــام 
»مــا امیــد آن داریــم کــه همــه اقشــار ملت هــای 
مســتضعف بــه هــم بپیوندنــد. … باید ایــن نهضت 
ــل  ــتضعف در مقاب ــت مس ــم ـ نهض ــام عال در تم
ــران  ــم گســترده شــود. ای مســتکبر ـ در تمــام عال
ــرای همــه ملت هــای  ــدأ و نقطــه اول و الگــو ب مب
مستضعف]باشد[…ســایر اقشــار ملت هــا بــه ایــن 
رمــز اســامی، بــه ایــن رمــز ایمانــی، اقتــدا کننــد. 
ــد؛  ــه پاخیزن ــلمین ب ــم، مس ــار عال ــام اقش در تم
ــه  ــی ک ــده اله ــد. وع ــتضعفین بپاخیزن ــه مس بلک
ــه  ــد ک ــت و می فرمای ــامل اس ــتضعفین را ش مس
مــا منــت بــر مســتضعفین می گذاریــم کــه آن هــا 
امــام بشــوند در دنیــا و وارث باشــند. امامــت 
حــق مســتضعفین اســت، وراثــت از مســتضعفین 
ــد  ــتکبرین بای ــد، مس ــتکبرین غاصبن ــت؛ مس اس
ــه امــام، ج ۷  ــدان خــارج بشــوند.« )صحیف از می

قــم، ۱۳۵۸/۰۲/۲۴(

ــا  ــت ب ــری تروریس ــته عناص ــح روز گذش صب
ــرم  ــامی و ح ــورای اس ــس ش ــه مجل ورود ب
انجــام  و  تیرانــدازی  بــه  اقــدام  امــام)ره( 
ــر می رســد  ــه نظ ــد. ب ــات انتحــاری کردن عملی
هــدف اصلــی عناصــر تروریســت از ایــن اقــدام 
ــی  ــی و امنیت ــه ارزش عملیات ــد هرگون ــه فاق ک
ــور  ــه منظ ــی ب ــای تبلیغات ــاد فض ــت، ایج اس

ــت. ــور اس ــان دادن کش ــن نش ناام
10:40 

شرح حادثه
طبــق آخریــن اطاعــات، ۴ تروریســت در 
پوشــش مراجعه کننــده، وارد راهــروی مجلــس 
 شــدند و بــا تیرانــدازی بــه یکــی از محافظــان 
ــد و ســپس  ــا مجــروح کردن ــه پ وی را از ناحی
متــواری شــدند. در زمــان تیرانــدازی، ۲ نفــر از 

ــدند. ــی ش ــم زخم ــدگان ه مراجعه کنن
11:15 

طبــق آخریــن اخبــار، تعــداد مجروحــان حادثه 
تیرانــدازی در مجلــس بــه ۸ نفــر رســیده 

اســت.
در پــی ایــن درگیــری، درب هــای ورود و خــروج 
خبرنــگاران بــه راهروهــای مجلــس بســته شــد 
ــی  ــرای بررس ــز ب ــدگان نی ــدادی از نماین و تع
موضــوع از صحــن علنــی مجلــس خــارج 

شــدند.
11:1۷ 

یکی از ضاربان حادثه تیراندازی مجلس 
دستگیر شد

ســید حســین نقــوی حســینی اظهــار کــرد: در 
جریــان حادثــه تیرانــدازی مجلــس، یــک نفــر 
از ۴ فــرد مســلح دســتگیر شــد؛ در ایــن رخــداد 

۸ نفــر مجــروح شــدند.
11:1۹ 

 اعــزام 1۷ آمبوالنــس بــه مجلــس و حــرم 
امــام)ره(

اورژانــس تهــران بــرای رســیدگی بــه وضعیــت 
ــس  ــتگاه آمبوالن ــی، ۹ دس ــان احتمال  مصدوم
بــه  آمبوالنــس  اتوبــوس  دســتگاه  یــک  و 

کــرد. اعــزام  مجلــس  ســاختمان 
بــر اســاس اعــام مرکــز اورژانــس، همچنیــن 
دقایقــی پــس از ایــن حادثــه، خبــر تیرانــدازی 
ــه  ــد ک ــام ش ــی)ره( اع ــام خمین ــرم ام در ح
ــک  ــس و ی ــز ۶ دســتگاه آمبوالن ــی آن نی در پ
ــزام  ــه اع ــه محــل حادث ــس ب ــوس آمبوالن اتوب

شــد.
11:۲۸ 

خیابان هــای  در  امنیتــی  شــدید  تدابیــر 
مجلــس بــه  منتهــی 

مجلــس  در  تیرانــدازی  حادثــه  از  پــس 
شــورای اســامی از عبــور و مــرور خودروهــا در 
خیابــان منتهــی بــه مجلــس شــورای اســامی 
جلوگیــری شــد. همچنیــن اجــازه تــردد عابــران 
پیــاده نیــز در محوطــه مجلــس و خیابان هــای 

ــد. ــراف آن داده نش اط
11:۳۲ 

افراد مسلح خود را در دفاتر نمایندگان 
محبوس کرده اند

اکبــر رنجبــرزاده در توضیــح حادثــه تیرانــدازی 
مجلــس گفــت: ۴ نفــر از افــراد ناشــناس 
ــلح  ــورت مس ــه ص ــس ب ــمال مجل از درب ش
ــه  ــدای ورود ب ــدند و در ابت ــاختمان ش وارد س
شــمال  درب  محافظــان  و  مراجعه کننــدگان 
ــز مجــروح  ــدادی نی ــه تع ــد ک ــدازی کردن تیران

ــدند.  ش
ــدام  ــه ســمت ان ــا ب ــه وی تیراندازی ه ــه گفت ب
تحتانــی بــوده و بعــد از آن تیرانــدازان وارد 
ســاختمان دفاتــر نماینــدگان مجلــس شــدند و 
آنجــا نیــز تعــدادی از افــراد را مجــروح کردنــد.
ایــن عضــو هیئت رئیســه مجلــس گفــت: 
بــه  و  شــدن  کشــته  از  تاکنــون گزارشــی 
شــهادت رســیدن فــردی بــه مــا نرســیده؛ امــا 

تعــدادی از افــراد مجــروح شــدند.
ــدگان  ــی از نماین ــرد: کس ــد ک ــرزاده تأکی رنجب
ــدگان در  ــه نماین ــت. هم ــده اس ــروح نش مج
صحــن هســتند و صحــن مجلــس در وضعیــت 

ــردازد. ــذاری می پ ــه قانونگ ــه برنام ــادی ب ع
وی گفــت: در حــال حاضــر افــراد مســلح 
ــد  ــر نماینــدگان محبــوس کردن  خــود را در دفات
ــس  ــی مجل ــی و حفاظت و سیســتم های امنیت

در تــاش بــرای دســتگیری آن هــا هســتند.

11:۳4 
احتمــال تشــکیل جلســه شــورای تامیــن 

اســتان تهــران
حــوادث  بــه  اشــاره  بــا  فضلــی  رحمانــی 
تیرانــدازی اخیــر در مجلــس و حــرم امــام 
گفــت: شــاید جلســه شــورای تامیــن اســتان 

تهــران تشــکیل شــود.
11:54 

اطالعیه وزارت اطالعات
ــرد  ــام ک ــه ای اع ــات طــی اطاعی وزارت اطاع
ــا اشــخاص  ــت ی ــدن فعالی ــه در صــورت دی ک
محلــی کــه  در  تروریســت  بــه  مشــکوک 
اطاعــات  وزارت   ۱۱۳ شــماره  بــا  هســتید، 

تمــاس بگیریــد.
1۲:0۷ 

جزئیات جدید از حادثه تروریستی حرم 
امام)ره(

ــرم  ــار در ح ــدازی و انفج ــوع تیران ــس از وق پ
امــام)ره(، مســئوالن ســتاد بحــران و جمعــی 
انتظامــی و ســپاه  نیــروی  امنیتــی  گارد  از 
پاســداران در محــل حاضــر شــدند و اجــازه 
ورود و خــروج هیچ کــس را از داخــل حــرم بــه 

ــد.  ــرون از آن ندادن بی
همچنیــن نیروهــای امنیتــی از عکســبرداری و 
فیلمبــرداری خبرنــگاران نیــز ممانعــت کردنــد. 
گفتــه شــده محــل وقــوع حادثــه، صحــن 
ــه  ــت. گفت ــوده اس ــی ب ــی خمین ــید مصطف س
ــر  ــود را منفج ــه خ ــردی ک ــد ف ــود جس می ش
 کــرده نیــز، هنــوز از محــل خــارج نشــده

 است.
1۲:1۲ 

دو تــن از مهاجمــان در محاصــره نیروهــای 
امنیتی

از  تــن  دو  اســت  حاکــی  اخبــار  آخریــن 
مهاجمــان در یکــی از طبقــات مجلــس بــه 

درآمدنــد. امنیتــی  نیروهــای  محاصــره 
1۲:1۸ 

اخبــار ضــد و نقیــض رســانه های مختلــف 
مــورد تاییــد نیســت

ــه  ــه ک ــن نکت ــر ای ــد ب ــا تاکی ــی ب ــدی کیای مه
ــم و  ــس حاک ــی در مجل ــدید امنیت ــر ش تدابی
ــت: کار  ــت، گف ــرل اس ــت کنت ــز تح ــه چی هم

ــت. ــش رف ــادی پی ــا روال ع ــس ب مجل
وی گفــت: هیــچ کــدام از اخبــار ضــد و نقیضــی 
ــه  ــن حادث ــاره ای ــف درب ــه رســانه های مختل ک
منتشــر می کننــد، مــورد تاییــد نیســت و اخبــار 

رســمی متعاقبــا اعــام خواهــد شــد.
1۲:۲0 

تعداد شهدا و مجروحان
ــید و  ــر رس ــه ۲ نف ــس ب ــهدای مجل ــداد ش تع

ــدند. ــروح ش ــر مج ــون ۱۰ نف تاکن
نیروهــای حفاظــت بــا جلیقه هــای ضــد گلولــه 
ــازه  ــا اج ــد؛ ام ــت بودن ــن امنی ــال تامی در ح
خــروج از مجلــس بــه هیــچ عنــوان داده 

نمی شــد.
1۲:45 

خروج نمایندگان از صحن
ــس  ــت مجل ــای حفاظ ــی نیروه ــا هماهنگ  ب
ــه  ــس ب ــدگان مجل ــت، نماین ــراری امنی و برق

ــدند.  ــارج ش ــن خ ــی از صح آرام
دو تــن از مهاجمــان در یکــی از طبقــات مجلس 

بــه  نیروهــای انتظامــی و امنیتــی درآمدند.

1۳:0۲ 
حمالت تروریستی و محاصره ضاربان

مدیــر کل ضــد تروریســتی وزارت اطاعــات 
اعــام کــرد صبــح روز گذشــته چنــد تیــم 
تروریســتی در شــهر تهــران اقــدام بــه حمــات 
ــد کــه عوامــل یکــی از آن هــا  تروریســتی کردن
ــدند. ــتگیر ش ــی دس ــه اقدام ــش از هرگون پی

وی ادامــه داد: دو تیــم دیگــر یکــی حــرم 
مجلــس  ســاختمان  دیگــری  و  امــام)ره( 
ــد  ــرار دادن ــه ق ــورد حمل ــامی را م ــورای اس ش
ــام)ره(  ــرم ام ــوران ح ــیاری مام ــا هوش ــه ب ک
یــک فــرد انتحــاری قبــل از اقــدام مــورد 
ــاری  ــرد انتح ــت و ف ــرار گرف ــه ق ــت گلول اصاب

ــرد. ــر ک ــود را منفج ــر خ دیگ
مدیــر کل ضــد تروریســتی وزارت اطاعــات 
همچنیــن خاطرنشــان کــرد: تیــم دیگــر در 
ــه  ــدازی ب ــه تیران ــدام ب ــتان اق ــدان بهارس می
ــاختمان های اداری  ــی از س ــه یک ــان ب مراجع
ــرار  ــره ق ــت محاص ــه تح ــرد ک ــس را  ک مجل

ــت. گرف
وی همچنیــن خاطرنشــان کــرد: اطاعــات 
دقیــق دربــاره ایــن حادثــه تروریســتی متعاقبــا 

اعــام می شــود.
1۳:1۹ 

یکــی از تروریســت ها در مجلــس خــود را 
منفجــر کــرد

مدیــر کل ضــد تروریســتی وزارت اطاعــات 
حلقــه  تنــگ کــردن  پــی  در  اعــام کــرد: 
محاصــره نیروهــای حفاظتــی و امنیتــی در 
ســاختمان اداری مجلــس، یکــی از عوامــل 
ایــن حادثــه تروریســتی خــود را منفجــر کــرد.

1۳:۲4 
در حادثه تیراندازی مجلس هیچ نماینده ای 

صدمه ندیده است
غامرضــا کاتــب، عضــو هیئت رئیســه مجلــس 
حادثــه  دربــاره  تلویزیونــی  گفت وگــوی  در 
تروریســتی مجلــس گفــت: چهــار نفــر از 
مجلــس  اداری  بخــش  بــه  تروریســت ها 
ایــن  اینکــه  علی رغــم  آوردنــد.  هجــوم 
تروریســت ها دســت از خون آشــامی و شــیطنت 
برنمی داشــتند، امــا نماینــدگان بــه روال عــادی 
کار خــود در صحــن مجلــس تــا آخریــن 

پرداختنــد. ســاعات کاری 
ــر  ــا صب ــدگان ب ــه نماین ــر اینک ــد ب ــا تاکی  وی ب
ــت  ــد، گف ــس را اداره کردن ــمندی مجل و هوش
ــزارش  ــا و گ ــرح الغ ــه ط ــن رابط ــه در همی ک
کمیســیون صنایــع دربــاره حادثــه معــدن 

ــت. ــرار گرف ــی ق ــورد بررس ــورت م ی
ــه  ــت ک ــس گف ــن عضــو هیئت رئیســه مجل ای
ــه  ــه ای ب ــچ صدم ــه، هی ــن حادث ــان ای در جری
ــن  ــد و ای ــا وارد نش ــکاران م ــدگان و هم نماین
ــت  ــر مل ــای خی ــا دع ــتی ب ــرکات تروریس ح

ــی شــد. ــران خنث ای
کاتــب در پایــان تاکیــد کــرد: دشــمنان انقــاب 
اســامی و اســتکبار جهانــی بداننــد کــه بــا تفکر 
تروریســتی نمی تواننــد از روحیــه ایســتادگی و 

مقاومــت ملــت ایــران و نماینــدگان بکاهنــد.
1۳:۲5 

الریجانی در پایان جلسه علنی مجلس
چنــد تروریســت بــزدل بــه ســاختمانی در 
مجلــس نفــوذ کردنــد کــه بــا آن هــا برخورد 

شد

ــس  ــی مجل ــن علن ــزاری صح ــان برگ در جری
علــی الریجانــی در پایــان جلســه علنــی دیــروز 
ــه  ــزدل ب گفــت: چنــد نفــر از تروریســت های ب
ــا  ــه ب ــد ک ــوذ کردن ــس نف ــاختمانی در مجل س

آن هــا برخــورد جــدی شــد.
وی افــزود:  از اینکــه نماینــدگان در ایــن مســیر 
بــا آرامــش بــه کارشــان ادامــه دادنــد، تقدیــر و 

ــم.  ــکر می کن تش
1۳:۳۲ 

انتقال ۳5 مجروح حادثه تیراندازی 
مجلس و حرم امام به بیمارستان

در  دیــروز  تیرانــدازی  حادثــه  مجــروح   ۳۵
بــه  خمینــی)ره(  امــام  حــرم  و  مجلــس 

شــدند. منتقــل  بیمارســتان 
عبــاس زارع نــژاد، مشــاور وزیــر بهداشــت و 
ــت، در  ــی وزارت بهداش ــط عموم ــس رواب رئی
ــروح  ــه ۳۵ مج ــن لحظ ــا ای ــت: ت ــاره گف این ب
منتقــل  بیمارســتان   بــه  حادثــه  دو  ایــن 
ــه بیمارســتان  ــن از مجروحــان ب شــدند؛ ۱۳ ت
ــن  ــه، ۵ ت ــتان طرف ــه بیمارس ــن ب ــینا، ۱۱ ت س
ــه  ــن ب ــین و ۶ ت ــام حس ــتان ام ــه بیمارس ب
بیمارســتان هفتــم تیــر. مجروحان بیمارســتان 
هفتــم تیــر در حادثــه تیرانــدازی حــرم مطهــر 

ــدند. ــروح ش ــام)ره( مج ام
1۳:40 

توضیحــات محمدعلــی انصــاری دربــاره 
حادثــه تروریســتی حــرم امــام )ره(

ــه  ــی)ره( حادث ــام خمین ــرم ام ــت ح سرپرس
ــر امــام  تروریســتی روز گذشــته در حــرم مطه

ــرد. ــریح ک ــی را تش خمین
محمـدعلـــی  حجت االســام  توضیحـــات 
ــت:  ــر اس ــرح زی ــه ش ــاره ب ــاری در این ب انص
ــل  ــروح )عوام ــه مج ــام س ــرم ام ــه ح حادث
انتظامــی حــرم( و یــک شــهید )مامــور فضــای 

ــت. ــبز( داش س
ــه  ــه دو تروریســت از ناحی ســاعت ۱۰:۴۰ دقیق
غربــی حــرم قصــد ورود بــه حــرم را داشــتند. 
هــر دو مــواد انفجــاری بــه خــود وصــل کــرده 
بودنــد و بــه محــض ورود بــه حــرم شــروع بــه 

ــد. ــدف کردن ــور و بی ه ــدازی ک تیران
ــدند  ــروح ش ــر مج ــه نف ــان س ــن زم  در همی
و یــک نفــر نیــز بــه شــهادت رســید. در مقابــل 
درب شبســتان، نیروهــای انتظامــی بــه ســمت 
ایــن افــراد تیرانــدازی کردنــد کــه در ایــن 
ــل درب شبســتان  ــا مقاب ــی از آن ه ــگام یک هن

منفجــر شــد.
تروریســت دوم فــرار کــرد کــه او نیــز بــا 
تیرانــدازی  مامــوران بــه هاکــت رســید  و 
مامــوران موفــق شــدند جلیقــه انفجــاری او را 

ــد. ــی کنن خنث
ــادی نارنجــک و مــواد  تروریســت ها تعــداد زی

منفجــره بــا خــود داشــتند.

14:11 
اطالعیه هــای وزارت اطالعــات در ســایت 
واجــا منتشــر می شــود؛ مــردم بــه شــایعات 

توجــه نکننــد
خبــر  اطاعــات  وزارت  عمومــی  روابــط 
از  اســتفاده  عــدم  بــر  مبنــی  منتشرشــده 
ــل از  ــه نق ــرو ب ــی و مت ــه عموم ــایل نقلی وس
ــد  ــد و تاکی ــت خوان ــه را نادرس ــن وزارتخان ای
کــرد: تمــام اطاعیه هــا از ســایت رســمی واجــا 

منتشــر خواهــد شــد. 
در بعضــی رســانه ها و شــبکه های مجــازی 
ــا  ــع ایرن ــا منب ــات و ب ــل از وزارت اطاع ــه نق ب
آمــده کــه شــهروندان از وســایل نقلیــه عمومــی 
چنیــن  نکنند.تاکنــون  اســتفاده  متــرو  و 
ــادر  ــه ص ــن وزارتخان ــوی ای ــه ای از س اطاعی
ــد. ــه نکنن ــایعات توج ــه ش ــردم ب ــده و م نش

14:16 
معاون امنیتی وزیر کشور: تروریست ها 

با لباس زنانه وارد مجلس شدند
ســردار حســین ذوالفقــاری، معــاون امنیتــی وزیــر 
ــا  ــت ب ــه ۴ تروریس ــه اینک ــاره ب ــا اش ــور، ب کش
پوشــش زنانــه از مســیر محــل تــردد اربــاب رجوع 
وارد مجلــس شــدند، اظهــار کــرد: آن هــا از همــان 
درب ورودی بــه نیروهــای محافــظ تیرانــدازی 
کردنــد و نیروهــا را هــدف قــرار دادنــد؛ امــا 
نیروهــای حفاظــت ســپاه بافاصلــه وارد عملیــات 
را  و کمیســیون ها  مجلــس  صحــن  و  شــدند 
ــد. وی افــزود: تروریســت ها ناگزیــر  کنتــرل کردن
بــه مســیر دفاتــر نماینــدگان رفتنــد و از آنجــا افــراد 
را مــورد هــدف قــرار دادنــد.  بــر اســاس گــزارش 
ــا  ــدند و ت ــروح ش ــر مج ــدود ۳۰ نف ــس ح اورژان
ــده  ــد ش ــم تایی ــر ه ــهادت ۲ نف ــه ش ــن لحظ ای

اســت.
14:۲0 

خبرگزاری های خارجی: داعش 
مسئولیت حمله به ایران را به عهده 

گرفت
بعضــی رســانه های خارجــی از جملــه خبرگــزاری 
فرانســه و رویتــرز اقــدام بــه انتشــار بیانیــه ای 
از ســوی گــروه تروریســتی داعــش کردنــد کــه 
ــات  ــئولیت حم ــش مس ــد داع ــان می ده نش

در تهــران را بــه عهــده گرفتــه اســت.
14:۳6 

تکذیــب تیرانــدازی و حادثــه دوبــاره در 
امــام)ره( حــرم 

وقــوع  خمینــی)ره(  امــام  حــرم  مســئوالن 
ــاره را در حــرم  ــه دوب ــدازی و حادث ــه تیران هرگون
امــام )ره( تکذیــب کردنــد. بعضــی منابــع خبری 
ــدازی در  ــوع تیران ــط از وق ــق و غیرمرتب غیرموث
ضلــع شــمالی حــرم حضــرت امــام)ره( اطــاع 
دادنــد کــه مســئوالن حــرم امــام)ره( ایــن خبــر و 

ــد. ــب کردن ــر مشــابه را تکذی ــه خب هرگون
15:15 

ورود نیروهای ویژه سپاه
ــژه  ــای وی ــا ورود نیروه ــات تروریســتی ب عملی
ســپاه و هاکــت عوامــل تروریســتی بــه پایــان 
رســید و مامــوران امنیتــی مجلــس ســاختمان 
پارلمــان را پاک ســازی کامــل و بررســی کردنــد.

15:۳0 
نابودی 4 فرد مسلح

۴ فــرد مســلح کــه قصــد عملیــات تروریســتی 
ــا  ــتند، ب ــامی را داش ــورای اس ــس ش در مجل
ــی  ــل نظام ــپاه و عوام ــژه س ــای وی ورود نیروه
ــان  ــیدند. در جری ــت رس ــه هاک ــی ب و انتظام
ســپاه  نیروهــای  ســاختمان،  پاک ســازی 
متوجــه شــدند کــه تروریســت ها در زیــر برخــی 
از اجســاد شــهدا، نارنجــک کار گذاشــتند تــا در 
صــورت جابه جایــی شــهدا، نارنجک هــا منفجــر 
شــوند کــه ایــن حربــه نیــز بــا هوشــیاری 

ــد. ــی ش ــپاه خنث ــای س نیروه
 15:۳۹ 

حاجی دلیگانــی  حســینعلی  دفتــر  مدیــر 
مجلــس  در  شاهین شــهر  مــردم  نماینــده 
ــوی  ــای تق ــن آق ــامی و همچنی ــورای اس ش
ــتی در  ــه تروریس ــر وی، در حادث ــد دفت کارمن

مجلــس بــه شــهادت رســیدند.
15:50 

تعداد شهدا و مجروحان
سرپرســت اورژانــس کشــور از شــهادت ۱۲ 
ــر  ــر اث ــر ب ــدن ۴۲ نف ــروح ش ــهروند و مج ش

حمــات تروریســتی تهــران خبــر داد.
16:15 

اطالعیه وزارت کشور در پی وقایع 
تروریستی روز گذشته در تهران

ــع  ــوص وقای ــه ای درخص ــور در اطاعی وزارت کش
تروریســتی روز گذشــته در تهــران اعــام کــرد: در 
ــی دو  ــای دریافت ــاس گزارش ه ــر اس ــوع ب مجم
ــان شــهید و ۴۲  ــر از هموطن ــداد ۱۲ نف ــه تع واقع
نفــر نیــز مجــروح شــدند. هــر دو واقعــه خاتمــه 
ــرل  ــل در کنت ــورت کام ــه ص ــاع ب ــه و اوض یافت
عوامــل امنیتــی و انتظامــی قــرار دارد. اخبــار 
تکمیلــی ایــن وقایــع متعاقبــا بــه اســتحضار ملت 
ــگیری  ــور پیش ــه منظ ــید. ب ــد رس ــریف خواه ش
ــه  ــع، الزم اســت هم ــار خــاِف واق از انتشــارِ اخب
ــا اتخــاذ رویکــرد مســئوالنه از انتشــار  رســانه ها ب

ــد. ــاب کنن ــمی اجتن ــار غیررس ــه اخب هرگون

پایان عملیات تروریستی در مجلس و حرم مطهر امام)ره( با ورود نیروهای ویژه سپاه

ایستاده ایم ...
ایران، یکپارچه علیه تروریسم

ادامه از صفحه اول

دریــادار حبیــب  هللا ســیاری، فرمانــده نیــروی دریایــی ارتــش 
بــه تذکــر ناوشــکن ایرانــی الونــد بــه نــاو جنگــی آمریکایــی در 
آب هــای آزاد در چنــد ســال گذشــته اشــاره کــرد و گفــت: زمانی 
ــای  ــر از مرزه ــر دورت ــزاران کیلومت ــران در ه ــکن ای ــه  ناوش ک
آبــی در مقابــل ناوشــکن اســتکبار جهانــی می ایســتد، نشــانه 

اقتــدار، ایمــان،  شــجاعت و دانــش اســت.   
ــا بیــان اینکــه دیپلماســی  ــده نیــروی دریایــی ارتــش ب فرمان
دریایــی بــرای ایــن اســت کــه دشــمن گمــان نکنــد ایــران در 
ــا  ــای آزاد دنی ــور در  آب ه ــرد: حض ــه ک ــرار دارد، اضاف ــزوا ق ان
ــم  باعــث می شــود ایران هراســی خنثــی شــود و فرهنــگ، عل
و هویــت، شــخصیت و دانــش ایرانــی در بنــادر مختلــف  جهــان 

بــه نمایــش درآیــد.   
ــروی  ــور نی ــه حض ــوردی را الزم ــب دریان ــزات مناس وی تجهی

دریایــی در آب هــای آزاد برشــمرد و گفــت: در بحــث تجهیــزات 
ــم و امــروز  ــگاه تعریف  شــده ای داری ــان، جای ــه و  جه در منطق
ــزات  ــران تجهی ــی ای ــروی دریای ــه نی ــم ک ــار می گویی ــا افتخ ب
ــد  ــاو و  ناوشــکن را در داخــل تولی ــاز خــود، ن ــورد نی ــدرن م م
ــه  ــد ک ــی دراز نمی کن ــوی کس ــه س ــاز ب ــت نی ــد و دس می کن

ایــن نشــان از اقتــدار ماســت. 
 ســیاری در پایــان بــا اشــاره بــه اینکــه نیــروی دریایــی ارتــش 
تاکنــون امنیــت ۴ هــزار فرونــد کشــتی تجــاری و نفتکــش را 
در آب هــای  آزاد تامیــن کــرده، گفــت: حضــور نیــروی دریایــی 
در آب هــای آزاد مطابــق بــا قوانیــن بین المللــی اســت و اجــازه 
نمی دهیــم در  منطقــه ای کــه مــا حضــور داریــم، ناامنــی باشــد 
ــتند  ــی هس ــاد ناامن ــال ایج ــه دنب ــه ب ــانی ک ــل کس و در مقاب

ــتیم.  دانشــجو ــم می ایس محک

نیروهــای کــرد دیــروز حمــات گســترده ای را از مــزارع 
»ربیعــه« آغــاز کردنــد و بــا تصــرف قلعــه »تــل 
ــه« شــدند و  ــی وارد شــهر »رق هرقــل«  از محــور غرب
در حــال پیشــروی بــه ســمت محلــه »هــاوی الهــواء« 

هســتند.
ــوریه  ــرق س ــمال ش ــی از ش ــوالت میدان ــن تح آخری
ــس از  ــرد پ ــک کُ ــای دموکراتی ــت نیروه ــی اس حاک
 درگیری هــای ســنگین چنــد ســاعته، دیــروز توانســتند 
پایتخــت  »رقــه«،  شــهر  وارد  غربــی  محــور  از 
شــوند. داعــش  تروریســتی  گــروه  خودخوانــده 
نیروهــای کــرد دیــروز حمــات گســترده ای را از مــزارع 
»ربیعــه« آغــاز کردنــد و بــا تصــرف قلعــه »تــل 
ــی وارد شــهر رقــه شــدند و در  هرقــل«  از محــور غرب

ــواء«  ــاوی اله ــه »ه ــه ســمت محل حــال پیشــروی ب
ــن از تروریســت ها  ــا ۲۰ ت ــن درگیری ه هســتند. در ای
ــه ۱۰  ــک ب ــاحتی نزدی ــدند و مس ــی ش ــته و زخم کش

ــد.  ــرد درآم ــرل نیروهــای ک ــه کنت ــع ب ــر مرب کیلومت
از محــور شــرقی شــهر نیــز خبرهــا حاکــی اســت 
نیروهــای کــرد پــس از درگیری هــای ســنگین از 
منطقــه »االقصــان« وارد شــهر شــده اند و در حــال 

ــتند. ــلب« هس ــه »مش ــمت محل ــه س ــروی ب پیش
عملیــات پیشــروی نیروهــای کــرد بــا پشــتیبانی 
ــی  ــرقی و غرب ــای ش ــی در وروده ــای آمریکای نیروه
شــهر »رقــه« ادامــه دارد؛ امــا در محــور شــمالی 
نگرفتــه               صــورت  شــهر  بــه  ورود  بــرای  عملیاتــی 

مشــرق اســت. 

فرمانده نیروی دریایی ارتش:

تامین امنیت ۴ هزار کشتی و نفتکش 
گزارش بین المللی

پایان ماه عسل داعش در سوریه

،،
اطالعیــه ای  در  کشــور  وزارت 
ــع تروریســتی روز  درخصــوص وقای
گذشــته در تهــران اعــالم کــرد: در 
گزارش هــای  اســاس  بــر  مجمــوع 
دریافتــی دو واقعــه، تعــداد 12 نفــر 
از هموطنــان شــهید و 42 نفــر نیــز 

مجــروح شــدند
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کوتاه اخبار 
 سونامی قیمت در مسکن 

اتفاق نمی افتد
ــون در  ــت: هم اکن ــاک گف ــاوران ام ــه مش ــس اتحادی رئی
پیش رونــق مســکن قــرار داریــم و در صــورت ورود بــه 
دوره رونــق، قاعدتــا تــورم بیــن ۱۰ تــا ۱۲ درصــد زائیــده 
ــرا اصــا  ــه جهشــی و ســونامی گونه نیســت؛ زی می شــود ک
ــه بخــش مســکن  ــه ب ــدارد ک ــی در کشــور وجــود ن نقدینگ
برســد. حســام عقبایــی اظهــار کــرد: بــه اعتقــاد مــن ۱۵ روز 
ــال  ــکن در س ــازار مس ــی ب ــاک ارزیاب ــد م ــاه را بای خردادم
ــل  ــاه تعطی ــه اول فروردین م ــه نیم ــرار داد؛ چــرا ک جــاری ق
ــل  ــد فای ــت از چن ــان در نهای ــه دوم متقاضی اســت و در نیم
ــود.  ــام نمی ش ــی انج ــات چندان ــد و معام ــد می کنن بازدی
اردیبهشــت ماه نیــز تحــت تأثیــر دو انتخابــات مهــم ریاســت 
جمهــوری و شــوراهای شــهر و روســتا بودیــم کــه بــه همیــن 
دلیــل خریــداران و فروشــندگان دســت نگــه داشــتند و 
دیدیــم بــا اینکــه همــواره حجــم معامــات در اردیبهشــت ماه 
ســیر صعــودی داشــت، امســال تعــداد معامــات کمتــر بــود. 
ــاز  ــاه آغ ــا در خردادم ــات عم ــت معام ــوان گف ــذا می ت ل
ــکن  ــق مس ــاز پیش رون ــوان آغ ــاه را می ت ــن م ــده و ای ش
عنــوان کــرد. وی افــزود: اگــر سیاســت های پولــی و بانکــی 
اصــاح شــود، می تــوان امیــدوار بــود رونــد رشــد معامــات 
بخــش مســکن ادامــه یابــد و از نیمــه دوم ســال جــاری وارد 
ــش  ــا بهمــن و اســفند شــاهد افزای ــه ت ــق می شــویم ک رون

ــود. ایســنا ــم ب حجــم معامــل مســکن خواهی

 ارز چند نرخی
سمی مهلک برای اقتصاد کشور

عضــو کمیســیون اقتصــادی مجلــس گفــت: ارز چنــد 
ــود و  ــوب می ش ــم محس ــور س ــاد کش ــرای اقتص ــی ب نرخ

رانــت در اقتصــاد ایجــاد می کنــد. 
ــس کل  ــارات رئی ــوص اظه ــه درخص ــعیدی مبارک ــرا س زه
بانــک مرکــزی دربــاره تک نرخــی کــردن ارز تــا پایــان 
ــده  ــا وع ــه باره ــود اینک ــا وج ــت: ب ــار داش ــال، اظه امس
ــده،  ــرح ش ــرخ ارز مط ــازی ن ــت یکسان س ــق سیاس تحق
ــا  ــت. وی ب ــده اس ــی نش ــون اجرای ــم تاکن ــن مه ــا ای ام
ــات  ــرخ ارز در ایجــاد ثب ــه اینکــه یکسان ســازی ن اشــاره ب
ــی  ــادالت اقتصــادی نقــش مهم در اقتصــاد و تســهیل مب
ــم  ــور س ــاد کش ــرای اقتص ــی ب ــد نرخ ــزود: ارز چن دارد، اف
ــد.  ــاد می کن ــاد ایج ــت در اقتص ــود و ران ــوب می ش محس
وی افــزود: البتــه نــرخ ارز در کشــور تابــع مؤلفه هایــی 
ــورم و  ــرخ ت ــازار، ن ــه ارز در ب ــا و عرض ــزان تقاض ــد می مانن
ــا  ــعیدی ب ــت. س ــف اس ــای مختل ــی ارزه ــت جهان قیم
مثبــت ارزیابــی کــردن تک نرخــی شــدن ارز در قیمــت 
ــل  ــه دلی ــته ب ــال های گذش ــرد: در س ــح ک ــب تصری مناس
اعمــال تحریم هــا و مدیریــت ضعیــف اقتصــاد، نــرخ ارز بــا 
رشــد صعــودی روبــه رو شــد. ســعیدی بیــان داشــت: بــرای 
ــف اقتصــاد  ــد ســاختارهای ضعی تک نرخــی شــدن ارز بای
کشــور تقویــت شــود و درآمدهــای ارزی بــه میزانــی باشــد 

ــه ملــت ــود. خان ــی نش ــی تک نرخ ــرخ باالی ــه ارز در ن ک

کوتاه از اقتصاد
بانک مرکزی هشدار داد:

موسسه »حافظ« غیرمجاز است
موسســه اعتبــاری »حافــظ« از جملــه غیرمجازهــای بــازار 
ــی پیــش فعــال شــده و در حــال  ــول اســت کــه از مدت پ
توســعه شــعب اســت؛ آن هــم در شــرایطی کــه هیچ گونــه 
ــرای فعالیــت بانکــی از ســوی بانــک مرکــزی  مجــوزی ب
ــی اســت کــه بانــک  دریافــت نکــرده اســت. ایــن در حال
مرکــزی طــی اطاعیــه ای رســمی بــه ســپرده گذاران ایــن 
ــظ«  ــاری »حاف ــه اعتب ــه موسس ــرد ک ــام ک ــه اع موسس
ــام  ــن اع ــدارد. ای ــت ن ــرای فعالی ــوزی ب ــه مج هیچ گون
همــراه بــا ایــن توضیــح بــود کــه شــعب »حافــظ« 
ــپرده گذاری در  ــه س ــن رو هرگون ــوده و از ای ــی ب غیرقانون
آن بــا تعهــد بانــک مرکــزی همــراه نخواهــد بــود. در عیــن 
حــال کــه تاکیــد شــده اگــر »حافــظ« بــا مشــکلی مواجــه 
شــود، بانــک مرکــزی هیــچ تعهــدی در رابطــه بــا برگرداندن 

ــت.  ــد داش ــپرده گذاران نخواه ــوه س وج
ــه  ــت ک ــی از آن اس ــی حاک ــات دریافت ــن اطاع همچنی
»حافــظ« در حــال حاضــر دارای دفتــر مرکــزی در تهــران 
ــور  ــر کش ــعبه در سراس ــوع دارای ۲۵ ش ــوده و در مجم ب
ــن موسســه در ســاری و  ــب شــعب ای ــرا اغل اســت. ظاه
تبریــز دایــر اســت. امــا بــا توجــه بــه اینکــه طبــق قانــون 
تنظیــم بــازار غیرمتشــکل پولــی، معرفــی مؤسســات 
ــد  ــورد تأیی ــا م ــت آن ه ــه فعالی ــازی ک ــاری غیرمج اعتب
نیســت، بایــد از ســوی بانــک مرکــزی انجــام شــود، ظاهــرا 
ایــن بانــک دســتور پلمــب شــعب موسســه را بــه نیــروی 
ــری  ــر پیگی ــد منتظ ــن رو بای ــت. از ای ــی داده اس  انتظام
و پملــب شــعب حافــظ بــود؛ هــر چنــد کــه تاکنــون 
ــت. بانــک مرکــزی ــان اس ــعب در جری ــن ش ــت ای فعالی

معاون اشتغال وزیر کار خبر داد:
اجرای طرح اشتغال دانش آموختگان 

تا یک ماه دیگر
ــه  ــرح کاران ــرای ط ــاز اج ــر کار از آغ ــتغال وزی ــاون اش مع
در  دانشــگاهی  دانش آموختــگان  و  جوانــان  اشــتغال 
ــر داد. عیســی منصــوری اظهــار کــرد:  تیرمــاه امســال خب
در 8  تاکنــون  )کاج(  جوانــان  اشــتغال  طــرح کارانــه 
ــش از ۷۰  ــده و بی ــرا ش ــی اج ــکل آزمایش ــه ش ــتان ب اس
درصــد کســانی کــه در ایــن طــرح شــرکت کردنــد، جــذب 
ــه  ــن اســت ک ــا ای ــاش م ــزود: ت ــازار کار شــدند. وی اف ب
ــود  ــری نش ــروی دیگ ــن نی ــرد جایگزی ــرح، ف ــن ط  در ای
ــداوم  ــزش نشــویم و ت ــد ســال دچــار ری ــد از چن ــا بع و ت
در اشــتغال وجــود داشــته باشــد. منصــوری بــا اشــاره بــه 
جزئیــات طــرح کارورزی گفــت: نــگاه مــا ایــن اســت کــه 
در مرحلــه اول کارفرمایــان را بــه جــذب دانش آموختــگان 
تشــویق کنیم. بســیاری از کشــورها برای ترغیــب کارفرمایان 
ــم هایی را در  ــد مکانیس ــای کار جدی ــتفاده از نیروه ــه اس ب
پیش بینــی  حمایتــی  مشــوق های  و  می گیرنــد   نظــر 

می کنند. 
منصــوری تاکیــد کــرد: مــا نیــز در راســتای جــذب نیــروی 
کار جدیــد، پیش بینــی کردیــم کارفرمایانــی کــه نیــروی کار 
ــا دو  ــد ت ــاب کنن ــگان انتخ ــان دانش آموخت ــود را از می خ
ــوق های  ــا و مش ــدی از تخفیف ه ــمول بهره من ــال مش س

بیمه ای شوند. خبر فارسی

M.R.Sarbaz@eskimia.ir
منصور رجب سربازگروه اقتصاد

جــواد نیلــی، مدیــر ارشــد خدمــات فنــی و 
ــرق  ــت ب ــت: صنع ــه، گف ــوالد مبارک ــتیبانی ف پش
کشــور مشــابه ســایر صنایــع در ســال های اخیــر 
تغییــرات  دچــار  خصوصی ســازی  فرآینــد  در 
واگــذاری  آن  مهم تریــن  شــد کــه  اساســی 
بــرق  تأمین کننــده  نیروگاه هــای  بیشــتر 
ــش  ــه بخ ــرق ب ــع ب ــرکت های توزی ــور و ش کش
خصوصــی بــود کــه ســبب شــد شــرکت های 
ــا،  ــه نیروگاه ه ــی عرض ــازار رقابت ــرق از ب ــع ب توزی
بــرق مصرفــی مشــترکان خــود را خریــداری 
کننــد؛ در ایــن میــان در طــی ایــن ســال ها 
ــوالد  ــد شــرکت ف ــی مانن ــرای مشــترکان صنعت ب
مبارکــه، دو روش ســنتی خریــد بــرق از بــرق 
ــت  ــود داش ــروگاه وج ــداث نی ــا اح ــه ای ی منطق
وجــود  رقابتــی  بــازار  در  حضــور  امــکان   و 

نداشت. 
ــرو در  ــر نی ــنهاد وزی ــا پیش ــرد: ب ــادآوری ک وی ی
ــرق  ــن ب ــر نحــوه تأمی ــی ب ــخ ۹۳/۵/۲۱، مبن تاری
مشــترکان بــاالی ۵ مــگاوات بــه هیئــت وزیــران، 
در جلســه ۹۴/۱۱/۴ هیئــت وزیــران، پیشــنهاد 
ــد  ــرر ش ــید و مق ــب رس ــه تصوی ــرو ب ــر نی وزی
ــد  ــم کن ــه ای فراه ــه گون ــرایط را ب ــرو ش وزارت نی
کــه مشــترکانی کــه قــدرت قــراردادی آن هــا 
ــی از  ــا بخش ــام ی ــت، تم ــگاوات اس ــاالی ۵ م ب

ــی  ــود را از روش های ــاز خ ــورد نی ــرق م ــرژی ب ان
همچــون نیروگاه هــای اختصاصــی خودمشــترک 
قراردادهــای دوجانبــه بــا نیروگاه هــای خصوصــی 

ــد. ــن کنن ــرژی تأمی ــورس ان ــا ب ی
 خرید برق از بخش خصوصی

مدیــر ارشــد خدمــات فنــی و پشــتیبانی تصریــح 
ــا  ــد ب ــه، متقاضیــان جدی کــرد: طبــق ایــن مصوب
ــا از  ــگاوات، تنه ــاالی ۵ م ــتی ب ــدرت درخواس ق
روش هــای نامبــرده امــکان تأمیــن بــرق خــود را 
ــه ای  ــرق منطق ــد از ب ــد و روش ســنتی خری دارن

ــت. ــر نیس ــا امکان پذی ــرای آن ه ب

 بدیــن منظــور بــا توجــه بــه اینکــه شــرکت فــوالد 
مبارکــه، یکــی از بزرگ تریــن مشــترکان وزارت 
نیــرو بــا قــراردادی بالــغ بــر ۱۰۰۰ مــگاوات قــدرت 

ــت  ــان اس ــه ای اصفه ــرق منطق ــا ب ــاز ب ــورد نی  م
و همچنیــن بــه عنــوان صنعــت پیشــتاز در تمــام 
عرصه هــا، در موضــوع ورود بــه بــازار رقابتــی بــرق 
ــال  ــت در س ــوده، توانس ــگام ب ــواره پیش ــز هم نی
ــرق از بخــش  ــد ب ــرارداد خری ۱۳۹۴ نخســتین ق
ــام  ــه ن ــگاوات ب ــت ۲۰۰ م ــا ظرفی ــی را ب خصوص

خــود رقــم زنــد.
ــرکت  ــق ش ــه موف ــه تجرب ــان اینک ــا بی ــی ب نیل
فــوالد مبارکــه در ورود بــه بــازار بــرق ســبب شــد 
ــع  ــادن و صنای ــه مع ــر از جمل ــرکت های دیگ ش
ــه  ــن تجرب ــدرو، از ای ــه ایمی ــی زیرمجموع معدن
اســتفاده کننــد، افــزود: بدیــن منظــور نخســتین 
گردهمایــی کارگــروه تأمیــن بــرق معــادن و 
صنایــع معدنــی در محــل شــرکت فــوالد مبارکــه 
ــرکت های  ــان ش ــران و کارشناس ــور مدی ــا حض ب

ــد. ــزار ش ــدرو برگ ــه ایمی زیرمجموع
 آشنایی با ظرفیت های نیروگاهی

بنــا بــر ایــن گــزارش در ایــن گردهمایــی مهنــدس 
رنجبــر، مدیــر زیرســاخت شــرکت ایمیــدرو، 
آشــنایی  را  ایــن کارگــروه  از تشــکیل  هــدف 
نیروگاهــی  ظرفیت هــای  بــا  شــرکت کنندگان 
موجــود در زیرمجموعــه ایمیــدرو و میــزان مصرف 

ــت.  ــرکت ها دانس ــن ش ــرق ای ب
ــاون  ــان، مع ــه توالئی ــت در ادام ــر اس ــایان ذک ش
بــه معرفــی  فــوالد مبارکــه،  خریــد شــرکت 
 شــرکت فــوالد مبارکــه و نقــش آن در کشــور 

و منطقــه اشــاره کــرد و ســپس نیلــی، مدیر ارشــد 
ــؤاالت  ــه س ــز ب ــتیبانی، نی ــی و پش ــات فن خدم
درخصــوص  و  داد  پاســخ  شــرکت کنندگان 
 ابهامــات و نگرانــی آن هــا از حضــور در بــازار بــرق 
 و انعقــاد قــرارداد دوجانبــه توضیحاتــی ارائــه 
ــات  ــه تجربی ــه را در ارائ ــوالد مبارک ــی ف و آمادگ
خــود بــرای شــرکت کنندگان جهــت ورود بــه بــازار 

بــرق اعــام کــرد.
 ایجاد شرایط عرضه و خرید

عبدالرســول احمــدی، رئیــس توزیــع بــرق فــوالد 
مبارکــه، نیــز بــه تشــریح وضعیــت بــرق، میــزان 
مصــرف و نحــوه تأمیــن بــرق مــورد نیــاز کارخانــه 
پرداخــت و یــادآوری کــرد: فــوالد مبارکــه بــا 
ــای  ــا نیروگاه ه ــه ب ــای دوجانب ــاد قرارداده انعق

خصوصــی، عــاوه بــر کاهــش هزینــه بــرق 
شــرکت، ســبب تقویــت نیروگاه هــای بخــش 

ــت. ــده اس ــز ش ــی نی خصوص
ــش  ــن همای ــه در ای ــری ک ــم دیگ ــوارد مه از م
مطــرح شــد ایجــاد شــرایط عرضــه و خریــد 
مصرف کننــدگان  و  تولیدکننــدگان  بیــن  در 
بــود کــه  ایمیــدرو  زیرمجموعــه  شــرکت های 
می توانــد بــرای طرفیــن مقــرون بــه صرفه باشــد. 
همچنیــن تولیدکننــدگان برق از ایمیدرو خواســتند 
تــا بــا رایزنــی بــا وزارت نیــرو و شــرکت ملــی گاز، 
تعرفــه ســوخت گاز مصرفــی بــرای تولیــد بــرق به 
جــای صنعتــی، تعرفــه نیروگاهــی لحــاظ شــود؛ 
ــر از  ــب کمت ــه مرات ــه نیروگاهــی ب ــه تعرف چــرا ک

ــت. ــی اس ــه صنعت تعرف

 برگزاری نخستین کارگروه تأمین برق صنایع معدنی 
در شرکت فوالد مبارکه

ــد  ــعه صی ــا توس ــت: ب ــران گف ــیات ای ــازمان ش ــس س رئی
ــت  ــرای صنع ــی ب ــودر ماه ــور، از واردات پ ــان کش فانوس ماهی
آبزی پــروری و طیــور بی نیــاز شــدیم. حســن صالحــی بــا 
اشــاره بــه اینکــه میــزان صیــد فانوس ماهیــان در کشــور ۵ تــا 
۷ هــزار تــن بــود، افــزود: ســال گذشــته صیــادان از عمــق ۳۰۰ 
متــری دریــای عمــان حــدود ۱۵ هــزار تــن انــواع فانوس ماهــی 
را صیــد کردنــد کــه بــا ایــن میــزان صیــد، از واردات پــودر ماهــی 
ــی و  ــوس ماه ــد فان ــعه صی ــت: توس ــدیم. وی گف ــاز ش بی نی
ــیات  ــازمان ش ــای س ــس از اولویت ه ــی در قف ــرورش ماه پ
ــون، ۱۴ هــزار  در کشــور اســت؛ بنابرایــن از ســال گذشــته تاکن
ــا روش پــرورش در قفــس تولیــد شــد. رئیــس  تــن ماهــی ب
ــی در  ــد ماه ــی تولی ــت کنون ــزود: ظرفی ــیات اف ــازمان ش س
ــا اســتفاده از تمــام  ــن اســت کــه ب قفــس حــدود ۲۳ هــزار ت

ظرفیــت ۵۰۰ قفــس مســتقر در ســواحل دریاهــا، شــاهد 
افزایــش تولیــد خواهیــم بــود. صالحــی دربــاره شــرایط تولیــد 
ــو  ــن میگ ــزار ت ــته ۲۳ ه ــال گذش ــت: س ــور گف ــو در کش میگ
تولیــد و ۱۴ هــزار تــن نیــز صــادر شــده کــه رکــورد جدیــدی در 
ایــن حــوزه بــود. وی میــزان تولیــد آبزیــان را در ســال گذشــته 
در مجمــوع یــک میلیــون و ۷۰ هــزار تــن اعــام کــرد و افــزود: 
۶۱۰ هــزار تــن ماهــی از طریــق صیــد و ۴۷۰ هــزار تــن نیــز در 
ــیات  ــازمان ش ــس س ــد. رئی ــد ش ــروری تولی ــز آبزی پ مراک
ــزی  ــواع آب ــن ان ــزار ت ــان ســال گذشــته، ۱۰۳ ه ــا پای ــت: ت گف
بــه ارزش ۴۱۲ میلیــون دالر صــادر شــد. صالحــی همچنیــن از 
صــادرات ۱۰۰ میلیــون دالری غــذای آبزیــان و ماهیــان زینتــی 
خبــر داد و افــزود: ســال گذشــته در مجمــوع ۵۰۰ میلیــون دالر 

ــواع محصــوالت شــیات صــادر شــد. مهــر ان

۲۰۰8 کــه نخســتین خــودرو حاصــل از قــرارداد ایران خــودرو 
و پــژو بــه  شــمار مــی رود، از اوایــل امســال وارد خــط تولیــد 
شــده و بناســت بــا قیمتــی معــادل ۹8 میلیــون و ۹۰۰ 
ــن  ــه پیش پرداخــت ای ــروش شــود ک ــان پیش ف ــزار توم ه

خــودرو بیــن ۴۰ تــا ۵۰ میلیــون تومــان خواهــد بــود. 
دارنــد  تصمیــم  ایــکاپ  مســئوالن  اســاس،  ایــن  بــر 
پیش فــروش ۲۰۰8 را پــس از رســیدن تیــراژ ایــن محصــول 
بــه حــدی قابل قبــول، آغــاز کننــد و ایــن در شــرایطی اســت 
ــه  ــی دو هفت ــر ط ــودرو مدنظ ــود خ ــی می ش ــه پیش بین ک

ــود.  ــروش ش ــاه پیش ف ــی خردادم پایان
هرچنــد مشــخص نیســت ایــکاپ در مرحلــه اول، چنــد دســتگاه پــژو ۲۰۰8 را 
ــرار  ــه، ق ــزی صورت گرفت ــق برنامه ری ــال طب ــن ح ــا ای ــرد، ب ــد ک ــروش خواه پیش ف
اســت در مجمــوع طــی ســال جــاری بیــن ۱۲ تــا ۱۵ هــزار دســتگاه از ایــن محصــول 

ــود.  ــروش ش ــع آن، پیش ف ــه تب ــد و ب تولی
ــراوان  ــال ف ــه احتم ــر ب ــودرو مدنظ ــل خ ــاز تحوی ــه آغ ــت ک ــر اینجاس ــه دیگ نکت

بــه  نحــوی  کــه  بــود؛  امســال خواهــد  از شــهریورماه 
ــای  ــام ۲۰۰8 ه ــال، تم ــان س ــا پای ــم دارد ت ــکاپ تصمی ای
برســاند.  مشــتریان  دســت  بــه  را  پیش فروش شــده 
ــی  ــن حــاال نگرانی های ــه از همی ــن در شــرایطی اســت ک ای
ــه  ــژو ۲۰۰8 ب ــازار پ ــطه گری در ب ــی و واس ــروز دالل ــت ب باب

وجــود آمــده اســت. 
ــه در  ــدی ک ــای جدی ــوال خودروه ــان داده معم ــه نش تجرب
بــازار عرضــه می شــوند، بــا افزایــش قیمــت بســیار زیــادی 
ــه مواجــه می شــود و ســود آن  ــرخ کارخان ــا ن در مقایســه ب
بــه جیــب دالالن و واســطه گران مــی رود، نــه خودروســازان 

و مشــتریان. 
از همیــن رو انتظــار مــی رود مســئوالن ایــکاپ نهایــت دقــت را در برنامه ریــزی 
ــد  ــی مانن ــد سرنوشــت خودروهای ــازه ندهن ــد و اج ــه کار بگیرن ــژو ۲۰۰8 ب ــروش پ ف
تنــدر-۹۰ و دنــا و ســاندرو کــه بــا صعــود شــدید قیمــت در بــازار مواجــه شــدند، بــرای 

ــز تکــرار شــود. ایــران جیــب ــن محصــول نی ای

ــه  ــی را ب ــری اصفهان ــی، امی ــتری در حکم ــر دادگس وزی
ــوب ــی منص ــرات حکومت ــازمان تعزی ــت س ــمت ریاس  س

کرد. 
پورمحمــدی،  مصطفــی  المســلمین  و  حجت االســام 
ــری  ــدی امی ــی مه ــدور حکم ــا ص ــتری، ب ــر دادگس وزی
 اصفهانــی را بــه ســمت ریاســت ســازمان تعزیــرات 

حکومتــی منصــوب کــرد. 
خطــاب  دادگســتری  وزیــر  حکــم  از  بخشــی  در 
بــه  عنایــت  بــا  اســت:  آمــده  امیری اصفهانــی  بــه 
توانمندی هــای علمــی و اجرایــی و پیشــینه ارزشــمند 

مدیریتــی، جنابعالــی را بــه ســمت »معــاون وزیــر دادگســتری و رئیــس ســازمان 
ــا در  ــالت م ــن رس ــد مهم تری ــم. بی تردی ــوب می کن ــی« منص ــرات حکومت تعزی
ــادی و  ــت اقتص ــراری عدال ــردم و برق ــوق م ــداری از حق ــرات، پاس ــازمان تعزی س

کوشــش بــرای جلوگیــری از اجحــاف اســت. 
بنیــاد مدیریــت در یــک ســازمان دادرســی بــر قانونمــداری، حق خواهــی و 
ــه درون سیســتم ضمــن  پاســخگویی اســتوار اســت. پیشــگیری از نفــوذ آفــت ب
ــه کرامــت انســان نیــز هســت.  ــادن ب اینکــه نقــش اصاحــی دارد، عامــل ارج نه

امیــدوارم و انتظــار دارم کــه ســازمان تعزیــرات بــه مثابــه 
ناظــر امیــن و بیــدار قاطبــه مــردم در ایجــاد بــازاری ســالم 
ــوری  ــراز جمه ــب و کاری در ت ــط کس ــامی و محی و اس

اســامی موفــق باشــد. 
ــرای  ــه نظام هــای صحیــح انگیزشــی، آمادگــی ب توجــه ب
ارائــه اطاعــات و مراقبــت از فرآینــد رفــع مشــکات 
در عرصــه فعالیت هــای اقتصــادی، ایجــاد تغییــرات 
روزآمــد بــرای کمــک بــه مدیــران زیرمجموعــه بــه منظــور 
جلــب  بســامان تر،  تصمیم ســازی  و  تصمیم گیــری 
ــل  ــوان حامــی قاب ــه عن ــان حداکثــری همــکاران ب اطمین
اعتمــاد و انجــام ســایر وظایــف محــول، رســالت خطیــر شماســت کــه ان شــاءهللا 

ــید.  ــد رس ــام خواه ــه انج ــن بینی ب ــت و روش ــا درای ب
در ایــن مســیر، بــه همــکاری شایســته همــه مدیــران صــف و ســتاد بــا جنابعالــی 

ــم. ــد می کن تاکی
ــه  ــت ک ــور اس ــی کش ــوان عال ــرای دی ــات دادس ــی از قض ــری اصفهان ــدی امی مه
ــوع  ــگیری از وق ــی و پیش ــت اجتماع ــام معاون ــمت قائم مق ــن در س ــش از ای پی

ــوده اســت. میــزان ــت ب ــه مشــغول خدم ــوه قضائی جــرم ق

ــی  ــون مذاکرات ــرو، گفــت: مــا تاکن ــر نی ــان، وزی چیت چی
بــا ترکیــه نداشــته ایم؛ امــا واضــح اســت کــه ایــن کشــور 
ــرات  ــه و ف ــر روی دجل ــد ب ــی س ــب توجه ــداد جال تع
ــه  ــه ب ــده ورود آب از ترکی ــث ش ــه باع ــرده ک ــداث ک اح

ــد.  ــراق کاهــش یاب ســوریه و ع
ــه  ــازی های ترکی ــا سدس ــرد: قطع ــد ک ــان تاکی چیت چی
روی ایــران نیــز اثــر مخــرب داشــته کــه بایــد بررســی و 

اقدامــات الزم انجــام شــود. 
ــار  ــز اظه ــرق نی ــر در تعرفه هــای آب و ب ــاره تغیی وی درب
تغییــری  داشــت: طبــق مصوبــات مجلــس، هیــچ 

ــال  ــه س ــبت ب ــاری نس ــال ج ــرق س ــوض آب و ب در قب
ــت.  ــداده اس ــته رخ ن گذش

وزیــر نیــرو درخصــوص ورود ایــران بــه پروژه هــای 
ــا توجــه  سدســازی خــارج از کشــور خاطرنشــان کــرد: ب
ــی در  ــرکت های ایران ــان و ش ــی متخصص ــوان فن ــه ت ب
ــل  ــی در داخ ــب توجه ــات جال ــازی اقدام ــه سدس زمین
کشــور بــرای صــدور خدمــات فنــی و مهندســی در 
ــا سدســازی  ــه آن ه  کشــور انجــام شــده اســت؛ از جمل
در کشــورهایی مثــل کنیــا، ســریانکا، تاجیکســتان و 

ــا ــت. ایلن ــراق اس ع

ــای  ــاه، فعالیت ه ــه دوم خردادم ــه نیم ــا ورود ب ــاله ب ــه س هم
مدیریــت مصــرف بــه صــورت رســمی آغــاز می شــود؛ بــر 
ــه نیمــه دوم خردادمــاه،  ــا ورود ب ــز ب همیــن اســاس امســال نی
فعالیت هــای مدیریــت مصــرف بــرق کــه اســاس آن ارائــه 
ــرای کاهــش  ــکاری مشــترکان ب ــب هم ــت جل مشــوق هایی جه
ــر  ــرکت توانی ــی ش ــتور و هماهنگ ــا دس ــت، ب ــرق اس ــرف ب مص
ــد تدویــن شــده  ــه صــورت هدفمن کلیــد خــورد. ایــن طرح هــا ب
ــی و  ــترکان خانگ ــز مش ــه ج ــترکان ب ــه مش ــه هم ــوط ب و مرب
ــات و  ــرح تعطی ــی، ط ــره عملیات ــت. ذخی ــر اس ــنایی معاب روش
تعمیــرات و اســتفاده از مولدهــای خودتامیــن، ســه طرحــی 
ــرکت های  ــکاری ش ــا هم ــر و ب ــرکت توانی ــط ش ــه توس ــت ک اس
ــرا  ــن و اج ــور تدوی ــر کش ــرق سراس ــع ب ــه ای و توزی ــرق منطق ب
می شــود. در بخــش کشــاورزی نیــز برنامــه ویــژه ای بــرای 

ــر اســاس آن  ــه ب ــه شــده ک ــار مصرفــی در نظــر گرفت کاهــش ب
کشــاورزان می تواننــد از طریــق هماهنگــی بــا شــرکت های 
ــور  ــرق اســتان خــود، در ۴ ســاعت پیــک مصــرف، موت ــع ب توزی
ــد از  ــورت می توانن ــن ص ــه در ای ــد ک ــوش کنن ــود را خام آب خ
ــتفاده  ــبانه روز اس ــات ش ــایر اوق ــگان در س ــرق رای ــاعت ب ۲۰ س
ــار برنامه ریــزی شــده اداری و ســایر  کننــد. در برنامــه کاهــش ب
مصــارف نیــز، مشــترکان دیمانــدی و اداری بــا کاهــش دســت کم 
۱۰ درصــدی مصــرف بــرق، مشــمول دریافــت پــاداش همــکاری 
ــن طرح هــا، تشــویق محور  می شــوند. ویژگــی مشــترک همــه ای
ــرای  ــه ای کــه مشــترکان ب ــه گون ــودن آن هاســت؛ ب و اختیــاری ب
همــکاری بــا شــرکت بــرق ترغیــب شــوند. اجــرای ایــن طرح هــا 
بــه صــورت سراســری، همــه ســاله از نیمــه خردادمــاه بــه صــورت 
ــه دارد. تســنیم ــا ۱۵ شــهریورماه ادام ــاز می شــود و ت رســمی آغ

رئیس سازمان شیالت ایران عنوان کرد:

صادرات ۵۰۰ میلیون دالری آبزیان در سال ۹۵
توانیر خبر داد:

طرح های تشویقی برای مدیریت مصرف برق

درز جزئیاتی از پیش فروش پژو 2۰۰8

با حکم وزیر دادگستری

رئیس جدید سازمان تعزیرات حکومتی منصوب شد

وزیر نیرو:

تعرفه آب و برق تغییری نمی کند

،،
فــوالد مبارکــه بــا انعقــاد قراردادهای 
دوجانبــه بــا نیروگاه هــای خصوصــی 
بــرق  هزینــه  کاهــش  بــر  عــاوه 
شــرکت، ســبب تقویت نیروگاه های 
بخــش خصوصــی نیــز شــده اســت
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جلســه شــورای ســازمان آرامســتان های 
ــهردار  ــور ش ــا حض ــان ب ــهرداری اصفه ش
ســازمان  شــورای  اعضــای   اصفهــان، 
و اعضــای هیئت مدیــره ایــن ســازمان 

ــزار شــد. برگ
بــه گــزارش اداره ارتباطــات رســانه ای 
شــورای  جلســه  اصفهــان،  شــهرداری 
شــهرداری  آرامســتان های  ســازمان 
ــژاد  ــدی جمالی ن ــا حضــور مه ــان ب اصفه
شــورای  نماینــده  اصفهــان،  شــهردار 
اســتانداری  نماینــده  شــهر،   اســامی 
و هیئت مدیــره، مدیریــت امــور هماهنگــی 
و  شــهرداری   ســازمان های  و  مناطــق 
مدیــر عامــل ســازمان آرامســتان های 

ــد. ــزار ش ــهرداری برگ ش
نشســت  ایــن  در  اصفهــان  شــهردار 
گفــت: بــا توجــه بــه وضعیــت نامناســب 
ــاظ  ــهر از لح ــطح ش ــالخانه در س ۱۰ غس
بهداشــتی و ایجــاد مشــکات عدیــده 
بــرای شــهروندان، الزم اســت جایگزیــن 
مناســبی بــرای آن هــا در نظــر گرفتــه 
غســالخانه های  فعالیــت  از  و  شــده 

موجــود جلوگیــری شــود.
وی بــا اشــاره بــه ســاماندهی و نوســازی 
ــرد:  ــح ک ــی  تصری ــل متوف ــاوگان حم ن
شــهروندان  رضایــت  افزایــش  جهــت 
و کیفیــت  درخصــوص هزینــه حمــل 
ــتگاه  ــدود ۴۰ دس ــه، ح ــات مربوط خدم
ــازی و  ــی، نوس ــل متوف ــس حم آمبوالن
بــه نــاوگان حمــل متوفــی افــزوده شــد.
مدیــر عامــل ســازمان در ادامــه بــا ارائــه 
پیشــنهادهایی بــرای ســاماندهی اوضــاع 
بــه  مربــوط  مســائل  و  آرامســتان ها 
ــدازی  ــرد: راه ان ــه ک ــی اضاف ــن متوف دف
ــتان های  ــازمان آرامس ــزی س ــر مرک دفت
جامــع  مدیریــت  جهــت  شــهرداری 
ــن  ــواز دف ــدور ج ــه ص ــتان ها، ارائ آرامس
بــه  خدمــات  ارائــه  بــرای  مراکــز  در 

شــهروندان و لــزوم وجــود ناظــر شــرعی 
ــهر  ــطح ش ــی س ــتان های محل در آرامس
ــوان  ــه می ت ــت ک ــی اس ــه کارهای از جمل
ــام  ــتان ها انج ــاماندهی آرامس ــرای س ب

داد.
بــرای  اینکــه  بیــان  بــا  پــرورش 
چرخــه  کــردن  کامــل  و  ســاماندهی 
بــه  نیــاز  بــه رصــد متوفــی  مربــوط 
احــداث غســالخانه در غــرب اصفهــان 
داریــم، گفــت: تــا جایــی کــه امــکان 
ــع آوری  ــالخانه ها جم ــایر غس ــد س  دارد بای
بــه  مربــوط  امــور  ســایر  و  شــود 
ســازمان  نظــر  زیــر  غســالخانه ها 
آرامســتان های شــهرداری قــرار گیــرد.

ســاماندهی و نوســازی نــاوگان حمــل 
متوفــی، بررســی و ســاماندهی مدیریــت 
و  مدیریــت  و  محلــی  آرامســتان های 
موضوعــات  از  امــوات  دفــن  کنتــرل 
کلیــدی مــورد بحــث در ایــن جلســه 

ــود. ب

پیشــنهادهایی  نشســت  ایــن  در 
درخصــوص راه انــدازی دفتــر مرکــزی 
ــهر،  ــطح ش ــتان ها در س ــازمان آرامس س
ــتان های  ــع آرامس ــت جام ــت مدیری جه
دفــن  جــواز  صــدور  اصفهــان،  شــهر 
در  ســازمان  توســط  متوفیــان  کلیــه 
آرامســتان های محلــی و امامــزادگان و 
همچنیــن ثبــت اطاعــات هویتــی، فــوت 
... در نرم افــزار تهیــه شــده توســط  و 

ســازمان، بــه شــهرداری ارائــه شــد.
بــا توجــه  اعضــای شــورای ســازمان 
ــالمند و  ــراد س ــی از اف ــور برخ ــه حض ب
 ناآشــنا بــه مســائل روز، حقوقــی، شــرعی 
ــت آرامســتان های  ــی در مدیری و اجتماع
کنتــرل  و  ســاماندهی  بــر  محلــی، 
فعالیــت آرامســتان های ســطح شــهر 

ــد. ــد کردن تأکی
ــرورت  ــر ض ــه ب ــن جلس ــن در ای همچنی
چالش هــای  و  آســیب ها  کنتــرل 
بایــر،  زمین هــای  وجــود  از  ناشــی 

بــه صــورت  باغــی کــه  و  کشــاورزی 
آرامســتان  کاربــری  و  بــوده  وقفــی 
ــخص  ــرز مش ــد و م ــدان ح ــد،  فق ندارن
و امــکان توســعه آرامســتان ها، وجــود 
نظامــی  نبــود  مســائل غیربهداشــتی، 
قانونمنــد در موضــوع خدمــات قابــل 
ــدن آب  ــاری ش ــن، ج ــس از دف ــه پ ارائ
ــه  ــود ب ــالخانه های موج ــیل از غس تغس
چاه هــای  و  شــهری  فاضاب هــای 
حفاری شــده، کمبــود امکانــات اولیــه 
و  ســامانه  فقــدان  و  آرامســتان ها  در 
ــال  ــوت و ابط ــی ف ــت گواه ــزار ثب نرم اف
ــد.  ــر ش ــادل نظ ــث و تب ــنامه، بح شناس
 گفتنــی اســت گــزارش عملکــرد ســازمان
ــه  ــات و بودج ــی، عملی ــای مال صورت ه
شــهرداری  آرامســتان های  ســازمان 
مــورد بررســی و تأییــد قــرار گرفــت و 
ــتان های  ــازمان آرامس ــه س ــغ بودج تفری
 ۱۹ بــر  بالــغ  مبلغــی  بــا  شــهرداری 
میلیــارد تومــان بــه تصویــب رســید.

در جلسه شورای سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان مطرح شد:

 لزوم احداث غسالخانه در غرب اصفهان



هشتبهشت
افتتاح مسجد جامع خورزوق 

شهرستان برخوار
ــع شــهرک ســیمرغ  مســجد جام کیمیای وطن

در شــهر خــورزوق شهرســتان برخــوار افتتــاح 
شد.

 رئیــس اداره اوقــاف و امــور خیریــه برخــوار گفت: 
ــه مســاحت  ایــن مســجد در زمیــن موقوفــه ای ب
ــده  ــاخته ش ــاله س ــج س ــع پن ــر مرب ــزار مت  4 ه

است.
حجت االســام ســید حســن فاضلــی افــزود: 
شــهر  در  ســیمرغ  شــهرک  جامــع  مســجد 
ــی  ــارد ریال ــش از 10 میلی ــک بی ــا کم ــورزوق ب خ

خیــران و واقفــان ســاخته شــده اســت.
وی گفــت: ایــن مســجد مجهــز بــه مجموعــه 
فرهنگــی و قرآنــی، کانــون فرهنگــی، پایــگاه 
بســیج، خانــه عالــم، دفتــر پاســخگویی بــه 
ــت. ــی اس ــش کاس درس ــرعی و ش ــائل ش مس

 راهیابی 8 اثر پویانمایی 
 به جشنواره بین المللی 

کودک و نوجوان
بلنــد  مســابقه  بخــش  ســینمایی  اثــر   8
ــنواره  ــی امین جش ــده در س ــی پذیرفته ش پویانمای
نوجوانــان  و  کــودکان  فیلم هــاى  بین المللــى 

ــد. ــام ش اع
ســى امین  اطاع رســانى  ســتاد  گــزارش  بــه 
و  کــودکان  فیلم هــاى  بین المللــى  جشــنواره 
نوجوانــان، بــا داوری هیئــت انتخــاب بخــش 
ــن  ــی »امی ــینمایی پویانمای ــم س ــی، فیل پویانمای
و اکــوان« بــه کارگردانــی زحــل رضــوی، »دنیــای 
ــا« از  ــی، »راز پروانه ه ــد نخع ــر حمی ــا« اث کیف ه
علــی تنهایــی و »رهایــی از بهشــت« بــه کارگردانی 
علــی نــوری اســکویی از جملــه آثــار راه یافتــه 
ــوان  ــودک و نوج ــنواره ک ــش از جش ــن بخ ــه ای  ب

است.
ــی  ــه کارگردان ــدس« ب ــت مق ــن »فهرس همچنی
بــه  دمنــه«  و  »کلیلــه  همدانــی،  محمدامیــن 
کارگردانــی علیرضــا توکلــی بینــا، »کله آهنــی« اثری 
از غامرضــا مااحمدی، »ماجراهــای مانصرالدین« 
در بخــش خــارج از مســابقه بــه کارگردانــی جمــال 
رحمتــی، از دیگــر آثــار پذیرفته شــده در بخــش 
مســابقه بلنــد پویانمایــی ســی امین جشــنواره 
نوجوانــان  و  کــودکان  فیلم هــای   بین المللــی 

است.
علمــداری،  امیرمســعود  صفــورا،  محمدعلــی 
ــد  ــی و وحی ــی مفضل ــید عل ــری، س ــعیده ذاک س
 نصیریــان هیئــت انتخــاب ایــن بخــش را بــر عهده 

داشتند. 
ــى  ــنواره بین الملل ــى امین جش ــت س ــی اس گفتن
ــر در  ــا 15 تی ــان 9 ت ــودکان و نوجوان ــاى ک فیلم ه
اصفهــان برگــزار مى شــود. خبرگــزاری صداوســیما

 طرح نشاط معنوی 
در امامزاده باقر)ع( اصفهان

امــور  و  اوقــاف  اداره  رئیــس  کیمیای وطن

ــت:  ــان گف ــک شهرســتان اصفه ــه ی ــه ناحی خیری
همزمــان بــا آغــاز فصــل تابســتان و تعطیــل 
شــدن مــدارس، طــرح نشــاط معنــوی بــا عنــوان 
»تابســتان را دور هــم باشــیم« ویــژه نوجوانــان در 
ــان  ــر)ع( اصفه ــزاده باق ــر امام ــرم مطه ــوار ح ج

اجرا می شود.

اوقــاف  اداره  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
محمدرضــا  المســلمین  و  حجت االســام 
بــرای  ویژه برنامــه  ایــن  افــزود:  اســماعیل پور 
نهــم در جــوار  تــا  پایــه ششــم  از  نوجوانــان 
ــرا  ــان اج ــر)ع( اصفه ــزاده باق ــر امام ــرم مطه ح

. د می شــو
شــامل  ویژه برنامه هــا  ایــن  داد:  ادامــه  وی 
فوتبــال،  شــنا،  آمــوزش  ســامتی،  ایســتگاه 
باکــس،  ایکــس  پینت بــال، جــام دیجیتــال، 
ــراه  ــه هم ــت ک ــک+2 اس ــرح پیک نی ــرای ط اج
ــی،  ــای تفریح ــوردی، اردوه ــای کوهن ــا برنامه ه ب

اردوی قــم و جمکــران اجــرا می شــود.
ــه  ــز ویژه برنام ــی نی ــش مذهب ــن دربخ  همچنی
ــای  ــی کاس ه ــا برپای ــراه ب ــور« هم ــل ن »محف
آمــوزش روخوانــی، تجویــد و حفــظ قــرآن کریــم 

برگــزار می شــود.
ــینما  ــرح »س ــن ط ــت: همچنی ــماعیل پور گف اس
مســجد« همــراه بــا پخــش فیلم هــای مذهبــی و 
اعتقــادی و پاتــوق مهربانــی در قالــب حلقه هــای 
در  آموزشــی  برپایــی کاس هــای  و  معرفــت 
محورهــای کاس هــای علمــی و درســی، آمــوزش 
ــای  ــر کاس ه ــپ و دیگ ــاخت کلی ــاپ، س فتوش
آموزشــی نیــز در طــول روزهــای تابســتان در جــوار 

حــرم مطهــر ایــن امامــزاده بزرگــوار برپاســت.
ــت  ــدان جه ــرد: عاقه من ــح ک ــه تصری وی در ادام
ــد از 16  ــا می توانن ــن دوره ه ــرکت در ای ــت ش جه
ــا 20  ــه روزه از ســاعت 19 ت ــاه هم ــا 30 خردادم ت
ــو،  ــاغ خواج ــان چهارب ــه آدرس خیاب ــر ب بعدازظه
امامــزاده  مقــدس  آســتان  عافیــت،  خیابــان 

ــد.  ــه کنن ــر)ع( مراجع باق

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریگروه اصفهان

ــی  ــه قرآن ــه در جامع ــی ک متاســفانه معضل
وجــود دارد و بایــد حــل شــود، به کارگیــری 

ــت.  ــی در برنامه هاس ــن قرآن متقدمی
اســامی  تبلیغــات  ســازمان  کل  مدیــر 
افتتــاح  حاشــیه  در  اصفهــان  اســتان 
چهاردهمیــن نمایشــگاه قــرآن و عتــرت 
ــن  ــای وط ــگار کیمی ــا خبرن ــو ب در گفت وگ
ایــن  ســوی  از  کــه  اقداماتــی  دربــاره 
ــرآن در  ــگ ق ــج فرهن ــرای تروی ــازمان ب س
جامعــه صــورت گرفتــه، ســخن گفــت و 
بــه ایــن موضــوع اشــاره داشــت کــه بــرای 
حــذف فعالیت هــای مــوازی در جامعــه 
ــن  ــی در بی ــت قرارگاه ــت مدیری ــاز اس نی
شــود. اجرایــی  فرهنگــی  دســتگاه های 

رحمــت هللا  المســلمین  و  حجت االســام 
ــه  ــی ک ــن برنامه های ــاره آخری ــی درب اروج
ــن  ــت تبیی ــازمان در جه ــن س ــوی ای از س
ــته و  ــال گذش ــول س ــرآن در ط ــگ ق فرهن
ــزود:  ــه اجــرا رســیده، اف ــه مرحل امســال ب
ــم  ــرآن کری ــظ ق ــری  حف ــون سراس در آزم
شــرکت کردنــد کــه  نفــر  از800  بیــش 
نزدیــک بــه 400 نفــر از ایــن افــراد در 
بخــش حفــظ کل قــرآن کریــم بــا یکدیگــر 

بــه رقابــت پرداختنــد. ایــن اســتقبال نشــان 
داد خوشــبختانه  جایــگاه قــرآن بــه قــدری 
ــه  ــه روز ب ــه روزب ــردم واالســت ک ــن م در بی
ــرآن  ــابقات ق ــرکت کنندگان در مس ــار ش آم

افــزوده می شــود.
وی  بــه همــکاری 200 نفــر از روحانیــون 
ــتان  ــیر اس ــتاد تفس ــا س ــازمان ب ــن س ای
اشــاره کــرد و بیــان داشــت: برگــزاری دوره 
تخصصــی و کاربــردی قــرآن کریــم بــا ارائــه 
10 ســرفصل آموزشــی، طــرح تفســیر بینــات 
بــا محوریــت تفســیر ســوره حجــر، برگزاری 
ــه صــورت کشــوری در  ــت ب ــل قرائ 4 محف
)دولت آبــاد، آران و بیــدگل، مشــهد اردهــال 
ــده  ــای اجراش ــر برنامه ه ــه(، از دیگ و زینبی
توســط ســازمان تبلیغــات در راســتای توجــه 

بــه امــور قرآنــی بــوده اســت.
 حضور پررنگ مدیریت شهری در 

فعالیت های قرآنی نیاز است
پرســش کــه  ایــن  بــه  پاســخ  در  وی 
ــرای  ــان را در اج ــهرداری اصفه ــت ش فعالی
ارزیابــی  چگونــه  قرآنــی  برنامه هــای 
حضــور  متاســفانه  افــزود:  می کنیــد، 
شــهرداری بــرای برگــزاری نمایشــگاه قــرآن 
ــه  ــت. اگرچ ــز اس ــگ و ناچی ــیار کم رن بس
در  شــهرداری  مثبــت  عملکــرد  شــاهد 

ــطح  ــری در س ــی  و هن ــای فرهنگ زمینه ه
شــهر هســتیم، امــا ایــن حضــور در بخــش 
فعالیت هــای قرآنــی و توجــه بــه ایــن 
امــور کم رنگ تــر بــوده اســت. بایــد در 
ــت  ــوی مدیری ــری از س ــه تدابی ــن زمین ای
ــم  ــا بتوانی ــود ت ــه ش ــر گرفت ــهری در نظ ش
در عرصه هــای بین المللــی نــام اصفهــان 
را در زمینــه پرداختــن بــه امــور قرآنــی نیــز 

ــم.  ــرآوازه کنی پ
 ارائه آمارهای غیرواقعی 

ثمره موازی کاری
از مدیــر کل ســازمان تبلیغــات اســامی 
فعالیت هــای  دربــاره  اصفهــان  اســتان 
مــوازی )فرهنگــی، دینــی، قرآنــی( کــه 
ایــن ســازمان بــا دیگــر نهاد هــا چــون اداره 
اوقــاف، دفتــر تبلیغــات، حــوزه علمیــه، اداره 
ارشــاد، بســیج و دانشــگاه ها دارد پرســیدیم 
ــه ایــن مســئله  کــه وی در پاســخ گفــت: ب
واقــف هســتیم کــه نهاد هــای مختلفــی 
مشــغول  قرآنــی  مباحــث  عرصــه  در 
ــات  ــی اقدام ــتند و گاه بعض ــت هس فعالی
و برنامه هایــی کــه در ایــن نهاد هــا بــه 
ــوده  ــر ب ــد در راســتای یکدیگ اجــرا درمی آی
و منجــر بــه ارائــه آمارهــای غیرواقعــی 
می شــود و حتــی اگــر راســتی آزمایی در 
ــن  ــه انجــام شــود، در بیشــتر ای ــن زمین ای
آمارهــا اســامی مشــابه زیــادی وجــود دارد؛
امــا بــا همــه ایــن شــرایط، بایــد بگویــم کــه  
در شــرایط فعلــی، نظــر مســئوالن نظــام بــر 

حــذف کارهــای مــوازی فرهنگــی نیســت.
ســال های  طــول  در  کــرد:  تاکیــد  وی 
ــذف  ــرای ح ــادی ب ــای زی ــته طرح ه گذش
مجلــس  بــه  دســتگاه ها  مــوازی کاری 
ــی  ــا، یک ــن طرح ه ــه ای ــد؛ ازجمل ــه ش ارائ
کــردن نهاد هــای انتظامــی )ژاندارمــری، 
شــهربانی( بــود کــه همگــی در نیــروی 
متاســفانه  امــا  شــد؛  ادغــام  انتظامــی 
هیــچ گاه طــرح ادغــام نهاد هــای فرهنگــی 
ــه نتیجــه نرســید و  ــی در کشــور ب ــه خوب ب
ــزاری  ــتفاده اب ــل اس ــه دلی ــئله ب ــن مس ای

دشــمن از بحث هــای فرهنگــی بــود.
 هجمه های ضد فرهنگ دشمن 

نیاز به کار فرهنگی دارد
ــرح  ــه داد: ط ــی ادام ــام اروج حجت االس
ــی  ــبیخون فرهنگ ــا ش ــی ی ــوی فرهنگ نات
سال هاســت   کــه  دشــمن  ســوی  از 
بــه  آن  دربــاره  انقــاب  معظــم  رهبــر 
مســئوالن هشــدار می دهنــد، متاســفانه 
دشــمن  برنامه ریزی شــده  توطئه هــای  از 
اســت کــه کلیــه زوایــای انقــاب و دیــن را 
نشــانه گرفتــه و ایــن مســئله واقعیت هــای 
ــه ســمت  ــا را ب ــه م ــری اســت ک انکارناپذی
یــک نبــرد نابرابــر فرهنگــی ســوق داده 

ــت. اس
بــا  مقابلــه  بــرای  کــرد:  تاکیــد  وی 
ــا  ــگ دشــمن، قطع ــای ضــد فرهن هجمه ه
دارد؛ کار  وجــود  فرهنگــی  بــه کار  نیــاز 
فرهنگــی در بســتر رســانه ها هــم بــه لحــاظ 
ــودن  ــدود ب ــاظ مح ــه لح ــم ب ــه و ه هزین
ــذار  ــی تاثیرگ ــه خوب ــد ب ــانه ها نمی توان رس
ــه  ــت ک ــاز اس ــل نی ــن دلی ــه همی ــد؛ ب باش
ســازمان ها و نهاد هــای مختلــف بــا هــر 
ــه  ــرای مقابل ــد ب بســتر و ظرفیتــی کــه دارن

ــد. ــدان بیاین ــه می ــدات  ب ــن تهدی ــا ای ب

 حذف نهاد های موازی فرهنگی در 
دستورکار نیست

وی تصریــح کــرد: امــروز تاکیــد رهبــر 
معظــم انقــاب بــر حــذف موسســات، 

ارگان هــا یــا نهاد هــای مــوازی فرهنگــی 
نیســت و ایشــان همــواره بــه متولیــان 
ــد  ــه بای ــد ک ــد کرده ان ــه اکی ــگ توصی فرهن
در عرصــه فرهنگــی مدیریــت قرارگاهــی 
ــر  ــگاه ه ــت و جای داشــته باشــید و موقعی
نهــاد در انجــام برنامه هــا مشــخص باشــد.

مدیر کل ســازمان تبلیغات اســامی اســتان 
ــی  ــه هم افزای ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب اصفه
اســت،  شــکل گیری  حــال  در  فرهنگــی 
افــزود: اگرچــه مــوازی کاری در بیشــتر 
ولــی  دارد،  وجــود  فرهنگــی  نهاد هــای 
 بایــد بــرای مقابلــه بــا آن مدیریــت صــورت 

گیرد.
 ضرورت به کارگیری نخبگان قرآنی 
ــه اداره  ــش ک ــن پرس ــه ای ــخ ب وی در پاس
به کارگیــری  و  توجــه  بــرای  تبلیغــات 
در  جــوان  قاریــان  و  ممتــاز  حافظــان 
ــگاهی  ــی و دانش ــای فرهنگ ادارات و نهاد ه
چــه اقدامــی کــرده، افــزود: متاســفانه 
در  جدیــد  نیــروی  به کارگیــری  عــدم 
اســت  معضلــی  دولتــی  ســازمان های 
شــود.  حــل  دولــت  توســط  بایــد  کــه 
ــت  ــازمان دارای 17 پس ــن س ــون ای هم اکن
ــت  ــل محدوی ــه دلی ــا ب ــت؛ ام ــی اس خال
کار  بــه  جدیــد  نیــروی   نمی توانیــم 

بگیریم.
ــیاری از  ــه بس ــوع ک ــن موض ــاره ای وی درب
ــه  ــق ب ــه موف ــوان ک ــان ج ــان و قاری حافظ
کســب رتبه هــای بین المللــی می شــوند، 
متاســفانه  بــه دلیــل تبعیض هایــی کــه 
ــه مربیگــری  ــد ب اعمــال می شــود نمی توانن
یــا تدریــس بپردازنــد بــه خبرنــگار کیمیــای 
ــه در  ــی ک ــفانه معضل ــت: متاس ــن گف وط
ــل  ــد ح ــود دارد و بای ــی وج ــه قرآن جامع
شــود، به کارگیــری متقدمیــن قرآنــی در 
مســئله  ایــن  حــل  برنامه هاســت.برای 
ــات  ــران موسس ــع مدی ــم در مجم امیدواری
قرآنــی بتوانیــم ایــن موضــوع را تبییــن 
کنیــم کــه به کارگیــری نخبــگان قرآنــی نیــز 

ــرد. ــرار گی ــتورکار ق در دس

مدیر کل سازمان تبلیغات اسالمی استان اصفهان در گفت وگو با کیمیای وطن:

تاکید رهبر معظم انقالب 
بر حذف نهادهای موازی فرهنگی نیست

کیمیای وطن مدیــر کل امــور فرهنگــی نهــاد کتابخانه هــای 

عمومــی کشــور در نشســت شــورای اداری کتابخانه هــای عمومــی 
اصفهــان،  مهم تریــن ویژگــی جشــنواره کتابخوانــی رضــوی را 
ــه  ــه  واســطه مطالعــه دانســت. ب ــج ســیره اهل بیــت)ع( ب تروی
اصفهــان،  روابــط عمومــی کتابخانه هــای عمومــی  گــزارش 
جانعلی پــور بــا اشــاره بــه ظرفیت هــای فرهنگــی مناســب 
اســتان اصفهــان، خواســتار مشــارکت بخش هــای مختلــف نهــاد 
در برگــزاری مطلــوب هفتمیــن جشــنواره کتابخوانــی رضــوی شــد 
ــب  ــرای جل ــژه ای ب ــات وی ــن دوره امکان ــت: در ای ــار داش و اظه
بــه  شــده،   لحــاظ  ادارات  و  دســتگاه ها  ســایر  مشــارکت 
تعلــق  اختصاصــی  مشــارکت کــد  متقاضــی  دســتگاه های 
می گیــرد و در پایــان اســامی شــرکت کنندگان و برگزیــدگان هــر 
دســتگاه بــه  طــور اختصاصــی در اختیــار دســتگاه مربوطــه قــرار 

خـواهـد گرفت.
ویــژه  کــودک  کتاب هــای  جدیــد  ســری  داد:  ادامــه  وی 
ــا ارســال  ــرای کتابخانه ه ــه جــاری   ب جشــنواره رضــوی، در هفت
می شــود. تعــداد کتاب هــا بــرای هــر کتابخانــه، 10 نســخه اســت 
ــه  ــک قص ــورت ت ــه  ص ــی و ب ــه فروش ــن مرحل ــای ای و کتاب ه

ــاپ شــده اســت.  چ
در ادامــه سرپرســت اداره کل کتابخانه هــای عمومــی اســتان 
اصفهــان بــا ارائــه گزارشــی از فعالیت هــای انجام شــده در 
راســتای برگــزاری هفتمیــن جشــنواره کتابخوانــی رضــوی  افــزود: 
بــا تمامــی دســتگاه ها و ادارات اســتان درخصــوص مشــارکت در 
برگــزاری جشــنواره مکاتبــه شــده و تاکنــون 35 دســتگاه آمادگی 
خــود را اعــام کرده انــد. هاکویــی، ترویــج ســیره اهل بیــت)ع( 

ــت. ــداران دانس ــم کتاب ــالت های مه را از رس

ــهرضا  ــتان ش ــاورزی شهرس ــاد کش ــس اداره جه رئی
امســال حــدود  15  گفــت: پیش بینــی می شــود 
 هــزار تــن محصــول جــو در شهرســتان برداشــت 

شود.
زمــان  ابتــدای  از  عنــوان کــرد:  تاکــی  عبدالرضــا 
برداشــت محصــول جــو در شهرســتان شــهرضا تاکنــون 
ــده  ــت ش ــول برداش ــن محص ــد از ای ــدود 85 درص ح

ــت. اس
در  جــو  کشــت  زیــر  ســطح  تصریــح کــرد:  وی 
ــن  ــه از ای ــوده ک ــار ب ــزار و 400 هکت ــتان 3 ه شهرس
میــزان ســطح زیــر کشــت، تاکنــون 2 هــزار و 300 تــن 
ــی  ــد دولت ــز خری ــه مراک ــی ب ــد تضمین ــرح خری در ط

ــت. ــده اس ــل داده ش تحوی

ــهرضا  ــتان ش ــاورزی شهرس ــاد کش ــس اداره جه رئی
ــی می شــود امســال حــدود  15  ــرد: پیش بین ــان ک بی
هــزار تــن محصــول جــو در شهرســتان برداشــت شــود.
ــزار و 600  ــود ه ــه وج ــاره ب ــا اش ــن ب ــی همچنی تاک
زیــر کشــت گنــدم در شهرســتان  هکتــار ســطح 
شــهرضا اظهــار کــرد: پیش بینــی می شــود حــدود 
ــت  ــر کش ــطح زی ــن س ــول از ای ــن محص ــزار ت 8 ه

برداشــت شــود.
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود گفــت: ســطح 
 2.5 در شهرســتان شــهرضا  زعفــران  زیــر کشــت 
ــر کشــت  ــزان ســطح زی ــن می ــار اســت کــه از ای هکت
ــده                     ــت آم ــه دس ــک ب ــران خش ــو زعف ــال 10 کیل امس

ــت. ایمنــا اس

دانشــگاه  کشــاورزی  دانشــکده  محققــان  کیمیای وطن

ــارچ  ــری از ق ــا بهره گی ــار ب ــتین ب ــرای نخس ــان ب ــی اصفه صنعت
خوراکــی، موفــق بــه تولیــد محصــول ارزشــمند نوشــیدنی 

غنی شده با قارچ و شیرین کننده طبیعی شدند.
ــم  ــر مری ــی دکت ــگاه صنعت ــی دانش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
حقیقــی، مجــری ایــن طــرح، گفــت: تحقیقــات پزشــکی نشــان 
ــر،  ــول عم ــش ط ــن افزای ــارچ، ضم ــرف ق ــا مص ــه ب ــد ک می ده
ــدن و سیســتم  ــردش خــون در ب ــود گ کاهــش کلســترول و بهب

ــود. ــت می ش ــز تقوی ــدن نی ــی ب ایمن
ــن دارد و  ــدارت و آه ــادی کربوهی ــر زی ــارچ مقادی ــزود: ق وی اف
ــه  ــه ب ــرادی ک ــی و اف ــاران دیابت ــه بیم ــن ســبب پزشــکان ب بدی
ــز  ــد و نی ــت می دهن ــود اهمی ــدن خ ــی ب ــتگاه ایمن ــت دس تقوی
افــرادی کــه برنامــه غذایــی )رژیــم( خــاص دارنــد، خــوردن قــارچ 

ــی  ــای خوراک ــه قارچ ه ــان اینک ــا بی ــد. وی ب ــه می کنن را توصی
دارای درصــد زیــادی پروتئیــن بــا قابلیــت جــذب زیــاد در بــدن 
هســتند، تصریــح کــرد: تحقیقــات نشــان می دهــد کــه از مجمــوع 
ــدن، 18  ــای ب ــازنده پروتئین ه ــه س ــیدهای آمین ــه از اس 20 نمون

ــت.  ــود اس ــا موج ــه در قارچ ه نمون
ــوه دارای خاصیــت نشاط بخشــی  ــح کــرد: از ســویی قه وی صری
ــه  ــم آن ب ــرف منظ ــن مص ــت و همچنی ــردگی اس ــد افس و ض
ــد را  ــه ســرطان کب ــا ب ــل وجــود اســیدکلروژونیک خطــر ابت دلی
ــا توجــه بــه  تــا 49 درصــد کاهــش می دهــد. وی اضافــه کــرد: ب
آثــار مثبــت مصــرف قــارچ و افزایــش مصــرف قهــوه در جامعــه 
ــت  ــی و دیاب ــتم ایمن ــه سیس ــوط ب ــای مرب ــش بیماری ه افزای
می تــوان بــا فــرآوری مناســب، ایــن گیاهــان را بــه صــورت 

ــرار داد. ــردم ق ــی م ــم غذای ــودمند در رژی ــیدنی فراس نوش

مدیــر امــور باغبانــی ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان 
ــر  ــطح زی ــال س ــر س ــط ه ــور متوس ــه ط ــت: ب ــان گف اصفه
ــش  ــه افزای ــتان رو ب ــدی  در اس ــول گل محم ــت محص کش
اســت؛ بــه طــوری کــه ســطح زیــر کشــت گل محمــدی اســتان 
در ســال زراعــی 96- 95 بــا افزایــش ســطح زیــر کشــت 425 

ــت. ــته اس ــد داش ــد رش ــادل 19 درص ــاری، مع هکت
احمدرضــا رئیــس زاده افــزود: برداشــت گل از ســطح 2 هــزار 
ــارور گل محمــدی در مناطــق  ــار از گلســتان های ب و 650 هکت
ــل  ــا اوای ــی مــی شــود ت ــاز شــده و پیش بین ــرم اســتان آغ گ

تیرمــاه امســال در مناطــق سردســیر اســتان ادامــه یابــد.
ــزان ســطح  ــن می ــرآورد می شــود کــه از ای ــه کــرد: ب وی اضاف
ــن  ــزار ت ــش از 8 ه ــت، بی ــان دوره برداش ــت در پای ــر کش زی
گل َتــر بــه دســت آیــد کــه افزایــش 30 درصــدی در تولیــدات 

ــی دارد. را در پ
رئیــس زاده گفــت: ســال گذشــته هــزار و 304 تــن مایــع گاب 
ــارات ــورهای ام ــه کش ــان ب ــتان اصفه ــرکات اس ــدأ گم  از مب

قطــر، بحریــن، عمــان، کویــت، عــراق و اســترالیا صــادر شــده 
اســت.

وی افــزود: همچنیــن 2 هــزار و 40 کیلوگــرم روغــن ایــن گیــاه 
بــه کشــورهای اســترالیا و آلمــان در ســال گذشــته صــادر شــده 

. ست ا
مدیــر امــور باغبانــی ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان 
ــه دلیــل مشــخص  اصفهــان اذعــان داشــت: ســال گذشــته ب
نشــدن مبــادی صادراتــی فرآورده هــای ایــن گیــاه در سراســر 
کشــور، میــزان واقعــی صــادرات کــه بی شــک بیشــتر از ایــن 

ــوده، در دســت نیســت. ایرنــا ــام ب ارق

مدیر کل فرهنگی نهاد کتابخانه های عمومی کشور:

ترویج سیره اهل بیت)ع(، ویژگی جشنواره رضوی است
 تولید نوشیدنی غنی شده با قارچ و شیرین کننده طبیعی 

در دانشگاه صنعتی اصفهان

رئیس اداره جهاد کشاورزی شهرستان شهرضا خبر داد:

برداشت ۸۵ درصد از محصول جو در شهرضا
مدیر امور باغبانی جهاد کشاورزی مطرح کرد:

  افزایش 30 درصدی تولید گل محمدی در اصفهان 

،،
متاســفانه معضلــی کــه در جامعــه 
 قرآنــی وجــود دارد و بایــد حــل شــود

در  قرآنــی  متقدمیــن  به کارگیــری 
برنامه هاســت

 »گل محمدی« 
جاذبه طبیعی گردشگری

ــات و  ــی، آف ــر کم آب ــاوم در براب ــی مق ــدی، گیاه گل محم
ــای  ــی مزای ــواص درمان ــر خ ــاوه ب ــه ع ــت ک ــراض اس ام
اقتصــادی فراوانــی ماننــد ارزش صادراتــی، جذب گردشــگر 

دارد.   اشــتغال زایی  و 
ــع  ــانس در واق ــن و اس ــع گاب، روغ ــک، مای ــه خش غنچ
ــاوه  ــه ع ــت ک ــدی اس ــه از گل محم ــای برگرفت فرآورده ه
بــر عرضــه در بازارهــای داخلــی، قابلیــت صــادرات بــه کلیــه 
کشــورهای جهــان را دارد و ایــن گیــاه عــاوه بــر کاربرد هــای 
ــبوکننده ها  ــن و خوش ــر، ادکل ــواع عط ــد ان ــه ای در تولی  پای
در مصــارف غذایــی و دارویــی نیــز اســتفاده می شــود. 
ــژه ای  ــگاه وی ــا جای اســانس و روغــن گل محمــدی در دنی
بــرای تولیــد ادکلن هــای گران قیمــت و خوشــبوکننده ها 

دارد.
ــه  ــت ک ــی اس ــان بوم ــدی از گیاه ــا محم ــرخ رز ی گل س
خاســتگاه و موطــن اصلــی آن ایــران اســت و تــا 350 

ســال پیــش غیــر از ایــران، جایــی دیگــر رویــش نداشــته. 
در زمــان صفویــه و هنگامــی کــه دولــت عثمانــی همســایه 
ــری از  ــه دســتگاه های گاب گی ــن گل و کلی ــود، ای ــران ب ای
ایــران بــه ترکیــه و ســپس بــه ســوریه و بلغارســتان بــرده 

شــد. 
ایرانیــان از نخســتین کســانی بودنــد کــه از گذشــته های دور 
بــه ویژگی هــای خوراکــی و درمانــی گل ســرخ )محمــدی( 
 Rosa( ــی ــام علم ــا ن ــدی ب ــد و گاب گل محم ــی بردن پ
مناســبت های مختلــف  بــه  و  damascena( همــواره 

مــورد اســتفاده ایرانیــان بــوده اســت.
ــا آب  ــده ب ــازه چیده ش ــرخ ت ــای س ــر گل ه گاب از تقطی
بــه دســت می آیــد؛ از تقطیــر دوبــاره گاب، فــرآورده ای بــه 
دســت می آیــد کــه بــه آن گاب دو آتشــه می گوینــد. اگــر 
دوبــاره گاب دو آتشــه را تقطیــر کننــد، گاب غلیظــی از نظر 
ــر و در  ــاده معط ــه فوق الع ــد ک ــت می آی ــه دس ــانس ب اس
ــر  ــاه معط ــن گی ــص اســت. ای ــاب و خال ــت گاب ن حقیق
ــی  ــگری در بعض ــای گردش ــاد جاذبه ه ــا ایج ــن ب همچنی
مناطــق اســتان اصفهــان، به ویــژه شــهرهای قمصــر و 

نیاســر ســاالنه در فصــل بهــار کــه فصــل گاب گیــری اســت، 
صدهــا هــزار گردشــگر و طبیعتگــرد داخلــی و خارجــی را بــه 

ــد. ــب می کن ــود جل خ
ــه همــراه  ــگاه گردشــگری کشــتزارهای گل محمــدی ب جای
آیین هــای ســنتی گاب گیــری در اســتان اصفهــان بــه 
گونــه ای اســت کــه آییــن گاب  گیــری کاشــان بــه شــماره 
109 در 08 خردادمــاه ســال 89 در فهرســت میــراث معنــوی 
کشــور بــه ثبــت رســیده اســت. همچنیــن متوالیــان 
گردشــگری در اســتان اصفهــان شــمار گردشــگران در 
موســم گل چینــی و گاب گیــری در مناطــق کاشــان و قمصر 
را افــزون بــر 2 میلیــون نفــر تخمیــن می زننــد کــه ســبب 
ــگری در  ــت گردش ــعه صنع ــه و توس ــاد منطق ــق اقتص رون
ــوان  ــه عن ــان ب ــود. اصفه ــی می ش ــی و خارج ــاد داخل ابع
یکــی از قطب هــای تولیــد ایــن گیــاه معطــر در کشــور بــه 
ــی و آب و  ــرایط کم آب ــه ش ــه ب ــا توج ــه ب ــد ک ــمار می آی ش
هــوای ایــن اســتان فرصــت مناســبی فراهــم می شــود کــه 
از مزایــای اقتصــادی و غیراقتصــادی ایــن گیــاه بــا افزایش 
ــر کشــت و تولیــدات حداکثــر اســتفاده شــود.  ســطح زی
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کشف بیش از یک تن ذرت مکزیکی 
در خمینی شهر 

از  خمینی شــهر  شهرســتان  انتظامــی  فرمانــده 
کشــف مقــدار یــک تــن و 640 کیلوگــرم ذرت 
ــر داد.  ــال خب ــون ری ــه ارزش 200 میلی ــی ب مکزیک
ســرهنگ علــی جعفری نــژاد بیــان داشــت: مامــوران 
اداره مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز پلیــس شهرســتان 
ذرت  محمولــه  یــک  دپــوی  از  خمینی شــهر 
مکزیکــی خارجــی در انبــاری آگاه شــدند و بررســی 

ــد.  ــرار دادن موضــوع را در دســتورکار خــود ق
 وی افــزود: پــس از هماهنگــی بــا مقــام قضائــی 
از محــل بازرســی بــه عمــل آمــد کــه مقــدار یــک 
تــن و 640 کیلــو گــرم ذرت مکزیکــی خارجــی 

ــی کشــف شــد.  ــدارک گمرک ــد م فاق
ارزش  داشــت:  بیــان  انتظامــی  مقــام  ایــن   
محمولــه کشف شــده توســط کارشناســان مربوطــه 
200 میلیــون ریــال اعــام شــده اســت. پایــگاه 

پلیــس خبــری 

مرگ جوان جندقی با استنشاق 
گاز منوکسیدکربن

استنشــاق گاز منوکســیدکربن موجــب مــرگ جــوان 
32 ســاله در شــهر جنــدق شــد.

مســئول امــور پایگاه هــای فوریت هــای پزشــکی 
ــه   ــن حادث ــت : در ای ــک گف ــتان خوروبیابان شهرس
ــات  ــرای کار در قن ــه ب ــاله ک ــوان 32 س ــر ج کارگ
مزرعــه بهابــاد در جنــدق از توابــع خوروبیابانــک 
منوکســیدکربن  گاز  استنشــاق  بــا  بــود،  رفتــه 

ــت. ــان باخ ــد و ج ــموم ش مس
رضــا رحمــت افــزود: تجمــع گاز منوکســیدکربن 
ــته  ــط بس ــرق در محی ــد ب ــت مول ــی از فعالی ناش
رشــته قنــات 10 متــری، موجــب مــرگ کارگــر جــوان 

ــیما  ــزاری صداوس ــت. خبرگ ــده اس ش

اعطای اعضای بیمار مرگ مغزی 
در کاشان 

ــان  ــکی کاش ــوم پزش ــگاه عل ــان دانش ــاون درم مع
ــزی در  ــرگ مغ ــار م ــدن بیم ــای ب ــدای اعض از اه

ــر داد. ــد خب ــار نیازمن ــد بیم ــه چن ــان ب کاش
 محمــد حاجــی جعفــری گفــت: مرحومــه مهتــاب 
ــوروززاده، جــوان کرمانشــاهی ســاکن کاشــان، در  ن
اثــر ســانحه ای مصــدوم و بــه مجتمــع بیمارســتانی 
 شــهید بهشــتی کاشــان منتقــل و در آنجــا بســتری 

شد.
ــات  ــام اقدام ــم انج ــوروززاده علی رغ ــزود: ن وی اف
ــم پزشــکی مــرگ مغــزی شــد  ــی توســط تی درمان
ــواده اش  ــداکاری خان ــت و ف ــا رضای ــای او ب و اعض
و بــا تــاش و پیگیــری پرســنل و پزشــکان بخــش 
ICU ایــن بیمارســتان و اکیــپ اعزامــی از تهــران بــه 

بیمــاران نیازمنــد اهــدا شــد.
ــان  ــکی کاش ــوم پزش ــگاه عل ــان دانش ــاون درم مع
ــرای  ــوروززاده ب ــه ن ــدن مرحوم ــای ب ــزود: اعض اف
ــل  ــد، قلــب و ســایر نســوج قاب اهــدای 2 کلیــه، کب
ــی)ره(  ــه بیمارســتان حضــرت امــام خمین ــد ب پیون

ــد. ایمنــا ــال داده ش ــران انتق ته

ضرورت  استفاده از فاینانس 
برای پیشرفت خط 2 قطار شهری 
مشــاور عالــی شــهردار اصفهــان  کیمیای وطن

ــه منظــور  ــس ب ــری اســتفاده از فاینان ــت: پیگی گف
ســاخت خــط 2 قطــار شــهری اصفهــان از اهمیــت 
ــه  ــرای ب ــا، ب ــاش م ــوده و ت ــوردار ب ــیاری برخ بس

سرانجام رساندن این مسئله است.
بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان قطــار شــهری 
ــت  ــه اهمی ــاره ب ــا اش ــعرباف ب ــواد ش ــان ج اصفه
توجــه بــه موضــوع تکمیــل خــط دوم قطــار شــهری 
اصفهــان و ضــرورت توجــه بــه ایــن مســئله اظهــار 
داشــت: در حــال حاضــر مدیریــت شــهری بــه 
موضــوع خــط دوم قطــار شــهری توجــه جــدی دارد.

وی بــا بیــان اینکــه ســاخت همزمــان ایســتگاه ها و 
ــف قطــار شــهری  ســایر بخش هــای خطــوط مختل
ــا  ــاد م ــه داد: اعتق ــت، ادام ــر اس ــد نظ ــان م اصفه
ایــن اســت کــه اصفهــان بایــد بــه ســرعت در زمینــه 
شــبکه قطــار شــهری بــه وضعیــت مناســبی دســت 

یابــد.
مشــاور عالــی شــهردار اصفهــان بــا اشــاره بــه 
ویژگی هــای فنــی خــط دوم قطــار شــهری اصفهــان 
ادامــه داد: طــول مســیر ایــن خــط بالــغ بــر 24.75 
کیلومتــر بــوده و اولویــت فعلــی مســیر ایجــاد خــط 
کــه شــامل 16 ایســتگاه میانــی آن بــوده، 14.6 

ــر اســت. کیلومت
وی بــا اشــاره بــه دیگــر ویژگی هــای خــط دوم 
متــروی اصفهــان تصریــح کــرد: ایــن خــط 23 
ایســتگاه دارد کــه بــا برنامه ریــزی صورت گرفتــه 
قــرار اســت در مرحلــه نخســت 16 ایســتگاه از 
بهره بــرداری بــه  و  تعــداد ســاخته شــود   ایــن 

برسد.
ــات خــط  ــت اســتفاده از تجربی ــه اهمی شــعرباف ب
یــک متــروی اصفهــان در ســاخت خــط دوم اشــاره 
ــاره  ــم درب ــات مه ــی از موضوع ــزود: یک ــرد و اف ک
خــط 2 قطــار شــهری اصفهــان، مســائل مالــی 
ــن  ــوع تأمی ــه موض ــم ک ــاش کنی ــد ت ــت و بای اس
ــق فاینانــس خارجــی در بخش هــای  ــار از طری اعتب
تجهیــزات و ســازه های ایــن خــط بــه ســرعت و بــا 

ــری شــود. ــت پیگی جدی
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رخداد
 دستگیری 10 صیاد متخلف 

در شهرستان بروجرد 
رئیــس اداره حفاظــت محیــط زیســت بروجــرد 
ــاد  ــر صی ــرداد، 10 نف ــت زنی 16خ ــی گش ــت: ط گف
غیرمجــاز و متخلــف در شهرســتان دســتگیر شــدند. 
از ایــن افــراد 10 عــدد قــاب ماهیگیــری و 15 عــدد 

ماهــی صیدشــده کشــف و ضبــط شــد. 
ــه  ــا توج ــرد: ب ــح ک ــد  تصری ــی مصطفی ون مصطف
ــد  ــه ای، صی ــان رودخان ــزی ماهی ــل گراری ــه فص ب
هرگونــه ماهــی ممنــوع اســت و کســانی کــه اقــدام 

ــف هســتند. ایســنا ــد، متخل ــد کنن ــه صی ب

 شناسایی 150 گونه جلبک 
در سواحل بوشهر

و  دارویــی  گیاهــان  کارشــناس  کیمیای وطن

جلبک هــای دریایــی مرکــز تحقیقــات، آمــوزش 
کشــاورزی و منابــع طبیعــی اســتان بوشــهر گفــت: 
150 گونــه جلبــک در ناحیــه جــزر و مــدی ســواحل 
ــواص  ــه دارای خ ــده ک ــایی ش ــتان شناس ــن اس ای

دارویی و صنعتی هستند.

 بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل شــیات 
اســتان بوشــهر، کهــزاد ســرطاوی افــزود: جلبک هــای 
دریایــی بوشــهر از جملــه گونه هــای  ارزشــمندی 
هســتند کــه مــورد بی توجهــی قــرار گرفته انــد.  
بعضــی از گونه  هــای جلبــک قهــوه ای، قرمــز و ســبز 
دارای ارزش زیــادی هســتند؛ بــه عنــوان مثــال 
ــوم،  ــد سارگاس ــا مانن ــن جلبک ه ــه از ای ــه گون س
ــات،  ــف لبنی ــع مختل ــا در صنای ــیاریا و کالرپ گراس
کــود کشــاورزی، تغذیــه دام و طیــور و پزشــکی 

ــد. ــرد دارن کارب
ســرطاوی اظهــار کــرد: تاکنــون 20 طــرح تحقیقاتــی 
بــا همــکاری دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر بــرای 
ســاخت ترکیبــات ضــد ویروســی و آنتی اکســیدانی 
از جلبک هــا انجــام و 8 گونــه از جلبک هــا نیــز 
بــرای انجــام تحقیقــات بــه فرانســه فرســتاده شــده 

اســت.
در  جلبک هــا  نــوع  ایــن  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
مناطــق دیگــری از کشــور نیــز وجــود دارنــد، بیــان 
ــن 3  ــی ای ــرورش آزمایش ــت و پ ــرح کش ــرد: ط ک
ــوم  ــه سارگاس ــده و از 2 گون ــرا ش ــک اج ــوع جلب ن
بــه دســت آمــده  نتایــج خوبــی   و گراســیاریا 

است.
ســرطاوی ادامــه داد: اکنــون از ایــن جلبک هــا بــرای 
ــرغ و ماهــی و  ــذای شــتر م ــود گیاهــی، غ ــه ک تهی
ــط  ــه محی ــرای تهی ــگاه ب ــه در آزمایش ــد آگار ک تولی
ــت  ــد دیاب کشــت و درمــان بعضــی بیماری هــا مانن

ــود. ــتفاده می  ش ــرد دارد، اس ــده کارب ــم مع و زخ
ــدازه  ــه ان ایــن کارشــناس گفــت: در اســتان بوشــهر ب
کافــی جلبــک داریــم، امــا بــه علت نبــود ســرمایه گذار 
و مشــکات فــرآوری هنــوز نتوانســته ایم از ایــن 

ظرفیــت بــه خوبــی اســتفاده کنیــم.
ــارج از  ــو آگار در خ ــر کیل ــرد: ه ــان ک ــرطاوی بی س
ــا  ــر م ــت دارد و اگ ــال قیم ــون ری ــور 15 میلی کش
ــه  ــاده را از جلبک هــای اســتان تهی ــن م ــم ای بتوانی
ــته  ــرای آن داش ــی ب ــازار خوب ــم ب ــم، می توانی کنی

ــیم. باش

 مزایای طرح تحول سالمت 
برای 59 هزار نفر در ابرکوه  

ابرکــوه  خاتم االنبیــاء)ص(  بیمارســتان  رئیــس 
ــت: در اجــرای طــرح تحــول ســامت طــی ســه  گف
ــن  ــای ای ــار از مزای ــر بیم ســال گذشــته، 59 هــزار نف
ــتان  ــن شهرس ــتان ای ــس و بیمارس ــرح در اورژان ط

شــدند. بهره منــد 
ــدت 16  ــن م ــرد: در ای ــار ک ــیخی اظه ــی ش محمدعل
هــزار نفــر در بیمارســتان و 43 هــزار نفــر در اورژانــس 

بســتری شــدند.
وی افــزود: دولــت تدبیــر و امیــد در ایــن ســه ســال 
در مجمــوع 15 میلیــارد و 800 میلیــون ریــال تخفیــف 

یارانــه ســامت پرداخــت کــرده اســت.
 شــیخی ادامه داد: به طور متوسط ماهانه بیش از هزار 
ــه  ــن شهرســتان مراجع ــه بیمارســتان ای ــر ب و 600 نف
کرده انــد و از خدمــات درمانــی و اورژانــس برخــوردار 

شــده اند.
ابرکــوه  خاتم االنبیــاء)ص(  بیمارســتان  رئیــس 
ــژه  ــگاه وی ــا ن ــی ب ــداد هوای ــرای ام ــن از اج همچنی
وزیــر بهداشــت دولــت یازدهــم در قالــب طــرح 
تحــول ســامت خبــر داد و تصریــح کــرد: در اجــرای 
ترومایــی  و  قلبــی  بیمــار  تعــدادی  طــرح  ایــن 
ــرای  ــار ب ــتین ب ــرای نخس ــی ب ــات( ابرکوه )تصادف
درمــان بــه وســیله بالگــرد از ابرکــوه بــه مرکــز اســتان 

ــد.  ــال یافتن ــزد انتق ی
ایــن مســئول بــا اشــاره خدمــات طــرح تحــول 
ســامت بــه مــردم خاطرنشــان کــرد: هم اکنــون 
ــص از  ــک متخص ــی و 11پزش ــک عموم ــت پزش هف
جملــه جراحــی عمومــی، داخلــی )2 نفــر(، بیهوشــی 
ــر(،  ــان )2نف ــان و زایم ــروق، زن ــب  و ع ــر(، قل )2 نف
ــی و  ــق و بین ــوژی، چشــم، گــوش حل ــال، رادیول اطف
ــنجی،  ــنجی بینایی س ــک شنوایی س ــات پاراکلینی خدم
فیزیوتراپــی و تغذیــه در بیمارســتان خاتم االنبیــاء 
ــد. ــه می کنن ــات ارائ ــاران خدم ــه بیم ــوه ب )ص( ابرک

 32 بیمارســتان  یــک  دارای  ابرکــوه  شهرســتان 
تختخوابــی، 5 مرکــز بهداشــتی، 34 پایــگاه ســامت 
جامعــه، یــک آزمایشــگاه مرکــزی دو مرکــز اورژانــس 
جــاده ای و یــک اورژانــس فوریت هــای پزشــکی 115 

ــا ــت .ایرن اس

ــه  ــی رســیدگی ب ــل ســتاد مردم ــر عام مدی
ــه  ــان اینک ــا بی ــان ب ــه اســتان کرم ــور دی ام
بــه طــور میانگیــن روزانــه یــک نفــر در 
اســتان بابــت مهریــه وارد زنــدان می شــود، 
تصریــح کــرد: بیــش از 60 درصــد زندانیــان 
نفقــه  و  مهریــه  علــت  بــه  غیرعمــدی 
وارد زنــدان می شــوند؛ درواقــع جوانانــی 
ــل  ــه دلی ــتند، ب ــت هس ــرمایه مملک ــه س ک
ازدواج هــای ناموفــق و بــه اجرا گذاشــته شــدن 

مهریه هــای کان، بــه زنــدان می افتنــد.
جشــن  در  قــوام  موســوی  حجــت هللا 
ــای  ــه خانواده ه ــک ب ــر« )کم ــیم مه »نس
ــاالر  ــزان« در ت ــن »گلری ــان( و جش زندانی
خیــران  کــرد:  اظهــار  رفســنجان  عقیــق 
ــال های  ــتند و س ــه هس ــتاد دی ــاوران س ی
ــارکت های  ــل مش ــه از مح ــت ک ــال اس س
خیــران زندانیــان زیــادی آزاد می شــوند.

خیریــه  مؤسســه  دو  کــرد:  عنــوان  وی 
دســتگاه  کنــار  در  حمایتــی  مجموعــه  و 
ــواده زندانیــان را زیــر پوشــش  قضائــی خان
از  انجمــن حمایــت  قــرار می دهــد کــه 
ــه  ــیدگی ب ــتاد رس ــان و س ــواده زندانی خان
ــان هســتند. ــه زندانی ــه و کمــک ب ــور دی ام

وی یــادآور شــد: از ســال 80 کــه ســتاد 
مردمــی رســیدگی بــه امــور دیــه و کمــک بــه 
زندانیــان نیازمنــد تشــکیل شــده تاکنــون 2 
هــزار و 644 زندانــی جرایــم غیرعمــد در 

اســتان آزاد شــده اند.

موســوی قــوام افــزود: در کنــار انجمــن 
و ســتاد دیــه، هیئــت صلــح و ســازش 
ــت  ــاکیان صحب ــا ش ــه ب ــم ک ــکیل دادی تش
کــرده و تعــدادی زندانــی هــم از طریــق 
ــه  ــت وج ــدون پرداخ ــا ب ــن صحبت ه همی
آزاد شــده اند؛ در ایــن راســتا بیــش از 2 

ــا  ــره ب ــا مذاک ــال ب ــارد ری ــزار و 120 میلی ه
شــاکیان زندانیــان جرایــم غیرعمــد در چنــد 
ســال گذشــته، در ایــن اســتان گره گشــایی 

ــت. ــده اس ش
 آزادی 184 زندانی در سال های 

گذشته
وی ادامــه داد: در شهرســتان رفســنجان 
طــی چنــد ســال گذشــته، 184 زندانــی 
ــران و  ــک خی ــا کم ــد ب ــم غیرعم ــا جرای ب
ــه اســتان آزاد شــدند  کمک هــای ســتاد دی
نفــر بدهــکار مالــی و دیــه در  کــه 75 
رفســنجان بــا مبلــغ 450 میلیــون  تومــان از 
ــتان آزاد  ــران شهرس ــای خی ــل کمک ه مح

ــدند. ش
ــان  ــتان کرم ــه اس ــتاد دی ــل س ــر عام مدی
تأمیــن منابــع مالــی و درمــان را از وظایــف 
مهــم ســتاد دیــه دانســت و گفــت: 92 
ــون در اســتان برگــزار  ــزان تاکن جشــن گلری
و طــی ایــن جشــن ها، 5 میلیــارد و 700 
میلیون تومــان جمــع آوری شــده اســت.

وی بــا بیــان اینکــه 90 درصــد زندانیــان 
اســتان بدهــکاران دیــه هســتند، یــادآور 
ــه  ــاز ب ــار نی ــن آم ــش ای ــرای کاه ــد: ب ش

ــون  ــد تریب پیشــگیری عمومــی اســت و بای
نمــاز جمعــه، مراکــز فرهنگــی، علمــی، 
دانشــگاهیان و ... در ایــن زمینــه وارد شــوند 
ــم  ــروز جرای ــای الزم از ب ــا  آموزش ه ــا ب ت
دیــه و غیرعمــد جلوگیــری شــود؛ چــرا 
کــه در حــوزه پیشــگیری هرچــه هزینــه 
کنیــم نتیجــه و خروجــی بهتــری خواهیــم 

ــت. داش
ــه  ــی رســیدگی ب ــل ســتاد مردم ــر عام مدی
ــه  ــان اینک ــا بی ــان ب ــه اســتان کرم ــور دی ام
بــه طــور میانگیــن روزانــه یــک نفــر در 
اســتان بابــت مهریــه وارد زنــدان می شــود، 
تصریــح کــرد: بیــش از 60 درصــد زندانیــان 
ــه وارد  ــه و نفق ــت مهری ــه عل ــدی ب غیرعم
ــرمایه  ــه س ــی ک ــوند و جوانان ــدان می ش زن
ــای  ــل ازدواج ه ــه دلی ــتند، ب ــت هس مملک
شــدن  گذاشــته  اجــرا  بــه  و  ناموفــق 
می افتنــد. زنــدان  بــه  مهریه هــای کان 

 مهریه باید مطابق وسع مرد در 
نظر گرفته شود

ــب  ــن مطل ــر ای ــد ب ــا تأکی ــوام ب موســوی ق
ــی داده و  ــه کس ــه را چ ــه »مهری ــه جمل ک

چــه کســی گرفتــه« بایــد از فرهنــگ مــردم 
حــذف شــود، اظهــار داشــت: مهریــه بایــد به 
طــور متعــادل و در حــد وســع و تــوان یــک 
مــرد در نظــر گرفتــه شــود تــا تــوان پرداخــت 

را داشــته باشــد.
محلــه  هــر  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
می توانــد یــک زندانــی غیرعمــد را آزاد کنــد، 
گفــت: اگــر در مســاجد محلــه در ایــن مــورد 
ــای  ــم زندان ه ــود، می توانی ــدام ش ــم اق مه
عــاری از زندانیــان غیرعمــد داشــته باشــیم.
ــان  ــتان کرم ــه اس ــتاد دی ــل س ــر عام مدی
بیــان کــرد: 86 زندانــی در ســطح شهرســتان 
کرمــان می تواننــد از طریــق مســاجد آزاد 
شــوند؛ از ایــن تعــداد 40 نفــر در شــهر 
از  جذب شــده  کمک هــای  بــا  کرمــان 
ســوی مســاجد، می تواننــد آزاد شــوند و 
بــه آغــوش گــرم خانواده هایشــان برگردنــد.

 27 آزادی  بــرای  کــرد:  بیــان  موســوی 
زندانــی غیرعمــد در رفســنجان مبلــغ 10 
ــم  ــه امیدواری ــت ک ــاز اس ــال نی ــارد ری میلی
تــا پایــان مــاه مبــارک رمضــان بتوانیــم ایــن 

تعــداد زندانــی را آزاد کنیــم.

مدیر عامل ستاد دیه استان کرمان مطرح کرد:

روزانه یک زندانی برای مهریه
 در کرمان 

مدیــر کل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی  کیمیای وطن

و گردشــگری اســتان کرمــان گفــت: دو بنــای تاریخــی »خانــه 
امینیــان« و »کاروانســرای وکیــل« کرمــان بــه صــورت قــرارداد 
حــق  و  نگهــداری  احیــا،  مرمــت،  بــرای  ســرمایه گذاری 

بهــره بـرداری به بخش خصوصـی واگــذار شــد.
  بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل میــراث فرهنگــی 
محمــود وفایــی افــزود: مزایــده دو بنــای تاریخــی شــهر کرمان 
ــد  ــه رون ــان در ادام ــه امینی ــل و خان ــرای وکی ــامل کاروانس ش
ــازمان  ــی س ــای تاریخ ــای بناه ــدوق احی ــای صن واگذاری  ه

میــراث فرهنگــی کشــور برگــزار شــد.
وی اظهــار کــرد: اوایــل خردادمــاه جــاری، بــا بازگشــایی پاکــت 
»ج« مربــوط بــه کاروانســرای وکیــل، شــرکت ســمگا توانســت 

بیشــترین امتیــاز را در ایــن مرحلــه از مزایــده کســب کنــد.

ــان کرمــان،  ــه امینی ــه اینکــه درخصــوص خان ــا اشــاره ب وی ب
ــه  ــاز ات از کمیت ســعید ســلطانی نژاد صاحــب بیشــترین امتی
فنــی و بازرگانــی شــد، گفــت: کاروانســرای وکیــل بــا کاربــری 
اقامتــی و پذیرایــی و خانــه امینیــان بــا کاربــری اقامتــی، پــس 
ــد  ــرداری خواهن ــه  بهره ب ــا ب ــت و احی ــات مرم ــی عملی از ط

رســید.
ــگری  ــتی و گردش ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ ــر کل می مدی
ــا روی کارآمــدن دولــت تدبیــر  ــه اینکــه ب ــا اشــاره ب  کرمــان ب
ــراث فرهنگــی کشــور  ــی در حــوزه می ــد، تحــوالت فراوان و امی
ــا  ــن رویداده ــن ای ــه داد: از مهم تری ــورده اســت، ادام ــم خ رق
ــت  ــی و مرم ــه تاریخ ــا ابنی ــه ب ــگاه و مواجه ــوع ن ــر در ن تغیی
ــک فرصــت  ــوان ی ــه عن ــار ب ــن آث ــه ای ــری بخشــیدن ب و کارب

ــدار اســت.  ــی پای درآمدزای

مدیــر کل حفاظــت محیــط زیســت چهارمحــال و بختیــاری گفت: 
ــی محیــط زیســت، 40 ویژه برنامــه در  ــه جهان ــه مناســبت هفت ب

اســتان اجــرا می شــود. 
شــهرام احمــدی بــا اشــاره بــه برنامه هــای هفتــه محیــط 
ــزاری  ــت محیطی، برگ ــگاه زیس ــاح نمایش ــزود: افتت ــت اف زیس
مقاله نویســی  و  نقاشــی  مســابقات  نمادیــن،  همایش هــای 
بازرســی از مراکــز بررســی فنــی خــودرو ، ارتقــای حفاظــت 
ــدی و  ــز تولی ــش  مراک ــت پای ــش کیفی ــه، افزای ــی منطق فیزیک

برگــزاری نشســت خبــری، از جملــه ایــن برنامه هاســت.
مدیــر کل حفاظــت محیــط زیســت چهارمحــال و بختیــاری 
اضافــه کــرد: مهم تریــن اهــداف اجــرای ایــن برنامه هــا افزایــش 
آموزش هــای مردمــی و تحریــک سیاســتمداران بــرای اقــدام بــه 

جلوگیــری از تخریــب محیــط زیســت اســت.

ــط   ــه محی ــوان هفت ــا عن ــا 22 خــرداد ب احمــدی ادامــه داد: 16 ت
زیســت و بــا شــعار »مــن بــا طبیعــت هســتم« نامگــذاری شــده 
اســت. مدیــر کل حفاظــت محیــط زیســت چهارمحــال و بختیاری 
ــره  ــای ک ــش دم ــی، افزای ــش بارندگ ــم، کاه ــر اقلی ــزود: تغیی اف
افزایــش  و  و جانــوری  انقــراض گونه هــای گیاهــی  زمیــن، 
تخریب هایــی  جملــه  از  صنعتــی،  و  خانگــی  پســماند های 
ــه  ــدی ادام ــد. احم ــان رخ می ده ــت انس ــه دس ــه ب ــتند ک هس
داد: توانمند ســازی مــردم بــرای توســعه پایــدار در راســتای حفــظ 
محیــط  زیســت، ارتقــا و تغییــر بینــش مــردم نســبت بــه حفــظ 
محیــط  زیســت، بخشــیدن چهــره ای شــرافتمندانه و انســانی بــه 
فعالیت هــای  زیســت محیطی و ترویــج مشــارکت عمومــی بــرای 
ــای  ــی ارگان ه ــداف جهان ــن از اه ــن و مطمئ ــده ای ام ــاد آین ایج

ــط  زیســت اســت. فــارس حفــظ محی

رئیــس اداره آمــوزش و پــرورش بــادرود گفــت: طــرح تابســتانی 
منطقــه  دانش آمــوزان  امســال  فراغــت  اوقــات  غنی ســازی 
بــادرود در 14 پایــگاه برگــزار خواهــد شــد. حســین ماهیــان اظهــار 
ــت  ــات فراغ ــای طــرح تابســتانی غنی ســازی اوق ــرد: برنامه ه ک
ــان شــهریورماه در  ــا پای ــر ت ــن بخــش از اول تی ــوزان ای دانش آم
ــا بیــان اینکــه ایــن طــرح  ایــن پایگاه هــا برگــزار می شــود. وی ب
در بالــغ بــر 30 رشــته برگــزار می شــود، تصریــح کــرد: برنامه هــای 
طــرح تابســتانی غنی ســازی اوقــات فراغــت آمــوزش و پــرورش 
ــادرود در قالــب رشــته های مختلــف علمــی، فرهنگــی، هنــری  ب
ــزار می شــود. وی  ــگاه در ســطح بخــش برگ و ورزشــی در 14 پای
ادامــه داد: در رشــته علمی آموزشــی کاس هــای تقویتــی عربــی، 
ریاضــی پایــه، رباتیــک، انگلیســی تــرم یــک تــا چهــار، کامپیوتــر 
تــرم یــک تــا چهــار و امــداد و نجــات برگــزار می شــود. وی عنــوان 

کــرد: در رشــته فرهنگــی برنامه هــای تخصصــی آمــوزش قــرآن 
ــن  ــود و همچنی ــزار می ش ــرکت کنندگان برگ ــرای ش ــکام ب و اح
ــی،  ــی نقاش ــای تخصص ــرح کاس ه ــن ط ــرکت کنندگان در ای ش
خوشنویســی، طراحــی، کامپیوتــر، خیاطــی، گلــدوزی، ســفالگری، 
ــد  ــه خواهن ــری تجرب ــت کاری را در رشــته هن ــرق کاری، و منب مع
ــال،  ــرفته فوتس ــی و پیش ــوزش مقدمات ــن آم ــرد. وی همچنی ک
ــال،  ــک، والیب ــو، ایروبی ــه، کنگ ف ــکیت، کارات ــنا، اس ــال، ش هندب
بدمینتــون، شــطرنج، تنیــس روی میــز و ژیمناســتیک را از 
ــت  ــات فراغ ــازی اوق ــرح غنی س ــی ط ــته ورزش ــای رش دوره ه

ــمرد.  ــادرود  برش ــش ب ــوزان در بخ دانش آم
ــوز در  ــزار دانش آم ــش از 2 ه ــال بی ــود امس ــی می ش پیش بین
قالــب برنامه هــای تربیتــی، پرورشــی، آموزشــی و ورزشــی زیــر 

ــد. ایمنــا ــرار بگیرن ــن پایگاه هــا ق پوشــش ای

ــت  ــت رعای ــه عل ــت: ب ــان گف ــر کل اســتاندارد اســتان اصفه مدی
ــطح  ــهربازی در س ــتگاه ش ــتانداردهای الزم، 23 دس ــردن اس نک

ــان پلمــب شــده اســت. اســتان اصفه
غامحســین شــفیعی بــا بیــان اینکــه ســال گذشــته طــی 
ــت  ــل رعای ــه دلی ــده، 50 شــهربازی ب ــل آم ــه  عم بازرســی های ب
ایــن  اظهــار داشــت: در  پلمــب شــدند،  اســتاندارد  نکــردن 
شــهربازی ها تنهــا دســتگاه های ســنگین و غیراســتاندارد پلمــب 
شــدند و بــه صــورت کامــل درب آن هــا بســته نشــد.وی افــزود: 
ــتگاه  ــوع 50 دس ــتگاه از مجم ــون، 30 دس ــته تاکن ــال گذش از س
پلمب شــده، استانداردســازی شــد و پــس از بازرســی بــه چرخــه 

ــتند. ــهربازی بازگش ش
مدیــر کل اســتاندارد اســتان اصفهــان خاطرنشــان کــرد: امســال 
دســتگاه های ســنگین ســه شــهربازی پــس از بازرســی های 

ــدند. ــب ش ــودن، پلم ــتاندارد ب ــد غیراس ــه و تائی صورت گرفت
وی اضافــه کــرد: یکــی از ایــن دســتگاه ها در اصفهــان و دو 
ــادر  ــه در حــال حاضــر ق ــود ک ــر در شهرســتان ها ب دســتگاه دیگ

ــت نیســتند. ــه فعالی ب
کل  مجمــوع  از  دســتگاه   23 هم اکنــون  گفــت:  شــفیعی 
دســتگاه های موجــود در شــهربازی های اســتان اصفهــان پلمــب 
هســتند و تــا زمانــی کــه استانداردســازی نشــده و تائیــد نشــوند، 

ــد شــد. ــع پلمــب نخواهن رف
ــال  ــر س ــان ه ــتان اصفه ــهربازی های اس ــرد: ش ــح ک وی تصری
یــک بــار بــه وســیله کارشناســان اداره اســتاندارد بازرســی 
می شــود و هــر یــک از ایــن شــهربازی ها بایــد ســاالنه یــک بــار 
ــد؛ در غیــر  گواهینامــه ســامت را از اداره اســتاندارد دریافــت کنن
ــف می شــود. تســنیم ــا متوق ــت آن ه ــه فعالی ــن صــورت ادام ای

،،
بیش از 60 درصد زندانیان غیرعمدی 
بــه علــت مهریــه و نفقــه وارد زنــدان 

می شــوند. 
درواقع جوانانی که ســرمایه مملکت 
هستند، به دلیل ازدواج های ناموفق 
و بــه اجــرا گذاشــته شــدن مهریه هــای 

کالن، بــه زنــدان می افتنــد

استانها

 »کاروانسرای وکیل« و »خانه امینیان« کرمان 
به بخش خصوصی واگذار شد

مدیر کل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری خبر داد:

اجرای بیش از 40 ویژه برنامه در هفته محیط  زیست
مدیر کل استاندارد اصفهان:

۲۳ دستگاه شهربازی در اصفهان پلمب شد

رئیس اداره آموزش و پرورش بادرود:

فعالیت 14 پایگاه تابستانی اوقات فراغت در مدارس

 »مهمان شام« 
به کتابفروشی ها آمد

کتــاب »مهمــان شــام« شــامل خاطــرات و 
ــوی  ــوی از س ــاد مصطف ــهید می ــه ش زندگینام
گــروه فرهنگــی شــهید ابراهیــم  هــادی منتشــر 

ــد. ش
»مهمــان شــام« شــامل خاطــرات و زندگینامــه 
شــهید مهنــدس ســید میــاد مصطفــوی از 
شــهدای مدافــع حــرم از ســوی گــروه فرهنگــی 
ــن و منتشــر شــد. ــم  هــادی تدوی شــهید ابراهی

شــهید مصطفــوی در عملیــات مستشــاری در 
ــه دســت تروریســت های  ســال 94 در ســوریه ب
ــش  ــر پاک ــید و پیک ــهادت رس ــه ش ــری ب تکفی
ــه  ــع اســتان همــدان ب ــار از تواب در شهرســتان به

خــاک ســپرده شــد. 
گفتــه می شــود داعــش بعــد از شــهادت شــهید 
ــا  ــرد؛ ام ــود می ب ــا خ ــر او را ب ــوی، پیک مصطف

پــس از مدتــی خــود شــهید آدرس دقیــق پیکــر 
ــد.  ــتانش می ده ــی از دوس ــه یک ــواب ب را در خ
خاطــرات  از  مجموعــه ای  شــام«،  »مهمــان 
همراهــان و همرزمــان شــهید اســت کــه در هــر 
ویژگی هــای  و  شــخصیت  از  بخشــی  کــدام، 
اخاقــی شــهید بیــان می شــود. در بخش هایــی 

از ایــن کتــاب می خوانیــم:
»از روی عــادت هیئــت نمی رفــت. بــه قــول 
ــه ســردار شــهید  یکــی از شــهدا کــه در خــواب ب
ــود: راهــکار رســیدن  علــی چیت ســازیان گفتــه ب
ــم  ــید ه ــت، س ــک اس ــهادت اش ــدا و ش ــه خ ب
ــد. ــهدا برس ــه ش ــت ب ــکار می خواس ــن راه از ای

ــق  ــی داد، عاش ــش نم ــک امان ــا اش ــو روضه ه ت
ــی  ــات حت ــی اوق ــود. گاه ــه ب ــات و روض مناج
آهنــگ زنــگ موبایلــش هــم صــدای حــاج 
ــن در  ــود. م ــه ب ــرت رقی ــه حض ــور و روض منص
ــدازه ســید عاشــق  ــه ان تمــام عمــرم کســی رو ب
اهــل بیــت ندیــدم. خــودم چندیــن مرتبــه دیــده 

بــودم کــه در عــزاداری بیهــوش شــد؛ چنــد 
ــم  ــدم. رفتی ــه خون ــراش روض ــن ب ــارش رو م ب
ارونــد کنــار، اونجــا آب رو کــه می دیدیــدم، 
دل هامــون هــوای روضــه می کــرد. اون هــم 
ــتیم. آب  ــه ای نشس ــم گوش ــادر. رفتی ــه م روض
ــهدا  ــوی ش ــم ب ــوز ه ــد. هن ــت ارون ــود و غرب ب
ــوی  ــای معن ــد از اون فض ــی می ش ــه راحت رو ب
حــس کــرد. بســم  هللا گفتــم و روضــه رو شــروع 
کــردم. روضــه بــه اوج خــودش کــه رســید؛ ســید 
از خــود بیخــود شــد. حــال خیلــی منقلبــی 
داشــت. مثــل عــادت همیشــگی کــه مــن دیــده 
بــودم،  تــو روضــه دســتش رو می گذاشــت روی 
ــت: آخ  ــی زد و می گف ــم داد م ــا ه ــش. آنج قلب
ــی زد.  ــه م ــوز نال ــی جان س ــان... خیل ــادر ج م
ــه رو  ــن روض ــاد. م ــد و افت ــال ش ــم بیح کم ک
قطــع کــردم. ســرش رو گذاشــتم روی زانوهــام 
مقــداری از آب ارونــد روی صورتــش پاشــیدم تــا 

ــد.« ــر ش ــش بهت ــی حال کم

# میراث _ مقاومت

 روزنه
  شهریورماه، زمان برگزاری 

جشنواره تئاتر یزد
مدیــر کل فرهنگ و ارشــاد اســامی  کیمیای وطن

ــت: بیســت و ششــمین جشــنواره  ــزد گف اســتان ی
تئاتــر اســتان بــا شــعار »صحنــه بــرای زندگــی« از 
٢٢ شــهریور بــه مــدت چهــار روز در شهرســتان یــزد 

برگزار می شود.

بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره ارشــاد یــزد، علــی 
غیاثــی ندوشــن افــزود: ایــن جشــنواره ماننــد 
ســال گذشــته در 2 بخــش اصلــی )صحنــه ای( 
و فرعــی )خیابانــی و نمایشــنامه خوانی( برگــزار 
جشــنواره،  اصلــی  بخــش  تنهــا  می شــود کــه 
در  داد:  ادامــه  وی  بــود.  خواهــد  رقابتــی 
ــون  ــه مت ــرای ارائ ــی ب ــال محدودیت ــنواره امس جش
اقتباســی )برگردان شــده ایرانــی( وجــود نــدارد 
و درخواســت کنندگان می تواننــد بــا بیــان دقیــق 
مشــخصات صاحــب اصلــی اثــر و تشــخیص گــروه 

ــد. ــی راه یابن ــش رقابت ــه بخ ــار، ب ــش آث گزین
ایــن مســئول گفــت: بــا هــر گــروه نمایشــی راه یافته 
ــوارد  ــاس م ــر اس ــنواره، ب ــی جش ــش اصل ــه بخ ب
ــارکت در  ــه مش ــوان، تفاهم نام ــده در فراخ اعام ش
تولیــد منعقــد شــده و مطابــق نظــر و بــرآورد هیئــت 
ــغ ٢  ــقف مبل ــا س ــد ت ــه تولی ــی، کمک هزین بازبین
میلیــون و 500 هــزار تومــان پرداخــت خواهــد شــد.

ثبت 41 اثر تاریخی  در قم  
مدیــر کل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و 
گردشــگری اســتان قــم گفــت: در 4 ســال گذشــته 
41 اثــر تاریخــی در قــم بــه ثبــت رســیده  و 142 اثــر 
ــه و  ــورد مطالع ــان م ــارد توم ــار 7 میلی ــا اعتب ــز ب نی

ــه اســت. ــرار گرفت مرمــت ق
ــات  ــندی از اقدام ــراز خرس ــا اب ــی ب ــی رضای  عیس
دولــت تدبیــر و امیــد در توســعه ظرفیت هــا در ایــن 
حــوزه افــزود: کاوش و مطالعــه باستان شناســی در 
ــتانی از  ــق باس ــش در مناط ــرم و پژوه ــه ص منطق

جملــه ایــن اقدامــات اســت.
وی بــا بیــان اینکــه در ایــن مــدت 135 قلــم 
ــر از  شــیء تاریخــی مرمــت و یــک هــزار و 430 اث
قاچاقچیــان در ســطح اســتان کشــف شــده، ادامــه 
داد: همچنیــن در ایــن مــدت 126 طــرح اقامتــی در 

ــت. ــیده اس ــرداری رس ــه بهره ب ــتان ب ــن اس ای
ســرمایه گذاری های  بــه  توجــه  بــا  گفــت:  وی 
انجام شــده 50 طــرح گردشــگری بــا اعتبــار 26 
هــزار و 687 میلیــارد ریــال در اســتان قــم در حــال 
ــر 8  ــال حاض ــه در ح ــن اینک ــت؛ ضم ــاخت اس س
هــزار و 145 تخــت اقامتــی و 6 هتــل پنــج ســتاره 
ــوز اســت. ــال احــداث و اخــذ مج در اســتان در ح

وی یــادآور شــد: در ســال 94 و 95 دو بنــای مهــم 
واگــذار شــده کــه مــوزه امــام خمینــی)ره( وابســته 
بــه موسســه تنظیــم و نشــر آثــار امــام)ره( و خانــه 

ــت. ایســنا ــه اس ــاه از آن جمل ــی یزدان پن تاریخ

دست بافته های هنرمندان قدیم 
تبریز از آلمان به وطن بازگشت

توســعه  ســازمان  عامــل  مدیــر  کیمیای وطن

ــا ارزش  ــرش ب ــه ف ــدای 11 تخت ــگری از اه گردش
توســط تاجــر تبریــزی بــه مــوزه شــهرداری خبــر داد. 
بــه نقــل از روابــط عمومــی شــهرداری تبریــز، رضــا 
ــزی  ــام تبری ــار داشــت: تاجــر صاحب ن ــی اظه خلیل
حــاج یعقــوب صــادق نوبــری در اقدامــی شایســته 
ــه  ــه خــود ب ــرش از مجموع ــه ف ــدای 11 تخت ــا اه ب
مــوزه قالــی شــهرداری تبریــز بــه تــاالر فــرش 

تزئین خاص بخشیده است.
وی ادامــه داد: ایــن شــهروند تبریــزی کــه در 
اســت  طوالنــی  ســابقه  دارای  فــرش   تجــارت 
و یکــی از بازرگانــان خوش نــام فــرش ایــران در 
بــازار جهانــی بــه شــمار مــی رود، بــا ارســال 11 تختــه 
فــرش از  هامبــورگ آلمــان بــه تبریــز موجــب تنــوع 
در مجموعــه قالی هــای مــوزه فــرش شــهرداری 

تبریــز شــده اســت. 
خلیلــی افــزود: طبــق نظــر کارشناســان خبــره 
از  فــرش  تختــه   11 ایــن  مــوزه شــهر،  فــرش 
ــی اســت کــه  ــدان آذربایجان دســت بافته های هنرمن
دارای قدمتــی بیــن هفتــاد تــا صــد ســال هســتند 
و بــا مــواد خالــص پشــمی بافتــه شــده اند و یکــی 
ــروطیت  ــه دوره مش ــب ب ــری منتس ــا تصوی از آن ه
ــل ســازمان توســعه گردشــگری  ــر عام اســت. مدی
قالی هــای  در  شــد:  یــادآور  تبریــز  شــهرداری 
ــا  ــم کاشــان ابریشــمی ب ــه زرنی ــک تخت ــی ی اهدای
ــی  ــیار قدیم ــاد بس ــمار هفت ــی رج ش ــرح درخت ط

دیــده می شــود. 

 ایجاد 17 هزار و 500 شغل 
در چهارمحال و بختیاری 

 مدیــر کل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی چهارمحــال 
و بختیــاری بــا اشــاره بــه اینکــه امســال 17 هــزار و 
500 شــغل در ایــن اســتان ایجــاد می شــود، گفــت: 
ــا  ــده ت ــد ش ــران متعه ــور ایثارگ ــهید و ام ــاد ش بنی
ــرای  ــت ایجــاد اتشــغال ب ــت جه در راســتای حمای
فرزنــدان ایثارگــران پنــج ســال بیمــه از طریــق 
ســازمان تامیــن اجتماعــی، 18 مــاه آمــوزش رایگان 
و 75 درصــد حقــوق و مزایــای ایــن متقاضیــان کار 

را تامیــن کنــد.
دســتگاه های  افــزود:  جزایــری  عبــاس  ســید 
اجرایــی و خصوصــی چهارمحــال و بختیــاری تعهــد 
ــزار و 500  ــداد 17 ه ــا تع ــال 96جمع ــد در س کردن
شــغل ایجــاد کننــد. مدیــر کل بنیــاد شــهید و امــور 
ایثارگــران چهارمحــال و بختیــاری نیــز اظهــار کــرد: 
تعهــد اشــتغال ایــن اداره کل در ســال گذشــته 

ــود. ایســنا ــغلی ب ــت ش ــاد 100 فرص ایج

مدیــر جهــاد کشــاورزی بافــق گفــت: 
ــزار ســاله »یوســف شــاهی«  ــات یکه قن
تخریــب  اثــر  بــر  کــه  شــهر  ایــن 
دیواره هــای درونــی آن از حرکت ایســتاده 
ــی  ــکان و کمــک مال ــا همــت مال ــود، ب ب
ایــن نهــاد الیروبــی شــد و آب آن دوبــاره 

ــاد. ــان افت ــه جری ب
ــان  ــا بی ــادی ب ــکری باقرآب ــد عس  حمی
اینکــه مدتــی می شــد کــه میــزان آبدهــی 
ایــن قنــات در حــال کــم شــدن بــود و رو 
بــه خشــکی می رفــت، افــزود: علی رغــم 
قنــات  ایــن  از  قســمت هایی  اینکــه 
فروریختــه بــود، بــا همــکاری کشــاورزان 

ــی انجــام شــد. ــات الیروب عملی

وی بــه طوالنــی بــودن مســیر قنــات 
ــات  ــه عملی ــان اینک ــا بی ــرد و ب ــاره ک اش
الیروبــی هزینــه زیــادی دارد، گفــت: 
ــاد کشــاورزی  ــکاری جه ــا هم ــن کار ب ای
ــورت  ــق ص ــتان باف ــداری شهرس و فرمان

گرفــت.
وی طــول ایــن قنــات را حــدود 6 کیلومتر 
ــر  ــد: 3 کیلومت ــادآور ش ــرد و ی ــوان ک عن
شــهرداری چاه هــای  از  قنــات،   ایــن 

 و روســتای عنایت آبــاد عبــور می کنــد 
و بــه بــاغ تاریخــی تیتــو و باغ هــای 

می رســد. آن هــا  همجــوار  کهــن 
وی دبــی ایــن قنــات را بســیار زیــاد 
عنــوان کــرد و گفــت: میــزان آبدهــی 

ــا  ــت؛ ام ــه اس ــب توج ــات جال ــن قن ای
درون  فروریختگی هــای  و  خرابی هــا 
پشــته های آن باعــث مســدود شــدن 
ــا  ــوز کام ــه هن ــود ک ــده ب ــیر آب ش مس

ــت. ــده اس ــاری نش ج
ــات  ــام عملی ــا انج ــزود: ب ــکری اف عس
و  آبیــاری  بــرای  آب  الیروبــی مقــدار 
میــزان زیــر کشــت محصــوالت زراعــی و 

ــد. ــش یاب ــق افزای ــی در باف باغ
مدیــر جهــاد کشــاورزی بافــق همچنیــن 
ــار  ــر چه ــال حاض ــه در ح ــان اینک ــا بی ب
و  الیروبــی  حــال  در  مقنــی کهنــه کار 
ــار  ــتند، اظه ــات هس ــن قن ــازی ای بهس
داشــت: طبــق بــرآورد کارشــناس، هزینــه 

ــارد و 500  ــک میلی ــی ی ــات الیروب عملی
میلیــون ریــال می شــود.

عســکری بــا اشــاره بــه اینکــه ســال 
از ســوی  گذشــته 100 میلیــون ریــال 
ــف  ــات »یوس ــه قن ــاورزی ب ــاد کش جه
ــزود:  ــده، اف ــی ش ــک مال ــاهی« کم ش
ــام  ــرای انج ــز ب ــات نی ــن قن ــکان ای مال
ایــن کار فعالیت هــای زیــادی انجــام 

داده انــد. 
آنکــه  وجــود  بــا  کــرد:  تاکیــد  وی 
هم اینــک در بســیاری از شهرســتان ها از 
تلمبــه و چــاه در آبیــاری مــزارع اســتفاده 
می کننــد، خرمــا، پســته، رونــاس، چغنــدر 
ــرای دام ــه ب ــت علوف ــدم و کش ــو، گن  ج

ــق  ــاورزی باف ــوالت کش ــن محص مهم تری
ــه شــمار مــی رود. ایرنــا ب

 زندگی دوباره قنات هزار ساله »یوسف شاهی« بافق



ســید باقــر علــوی، دندانپزشــک متخصــص ترمیمــی 
ــدان  ــان دن ــت در درم ــرد ایمپلن ــه کارب ــاره ب ــا اش ب
بیمــاران اظهــار کــرد: ایمپلنــت اثــر مثبتــی در درمــان 
بیماری هــای دهــان و دنــدان دارد کــه اگــر در جــای 
ــبی  ــن مناس ــود، جایگزی ــه ش ــه کار گرفت ــودش ب خ

ــت. ــی اس ــای مصنوع ــرای دندان ه ب
وی ادامه داد: ایمپلنت اگر در زمان مناســب در درون 
ــه شــود، وضعیــت لثه هــا  ــه کار گرفت  دهــان بیمــار ب
ــد و یکــی  ــی دهــان را متحــول می کن ــه طــور کل و ب

ــدان محســوب می شــود. ــم دن ــای ترمی از روش ه
ایــن دندانپزشــک تاکیــد کــرد: در زمــان انجــام عمــل 
ــر  ــرف ه ــد از مص ــب بع ــد مرت ــار بای ــت، بیم ایمپلن
غذایــی دهــان خــود را مســواک بزنــد و همچنیــن از 

ــود. ــل نش ــا غاف ــی دندان ه کار نخ کش

ــی  ــرای بیماران ــی ب ــت حت ــرد: ایمپلن ــح ک وی تصری
ــد  ــت داده ان ــود را از دس ــای خ ــام دندان ه ــه تم ک
کاربــرد ســودمندی دارد و دندان هــای مصنوعــی 
عمــل غــذا خــوردن و جویــدن را بــه درســتی انجــام 

می دهــد.
ــرد:  ــان ک ــی بی ــن دندانپزشــک متخصــص ترمیم ای
ــده  ــت کنترل نش ــه دیاب ــار عارض ــه دچ ــرادی ک در اف
ــکل  ــا مش ــدن آن ه ــی ب ــتم ایمن ــا سیس ــتند ی هس
دارد، بهتــر اســت از پروتــز ثابــت ایمپلنــت اســتفاده 

ــد. نکنن
علــوی یــادآور شــد: کاربــرد ایمپلنــت در افــراد 
ــان  ــتخوان های فکش ــه اس ــی ک ــیگاری و بیماران س
شــرایط مناســبی نــدارد، بــه میــزان جالــب توجهــی 

کاهــش پیــدا می کنــد. باشــگاه خبرنــگاران

آیــا مســواک زدن می توانــد از بــروز آرتــروز جلوگیــری 
؟ کند

 حتمــا قــدری از جــواب ایــن مســئله تعجــب می کنیــد 
ــان بی ارتبــاط می آیــد؛ ولــی واقعیــت ایــن  ــه نظرت و ب
ــا  ــن راه ه ــی از مؤثرتری ــواک زدن، یک ــه مس ــت ک اس

بــرای جلوگیــری از ابتــا بــه آرتــروز اســت. 
حــال  عیــن  در  و  شــایع ترین  از  یکــی  آرتــروز، 
ــه  ــت ک ــروز اس ــی ام ــای زندگ ــن بیماری ه دردآورتری
همچنــان راهــی قطعــی بــرای درمــان آن وجــود 
ــی  ــد زندگ ــه رون ــد هم ــه می توان ــاری ای ک ــدارد؛ بیم ن

را مختــل کنــد.
تحقیقــات  از  آمــده  دســت  بــه  نتایــج  بــر  بنــا 
لثــه  در  عفونــت  موجــب  آنچــه  دانشــمندان، 
می شــود یکــی از عوامــل مهــم در تحلیــل رفتــن 

استخوان هاســت کــه میلیون هــا نفــر را در سراســر 
می کنــد. تهدیــد  جهــان 

ــه  ــروز رابط ــه آرت ــا ب ــال ابت ــاس، احتم ــن اس ــر ای ب
ــدان  ــان و دن ــت ده ــت بهداش ــا وضعی ــتقیمی ب  مس

دارد.
 بــا وجــود ایــن بــه واســطه یــک راهــکار ســاده ولــی 
ــیاری  ــد بس ــا ح ــواک زدن ت ــی مس ــت یعن ــا اهمی ب
می تــوان مانــع از شــکل گیری یــا حتــی تشــدید 

ــاری شــد.  ــن بیم ای
ــا از بیــن بــردن بســیاری از میکروب هــای  مســواک ب
ــه بیماری هایــی همچــون  ــا ب ــدان، راه ابت دهــان و دن
ــد  ــر می خواهی ــن اگ ــد. بنابرای ــد می کن ــروز را س آرت
در آینــده بــه دردهــای اســتخوانی دچــار نشــوید  
بهداشــت دندان هــا را حتمــا جــدی بگیریــد. ســامتی

مسواک زدن برای جلوگیری از آرتروزایمپلنت برای این افراد ممنوع است

کاسنی در طب سنتی
گیــاه دارویــی کاســنی، گیاهــی بــا گل هــای آبــی 
اســت کــه بیشــتر در فصــل بهــار رشــد می کنــد 
ــدان  ــد آن دوچن ــز رش ــوب نی ــوای مرط و در ه

می شــود.
حمیدرضــا عبدوس، کارشــناس گیاهــان دارویی 
دربــاره  خــواص کاســنی می گویــد: تمامــی 
ــرگ  ــه و ب ــم از ریش ــنی اع ــمت های کاس قس
 مصــرف دارویــی دارنــد و مصــرف َدم کــرده برگ 
یــا ریشــه کاســنی بــه مقــدار یــک فنجــان قبــل 
از هــر وعــده غذایــی اثــر تقویتــی بــر معــده دارد 

و اشــتها را زیــاد می کنــد.
وی افــزود: بــرگ تــازه کاســنی حــاوی ویتامیــن 
»ث« فــراوان بــوده و از ایــن رو مصــرف آن 
التهابــات لثــه را کــه ناشــی از کمبــود ایــن 

ویتامیــن اســت، بهبــود می بخشــد.
مالیــدن  تحلیل رفتــه،  لثــه  بهبــودی  بــرای 

ــر روی  ــی ب ــتعمال خارج ــا اس ــاه ب ــاره گی عص
ــت. ــده اس ــه ش ــه توصی لث

ــادآور شــد:  ایــن کارشــناس گیاهــان دارویــی ی
شــربت تهیه شــده از جوشــانده ریشــه کاســنی 
ــط  ــا خل ــاوم ب ــک و مق ــرفه های خش ــرای س ب

ــود. ــه می ش ــظ توصی غلی
وی افــزود: کارشناســان َعــَرق کاســنی را در 

تصفیــه خــون موثــر می داننــد.
دیگــر  بــه  اشــاره  بــا  همچنیــن  عبــدوس 
خــواص َعــَرق ایــن گیــاه دارویــی تاکیــد کــرد: 
 بهره گیــری از َعــَرق کاســنی بــرای طــراوت 
و شــادابی پوســت و رهایــی از جــوش صــورت 

نیــز مؤثــر اســت.
 زیاده روی نکنید

ــن  ــواص ای ــه خ ــتها را از جمل ــش اش وی افزای
ــرف  ــزود: مص ــرد و اف ــوان ک ــی عن ــاه داروی گی
ایــن گیــاه دارویــی همچنیــن موجــب کاهــش 

کلســترول و LDL می شــود.

ــاس  ــر اس ــه ب ــه اینک ــاره ب ــا اش ــژاد ب یزدی ن
طــب ســنتی، گیــاه کاســنی دارای خــواص 
ــن  ــی ای ــدام هوای ــه داد: ان ــت، ادام ــر اس تب ب
ــم  ــرای هض ــاقه آن، ب ــرگ و س ــد ب ــاه مانن گی

ــت. ــد اس ــذا مفی غ
ــا اشــاره بــه اینکــه ایــن گیــاه در حاشــیه  وی ب
جاده هــا نیــز بــه وفــور یافــت می شــود، گفــت: 
بــر اســاس مطالــب منــدرج در کتــب پزشــکی 
قدیمــی، ایــن گیــاه همــراه مســافران بــوده و در 
ــرای درمــان گرمازدگــی  ــز ب بســیاری مواقــع نی

ــه اســت. ــرار می گرفت مــورد اســتفاده ق
یزدی نــژاد بــا اشــاره بــه اســتفاده از اندام هــای 
ــان  ــورمان خاطرنش ــاه در کش ــن گی ــی ای هوای
ریشــه  از  اروپایــی  کشــورهای  در   کــرد: 
و ســاقه های جــوان ایــن گیــاه بــه عنــوان 
 دمنــوش بــدون کافئیــن اســتفاده می شــود 
و در بســیاری از مــوارد حتــی جایگزیــن قهــوه و 

کاکائــو می شــود. شــهر خبــر

غذایــی ســالم  رژیــم  یــک  داشــتن   نقــش 
و مناســب بــرای مبتایــان بــه مشــکات تیروئیــد 
ــر  ــر نظ ــی زی ــه دارودرمان ــتن ب ــه داش ــار توج کن
متخصــص غــدد، از اهمیــت بســیاری بــرای ایــن 
ــل در  ــن دلی ــه همی ــت؛ ب ــوردار اس ــاران برخ بیم
ایــن مطلــب نگاهــی بــه خــوب و بدهــای غذایــی 
بــرای مبتایــان بــه کــم کاری یــا پــرکاری تیروئیــد 

انداخته ایــم.
 اگر تیروئیدتان پرکار است...

تــا  توت فرنگــی گرفتــه  از  توت هــا،  انــواع   .1
بلوبــری و تمشــک، بــرای کاهــش عائــم پــرکاری 
ــدار  ــا، مق ــن میوه ه ــتند. ای ــد هس ــد مفی تیروئی
ــرای  ــد را ب ــیدان های قدرتمن ــادی از آنتی اکس زی
سیســتم  درنتیجــه  می کننــد؛  فراهــم  بــدن 

ایمنــی بــدن را قــوی نگــه می دارنــد. یادتــان 
ــذاری  ــرای اثرگ ــا ب ــه توت ه ــوردن روزان ــد خ باش

ــت. ــب، الزم اس مناس
2. کلــم بروکلــی در گروهــی از مــواد غذایــی قــرار 
ــون  ــد هورم ــزان تولی ــد می ــه می توانن ــرد ک می گی
ــواد  ــروه از م ــن گ ــد. ای ــد را کاهــش بدهن تیروئی
غذایــی، ســبزی های کلمــی نــام دارنــد. بنابرایــن 
نیســتید  عاقه منــد  بروکلــی  بــه کلــم  اگــر 
می توانیــد از ســبزی های کلمــی دیگــر ماننــد 
گل کلــم و کاهوپیــچ اســتفاده کنیــد. افــراد مبتــا 
بــه پــرکاری تیروئیــد بایــد روزانــه یــک یــا چنــد 
وعــده مصرفــی از ســبزی های کلمــی را در برنامــه 

ــد. غذایــی خودشــان قــرار بدهن
3. ماهــی ســالمون حــاوی ویتامیــن D اســت که 

ــرد  ــرار می گی ــذی ضــروری ق ــواد مغ ــروه م  در گ
و البتــه مقــدار زیــادی از اســیدهای چــرب امــگا 3 

را هــم بــرای بــدن فراهــم می کنــد.
بــرای  عالــی  منابــع  از  یکــی  بوقلمــون،   .4
دریافــت پروتئیــن اســت و مصــرف آن بــرای 
ــرورت دارد.  ــا ض ــظ عضله ه ــرژی و حف ــد ان تولی
ــوان  ــه  عن ــش وزن ب ــه کاه ــه اینک ــه ب ــا توج ب
ــناخته  ــد ش ــرکاری تیروئی ــانه های پ ــی از نش یک
می شــود، دریافــت پروتئیــن کافــی می توانــد 
وزن ایــن بیمــاران را در محــدوده عــادی نگــه 
دارد. همــه وعده هــای غذایــی ایــن بیمــاران بایــد 

ــد. ــن باش ــاوی پروتئی ح
 اگر تیروئیدتان کم کار است...

ــدن  ــرل نش ــورت کنت ــد در ص ــم کاری تیروئی 1. ک
میــزان کلســترول بــد خــون را افزایــش می دهــد 
و درنتیجــه خطــر ابتــا بــه بیماری هــای قلبــی را 

بیشــتر خواهــد کــرد. بــا ایــن حــال، مــواد غذایــی 
حــاوی امــگا 3 التهــاب را کاهــش می دهنــد 
سیســتم ایمنــی را تقویــت می کننــد و خطــر 
ابتــا بــه بیماری هــای قلبــی را هــم پاییــن 
ــد و هــم  ــگا 3 دارن ــا، هــم ام ــد. ماهی ه می آورن
منبــع خوبــی بــرای دریافــت ســلنیوم محســوب 

ــش دارد. ــد نق ــه در تیروئی ــوند ک می ش
ــرای  ــری ب ــی دیگ ــع عال ــام، منب ــای خ 2. مغزه
دریافــت ســلنیوم محســوب می شــوند و در هــر 
موقعیتــی هــم می تــوان از آن هــا اســتفاده کــرد. 
ــا  ــه مغزه ــش از هم ــدق،  بی ــی و فن ــادام برزیل ب
حــاوی ســلنیوم هســتند و عملکــرد تیروئیــد 
را تنظیــم می کننــد. البتــه نبایــد در مصــرف 
مغزهــای خــام زیــاده روی کــرد؛ چــون ایــن مــواد 

ــد. ــادی دارن ــی زی ــی چرب غذای
3. یبوســت، یکــی از عائــم شــایع ابتــا بــه 

ــواد  ــن حــال، م ــا ای ــد اســت. ب ــم کاری تیروئی ک
ــان،  ــد ن ــبوس دار مانن ــات س ــاوی غ ــی ح غذای
ــم  ــذی مه ــواد مغ ــاوی م ــج ح ــی و برن  ماکارون
ــد  ــه می توانن ــتند و درنتیج ــادی هس ــر زی و فیب
ــه  ــد. البت ــک کنن ــرد روده کم ــم عملک ــه تنظی ب
ــی  ــد مصنوع ــون تیروئی ــا هورم ــد ب ــر می توان فیب
تداخــل ایجــاد کنــد و بعضــی از افــراد مبتــا بــه 
ــبوس دار  ــات س ــد از غ ــد، نبای ــم کاری تیروئی ک
اســتفاده کننــد. بــه  طــور کلــی، داروهــای تیروئیــد 
بایــد چنــد ســاعت قبــل یــا بعــد از مصــرف مــواد 
غذایــی حــاوی غــات ســبوس دار مصــرف شــوند.

4. لوبیــا، مــاده غذایــی مهــم و همــه کاره ای اســت 
ــد  ــاد می کن ــدی ایج ــدار و مفی ــرژی پای ــه ان  ک
افــراد  در  را  خســتگی  احســاس  درنتیجــه  و 
ــد.  ــد کاهــش می ده ــم کاری تیروئی ــه ک ــا ب مبت

ســامت هفته نامــه 

#طب_سنتی
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بهترین و بدترین خوراکی ها برای تیروئید

کوتاه اخبار
ساخت کلیه مصنوعی قابل کاشت 

در بدن
دانشــگاه های  از  تحقیقاتــی  تیــم  یــک  پژوهشــگران 
واندربیلــت و UCSF موفــق بــه ســاخت کلیــه مصنوعــی 

ــدند. ــو ش ــاوری  نان ــتفاده از فن ــا اس ب
 ASN Kidney Week نتایــج ایــن پــروژه در نشســت
2015 ارائــه شــده اســت. محققــان ایــن پــروژه بــا اســتفاده 
ــه  ــدند ک ــه ش ــاخت کلی ــه س ــق ب ــر موف ــی نانوفیلت از نوع
ــرای  ــون ب ــروه تاکن ــن گ ــدن اســت. ای ــل کاشــت در ب قاب
ــی  ــت مال ــون دالر حمای ــغ ۶ میلی ــروژه مبل ــن پ انجــام ای
از برنامــه زیســت  مهندســی و تصویربــرداری زیســتی 

دریافــت کرده انــد.
ــد  ــدن می توان ــت در ب ــل کاش ــی قاب ــه مصنوع ــن کلی ای
جایگزیــن مناســبی بــرای دیالیــز باشــد.  ایــن کلیــه 
ــورت  ــه ص ــه ب ــده ک ــی ش ــه ای طراح ــه گون ــی ب مصنوع
داخلــی درون بــدن قــرار داده و بــه مثانــه متصــل می شــود. 
ــدن نصــب می شــود و  ــی ب ــه اصل ــه نزدیــک کلی ایــن کلی

ــت. ایســنا ــدن نیس ــی از ب ــه اصل ــش کلی ــه زدای ــاز ب نی

 تشخیص آلزایمر از طریق 
بزاق دهان

محققــان دانشــگاه اوکلند میشــیگان دریافته انــد مولکول های 
ــه شناســایی  ــه زودی ب ــزاق دهــان ب کوچــک موجــود در ب
ــه بیمــاری آلزایمــر  افــرادی کــه در معــرض خطــر ابتــا ب

قــرار دارنــد، کمــک خواهــد کــرد.
بــه گفتــه محققــان، مولکول هــای بــزاق دهــان می تواننــد 
نشــانگر زیســتی نویدبخــش و مطمئــن بــرای پیش بینــی 
ایــن مشــکل نورولوژیکــی باشــند کــه بــه گفتــه محققــان 
تــا ســال 2050 تبدیــل بــه یــک اپیدمــی جهانــی خواهــد 
شــد. اســتوارت گراهــام، یکــی از اعضــای گــروه تحقیــق، 
ــد  ــات می کن ــم مــا اثب ــد: »مطالعــه تی ــاره می گوی در این ب
ــان  ــزاق ده ــا و ب ــتفاده از متابولومیک ه ــال اس ــه احتم ک
بــرای تشــخیص اولیــه بیمــاری آلزایمــر وجــود دارد.« مهــر

جی پی اس مغز شناسایی شد
روزانــه میلیارد هــا نفــر در سراســر جهــان بــه راحتــی 
ــد و  ــیریابی می کنن ــگاه را مس ــا دانش ــزل ی ــل کار، من مح
ــه  ــی ب ــن توانای ــزرگ ای ــه مقصــد می رســند. قســمت ب ب
صــورت ناخــوداگاه و توســط مغــز انجــام می شــود.قابلیت 
ــه  ــک منطق ــه ی ــوط ب ــط مرب ــی محی ــیریابی و ارزیاب مس
شــبیه بــه اســب دریایــی در هیپوکامپــوس مغــز و در لــوب 

ــورال اســت. تمپ
مطالعــات جدیــد نشــان می دهــد مکانیســم دقیــق 
از ســلول های  ناوبــری مغــز، متشــکل  و  مســیریابی 
مکانــی هیپوکامپــوس اســت کــه فعالیــت الکتریکــی آن 
بــر مبنــای موقعیــت مکانــی فــرد، کــم و زیــاد می شــود. 
محققــان بــا اســتفاده از نمونه هــای حیوانــی نحــوه 
رمزگشــایی دانــش محیطــی و مســیریابی مغــز را بررســی 

ــد.  کردن
محققــان یــک معمــای مســیریابی بــرای موش هــا طــرح 
ــز  ــی مغ ــت الکتریک ــش، فعالی ــن آزمای ــد و در حی کردن

ــا ابــزار پیشــرفته بررســی کردنــد. ایرنــا آنــان را ب

تغذیه
خواص فوق العاده مصرف خرما در 

ماه رمضان 
ــگام  ــه هن ــد ک ــه می  کنن ــب متخصصــان توصی اغل
نوشــیدن چــای از جملــه در وعــده افطــاری در مــاه 
مبــارک رمضــان، خرمــا را جایگزیــن قنــد یــا شــکر 

. کنید
ــوالت  ــان محص ــژه  ای در می ــگاه وی ــا از جای خرم
دارای  خرمــا  اســت.  برخــوردار  کشــاورزی 
ــواد  ــیاژ، م ــز، آب، موس ــاکارز، گلوک ــوز، س فروکت
 A ،B آلبومینوئیــدی و پکتیکــی، ویتامین  هــای
C ،D، و E و اماحــی نظیــر روی، منگنــز، فســفر  

ــت. ــیم اس ــن و کلس آه
ــرف  ــت و مص ــذی و انرژی زاس ــیار مغ ــا بس خرم
ــام  ــی، انج ــی، ورزش ــای بدن ــگام فعالیت ه آن هن
مفیــد  می  توانــد  روزه داری  و  فکــری  کارهــای 
ــوی  ــذی و مق ــیار مغ ــوه ای بس ــا می ــد. خرم باش
غذایــی  برنامــه  در  اســت کــه  بهتــر  و  بــوده 
ــد  ــال رش ــان در ح ــودکان و نوجوان ــالمندان، ک س

ــود.  ــده ش گنجان
خرمــا دارای قنــد فراوانــی اســت و خاصیــت 
ــه  ــرادی ک ــا اف ــزاج ی ــراد گرم م ــذا اف ــرم دارد. ل گ
ــوردن آن  ــد در خ ــد، بای ــدی دارن ــای قن بیماری  ه

ــد. ــاط کنن احتی
خرمــا ویتامین  هــای متعــددی دارد؛ ویتامیــن 
ــم  ــی چش ــت بینای ــبب تقوی ــود در آن س A موج

می  شــود.
خرمــا بــه واســطه داشــتن ترکیبــات متعــدد 
در پیشــگیری و کنتــرل بســیاری از بیماری  هــا 
 نقــش دارد؛ پیشــگیری از بیماری  هــای قلبــی 
ــروز  و عروقــی، حــوادث مغــزی و پیشــگیری از ب
بعضــی ســرطان ها، دربــاره خرمــا مطــرح شــده و 

بــه اثبــات رســیده اســت. 
خرمــا دارای ویتامین  هــای A و C اســت کــه 
و طــراوت  مــو  ناخــن، رشــد  تقویــت   ســبب 
ویتامین هــای  می  شــود.  پوســت  زیبایــی  و 
ــظ  ــد و حف ــت رش ــبب تقوی ــا، س ــود در خرم موج

ســامت دهــان و دنــدان می  شــود.
خرمــا یکــی از مــواد مؤثــر در بهبــود حافظــه 
 B گــروه  ویتامین  هــای  از  مناســبی  منبــع   و 
ــب  ــن ترتی ــت و بدی ــز اس ــن و منگن ــلنیوم، آه س
ــت  ــرای تقوی ــبی ب ــی مناس ــاده غذای ــد م می توان

ــد. ــه باش حافظ
خرمــا ســبب تقویــت و تنظیــم دســتگاه گــوارش 
ــده  ــید مع ــود در آن، اس ــات موج ــت و ترکیب اس
معده شــان  کــه  افــرادی  می  کنــد.  تنظیــم  را 
ــاح  ــه اصط ــا ب ــد ی ــح می  کن ــی ترش ــید اضاف اس
چنــد  می  تواننــد  می  کنــد،  تــرش  معده شــان 
عــدد خرمــا را لــه کــرده و در آبجــوش ریختــه، هــم 

زده و آب آن را بنوشــند.
را  روده هــا  و  دارد  ملیــن  خاصیــت  خرمــا 
ــود  ــک موج ــاده نیکوتینی ــد. م ــازی می کن پاک س
ــع  ــرای رف ــر ب ــاده مؤث ــی فوق  الع ــا، داروی در خرم

ایرنــا اســت.  روده ای  ناراحتــی 

زیبایی

میوه هایی برای الغر شدن 
بــه خودتــان  نیســت  نیــازی  وزن  بــرای کاهــش 
گرســنگی بدهیــد و زجــر بکشــید. کافــی اســت اصــول 

ــد.  ــاد بگیری ــری را ی الغ
یعنــی اینکــه میــزان کالــری دریافتــی را کاهــش دهیــد، 
ورزش کنیــد و در کنــار آن از بعضــی مــواد طبیعــی 
ــد  ــک می کنن ــدن را تحری ــه متابولیســم ب ــده ک الغرکنن
ــواد  ــن م ــن ای ــد. از بی ــره ببری ــی به ــورت اصول ــه ص ب

ــد. ــار را دارن ــترین اعتب ــا بیش ــی، میوه ه طبیع
میوه هــای کم کالــری و سرشــار از آب و فیبــر کــه 
ــک  ــین ها کم ــع توکس ــه دف ــرده و ب ــه ک ــدن را تصفی ب
برنامــه   یــک  کنــار  در  می کننــد. شــما می توانیــد 
ــرف  ــا مص ــن میوه ه ــب از ای ــت و مناس ــی درس غذای
ــر  ــدام نزدیک ت ــب ان ــدف تناس ــه ه ــا ب ــرده و نه تنه ک
شــوید، بلکــه ویتامین هــا و مــواد معدنــی خوبــی نیــز 

ــد.  ــت کنی دریاف
 گالبی، قهرمان فیبر

گابــی میــوه خوشــمزه، آبــدار و پرطرفــداری اســت کــه 
فیبــر زیــادی در خــود جمــع کــرده اســت. اگــر تصمیــم 
ــه  ــی را در برنام ــا گاب ــد، حتم ــم کنی ــد وزن ک گرفته ای
ــد  ــد آن بهره من ــد و از فوای ــان بگنجانی ــی روزانه ت غذای

شــوید.
 سیب، دشمن چربی و اضافه وزن

ــن  ــز؛ ای ــا قرم ــد ی ــبز باش ــیب س ــد س ــی نمی کن فرق
میــوه بهشــتی نیــز بــرای کاهــش وزن فوق العــاده 

ــت. اس
 موز

مــوز، میــوه ای ســالم و حــاوی میــزان زیــادی فیبــر و 
همچنیــن پتاســیم اســت. ایــن میــوه بــرای افــرادی که 
بــه دنبــال کاهــش وزن و تناســب انــدام هســتند، نیــز 

ــت.  ــاده اس فوق الع
 کیوی، قهرمان ویتامین C و سیرکننده

اســت  فیبــر  از  سرشــار  میوه هــای  جــزو  کیــوی 
ــیری  ــاس س ــاد احس ــذا و ایج ــم غ ــرای هض ــه ب ک

می کنــد. عمــل  مؤثــر  طوالنی مــدت 
ــرای  ــد و ب ــن C می دانن ــع ویتامی ــوه را منب ــن می  ای
ــه  ــد الغــر شــوند، بســیار توصی افــرادی کــه قصــد دارن

می شــود.
 توت فرنگی، مفیدتر از آنچه فکرش را می کنید

توت فرنگی هــای کوچــک و خوشــرنگ در کاهــش 
ترشــح  باعــث  چــون  دارنــد؛  زیــادی  تأثیــر  وزن 
هورمون هایــی می شــوند کــه بــا تجمــع چربی هــا 
مقابلــه می کنــد و متابولیســم بــدن را بــه کار می انــدازد. 
توصیــه می کنیــم کــه از ایــن میــوه بــدون افــراط 
ــالم  ــی س ــم غذای ــک رژی ــوب ی ــط و در چارچ و تفری
و مناســب بهــره ببریــد. توت فرنگــی، یــک میــوه 

ضدالتهــاب نیــز محســوب می شــود.
 نکتــه آخــر اینکــه بــا مصــرف ایــن میوه هــا، ویتامیــن 
و مــواد معدنــی خوبــی جــذب بدنتــان می شــود، زودتــر 
بــه هدفتــان می رســید و بســیاری از بیماری هــا از 
شــما دور می شــود؛ یعنــی یــک تیــر و چندیــن نشــان. 
ــا حــد امــکان از میوه هــای ســالم  ــم ت ــه می کنی توصی

طبیعــی و ارگانیــک اســتفاده کنیــد. جــام جــم

خانواده
 عالئم بیماری های خطرناک 

در کودکان 
 هنگامــی کــه کــودکان رفتــار معمــول را دارنــد

اغلــب شــرایط طبیعــی اســت و چنــدان جــای 
ــطح  ــه س ــر متوج ــا اگ ــدارد؛ ام ــود ن ــی وج نگران
غیرمعمــول ناراحتــی در کــودک خــود شــده اید، 
ممکــن اســت مشــکلی بزرگ تــر پیــش آمــده 

ــد. باش
آشــنا  نشــانه ها  ایــن  از  بعضــی  بــا  ادامــه  در 
 می شــویم کــه نیازمنــد توجــه بیشــتر هســتند 
ــداوم آن هــا مراجعــه  و ممکــن اســت در صــورت ت

بــه پزشــک ضــروری باشــد.
 واکنش نشان ندادن نوزاد به صداهای 

بلند
اگــر نــوزادان از قــدرت شــنوایی برخــوردار نباشــند یا 
مشــکلی در ایــن زمینــه داشــته باشــند، نمی تواننــد 
مشــکل خــود را بــه زبــان بیاورنــد. همچنیــن آن هــا 
نســبت بــه محرک هــای مختلــف آن گونــه کــه 

ــد.  ــش نشــان نمی دهن ــی رود، واکن ــار م انتظ
ــما  ــوزاد ش ــد ن ــای بلن ــدید صداه ــه ُش ــر متوج اگ
را اذیــت نمی کنــد یــا وی واکنشــی بــه آن هــا 
ــه  نشــان نمی دهــد، در کوتاه تریــن زمــان ممکــن ب

ــد. ــه کنی ــک مراجع پزش
 ناشنوایی

می شــوند  بزرگ تــر  کــودکان  کــه  همان گونــه 
موســیقی  پخــش  دســتگاه های  معــرض  در  و 
قابــل حمــل، سیســتم های اســتریو، بازی هــای 
ــلوغ  ــای ش ــی خیابان ه ــون و حت ــی، تلویزی ویدئوی
شــهر قــرار می گیرنــد، قــدرت شــنوایی آن هــا 

ــود.  ــه ش ــر مواج ــا خط ــت ب ــن اس ممک
 تب و سردرد شدید

ــد  ــی مانن ــطه بیماری های ــه واس ــب ب ــودکان اغل ک
ــی دچــار  ــای جزئ ــده و عفونت ه ــای مع ویروس ه

ــوند.  ــب می ش ت
هنگامــی کــه تــب زیــاد بــا ســردرد همــراه می شــود 
ــه  ــی ب ــودک تمایل ــه ک ــت ک ــدید اس ــان ش و چن
بــاز نگهداشــتن چشــم های خــود نــدارد، ایــن 
می توانــد نشــانه ای از مشــکلی بزرگ تــر باشــد 
ــک  ــه پزش ــن ب ــان ممک ــن زم ــد در کوتاه تری و بای

ــد. ــه کنی مراجع
 مشکل تمرکز

کــودکان نمی تواننــد بــه شــما بگوینــد کــه از تــاری 
ــز  ــوان از متمرک ــه نات ــا اینک ــد ی ــج می برن ــد رن دی
کــردن چشــم های خــود هســتند؛ امــا روش هایــی 
ــن  ــایی ای ــه شناس ــد ب ــه می توانن ــد ک ــود دارن وج

شــرایط کمــک کننــد. 
ــز  ــام متمرک ــز روی اجس ــما هرگ ــودک ش ــر ک اگ
ــد.  ــاع دهی ــک اط ــه پزش ــرایط را ب ــود ش نمی ش

غ ســیمر

بهداشــت،  وزارت  اطاعیه هــای  طبــق 
ــتان  ــران و در اس ــو در ای ــه کنگ ــب کریم ت
ــد  ــا بای ــرل اســت؛ ام ــان تحــت کنت اصفه
ــرل  روش هــای پیشــگیری و راه هــای کنت

آن را بدانیــم.
ــر  ــا دکت ــی را ب ــه گفت وگوی ــن رابط در ای
رضــا فدایــی، متخصــص بیماری هــای 
عفونــی و مســئول بیماری هــای واگیــردار 
دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان، انجــام 
ــاره  ــتری درب ــات بیش ــا اطاع ــم ت داده ای
باشــیم.  داشــته  کنگــو  کریمــه  تــب 
ادامــه  در  را  گفت وگــو  ایــن  مشــروح 

نیــد: ا می خو
 تب کریمه کنگو توسط دام به 

انسان منتقل می شود؛ آیا همه 
افرادی که با دام سروکار دارند، 

این روزها باید نگران باشند؟ 
ــده ای  ــرای ع ــا دام ب ــتن ب ــروکار داش س
از افــراد بــه شــکل دامــداری، قصابــی 
و صنایــع مرتبــط بــا دام، یــک شــغل 
اســت. در ایــن گروه هــای شــغلی بعضــی 
و  اســت  مطــرح  همیشــه  احتیاط هــا 
ــت. ــو نیس ــه کنگ ــب کریم ــه ت ــص ب مخت

ــتند،  ــاط هس ــا دام در ارتب ــه ب ــرادی ک اف
بایــد دربــاره ایــن بیمــاری و مســائل 
ــا  ــا ب ــد ت ــت کنن ــواردی را رعای ــر آن م دیگ
ــا  ــه بیماری ه ــا ب ــردی از ابت ــت ف حفاظ

ــود. ــگیری ش پیش
بیمــاری  یــک  کنگــو،  کریمــه  تــب 
ــت  ــگیری اس ــل پیش ــا قاب ــاک، ام خطرن
کــه در واقــع یــک بیمــاری شــغلی تلقــی 

. د می شــو

 یکی از توصیه ها این است که از 
نگهداری دام به جز در موارد ضروری 

جلوگیری شود؛ علت چیست؟ مگر 
از ظاهر دام نمی توان تشخیص داد 

که بیمار است یا خیر؟ 
ــب کریمــه کنگــو از  درخصــوص بیمــاری ت
ظاهــر دام نمی تــوان بیمــار بــودن آن را 
تشــخیص داد؛ ایــن ویــروس در بــدن دام 
بــه مــدت یــک هفتــه هســت و بعــد پــاک 
ــانه ای  ــه، نش ــک هفت ــن ی ــود. در ای می ش
متوجــه  دامپزشــک  نــدارد کــه  وجــود 
دامپزشــکی  همــکاران  شــود.  بیمــاری 
مطالعاتــی  انجــام  جریــان  در  گاهــی 
دام،  ســامت گله هــای  بررســی  بــرای 
و  می دهنــد  انجــام  خون گیری هایــی 
ــد از  ــد درص ــود چن ــخص می ش ــد مش بع
ــور  ــه منظ ــن ب ــد؛ ای ــوده بوده ان ــا آل آن ه
بررســی های علمــی مفیــد اســت؛ لــذا 
توصیــه شــده از نگهــداری دام در مجــاورت 
و  شــود  خــودداری  مســکونی  منــزل 
ــازل  ــه از من ــا فاصل ــکان ب ــا حتی االم دام ه

مســکونی باشــند.
ــاری  ــوع بیم ــه هــر حــال بیــش از 150 ن ب
ــود دارد  ــان و دام وج ــن انس ــترک بی مش
کــه یکــی از آن هــا تــب کریمــه کنگــو 

ــت. اس
 آیا پرنده هایی مثل قناری که در 

منازل نگهداری می شود، امکان 
ناقل بیماری تب کریمه کنگو بودن 

را دارند؟ 
در  بــه جــز شــترمرغ  پرنــدگان  خیــر؛ 
ــای  ــتند و ج ــاری نیس ــن بیم ــرض ای مع

نگرانــی وجــود نــدارد.
 آیا انتقال فقط از طریق گزشِ 

کنه ناقل اتفاق می افتد؟ 
انتقــال از راه گــزش کنــه بســیار مهــم 
اســت؛ یعنــی اگــر کنــه ای آلــوده بــه 
ویــروس تــب کریمــه کنگــو باشــد و ســطح 
را  ویــروس  بگــزد، می توانــد  را  پوســت 
وارد بــدن کــرده و انســان را آلــوده بــه تــب 

ــد. ــو کن ــه کنگ کریم
ــده شــده در مواقعــی وقتــی  همچنیــن دی
ــرد آن  ــه روی ســطح پوســت اســت، ف کن
ــد و قطعــا  ــه می کن را روی پوســت خــود لِ
ــه  ــون ل ــت؛ چ ــتباه اس ــم اش ــن کار ه ای
کــردن کنــه باعــث فرورفتــن نیــش آن در 
پوســت بــدن می شــود؛ بنابرایــن بایــد کنــه 
ــم. ــار بگذاری ــه آرامــی جــدا کنیــم و کن را ب

را  دام  کنــه  دامداری هــا  محیــط  در 
ــت؛  ــوده اس ــه آل ــک هفت ــزد و دام ی می گ
ــی داشــته باشــد و در  ــه عامت ــدون اینک ب
ایــن مدت زمــان، چنانچــه فــرد دام را ذبــح 
ــل پخــش  ــه دلی ــان لحظــه ب ــد، در هم کن
شــدن خــون و ترشــحات دام؛ ممکــن 
ــود. ــوده ش ــده دام، آل ــرد ذبح کنن ــت ف اس

بیمــاری  ناقــل  هفتــه  یــک  فقــط  دام 
ــه همیــن دلیــل گفتــه می شــود  اســت و ب
ــر  ــت؛ اگ ــاب اس ــاری کمی ــن بیم ــه ای ک
مادام العمــر آلــوده بودنــد، تعــداد مبتایــان 

افزایــش بســیاری پیــدا می کــرد.
 بعد از افردی که در دامداری ها 
مشغول به کار هستند، به لحاظ 
مصرف گوشت، نگرانی هایی هم 

در خانواده ها وجود دارد؛ آیا نباید 
گوشت تازه بخریم؟ 

اگــر گوشــت مــورد مصــرف را از قصابی هــا 
و مراکــز مجــاز خریــداری کنیــم کــه آن هــا 
ــای  ــد، ج ــتارگاه می آورن ــت را از کش گوش
هیچ گونــه نگرانــی وجــود نــدارد؛ زیــرا 
ذبــح در کشــتارگاه در  از  بعــد  گوشــت 
 24 مــدت  بــه  پیش ســرد  ســالن های 
ســاعت در معــرض ســرما بــوده و اگــر هــم 

ــت. ــه اس ــن رفت ــته، از بی ــی داش آلودگ
گاهــی ُمهــر کشــتارگاه روی الشــه گوشــت 
وجــود دارد کــه نشــان می دهــد گوشــت از 
کشــتارگاه ها و مراکــز مجــاز بــه قصابی هــا 

منتقــل شــده اســت.
ــازه ای کــه از دامــی  ــی گاهــی گوشــت ت ول
خــارج از کشــتارگاه ذبــح شــده بــه دســت 
ــال  ــد آن را در یخچ ــواده ای برســد، بای خان
ــداری  ــانتیگراد نگه ــه س ــا 4 درج ــن 1 ت بی
کننــد تــا اســیدی شــدن گوشــت باعــث از 

ــی آن شــود. بیــن رفتــن آلودگــی احتمال
توصیــه بهداشــتی همیشــگی بــه افــراد 
ــات  ــدن قطع ــگام بری ــه هن ــت ک ــن اس ای
اســتفاده کننــد؛  دســتکش  از  گوشــت 
ــه  ــت ک ــده ای اس ــت زن ــت باف ــون گوش چ
ــا ویــروس در  احتمــال وجــود میکــروب ی
آن وجــود دارد؛ بنابرایــن همیشــه بایــد 
ــر  ــردن گوشــت و جگ ــه ک ــرای قطعه قطع ب

ــود. ــتفاده ش ــتکش اس ــد از دس بای

 افردی که به تب کریمه کنگو 
مبتال می شوند، در مراحل اولیه چه 

عالئمی در آن ها دیده می شود؟ 
ــت  ــادر صحب ــاری ن ــک بیم ــاره ی ــا درب م
می کنیــم کــه آمــار مبتایــان بــه آن در 
ــت؛  ــدک اس ــیار ان ــا بس ــور م ــهر و کش ش
ســال های گذشــته  در  طــوری کــه  بــه 
ــن  ــه ای ــا ب ــدی ابت ــش 50 درص ــا کاه ب
مواجــه  اصفهــان  اســتان  در  بیمــاری 
ــر در  ــار، 4 نف ــن آم ــق آخری ــم. طب بوده ای
ــب  ــروس ت ــه وی ــن اســتان مشــکوک ب ای
ــت  ــط قطعی ــه فق ــد ک ــو بودن ــه کنگ کریم
ــه  ــگاه ب ــا در آزمایش ــر از آن ه ــای 2 نف ابت

ــت. ــیده اس ــد رس تأیی
اگــر در اثــر گــزش کنــه یــا ذبــح دام، 
ــروس شــد، بعــد از  ــن وی فــردی دچــار ای
چنــد روز احســاس بــدن درد، ســردرد و تــب 

دارد کــه در آن لحظــه قابــل متمایــز بــودن 
ــرماخوردگی  ــل س ــا مث ــایر بیماری ه از س
نیســت؛ امــا بعــد از گذشــت 4 روز آثــاری 
از خونریزی هــای زیــر پوســتی، خونریــزی 
واضح تــر  خونریزی هــای  و  بینــی  از 
در آن هــا مشــاهده می شــود کــه در آن 
حالــت تــب و خونریــزی بــا هــم مشــاهده 
می شــود و فــرد مشــکوک بــه تــب کریمــه 
ــود و  ــتری ش ــد بس ــه بای ــت ک ــو اس کنگ

ــرد. ــرار گی ــان ق تحــت درم
 تب کریمه کنگو درمان هم دارد؟ 
ــز  ــدت 10 روز تجوی ــه م ــی ب ــه؛ داروهای بل
ــرای پیشــگیری از عــوارض  می شــود کــه ب

ــر اســت. آن بســیار مؤث
اگــر فــردی مشــکوک بــه تــب کریمــه 
ــتری  ــتان بس ــد در بیمارس ــود، بای ــو ب کنگ
شــود و داروهــا را مصــرف کنــد؛ چــون ایــن 

ــت. ــرپایی نیس ــاری س ــک بیم ی
ــه در  ــت ک ــن اس ــت ای ــز اهمی ــه حائ نکت
واقــع اگــر ذبــح خــارج از کشــتارگاه انجــام 
ــاری  ــن بیم ــوارد ای نمی شــد، ۹5 درصــد م

اتفــاق نمی افتــاد.
 روستائیان که دام را در مجاورت 
منازل خود نگهداری و برای مصرف 
از گوشت آن ها استفاده می کنند، 

باید چه اقداماتی انجام دهند؟ 
وجــود  کشــتارگاهی  کــه  روســتاها  در 
نــدارد، بایــد حیــن ذبــح دام از دســتکش، 
روپــوش و ماســک اســتفاده شــود و فــرد 
ذبح کننــده حیــن انجــام کار بــه هیــچ 
عنــوان چاقــو را در دهــان خــود قــرار ندهــد.

بهداشــت دام و مــواد غذایــی اصولــی کلــی 
ــه  ــب کریم ــل ت ــی مث ــه بیماری های دارد ک
کنگــو بهانــه ای بــرای مطــرح کــردن آن هــا 

می شــود.
از  خــارج  در  دام  ذبــح  قانــون،  طبــق 
ــون  ــن قان ــت و ای ــوع اس ــتارگاه ممن کش
زمانــی وضــع شــده کــه تــب کریمــه کنگــو 
بنابرایــن  نمی شــناخت؛  اصــا کســی  را 
ایــن مــوارد از اصــول بهداشــتی اســت.

ــبختانه  ــان خوش ــتان اصفه ــهر و اس در ش
ــا رعایــت  شــرایط تحــت کنتــرل اســت و ب
ــه  ــب کریم ــد ت ــده از تهدی ــوارد مطرح ش م

ــرد. ایمنــا ــم ک ــور خواهی ــو هــم عب کنگ

مسئول بیماری های واگیردار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان: 

تب کریمه کنگو یک بیماری  خطرناک، اما قابل پیشگیری

،،
تــب کریمــه کنگــو، بیمــاری جدیــد 
جرجانــی  و  نیســت  نوظهــوری  و 
در کتــاب گنجینــه خوارزمشــاهی 
کــرده  صحبــت  آن  از  هــم  خــود 

اســت
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 فعالیت ۶۰۰ خیریه تخصصی 

در استان اصفهان
ــت ۶۰۰  ــه فعالی ــاره ب ــا اش ــان ب ــتاندار اصفه اس
خیریــه تخصصــی در اســتان اصفهــان گفــت: 
بــرای اولیــن بــار در کشــور، خیریــه حضــرت امــام 
 موســی کاظــم )ع( بــا هــدف آزادی زندانیــان مالی 
و کمــک بــه خانواده هــای زندانیــان و بهبــود 
ــان  ــی زندانی ــتی و رفاه ــی، بهداش ــای فیزیک فض

ــرد. ــه  کار ک ــاز ب آغ
رســول زرگرپــور در دیــدار بــا ســید اســدهللا 
جوالیــی، رئیــس ســتاد دیــه کشــور، اظهــار 
بــرای  مردمــی  جمــع آوری کمک هــای  کــرد: 
آزادی زندانیــان جرائــم غیرعمــد بــه یــک ســنت 
 حســنه و نهضــت و جریــان عمومــی تبدیــل شــده 

است.
ــی  ــای مردم ــع آوری کمک ه ــه داد: جم وی ادام
بــرای آزادی زندانیــان جرائــم غیرعمــد، کار بســیار 

ــا ارزش و شــایان تقدیــری اســت. بــزرگ، ب
وی بــا اشــاره بــه اینکــه مــردم اصفهــان در 
ــد  ــی دارن ــور پررنگ ــا حض ــل فعالیت ه ــن قبی ای
ــان  ــتان اصفه ــرای اس ــران ب ــود خی ــزود: وج اف
ــا  ــی رود و همایش ه ــمار م ــه ش ــار ب ــک افتخ  ی
ــی و ایــن قبیــل اقدامــات  و برنامه هــای تلویزیون
باعــث شــده کــه ایــن کار بــه یــک ســنت حســنه 

تبدیــل شــود.
گذشــته  ســال های  در  کــرد:  بیــان  زرگرپــور 
آزادی  بــرای  مردمــی  جمــع آوری کمک هــای 
صــورت  مــوردی  غیرعمــد  جرائــم  زندانیــان 
ــک  ــه ی ــر ب ــال های اخی ــی در س ــت؛ ول می گرف
عمومــی  جریــان  و  نهضــت  حســنه،   ســنت 
ــز  ــیار حائ ــه بس ــده ک ــل ش ــه تبدی ــجره طیب و ش

ــت. ــت اس اهمی
وی بــا بیــان اینکــه امیــد زندانیــان پــس از خــدا 
ــئوالن  ــران و مس ــندانه خی ــات خداپس ــه اقدام ب
ــد  ــف خداون ــه لط ــبختانه ب ــت: خوش ــت، گف اس
ایــن برنامه هــا بســیار پربرکــت بــوده و ســال 
ــه ای اجــرا  ــه ســال برنامه هــای جدیــد و خالقان ب

می شــود.
ــت ۶۰۰  ــه فعالی ــاره ب ــا اش ــان ب ــتاندار اصفه اس
خیریــه تخصصــی در اســتان اصفهــان ادامــه داد: 
بــرای اولیــن بــار در کشــور، خیریــه حضــرت امــام 
موســی کاظــم )ع( بــا هــدف آزادی زندانیــان 
زندانیــان  خانواده هــای  بــه  کمــک  و   مالــی 
ــی  ــتی و رفاه ــی، بهداش ــای فیزیک ــود فض و بهب
ــت  ــدت فعالی ــرد و در م ــه کار ک ــاز ب ــان آغ زندانی
خــود اقدمــات خوبــی را در جهــت کمــک بــه 
انجــام  بــه  آن هــا  خانواده هــای  و  زندانیــان 

ــت. ــانده اس رس
تلویزیونــی  برنامه هــای  پخــش  افــزود:  وی 
ــه  ــردم را ب ــات م ــز احساس ــوص نی ــن خص در ای
ــردم  ــه م ــود ک ــث می ش ــدازد و باع ــان می ان جری
ــه آزادی  ــک ب ــر و کم ــای خی ــام کاره ــرای انج ب
زندانیــان جرائــم غیرعمــد پیشــقدم شــوند. ایکنــا

گردشگری
 بازدید 4 هزار و 7۰۰ گردشگر خارجی 

از چهارمحال و بختیاری 
مدیــر کل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و 
ــال  ــت: س ــاری گف ــال و بختی ــگری چهارمح گردش
ــاط  ــزار و ۷۰۰ گردشــگر خارجــی از نق گذشــته ۴ ه

ــد. ــد کردن ــتان بازدی ــف اس مختل
ــاغ  ــدازی 12 ب ــه راه ان ــاره ب ــا اش ــکری ب ــن عس بهم
گردشــگری در اســتان اظهــار داشــت: در حــال 
ــگاه  ــل، ۷ اقامت ــافر، 15 هت ــه مس ــر ۷۶ خان حاض
 12 و  مســافرتی  خدمــات  دفتــر   2۰ بوم  گــردی، 
 مرکــز رزرواســیون و اطالع رســانی در اســتان وجــود 

دارد.
وی بــا اشــاره بــه افزایــش تعــداد تخت هــای 
اســتان از 85۰ بــه 2۴۰۰ تخــت افــزود: ســال 
ــاط  ــزار و ۷۰۰ گردشــگر خارجــی از نق گذشــته ۴ ه
مختلــف اســتان بازدیــد کردنــد؛ ضمــن اینکــه 
بــا اصفهــان،  رایزنــی  از طریــق  ســعی داریــم 
گردشــگران خارجــی را بــه ســمت اســتان هدایــت 

ــم. کنی
مدیــر کل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و 
ــه  ــا اشــاره ب ــاری ب گردشــگری چهارمحــال و بختی
طــرح جامــع گردشــگری اســتان بیــان کــرد: ایــن 
طــرح تهیــه و تصویــب و طبــق نامــه ای کــه تنظیــم  
شــده، بایــد متناظــر بــا طــرح، دولــت اعتبــارات در 
اختیارمــان قــرار دهــد؛ در همیــن راســتا 3 میلیــارد 
و 8۰۰ میلیــون تومــان اعتبــار بــرای منطقــه مشــایخ 
ــعی  ــه س ــه ای ک ــه گون ــت؛ ب ــه اس ــاص یافت اختص
داریــم امســال در منطقــه دوپــالن زیــپ الیــن 

ــم. ــدازی کنی راه ان
عســکری بــا بیــان اینکــه ســال گذشــته 32 میلیارد 
تومــان تســهیالت در حــوزه گردشــگری از صنــدوق 
ــرد:  ــان ک ــد، خاطرنش ــت ش ــی پرداخ ــعه مل توس
امســال بخــش خصوصــی، 155 میلیــارد تومــان در 
ــرده  ــرمایه گذاری ک ــتان س ــگری اس ــش گردش بخ

اســت.
در  نقــش صنایــع دســتی  بــه  اشــاره  بــا  وی 
ــم،  ــث خات ــتان در بح ــت: اس ــتغال گف ــاد اش ایج
دارد؛  زیــادی  قابلیت هــای  نمــد  و  ســرمه دوزی 
ــراث فرهنگــی آمادگــی  ــه ســازمان می ضمــن اینک
نقــاط  در  دســتی  صنایــع  بازارچــه  راه انــدازی 
مختلــف اســتان را دارد؛ در همیــن راســتا راه انــدازی 
مجتمع هــای کارگاهــی صنایــع دســتی بــرای افــراد 
ــتی  ــع دس ــه صنای ــد در زمین ــت و توانمن کم بضاع
ــی و انعقــاد تفاهم نامــه  ایجــاد تشــکل های صادرات
ــن  ــات ای ــر اقدام ــف از دیگ ــا دســتگاه های مختل ب
ــال  ــت. س ــتی اس ــع دس ــه صنای ــازمان در زمین س
گذشــته 5 میلیــارد تومــان تســهیالت در حــوزه 
صنایــع دســتی بــه متقاضیــان در اســتان پرداخــت 

ــد. مهــر ش

شــهرضا  شهرســتان  گردشــگری  جاذبه هــای 
تلفیقــی از زیبایــی طبیعــت بکــر و خــدادادی 
و تاریــخ ایــن شهرســتان، در انتظــار میهمانــان 

نــوروزی اســت. 
 جاذبه های طبیعی

شهرســتان شــهرضا بــا توجــه بــه موقعیــت خــاص 
ــری  ــی کوهســتانی و کوی ــی و آب و هوای جغرافیای
آن،  وجــود  مناطــق  از  بعضــی  در  همچنیــن  و 
ــر  ــاله،  ه ــی هزارس ــن تاریخ ــارها و اماک چشمه س
ــذوب  ــتان مج ــار و تابس ــل به ــده ای را در فص بینن

خــود می کنــد.
تفریحــی  مرکــز  چنــد  دارای  ایــن شهرســتان 
طبیعــی اســت کــه نه تنهــا اهالــی شهرســتان 
بلکــه مــردم شــهرهای همجــوار معمــوال در روزهای 
ــا  ــه آن محل ه ــح ب ــردش و تفری ــرای گ ــل ب تعطی
عزیمــت می کننــد. مهم تریــن ایــن مراکــز عبارتنــد 
ــان و  ــفرجان، هونج ــتاهای اس ــه های روس از: بیش
زرچشــمه روســتای هونجــان کــه همگــی در بخش 
ــوب شهرســتان واقــع شــده اند. در  مرکــزی در جن
ایــن میــان طبیعــت زیبــا و زایدالوصــف شهرســتان 
ــتان  ــار و تابس ــای به ــاله در روزه ــر س ــهرضا ه ش
ــل  ــرای خی ــه، پذی ــر هفت ــل آخ ــای تعطی و روزه

ــت. ــراف اس ــهرهای اط ــافران از ش مس
بهــار سرســبز بــه دلیــل وجــود رودخانــه اســفرجان 
ــه  ــی خاصــی را ب ــه، طــراوت و زیبائ ــن منطق در ای

ــی بســیاری چــون  ــای طبیع ــراه دارد. جاذبه ه هم
ــتان  ــن شهرس ــا در ای ــمه ها و غاره ــا و چش کوه ه
ــه  ــی ب ــه چشــم اندازهای زیبای ــده هســتند ک پراکن

ایــن منطقــه بخشــیده اســت.

 صنایع دستی و اقتصاد
ــتان  ــت اس ــا اصال ــن و ب ــهرهای که ــهرضا از ش ش
نیــز  اصفهــان اســت کــه صنایــع دســتی آن 
همچــون تاریــخ آن، قدمــت و اصالــت زیــادی دارد 
و از دیربــاز دارای اهمیــت فراوانــی اســت. بعضــی 
از هنرهــای دســتی ایــن شهرســتان دارای شــهرت 
ــری،  ــای هن ــر جنبه ه ــالوه ب ــتند؛ ع ــی هس جهان
ــز  ــه ای نی ــع کارخان ــار صنای ــتی در کن ــع دس صنای
ــی دارد.  ــب توجه ــهم جال ــهرضا س ــاد ش در اقتص

قالی بافــی، ریســندگی، ســفالگری، سرامیک ســازی 
و ســنگ بری، از مهم تریــن صنایــع دســتی ایــن 

ــوند. ــوب می ش ــتان محس شهرس
ــده  ــم عرضه کنن ــاط مه ــهرضا از نق ــتان ش شهرس
قالــی صادراتــی در ایــران اســت؛ قالیچه هــای 
ــگ  ــات رن ــه داشــتن ثب ــن شهرســتان ب ــت ای باف
ــار و ارزش  ــوده و از اعتب ــی نقشــه شــهره ب و زیبای

ــت. ــوردار اس ــادی برخ ِزی
ــه از نظــر نقشــه و  ــن منطق قالیچه هــای بافــت ای
کیفیــت در ایــران و جهــان شــهرت زیــادی دارنــد و 
یــک گونــه آن از لحــاظ ثابــت بــودن رنگ و نقشــه، 

مــورد پســند همــگان اســت.
ــر  ــادی کارگاه فرش بافــی دای در شــهرضا شــمار زی
ــه  اســت و کارگــران بســیاری در آن هــا مشــغول ب

کار هســتند. 
ســرامیک و کاشی ســازی از رشــته صنایــع کارخانــه ای 
ــژه ســرامیک آن کــه از  ــه وی ــر شهرضاســت؛ ب معتب

نقــوش زیبــا برخــوردار اســت.
ــد کارگاه ســرامیک و کاشی ســازی  در شــهرضا چن
وجــود دارد. ســرامیک های ســاخت ایــن کارگاه هــا 
از لحــاظ رنــگ و جنــس و زیبایــی از بهتریــن 

ــتند. ــران هس ــرامیک های ای س
تأســیس  از  پیــش  نیــز  ریســندگی  صنعــت 
ــال 12۷۷  ــمان تابی در س ــه ریس ــتین کارخان نخس
شمســی، بــه صــورت ســنتی رواج داشــته و شــامل 

بافــت ترمــه، شــال و جوراب هــای نخــی و پشــمی 
ــوده اســت. ــل ب ــن قبی و از ای

کشــاورزی و دامــداری، در ایــن شهرســتان بــه 
دلیــل زمین هــای حاصلخیــز رونــق دارد و تمامــی 
فرآورده هــای سردســیری و معتــدل در آن کشــت 
و پــرورش داده شــده کــه مهم تریــن آن هــا انگــور، 

گنــدم، جــو،  ارزن و نخــود اســت.
آبــادی  و  از عمــران  شــهرضا در دوران صفــوی 
برخــوردار بــود و گســترش یافــت. از ایــن دوران آثار 
تاریخــی بســیاری در ایــن ناحیــه بــر جــای مانــده 
ــه  ــی از جمل ــابقه طوالن ــا س ــهر ب ــن ش ــت. ای اس
ــا اهمیــت اســتان اصفهــان  شــهرهای قدیمــی و ب
اســت. مســاعد بــودن آب و هــوا و سرســبزی 
ــهر  ــت ش ــته نخس ــری هس ــکل گی ــط در ش محی
نقــش داشته اســت. قــرار گرفتــن ایــن شــهر 
ــی  ــه یک ــارس ک ــه ف ــان ب ــاده اصفه ــور ج در مح
از راه هــای مهــم تجــاری بــوده، موجــب رونــق 

ــت. ــته  اس ــادی آن گش اقتص

 آثار تاریخی شهرضا
مســجد جامــع، از آثــار مربــوط بــه عهد ســلجوقیان 
در ابتــدای بــازار شــهرضا واقــع شــده اســت. ایــن 
مســجد دارای گنبــدی مرتفــع و یــک منــاره از آجــر 
ــک  ــر ی ــع، ب ــر داالن مســجد جام ســاده اســت. ب
ــه  ــت ک ــود اس ــه ای موج ــنگی، وقف نام ــه س لوح
نشــان می دهــد مقــداری از آب و ملــک صحــرای 

موقــان شــهرضا وقــف مســجد شــده  اســت.
امامــزاده  ایــن شــهر  دیدنــی  آثــار  از جملــه   
ــان  ــاه رضا در زم ــود ش ــه می ش ــت. گفت شاه رضاس
امــام رضــا)ع( از دســت مامــوران حکومــت وقــت 

ــرد. ــاه ب ــن شــهر پن ــوه ای ــه ک گریخــت و ب
را در غــاری در آن کــوه کشــتند و  او  مأمــوران 
ــه  ــد. بقع ــان بردن ــم اصفه ــرای حاک ــرش را ب س
مذکــور از آثــار بــا ارزش اســالمی در عهــد صفویـــه 
ــه  ــق ب ــه متعل ــن بقع ــه ای ــاختمان اولی ــت .س اس
عهــد شــاه اســماعیل اول، مؤســس سلســله 

صفویــه، اســت. تســنیم

جاذبه های گردشگری شهرضا 
تلفیقی از طبیعت و تاریخ 

کیمیای وطن حــوزه هنــری اســتان اصفهــان بــا ارائــه آثــار 

ــی  ــا قــرآن و کتاب هــای قرآن ــط ب ــا موضوعــات مرتب تجســمی ب
اســتاد عبدالکریــم شمشــیری و همچنیــن اجــرای تئاتــر خیابانی 
ــرآن و  ــی ق ــگاه بین الملل ــن نمایش ــعر در چهاردهمی ــب ش و ش
عتــرت اصفهــان حضــور دارد. بــه گــزارش روابــط عمومــی حــوزه 
ــه  ــا اشــاره ب ــان ب ــری اصفه ــری، معــاون فرهنگــی حــوزه هن هن
ــرت  ــرآن و عت ــی ق ــگاه بین الملل ــن نمایش ــه در چهاردهمی اینک
اصفهــان بیــش از 3۶ اثــر تذهیــب، نقاشــی، خوشنویســی و 
عکــس از ســوی حــوزه هنــری ارائــه شــده، افــزود: عالقه منــدان 
می تواننــد هــر روزه از ســاعت 1۷ تــا 23 از ایــن نمایشــگاه بازدیــد 
کننــد. ســید عظیــم فاطمــی افــزود: ایــن آثــار در دو گــروه بــرای 
ــن  ــد بعضــی از ای ــدان می توانن ــه شــده و عالقه من ــان ارائ مخاطب
آثــار را خریــداری کننــد. وی تصریــح کــرد: حــوزه هنــری 

ــرا  ــال اج ــگاه امس ــز در نمایش ــری را نی ــی دیگ ــای جنب برنامه ه
خواهــد کــرد کــه می تــوان بــه اجــرای تئاتــر خیابانــی در ســاعت 
21 و 22 هــر شــب در ســالن های مختلــف نمایشــگاه و برگــزاری 
ــر از  ــت نف ــا حضــور هف ــاه ب شــب شــعر در یکشــنبه 21 خردادم
شــاعران مطــرح کشــور و اصفهــان اشــاره کــرد. فاطمــی تصریــح 
ــته  ــال های گذش ــگاه س ــد نمایش ــگاه مانن ــن نمایش ــرد: در ای ک
شمشــیری)محمد  عبدالکریــم  اســتاد  قرآنــی  کتاب هــای 
ــدان  ــا عالقه من ــن کتاب ه ــه ای ــد ک ــد ش ــه خواه ــت( ارائ دوس
ــه حــوزه  ــا حضــور در غرف ــد ب ــان می توانن بســیاری دارد و مراجع
هنــری اقــدام بــه تهیــه ایــن کتــب کننــد. چهاردهمیــن نمایشــگاه 
ــی  ــل دائم ــاه در مح ــرت از 1۶ خردادم ــرآن و عت ــی ق بین الملل
نمایشــگاه های اصفهــان افتتــاح شــد و تــا روز دوشــنبه 22 

خـردادمـــاه جهت بازدیـــد عالقـه منــدان دایــر اســت. 

ــردم  ــده م ــدوی، نماین ــن مه ــید ابوالحس ــت هللا س آی
اصفهــان در مجلــس خبــرگان رهبــری، بــا بیــان اینکــه 
ــت:  ــتند، گف ــدنی نیس ــم جداش ــرت از ه ــرآن و عت ق
قــرآن زمانــی کتــاب هدایــت محســوب می شــود 
ــم و  ــرت درک کنی ــر عت ــر چت ــارف آن را در زی ــه مع ک

بشناســیم.
 نماینــده مــردم اصفهــان در مجلــس خبــرگان رهبــری 
نمایشــگاه  دوره  افتتاحیــه چهاردهمیــن  مراســم  در 
ــاه  ــر روز 1۶ خردادم ــه عص ــان ک ــرت اصفه ــرآن و عت ق
ــزار  ــان برگ ــی اصفه ــگاه های بین الملل ــل نمایش در مح
ــا  ــن دوره از نمایشــگاه ب ــارن ای ــه تق ــا اشــاره ب شــد، ب
عــدد چهــارده، اظهــار کــرد: عــدد چهــارده، عــدد مبارکــی 
ــن  ــر ای ــوم ب ــارده معص ــایه چه ــاءهللا س ــت و ان ش اس

نمایشــگاه مســتدام باشــد و آنچــه رضایــت ایــن 
خانــدان اســت، بــر فکــر و نظــر و عمــل دســت اندرکاران 

ــزاری نمایشــگاه جــاری شــود. برگ
ــاب آســمانی اســت  ــک کت ــم، ی ــرآن کری ــت: ق وی گف
ــا  ــن معن ــه ای ــه ب ــرد؛ ن ــوم را دربرمی گی ــه عل ــه هم ک
کــه تفســیر همــه علــوم در قــرآن آمــده کــه الزمــه اش 
ــلم  ــه مس ــد. آنچ ــاب باش ــد کت ــزاران جل ــود ه ــن ب ای
ــا کالم موجــز مطالــب متعــددی  اســت اینکــه قــرآن ب
ــد:  ــر)ع( می فرماین ــام باق ــت. ام ــرده اس ــل ک را منتق
ــه »هللا  ــیر آی ــت تفس ــا روز قیام ــتم ت ــر می خواس »اگ
الصمــد« را بگویــم، قــادر بــر ایــن کار بــودم.« ایــن دو 
ــد در  ــا ببینی ــاده دارد؛ ام ــی س ــر معنای ــه ظاه ــه ب کلم

ــت. ایکنــا ــر اس ــه خب ــن آن چ باط

،،
بــا  و  کهــن  شــهرهای  از  شــهرضا 
اســت  اصفهــان  اســتان  اصالــت 
نیــز  آن  دســتی  صنایــع  کــه 
و  قدمــت  آن،  تاریــخ  همچــون 
دیربــاز  از  و  دارد  زیــادی  اصالــت 
اســت فراوانــی  اهمیــت  دارای 

  اجرای تئاتر خیابانی 
در نمایشگاه بین المللی قرآن و عترت اصفهان

 معارف قرآن در زیر چتر عترت 
شناخته می شود

دادنامه 
 : دادنامــه  :951۶۰8 شــماره  پرونــده  کالســه 
مرجــع   9۶/2/12 مــورخ   9۶۰99۷۶۷9۶2۰۰5۴1
رســیدگی : شــعبه 32 شــورای حــل اختــالف  
خانــه  اص  نشــانی  صوفــی  زهــره  خواهــان 
ــی  ــه رجب ــده حجــت ال ــه   خوان ــان 5 طبق اصفه

ونیچــه نشــانی : مجهــول المــکان 
بــا عنایــت بــه محتویــات پرونــده و اخــذ نظریــه 
ــالم  ــیدگی را اع ــم رس ــورا خت ــا ش ــورتی اعض مش
ــی   ــدور رای م ــه ص ــادرت ب ــی مب ــرح آت ــه ش و ب
نمایــد رای قاضــی شــورای حــل اختــالف در 
ــدا  ــت ن ــا وکال ــی ب ــره صوف ــوی زه خصــوص دع
ــت  ــت حج ــه طرفی ــینی  ب ــر حس ــادات می الس
ــغ  ــه مبل ــته مطالب ــه خواس ــه ب ــی ونیچ ــه رجب ال
3۰۰۰۰۰۰۰ ریــال  وجــه یــک فقــره چــک بــه 
ــک  ــده بان ــورخ 9۴/11/2۰ عه ــماره 321581 م ش
کشــاورزی   بــه انضمــام مطلــق خســارات قانونــی 
بــا توجــه بــه دادخواســت تقدیمــی تصویــر 
ــدم پرداخــت توســط  مصــدق چــک و گواهــی ع
ــه  ــور در اشــتغال ذم ــه ظه ــه ک ــک محــال علی بان
ــه  ــه وج ــان در مطالب ــتحقاق خواه ــده و اس خوان
آن دارد و اینکــه خوانــده علــی رغــم ابــالغ قانونــی 
م ۷3  در جلســه رســیدگی حضــور نداشــته و 
هیچگونــه الیحــه و دفاعیــات مســتند و محکمــه 
پســندی در مقــام دفــاع نســبت بــه دعــوی 
خواهــان از خــود ابــراز و ارایــه ننمــوده اســت لــذا 
ــر  ــه نظ ــت ب ــده ثاب ــه خوان ــان علی ــوی خواه دع
ــون  ــواد 31۰و313 قان ــتناد م ــه اس ــه ب ــد ک میرس
آئیــن  قانــون  و 198و515و519و522و  تجــارت 
ــده  ــت خوان ــه محکومی ــم ب ــی حک ــی مدن دادرس
ــت اصــل  ــال  باب ــغ 3۰۰۰۰۰۰۰ ری ــه پرداخــت مبل ب
خواســته و 1۷۴۰۰۰۰ ریــال بابــت هزینــه دادرســی 
ــی و  ــه قانون ــق  تعرف ــل طب ــه وکی ــق الوکال و ح
خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ ســر رســید چــک 
موصوف)321581(مــورخ 9۴/11/2۰ تــا تاریــخ 
ــالم  ــادر و اع ــان ص ــق خواه ــم در ح ــرای حک اج
ــت  ــرف مهل ــی و ظ ــادره غیاب ــد رای ص ــی نمای م
بیســت روز پــس از ابــالغ قابــل واخواهــی در ایــن 
شــعبه و پــس از اتمــام مهلــت واخواهــی ظــرف 
بیســت روز قابــل تجدیــد نظــر در محاکــم عمومی 
حقوقــی اصفهــان مــی باشــد .م الــف 82۰۰قاضی 

ــان ــالف اصفه ــل اخت ــورای ح ــعبه 32 ش ش

دادنامه 
 : دادنامــه  شــماره   951۶۰5: پرونــده  کالســه 
ــع  ــورخ 9۶/2/28 مرج 9۶۰99۷۶۷9۴۴۰۰332 م
رســیدگی : شــعبه 1۴ شــورای حــل اختــالف  
خواهــان موسســه مالــی اعتبــاری صالحیــن 
ــده آدرس  ــک آین ــطه بان ــع الواس ــت م ــا وکال ب
ــپ  ــب پم ــوار کشــاورزی جن ســه راه ســیمین بل
ــمیرا  ــل : س ــده وکی ــک آین ــی  بان ــن فرقدان بنزی
ــروی  ــت روب ــان نیکبخ ــیرانی آدرس اص خیاب ش
دادگســتری مجتمــع مــاکان 5 طبقــه اول واحــد 
1۷    خوانــده 1- رضــا طالیــی 2- ولــی رحمانــی 
3- باقــر نصیــری ۴- احمــد علــی کرقاجانی 

نشــانی : مجهــول المــکان بــا عنایت بــه محتویات 
پرونــده و اخــذ نظریــه مشــورتی اعضــا شــورا ختم 
رســیدگی را اعــالم و بــه شــرح آتــی مبــادرت بــه 
صــدور رای مــی  نمایــد رای قاضــی شــورای حــل 
اختــالف در خصــوص دعــوی موسســه مالــی 
ــطه  ــع الواس ــت م ــا وکال ــن ب ــاری صالحی و اعتب
ــی 3-  ــا طالی ــت 1- رض ــه طرفی ــده  ب ــک آین بان
باقــر نصیــری ۴- احمــد علــی کرقاجانــی 2- ولــی 

ــی رحمان
ریــال    1۴۰۰۰۰۰۰۰ مبلــغ  مطالبــه  خواســته  بــه 
وجــه یــک فقــره چــک بــه شــماره ۶۶35۰1 
ــق  ــام مطل ــه انضم ــک ســپه   ب ــده بان ــورخ عه م
خســارات قانونــی بــا توجــه بــه دادخواســت 
ــدم  ــی ع ــک و گواه ــدق چ ــر مص ــی تصوی تقدیم
ــور  ــه ظه ــه ک ــک محــال علی پرداخــت توســط بان
ــان  ــتحقاق خواه ــده و اس ــه خوان ــتغال ذم در اش
ــی  ــده عل ــه خوان ــه آن دارد و اینک ــه وج در مطالب
ــیدگی  ــه رس ــی م ۷3  در جلس ــالغ قانون ــم اب رغ
ــات  ــه و دفاعی ــه الیح ــته و هیچگون ــور نداش حض
مســتند و محکمــه پســندی در مقــام دفاع نســبت 
بــه دعــوی خواهــان از خــود ابــراز و ارایــه ننمــوده 
ــده ثابــت  ــذا دعــوی خواهــان علیــه خوان اســت ل
بــه نظــر میرســد کــه بــه اســتناد مــواد 31۰و313 
قانــون تجــارت و 198و515و519و522و قانــون 
آئیــن دادرســی مدنــی حکــم بــه محکومیــت 
ــت  ــه پرداخ ــی  ب ــورت تضامن ــه ص ــدگان ب خوان
مبلــغ یکصــد و چهــل میلیــون ریــال  بابــت اصــل 
خواســته و چهــار میلیــون ششــصد و پنجــاه هــزار 
ریــال بابــت هزینــه دادرســی و حــق الوکالــه وکیــل 
طبــق  تعرفــه قانونــی و خســارت تاخیــر تادیــه از 
تاریــخ ســر رســید چــک موصوف)مــورخ 9۴/۷/19 
تــا تاریــخ اجــرای حکــم در حــق خواهــان صــادر 
ــی و ظــرف  ــد رای صــادره غیاب و اعــالم مــی نمای
مهلــت بیســت روز پــس از ابــالغ قابــل واخواهــی 
در ایــن شــعبه و پــس از اتمــام مهلــت واخواهــی 
ظــرف بیســت روز قابــل تجدیــد نظــر در محاکــم 
ــف  ــد .م ال ــی باش ــان م ــی اصفه ــی حقوق عموم
ــالف  ــل اخت ــورای ح ــعبه 1۴ ش ــی ش 818۷قاض

ــان اصفه

دادنامه 
 : دادنامــه  شــماره   9513۴۴: پرونــده  کالســه 
9۶۰99۷۶۷9۶3۰۰۴88 مــورخ 9۶/2/31 مرجــع 
رســیدگی : شــعبه 33 شــورای حــل اختــالف  
ــان  ــانی : اصفه ــی بنش ــر روحان ــان منوچه خواه
ــری  ــهید ذاک ــه ش ــی کوچ ــی غرب ــیخ طوس خ ش
پــالک 33  خوانــده منصــور ارمغــان مجهــول 
المــکان بــا عنایــت بــه محتویــات پرونــده و اخــذ 
ــم رســیدگی را  ــه مشــورتی اعضــا شــورا خت نظری
ــه صــدور رای  ــادرت ب ــی مب ــه شــرح آت اعــالم و ب
ــالف  ــل اخت ــورای ح ــی ش ــد رای قاض ــی  نمای م
بــه  روحانــی  منوچهــر  دعــوی  خصــوص  در 
ــه  ــته مطالب ــه خواس ــی ب ــور ارمغان ــت منص طرفی
مبلــغ 1۶۰۰۰۰۰۰ ریــال  وجــه چــک بــه شــماره 
95۰1/3۶1۰35 مــورخ 95/۶/2۰ عهــده بانــک ملی  

ــا توجــه  ــی ب ــق خســارات قانون ــام مطل ــه انضم ب
بــه دادخواســت تقدیمــی تصویــر مصــدق چــک و 
گواهــی عــدم پرداخــت توســط بانــک محــال علیه 
کــه ظهــور در اشــتغال ذمــه خوانــده و اســتحقاق 
خواهــان در مطالبــه وجــه آن دارد و اینکــه خوانــده 
ــیدگی  ــه رس ــی در جلس ــالغ قانون ــم اب ــی رغ عل
ــات  ــه و دفاعی ــه الیح ــته و هیچگون ــور نداش حض
مســتند و محکمــه پســندی در مقــام دفاع نســبت 
بــه دعــوی خواهــان از خــود ابــراز و ارایــه ننمــوده 
ــده ثابــت  ــذا دعــوی خواهــان علیــه خوان اســت ل
بــه نظــر میرســد کــه بــه اســتناد مــواد 31۰و313 
قانــون تجــارت و 198و515و519و522و قانــون 
آئیــن دادرســی مدنــی حکــم بــه محکومیــت 
خوانــده بــه پرداخــت مبلــغ 1۶۰۰۰۰۰۰ ریــال  بابــت 
اصــل خواســته و ۴95۰۰۰ ریــال بابــت هزینــه 
دادرســی و مبلــغ 12۰۰۰۰ ریــال ببــت هزینــه نشــر 
آگهــی خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ ســر رســید 
چــک موصــوف 95/۶/2۰ تــا تاریــخ اجــرای حکــم 
ــد رای  در حــق خواهــان صــادر و اعــالم مــی نمای
صــادره غیابــی و ظــرف مهلــت بیســت روز پــس 
از ابــالغ قابــل واخواهــی در ایــن شــعبه و پــس از 
اتمــام مهلــت واخواهــی ظــرف بیســت روز قابــل 
تجدیــد نظــر در محاکــم عمومــی حقوقــی اصفهان 

مــی باشــد 
ــل  ــورای ح ــعبه 33 ش ــی ش ــف 819۷قاض م ال

ــان ــالف اصفه اخت

دادنامه 
 : دادنامــه  شــماره   951۶31: پرونــده  کالســه 
مرجــع   9۶/2/1۶ مــورخ   9۶۰99۷۶۷9۶2۰۰593
رســیدگی : شــعبه 32 شــورای حــل اختــالف  
خواهــان زهــره صوفــی نشــانی اص خانــه اصفهان 
ــینی   ــر حس ــادات می ــدا الس ــل : ن ــه وکی 5 طبق
بلــوار  ابتــدای  خانــه اصفهــان فلکــه فرخــی 
ــوم  ــه س ــارس طبق ــج ف ــع خلی ــدگان مجتم رزمن
ــی  ــی ردان ــوزه دان ــعود ک ــده مس ــد 9  خوان واح
نشــانی : مجهــول المــکان خواســته : مطالبــه

ــده و اخــذ نظریــه  ــه محتویــات پرون ــا عنایــت ب ب
مشــورتی اعضــا شــورا ختــم رســیدگی را اعــالم و 
بــه شــرح آتــی مبــادرت بــه صــدور رای مــی  نماید 
ــوص  ــالف در خص ــل اخت ــورای ح ــی ش رای قاض
دعــوی زهــره صوفــی نشــانی خانــه اصفهــان 
اصفهــان 5 طبقــه  بــا وکالــت نــدا الســادات میــر 
حســینی  بــه طرفیــت مســعود کــوزه دانــی ردانــی 
بــه خواســته مطالبه مبلــغ 2۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال  بخشــی 
از دو فقــره چــک بــه شــماره ۴۷555۴/3۷ مورخ 
 9۴/1۰/3۰ ۴۷5555مــورخ   /23 و   9۴/8/3۰
عهــده بانــک ملــت   بــه انضمــام مطلــق خســارات 
قانونــی بــا توجــه بــه دادخواســت تقدیمــی تصویر 
ــط  ــت توس ــدم پرداخ ــی ع ــک و گواه ــدق چ مص
ــه  ــور در اشــتغال ذم ــه ظه ــه ک ــک محــال علی بان
ــه  ــه وج ــان در مطالب ــتحقاق خواه ــده و اس خوان
آن دارد و اینکــه خوانــده علــی رغــم ابــالغ قانونــی 
م ۷3  در جلســه رســیدگی حضــور نداشــته و 
ــه الیحــه و دفاعیــات مســتند و محکمــه  هیچگون

پســندی در مقــام دفــاع نســبت بــه دعــوی 
خواهــان از خــود ابــراز و ارایــه ننمــوده اســت لــذا 
ــر  ــه نظ ــت ب ــده ثاب ــه خوان ــان علی ــوی خواه دع
ــون  ــواد 31۰و313 قان ــتناد م ــه اس ــه ب ــد ک میرس
آئیــن  قانــون  198و515و519و522و  و  تجــارت 
ــده  ــت خوان ــه محکومی ــم ب ــی حک ــی مدن دادرس
ــت اصــل  ــال  باب ــغ 2۰۰۰۰۰۰۰۰ ری ــه پرداخــت مبل ب
خواســته و 1۶15۰۰۰ ریــال بابــت هزینــه دادرســی 
ــی و  ــه قانون ــق  تعرف ــل طب ــه وکی ــق الوکال و ح
خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ ســر رســید چــک 
و   9۴/8/3۰ موصوف)۴۷555۴/3۷(مــورخ 
۴۷5555/23 مــورخ 9۴/8/3۰تــا تاریــخ اجــرای 
حکــم در حــق خواهــان صــادر و اعــالم مــی نمایــد 
ــت روز  ــت بیس ــرف مهل ــی و ظ ــادره غیاب رای ص
ــن شــعبه و  ــی در ای ــل واخواه ــالغ قاب ــس از اب پ
پــس از اتمــام مهلــت واخواهــی ظرف بیســت روز 
ــد نظــر در محاکــم عمومــی حقوقــی  ــل تجدی قاب
اصفهــان مــی باشــد .م الــف 82۰1قاضــی شــعبه 

ــان  ــالف اصفه ــل اخت ــورای ح 32 ش

دادنامه 
 : دادنامــه  شــماره   951511: پرونــده  کالســه 
 : 9۶۰۰۰291 مــورخ 9۶/2/3۰ مرجــع رســیدگی 
شــعبه نهــم شــورای حــل اختــالف  خواهــان رضــا 
ــینی   ــر حس ــادات می ــدا الس ــل : ن ــی وکی صالح
بلــوار  ابتــدای  خانــه اصفهــان فلکــه فرخــی 
ــوم  ــه س ــارس طبق ــج ف ــع خلی ــدگان مجتم رزمن
واحــد 9  خوانــده حجــت الــه رجبــی ونیچــه 
ــه  ــته : مطالب ــکان  خواس ــول الم ــانی : مجه نش
ــه  ــت ب ــا عنای ــکار : ب ــک  گردش ــره چ ــه 2 فق وج
محتویــات پرونــده و اخــذ نظریــه مشــورتی اعضــا 
ــه شــرح آتــی  شــورا ختــم رســیدگی را اعــالم و ب
ــد رای قاضــی  ــه صــدور رای مــی  نمای ــادرت ب مب
شــورای حــل اختــالف در خصــوص دعــوی رضــا 
صالحــی  بــا وکالــت نــدا الســادات میــر حســینی  
بــه طرفیــت حجــت الــه رجبــی ونیچــه بــه 
ــال   ــون  ری ــغ شــصت میلی ــه مبل خواســته مطالب
بابــت دو فقــره چــک بــه شــماره 32158۰ و 
321582 عهــده بانــک کشــاورزی شــعبه چهــارراه 
رزمنــدگان    بــه انضمــام مطلــق خســارات قانونــی 
بــا توجــه بــه دادخواســت تقدیمــی تصویــر مصدق 
ــک  ــط بان ــت توس ــدم پرداخ ــی ع ــک و گواه چ
محــال علیــه کــه ظهــور در اشــتغال ذمــه خوانــده 
و اســتحقاق خواهــان در مطالبــه وجــه آن دارد 
و اینکــه خوانــده علــی رغــم ابــالغ قانونــی در 
جلســه رســیدگی حضــور نداشــته و هیچگونــه 
ــندی  ــه پس ــتند و محکم ــات مس ــه و دفاعی الیح
ــان از  ــوی خواه ــه دع ــبت ب ــاع نس ــام دف در مق
ــوی  ــذا دع ــت ل ــوده اس ــه ننم ــراز و ارای ــود اب خ
ــد  ــر میرس ــه نظ ــت ب ــده ثاب ــه خوان ــان علی خواه
کــه بــه اســتناد مــواد 31۰و313 قانــون تجــارت و 
198و515و519و522و قانــون آئین دادرســی مدنی 
حکــم بــه محکومیــت خوانــده بــه پرداخــت مبلــغ 
ــته و 1۶1۰۰۰۰  ــل خواس ــت اص ــال  باب ۶۰۰۰۰۰۰۰ ری
ریــال بابــت هزینــه دادرســی و 12۰۰۰۰ ریــال بابــت 

هزینــه نشــر آگهــی بــا احتســاب اجــرای احــکام 
ــی و  ــه قانون ــق  تعرف ــل طب ــه وکی ــق الوکال و ح
خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ ســر رســید چــک 
9۴/11/5 و 9۴/12/5 تــا تاریــخ اجــرای حکــم 
ــد رای  در حــق خواهــان صــادر و اعــالم مــی نمای
صــادره غیابــی و ظــرف مهلــت بیســت روز پــس 
از ابــالغ قابــل واخواهــی در ایــن شــعبه و پــس از 
اتمــام مهلــت واخواهــی ظــرف بیســت روز قابــل 
تجدیــد نظــر در محاکــم عمومــی حقوقــی اصفهان 

ــی باشــد . م
م الف 82۰2

قاضی شعبه نهم شورای حل اختالف اصفهان 

دادنامه 
 : دادنامــه  شــماره   951۶۰9: پرونــده  کالســه 
مرجــع   9۶/2/12 مــورخ   9۶۰99۷۶۷9۶2۰۰52
رســیدگی : شــعبه 32 شــورای حــل اختــالف  
ــان  ــه اصفه ــانی خان ــی نش ــره صوف ــان زه خواه
ــر  ــادات می ــدا الس ــل : ن ــه  وکی ــان 5 طبق اصفه
ــدای  ــی ابت ــه فرخ ــان فلک ــه اصفه ــینی  خان حس
ــه  ــارس طبق ــج ف ــع خلی ــدگان مجتم ــوار رزمن بل
ســوم واحــد 9  خوانــده محمــد زمانــی اصــل  
نشــانی : مجهــول المــکان  گردشــکار : بــا عنایــت 
ــورتی  ــه مش ــذ نظری ــده و اخ ــات پرون ــه محتوی ب
اعضــا شــورا ختــم رســیدگی را اعــالم و بــه 
شــرح آتــی مبــادرت بــه صــدور رای مــی  نمایــد 
ــوص  ــالف در خص ــل اخت ــورای ح ــی ش رای قاض
ــدا الســادات  ــت ن ــا وکال ــی  ب دعــوی زهــره صوف
میــر حســینی  بــه طرفیــت محمــد زمانــی اصــل 
ــال وجــه  ــغ 9۰۰۰۰۰۰۰ ری ــه مبل ــه خواســته مطالب ب
ــاری  ــده موسســه اعتب ــه شــماره 1559۰۰ عه حوال
ــی  ــق خســارات قانون ــه انضمــام مطل توســعه    ب
ــد  ــتندات در ی ــول مس ــای اص ــه بق ــه ب ــا توج ب
خواهــان و گواهــی عــدم پرداخــت صــادره از ســوی 
موسســه اعتبــاری توســعه کــه ظهــور در اشــتغال 
ــه  ــان در مطالب ــتحقاق خواه ــده و اس ــه خوان ذم
ــم  ــی رغ ــده عل ــه خوان وجــه خواســته دارد و اینک
ابــالغ قانونــی در جلســه رســیدگی حضــور نداشــته 
ــه اش را اقتضــاء  ــت ذم ــالم برائ ــه اع ــی ک و دلیل
ــذا  ــر شــورا ثابــت اســت ل ــراز نداشــته  ب نمایــد اب
ــن  ــون آئی ــواد 198و519و522و قان ــتناد م ــه اس ب
ــده  ــت خوان ــه محکومی ــم ب ــی حک ــی مدن دادرس
ــل  ــت اص ــال  باب ــغ 9۰۰۰۰۰۰۰ ری ــت مبل ــه پرداخ ب
خواســته و 322۰۰۰۰ ریــال بابــت هزینــه دادرســی 
ــر  ــخ س ــه از تاری ــر تادی ــارت تاخی ــن خس همچنی
رســید 95/12/1۷ تــا تاریــخ وصــول کــه محاســبه 
آن بــر اســاس نــرخ اعالمــی از ســوی بانــک 
ــد   ــی باش ــکام م ــرای اح ــده اج ــر عه ــزی ب مرک
ــد رای  در حــق خواهــان صــادر و اعــالم مــی نمای
صــادره غیابــی و ظــرف مهلــت بیســت روز پــس 
از ابــالغ قابــل واخواهــی بــه ایــن مرجــع خواهــد 

ــود . ب
م الف 8198

قاضی شعبه 32شورای حل اختالف اصفهان 

دادنامه 
ــه : 53  ــماره دادنام ــده :95-11۰9 ش ــه پرون کالس
مــورخ 9۶/1/28 مرجــع رســیدگی : شــعبه 31 
شــورای حــل اختــالف  خواهــان علیرضــا خســروی  
ــا  ــجد الرض ــه مس ــار کوچ ــاط خ به ــان خ رب اصفه
پــالک 1۶ خوانــده قاســمعلی رحیمــی 2- ابراهیــم 
نــادری 3- محمــد رضــا کریمــی  نشــانی : مجهــول 
المــکان  خواســته : مطالبــه وجــه سفتهگردشــکار 
: بــا عنایــت بــه محتویــات پرونــده و اخــذ نظریــه 
ــالم و  ــم رســیدگی را اع مشــورتی اعضــا شــورا خت
بــه شــرح آتــی مبــادرت بــه صــدور رای مــی  نمایــد 
ــوص  ــالف در خص ــل اخت ــورای ح ــی ش رای قاض
دعــوی علیرضــا خســروی   بــه طرفیــت قاســمعلی  
رحیمــی 2- ابراهیــم نــادری 3- محمــد رضــا 
کریمــی  بــه خواســته مطالبــه مبلــغ دویســت 
ــه  ــماره خزان ــه ش ــفته ب ــه س ــال وج ــون   ری میلی
داری 315۴8۷- 315۴8۶ – 315۴85- 315۴8۴  
بــه انضمــام مطلــق خســارات قانونــی بــا توجــه بــه 
بقــای اصــول مســتندات در یــد خواهــان کــه ظهــور 
در اشــتغال ذمــه خوانــده و اســتحقاق خواهــان در 
مطالبــه وجــه خواســته دارد و عــدم حضــور خوانــده 
ــدن خواســته از  در جلســه رســیدگی و مصــون مان
هــر گونــه تعــرض و تکذیــب شــورا دعــوی مطروحه 
را وارد و ثابــت تشــخیص داد لذابــه  اســتناد مــواد 
3۰۷ و 3۰9  قانــون تجــارت و 198و515و519و522و 
قانــون آئیــن دادرســی دادگاههــا ی عمومــی و 
انقــالب در امــور مدنــی  حکــم بــه محکومیــت 
خوانــده بــه پرداخــت مبلــغ دویســت میلیــون 
ــت  ــد و بیس ــته و یکص ــل خواس ــت اص ــال  باب ری
هــزار ریــال بابــت هزینــه دادرســی و هزینــه نشــر 
آگهــی بــر مبنــای تعرفــه قانونــی وهمچنیــن 
خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ تقدیم دادخواســت 
95/11/18 لغایــت  تاریــخ وصــول کــه محاســبه آن 
بــر اســا س نــرخ اعالمــی از ســوی بانــک مرکــزی 
جمهــوری اســالمی ایــران بــر عهــده اجــرای احــکام 
مــی باشــد  در حــق خواهــان صــادر و اعــالم مــی 
نمایــد رای صــادره غیابــی و ظــرف مهلــت بیســت 
ــل واخواهــی در ایــن شــعبه  ــالغ قاب روز پــس از اب
ــت واخواهــی ظــرف بیســت  ــام مهل و پــس از اتم
روز قابــل تجدیــد نظــر در محاکــم عمومــی حقوقــی 

ــف 819۰ ــان مــی باشــد .م ال اصفه
قاضی شعبه 31 شورای حل اختالف اصفهان

اخطار اجرایی
مشــخصات محکــوم علیــه: نــام: حســن      نــام 
خانوادگــی: پــور جــم  نشــانی محــل اقامــت: 
مجهــول المکان مشــخصات محکــوم لــه: نام:باقر    
نــام خانوادگی:اســکندری بــا وکالــت نــدا منصــور  
ــروی  ــهر – روب ــن ش ــت: زری ــل اقام ــانی مح نش
دادگســتری – خ کاشــانی – جنــب نانوایــی دفتــر 
وکالــت  محکــوم به:بــه موجــب رای شــماره 1۴1۰  
تاریــخ95/8/18 حــوزه 11  شــورای حــل اختــالف 
ــت. ــه اس ــت یافت ــه قطعی ــان ک ــتان اصفه شهرس

محکــوم علیــه محکــوم اســت بــه:
مبلــغ 195/۰۰۰/۰۰۰ ریــال بابــت اصــل خواســته 

مطالبــه وجــه چــک بــه شــماره 815۶۰3 
ــی و 5599۷۶ و 55999۶ و  ــک مل ــده بان ــه عه ب

۴۴۴۶2۶ و 559995 بــر عهــده بانــک ســپه تجارت 
ــه دادرســی  ــت هزین ــال باب ــغ 3/۴۷5/۰۰۰ ری و مبل
و حــق الوکالــه وکیــل طبــق تعرفــه قانونــی و 
پرداخــت مبلــغ 12۰/۰۰۰ ریــال بابــت نشــر آگهــی و 
خســارت تاخیــر در تادیــه از تاریــخ ســر رســید چک  
و   9۴/3/2۰ و   9۴/2/25 و   9۴/۴/15 موصــوف 
9۴/5/15 و 9۴/۷/3۰ لغایــت اجــرای حکــم در حق 
محکــوم لــه صــادر و نیم عشــر حــق االجــراء اجرای 
احــکام اعــالم مــی گــردد. مــاده 3۴ قانــون اجــرای 
ــه  ــوم علی ــه محک ــه ب ــه اجرائی ــن ک ــکام: همی اح
ــرف  ــت ظ ــف اس ــه مکل ــوم علی ــد، محک ــالغ ش اب
ــذارد  ــرا بگ ــع اج ــه موق ــاد آن را ب ــدت ده روز مف م
یــا ترتیبــی بــرای پرداخــت محکــوم بــه بدهــد یــا 
مالــی معرفــی کنــد کــه اجــرای حکــم و اســتیفاء 
ــه  ــی ک ــد و در صورت ــر باش ــه از آن میس ــوم ب محک
خــود را قــادر بــه اجــرای مفــاد اجرائیــه ندانــد، بایــد 
ظــرف مهلــت مزبــور صــورت جامــع دارایــی خــود را 
بــه قســمت اجــرا تســلیم کنــد و اگــر مالــی نــدارد، 

ــف  ــماره8222/ م ال ــالم نماید.ش ــا اع صریح
ــع شــماره دو شــورای حــل  ــر شــعبه 11 مجتم دفت

ــان ــتان اصفه ــالف شهرس اخت

اخطار اجرایی
مشــخصات محکــوم علیــه: نــام: مجتبــی      نــام 
خانوادگــی: اکبــری  نــام پــدر: مهــدی      نشــانی 
محــل اقامــت: مجهــول المــکان مشــخصات 
محکــوم لــه: نــام:1- محمــد   2- فاطمــه    نــام 
خانوادگــی:1- الدریــان 2– ترابــی      نشــانی 
ــه  ــاط اول خ مهدی ــان خ رب ــت: اصفه ــل اقام مح
ــمت  ــر س ــزل آخ ــت دوم من ــن بس ــی اول ب فرع
راســت  محکــوم به:بــه موجــب رای شــماره 
ــوزه  ــخ95/12/2۴ ح 95۰99۷۶۷9۴۴۰282۷ تاری
ــان  ــتان اصفه ــالف شهرس ــل اخت ــورای ح 1۴  ش
کــه قطعیــت یافتــه اســت.محکوم علیــه محکــوم 
اســت به:پرداخــت مبلــغ ده میلیــون و هشــتصد 
ــادف  ــی از تص ــارت ناش ــت خس ــال باب ــزار ری ه
و مبلــغ 1/۰95/۰۰۰۰  بابــت هزینــه دادرســی و 
بابــت هزینــه ی کارشناســی  1/5۰۰/۰۰۰ ریــال 
ــی  ــر آگه ــه نش ــال هزین ــناس و 12۰/۰۰۰ ری کارش
ــون اجــرای  ــاده 3۴ قان ــوم علیها.م در حــق محک
ــه  ــوم علی ــه محک ــه ب ــه اجرائی ــن ک احــکام: همی
ــه مکلــف اســت ظــرف  ــالغ شــد، محکــوم علی اب
مــدت ده روز مفــاد آن را بــه موقــع اجــرا بگــذارد 
ــد  ــه بده ــوم ب ــت محک ــرای پرداخ ــی ب ــا ترتیب ی
یــا مالــی معرفــی کنــد کــه اجــرای حکــم و 
ــد و در  ــر باش ــه از آن میس ــوم ب ــتیفاء محک اس
صورتــی کــه خــود را قــادر بــه اجــرای مفــاد 
مزبــور  مهلــت  ظــرف  بایــد  ندانــد،  اجرائیــه 
صــورت جامــع دارایــی خــود را بــه قســمت اجــرا 
 تســلیم کنــد و اگــر مالــی نــدارد، صریحــا اعــالم

 نماید. شماره822۰/ م الف 
ــورای  ــماره دو  ش ــع ش ــعبه 1۴ مجتم ــر ش دفت

ــان ــتان اصفه ــالف شهرس ــل اخت ح
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چــون تحدیــد حــدود ششــدانگ یکبــاب خانــه   
ــش  ــع در بخ ــی واق ــاک 50302/ 15190 اصل پ
5 ثبــت اصفهــان کــه طبــق پرونــده ثبتــی 
بــه نــام حمیــد خشــوعی اصفهانــی فرزنــد 
عبــاس   در جریــان ثبــت اســت و رای شــماره 
هیــات  طــرف  از   139560302027015822
ــن تکلیــف  ــون تعیی حــل اختــاف موضــوع قان
ــد  ــاختمانهای فاق ــی و س ــی اراض ــت ثبت وضعی
ســند رســمی مســتقر در ثبــت اســناد و امــاک 
منطقــه شــرق اصفهــان نســبت بــه ملــک 
ــه  ــه ب ــا توج ــت و ب ــده اس ــادر گردی ــوم ص مرق

ــدود  ــد ح ــه تحدی اینک
اولیــه پــاک اصلــی فــوق قانونــی نبــوده اســت 
ــاده  ــر از م ــه دســتور قســمت اخی ــا ب ــک بن این
ــرده  ــق تقاضــای نامب ــر طب ــت و ب ــون ثب 15 قان
متقاضــی تحدیــد حــدود ملــک مرقــوم در 
تاریــخ 1396/4/18 روزیــک شــنبه   ســاعت 9 
ــد  ــد آم ــل خواه ــح در محــل شــروع و بعم صب
ــن و  ــه مالکی ــه کلی ــی ب ــن آگه ــذا بموجــب ای ل
مجاوریــن اخطــار میگــردد کــه در روز و ســاعت 
اعتراضــات  یابنــد  حضــور  محــل  در  مقــرر 
ــاده  ــق م ــاک مطاب ــان ام ــن و صاحب مجاوری
ــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس  20 قان
ــد  ــه خواه ــی روز پذیرفت ــا س ــدود ت ــد ح تحدی
شــد و طبــق مــاده 86 آئیــن نامــه قانــون ثبــت 
معتــرض بایــد ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ 
تســلیم اعتــراض بــه ایــن اداره بــا تقدیــم 
دادخواســت بــه مراجــع ذیصــاح قضایــی اقدام 
و گواهــی طــرح دعــوی خــود را بــه ایــن منطقــه 
ثبتــی ارائــه نمایــد در غیــر اینصــورت متقاضــی 
ــه  ــد ب ــی وی میتوان ــده قانون ــا نماین ــت و ی ثب
دادگاه مربوطــه مراجعــه و گواهــی عــدم تقدیــم 
دادخواســت را اخــذ و بــه ایــن منطقــه تســلیم 
نمایــد ســپس اداره ثبــت بــدون توجــه بــه 
اعتــراض عملیــات ثبتــی را بــا رعایــت مقــررات 

ــد داد.  ــه خواه ادام
تاریــخ انتشــار: 1396/3/18 شــماره :5899/ 
ــت اســناد و  ــزاده رئیــس اداره  ثب ــف هادی م ال

ــان ــه شــرق اصفه ــاک منطق ام

آگهی تحدید حدود اختصاصی
یکبــاب  ششــدانگ  حــدود  تحدیــد  چــون 
خانــه   پــاک 3544 فرعــی از 10393  اصلــی 
ــق  ــه طب ــان ک ــت اصفه ــش 5 ثب ــع در بخ واق
پرونــده ثبتــی بــه نــام مســعود ســیدی فرزنــد 
ــت اســت و رای شــماره  ــان ثب ــدهللا    در جری ی
19560302027013059 مــورخ 1395/10/14  از 
ــون  ــوع قان ــاف موض ــل اخت ــات ح ــرف هی ط
و  اراضــی  ثبتــی  وضعیــت  تکلیــف  تعییــن 
ــتقر در  ــمی مس ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق س
ثبــت اســناد و امــاک منطقــه شــرق اصفهــان 
نســبت بــه ملــک مرقــوم صــادر گردیــده اســت 

ــدود  ــد ح ــه تحدی ــه اینک ــه ب ــا توج و ب
اولیــه پــاک اصلــی فــوق قانونــی نبــوده اســت 
ــاده  ــر از م ــه دســتور قســمت اخی ــا ب ــک بن این
ــرده  ــق تقاضــای نامب ــر طب ــت و ب ــون ثب 15 قان
متقاضــی تحدیــد حــدود ملــک مرقــوم در تاریخ 
96/4/24  روزشــنبه   ســاعت 9 صبــح در محــل 
شــروع و بعمــل خواهــد آمــد لــذا بموجــب ایــن 
ــار  ــن اخط ــن و مجاوری ــه مالکی ــه کلی ــی ب آگه
ــل  ــرر در مح ــاعت مق ــه در روز و س ــردد ک میگ
حضــور یابنــد اعتراضــات مجاوریــن و صاحبــان 
امــاک مطابــق مــاده 20 قانــون ثبــت از تاریــخ 
ــا ســی  ــد حــدود ت ــس تحدی ــم صورتمجل تنظی
روز پذیرفتــه خواهــد شــد و طبــق مــاده 86 
آئیــن نامــه قانــون ثبــت معتــرض بایــد ظــرف 
مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه 
ــع  ــه مراج ــت ب ــم دادخواس ــا تقدی ــن اداره ب ای
ذیصــاح قضایــی اقــدام و گواهــی طــرح دعــوی 
ــه ایــن منطقــه ثبتــی ارائــه نمایــد در  خــود را ب
ــده  ــا نماین ــت و ی ــی ثب ــورت متقاض ــر اینص غی
مربوطــه  دادگاه  بــه  میتوانــد  وی  قانونــی 
مراجعــه و گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت را 
اخــذ و بــه ایــن منطقــه تســلیم نمایــد ســپس 
ــه اعتــراض عملیــات  ــدون توجــه ب اداره ثبــت ب
ثبتــی را بــا رعایــت مقــررات ادامــه خواهــد داد. 

تاریخ انتشار: 96/3/18 
شماره :7210/ م الف 

ــزاده رئیــس اداره  ثبــت اســناد و امــاک  هادی
منطقــه شــرق اصفهــان

رای دادگاه
شــماره اباغنامــه : 9610100361702013 شــماره 
پرونــده : 9509980361701043 شــماره بایگانــی 
شــعبه : 951221 تاریــخ تنظیــم : 1396/03/01 

ــاری  ــی ذوالفق ــای عل ــوی آق ــوص دع در خص
ــه  ــین ب ــدی زاده حس ــای مه ــت آق ــه طرفی ب
ــه  ــت هزین ــان از پرداخ ــار خواه ــته اعس خواس
دادرســی جهــت مطالبــه مبلــغ 6/463/000/000 
ریــال وجــه دو فقــره چــک مســتند دعــوی 
دادگاه نظربــه مفــاد استشــهادیه کتبــی پیوســت 
دادخواســت و باتوجــه بــه عــدم حضــور خوانــده 
ــی  ــاغ قانون ــم اب ــی رغ در جلســه رســیدگی عل
و عــدم ایــرادو دفاعــی از ناحیــه وی دعــوی 
نامبــرده را بــه نظــر ثابــت و وارد دانســته و 
مســتندا بــه مــواد198 و 506 و 507 قانــون آیین 
دادرســی دادگاههــای عمومــی و انقــاب در امــور 
ــان از  ــت خواه ــار موق ــه اعس ــم ب ــی حک مدن
ــه دادرســی صــادرو اعــام مــی  پرداخــت هزین

ــوری ــادره حض ــد رای ص نمای
وظــرف بیســت روز پــس از ابــاغ قابــل تجدیــد 
ــان  ــد نظــر اســتان اصفه نظــر در محاکــم تجدی

مــی باشــد.//
شماره :7124/م الف 

دادگاه   28 شــعبه  حاجیلو-رئیــس  مهــدی 
اصفهــان حقوقــی  عمومــی 

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقــا محمــد علــی صادقــی بــه شناســنامه 
شــماره 2195 بــه شــرح دادخواســت بــه کاســه 
درخواســت گواهــی  شــورا  ایــن  از   1096/95
حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه 
ــه  ــوری ب ــی کمش ــی صادق ــد عل ــادروان صی ش
ــخ 74/11/15  ــنامه 1446 در تاری ــماره شناس ش
ــه  ــی گفت ــدرود زندگ ــود ب ــی خ ــگاه دائم اقامت
ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت 
بــه 1 – اعظــم پیــر زاده فرزنــد محمــد بــه 
ش.ش 43359 همســر متوفــی ، 2 – شــیرین 
ــه ش  ــی ب ــد عل ــد صی صادقــی کمشــوری فرزن
ش 47525، 3 – محمــد علــی صادقــی فرزنــد 
صیــد علــی بــه ش ش 2195 ، 4 – مجیــد 
ــه ش  ــی ب ــد عل ــد صی صادقــی کمشــوری فرزن
ش 130 ، 5 – ســمیه صادقــی فرزنــد صیــد 
ــی  ــه صادق ــه ش ش 830 ، 6 – فرزان ــی ب عل
کمشــوری فرزنــد صیــد علــی بــه ش ش 1270 
، 7 – حمیــده صادقــی کمشــوری فرزنــد صیــد 
ــی  ــرا صادق ــه ش ش 7240 ، 8 – زه ــی ب عل
فرزنــد صیــد علــی بــه ش ش 1250026751 ، 9 
– مهــدی صادقــی کمشــوری فرزنــد صیــد علــی 
فرزنــدان  همگــی   1250289041 بــه ش ش 

ــر  ــی و الغی متوف
اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتی درخواســت 
ــی  ــه آگه ــک مرتب ــت و ی ــک نوب ــور را در ی مزب
ــا  ــر کســی اعتراضــی دارد و ی ــا ه ــد ت ــی نمای م
ــزد او باشــد از  وصیتنامــه از متوفــی / متوفیــه ن
ــه شــورا  ــاه ب ــک م ــی ظــرف ی ــخ نشــر آگه تاری

ــد .  ــد ش ــادر خواه ــی ص ــم دارد واال گواه تقدی
ــاف  ــل اخت ــورای ح ــم ش ــعبه شش ــی ش قاض

ــور  ــین پ ــه حس ــان – فاطم کاش

رونوشت آگهی حصر وراثت
ــه شناســنامه شــماره  ــا محمودرضــا زرگــری ب آق
ــه 96/12  ــه کاس ــت ب ــرح دادخواس ــه ش 76 ب
ــت  ــن شــورا درخواســت گواهــی حصــر وراث از ای
نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان 
مرحومــه فاطمــه عباســپور جوشــقان بــه شــماره 
 1395/5/30 تاریــخ  در   1458 شناســنامه 
ــه  ــی گفت ــدرود زندگ ــود ب ــی خ ــگاه دائم اقامت
ــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت  ــه حی ورث
ــنامه  ــماره شناس ــری ش ــا زرگ ــه 1- محمودرض ب
76 صــادره از حــوزه 5 کاشــان پســر متوفیــه ، 2 
– کوکــب زرگــری شــماره شناســنامه 33 صــادره 
از حــوزه 5 کاشــان ، 3 – حمیــده زرگــری شــماره 
ــان ،  ــوزه 5 کاش ــادره از ح ــنامه 2246 ص شناس
ــنامه  ــماره شناس ــری ش ــلطان زرگ ــرا س 4 – زه
ــه  ــان ، 5 – خدیج ــوزه 5 کاش ــادره از ح 125 ص
ســلطان زرگــری شــماره شناســنامه 51 صــادره از 
حــوزه 5 کاشــان ، 6 – معصومــه زرگــری شــماره 
از حــوزه 5 کاشــان  2211 صــادره  شناســنامه 

ــر  ــه و الغی ــران متوفی دخت
اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتی درخواســت 
ــی  ــه آگه ــک مرتب ــت و ی ــک نوب ــور را در ی مزب
ــا  ــر کســی اعتراضــی دارد و ی ــا ه ــد ت ــی نمای م
ــزد او باشــد از  وصیتنامــه از متوفــی / متوفیــه ن
ــه شــورا  ــاه ب ــک م ــی ظــرف ی ــخ نشــر آگه تاری

ــد .  ــد ش ــادر خواه ــی ص ــم دارد واال گواه تقدی
ــاف  ــل اخت ــورای ح ــم ش ــعبه هفده ــر ش دفت

ــی ــقان قال جوش

دادنامه 
کاســه پرونــده :951658 شــماره دادنامــه : 
9609976796200673 مــورخ 96/2/30 مرجــع 
رســیدگی : شــعبه ش 32 شــورای حــل اختاف 
اصفهــان خواهــان مســعود عــرب زاده نشــانی : 
ــارک –  ــن پ ــه – ب ــه خان ــوار آئین ــان – بل اصفه
ــده :  ــد 7 خوان ــور – واح ــکونی ن ــع مس مجتم
حســن شــاد بخــش نشــانی : مجهــول المــکان 
ــه  ــال ب ــغ 30/000/000 ری ــه مبل خواســته : مطالب
ــه  ــی و  هزین ــارات قانون ــق خس ــام مطل انضم
ــس از  ــکار : پ ــه گردش ــر تادی ــی و تاخی دادرس
ــه  ــت آن ب ــن شــعبه و ثب ــه ای ــده ب ارجــاع پرون
کاســه فــوق و طــی تشــریفات قانونــی و اخــذ 
ــم  ــورا خت ــی ش ــاء قاض ــورتی اعض ــه مش نظری
رســیدگی را اعــام و بــه شــرح زیــر مبــادرت بــه 

ــد: صــدور رای مــی نمای
))رای قاضی شورا ((

بــه  زاده  عــرب  مســعود  دعــوی  خصــوص  در 
طرفیــت حســن شــاد بخــش بــه خواســته مطالبــه 
مبلــغ 30/000/000 ریــال بانضمــام مطلــق خســارات 
قانونــی و هزینــه دادرســی و تاخیــر تادیــه باتوجــه 
بــه محتویــات پرونــده و اظهــارات خواهــان در 
ــده  ــن خوان ــر دی ــی ب ــورخ 96/2/18 مبن جلســه م
بــه مبلــغ 2 میلیــون تومــان بــه جهــت چــک 
امانتــی بــه شــماره 616818/26 / 1530 مــورخ 
93/11/28 کــه توســط خوانــده وصــول گردیــده 
ــر  ــق ب ــده  طب ــه امضــاء خوان ــا توجــه ب اســت و ب
امانــت بــودن چــک در صــورت عــدم عقــد قــرار داد 
ــارات  ــه اظه ــا عنایــت ب فــرد ایشــان و همچنیــن ب
ــه  ــرون ب ــای خواهــان را مق ــه صحــت ادع ــواه ک گ
ــواد 198 و 519  ــه م ــتندا ب ــته و مس ــت دانس صح
و 522 و 520 آ.د.م حکــم بــر محکومیــت خوانــده 
ــت اصــل  ــال باب ــغ 30/000/000 ری ــه پرداخــت مبل ب
ــه  ــت  هزین ــال باب ــغ 17/10/000 ری ــته و مبل خواس
دادرســی و خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ تقدیــم 
دادخواســت )95/12/2(لغایــت وصــول در حــق 
خواهــان صــادر و اعــام مــی نمایــد . رای صــادره 
غیابــی و ظــرف مهلــت 20 روز از تاریــخ ابــاغ قابــل 
واخواهــی در ایــن شــعبه و 20 روز پــس از آن قابــل 
تجدیــد نظــر خواهــی در محاکــم عمومــی حقوقــی 
اصفهــان مــی باشــد. )و در خصــوص قــرار تامیــن 
خواســته بــا عنایــت بــه عــدم واریــز مبلــغ خســارت 
احتمالــی توســط خواهــان مســتندا بــه  بنــد مــاده 
108 ق . آ.د.م قــرار در خواســت صــادر و اعــام 
مــی گــردد. شــماره :7183/م الــف قاضــی شــورای 

ــان  ــی اصفه ــاف ش 32 خــوزه قضائ حــل اخت

آگهی احضار متهم
شماره نامه : 9610113654900328

شماره پرونده : 9609983654800431
شماره بایگانی شعبه : 960627

نظــر بــه اینکــه متهــم محمــد باقــر کیانــی 
ــه  ــن ب ــدی و توهی ــرب عم ــراد ض ــام ای ــه اته ب
ــمس ف  ــین ش ــای حس ــکایت اق ــوع ش موض
لــذا در  المــکان میباشــد  مصیــب مجهــول 
اجــرای مــاده 344 قانــون ائیــن دادرســی 
کیفــری مراتــب یــک نوبــت در یکــی از روزنامــه 
ــیله  ــی و بدینوس ــار درج اگه ــر االنتش ــای کثی ه
بــه نامبــردگان ابــاغ میگــردد ظــرف یــک مــاه 
از تاریــخ ایــن اگهــی جهــت رســیدگی بــه اتهــام 
خــود در شــعبه ســوم دادیــاری دادســرای 
عمومــی و انقــاب فاورجــان حاضــر و از خــود 
ــد در صــورت عــدم حضــور و عــدم  ــاع نماین دف
ــل  ــی وکی ــدم معرف ــه و ع ارســال الیحــه دفاعی
خــود اگهــی فــوق بــه منزلــه ابــاغ محســوب و 

ــد  ــد ش ــم خواه ــاذ تصمی ــه اتخ ــادرت ب مب
محمدحسین حیدری

و  عمومــی  دادســرای  ســوم  شــعبه  دادیــار 
فاورجــان انقــاب 

اگهی مفقود شدن سند مالکیت
ــه اســتناد دو  ــد فاخــر ب ــم امــل معــا فرزن خان
ــت و امضــا  ــه هوی ــی ک ــرگ استشــهادیه محل ب
شــهود رســما گواهــی شــده اســت مدعــی 
اســت کــه یــک جلــد ســند مالکیــت یــک صــد 
ــاع از  ــهم مش ــه س ــزارم ی ــه ه ــتاد و س و هش
ــه  ــن ب ــک قطعــه زمی 359 ســهم ششــدانگ ی
پــاک ثبتــی 12.210 واقــع در زازران بخــش 
ــه در  ــریال 885614 ک ــه س ــان ب ــت اصفه 9 ثب
ــت  ــل ثب ــاک زی ــر 313 ام صفحــه ی 501 دفت
42136 بــه نامبــرده ثبــت و مفقــود گردیــده 
نامبــرده درخواســت  بنابرایــن چــون  اســت 
ــق  ــوده طب ــی نم ــت المثن ــند مالکی ــدور س ص
ــه  ــن نام ــاده 120ایی ــی م ــک اصاح ــره ی تبص
قانــون ثبــت مراتــب اگهــی میشــود کــه هرکــس 
مدعــی انجــام معاملــه نســبت بــه ملــک مزبــور 
یــا وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود میباشــد از 
ــن  ــه ای ــا ده روز ب ــی ت ــن اگه ــخ انتشــار ای تاری
ــن  ــا ضم ــود را کتب ــراض خ ــه و اعت اداره مراجع
ارائــه اصــل ســند مالکیــت و ســند معاملــه 
ــس و  ــورت مجل ــب ص ــا مرات ــد ت ــلیم نمای تس
اصــل ســند بــه ارائــه کننــده مســترد گــردد و در 
صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول 
ــه  ــدون ارائ ــراض ب ــول اعت ــا وص ــراض وی اعت
ــت  ــند مالکی ــی س ــت المثن ــند مالکی ــل س اص
ــد  ــه متقاضــی تســلیم خواه ــوم صــادر و ب مرق

شــد 
اکبر پور مقدم 

رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان 
فاورجــان

آگهی ابالغ دادخواست ضمایم و وقت 
رسیدگی

بــه آقــای مصطفــی فتاحیــان کلیشــادرخی 
فرزنــد محمــد  

ــه  ــاه ب ــره ای رف ــای زنجی شــرکت فروشــگاه ه
شــماره ثبــت 112731 بــه مدیریــت فرشــید 
ــای  ــت آق ــتی بطرفی ــی دادخواس گل زاده کرمان
مصطفــی فتاحیــان کلیشــادرخی فرزنــد محمــد 
ــه ایــن  بــه خواســته مطالبــه وجــه چــک کــه ب
دادگاه ارجــاع و بــه کاســه 96003 ثبــت و بــرای 
روز چهارشــنبه مــورخ 1396/4/28 ســاعت 9 
ــد و چــون  ــن گردی ــح وقــت رســیدگی تعیی صب
اعــام گردیــده.  المــکان  مجهــول  خوانــده 
تقاضــای خواهــان و دســتور دادگاه مســتندا 
ــی و از  ــت آگه ــک نوب ــاده 73 ق.آ.د.م ی ــه م ب
ــه دفتــر  ــا مراجعــه ب خوانــده دعــوت میشــود ب
ــی  ــخه ثان ــام و نس ــود را اع ــانی خ دادگاه نش
ــت  ــت و در وق ــم را دریاف ــت و ضمای دادخواس
مقــرر جهــت رســیدگی حاضــر شــود. ایــن 
آگهــی بــه منزلــه ابــاغ قانونــی محســوب و در 
ــا رســیدگی و  ــدم حضــور دادگاه غیاب صــورت ع

ــرد ــد ک ــادر خواه ــی ص رای قانون
مدیر دفتر شعبه دادگاه عمومی فاورجان

آگهی احضار متهم
شماره نامه : 9610113654900280

شماره پرونده : 9409983655601267
شماره بایگانی شعبه : 960411

نظــر بــه اینکــه متهــم مصطفــی کریمــی فرزنــد 
رجبعلــی بــه اتهــام صــدور چــک هــای بامحــل 
ــر  ــی اکب ــان عل ــکایت اقای ــوع ش ــدد موض متع
خدادادیــان و رســول محمــدی ومحمدرضــا 
وکیلــی و حمیدرضــا عبــدی و مجتبــی رحیمــی 
و مهــدی خــدادادی و علــی عبــدی و علــی 
رفیعــی و علیرضــا دهقــان و اکبــر رضایــی و 
محســن وکیلــی و ســید حســین متولــی و 
محمــد عابــدی و قــدرت هللا شــرودانی مجهــول 
المــکان میباشــند   لــذا در اجــرای مــاده 344 
ــک  ــب ی ــری مرات ــی کیف ــن دادرس ــون ائی قان
نوبــت در یکــی از روزنامــه هــای کثیــر االنتشــار 
ــاغ  ــردگان اب ــه نامب ــی و بدینوســیله ب درج اگه
میگــردد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ ایــن اگهــی 
جهــت رســیدگی بــه اتهــام خــود در شــعبه 
ــاب  ــی و انق ــرای عموم ــاری دادس ــوم دادی س
ــد در  ــاع نماین ــود دف ــر و از خ ــان حاض فاورج
ــه  ــال الیح ــدم ارس ــور و ع ــدم حض ــورت ع ص
دفاعیــه و عــدم معرفــی وکیــل خــود اگهــی فوق 
بــه منزلــه ابــاغ محســوب و مبــادرت بــه اتخــاذ 

ــد  ــد ش ــم خواه تصمی
محمدحسین حیدری 

و  عمومــی  دادســرای  ســوم  شــعبه  دادیــار 
فاورجــان انقــاب 

 آگهی ابالغ وقت رسیدگی و مفاد 
دادخواست و ضمائم به 

درخواســت کننــده خانــم اعظــم وظیفــه دان بــه 
نشــانی کاشــان 

خواسته صدور اجازه بر ازدواج
بدیــن وســیله بــه آقــای احمــد رنجبــر ابــاغ می 
گــردد خانــم اعظــم وظیفــه دان دادخواســتی بــه 
طرفیــت شــما بخواســته بــاال تقدیــم داشــته کــه 
ــرای  ــت و ب ــی ثب ــه 951206 حقوق ــت کاس تح
روز 96/4/20 ســاعت 11 وقــت رســیدگی تعییــن 
ــودن شــما  ــکان ب ــول الم ــت مجه ــه عل شــده ب
ــون  ــاده 73 قان ــز م ــه تجوی ــتور دادگاه ب و دس
ــی  ــت متوال ــک نوب ــب ی ــی مرات ــن دادرس آئی
ــی  ــی م ــار آگه ــر االنتش ــد کثی ــی از جرای در یک
گــردد تــا خوانــده جهــت دریافــت نســخه ثانــی 
دادخواســت و ضمائــم و اعــام نشــانی کامــل و 
دقیــق خــود بــه ایــن دفتــر مراجعــه و در وقــت 
مقــرر بــاال در شــعبه ســوم دادگاه خانــواده 
ــی  ــم مقتض ــیدگی و تصمی ــت رس ــان جه کاش

اتخــاذ خواهــد نمــود . 
خانــواده  دادگاه  ســوم  شــعبه  دفتــر  مدیــر 

قاســمی   – کاشــان 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
ــماره  ــه: 9610106837102091ش ــماره اباغنام ش
ــی  ــماره بایگان ــده: 9609986837100110ش پرون
شــعبه: 960114 تاریــخ تنظیــم: 1396/03/09  
خواهــان خانــم میتــرا علــی جانــی قلعــه 
ــت  ــه طرفی ــتی ب ــد دادخواس ــد زاه ــل  فرزن ت
ــد  ــی فرزن ــرو کیان ــهرام خس ــای ش ــده آق خوان
کوچــک علــی  بــه خواســته طــاق بــه در 
ــم دادگاه هــای عمومــی  خواســت زوجــه  تقدی
شهرســتان شهرســتان  اصفهــان نمــوده کــه 
ــواده  ــه شــعبه 11 دادگاه خان ــت رســیدگی ب جه
ــی  ــهید قدوس ــع ش ــتان اصفهان)مجتم شهرس
(  واقــع در اصفهــان خ میــر فندرســکی )خ 
پــل  و  بــاال  چهاربــاغ  حدفاصــل   – میــر( 
قدوســی  شــهید  قضایــی  مجتمــع   – میــر 
بــه کاســه   اتــاق 105ارجــاع و  - طبقــه 1- 
ــت  ــه وق ــده ک ــت گردی 9609986837100110ثب
رســیدگی آن1396/04/21 و ســاعت 09:00تعیین 
شــده اســت. بــه علــت مجهــول المــکان بــودن 
ــز  ــه تجوی ــان و ب ــت خواه ــده و درخواس خوان
ــای  ــن دادرســی دادگاه ه ــون آیی ــاده 73 قان م
عمومــی و انقــاب در امــور مدنــی و دســتور 
ــد  ــی از جرای ــت در یک ــک نوب ــب ی دادگاه مرات
کثیراالنتشــار آگهــی مــی شــود تــا خوانــده پــس 
ــه دادگاه  ــاد آن ب ــاع از مف ــی و اط ــر آگه از نش
ــود  ــل خ ــانی کام ــام نش ــن اع ــه و ضم مراجع
ــت  ــم را دریاف نســخه دوم دادخواســت و ضمائ
و در وقــت مقــرر فــوق جهــت  رســیدگی حاضــر 
ــا یــک داور واجــد شــرایط متاهــل  گــردد. ضمن
ــارب وبســتگان  ــه از اق ــاالی 30 ســال ســن ک ب
نزدیــک خــود باشــد را بــه همــراه خــود در دادگاه 
حاضــر نماییــد . شــماره: 8246/م الــف منشــی 
ــان  ــتان اصفه ــواده شهرس ــعبه 11 دادگاه خان ش
)مجتمــع شــهید قدوســی ( – ســید مصطفــی 

حســینی رزوه 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
ــماره  ــه: 9610100351503200ش ــماره اباغنام ش
ــی  ــماره بایگان ــده: 9609980351500023ش پرون
شــعبه: 960029 تاریــخ تنظیــم: 1396/03/13 
ــرد  ــان ک ــی قربانی ــاکی عبدالعل ــان / ش خواه
آبــادی دادخواســتی بــه طرفیــت خوانــده / 
ــن  ــته تامی ــه خواس ــی  ب ــین صادق ــم حس مته
خواســته و مطالبــه  خســارت تاخیــر تادیــه 
و مطالبــه وجــه چــک و مطالبــه  خســارت 
عمومــی  هــای  دادگاه  تقدیــم  دادرســی  
شهرســتان شهرســتان اصفهــان نمــوده کــه 
ــه شــعبه 15 دادگاه عمومــی  جهــت رســیدگی ب
حقوقــی شهرســتان اصفهــان واقــع در اصفهــان 
 – نیکبخــت  شــهید  خ   – بــاال  چهاربــاغ  خ 
ــان-  ــتان اصفه ــتری کل اس ــاختمان دادگس س
بــه  و  ارجــاع  اتــاق شــماره 348   3 طبقــه 
ثبــت گردیــده   9609980351500023 کاســه 
کــه وقــت رســیدگی آن 1396/04/21 و ســاعت 
ــول  ــت مجه ــه عل ــت. ب ــده اس ــن ش 10:00تعیی
ــم  و درخواســت  ــده / مته ــودن خوان ــکان ب الم
خواهــان/ شــاکی  و بــه تجویــز مــاده 73 قانــون 
آییــن دادرســی دادگاه هــای عمومــی و انقــاب 
ــک  ــب ی ــتور دادگاه مرات ــی و دس ــور مدن در ام
ــی  ــار آگه ــد کثیراالنتش ــی از جرای ــت در یک نوب
ــده / متهــم  پــس از نشــر  ــا خوان مــی شــود ت
ــه دادگاه مراجعــه  آگهــی و اطــاع از مفــاد آن ب
و ضمــن اعــام نشــانی کامــل خــود نســخه دوم 
ــت  ــت و در وق ــم را دریاف ــت و ضمائ دادخواس
ــردد. ــر گ ــیدگی حاض ــت  رس ــوق جه ــرر ف مق
شــماره: 8183/م الــف منشــی دادگاه حقوقــی 
ــتان  ــی شهرس ــی حقوق ــعبه 15 دادگاه عموم ش

ــتی  ــن یزدخواس ــان – محس اصفه

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
ــماره  ــه: 9610100351503219ش ــماره اباغنام ش
ــی  ــده: 9609980351500084شــماره بایگان پرون
ــم: 1396/03/13  ــخ تنظی ــعبه: 960097 تاری ش
ــاری  ــی اعتب ــه مال ــاکی موسس ــان / ش خواه
طرفیــت  بــه  دادخواســتی  مرکــزی   کوثــر 
خوانــده / متهــم حســن گلشــنی مهــر و ســمیه 
وطــن پرســت و امیــر حســیم ایزدیــار و محمــد 
رضــا جلیلونــد   بــه خواســته تامیــن خواســته و 
مطالبــه  خســارت تاخیــر تادیــه و مطالبــه وجــه 
ــم  ــی  تقدی ــارت دادرس ــه  خس ــک و مطالب چ
دادگاه هــای عمومــی شهرســتان شهرســتان 
اصفهــان نمــوده کــه جهــت رســیدگی بــه شــعبه 
15 دادگاه عمومــی حقوقــی شهرســتان اصفهــان 
ــاال – خ شــهید  ــاغ ب ــان خ چهارب واقــع در اصفه
نیکبخــت – ســاختمان دادگســتری کل اســتان 

اصفهــان- طبقــه 3 اتــاق شــماره 348 ارجــاع و 
بــه کاســه 9609980351500084 ثبــت گردیــده 
کــه وقــت رســیدگی آن 1396/04/24 و ســاعت 
ــول  ــت مجه ــه عل ــت. ب ــده اس ــن ش 10:30تعیی
ــم  و درخواســت  ــده / مته ــودن خوان ــکان ب الم
خواهــان/ شــاکی  و بــه تجویــز مــاده 73 قانــون 
آییــن دادرســی دادگاه هــای عمومــی و انقــاب 
ــک  ــب ی ــتور دادگاه مرات ــی و دس ــور مدن در ام
ــی  ــار آگه ــد کثیراالنتش ــی از جرای ــت در یک نوب
ــده / متهــم  پــس از نشــر  ــا خوان مــی شــود ت
ــه دادگاه مراجعــه  آگهــی و اطــاع از مفــاد آن ب
و ضمــن اعــام نشــانی کامــل خــود نســخه دوم 
ــت  ــت و در وق ــم را دریاف ــت و ضمائ دادخواس
ــردد. ــر گ ــیدگی حاض ــت  رس ــوق جه ــرر ف مق
ــف منشــی دادگاه حقوقــی  شــماره: 8182/م ال
ــتان  ــی شهرس ــی حقوق ــعبه 15 دادگاه عموم ش

ــتی  ــن یزدخواس ــان – محس اصفه

اخطار اجرایی
حمیــد       نــام:  علیــه:  محکــوم  مشــخصات 
آبــادی   حســین  نورانــی  خانوادگــی:  نــام 
المــکان  مجهــول  اقامــت:  محــل  نشــانی 
مشــخصات محکــوم لــه: نام:محســن  نــام 
خانوادگی:درویشــی  نشــانی محــل اقامــت: 
اصفهــان – خ خــرم – بعــد از چهــارراه اول 

ســمت چــپ 
محکوم به:

بــه موجــب رای شــماره 9509976796302521 
حــل  شــورای    33 حــوزه  تاریــخ95/11/30 
اختــاف شهرســتان اصفهــان کــه قطعیــت 
یافتــه اســت.محکوم علیــه محکــوم اســت بــه:
ــل  ــت اص ــال باب ــغ 5/000/000 ری ــت مبل پرداخ
ــه  ــت هزین ــال باب ــغ 350/000ری ــته و مبل خواس
دادرســی و خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ ســر 
ــرای  ــان اج ــت  زم ــک 94/9/20 لغای ــید چ رس
ــم  ــت نی ــه و پرداخ ــوم ل ــق محک ــم در ح حک

ــی/ ــر اجرای عش
ــه  ــن ک ــکام: همی ــرای اح ــون اج ــاده 34 قان م
اجرائیــه بــه محکــوم علیــه ابــاغ شــد، محکــوم 
علیــه مکلــف اســت ظــرف مــدت ده روز مفــاد 
آن را بــه موقــع اجــرا بگــذارد یــا ترتیبــی بــرای 
پرداخــت محکــوم بــه بدهــد یــا مالــی معرفــی 
کنــد کــه اجــرای حکــم و اســتیفاء محکــوم بــه 
ــه خــود را  از آن میســر باشــد و در صورتــی ک
ــد  ــد، بای ــه ندان ــاد اجرائی ــرای مف ــه اج ــادر ب ق
ــی  ــع دارای ــورت جام ــور ص ــت مزب ــرف مهل ظ
ــر  ــد و اگ ــه قســمت اجــرا تســلیم کن خــود را ب

ــد ــام نمای ــا اع ــدارد، صریح ــی ن مال
.شماره8184/ م الف 

ــر شــعبه 33 مجتمــع شــماره دو  شــورای  دفت
ــان ــاف شهرســتان اصفه حــل اخت

دادنامه
کاســه پرونــده : 951409 شــماره پرونــده : 
 96/3/4  : تاریــخ  بــه   9609976793800669
مرجــع رســیدگی : شــعبه هشــت شــورای حــل 
اختــاف اصفهــان  خواهــان : شــرکت جیــل ران 
ــی  ــا فارس ــی علیرض ــت عامل ــه مدیری ــور ب موت
پــور وزده  وکیــل : البــرز اســدی فرزنــد محمــد  
نشــانی : اص دروازه شــیراز ابتــدای  چهــار بــاغ 
ــی   ــه فوقان ــادرات  طبق ــک ص ــد از بان ــاال بع ب
ــد  ــاز شهرســتانی فرزن ــده : مهن ــه  خوان داروخان
نورالــه مجهــول المــکان  خواســته : مطالبــه 
مبلــغ 198980000 ریــال 4 فقــره چــک به شــرح 
ــی و  ــارات دادرس ــق  خس ــام مطل ــن انضم مت

ــه  ــر تادی ــه و خســارت تاخی حــق الوکال
گردشــکار : بــا عنایــت بــه محتویــات پرونــده و 
اخــذ نظریــه مشــورتی اعضــا ی محتــرم شــورا 
ــتعانت  ــا اس ــیدگی ب ــم رس ــام خت ــن اع ضم
ــه  ــادرت ب ــی مب ــرح آت ــال بش ــد متع از خداون

ــورا  ــی ش ــد . رای قاض ــی نمای ــدور رای م ص
در خصــوص دادخــواه شــرکت جیــل ران موتــور 
ــاز  ــت مهن ــه طرفی ــرز اســدی  ب ــت  الب ــا وکال ب
شهرســتانی فرزنــد نورالــه بــه خواســته مطالبــه 
ــک  ــره چ ــه 4 فق ــال وج ــغ 198980000 ری مبل
 -2 مــورخ 94/12/4   بــه شــماره 573175 
573174 مــورخ 94/11/4 و 573161 مــورخ 
ــام  ــه انضم ــپه  ب ــک س ــده بان ــه عه 94/9/4 ب
ــه  ــا توج ــه ب ــر تادی ــی و تاخی ــارات دادرس خس
بــه دادخواســت تقدیمــی و ماحظــه اصــول 
ــاغ  ــا اب ــده ب ــه خوان ــرازی و اینک ــتندات اب مس
ــورا  ــه ش ــی در جلس ــار کاف ــت انتظ ــی وق قانون
ــتندات  ــوی و مس ــال دع ــده و در قب ــر نش حاض
ــل  ــه عم ــی ب ــراد و تکذیب ــان ای ــرازی خواه اب
ــت از  ــز حکای ــرازی نی ــتندات اب ــاورده و مس نی
اشــتغال ذمــه خوانــده  بــه خواهــان را حکایــت 
ــتن  ــت دانس ــن ثاب ــذا ضم ــی ه ــد عل ــی کن م
198و519و522  مــواد  اســتناد  بــه  دعــوی 
مــواد  و  مدنــی  دادرســی  آئیــن  قانــون 
تجــارت  قانــون  315و310و309و307و249  
ــت  ــه پرداخ ــده ب ــت خوان ــر محکومی ــم ب حک
بــه عنــوان اصــل  ریــال    198980000 مبلــغ 
خواســته و پرداخــت مبلــغ  5954500 ریــال بــه 
عنــوان خســارت دادرســی و هزینــه نشــر آگهــی 
ــل  ــه وکی ــق الوکال ــال و ح ــغ 120000 ری ــه مبل ب
طبــق تعرفــه قانونــی و خســارت تاخییــر و 
تادیــه از تاریــخ ســر رســید چکهــا لغایــت زمــان 
ــک  ــاخص بان ــرخ ش ــق ن ــال طب ــول وایص وص
مرکــزی  در حــق خواهــان صــادر و اعــام مــی 
گــردد رای صــادره غیابــی و ظــرف 20 روز پــس 
از ابــاغ قابــل واخواهــی در ایــن شــعبه خواهــد 
ــت واخواهــی ظــرف  ــام مهل ــس از اتم ــود و پ ب
مــدت بیســت روز پــس از ابــاغ قابــل تجدیــد 
نظــر خواهــی در محاکــم عمومــی حقوقــی 

ــد . ــی باش ــان م ــتان اصفه شهرس
م الف 7134 

قاضی شعبه هشت شورای حل اختاف

دادنامه
کاســه پرونــده : 1134/95 شــماره دادنامــه 
: 98 بــه تاریــخ : 96/1/29 مرجــع رســیدگی 
ــان   ــاف اصفه ــل اخت ــورای ح ــعبه 53 ش : ش
ملــک   : نشــانی  بلگــوری  علــی   : خواهــان 
شــهر خ انقــاب  اســامی کــوی قائــم – کــوی 
 2 طبقــه  شــاد   مهــر  مجتمــع   – دوســتان 
ــم  ــد ضغی ــل : مجی ــاک 25   وکی ــد 7 پ واح
ــاد  ــعادت آب ــدان آزادی خ س ــانی : می زاده نش
پــاک 9 طبقــه فوقانــی بانــک مســکن واحــد 1 
ــده : رضــا بلگــوری نشــانی  دفتــر وکالــت  خوان
ــه  ــه وج ــته : مطالب ــکان  خواس ــول الم :  مجه
چــک و دو فقــره فیــش واریــزی و مطلــق 

ــی   ــارات دادرس خس
گردشــکار : بــا عنایــت بــه محتویــات پرونــده و 
اخــذ نظریــه مشــورتی اعضــا ی محتــرم شــورا 
ــتعانت  ــا اس ــیدگی ب ــم رس ــام خت ــن اع ضم
ــه  ــادرت ب ــی مب ــرح آت ــال بش ــد متع از خداون

ــورا ــی ش ــد . رای قاض ــی نمای ــدور رای م ص
ــا  ــوری ب ــی بلگ ــای عل ــوی آق ــوص دع در خص
ــا  ــت رض ــه طرفی ــم زاده ب ــد ضیغ ــت مجی وکال
بلگــوری  بــه خواســته  مطالبــه وجــه چــک بــه 
شــماره 063796 مورخــه 93/4/10و دو فقــره 
ــق  ــده و مطل ــه حســاب خوان ــزی ب ــش واری فی
ــه شــرح دادخواســت  ــه هــای دادرســی ب هزین
ــه  ــا ارائ ــان ب ــل خواه ــه وکی ــت ک ــی اس تقدیم
ــه  ــزی  ب ــید واری ــره رس ــور و دو فق ــک مذک چ
و   94/3/9 مــورخ   223512 هــای  شــماره 
ــد  ــی نمای ــام م ــورخ 94/3/9 اع 223415  م
کــه پرداخــت دو فقــره رســید بابــت خریــد 
زمیــن بــرای خواهــان بــه خوانــده واریــز شــده 
ــت  ــه پرداخ ــده ب ــز ام خوان ــتار ال ــت خواس اس
وجــه چــک وجــه فیــش واریــزی شــده اســت 
ــه  ــی در جلس ــاغ قانون ــف اب ــا وص ــده ب خوان
رســیدگی مورخــه 96/1/15 حاضــر نشــده اســت 
و الیحــه ای نیــز تقدیــم ننمــوده اســت شــورا در 
ــه  ــر مطالب ــی ب ــوی خواهــان مبن خصــوص  دع
ــای اصــول مســتندات  ــه بق وجــه چــک نظــر ب
در یــد خواهــان در مطالبــه وجــه آن دارد را 
بــه اســتناد مــواد 310و313  وارد دانســته و 
و  و 515و 519  مــواد 198  و  تجــارت  قانــون 
ــر  ــم ب ــی حک ــی مدن ــن دادرس ــون آئی 522 قان
محکومیــت خوانــده بــه پرداخــت مبلــغ چهــل و 
یــک میلیــون و پانصــد هــزار ریــال بابــت چــک 
شــماره 063796 و مبلــغ 1277500 ریــال هزینــه 
دادرســی و یکصــد و بیســت هــزار ریــال بابــت 
ــه  ــه دادرســی و حــق الوکال نشــر آگهــی و هزین
وکیــل طبــق تعرفــه قانونــی و خســارت تاخیــر 
ــخ ســر رســید چــک 1393/4/10  ــه از تاری تادی
تاتاریــخ اجــرای حکــم در حــق خواهــان صــادرو 
اعــام مــی نمایــد رای صــادره  غیابــی و ظــرف 
ــن  ــی در ای ــل واخواه ــاغ قاب ــس از اب 20 روز پ
ــدت  ــرف م ــپس ظ ــود و س ــد ب ــعبه خواه ش
ــی  ــر خواه ــد نظ ــل تجدی ــد قاب ــت روز بع بیس
ــی  ــان م ــی اصفه ــی و حقوق ــم عموم در محاک
باشــد در خصــوص مطالبــه وجــوه فیــش هــای 
ــه  ــه اینک ــر ب ــده نظ ــاب خوان ــه حس ــزی ب واری
وکیــل خواهــان در جلســه رســیگی  وجــوه 
ــه  ــده ب ــه ش ــای ارائ ــش ه ــق فی ــزی طب واری
ــد زمیــن از ســوی  ــت خری ــده باب حســاب خوان
ــرای خواهــان اعــام نمــوده و زمیــن  ــده ب خوان
ــه اســترداد  ــده حاضــر ب ــل نشــده و خوان تحوی
ــترداد  ــا اس ــد از آنج ــی باش ــزی نم ــوه واری وج
ــا بطــان قــرار  ــه اعــام فســخ ی ثمــن منــوط ب
ــو  ــن نح ــوا بدی ــرح دع ــذا ط ــد ل ــی باش داد م
ــاده  ــه اســتناد م ــت اســتماع نداشــته و ب قابلی
2 قانــون آئیــن دادرســی مدنــی قــرار عــدم 
اســتماع  دعــوای خواهــان صــادر و اعــام مــی 
ــرف 20 روز  ــوری و ظ ــادره حض ــرار ص ــد ق نمای
ــد نظــر خواهــی در  ــل تجدی ــاغ قاب ــخ اب از تاری
محاکــم عمومــی و حقوقــی اصفهــان مــی باشــد 
ــعبه 53  ــی ش ــف 7152 قاض ــد . م ال .    باش

ــاف  ــل اخت ــورای ح ش

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
ــه 951577 ش 14    ــده کاس ــوص پرون در خص
ــی  ــتی مبن ــی دادخواس ــان نبائ ــان احس خواه
بــر: مطالبــه بــه طرفیــت  یحیــی فاضلــی زلیــوا 
تقدیــم نمــوده و وقــت رســیدگی بــرای روز  
مــورخ 96/4/25 ســاعت 11 تعییــن گردیــده 
ــودن  ــکان ب ــول الم ــه  مجه ــت ب ــت . باعنای اس
خوانــده حســب تقاضــای خواهــان برابــر مــاده 
73 قانــون آئیــن دادرســی مدنــی ، مراتــب 
ــت  ــل از وق ــده قب ــا خوان ــر ت ــد منتش در جرای
ــان- ــع در اصفه ــعبه واق ــن ش ــه ای ــیدگی ب رس
ــل  ــورای ح ــرم ش ــع ح ــهدای مداف ــع ش مجتم
اختــاف اصفهــان مراجعــه و نســخه ثانــی 
دادخواســت و ضمائــم را اخــذ نمایــد. در صــورت 
عــدم حضــور در وقــت رســیدگی ابــاغ قانونــی  
تلقــی شــده  و تصمیــم مقتضــی اتخــاذ خواهــد 
ــعبه  ــر ش ــر دفت ــف مدی ــماره: 8211/م ال شد.ش
ــاف  ــل اخت ــورای ح ــماره دو ش ــع ش 14 مجتم

ــان اصفه

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
 960325 کاســه  پرونــده  خصــوص  در 
خواهــان  ســید امیــر حســین مــدرس صادقــی 
دادخواســتی مبنــی بــر: مطالبــه وجــه  بــه 
طرفیــت تیمــور غیبــی پورتقدیــم نمــوده و وقــت 
 96/4/25 مــورخ  روز......   بــرای  رســیدگی 
 . اســت  تعییــن گردیــده  ظهــر   12 ســاعت 
ــده  ــودن خوان ــکان ب ــول الم ــه  مجه ــت ب باعنای
حســب تقاضــای خواهــان برابــر مــاده 73 
قانــون آئیــن دادرســی مدنــی ، مراتــب در جراید 
منتشــر تــا خوانــده قبــل از وقــت رســیدگی بــه 
ایــن شــعبه واقــع در اصفهان-ابتــدای خ شــیخ 
صــدوق شــمالی چهــارراه وکا مجتمــع شــهدای 
مدافــع حــرم اصفهــان مراجعــه و نســخه ثانــی 

دادخواســت و ضمائــم را اخــذ نمایــد. در صــورت 
عــدم حضــور در وقــت رســیدگی ابــاغ قانونــی  
تلقــی شــده  و تصمیــم مقتضــی اتخــاذ خواهــد 
ــر شــعبه  ــر دفت ــف مدی شد.شــماره: 8217/م ال
ــاف  ــل اخت ــورای ح ــماره دو ش ــع ش 7 مجتم

ــان اصفه

 دادنامه 
کاســه پرونــده : 95-816 شــماره دادنامــه 
 : 1184 مــورخ 96/2/25 مرجــع رســیدگی   :
شــعبه 53 حقوقــی شــورای حــل اختــاف  
ــد علــی  خواهــان حامــد ســعیدی دهکــی فرزن
اصغــر  نشــانی هشــت بهشــت شــرقی روبــروی 
ــده  ــاک163 واحــد 4  خوان ــن پ ــه نگی داروخان
ــب  ــد حبی ــادی فرزن ــل آب ــرزاده وکی ــد اکب حام
ــه  ــه مطالب ــته : مطالب ــکان خواس ــول الم مجه
مبلــغ 5157300 ریــال   بابــت وحــه یــک فقــره 
چــک بانضمــام خســارات قانونــی و هزینــه 
دادرســی – تاخیــر تادیــه 2- بــدوا صــدور قــرار 

ــته   ــن خواس تامی
بــا عنایــت بــه محتویــات پرونــده و اخــذ نظریــه 
مشــورتی اعضــا شــورا ختــم رســیدگی را اعــام 
و بــه شــرح آتــی مبــادرت بــه صــدور رای مــی  
ــاف در  ــل اخت ــورای ح ــی ش ــد رای قاض نمای
خصــوص دعــوی حامــد ســعیدی دهکــی فرزند 
ــرزاده  ــد اکب ــت حام ــه طرفی ــر    ب ــی اصغ عل
وکیــل آبــادی فرزنــد حبیــب بــه خواســته 
مطالبــه مبلــغ 5157300 ریــال  وجــه چــک بــه 
شــماره 045000 عهــده بانــک بــه انضمــام مطلــق 
ــت  ــه دادخواس ــه ب ــا توج ــی ب ــارات قانون خس
تقدیمــی تصویــر مصــدق چــک و گواهــی عــدم 
پرداخــت توســط بانــک محــال علیــه کــه ظهــور 
در اشــتغال ذمــه خوانــده و اســتحقاق خواهــان 
در مطالبــه وجــه آن دارد و اینکــه خوانــده علــی 
رغــم ابــاغ قانونــی در جلســه رســیدگی حضــور 
نداشــته و هیچگونــه الیحــه و دفاعیــات مســتند 
و محکمــه پســندی در مقــام دفــاع نســبت بــه 
ــوده  ــه ننم ــراز و ارای ــان از خــود اب ــوی خواه دع
اســت لــذا دعــوی خواهــان علیــه خوانــده ثابــت 
بــه نظــر میرســد کــه بــه اســتناد مــواد 310و313 
قانــون تجــارت مــاده واحــده قانــون استفســاریه 
ــه مــاده 2 قانــون صــدور  ــه تبصــره الحاقــی ب ب
آئیــن  قانــون  198و515و519و522و  و  چــک 
دادرســی مدنــی حکــم بــه محکومیــت خوانــده 
بــه پرداخــت مبلــغ 5157300 ریــال  بابــت 
اصــل خواســته و 1013930 ریــال بابــت هزینــه 
ــه  ــت  هزین ــال باب ــغ 120000 ری ــی ومبل دادرس
ــخ  ــه از تاری ــر تادی ــارت تاخی ــی خس ــر آگه نش
ســر رســید چــک موصــوف 91/3/15 تــا تاریــخ 
اجــرای حکــم در حــق خواهــان صــادر و اعــام 
مــی نمایــد رای صــادره غیابــی و ظــرف مهلــت 
بیســت روز پــس از ابــاغ قابــل واخواهــی 
مهلــت  اتمــام  از  پــس  و  شــعبه  ایــن  در 
واخواهــی ظــرف بیســت روز قابــل تجدیــد 
 نظــر در محاکــم عمومــی حقوقــی اصفهــان 

می باشد .
م الف 8233

ــتان  ــهر س ــماره 3 ش ــع ش ــعبه 53  مجتم ش
ــان  اصفه

دادنامه 
کاســه پرونــده :951589 شــماره دادنامــه : 
ــع  ــورخ 96/3/8 مرج 9609976793500704 م
رســیدگی : شــعبه 5 شــورای حــل اختــاف  
خ  اص  نشــانی  نجیمــی   محمــد  خواهــان 
عبدالــرزاق بــازار بــزرگ روبــه روی مســجد 
ــده  ــی  خوان ــد نجیم ــگاه محم ــار فروش ذوالفق

ــکان  ــول الم ــی  مجه ــعید بنهان س
بــه محتویــات پرونــده و اخــذ  بــا عنایــت 
ــم رســیدگی  ــه مشــورتی اعضــا شــورا خت نظری
ــه صــدور  ــادرت ب ــه شــرح آتــی مب را اعــام و ب
رای مــی  نمایــد رای قاضــی شــورای حــل 
ــی   ــد نجیم ــوی محم ــوص دع ــاف در خص اخت
بــه طرفیــت ســعید بنهانــی بــه خواســته مطالبــه 
ــه شــماره  ــال  وجــه چــک ب ــغ 30000000 ری مبل
ــپه   ــک س ــده بان ــورخ 95/11/30 عه 471064 م
بــه انضمــام مطلــق خســارات قانونــی بــا توجــه 
بــه دادخواســت تقدیمــی تصویــر مصــدق چــک 
و گواهــی عــدم پرداخــت توســط بانــک محــال 
ــده و  ــه خوان ــتغال ذم ــور در اش ــه ظه ــه ک علی
اســتحقاق خواهــان در مطالبــه وجــه آن دارد 
ــی در  ــاغ قانون ــم اب ــی رغ ــده عل ــه خوان و اینک
ــه  ــته و هیچگون ــور نداش ــیدگی حض ــه رس جلس
الیحــه و دفاعیــات مســتند و محکمــه پســندی 
ــه دعــوی خواهــان از  ــاع نســبت ب ــام دف در مق
ــوی  ــذا دع ــوده اســت ل ــه ننم ــراز و ارای خــود اب
خواهــان علیــه خوانــده ثابــت بــه نظــر میرســد 
کــه بــه اســتناد مــواد 310و313 قانــون تجــارت 
ــن دادرســی  ــون آئی و 198و515و519و522و قان
بــه  بــه محکومیــت خوانــده  مدنــی حکــم 
ــل  ــت اص ــال  باب ــغ 30000000 ری ــت مبل پرداخ
هزینــه  بابــت  ریــال   1740000 و  خواســته 
دادرســی و خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ 
ســر رســید چــک موصــوف 95/11/30 تــا تاریــخ 
اجــرای حکــم در حــق خواهــان صــادر و اعــام 
مــی نمایــد رای صــادره غیابــی و ظــرف مهلــت 
بیســت روز پــس از ابــاغ قابــل واخواهــی 
مهلــت  اتمــام  از  پــس  و  شــعبه  ایــن  در 
واخواهــی ظــرف بیســت روز قابــل تجدیــد 
 نظــر در محاکــم عمومــی حقوقــی اصفهــان

 می باشد .م الف 8194
قاضی شعبه 5 شورای حل اختاف اصفهان 

مفقودی
بــرگ ســبز خــودرو ریــو ال اس 1500 مــدل 
بــه شــماره موتــور  رنــگ  1389 ســفید 
 A 1190250 و شــماره شاســی   1087877
ایــران  انتظامــی  شــماره  و   610022Nas
ــادق  ــای ص ــت آق ــه مالکی 13 -615 د 91 ب
قنبریــان  فرزنــد آقــا بــزرگ مفقــود گشــده 

ــد.  ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب و از درج
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اخبار نقل و انتقاالت

نادر دست نشان راهی ملوان شد
نــادر دست نشــان بــا حضــور در دفتــر باشــگاه 
ــرد.  ــا ک ــوان امض ــا مل ــود را ب ــمی خ ــرارداد رس ق
ــدر  ــوان بن ــگاه مل ــمی باش ــایت رس ــزارش س ــه گ ب
انزلــی، نــادر دست نشــان ظهــر دیــروز بــا حضــور در 
ــا باشــگاه  ــوان، قــرارداد خــود را ب دفتــر باشــگاه مل

ملــوان امضــا کــرد.
ــوان  ــرارداد ســرمربی مل  شــایان ذکــر اســت کــه ق
بــه مــدت یــک فصــل اســت. ملــوان در حــال 
ــدوار  ــرار دارد و امی ــته اول ق ــگ دس ــر در لی حاض
ــر  ــگ برت ــه لی ــر ب ــار دیگ ــان ب ــا دست نش ــت ب اس

ــر راه یابــد. مه

چرخش عجیب مصطفی احمدی
مصطفــی احمــدی، بازیکــن دو فصــل گذشــته تیــم 
ســیاه جامگان کــه نزدیــک بــه ســه هفتــه قبــل بــا 
قــراردادی یــک ســاله بــه تیــم پدیــده پیوســته بــود، 
ــا حضــور در دفتــر باشــگاه ســیاه جامگان قــرارداد  ب
خــود را بــه مــدت یــک فصــل دیگــر بــا ایــن تیــم 

تمدیــد کــرد. 
رفــت و برگشــت ایــن بازیکــن میــان دو تیــم 
ــال  ــه احتم ــه ب ــت ک ــادری اس ــاق ن ــهدی، اتف مش
زیــاد واکنــش مســئوالن دیگــر تیــم مشــهدی 
ــت. نــود ــد داش ــال خواه ــه دنب ــده را ب ــی پدی یعن

 استقالل، دو مهاجم جدید 
جذب می کند

حتــی در صورتــی کــه کاوه رضایــی قــراردادش 
ــل  ــتور کار نق ــد، در دس ــد کن ــتقالل تمدی ــا اس را ب
ــا  ــم ب ــذب دو مهاج ــگاه، ج ــن باش ــی ای و انتقاالت

تجربــه قــرار دارد. 
ــه در  ــتقالل، چ ــال اس ــم فوتب ــه تی ــم اینک علی رغ
لیــگ برتــر و چــه در لیــگ آســیا، یکــی از بهتریــن 
ــزو  ــاری ج ــر آم ــت و از نظ ــه را داش ــوط حمل خط
ــا  ــود، ام ــته ب ــل گذش ــای فص ــن تیم ه تهاجمی تری
ــه دوری از  ــم ب ــم مته ــن تی ــع ای ــاره ای مواق در پ

می شــد.  تهاجمــی  بازی هــای 
در برنامه هــای نقــل و انتقاالتــی اســتقالل افــزودن 
ــرار  ــتورکار ق ــم در دس ــن تی ــی ای ــوای تهاجم ــر ق ب
گرفتــه اســت. در همیــن راســتا اولویــت بــرای ایــن 
ــن  ــی، بهتری ــا کاوه رضای ــد قــرارداد ب باشــگاه، تمدی

ــت.  ــان، اس مهاجمش
ــرای ایــن تیــم گل زد،  ــا بارهــا ب بازیکنــی کــه نه تنه
ــا  بلکــه پاس هــای گل زیــادی را هــم صــادر کــرد ت
توانمنــدی اش در زمینــه گلســازی را بــه رخ بکشــد. 
امــا در کنــار تمدیــد قــرارداد بــا ایــن مهاجــم، 
آبی هــا در نظــر دارنــد تــا دســت کم دو مهاجــم 
توانمنــد دیگــر را نیــز بــه چرخــه بازیکنانشــان 

ــد.  ــه کنن اضاف
منصوریــان ۴ مهاجــم طــراز اول را زیــر نظــر دارد کــه 
ــتقالل  ــم اس ــه تی ــر ب ــت کم ۲ نف ــن دس ــن بی از ای

ــه می شــوند. ایســنا ــد اضاف ــرای فصــل بع ب

کوتاه اخبار 
صعود تیم ملی فوتبال ساحلی ایران 

به رده سوم جهان
آخریــن رنکنیــگ تیم هــای ملــی فوتبــال ســاحلی از 
ــد  ــالم ش ــاحلی اع ــال س ــی فوتب ــازمان جهان ــوی س س
ــرد.  ــود ک ــان صع ــوم جه ــه رده س ــران ب ــی ای ــم مل و تی
ــاحلی  ــال س ــی فوتب ــای مل ــگ تیم ه ــن رنکین جدیدتری
ــاس  ــر اس ــه ب ــد ک ــالم ش ــن ۲۰۱۷( اع ــاه ژوئ ــان )م جه
آن، تیــم ملــی فوتبــال ســاحلی ایــران بــرای نخســتین بــار 
ــران  ــی ای ــته های تیم ــر رش ــته و دیگ ــن رش ــخ ای  در تاری
ــن  ــر همی ــرد. ب ــود ک ــی صع ــگ جهان ــه رده ســوم رنکین ب
اســاس تیم هــای ملــی فوتبــال ســاحلی برزیــل بــا 
۴۶۵۸ امتیــاز، پرتغــال بــا ۳۸۵۵ امتیــاز، ایــران بــا ۳۲۰۹ 
امتیــاز، روســیه بــا ۳۲۰۴ امتیــاز و تاهیتــی بــا ۳۰۹۰ امتیاز 
ــتادند.  ــی ایس ــدی جهان ــم رده بن ــا پنج ــای اول ت در رده ه
تیم هــای ایتالیــا، ســوئیس، پاراگوئــه، ژاپــن و امــارات در 
رده هــای پنجــم تــا دهــم جهــان ایســتادند. کســب مقــام 
ــاحلی ۲۰۱۷  ــال س ــی فوتب ــام جهان ــای ج ــوم رقابت ه س
باهامــا تأثیــر بســزایی در تاریخ ســازی تیــم ملــی فوتبــال 
ــته  ــان داش ــوم جه ــه رده س ــود ب ــران و صع ــاحلی ای س

ــت. فدراســیون فوتبــال اس

 اعزام 170 قایقران 
به مسابقات قهرمانی آسیا

رئیــس فدراســیون قایقرانــی از اعــزام ۱۷۰ ورزشــکار تحــت 
ــی آســیا  ــه رقابت هــای قهرمان پوشــش ایــن فدراســیون ب

خبــر داد. 
ــی  ــت قایقران ــات هیئ ــع انتخاب ــی در مجم ــا امین غالمرض
اســتان زنجــان بــا بیــان اینکــه خوشــبختانه امــروز شــاهد 
نهادینــه شــدن فرهنــگ وفــاق در جامعــه قایقرانــی به ویــژه 
ــا  ــی هســتیم، افــزود: ب ــگام برگــزاری مجامــع انتخابات هن
توجــه بــه اینکــه ۱۲۰ مــدال در این رشــته در المپیــک توزیع 
ــی  ــه مل ــا کمیت ــن امــر باعــث شــده ت ــذا همی می شــود، ل
ــن رشــته ورزشــی داشــته  ــه ای ــژه ای ب ــگاه وی ــک، ن المپی
ــرای  ــته ب ــال گذش ــه در س ــادآوری اینک ــا ی ــد. وی ب باش
اعــزام ۷۵ مــورد برنامه ریــزی شــده بــود کــه خوشــبختانه 
همــه اعزام هــا محقــق شــد، تصریــح کــرد: رشــته قایقرانــی 
ــا ایــن اوصــاف  ــی دارد؛ امــا ب ــا محیــط زیســت هم خوان ب
گاهــی مســئوالن وزارت نیــرو احســاس می کننــد کــه 
ایــن رشــته باعــث آلودگــی در آب می شــود؛ در حالــی 
ــی  ــت و پاروی ــوری نیس ــته، موت ــن رش ــای ای ــه قایق ه ک
ــی  ــد. امین ــاد نمی کن ــی در آب ایج ــچ آلودگ ــت و هی اس
ــیایی  ــای آس ــدال بازی ه ــم م ــه یک شش ــان اینک ــا بی ب
ــه  ــا ب ــن فدراســیون ب ــرده و دومی ــن رشــته کســب ک را ای
 دســت آوردن ۹ مــدال در بازی هــای آســیایی هســتیم

ــچ  ــه هی ــت ک ــته هایی اس ــزو رش ــی ج ــه داد: قایقران ادام
محدودیتــی بــرای حضــور بانــوان در آن نداریــم؛ بــه همیــن 
ــر  ــزام ۱۷۰ نف ــت اع ــا در جه ــال برنامه ریزی ه ــل امس دلی

ــی آسیاســت. خبــر فارســی ــای قهرمان ــه رقابت ه ب
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هفتــه اول لیــگ جهانــی ۲۰۱۷ والیبــال در حالــی 
ــه پایــان رســید کــه تیــم ملــی کشــورمان بعــد  ب
ــری تحــت شــرایط خاصــی  از دو باخــت میلیمت
ــروزی  ــک پی ــا، ی ــه جوان تره ــدان دادن ب ــا می ب
ــا تیــم لهســتان، قهرمــان  دلچســب در مصــاف ب

جهــان، کســب کــرد. 
ــران  ــم ای ــد تی ــرمربی جدی ــچ، س ایگورکوالکووی
از فرهنــگ و وضعیــت  کــه شــناخت کافــی 
ــه  ــگام انتخــاب اولی ــدارد، از هن ــران ن ــال ای والیب
بازیکنــان و شــروع تمرینــات بــا تردیــد و دودلــی 
مواجــه بــود و در غیــاب تعــدادی از بازیکنــان 
سوپراســتار تیــم ملــی کــه در بازی هــای المپیــک 
ــود،  و جهانــی روی آن هــا شــناخت پیــدا کــرده ب
ــا نداشــتن شــناخت  تمرینــات را برگــزار کــرد و ب
از جوان ترهــا، بــه توصیــه احتمالــی دبیــر کل 
فدراســیون و دســتیارانش، تیمــی را بــا خــود 
ــناختی از  ــر ش ــه کمت ــرد ک ــی  ب ــگ جهان ــه لی ب
بازیکنــان انتخابــی آن داشــت. البتــه پیــش 
ــی  ــم مل ــری تی ــکان رهب ــچ س ــه کوالکووی ازآنک
کشــورمان را بــه دســت بگیــرد، مهــدی مهــدوی،  

پاســور بــا تجربــه و بــه عبارتــی پاســور دوم از تیــم 
ملــی خداحافظــی کــرده بــود، شــهرام محمــودی 
ــه  ــل آســیب دیدگی از ناحی ــه دلی ــار ب از روی اجب
کمــر، موقتــا از تیــم کنــاره گیــری کــرده بــود، امــا 
ســید محمــد موســوی درآخریــن لحظــه ای کــه 
ــد  ــخص نش ــود مش ــی ب ــگ جهان ــازم لی ــم ع تی
بــه چــه علــت از همراهــی تیــم ملــی بازمانــد تــا 
اولیــن شــوک پیــش از ســفر تیــم بــه کادر فنــی و 

شــود.  وارد  فدراسیون نشــین ها 

ولــی بیمــاری ســعید معــروف بعــد از بــازی دوم 

برابــر تیــم برزیــل، شــوک بزرگ تــری را بــه افــکار 
عمومــی و جامعــه والیبــال وارد کــرد تــا بــه قــول 
ــت  ــچ در پوس ــای کوالکووی ــت آق ــا دس قدیمی ه
ــدار  ــن نام ــار بازیک ــاب چه ــد و در غی ــردو بمان گ
ــدان  ــا می ــه جوان تره ــود ب ــار ش ــذار ناچ و تاثیرگ

دهــد.
 پشتوانه سازی

ــی  ــا شــناخت قبل ــه یقیــن آقــای کوالکوویــچ ب ب
کــه از نفــرات اصلــی تیــم ملــی کشــورمان داشــت 
ــه  ــه عقــد قــرارداد شــده و مســئولیت ب حاضــر ب
ــول  ــه مســلما قب ــود ک ــه ب ــن مهمــی را پذیرفت ای
ایــن مســئولیت در چنیــن فرصــت کــم و نداشــتن 
ــه جســارت  ــاز ب ــان جــوان، نی شــناختی از بازیکن
ــر  ــوالت صرف نظ ــن تح ــا ای ــت. ام ــادی داش زی
ــا  ــای ایتالی ــا تیم ه ــاف ب ــت در مص  از دو شکس
و برزیــل، ایــن حســن را بــرای مقامــات مســئول 
در فدراســیون داشــت کــه نبایــد بــرای ســال های 
زیــاد دل بــه ســتاره ها ببندنــد و بهتــر اســت 

ــد. ــدی بگیرن ــازی را ج ــه پشتوانه س ــه ب توج
 اعتماد به جوان ها

ــه  ــد ب ــه بای ــت ک ــن را داش ــن حس ــن ای همچنی
ــه  ــدان دادن ب ــا می ــد و ب ــاد کنن ــا اعتم جوان ه

ــا را  ــر، آن ه ــم اهمیت ت ــای ک ــا در میدان ه آن ه
ــد.  ــه دارن ــاده نگ ــی آم ــن روزهای ــرای چنی ب

حســن دیگــر، روشــدن دســت های ناپاکــی 
بــود کــه تعصــب ملــی را نادیــده انگاشــتند و بــه 
ناحــق نــام بازیکــن خوبــی همچــون محمدجــواد 
ــالق، را از  ــا اخ ــته و ب ــوان شایس ــژاد، ج معنوی ن
ــک  ــای المپی ــه بازی ه ــی ب ــم اعزام ــت تی لیس
خــط زدنــد و حمــزه زرینــی را جایگزیــن وی 
کردند.بــه هــر حــال آشــنایی بــا قابلیــت و قــدرت 
بازیکنانــی همچــون محمدجــواد معنوی نــژاد، 
ــر  ــال افزون و دیگ ــاد س ــی و فره ــعود غالم مس
ــق  ــی، توفی ــم جهان ــداد مه ــن روی ــا در ای جوان ه
بــا  جدیــد  مربــی  شــناخت  بــرای  اجبــاری 
ــود بــرای بازی هــای  ترکیــب اصلــی تیــم ملــی ب
ایــن هفتــه در مصــاف بــا تیم هــای بلژیــک، 
ــای  ــه آق ــرطی ک ــه ش ــن؛ ب ــتان و آرژانتی صربس
کوالکوویــچ هــم ماننــد کــواچ از بیــرون خــط 

ــرد. نگی
ســال های زیــادی دربــاره اهمیــت توجــه بــه 

کارهــای زیربنایــی و ســازندگی و پشتوانه ســازی 
گفتیــم و نوشــتیم و اشــاره داشــتیم کــه بــا 
تشــکیل کانون هــای والیبــال در اقصــی نقــاط 
کشــور، بایــد کار اســتعدادیابی را جدی تــر دنبــال 
کــرد و توســعه بخشــید تــا جوان هــای بلندقامــت 
و دارای فیزیــک بدنــی مناســب شناســایی شــوند 
و بــا تشــکیل تیــم ملــی ایــن خواســته آرمانــی و 
ــا  ــرآورده ســازند. ب ــال را ب ــواده والیب ــده آل خان ای
ــه  ــه ب ــا توج ــرایطی ب ــن ش ــال و در چنی ــن ح ای
اینکــه قــرار اســت از روز جمعــه ۱۹ خــرداد در 
ــران،  ــگاه آزادی ته ــری ورزش ــزار نف ــالن ۱۲ ه س
تیــم ملــی کشــورمان بــه مصــاف تیم هــای 
ــه  ــاز ب ــرود، نی ــن ب ــتان و آرژانتی ــک، صربس بلژی
عــزم ملــی و حمایــت همه جانبــه دوســتداران 
والیبــال اســت تــا بــا حضــور گســترده در ســالن 
محــل برگــزاری مســابقات، از جوانــان تیــم ملــی 

ــد.  ــه عمــل آورن ــت ب حمای
بــه  بازی هــا  ایــن  امیدواریــم تیــم ملــی در 

پیروزهــای بــا ارزشــی دســت یابــد.

در شرایط نامناسب کنونی

 والیبال ایران 
نیازمند حمایت همه جانبه

مدیــر تیم هــای ملــی فدراســیون فوتبــال می گویــد اواخــر 
ــد مشــخص  ــی امی ــم مل ــت ســرمربی تی ــده، وضعی ــه آین هفت
می شــود. محمدرضــا ســاکت دربــاره ســرمربیگری جــواد 
نکونــام در تیــم ملــی جوانــان، اظهــار کــرد: هیــچ اســمی هنــوز 
مطــرح نشــده اســت. وی در ادامــه دربــاره وضعیــت کادر فنــی 
تیــم ملــی امیــد هــم گفــت: کمیتــه جوانــان از حــدود چهــار مــاه 
ــه  ــی را ک ــام داده و بازیکنان ــای الزم را انج ــل برنامه ریزی ه قب
بــه رده ســنی امیــد می خورنــد، بررســی کــرده و در ایــن ارتبــاط 
ــی از  ــن خیل ــت. بنابرای ــده اس ــام ش ــای الزم انج پیش بینی ه
بازیکنانــی کــه قــرار اســت در تیــم ملــی امیــد حضــور داشــته 
باشــند، االن عضــو تیــم ملــی جوانــان هســتند. منتظــر بودیــم 
پــس از مشــخص شــدن وضعیــت مســابقات مــا در کــره 
جنوبــی، دربــاره وضعیــت تیــم ملــی امیــد تصمیم گیــری شــود. 

فکــر می کنــم هفتــه آینــده دربــاره ایــن موضــوع بــه طــور کامــل 
تصمیــم بگیریــم؛ امــا همان طــور کــه گفتــم رصــد و شناســایی 
بازیکنــان توســط کمیتــه جوانــان صــورت گرفتــه اســت. مدیــر 
ــن ســؤال  ــه ای ــال در پاســخ ب ــی فدراســیون فوتب ــای مل تیم ه
کــه آیــا کادر فنــی تیــم ملــی جوانــان هدایــت تیــم ملــی امیــد 
را بــر عهــده خواهــد داشــت یــا خیــر، گفــت: دربــاره کادر فنــی 
ــم  ــا مســئله مه ــم؛ ام ــم می گیری ــده تصمی ــه آین ــا آخــر هفت ت
اســت.  بررســی های کلــی صورت گرفتــه  و  فنــی  کارهــای 
ســاکت در ادامــه دربــاره تداخــل برنامه هــای آماده ســازی تیــم 
ــا  ــن تداخل ه ــت: ای ــم گف ــر ه ــگ برت ــد و شــروع لی ــی امی مل
ــار  ــن مســئله در اختی ــا وجــود داشــته. ای همیشــه در برنامه ه
فدراســیون ها نیســت و بعــد از اینکــه لیســت نهایــی مشــخص 

ــاز خواهــد شــد. ایســنا ــا باشــگاه ها آغ شــود، تعامــالت ب

مدیــر عامــل باشــگاه ذوب آهــن اصفهــان تاکیــد کرد کــه مجتبی 
حســینی در فصــل آینــده »قطعــا« ســرمربی ذوب آهــن نخواهد 
ــاره وضعیــت انتخــاب ســرمربی جدیــد  ــود. ســعید آذری درب ب
تیــم گفــت: تــا بــه امــروز اعضــای هیئت مدیــره بــه جمع بنــدی 
ــاال  ــد نرســیده اند. احتم ــی جدی ــاره اســتخدام مرب خاصــی درب
تــا هفتــه آینــده ســرمربی جدیــد تیــم ذوب آهــن معرفــی شــود 
ــازار نقــل و انتقــاالت شــویم. آذری  ــا ان شــاءهللا ســریع وارد ب ت
تصریــح کــرد: مــا نگرانــی خاصــی در ارتبــاط بــا تیممــان نداریم؛ 
زیــرا بیشــتر بازیکنــان قــرارداد دارنــد. بعضــی شــایعات دربــاره 
ــش  ــانه ها پخ ــق رس ــان، از طری ــی بازیکنانم ــدن برخ ــدا ش ج
ــرارداد  ــم ق ــی تی ــان اصل ــم بازیکن ــت بگوی ــا الزم اس ــده؛ ام ش
دارنــد. طــی دو روز گذشــته بــا مرتضــی تبریــزی کــه از بازیکنــان 
ــی داشــتیم.  ــال ذوب آهــن اســت، مذاکرات ــم فوتب شــاخص تی

وی در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه آیــا امــکان دارد کــه مجتبــی 
ــان  ــرد، بی ــده بگی ــر عه ــم را ب ــت تی ــان هدای ــینی همچن حس
ــه داشــته های مان توانســتیم  ــه ب ــا توج ــرد: ســال گذشــته ب ک
ــارم را  ــام چه ــم، مق ــار تی ــا چه ــانه ب ــت شانه به ش ــک رقاب در ی
ــازی  کســب کنیــم. در بازی هــای باشــگاه های آســیا، منهــای ب
ــی  ــرد خوب ــم، عملک ــزار کردی ــان برگ ــن در اصفه ــر العی ــه براب ک
داشــتیم. بــه اعتقــاد مــن راندمــان کاری حســینی قابــل دفــاع 
ــد بعضــی شــاخص های  ــر از راندمــان کاری، بای ــا غی اســت؛ ام
ــر  ــم. مدی ــر بگیری ــان در نظ ــری مربی ــرای به کارگی ــر را ب دیگ
عامــل باشــگاه ذوب آهــن خاطرنشــان کــرد: هیئت مدیــره 
باشــگاه بــه ایــن نتیجــه رســیده کــه حســینی بایــد از تیــم جــدا 
شــود و بایــد بــه ایــن آرا احتــرام گذاشــت. جدایــی حســینی از 

تیــم قطعــی اســت. ورزش3

،،
هفتــه اول لیــگ جهانــی 2017 والیبــال 
در حالــی بــه پایــان رســید کــه تیــم ملــی 
کشــورمان بعــد از دو باخــت میلیمتــری 
تحــت شــرایط خاصــی بــا میــدان دادن 
بــه جوان ترهــا، یــک پیــروزی دلچســب 
در مصــاف بــا تیــم لهســتان، قهرمــان 

جهــان، کســب کــرد

مدیر تیم های ملی فدراسیون فوتبال:

سرمربی »امید« هفته بعد انتخاب می شود
مدیر عامل باشگاه ذوب آهن اصفهان:

جدایی مجتبی حسینی قطعی است
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اجرائیه
ــماره  ــه: ۹۶۱۰۴۲۰۳۵۱۳۰۰۰۸۸ش ــماره اجرائی ش

۹۵۰۹۹۸۰۳۵۱۳۰۰۷۹۸ پرونــده: 
شــماره بایگانــی شــعبه : ۹۵۰۹۰۴تاریــخ تنظیــم: 
۱۳۹۶/۰۳/۰۸ مشــخصات محکــوم لــه ردیــف 
ــام  ــی  ن ــی : ناظم ــام خانوادگ ــام :ســمیرا   ن ۱ ن
پــدر: منصــور     نشــانی: اصفهــان – خیابــان 
ــهریار –  ــتاد ش ــع  اس ــد از تقاط ــاط اول – بع رب
نبــش  بانــک صــادرات – کوچــه ۵۸  جنــب 
کوچــه پــالک ۱۲ واحــد ۶  مشــخصات محکــوم 
ــی :  ــام خانوادگ ــام: اعظــم   ن ــف ۱- ن ــه ردی علی
ــانی:  ــی  نش ــاد عل ــدر: ن ــام پ ــنی  ن ــی اش عنایت
ــم  ــا قائ ــده ی مجهــول المــکان مشــخصات نماین
مقــام قانونــی محکــوم لــه /محکــوم علیــه نــام 
ــام پــدر  ــام خانوادگــی : عبــاس پــور  ن ــر  ن : اکب
ــمس  ــان ش ــان – خیاب ــانی : اصفه ــالم  نش : غ
آبــادی – تقاطــع  شــیخ بهایــی – چهــارراه قصــر 
– مجتمــع  قصــر نــور – طبقــه چهــارم واحــد ۴۱۰  
نــوع رابطــه : وکیــل محکــوم لــه / محکــوم لهــم 
ــی  ــمه تعال ــه: بس ــوم ب ــی   محک ــمیرا ناظم س
بموجــب در خواســت اجــرای حکــم مربوطــه بــه 
ــه  ــماره دادنام ــماره ۹۶۱۰۰۹۰۳۵۱۳۰۰۶۷۲ و ش ش
مربوطــه ۹۵۰۹۹۷۰۳۵۱۳۰۱۹۵۴ محکــوم علیــه 
ــغ ۴۲۰۰۰۰۰۰۰  ــت مبل ــه پرداخ ــت ب ــوم اس محک
ــغ ۱۳۷۵۰۰۰۰  ــته و مبل ــل خواس ــت اص ــال باب ری
ــغ  ــه دادرســی و پرداخــت مبل ــت هزین ــال باب ری
۱۵۱۲۰۰۰۰ ریــال بابــت حــق الوکالــه وکیــل طبــق 
تعرفــه )مبلــغ ۱۱۲۸۰۰۰۰ ریــال ( و نیز بــه پرداخت 
خســارت تاخیــر تادیــه بــر مبنــای شــاخص نــرخ 
تــورم اعالمــی از ســوی بانــک مرکــزی از تاریــخ 
ســر رســید ســفته هــا )۱۳۹۵/۰۸/۲۹( تــا زمــان 
وصــول  وجــه آن در حــق خواهــان کــه خســارت 
تاخیــر تادیــه را اجــرای احــکام در هنــگام اجــرای 
ــان  ــع خواه ــه نف ــده ب ــبه و از خوان ــم محاس حک
وصــول خواهــد نمــود. ضمنــا حــق االجــرا از 
ماخــذ محکــوم بــه بــر عهــده محکــوم علیه اســت 
)حکــم غیابــی (   محکــوم علیــه مکلــف اســت از 
تاریــخ ابــالغ اجرائیــه : ۱- ظــرف ده روز مفــاد آنرا 
ــرای  ــون اج ــاده۳۴ قان ــذارد ) م ــرا گ ــع اج بموق
احــکام مدنــی( .۲- ترتیبــی بــرای پرداخــت 
محکــوم بــه بدهــد . ۳- مالــی معرفــی کنــد کــه 
ــه از آن میســر  اجــرا حکــم و اســتیفا محکــوم ب
ــاد  ــه اجــرای مف ــادر ب باشــد. چنانچــه خــود را ق
اجراییــه ندانــد بایــد ظــرف ســی روز کلیــه امــوال 
خــود را شــامل تعــداد یــا مقــدار و قیمــت همــه 
امــوال منقــول و غیــر منقــول ، بــه طــور مشــروح 
ــر  ــه ه ــه ب ــدی ک ــزان وجــوه نق ــر می مشــتمل ب
عنــوان نــزد بانکهــا و موسســات مالــی و اعتبــاری 
ــه همــراه مشــخصات  ــا خارجــی دارد ب ــی ی ایران
ــه او  ــی ک ــه اموال ــور و کلی ــق حســابهای مذک دقی
ــه  ــث دارد و کلی ــزد اشــخاص ثال ــر نحــو ن ــه ه ب
ــت  ــز فهرس ــث ونی ــخاص ثال ــات او از اش مطالب
نقــل و انتقــاالت و هــر نــوع تغییــر دیگــر در 
امــوال مذکــور از زمــان یــک ســال  قبــل از طــرح 
دعــوای اعســار بــه ضمیمــه دادخواســت 

اعســار بــه مقــام قضائــی ارائــه نمایــد واال بــه در 
ــود)  ــی ش ــت م ــاز داش ــه ب ــوم ل ــت محک خواس
مــواد ۸و۳ قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت 
ــه از  ــوم علی ــی ۱۳۹۴(  .۴- خــودداری محک مال
ــرار از  ــور ف ــه منظ ــوال ب ــورت ام ــل ص ــالم کام اع
ــت  ــری در جــه هف ــس تعزی ــم ، حب اجــرای حک
را در پــی دارد. ) مــاده ۳۴ قانــون اجــرای احــکام 
مدنــی و مــاده ۲۰ ق.م.ا و مــاده ۱۶ قانــون نحــوه 
اجــرای محکومیــت مالــی ۱۳۹۴( ۵- انتقــال 
مــال بــه دیگــری بــه هــر نحــو بــا انگیــزه فــرار از 
ادای دیــن بــه نحــوی کــه باقیمانــده امــوال بــرای 
ــون کافــی نباشــد موجــب مجــازات  پرداخــت دی
تعزیــری درجــه شــش یــا جــزای نقــدی معــادل 
نصــف محکــوم بــه یــا هــردو مجــازات مــی شــود. 
) مــاده ۲۱ قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت 
مالــی ۱۳۹۴(. ۶- چنانچــه صــورت امــوال پــس 
از مهلــت ســی روز ارائــه شــود آزادی محکــوم 
علیــه از زنــدان منــوط بــه موافقــت محکــوم 
ــل توســط  ــا معرفــی کفی ــه ی ــع وثیق ــا تودی ــه ی ل
ــاده ۳  ــود.) تبصــره ۱ م ــه خواهــد ب ــوم علی محک
ــی ۱۳۹۴(  ــت مال ــون نحــوه اجــرای محکومی قان

ــف   ــماره: ۸۲۴۲/ م ال ش
ــی  ــی حقوق ــعبه ۱۳ دادگاه عموم ــر ش ــر دفت مدی

ــریعتی      ــا ش ــان – فریب ــتان اصفه شهرس

اخطار اجرایی
مشــخصات محکــوم علیــه: نــام: فرشــاد      نــام 
خانوادگــی: جزایــری  نشــانی محــل اقامــت: 
لــه:  محکــوم  مشــخصات  المــکان  مجهــول 
ــام خانوادگی:بزمــی  نشــانی محــل  ــا   ن نام:پوری
اقامــت: اصفهــان خیابــان آپادانــا اول کوچــه آئینــه  
پــالک ۹ محکــوم به:بــه موجــب رای شــماره 
۱۴۳۷ تاریــخ۹۵/۸/۲۹ حــوزه ۳۲  شــورای حــل 
اختــالف شهرســتان اصفهــان کــه قطعیــت یافتــه 

ــه: ــت ب ــوم اس ــه محک ــت.محکوم علی اس
حضــور در دفتــر خانــه اســناد رســمی ســند خودرو 
ــغ ۳/۱۳۵/۰۰۰  ــام خواهــان و پرداخــت  مبل ــه ن ب
ریــال بابــت هزینــه دادرســی در حــق خواهــان بــا 
احتســاب پرداخــت نیــم عشــر دولتــی .مــاده ۳۴ 
ــه  ــه ب ــه اجرائی ــن ک ــون اجــرای احــکام: همی قان
محکــوم علیــه ابــالغ شــد، محکــوم علیــه مکلــف 
اســت ظــرف مــدت ده روز مفــاد آن را بــه موقــع 
اجــرا بگــذارد یــا ترتیبــی بــرای پرداخــت محکــوم 
ــرای  ــه اج ــد ک ــی کن ــی معرف ــا مال ــد ی ــه بده ب
حکــم و اســتیفاء محکــوم بــه از آن میســر باشــد 
ــه اجــرای مفــاد  و در صورتــی کــه خــود را قــادر ب
اجرائیــه ندانــد، بایــد ظــرف مهلــت مزبــور صــورت 
جامــع دارایــی خــود را بــه قســمت اجــرا تســلیم 
ــدارد، صریحــا اعــالم نمایــد. کنــد و اگــر مالــی ن

ــماره۸۲۲۱/ م الف  ش
دفتــر شــعبه ۳۲ مجتمــع شــماره یــک  شــورای 

حــل اختــالف شهرســتان اصفهــان

اخطار اجرایی
ــم       ــام: ســیده مری ــه: ن ــوم علی مشــخصات محک

نــام خانوادگــی: رضایــی   نشــانی محــل اقامــت: 
ــام  ــه: ن ــوم ل ــکان مشــخصات محک ــول الم مجه
ــی نشــانی  ــس اورک ــی :ســید یون ــام خانوادگ و ن
ــاد – کــوی ۲۶ شــهید  محــل اقامــت: حســین آب

ــر – پ ۴۷۴  زاک
شــماره  رای  موجــب  به:بــه  محکــوم 
ــوزه  ــخ۹۵/۱۲/۱۷ ح ۹۵۰۹۹۷۶۷۹۴۱۰۲۳۳۶  تاری
ــان  ــتان اصفه ــالف شهرس ــل اخت ــورای ح ۱۱  ش
کــه قطعیــت یافتــه اســت.محکوم علیــه محکــوم 

ــه: ــت ب اس
حضــور در ادارات مخابــرات و انتقــال رســمی ســند 
ــغ  ــه و پرداخــت مبل ــام محکــوم ل خــط ســیار بن
ــغ  ــی و مبل ــه دادرس ــت هزین ــال باب ۲۰۵/۰۰۰ ری
۱۲۰/۰۰۰ ریــال بابــت نشــر آگهــی در حــق محکــوم 
لــه صــادر و نیــم عشــر حــق االجــرا اجــرای 
احــکام اعــالم مــی گــردد. خــط ســیار بــه شــماره 

ــد . ــی باش ۰۹۱۳۲۰۰۰۸۶۵ م
ــه  ــن ک ــکام: همی ــرای اح ــون اج ــاده ۳۴ قان م
اجرائیــه بــه محکــوم علیــه ابــالغ شــد، محکــوم 
ــاد  ــدت ده روز مف ــرف م ــت ظ ــف اس ــه مکل علی
ــرای  ــی ب ــا ترتیب ــذارد ی ــرا بگ ــع اج ــه موق آن را ب
ــی  ــی معرف ــا مال ــه بدهــد ی ــوم ب پرداخــت محک
کنــد کــه اجــرای حکــم و اســتیفاء محکــوم بــه از 
آن میســر باشــد و در صورتــی کــه خــود را قــادر بــه 
اجــرای مفــاد اجرائیــه ندانــد، بایــد ظــرف مهلــت 
مزبــور صــورت جامــع دارایــی خــود را بــه قســمت 
ــدارد، صریحــا  ــی ن ــر مال ــد و اگ اجــرا تســلیم کن
ــر شــعبه  ــف دفت اعــالم نماید.شــماره۸۲۰۳/ م ال
۱۱ مجتمــع شــماره دو شــورای حــل اختــالف 

ــان ــتان اصفه شهرس

اجرائیه
۹۶۱۰۴۲۶۷۹۳۶۰۰۰۱۴شــماره  اجرائیــه:  شــماره 

۹۵۰۹۹۸۶۷۹۳۶۰۱۰۰۵ پرونــده: 
ــم:  ــخ تنظی ــی شــعبه : ۹۵۱۰۱۵تاری شــماره بایگان
ــف ۱  ــه ردی ــوم ل ــخصات محک ۱۳۹۶/۰۲/۰۹ مش
ــت علیرضــا  ــه مدیری ــر اقتصــاد ب ــک مه ــام :بان ن
زمانــی  نشــانی: اصفهــان پــل اذر ابتــدای خ 
توحیــد پ ۳ بانــک مهــر اقتصــاد کدپســتی 
علیهــم  محکــوم  ۳۶۴۴۵۹۵۸۱۸مشــخصات 
ردیــف ۱- نــام: فرهــاد      نــام خانوادگــی : 
اســکوئی فــرد  نــام پــدر : امیر حســین    نشــانی: 
مجهــول المــکان ۲- نغمــه نــام خانوادگــی : 
قلیلــی نجــف آبــادی نــام پــدر : فرهــاد  نشــانی 
: مجهــول المــکان مشــخصات نماینــده یــا قائــم 
مقــام قانونــی محکــوم لــه /محکــوم علیــه نــام : 
ــمی   ــید هاش ــی : س ــام خانوادگ ــد  ن ــید محم س
نــام پــدر : مرتضــی  نشــانی : اصفهــان بلــوار 
دانشــگاه نبــش کوچــه  زمانــی مجتمــع پردیــس 
 : نــوع رابطــه  یــک طبقــه دوم  واحــد ۱۲۲  
ــر  ــک مه ــم بان ــوم له ــه / محک ــوم ل ــل محک وکی
ــوم  ــی  محک ــت علیرضــا زمان ــه مدیری اقتصــاد ب
ــه: بســمه تعالــی بموجــب در خواســت اجــرای  ب
ــه شــماره ۹۶۱۰۰۹۶۷۹۳۶۰۰۰۹۴  ــه ب ــم مربوط حک
و شــماره دادنامــه مربوطــه ۹۵۰۹۹۷۶۷۹۳۶۰۱۸۰۲ 

ــه  ــدگان ب ــی خوان ــت تضامن ــر محکومی ــم ب حک
پرداخــت مبلــغ ۱۲۳۰۰۰۰۰۰ ریــال بابــت اصــل 
خواســته و ۳۳۹۰۵۰۰ ریــال بابــت هزینه دادرســی 
و حــق الوکالــه ی وکیــل طبــق تعرفــه ی قانونــی و 
خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ ســر رســید چــک 
موصــوف )۱۳۹۴/۱۲/۱( تــا تاریــخ اجــرا حکــم در 
ــم  ــه انضمــام نی حــق خواهــان صــادر میگــردد ب
ــت  ــف اس ــه مکل ــوم علی ــی .   محک ــر دولت عش
ــه : ۱- ظــرف ده روز مفــاد  ــالغ اجرائی از تاریــخ اب
آنــرا بموقــع اجــرا گــذارد ) مــاده۳۴ قانــون اجرای 
احــکام مدنــی( .۲- ترتیبــی بــرای پرداخــت 
محکــوم بــه بدهــد . ۳- مالــی معرفــی کنــد کــه 
ــه از آن میســر  اجــرا حکــم و اســتیفا محکــوم ب
ــاد  ــه اجــرای مف ــادر ب باشــد. چنانچــه خــود را ق
اجراییــه ندانــد بایــد ظــرف ســی روز کلیــه امــوال 
خــود را شــامل تعــداد یــا مقــدار و قیمــت همــه 
امــوال منقــول و غیــر منقــول ، بــه طــور مشــروح 
ــر  ــه ه ــه ب ــدی ک ــوه نق ــزان وج ــر می ــتمل ب مش
عنــوان نــزد بانکهــا و موسســات مالــی و اعتبــاری 
ــراه مشــخصات  ــه هم ــا خارجــی دارد ب ــی ی ایران
ــه او  ــی ک ــه اموال ــور و کلی ــق حســابهای مذک دقی
ــه  ــث دارد و کلی ــزد اشــخاص ثال ــو ن ــر نح ــه ه ب
ــت  ــز فهرس ــث ونی ــخاص ثال ــات او از اش مطالب
نقــل و انتقــاالت و هــر نــوع تغییــر دیگــر در امــوال 
مذکــور از زمــان یــک ســال  قبــل از طــرح دعــوای 
اعســار بــه ضمیمــه دادخواســت اعســار بــه مقــام 
قضائــی ارائــه نمایــد واال بــه در خواســت محکــوم 
ــون  ــواد ۸و۳ قان ــود) م ــی ش ــت م ــاز داش ــه ب ل
نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی ۱۳۹۴(  .۴- 
خــودداری محکــوم علیــه از اعــالم کامــل صــورت 
امــوال بــه منظــور فــرار از اجــرای حکــم ، حبــس 
تعزیــری در جــه هفــت را در پــی دارد. ) مــاده ۳۴ 
ــاده ۲۰ ق.م.ا  ــی و م ــکام مدن ــرای اح ــون اج قان
و مــاده ۱۶ قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت 
ــه  ــری ب ــه دیگ ــال ب ــال م ــی ۱۳۹۴( ۵- انتق مال
هــر نحــو بــا انگیــزه فــرار از ادای دیــن بــه نحــوی 
کــه باقیمانــده امــوال بــرای پرداخــت دیــون کافی 
نباشــد موجــب مجــازات تعزیــری درجــه شــش 
یــا جــزای نقــدی معــادل نصــف محکــوم بــه یــا 
ــون  ــاده ۲۱ قان ــود. ) م ــی ش ــازات م ــردو مج ه
نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی ۱۳۹۴(. ۶- 
چنانچــه صــورت امــوال پــس از مهلــت ســی روز 
ارائــه شــود آزادی محکــوم علیــه از زنــدان منــوط 
ــا  ــه ی ــع وثیق ــا تودی ــه ی ــوم ل ــت محک ــه موافق ب
ــد  ــه خواه ــوم علی ــط محک ــل توس ــی کفی معرف
ــرای  ــوه اج ــون نح ــاده ۳ قان ــره ۱ م ــود.) تبص ب
محکومیــت مالــی ۱۳۹۴( شــماره: ۸۲۰۴/ م الــف  
مســئول دفتــر شــعبه شــورای حــل اختــالف 
شــعبه ۶ حقوقــی شــورای حــل اختــالف اصفهــان 

ــک (  ــع شــماره ی )مجتم

اجرائیه
شــماره اجرائیــه: ۹۶۱۰۴۲۶۷۹۳۹۰۰۰۱۲ شــماره 

۹۵۰۹۹۸۶۷۹۳۹۰۱۱۷۵ پرونــده: 
شــماره بایگانــی شــعبه : ۹۵۱۱۷۵تاریــخ تنظیــم: 

ــه ردیــف ۱  ۱۳۹۶/۰۳/۱۳  مشــخصات محکــوم ل
نــام :آرش   نــام خانوادگــی : صادقیــان  نــام پــدر: 
ــت  ــان دول ــان – اصفه ــانی: اصفه ــد    نش محم
ــامان پ  ــن س ــدار ب ــن پای ــن ب ــاد خ ۲۲ بهم آب
ــام:  ــف ۱- ن ــه ردی ــوم علی ــخصات محک ۱۸  مش
ــدر:  ــام پ ــی  ن ــی : رئیس ــام خانوادگ ــس   ن نرگ
جعفــر    نشــانی: مجهــول المــکان محکــوم 
ــه: بســمه تعالــی بموجــب در خواســت اجــرای  ب
حکــم مربوطــه بــه شــماره ۹۶۱۰۰۹۶۷۹۳۹۰۰۳۷۵ 
و شــماره دادنامــه مربوطــه ۹۶۰۹۹۷۶۷۹۳۹۰۰۰۲۵ 
محکــوم علیــه محکــوم اســت بــه پرداخــت مبلــغ 
یکصــد و شــصت میلیــون ریــال بابــت اصــل 
خواســته و ۵۰۱۰۰۰۰ ریــال بابــت هزینــه دادرســی 
و خســارت تاخیــر در تادیــه از تاریــخ ســر رســید 
ــرای  ــخ اج ــا تاری ــوف )۹۴/۹/۱۵( ت ــک موص چ
حکــم در حــق خواهــان صــادر میگــردد بــه انضــام 
نیــم عشــر دولتــی .   محکــوم علیــه مکلف اســت 
ــه : ۱- ظــرف ده روز مفــاد  ــالغ اجرائی از تاریــخ اب
آنــرا بموقــع اجــرا گــذارد ) مــاده۳۴ قانــون اجرای 
احــکام مدنــی( .۲- ترتیبــی بــرای پرداخــت 
محکــوم بــه بدهــد . ۳- مالــی معرفــی کنــد کــه 
ــه از آن میســر  اجــرا حکــم و اســتیفا محکــوم ب
ــاد  ــه اجــرای مف ــادر ب باشــد. چنانچــه خــود را ق
اجراییــه ندانــد بایــد ظــرف ســی روز کلیــه امــوال 
خــود را شــامل تعــداد یــا مقــدار و قیمــت همــه 
امــوال منقــول و غیــر منقــول ، بــه طــور مشــروح 
ــر  ــه ه ــه ب ــدی ک ــوه نق ــزان وج ــر می ــتمل ب مش
عنــوان نــزد بانکهــا و موسســات مالــی و اعتبــاری 
ــراه مشــخصات  ــه هم ــا خارجــی دارد ب ــی ی ایران
ــه او  ــی ک ــه اموال ــور و کلی ــق حســابهای مذک دقی
ــه  ــث دارد و کلی ــزد اشــخاص ثال ــو ن ــر نح ــه ه ب
ــت  ــز فهرس ــث ونی ــخاص ثال ــات او از اش مطالب
نقــل و انتقــاالت و هــر نــوع تغییــر دیگــر در امــوال 
مذکــور از زمــان یــک ســال  قبــل از طــرح دعــوای 
اعســار بــه ضمیمــه دادخواســت اعســار بــه مقــام 
قضائــی ارائــه نمایــد واال بــه در خواســت محکــوم 
ــون  ــواد ۸و۳ قان ــود) م ــی ش ــت م ــاز داش ــه ب ل
نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی ۱۳۹۴(  .۴- 
خــودداری محکــوم علیــه از اعــالم کامــل صــورت 
امــوال بــه منظــور فــرار از اجــرای حکــم ، حبــس 
تعزیــری در جــه هفــت را در پــی دارد. ) مــاده ۳۴ 
قانــون اجــرای احــکام مدنــی و مــاده ۲۰ ق.م.ا و 
مــاده ۱۶ قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی 
ــر  ــه ه ــری ب ــه دیگ ــال ب ــال م ۱۳۹۴( ۵- انتق
ــوی  ــه نح ــن ب ــرار از ادای دی ــزه ف ــا انگی ــو ب نح
کــه باقیمانــده امــوال بــرای پرداخــت دیــون 
کافــی نباشــد موجــب مجــازات تعزیــری درجــه 
شــش یــا جــزای نقــدی معــادل نصــف محکــوم 
ــاده ۲۱  ــود. ) م ــی ش ــازات م ــردو مج ــا ه ــه ی ب
قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی ۱۳۹۴(. 
۶- چنانچــه صــورت امــوال پــس از مهلــت ســی 
ــدان  ــه از زن ــوم علی ــود آزادی محک ــه ش روز ارائ
منــوط بــه موافقــت محکــوم لــه یــا تودیــع وثیقــه 
یــا معرفــی کفیــل توســط محکــوم علیــه خواهــد 
ــرای  ــوه اج ــون نح ــاده ۳ قان ــره ۱ م ــود.) تبص ب

محکومیــت مالــی ۱۳۹۴( شــماره: ۸۲۲۴/ م 
ــل  ــورای ح ــی ش ــعبه ۹ حقوق ــی ش ــف  منش ال

ــان  ــالف اصفه اخت

اجرائیه
شــماره اجرائیــه: ۹۶۱۰۴۲۶۷۹۳۶۰۰۰۱۵ شــماره 

۹۵۰۹۹۸۶۷۹۳۶۰۱۰۰۴ پرونــده: 
ــم:  ــخ تنظی ــی شــعبه : ۹۵۱۰۱۴تاری شــماره بایگان
ــف ۱  ــه ردی ــوم ل ــخصات محک ۱۳۹۶/۰۲/۰۹ مش
ــت علیرضــا  ــه مدیری ــر اقتصــاد ب ــک مه ــام :بان ن
زمانــی  نشــانی: اصفهــان پــل اذر ابتــدای خ 
ــتی  ــد پس ــاد ک ــر اقتص ــک مه ــد پ ۳ بان توحی
۳۶۴۴۵۹۵۸۱۸ محکــوم علیهــم  ردیــف ۱- نــام: 
ــدر :  ــام پ ــر  ن ــی : کالنت ــام خانوادگ ــه     ن پروان
ــام :  ــکان ۲- ن ــول الم ــانی: مجه ــور    نش منص
منصــور نــام خانوادگــی : ســاکی نــام پــدر : اصغــر 
ــام  ــا ن ــام : رض ــکان ۳- ن ــول الم ــانی : مجه نش
ــانی :  ــی نش ــدر: عل ــام پ ــوری ن ــی : بلگ خانوادگ
ــم  ــا قائ ــده ی ــول المــکان مشــخصات نماین مجه
ــام  ــه ن ــه /محکــوم علی ــی محکــوم ل مقــام قانون
ــام خانوادگــی : ســید هاشــمی   : ســید محمــد ن
نــام پــدر : مرتضــی  نشــانی : اصفهــان بلــوار 
ــس  ــی مجتمــع پردی ــش کوچــه زمان آتشــگاه نب
 : رابطــه  نــوع    ۱۲۲ واحــد  دوم  طبقــه  یــک 
ــر  ــک مه ــم بان ــوم له ــه / محک ــوم ل ــل محک وکی
ــوم  ــی  محک ــت علیرضــا زمان ــه مدیری اقتصــاد ب
ــه: بســمه تعالــی بموجــب در خواســت اجــرای  ب
حکــم مربوطــه بــه شــماره ۹۶۱۰۰۹۶۷۹۳۶۰۰۰۹۵ و 
شــماره دادنامــه مربوطــه ۹۵۰۹۹۷۶۷۹۳۶۰۱۷۵۶ 
ــه  ــدگان ب ــی خوان ــت تضامن ــر محکومی ــم ب حک
پرداخــت مبلــغ ۶۵۰۰۰۰۰۰ ریــال بابــت اصــل 
خواســته و ۱۹۶۵۰۰۰ ریــال بابــت هزینــه دادرســی 
ــی و  ــه ی وکیــل طبــق تعرفــه قانون و حــق الوکال
خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ ســر رســید چــک 
موصــوف )۱۳۹۵/۸/۲۱( تــا تاریــخ اجــرای حکــم 
در حــق خواهــان صــادر میگــردد بــه انضمــام نیــم 
عشــر دولتــی .   محکــوم علیــه مکلــف اســت از 
ــاد  ــرف ده روز مف ــه : ۱- ظ ــالغ اجرائی ــخ اب تاری
آنــرا بموقــع اجــرا گــذارد ) مــاده۳۴ قانــون اجرای 
احــکام مدنــی( .۲- ترتیبــی بــرای پرداخــت 
محکــوم بــه بدهــد . ۳- مالــی معرفــی کنــد کــه 
ــه از آن میســر  اجــرا حکــم و اســتیفا محکــوم ب
ــاد  ــه اجــرای مف ــادر ب باشــد. چنانچــه خــود را ق
اجراییــه ندانــد بایــد ظــرف ســی روز کلیــه امــوال 
خــود را شــامل تعــداد یــا مقــدار و قیمــت همــه 
امــوال منقــول و غیــر منقــول ، بــه طــور مشــروح 
ــر  ــه ه ــه ب ــدی ک ــوه نق ــزان وج ــر می ــتمل ب مش
عنــوان نــزد بانکهــا و موسســات مالــی و اعتبــاری 
ــراه مشــخصات  ــه هم ــا خارجــی دارد ب ــی ی ایران
ــه او  ــی ک ــه اموال ــور و کلی ــق حســابهای مذک دقی
ــه  ــث دارد و کلی ــزد اشــخاص ثال ــو ن ــر نح ــه ه ب
ــت  ــز فهرس ــث ونی ــخاص ثال ــات او از اش مطالب
نقــل و انتقــاالت و هــر نــوع تغییــر دیگــر در امــوال 
مذکــور از زمــان یــک ســال  قبــل از طــرح دعــوای 
اعســار بــه ضمیمــه دادخواســت اعســار بــه مقــام 

قضائــی ارائــه نمایــد واال بــه در خواســت 
محکــوم لــه بــاز داشــت مــی شــود) مــواد 

ــی  ــت مال ــرای محکومی ــوه اج ــون نح ۸و۳ قان
ــه از اعــالم  ۱۳۹۴(  .۴- خــودداری محکــوم علی
کامــل صــورت امــوال بــه منظــور فــرار از اجــرای 
حکــم ، حبــس تعزیــری در جــه هفــت را در پــی 
دارد. ) مــاده ۳۴ قانــون اجــرای احــکام مدنــی و 
ــون نحــوه اجــرای  مــاده ۲۰ ق.م.ا و مــاده ۱۶ قان
ــه  ــال ب ــال م ــی ۱۳۹۴( ۵- انتق ــت مال محکومی
دیگــری بــه هــر نحــو بــا انگیــزه فــرار از ادای دین 
بــه نحــوی کــه باقیمانــده امــوال بــرای پرداخــت 
ــون کافــی نباشــد موجــب مجــازات تعزیــری  دی
ــادل نصــف  ــدی مع ــا جــزای نق درجــه شــش ی
محکــوم بــه یــا هــردو مجــازات مــی شــود. 
) مــاده ۲۱ قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت 
مالــی ۱۳۹۴(. ۶- چنانچــه صــورت امــوال پــس 
ــوم  ــود آزادی محک ــه ش ــی روز ارائ ــت س از مهل
علیــه از زنــدان منــوط بــه موافقــت محکــوم 
ــا معرفــی کفیــل توســط  ــع وثیقــه ی ــا تودی ــه ی ل
ــود.) تبصــره ۱ مــاده ۳  ــه خواهــد ب محکــوم علی
ــون نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی ۱۳۹۴(  قان
ــعبه  ــر ش ــئول دفت ــف  مس ــماره: ۸۲۰۵/ م ال ش
شــورای حــل اختــالف شــعبه ۶ حقوقــی شــورای 
حــل اختــالف اصفهــان )مجتمــع شــماره یــک ( 

اخطار اجرایی
مشــخصات محکــوم علیــه: نــام: محمــد      نــام 
ســفلی   دورج  زاده  اســماعیل  خانوادگــی: 
المــکان  مجهــول  اقامــت:  محــل  نشــانی 
مشــخصات محکــوم لــه: نام:اســماعیل  نــام 
ــم  ــدر : ابراهی ــام پ ــزی  ن خانوادگی:ســلیمیان ری
ــان  ــت: اصفه ــل اقام ــانی مح ــغل : آزاد    نش ش
– چهــارراه مصــدق خ کاشــانی – بــن بســت 
نیلوفــر پ ۱۱۱محکــوم به:بــه موجــب رای شــماره 
حــوزه  تاریــخ۹۶/۱/۱۵   ۹۶۰۹۹۷۶۷۹۷۲۰۰۰۰۷
ــتان  ــالف شهرس ــل اخت ــورای ح ــعبه ۴۲  ش ش
اصفهــان کــه قطعیــت یافتــه اســت.محکوم علیــه 

ــه: ــت ب ــوم اس محک
حضــور در یکــی از دفاتــر اســناد رســمی و انتقــال 
قطعــی اتومبیــل شــماره ۳۱۸ م ۵۴ ایــران ۷۷ در 
حــق خواهــان و نیــم عشــر حــق االجــرا در حــق 

صنــدوق دولــت .
ــه  ــن ک ــکام: همی ــرای اح ــون اج ــاده ۳۴ قان م
اجرائیــه بــه محکــوم علیــه ابــالغ شــد، محکــوم 
ــاد  ــدت ده روز مف ــرف م ــت ظ ــف اس ــه مکل علی
ــرای  ــی ب ــا ترتیب ــذارد ی ــع اجــرا بگ ــه موق آن را ب
ــی معرفــی  ــا مال ــه بدهــد ی پرداخــت محکــوم ب
کنــد کــه اجــرای حکــم و اســتیفاء محکــوم بــه از 
آن میســر باشــد و در صورتــی کــه خــود را قــادر به 
اجــرای مفــاد اجرائیــه ندانــد، بایــد ظــرف مهلــت 
مزبــور صــورت جامــع دارایــی خــود را بــه قســمت 
ــدارد، صریحــا  ــی ن ــد و اگــر مال اجــرا تســلیم کن
اعــالم نماید.شــماره۸۲۳۵/ م الــف دفتــر شــعبه 
۴۲مجتمــع شــماره یــک  شــورای حــل اختــالف 

شهرســتان اصفهــان



دول ارکا�ن �ج

نهنگ عنبر 2؛ سلکشن رؤیا
نویسندهعلیقربانزاده
بازیگرانرضاعطاران،

مهنازافشار،ویشکاآسایش،
حسامنوابصفوی،رضاناجی

قدس سینما

مادر قلب اتمی
کارگردانعلیاحمدزاده

بازیگرانترانهعلیدوستی،پگاه
آهنگرانی،مهردادصدیقیان
محمدرضاگلزار،رضابهبودی

قدس سینما

برادرم خسرو
کارگرداناحسانبیگلری
بازیگرانشهابحسینی

ناصرهاشمی،هنگامهقاضیانی
ساحل سینما

پیشهناد فیلم

قاتل اهلی

کارگردان: مسعود کیمیایی
نویسنده: مسعود کیمیایی

ــی  ــگاه آهنگران ــه، پ ــا زنگن ــتویی، لعی ــز پرس ــران: پروی بازیگ
امیــر جدیــدی، پرویــز پورحســینی، حمیدرضــا آذرنــگ 
 امیرحســین رســتمی، حمیدرضــا افشــار، رضــا رشــیدپور 
اکبــر معــززی، ســعید پیردوســت، شــراره دولت آبــادی، ثریــا 
قاســمی، هســتی محمایــی، کاتریــن اصالنــی، پــوالد کیمیایی

 کارنامــه پنــج دهــه فیلم ســازی مســعود کیمیایــی هیــچ گاه 
از جنجــال و حاشــیه خالــی نبــوده اســت؛ امــا آخریــن 
ــی کم ســابقه در  ــی« نشــان از جنجال ــل اهل ســاخته او »قات
ــادی از  ــده زی ــای ع ــا پ ــه تقریب ــد ک ــی می ده ــوزه عموم ح

ــاز شــده اســت.  ــه آن ب ــی ســینما و رســانه ب اهال
ماجــرا از جایــی آغــاز شــد کــه مســعود کیمیایــی بعــد از یــک 
ــم  ــرد، تصمی ــد می ک ــش را خــودش تولی ــه فیلم های ــه ک ده
گرفــت فیلــم جدیــدش را بــه تهیه کنندگــی منصــور لشــکری 
ــالف  ــن اخت ــاال گرفت ــا ب ــرد. ب ــن بب ــوی دوربی ــی جل قوچان
ــد  ــف ش ــم متوق ــده اش، فیل ــا تهیه کنن ــی ب ــعود کیمیای  مس
و پــس از آن کیمیایــی ادعــا کــرد فیلمــش ناتمــام مانــده و 
ــه  ــده گرفت ــه ســینما ســکانس های باقی مان ــه خان ــا مداخل ب
شــد؛ امــا ماجــرای اختــالف عوامــل ســازنده فیلــم بــه قــوت 
ــاه  ــرای کوت ــده از اصــرار خــود ب ــد و تهیه کنن ــی مان خــود باق
کــردن فیلــم کوتــاه نیامــد؛ بــه  طــوری  کــه حتــی بعضــی خبر 
ــنواره  ــرای جش ــردان ب ــده و کارگ ــخه تهیه کنن ــه دو نس از تهی

فجــر و اکــران عمومــی دادنــد.
 بــا ادامــه پیــدا کــردن اختــالف بیــن کارگــردان و تهیه کننــده 
و حــل نشــدن موضــوع، هــر کســی وســط ایــن دعــوا نــرخ 
ــز پرســتویی یکــی از کســانی  ــرد. پروی ــن ک خــودش را تعیی
ــن  ــات تدوی ــژه اتفاق ــم به وی ــن فیل ــه حواشــی ای ــه ب ــود ک ب
اعتــراض کــرد. جنجال هــای ایــن فیلــم حتــی بــه جشــنواره 
فیلــم فجــر هــم کشــیده شــد و همچنــان اکــران ایــن فیلــم 

ــه ای از ابهــام قــرار دارد. در  هال

حرف و نقل

ــری  ــر خب ــایت های معتب ــبکه ها و وب س  ش
ــرم  ــس و ح ــدازی در مجل ــر تیران ــه خب ــا، ب دنی

ــد. ــر فــوری پرداختن ــب خب امــام )ره( در قال
 فــؤاد توحیــدی، پژوهشــگر موســیقی نواحی 
معتقــد اســت: بودجــه جشــنواره موســیقی فجــر 
ــیقی  ــنواره موس ــه جش ــاد و بودج ــت زی بی جه
نواحــی بی جهــت کــم اســت. خــوب اســت کــه 
بخــش موســیقی نواحــی از جشــنواره موســیقی 
ــنواره  ــرف جش ــه آن را ص ــذف و بودج ــر ح فج

موســیقی نواحــی کننــد.
ــندگی  ــه نویس ــرال« ب ــگاه تئات ــش »بن  نمای
علــی نصیریــان و کارگردانــی  هــادی مرزبــان بــا 
ــل تیرمــاه ۹۶ در  ــازی محمــود بصیــری از اوای ب

ــاالر ســنگلج بــه صحنــه مــی رود.  ت
ــردم او را  ــه م ــی ک ــری، از بازیگران ــود بصی محم
ــون  ــزی چ ــای خاطره انگی ــازی در نقش ه ــا ب ب
ــتان« و  ــا« و »هزاردس ــگاه زیب ــریال »آرایش س
آثــار ســینمایی چــون »مــادر« بــه یــاد دارنــد و 
بنــا بــه دالیلــی بیــش از دوازده ســال از عرصــه 
ــور در  ــا حض ــود، ب ــده ب ــر دور مان ــری تئات بازیگ
ایــن نمایــش بــار دیگــر بــه صحنــه بازمی گــردد.

 »مایــکل مــور« وب ســایت »ترامپی لیکــس« 
را بــه تقلیــد از ســایت معــروف »ویکی لیکــس« 
ــد  ــدان »دونال ــه منتق ــا هم ــرده ت ــدازی ک راه ان
 ترامــپ« و دولــت آمریکا بتوانند اطالعات ســری 
ــر  ــپ« را منتش ــه »ترام ــود علی ــه خ و محرمان

ــد. کنن
 فیلــم »بــه دنیــا آمــدن« بــه کارگردانــی 
محســن عبدالوهــاب در بخــش رقابتی جشــنواره  
هدایــت  دارد.  حضــور  اســپانیا  »گرانــادا« 
 هاشــمی، الهــام کــردا، پونــه عبدالکریــم زاده، 
رضــا مرتضــوی و رؤیــا جاویدنیــا، بازیگــران ایــن 

ــتند. ــم هس فیل
 بهمــن گــودرزی، کارگــردان »مــا خیلــی 
باحالیــم«، عنــوان کــرد کــه مســئوالن روی 
خوشــی بــه آثــار کمــدی نشــان نمی دهنــد؛ بــه 
همیــن دلیــل قصــد ندارنــد ایــن فیلــم را بــرای 

ــد. ــه دارن ــر نگ ــم فج ــنواره فیل جش
مجموعه هــای  آهنگســاز  زریــن،  بابــک   
»معمــای شــاه« و »عاشــقانه«، ضمــن همکاری 
ــدد  ــی درص ــد اصفهان ــی و محم ــاالر عقیل ــا س ب
کار مشــترک بــا چنــد خواننــده جدیــد در حــوزه 

ــت. ــرت اس ــزاری کنس ــی« و برگ ــاپ ایران »پ
ــب  ــل صاح ــرش ام ــی و همس ــرج کلون  ج
و  اال  نام هــای  بــا  دوقلویــی  پســر  و  دختــر 

الکســاندر شــدند.
ــا اجــرای  ــه« ب ــی »نیلوفران ــه تلویزیون  برنام
اردالن شــجاع کاوه و الیــزا اورامــی از شــبکه 

ــی رود. ــن م ــه روی آنت ــما« ب »ش
 دو مجموعــه طنــز از پوریــا عالمــی، طنزپرداز 
ــی« و  ــوان »آمبوالنس چ ــا عن ــگار، ب و روزنامه ن
»کاناپه چــی« از ســوی نشــر مرواریــد روانــه 

بــازار کتــاب شــد.

کوتاه اخبار 
 اکران فیلم های منتخب جهان 

در »عصرهای سینما«
بــا  ســینما«  »عصرهــای  برنامــه  کیمیای وطن

محوریــت اکــران فیلم هــای منتخــب جهــان و دفــاع 
مقــدس کــه از 7 خــرداد همزمــان بــا مــاه مبــارک رمضــان 

آغاز شده، تا 4 تیر ادامه دارد. 
ــی  ــازمان فرهنگی تفریح ــی س ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ســینما«  »عصرهــای  برنامــه  اصفهــان،  شــهرداری 
ســازمان  ســینمای  تخصصــی  دفتــر  همــکاری  بــا 
ــان، انجمــن ســینمای  فرهنگی تفریحــی شــهرداری اصفه
جوانــان ایــران، موسســه تنظیــم و نشــر آثــار امــام 
خمینــی)ره( و ســازمان دانشــجویان جهــاد دانشــگاهی، تــا 

4 تیــر ادامــه دارد. 
ــا  ــر تخصصــی ســینما، ب ــدری، رئیــس دفت مصطفــی حی
ــی  ــور مجتب ــرداد و حض ــا 22 خ ــای 1۹ ت ــه روزه ــاره ب اش
ــا  ــن روزه ــار داشــت: در ای ــه، اظه ــن برنام اســپنانی در ای
ــل«  ــب« و »عس ــا«، »زی ــر«، »نارنگی ه ــای »عم فیلم ه
ــناس  ــت کارش ــود و در نهای ــته می ش ــش گذاش ــه نمای ب
برنامــه، مجتبــی اســپنانی، در زمینــه »ســینمای آلترناتیــو، 
ــردازد.  ــار می پ ــن آث ــد و بررســی ای ــه نق ــک فرصــت« ب ی
رئیــس دفتــر تخصصــی ســینمای ســازمان فرهنگی تفریحی 
شــهرداری اصفهــان ادامــه داد: فیلم هــای برگزیده جشــنواره 
ــه  ــود ک ــران می ش ــرداد اک ــا 31 خ ــای 28 ت ــز در روزه نی
ــی  ــنی بررس ــعید محس ــط س ــا توس ــه آن ه ــوع فیلمنام ن

می شــود. 
حیــدری افــزود: ایــن فیلم هــا شــامل »شــب بخیــر 
ــا  ــای آزاد«، »فیلومن ــت دنی ــن اس ــی«، »ای ــق باش و موف
و جکــی« بــوده کــه محســنی بــا محوریــت موضــوع 
ــز«  ــنواره ونی ــده جش ــای برگزی ــر فیلمنامه ه ــروری ب »م

ــد. ــرار می ده ــی ق ــورد بررس ــار را م ــن آث ای
 وی بــا اشــاره بــه حضــور »ســیاوش گلشــیری« در 
اصفهــان و اکــران آخریــن مرحلــه از فیلم هــای ایــن 
ــرد:  ــان ک ــر خاطرنش ــا 4 تی ــای 1 ت ــه در روزه ویژه برنام
ایــن فیلم هــا شــامل »ســرزمین میــن«، »آیــدا«، »قــوچ« 
ــه »واکاوی  ــت گلشــیری ب ــوده کــه در نهای ــان« ب و »لویات

ــردازد. ــا« می پ ــر اروپ ــینمای متأخ ــه س درون مای

شعرهای سپانلو با صدای خودش 
منتشر می شود

کتــاب صوتــی »غــزل ناخــدا« شــامل مجموعــه ای از 
شــعرهای محمدعلــی ســپانلو بــا صــدای ایــن شــاعر فقید 

ــود.  ــازار می ش ــی ب راه
ــن  ــعر ای ــامل 33 ش ــدا« ش ــزل ناخ ــی »غ ــاب صوت کت
شــاعر بــا صــدای خــودش در 112 دقیقــه از ســوی 
ــد.  ــد ش ــازار خواه ــی ب ــا راه ــاب گوی ــن کت ــارات نوی انتش
ــی  ــم ادب ــگر و مترج ــاعر، پژوهش ــپانلو ش ــی س محمدعل

بــود کــه 21 اردیبهشــت ماه ســال ۹4 درگذشــت. 
ــا«  ــا«، »پیاده روه ــه »رگباره ــعرهایی از جمل ــه ش مجموع
»نبــض وطنــم را می گیــرم«، »تبعیــد در وطــن«، »ســاعت 

امیــد« و... در کارنامــه او بــه چشــم می خــورد. 
ــون  ــی چ ــندگانی مطرح ــار نویس ــم آث ــن مترج او همچنی

ــود. ایســنا ــارتر ب ــل س ــو و ژان پ ــر کام آلب

تئاتر

روایت زندگی »خیام« آغاز می شود
سرپرســت گــروه تئاتــر »آران« اعــالم کــرد کــه اجــرای عمومــی اپــرای عروســکی 

ــاالر فردوســی آغــاز می شــود.  »خیــام« پــس از پایــان مــاه رمضــان در ت
ــام«  ــکی »خی ــرای عروس ــرای اپ ــد و اج ــت تولی ــاره وضعی ــور درب ــروز غریب پ به
ــد  ــی تولی ــر »آران« گفــت: مراحــل پایان ــروژه گــروه تئات ــن پ ــوان جدیدتری ــه عن ب
و تمریــن اپــرای عروســکی »خیــام« در حــال طــی شــدن اســت و طــوری 
ــعید  ــد س ــد از عی ــرا، بع ــوز اج ــن مج ــرط گرفت ــه ش ــه ب ــم ک ــزی کرده ای برنامه ری

ــم.  ــاز کنی ــی آغ ــاالر فردوس ــکی را در ت ــرای عروس ــن اپ ــرای ای ــر، اج فط
وی دربــاره مدت زمــان اجــرای عمومــی اپــرای عروســکی »خیــام« بــا توجــه بــه 
برگــزاری رپرتــوآر اپراهــای عروســکی گــروه تئاتــر »آران« اظهــار کــرد: پیش بینــی 
مــا بــرای اجــرای اولیــه اپــرای »خیــام« ایــن اســت کــه یــک مــاه روی صحنــه 
باشــد. اگــر اســتقبال شــد، شــاید اجــرای »خیــام« تمدیــد شــود و اجــرای باقــی 

آثــار رپرتــوآر بــه تعویــق بیفتــد. 
ــوآر  ــام«، رپرت ــرای »خی ــد از اجــرای اپ ــزود: بع ــر »آران« اف ــروه تئات سرپرســت گ

ــه خواهــد داشــت.  ــا اســفندماه ادام اپراهــای عروســکی ت
غریب پــور دربــاره برنامه ریزی هــای مدنظــر بــرای اجــرای اپــرای عروســکی 
»خیــام« در خــارج از کشــور، توضیــح داد: طبیعــی اســت کــه اقدامــات الزم بعــد 
از روی صحنــه آمــدن اپــرای »خیــام« بــرای فســتیوال ها و مؤسســات بین المللــی 
کــه بــا آن هــا در ارتبــاط هســتیم، انجــام خواهــد شــد. کارگــردان اپــرای عروســکی 
ــرای  ــادآور شــد: پیشــاپیش شــهرهای مشــهد و نیشــابور ب ــان ی ــام« در پای »خی
اجــرای ایــن اپــرای عروســکی از گــروه تئاتــر »آران« دعــوت کرده انــد کــه اولویــت 

اول اجــرا بــرای مــا شــهر نیشــابور و در کنــار آرامــگاه خیــام اســت. ایــران تئاتــر

سینما

بزرگداشت کیارستمی از لندن تا سیدنی
ــان  ــا میزب ــن روزه ــم »ســیدنی« ای ــدن و جشــنواره  فیل ــوزآپ لن ــم کل ــز فیل مرک
ــت.  ــران، اس ــینمای ای ــناس س ــردان سرش ــتمی، کارگ ــاس کیارس ــت عب بزرگداش
مرکــز فیلــم کلــوزآپ لنــدن برنامــه بزرگداشــت عبــاس کیارســتمی را بــه همــت 
احســان خوش بخــت از 15 تــا 1۹ خــرداد برپــا داشــته کــه فیلم هــای »7۶ دقیقــه 
ــا عبــاس کیارســتمی«، »منــو خونــه ببــر«، »گــزارش«، »مســافر«،  و 15 ثانیــه ب
ــرای  ــح«، »لباســی ب ــگ تفری ــان و کوچــه«، »زن ــه«، »ن »مشــق شــب«، »تجرب
ــم«،  ــم می تون ــا«، »من ــئله«، »رنگ ه ــک مس ــرای ی ــل ب ــی«، »دو راه ح عروس
»بــه ترتیــب یــا بــدون ترتیــب«، »اولی هــا«، »راه حــل یــک« و »همســرایان« بــه 

نمایــش درخواهــد آمــد. 
همچنیــن شــصت و چهارمیــن جشــنواره فیلــم ســیدنی کــه از معتبرتریــن 
ــاس  ــت عب ــه بزرگداش ــود، برنام ــوب می ش ــان محس ــینمایی جه ــای س رویداده
کیارســتمی را بــا نمایــش ســه فیلــم »طعــم گیــالس«، »منــو خونــه ببــر« و »7۶ 
دقیقــه و 15 ثانیــه بــا عبــاس کیارســتمی« تــدارک دیــده اســت. در ایــن جشــنواره 
ــا  ــم مســتند »چــوکا لطف ــزار شــده، فیل ــا 28 خــرداد در اســترالیا برگ ــه از 17 ت ک
بگــو ســاعت چنــده؟« محصــول هلنــد و »پاپــوآ گینــه نــو« ســاخته بهــروز بوکانــی 
و آرش کمالــی سروســتانی بــه نمایــش درمی آیــد. فیلــم انیمیشــن »اســب های 
پنجــره - عیــد ظهــور شــاعرانه ایرانــی روزی مینــگ« ســاخته ان مــاری فلمینــگ 
و محصــول کانــادا دیگــر فیلــم حاضــر در ایــن رویــداد اســت کــه شــخصیت اصلــی 
ــم  ــنواره فیل ــود. جش ــوت می ش ــران دع ــعر در ای ــنواره ش ــک جش ــه ی ــم ب فیل
ــران  ــد رســول اف( و »ته ــرد« )محم ــم »ل ــان دو فیل ــن میزب »ســیدنی« همچنی

ــود. ســینماخبر ــده( خواهــد ب ــو« )علــی فروزن تاب

موسیقی

آرین کشیشی به »بلک باکس« می رود
تازه تریــن  تشــریح  ضمــن  جــوان کشــورمان،  نوازنــده  آریــن کشیشــی، 

داد.  خبــر  باکــس«  »بلــک  پــروژه  در  حضــور  از  خــود،  فعالیت هــای 
ــود را  ــه خ ــای انجام گرفت ــه برنامه ریزی ه ــه ب ــا توج ــت: ب ــی گف ــن کشیش آری
ــس«  ــک باک ــیقایی »بل ــروژه موس ــب پ ــرت در قال ــد کنس ــزاری چن ــرای برگ ب
موسســه آفرینــش هنــری بارانــا آمــاده می کنیــم کــه ایــن کنســرت قــرار اســت 
اواســط تابســتان امســال، میزبــان دوســتداران موســیقی باشــد. در ایــن اجــرای 
صحنــه ای کــه بــه شــیوه ای کامــال متفــاوت اســت، هومــن نامــداری و همایــون 

نصیــری، دو نوازنــده مطــرح کشــورمان، همــراه مــن خواهنــد بــود. 
ــن  ــه ای م ــای صحن ــن اجراه ــی از متفاوت تری ــروژه، یک ــن پ ــه داد: ای وی ادام
ــرای  ــرای خــودم و هــم ب ــم هــم ب ــه فکــر می کن در عرصــه موســیقی اســت ک
مخاطبــان، تجربــه شــیرین و جالــب توجهــی بــه حســاب آیــد. در ایــن اجراهــا 
قطعاتــی از ســاخته های خــودم بــه عالقه منــدان در قالــب پــروژه »بلــک 

ــود.  ــه می ش ــس« ارائ باک
ــدگان،  ــا نوازن ــادی ب ــای زی ــون همکاری ه ــه تاکن ــس ک ــار بی ــده گیت ــن نوازن ای
ــوم  ــات آلب ــاره جزئی ــته، درب ــورمان داش ــرح کش ــدگان مط ــازان و خوانن آهنگس
ــی از  ــوم مســتقل مــن شــامل قطعات خــود نیــز توضیــح داد: ضبــط اولیــن آلب
پــروژه »آریــن کشیشــی« و چنــد قطعــه جدیــد تابســتان امســال آغــاز می شــود 
ــرد؛  ــران انجــام پذی ــوم در خــارج از ای ــط آلب ــم کــه ضب و تمــام تالشــم را می کن
ــد  ــل ســبک کاری و کیفیــت میکــس و مســتر نیازمن ــه دلی ــوم ب ــن آلب ــرا ای زی
ــر ایــن اســاس نوازنده هــای خارجــی نیــز در کار  اســتودیوی مجهــزی اســت؛ ب

حضــور خواهنــد داشــت. مهــر

D.Rashidzade@eskimia.ir
دامون رشیدزادهگروه فرهنگ

بــا شــروع مــاه رمضــان و درســت در آغازیــن 
برنامــه »مــاه عســل«  روزهــای پخــش 
ــان  ــان مدافع ــگ پنه ــال، جن ــر س ــد ه مانن
ــود.  ــان می ش ــر عی ــار دیگ ــه ب ــده و گری خن
عســل«  »مــاه  و  »خندوانــه«  مقایســه 
ــاه  ــی م ــوژه های اصل ــی از س ــه یک ــا ب تقریب
ــد  ــز مانن ــل شــده و امســال نی رمضــان تبدی
ــازار مقایســه رامبــد و  چنــد ســال گذشــته، ب

ــت.  ــابی داغ اس ــان حس احس
عــده ای کــه خــود را طرفــدار ســفت و ســخت 
عنــوان  می داننــد،  »خندوانــه«  و  خنــده 
انداختــن مــردم کار  بــه گریــه  می کننــد 
درســتی نیســت و اساســا نبایــد برنامه هایــی 

ــود. ــاخته ش ــل« س ــاه عس ــد »م مانن
 در آن ســو عــده ای نیــز خــود را از طرفــداران 
و  می داننــد  عســل«  »مــاه  پروپاقــرص 

ــاه  ــد »م ــی مانن ــد برنامه های ــوان می کنن عن
عســل« بایــد مختــص بــه یــک مــاه خــاص 
ــود  ــش ش ــری پخ ــان طوالنی ت ــود و زم نش
و اساســا برنامه هایــی ماننــد »خندوانــه« 
ــد پخــش  ــی هســتند و نبای ــوس و بی معن ل

شــوند. 
ــت  ــا روای ــه م ــان ک ــگ آنچن ــن جن ــه ای البت
کردیــم خیلــی هــم شــیک و بــا منطــق 
راه  و  فحاشــی  بــه  و گاهــی کار  نیســت 
مجــازی  دســته های  و  دار  انداختــن 
و  برنامــه  نــام  می رســد کــه هــر کــدام 
ــاد می کشــند؛  مجــری محبــوب خــود را فری
ــداران دو آتشــه چــرا  ــن طرف ــارغ از ای ــا ف ام
ایــن دو برنامــه تــا ایــن حــد محبوب هســتند 
و چــرا بایــد اساســا ایــن الــزام وجود داشــته 
باشــد کــه مــا طرفــدار یکــی از آن هــا باشــیم.

 تقابل خنده و گریه
ــت  ــادی اس ــه ش ــه«، برنام ــه »خندوان برنام

ــا  ــه ایــن تنه ــده تاکیــد دارد. البت ــر خن کــه ب
منطــق ایــن برنامــه پربیننــده نیســت و 
درس هــای فرهنگــی و اجتماعــی و پرداختــن 
بــه موضوعــات و مشــکالت روز جامعــه، 
ــد  ــه رامب ــی برنام ــای اصل ــواره از محوره هم

ــت.  ــوده اس ــوان ب ج
در  شــادی  نوعــی  مــروج  »خندوانــه« 
برنامه هــای تلویزیونــی مــا بــود کــه تــا قبــل 

از آن تجربــه نشــده بــود. 
ــون  ــا آزم ــد ب ــق ش ــه« موف ــه »خندوان برنام
ــه  ــود اضاف ــدگان خ ــر بینن ــر روز ب ــا ه و خط
کنــد. هــر چنــد فصــل چهــارم ایــن برنامــه از 
ــا مشــکالت بزرگــی همچــون  همــان ابتــدا ب
و  شــد  روبــه رو  جناب خــان  خداحافظــی 
ــوان گفــت کــه برنامــه  ــت بت ــه جرئ شــاید ب
نســبت بــه فصــل ســوم بــا ریــزش مخاطــب 
ــم  ــوز ه ــه هن ــن برنام ــا ای ــود، ام ــراه ب هم

ــن دارد.  ــرای گفت ــرف ب ح
برنامــه ای کــه  از  پختگــی کامــل  انتظــار 
از ســاخت آن می گــذرد  حــدود 4 ســال 
انتظــار زیــادی اســت و اگــر قــرار بــر مقایســه 
ــابه  ــدار مش ــای پرطرف ــد، برنامه ه ــم باش ه
ــز  ــل« نی ــاه عس ــن »م ــا همی ــود ی ــد ن مانن
فراوانــی  کمبودهــای  اول،  ســال های  در 

ــد.  ــع ش ــرور رف ــه م ــه ب ــتند ک داش
ــور  ــالف تص ــا برخ ــل« ام ــاه عس ــه »م برنام
ــده  ــتوار نش ــم اس ــه و غ ــر گری ــیاری ب بس
ــه رخ  ــی در برنام ــن اتفاق ــم، چنی ــر ه و اگ
می دهــد، بــه دلیــل قصه هــای عجیــب و 
ــان داســتان های ایــن برنامــه  غریــب قهرمان

ــت.  اس
درام  ســریال های  و  فیلــم  بــه  نگاهــی 
ایرانــی و خارجــی گــواه ایــن موضــوع اســت 
ــرود  ــراز و ف ــه ف ــاز ب ــتان نی ــک داس ــه ی ک
ــن  ــخ دارد و ای ــات تل ــا و گاه اتفاق قهرمان ه
موضــوع بخشــی از زندگــی اســت. همــه 

ــخ  ــات تل ــود اتفاق ــی خ ــول زندگ ــا در ط م
می کنیــم  تجربــه  را  بســیاری  شــیرین   و 
فــردی  هیــچ  کــه  نیســت  این گونــه  و 
ــته  ــدان داش ــاد و خن ــر ش ــی ای سراس زندگ
ــد، زندگــی  ــدو تول باشــد. انســان از همــان ب
مــا  و  می کنــد  آغــاز  بــا گریــه  را  خــود 
ــتیم.  ــی هس ــر زندگ ــن جب ــه ای ــوم ب محک
نــه  و  قصه هــای »مــاه عســل« معمــوال 
ــه از  ــت ک ــان هایی اس ــت انس ــه روای همیش
ــت  ــه موفقی ــخ ب ــوادث تل ــدی و ح دل ناامی
ــد  ــا می توان ــن آدم ه ــتان ای ــیده اند. داس رس
الهام بخــش  زیــادی  انســان های  بــرای 
باشــد. اساســا نقــش الگوهــا از ابتــدای 
ــوده  ــراه ب ــم هم ــه ه ــر اولی ــا بش ــی ب زندگ
اســت. اســطوره های گوناگــون در تمامــی 
ــان  ــدی انس ــانه ای از نیازمن ــا، نش فرهنگ ه

ــت. ــان اس ــه قهرم ب

بــه گمــان نگارنــده اصــل مقایســه دو برنامــه 
متفــاوت کار  نــگاه  دو  و  رویکــرد  دو  بــا 
نادرســتی اســت. تنــوع، یکــی از عناصــر مهــم 

رســانه های جمعــی اســت. 
وقتــی قــرار اســت رســانه ای ســلیقه 80 
میلیــون نفــر را در نظــر بگیــرد، نیــاز بــه 
دارد  متنــوع  برنامــه  میلیون هــا  ســاخت 

ــه  ــود این گون ــم وج ــل ه ــن دلی ــه همی و ب
ــت  ــد نیس ــا ب ــم نه تنه ــار ه ــا در کن برنامه ه

بلکــه یــک ضــرورت انکارناپذیــر اســت.
در کنــار ایــن، ماجــرای جبهــه گرفتــن مــا در 
مقابــل هــر چیــزی جــای بررســی دارد. هــر 
ــم  ــدرت انتخــاب را داری ــن ق ــا ای ــدام از م ک
کــه برنامــه ای را ببینیــم یــا نبینیــم. در واقــع 
هیــچ اجبــاری بــرای اینکــه مــا طرفــدار 
باشــیم،  عســل«  »مــاه  یــا  »خندوانــه« 
ــلیقه  ــر س ــا ب ــم بن ــدارد و می توانی ــود ن وج
انتخــاب  را  نظرمــان  مــد  برنامــه   خــود 

کنیم.
 جای خالی نقد منصفانه

ــه  ــه ک ــن دو برنام ــه ای ــداران دو آتش از طرف
بگذریــم، انتقــادات عجیــب و غریــب برخــی 
ــای  ــه ج ــن دو برنام ــاره ای ــان درب کارشناس

ــراوان دارد. ــب ف تعج
 افــرادی کــه خــود را متخصــص یا کارشــناس 
مســائل اجتماعــی می داننــد گاه بــا شمشــیر 
نقــد چنــان بــه ایــن برنامه هــا می تازنــد 
ــا  ــن صحبت ه ــرد. ای ــاور ک ــوان ب ــه نمی ت ک
ــناس  ــا کارش ــناس ی ــک جامعه ش ــان ی از زب

ــوم اجتماعــی جــاری شــده اســت.  عل
مــا قصــد دفــاع از هیــچ کــدام از ایــن 
ــا  ــه قطع ــن دو برنام ــم. ای ــا را نداری برنامه ه
ــته  ــا برجس ــد؛ ام ــم دارن ــی ه ــاط ضعف نق
تریبــون  در  ضعــف  نقــاط  ایــن  کــردن 
تک تــک  تخریــب  و  عمومــی  رســانه های 
ــچ  ــه هی ــا، ب ــن برنامه ه ــل در ای ــراد دخی اف
ــا  عنــوان نقــد نیســت و فاصلــه معنــاداری ب

انتقــاد ســازنده دارد. 
ــای  ــن فض ــم در ای ــورت امیدواری ــر ص در ه
ــای  ــرای نقده ــی ب ــد جای ــب و تمجی تخری
ســازنده بــاز شــود تــا دســت کم کیفیــت 
ایــن دو برنامــه روزبــه روز بهتــر از آنچــه 

ــود. ــت، ش هس

بازیگــر ســریال شــهرزاد گفــت: فعــال فیلمبــرداری اثــر بــه صــورت 
ــا آخــر ادامــه دارد. حــال اینکــه کــدام بخــش  منظــم و قصــه ت
ــا  ــم؛ ام ــود، نمی دان ــد ب ــل خواه ــا فص ــل دو ی ــه در فص از قص
آنچــه قطعــی اســت اینکــه تــا پایــان داســتان در ایــن مجموعــه 
حضــور خواهــم داشــت. رامیــن ناصرنصیــر، بازیگــر ســینما، تئاتــر 
ــون، درخصــوص حضــور خــود در ســریال »شــهرزاد 2«  و تلویزی
گفــت: خوشــبختانه در ســریال »شــهرزاد 2« هــم مثل ســری اول 
ــی  ــاره پیش بین ــه حضــور خواهــم داشــت. وی درب ــن مجموع ای
خــود دربــاره موفقیــت فصــل دوم ایــن ســریال افــزود: معمــوال 
ــا  ــت؛ ام ــک اس ــق ریس ــریال های موف ــل دوم س ــاخت فص س
»شــهرزاد 2« بــا توجــه بــه اینکــه از همــان ابتــدا فیلمنامــه آمــاده 
ــزایی  ــد بس ــری اول رش ــه س ــبت ب ــه نس ــاظ قص ــود و از لح ب
ــا اســتقبال بســیار خوبــی از ســوی مخاطــب  داشــت، احتمــاال ب

روبــه رو شــود. بازیگــر ســریال »معمــای شــاه«، فصــل دوم را بــا 
هیجانــی بیشــتر توصیــف کــرد و ادامــه داد: فصل دوم »شــهرزاد« 
نســبت بــه فصــل اول، پرماجراتــر و هیجان انگیزتــر اســت. بــه نظر 
مــن ایــن ســریال جذابیت هــای الزم را بــرای جــذب مخاطــب در 
ــاره همبازی هــای خــود در فصــل  فصــل دوم کامــال دارد. وی درب
ــواده  ــان خان ــن در هم ــل اول م ــون فص ــرد: همچ ــاره ک دوم اش
ــه علیدوســتی، ســهیال رضــوی، نســیم ادبــی و  ــا تران هســتم و ب
شــهاب حســینی بــازی دارم و از دوســتان جدیــد تــا اینجــای کار 
بــا امیــر جعفــری همبــازی شــده ام. ناصرنصیــر دربــاره احتمــال 
حضــور در شــهرزاد 3 خاطرنشــان کــرد: اینکــه در کــدام بخــش 
ــم امــا  ــود را نمی دان ــا فصــل 3 خواهــم ب از قصــه در فصــل دو ی
آنچــه قطعــی اســت اینکــه تــا پایــان داســتان در ایــن مجموعــه 

حضــور خواهــم داشــت. میــزان

محمــد احمــدی، تهیه کننــده »اســکی باز«، از پایــان تدویــن ایــن 
ــودکان و  ــای ک ــنواره فیلم ه ــه جش ــخه ای از آن ب ــه نس ــر و ارائ اث
نوجوانــان خبــر داد. احمــدی دربــاره آخریــن وضعیــت ایــن اثــر 
بــه کارگردانــی فریــدون نجفــی گفــت: به تازگــی تدویــن ایــن اثــر 
ســینمایی بــه پایــان رســیده و مــا مشــغول مذاکــره بــرای انجــام 
ــان  ــه همزم ــتیم؛ البت ــکی باز« هس ــگ »اس ــالح رن ــای اص کاره
ســاخت موســیقی آن نیــز ادامــه دارد. وی افــزود: تمــام تــالش 
مــا ایــن اســت کــه بتوانیــم ایــن اثــر را بــه ســی امین جشــنواره 
پیش تــر  البتــه  برســانیم؛  نوجوانــان  و  فیلم هــای کــودکان 
ــس از  ــم. پ ــه کرده ای ــنواره ارائ ــن جش ــه ای ــخه ای از آن را ب نس
اکــران »اســکی باز« در جشــنواره بــه نظــرم بهتریــن زمــان اکــران 
ــدارس  ــایی م ــا بازگش ــان ب ــز و همزم ــر در پایی ــن اث ــی ای عموم
اســت. احمــدی بیــان کــرد: هرچنــد ســاخت آثــاری بــرای 

کــودکان و نوجوانــان در ایــران همــراه بــا ریســک اســت، امــا در 
ــودک و نوجــوان  ــار ســینمای ک ــا، آث ــن فیلم ه ــا پرفروش تری دنی
ــی  ــن فیلم های ــد چنی ــرم بای ــه نظ ــال ب ــن ح ــا ای ــتند؛ ب هس
ســاخته شــود؛ زیــرا کــودکان و نوجوانــان مــا نیــاز دارنــد. بایــد بــه 
ایــن موضــوع هــم توجــه شــود کــه آن هــا بــرای تماشــای چنیــن 
ــد و ایــن بــرگ  ــواده خــود بــه ســینما می رون ــا خان فیلم هایــی ب
ــکی بازی  ــربچه اس ــتان پس ــم، داس ــن فیل ــت. ای ــده ای اس برن
ــابقات  ــزاری مس ــان برگ ــا زم ــاعت ت ــد س ــا چن ــه تنه ــت ک اس
ــته  ــکی او شکس ــوب اس ــه چ ــی ک ــت دارد؛ در حال ــکی وق  اس
و بــه نجــار آبــادی ســفارش یــک جفــت چــوب اســکی داده؛ امــا 
ــرای  ــز کوهــی را ب ــی اش ب ــل باطن ــور می شــود برخــالف می مجب
ــردد؛ او راه  ــر برگ ــا عص ــرد و ت ــاور بب ــتای مج ــه روس ــی ب قربان

ــا... . ایســنا ــرد؛ ام ــش می گی ــی را در پی ــتانی برف کوهس

رامین ناصرنصیر:

فصل دوم »شهرزاد«، پرماجرا و هیجان انگیز است
محمد احمدی:

»اسکی باز« راهی جشنواره فیلم کودک شد

،،
»مــاه و »خندوانــه« مقایســه
از یکــی بــه تقریبــا عســل«،
رمضــان مــاه اصلــی ســوژههای
تبدیــلشــدهوامســالنیــزماننــد
چنــدســالگذشــته،بــازارمقایســه
رامبدواحســانحســابیداغاســت
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ژانر ادبی
ادبیات پلیسی

ــس،  ــز«، رمان نوی ــی کالین ــام ویلک  »ویلی
ــتان های  ــنده داس ــنامه نویس و نویس نمایش
ــدن  ــه ســال ۱۸۲۴ در لن ــاه انگلیســی ب کوت

چشــم بــه جهــان گشــود. 
ــده داســتان های  منتقــدان، کالینــز را نوآورن
پلیســی نــو می داننــد. از نظــر آن ها »ســنگ 
ــر و  ــن ژان ــه ای ــته ترین نمون ــاه«، برجس م
ــخصیت های  ــی از ش ــان کاف« )یک »گروهب
همیــن نوشــته(، نخســتین کارآگاه حرفــه ای 
اســت کــه در ادبیــات چهــره شــده اســت. 

ــز  ــا چارل ــز ب ــی کالین ــال ۱۸۵۱ ویلک در س
دیکنــز توســط دوســتی مشــترک آشــنا 

شــد. از آن پــس آن هــا دوســتان صمیمــی 
ــان  ــتین رم ــه نخس ــدند. چنانک ــر ش  یکدیگ
کــه  هفته نامــه ای  در  کالینــز  پراهمیــت 
ــید.  ــاپ رس ــه چ ــد، ب ــز آن را می گردان دیکن
ــر  ــی از یکدیگ ــن دو در کار داستان نویس ای

آموخته انــد.  فــراوان  نکته هــای 
ترســیم  و  شــخصیت پردازی  در  کالینــز 
ــدار  ــش وام ــره قهرمان های ــن چه باریک بی

ــت.  ــز اس دیکن
دیکنــز نیــز دربــاره ســاختار پیچیــده پیرنــگ 
ــت. ــیار آموخته اس ــز بس ــتان ها از کالین داس
 ویلکــی کالینــز بــه ســال ۱۸۸۹ در شــصت  و 

پنــج  ســالگی درگذشــت. 

مشهورترین نویسندگان این سبک
 »ســر آرتــور کانــن دوئــل« )۱۹۳۰ – ۱۸۵۹( 
بــود.  اســکاتلندی  پزشــک  و  نویســنده 
ــد آوردن  ــون پدی ــود را مدی ــهرت خ وی ش
ــز«،  ــرلوک هولم ــتانی »ش ــخصیت داس ش
کارآگاه خصوصــی بســیار مشــهور جهــان 

ــت.  اس
لیــدی  مــری کالریســا،  »آگاتــا  خانــم 
آگاتــا کریســتی  بــه  ملــووان« مشــهور 
۱۸۹۰(، نویســنده داســتان های   – ۱۹۷۶(

جنایــی و کارآگاهــی بــود. 
شــهرت اصلــی او بــه خاطــر ۶۶ رمــان 

اوســت.  جنایــی 

به ویــژه  کریســتی،  آگاتــا  داســتان های 
آن دســته کــه دربــاره ماجراهــای کارآگاه 
»هرکــول پــوآرو« یــا »خانــم مارپــل« 
ــت« را  ــه جنای ــب »ملک ــا لق ــتند، نه تنه هس
بــرای او بــه ارمغــان آوردنــد، بلکــه وی را بــه 
ــن  ــن و مبتکرتری ــی از مهم تری ــوان یک  عن
ــل  ــعه و تکام ــه در  راه توس ــندگانی ک نویس
نیــز  کوشــیده اند  جنایــی  داســتان های 

ــد. ــرح کردن ــی و مط معرف
بانــوی نویســنده در ســال ۱۹۵۵   ایــن 
ویــژه  کــه  را  بــزرگ«  »اســتاد  جایــزه 
ــی  ــتان های جنای ــاز داس ــندگان ممت نویس

آمریــکا بــود، دریافــت کــرد.

گزارش یک جنگ

»خندوانه« ببینیم یا »ماه عسل«؟
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به هفته آینده موکول شد
وکیــل قاتــل ســتایش قریشــی از برگــزاری جلســه رســیدگی 
ــت:  ــر داد و گف ــین خب ــده امیرحس ــر پرون ــش دیگ ــه بخ ب
جلســه دادگاه ســاعتی پیــش برگــزار شــد و اســتدالل های 
حقوقــی دربــاره موضــوع دیــه، مطــرح شــد کــه نتیجــه آن تــا 

ــده مشــخص می شــود.  ــه آین یــک هفت
مجتبــی فرح بخــش از برگــزاری جلســه دادگاه رســیدگی بــه 
بخــش دیگــری از پرونــده قتــل ســتایش قریشــی خبــر داد 
و اظهــار کــرد: ایــن بخــش از پرونــده مربــوط بــه ارش البکاره 
و مهرالمثــل بــود کــه امــروز در دادگاه کیفــری اســتان تهــران 
برگــزار شــد. وکیــل مدافــع قاتــل ســتایش قریشــی با اشــاره 
بــه حضــور امیرحســین در دادگاه بیــان کــرد: اســتدالل های 
ــورد  ــوع م ــاره موض ــه درب ــن جلس ــی در ای ــی و قانون حقوق
ــش  ــد. فرح بخ ــرح ش ــه، مط ــن دی ــت و همچنی دادخواس
بــا بیــان اینکــه موضــوع جلســه تــا حــدودی تخصصــی بــود 
افــزود: محتــوای قانونــی مــورد ذکــر مربــوط بــه مــواد ۲۳۱ 
و ۳۵۸ قانــون مجــازات اســامی بــود. ایــن بحــث مطــرح 
اســت کــه ارش البــکاره و مهرالمثــل بایــد توأمــان پرداخــت 
شــود یــا فقــط یکــی از آن دو پرداخــت شــود؟ ظاهــرا 
قانونگــذار ایــن دو مــاده را متعــارض عنــوان کــرده اســت. 

ــن  ــه ای ــرد: نتیج ــح ک ــه دادگاه تصری ــوص نتیج وی درخص
جلســه در صــورت عــدم نیــاز مراجعــه بــه کارشــناس، ظــرف 
پنــج یــا نهایــت یــک هفتــه مشــخص می شــود و در صــورت 

ــرد. ایمنــا ــه دادگاه، زمــان می ب ارجــاع ب

 فراخوان مشموالن 
به خدمت سربازی

ــه  ــوان کلی ــن فراخ ــا ضم ــی ناج ــه عموم ــازمان وظیف س
مشــموالن غایــب و غیرغایــب متولــد ۱۳۵۵ تــا پایــان 
خردادمــاه ۱۳7۸ بــرای انجــام خدمــت دوره ضــرورت، طــی 
ــم  ــی، دیپل ــه مشــموالن کاردان ــرد: کلی ــه ای اعــام ک  اطاعی
و زیــر دیپلــم ســال های مذکــور کــه بــرگ آمــاده بــه 
ــد  ــت کرده ان ــاه ۱۳96 دریاف ــخ ۱9 خردادم ــه تاری ــت ب خدم
ــد در ســاعت و محلــی کــه توســط ســازمان وظیفــه  می بای
ــز  ــه مراک ــرگ معرفی نامــه مشــموالن ب عمومــی ناجــا در ب
ــد.  ــور یابن ــده، حض ــام ش ــلح اع ــای مس ــوزش نیروه آم
 کلیــه مشــموالن کاردانــی، دیپلــم و زیردیپلــم غایــب 
ــخ ۱9  ــه تاری ــه خدمــت ب ــاده ب ــرگ آم ــب دارای ب و غیرغای
ــح  ــاعت 7 صب ــد رأس س ــال ۱۳96، می بای ــاه س خردادم
ــط  ــه توس ــزی ک ــل و مراک ــه مح ــورخ 96/۳/۲0 ب ــنبه م ش
ســازمان وظیفــه عمومــی ناجــا در بــرگ معرفی نامــه 
مشــموالن بــه مراکــز آمــوزش نیروهای مســلح اعام شــده، 
ــا بــه خدمــت دوره ضــرورت اعــزام شــوند.  حضــور یابنــد ت
ــان  ــع در زم ــه موق ــن ب ــور نیافت ــت حض ــر اس ــه ذک  الزم ب
و محل هــای تعیین شــده، غیبــت محســوب می شــود. 
ــه هــر دلیــل  گفتنــی اســت آن دســته از مشــموالنی کــه ب
ــرگ معرفی نامــه مشــموالن  ــه دریافــت ب ــق ب ــون موف تاکن
ــن  ــه نزدیک تری ــد ب ــوزش نشــده اند، می توانن ــز آم ــه مراک ب
دفتــر خدمــات الکترونیــک انتظامــی )پلیــس+۱0( مراجعــه 
کــرده و بــرای دریافــت بــرگ مذکــور و بــر اســاس اطاعــات 

درج شــده در آن اقــدام کننــد. پلیــس

جامعه
 جرائم تلگرامی، همچنان در صدر 

جرائم مجازی
رئیــس اداره تشــخیص جرائــم ســایبری گفــت: جرائــم 
ــه  ــک ب ــرام نزدی ــی و تلگ ــبکه های اجتماع ــه ش ــوط ب مرب
۴۳ درصــد جرائــم مجــازی اســت کــه شــامل مزاحمت هــای 
ــرار  ــار ق ــراد و در اختی ــت اف ــت و حرم ــک حیثی ــن، هت آنای

گرفتــن حســاب های اکانت هــای تلگــرام اســت. 
ســرگرد حمیــد کیانــی اظهــار کــرد: شــگردهای کاهبــرداران 
تلگــرام عمومــا مبتنــی بــر تبلیــغ اســت. متاســفانه می بینیــم 
ــد  ــر می کن ــی منتش ــر کانال ــا مدی ــروه ی ــر گ ــی را مدی تبلیغ
ــا  ــا م ــغ ب ــن تبلی ــد مســئولیت ای ــد می کنن ــا هــم قی و اتفاق
ــا  ــع ب ــی از مواق ــرداران در بعض ــزود: کاهب ــت. وی اف نیس
ــد، خــود را از دوســتان آن هــا  ــا قربانیــان دارن تماســی کــه ب
ــی  ــه گوش ــالی ب ــد ارس ــت ک ــد و درخواس ــی می کنن معرف
آن هــا را دارنــد و متاســفانه افــراد بــدون اینکــه احــراز هویتــی 
ــال  ــه ارس ــدام ب ــند، اق ــته باش ــده داش ــرد تماس گیرن را از ف
کــد درخواســتی می کننــد و بــه ایــن شــکل بافاصلــه اکانــت 
ــده قــرار می گیــرد  ــار فــرد تماس گیرن تلگــرام آن هــا در اختی
ــات  ــه اطاع ــه کلی ــده ب ــرد تماس گیرن ــدام ف ــن اق ــا ای و ب
ــه  ــر ب ــدام منج ــن اق ــد؛ ای ــدا می کن ــی پی ــا دسترس آن ه
ــه  ــچ گاه ب ــرد: هی ــه ک ــود. وی توصی ــراد می ش ــاذی از اف اخ
ــت خــود را در  ــد اکان ــی ک ــه راحت ــد و ب ــاد نکنی کســی اعتم

ــد. خبــر فارســی ــرار ندهی ــی آشــنایان خــود ق ــار حت اختی

دریافت شهریه به بهانه 
هوشمندسازی ممنوع!

پــرورش  و  وزیرآمــوزش  متوســطه  آمــوزش  معــاون 
ــام  ــاک ثبت ن ــا م ــدارس را تنه ــه م ــالی ب ــتورکار ارس دس
ــه  ــاره ب ــا اش ــان ب ــی زرافش ــرد. عل ــام ک ــدارس اع در م
ضــرورت هوشمندســازی مــدارس گفــت: هیــچ مدرســه ای 
مجــاز نیســت بــا عنــوان »هوشمندســازی« از اولیــا 
شــهریه دریافــت کنــد؛ زیــرا ایــن کار قانونــی نیســت. البتــه 
مــدارس می تواننــد بــرای تجهیــز مدرســه، آن هــم در 
طــول ســال تحصیلــی از مشــارکت  مردمــی اســتفاده کنند. 
وی افــزود: مســئولیت نظــارت بــر ثبت نــام در ســطح 
اســتان و منطقــه، بــر عهــده دفاتــر ارزیابــی عملکــرد وزارت 
ــد در  ــا می توانن ــن اولی ــت؛ بنابرای ــرورش اس ــوزش و پ آم
ــام،  ــد ثبت ن ــه مشــکل در فرآین ــا هرگون صــورت برخــورد ب
بــه دفاتــر مذکــور مراجعــه یــا اعتراضــات خــود را از طریــق 
شــماره تلفــن دفاتــر ارزیابــی منطقــه کــه در مــدارس نصب 

شــده، اعــام کننــد. 
اســتان ها  بــه  ثبت نــام  دســتورکار  ابــاغ  از  وی 
رویکــرد  اســاس  بــر  کــرد:  تصریــح  و  داد  خبــر 
تمرکــز  کاهــش  بــر  مبنــی  وزارتخانــه  ایــن   جدیــد 
 و تفویــض اختیــار بــه اســتان ها، مراحــل مختلــف ثبت نــام 
و تعییــن ضوابــط و مقــررات بــه کمیته هــای برنامه ریــزی 
ــرایط  ــاس ش ــر اس ــا ب ــا آن ه ــده ت ــذار ش ــتان ها واگ اس
بومــی و محلــی کار ثبت نــام را انجــام دهنــد. نســیم آنالین

کوتاه حوادث 
مواد آتش زا، پارکینگ یک مجتمع 

را به آتش کشید
ــات  ــانی و خدم ــازمان آتش نش ــی س ــط عموم ــس رواب رئی
علــت  بــه  گفــت:  اهــواز  شــهرداری کانشــهر  ایمنــی 
ــک  ــگ ی ــش زا، پارکین ــواد آت ــتفاده از م ــی در اس بی احتیاط
مجتمــع مســکونی دچــار حریــق شــد. مقصــود حق شــناس 
ــور  ــار کــرد: شــهروندان منطقــه شــهرک شــهید عباس پ اظه
ــا ســامانه ۱۲۵ مرکــز فرماندهــی آتش نشــانی  ــا تمــاس ب ب
ــکونی  ــع مس ــگ مجتم ــک پارکین ــوزی در ی ــر آتش س خب
ــی ۱۲۵  ــز فرمانده ــزود: مرک ــد. وی اف ــانی کردن را اطاع رس
 یــک تیــم متشــکل از یــک دســتگاه خــودرو امــداد نجــات 
و دو دســتگاه خــودروی اطفــای حریــق از نزدیک تریــن 
ــار  ــه اعــزام کــرد کــه پــس از چه ــه محــل حادث ایســتگاه ب
دقیقــه بــه محــل حادثــه رســیدند. رئیــس روابــط عمومــی 
ســازمان آتش نشــانی و خدمــات ایمنــی شــهرداری کانشــهر 
ــل  ــه مح ــات ب ــده عملی ــا ورود فرمان ــرد: ب ــوان ک ــواز عن اه
حادثــه، مشــاهده شــد شــخصی بــه دلیــل بی احتیاطــی در 
اســتفاده از مــواد آتــش زا در یکــی از انباری هــای پارکینــگ 
باعــث آتش ســوزی شــده کــه نیروهــای آتش نشــانی پــس 

قطــع بــرق اقــدام بــه خاموشــی آن کردنــد. 
ــش  ــردن آت ــوش ک ــس از خام ــرد: پ ــان ک ــناس بی حق ش
آتش نشــانان بــا اســتفاده از فــن فشــار مثبــت، دود ناشــی 
ــه لطــف خــدا  ــد کــه ب از آتــش را از ســاختمان خــارج کردن

ــه تلفاتــی نداشــته اســت. برنــا ایــن حادث

 سانحه رانندگی 
۶ مصدوم بر جای گذاشت

ــژو در  ــد و پ ــواری پرای ــودروی س ــتگاه خ ــورد ۲ دس برخ
ــر  ــا یکدیگ ــزاده شــهرضا ب ــه روی امام ــاده شــهرضا روب ج

سه شنبه شــب موجــب مصدومیــت 6 نفــر شــد. 
ــان  ــتان اصفه ــکی اس ــای پزش ــوادث و فوریت ه ــر ح مدی
ــنبه  ــه سه ش ــاعت ۲۳ و ۴۸ دقیق ــه س ــن حادث ــت: ای گف
ــس از آن ۲  ــام و پ ــس اع ــان اورژان ــاق فرم ــه ات ــب ب ش
ــزام  ــانحه اع ــل س ــه مح ــس ۱۱۵ ب ــدادی اورژان ــد ام واح
شــد. دکتــر غفــور راســتین افــزود: در ایــن حادثــه رانندگــی 
 یــک مــرد، چهــار زن و یــک کــودک مصــدوم شــده 
و پــس از دریافــت خدمــات اولیــه درمانــی بــه بیمارســتان 

امیرالمؤمنیــن )ع( شــهرضا منتقــل شــدند.

3 مصدوم، نتیجه واژگونی تریلی
خدمــات  و  آتش نشــانی  ســازمان  عمومــی  روابــط 
ــزارش  ــام گ ــا اع ــروز ب ــرد: دی ــام ک شــهرداری شــیراز اع
اعظــم  بلــوار رســول  رانندگــی در  تصــادف و ســانحه 
اعــزام  حادثــه  محــل  بــه   7 ایســتگاه   آتش نشــانان 

شدند. 
ایــن گــزارش حاکــی اســت در ایــن حادثــه، خــودرو تریلی 
کانتینــردار حامــل پارچــه، پــس از انحــراف از مســیر اصلــی 

در حاشــیه بلــوار واژگــون شــده اســت. 
ســه نفــر از سرنشــینان خــودرو کــه مصــدوم شــده 
بودنــد، بــه عوامــل اورژانــس تحویــل داده شــدند. باشــگاه 

خبرنــگاران

کنش    وا

معاون وزیر ورزش   
با توجه به جلساتی که درخصوص احیای سازمان 

ملی جوانان در چند کمیسیون مجلس شورای 
اسامی برگزار شده، کمیسیون ها با احیای این 

سازمان موافق بوده اند و این مسئله نشان می دهد 
که بررسی های کارشناسی دقیق است؛ به این 

ترتیب از طرف دولت و مجلس در این زمینه تقاضا 
وجود دارد و یک مطالبه عمومی نیز در جامعه 

جوانان نسبت به احیای این سازمان ایجاد شده 
است.

معاون فنی و درآمد سازمان تأمین 
اجتماعی   

به سیستم و دستگاه هایی که کارکنان دولت را برای 
بازنشستگی پیش از موعد معرفی کردند، اعام 

می کنیم می توانند این افراد را معرفی و هزینه ۵ 
سال زودتر از موعد بازنشستگی را به سازمان تأمین 

اجتماعی بپردازند تا محاسبه جدید برای مستمری 
آن ها بر اساس سال های ۲9 و ۳0 خدمت انجام 

شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی  
از تشکل ها خواهش می کنم همه با هم برای 

کاستن درد و رنج مردم تاش کنند. تشکل، نهادی 
است که خود باید مظهر خیر و برکت باشد.

معاون امور زنان و خانواده ریاست 
جمهوری   

مادران ایرانی می توانند در تغییر و اصاح الگوی 
مصرف و همین طور تشویق مصرف کاالها و 

تولیدات داخلی و پرهیز از مصرف گرایی نقش 
مهمی ایفا کنند.

سرپرست دادسرای جنایی تهران   
راهبر قطار عقبی حادثه تصادف دو قطار مترو، 

صبح بازداشت و برای تحقیقات به دادسرا منتقل 
شده است.

رئیس مرکز صدور گواهینامه راهور 
ناجا   

کسانی که اعتبار گواهینامه آن ها به پایان رسیده و 
از مدت اعتبار آن بیش از یک سال گذشته باشد، به 
ازای هر یک سال، برابر قانون ۵0 هزار تومان جریمه 
می شوند؛ ضمن اینکه نیازی به گذراندن کاس های 

آموزشی دوباره ندارند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور   
مشکل مشترک بین کشورهای اکو آن است 

که افرادی که مرتکب پولشویی یا جرائم فساد 
سازمان یافته می شوند، به برخی از کشورهای 

غربی پناهنده شده و وجه حاصل از رشوه و جرائم 
 سازمان یافته را به بعضی از بانک های غربی 

می برند.

پشت پرده معمای اسیدپاشی مرموز

نیمــه شــب ۲۸ دی ســال گذشــته، اســماعیل کیهانی مقدم 
مقابــل خانــه اش واقــع در عظیمیــه کــرج، قربانــی 
اسیدپاشــی مــرد ناشناســی شــد و از چنــد ناحیــه 

ــوخت.  ــدت س ــه ش ــدن ب ــت و ب ــورت، دس ص
ــرار  ــرا ق ــان ماج ــس در جری ــه پلی ــن واقع ــی ای در پ
ــون  ــا تاکن ــد؛ ام ــام ش ــی انج ــی های فن ــت و بررس گرف
پلیــس آگاهــی بــه ســرنخ جالــب توجهــی در ایــن بــاره 

ــه دارد. ــی ادام ــات تخصص ــه و تحقیق ــت نیافت دس
 شب حادثه چه گذشت؟

ــدر  ــم پ ــازه از مراســم چهل  مهنــدس جــوان آن شــب ت
 همســرش برگشــته بــود و هنــوز از حــال و هــوای حــزن 
و انــدوه مراســم خــارج نشــده بــود کــه زنــگ خانــه بــه 
ــاد. در  ــه دل اســماعیل افت صــدا درآمــد و دلشــوره ای ب
ــس  ــر هیچ ک ــی منتظ ــواده کیهان ــب، خان ــه ش آن نیم
نبودنــد. بــا ایــن حــال دختــر ۱۵ ســاله اســماعیل 
خواســت آیفــون را جــواب بدهــد کــه پــدر بــا نگرانــی بــه 
دختــرش گفــت: دیروقــت اســت؛ بگــذار خــودم جــواب 

می دهــم.
ــید:  ــوش رس ــه گ ــی ب ــدای ضعیف ــون ص ــت آیف از پش
»... منــزل آقــای کیهانــی مقــدم...؟ آقــا اســماعیل 
ــما دارم.«  ــا ش ــی ب ــن، کار کوچک ــا پایی ــه بی ــک لحظ ی
ــت: »متأســفانه شــما را  ــواب گف ــوان در ج ــدس ج مهن

نمی شناســم؛ لطفــا خودتــان را معرفــی کنیــد.« 
شــخص ناشــناس بــه آرامــی و البتــه بــا لحنــی 
محترمانــه گفــت: »از بســتگان دور شــما هســتم؛ چنــد 

نمی شــوم.« مزاحمتــان  بیشــتر  لحظــه ای 
ــه  ــا تعجــب ب ــاه، اســماعیل ب ــه کوت ــن مکالم ــد از ای بع
پاییــن ســاختمان رفــت. در را بــه آرامــی بــاز کــرد و تنهــا 

یــک ســؤال شــنید: »آقــا اســماعیل؟«
.. و همــان موقــع مــرد ناشــناس بافاصلــه ظــرف اســید 
ــرون  ــاره بی ــه یکب ــود، ب ــرده ب ــان ک ــتش پنه ــه پش را ک
ــه  ــش را ب ــم زدن محتویات ــر ه ــم ب ــک چش آورد و در ی
ــه ســوار خــودروی  صــورت اســماعیل پاشــید و بافاصل
نقــره ای اش شــد و فــرار کــرد. اســماعیل در عیــن 
نابــاوری در حالــی کــه بــه شــدت می ســوخت بــه 
ــای »ســوختم  ــا فریاده ــت و ب ــه رف ــرو خان ســمت راه
ســوختم«، اهالــی ســاختمان و خانــواده اش را بــه پایین 
خانــه کشــاند. امــا صــدای »ســوختم ســوختم« های او 
گواهــی مــی داد کــه اســید کارش را کــرده... چشــم 

چــپ، بخشــی از صــورت، گــردن، دســت ها و پاهایــش 
ــه او  ــود ک ــی ب ــن در حال ــود. ای ــوخته ب ــید س ــا اس ب
ــاک  ــرای هولن ــن ماج ــدت از ای ــه ش ــواده اش ب و خان
شــوکه بودنــد. خانــواده اش بافاصلــه او را بــه بیمارســتان 
ــات  ــا پزشــکان پــس از بررســی ها و معاین رســاندند؛ ام
الزم اعــام کردنــد بســیاری از قســمت های صــورت 
و بدنــش دچــار آســیب جــدی شــده اند. بعــد از آن 
ــه جــرم و  ــا بررســی صحن ــان ب ــوران پلیــس همزم مأم
ــق در  ــه تحقی ــی ب ــی اسیدپاش ــارات قربان ــنیدن اظه ش

ــد. ــاره پرداختن ــن ب ای
 اظهارات شاهد ماجرا

پســربچه ۱۲ ســاله ای کــه یکی از شــاهدان اصلــی حادثه 
بــود در چنــد جملــه ای کــه بــه پلیــس گفت، ســرنخ هایی 
هرچنــد انــدک در اختیــار مأمــوران گذاشــت. در ادامــه نیز 
ــک  ــناس، ی ــیدپاش ناش ــودروی اس ــد خ ــخص ش مش
پــژو ۲06 نقــره ای بــوده کــه خــود او از عصــر داخــل کوچه 
و در خودرویــش نشســته بــوده و انتظــار می کشــیده تــا 

مهنــدس جــوان و خانــواده اش بــه خانــه بازگردنــد.
 پشت پرده اسیدپاشی مرموز

ــز  ــی، نی ــی اسیدپاش ــر قربان ــی، خواه ــوش کیهان مهرن
گفــت: »متأســفانه بــا گذشــت چنــد مــاه از ایــن فاجعــه 
هولنــاک، تاکنــون بــه هیــچ نقطــه مثبتــی درخصــوص 
ــرادرم  ــارات ب ــی اظه ــیده ایم. حت ــم نرس ــایی مته شناس
ــس  ــه پلی ــری ب ــرنخ مؤث ــم، س ــوان ه ــاهد نوج و ش
ــازه ای  ــرنخ ت ــت وجوی س ــان در جس ــداده و کارآگاه ن
بــرای دســتگیری اســیدپاش فــراری هســتند. در حــال 
ــادرم و  ــن، م ــرادرم را م ــتانی ب ــای بیمارس ــر کاره حاض
ــه شــکایت  ــوط ب ــور مرب ــم و ام ــری می کنی ــدرم پیگی پ
را همســر بــرادرم در اختیــار گرفتــه اســت؛ بــه هــر حــال 
ایــن جنایــت بــه طــور قطــع داســتانی پشــت پــرده دارد 

ــده اســت.« ــان مان ــان پنه کــه همچن
خواهــر مهنــدس جــوان در پایــان گفــت: »معمــوال 
ــائل  ــا مس ــی ب ــه نوع ــی ب ــان اسیدپاش ــتر قربانی بیش
عاطفــی یــا ناموســی در ارتبــاط هســتند؛ امــا بایــد انتظار 
کشــید و دیــد کــه آیــا پلیــس آگاهــی ســرنخ جدیــدی 
ــرد  ــد ک ــدا خواه ــود پی ــه رازآل ــن حادث ــوص ای را درخص
یــا نــه؟ بــا ایــن حــال امیدواریــم معمــای ایــن ماجــرا 
کــه زندگــی بــرادرم و همگــی مــا را نابــود کــرده، هرچــه 

ــر روشــن شــود.« جــام جــم زودت
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دامون رشیدزادهگروه اجتماعی

پشــت چــراغ قرمــز ایســتاده اید و منتظــر ســبز 
شــدن چــراغ راهنمــا هســتید، امــا هنــوز در 
ــدن  ــبز ش ــس از س ــه پ ــری از ثانی ــر از کس کمت
چــراغ ماشــین ها بــدون هیــچ دلیــل مشــخص 
شــروع بــه بــوق زدن می کننــد؛ در حالــی کــه هــر 
ــی  ــاره رانندگ ــش درب ــن دان ــا کمتری ــخصی ب ش
ــریع ترین  ــت س ــه حرک ــروع ب ــه ش ــد ک می دان
یکــی،  دســت کم  هــم  جهــان  خودروهــای 
ــود  ــا وج ــرا ب ــا چ ــاز دارد. ام ــان نی ــه زم دو ثانی
ــا  ــن بوق ه ــم ای ــاز ه ــوع ب ــن موض ــتن ای دانس

ــت.  ــر اس ــه مه ــر ب ــه دارد، رازی س ادام
ــران  ــی ای ــگ رانندگ ــوق در فرهن ــرد ب ــه کارک البت
بــه اینجــا ختــم نمی شــود. از کارکردهــای دیگــر 
بــوق، اســتفاده از آن در احوالپرســی های روزمــره 
ــه  ــان اســت ک ــا کشــور در جه ــران تنه اســت. ای
بــوق زدن همــراه بــا دســت تــکان دادن در آن بــه 
ــود.  ــناخته می ش ــی ش ــی احوالپرس ــوان نوع عن
ایــن موضــوع وقتــی شــکل عجیب تــری بــه خود 
ــا  می گیــرد کــه راننــدگان خودروهــای ســنگین ب
ــم  ــا ه ــهرها ب ــراش در ش ــای گوش خ آن بوق ه

ــد. ــی می کنن احوالپرس
از دیگــر کارکردهــای پرکاربــرد بــوق، اســتفاده از 

آن بــه عنــوان فحــش و بــد و بیــراه اســت. ایــن 
موضــوع بــا طــول زمــان بــوق، رابطــه ای مســتقیم 
ــد،  ــتر باش ــوق بیش ــان ب ــول زم ــه ط دارد و هرچ
ــاال  ــده و احتم ــتر رانن ــم بیش ــان دهنده خش نش

ــت. ــوع فحش هاس ــودن ن ــر ب رکیک ت

 کاربرد واقعی بوق
ــوق  ــم ب ــدادی از کاربردهــای مه ــا تع ــا تنه این ه
ــرد  ــا کارب ــت؛ ام ــران اس ــی ای ــگ رانندگ در فرهن

ــه چیســت؟  ــوق در وســایل نقلی ــی ب اصل
ــر  ــع خط ــدار در مواق ــیله هش ــی وس ــوق، نوع ب
ــه  ــون بســیاری از وســایل نقلی ــق قان اســت. طب
 ... و  کشــتی ها  قطارهــا،  کامیون هــا،  ماننــد 

ــه ایــن  ملــزم بــه داشــتن بــوق هســتند. بــوق ب
وســیله ها کمــک می کنــد کــه هنــگام خطــر 
بتواننــد بــا ایجــاد صــدا، دیگــران را از خطــر آگاه 
کننــد. تمامــی خودروهــا طبــق قوانیــن راهنمایــی 
و رانندگــی بایــد بــه بوقــی بــا صــدای ۱۱۲ 
دســیبل مجهــز باشــند. اما مشــکل در اینجاســت 
ــد اســتفاده  ــا احســاس می کنن ــدگان م ــه رانن ک
بی وقفــه از بــوق هنــگام رانندگــی هــم یــک 
 الــزام اســت. در حالــی کــه بــوق زدن بیجــا 
حتــی  می شــود.  محســوب  تخلــف  نوعــی 
ــوق زدن چــه بیجــا و چــه بجــا در بســیاری از  ب
نیــز،  بیمارســتان ها  اطــراف  ماننــد  مکان هــا 

ــت. ــف اس ــک تخل ی
 بوق در قوانین رانندگی

ــن  ــوارد در قوانی ــن م ــی ای ــه تمام ــم اینک علی رغ
امــا  ذکــر شــده،  مــا  رانندگــی  و  راهنمایــی 
ــدگان،  ــوی رانن ــه از س ــس و ن ــوی پلی ــه از س ن
ــدای  ــود. ص ــه نمی ش ــدی گرفت ــن ج ــن قوانی ای
ــب روی  ــب و غری ــای عجی ــراش بوق ه گوش خ
باعــث  موتورســیکلت ها  به ویــژه  و  خودروهــا 
ــدت  ــه ش ــا ب ــردم در خیابان ه ــش م ــده آرام ش
از بیــن بــرود. فرهنــگ بــوق آنچنــان در فرهنــگ 
رانندگــی مــا رســوخ کــرده کــه حتــی در مراســم 
ــراع  ــش از اخت ــا پی ــه قطع ــی ک ــنتی عروس س

اتومبیــل وجــود داشــته هــم، بــوق نقــش اصلــی 
ــچ  ــت هی ــد گف ــع بای ــه واق ــد. ب ــا می کن را ایف
ــه  ــورد توج ــودرو م ــوق در خ ــد ب ــیله ای مانن وس
مــا ایرانی هــا قــرار نگرفتــه اســت. اینکــه چگونــه 
ــگ رانندگــی  ــوق زدن بیجــا را از فرهن ــوان ب می ت
ایرانی هــا حــذف کــرد، ســوالی اســت کــه هنــوز 
ــوان نشــده اســت.  ــرای آن عن ــچ پاســخی ب هی
پوســت  و  بــا گوشــت  بــوق  عجیــن شــدن 
رانندگــی مــا باعــث شــده حــذف آن، کار آســانی 
نباشــد. شــاید خنــده دار بــه نظــر برســد، امــا در 
ــوق  ــده ای کــه ب مواقعــی حتــی دیــده شــده رانن
خودرویــش از کار افتــاده، هماننــد راننــده ای کــه 
ــار  ــدت دچ ــه ش ــت داده، ب ــود را از دس ــز خ ترم

ــت. ــده اس ــترس ش ــراب و اس اضط
 راهکارها

ــن  ــن ای ــن رفت ــرای از بی ــن راهــکار ب شــاید اولی

رفتــار نادرســت، اجــرای درســت و ســفت و 
ســخت قانــون باشــد. پیــش از ایــن در مطلبــی 
آلودگی هــای صوتــی خودروهــا هــم  دربــاره 
گفتیــم کــه بــا وجــود قوانیــن مشــخص، پلیــس 
ــرای  ــل نداشــتن وســیله ای مشــخص ب ــه دلی ب
تعییــن میــزان صــدای تولیدشــده خودروهــا بــه 
ــا  ــد؛ ام ــام ده ــی انج ــد کار خاص ــع نمی توان واق
ــرا  ــرا صــادق نیســت؛ زی ــن ماج ــوق ای ــاره ب درب
ــت و  ــخیص اس ــل تش ــا قاب ــوق کام ــدای ب ص
پلیــس می توانــد دســت کم ســر چهارراه هــا 

ــد.  ــه کن ــف را جریم ــدگان متخل رانن
در کنــار ایــن آمــوزش درســت بــه راننــدگان هــم 

نقــش مهمــی در کاهــش ایــن تخلــف دارد. 
در هــر حــال ماننــد بســیاری از مســائل آزاردهنده 
دیگــر امیدواریــم روزی فرهنگ اســتفاده درســت 

از بــوق نیــز جایگزیــن وضعیــت فعلی شــود.

نگاهی به بوق زدن در فرهنگ رانندگی ایران

لطفا بوق نزنید! 

پزشــکی قانونــی اعــام کــرد: عوامــل متعــددی موجــب 
افزایــش نــزاع در فصــل تابســتان می شــود. اســترس ناشــی 

ــت.  ــوارد اس ــن م ــه ای ــرم از جمل ــوای گ از ه
یکــی از وظایــف ســازمان پزشــکی قانونــی کشــور، کارشناســی 
ــتعام  ــا اس ــه ب ــت ک ــات اس ــان منازع ــیب های مصدوم آس
مقــام قضایــی بــه ایــن ســازمان ارجــاع داده می شــوند. 
ــری  ــک درگی ــی ی ــوارد در پ ــیاری م ــه در بس ــی ک مصدومان
ســاده دچــار آســیب و صدمــات جســمانی غیرقابــل جبرانــی 
می شــوند و خســارات آن بــه مراتــب بیشــتر و جدی تــر از 

ــر شــدند.  ــر درگی ــا یکدیگ ــه ب ــی اســت ک دلیل
ــات  ــی از ارجاع ــب توجه ــم جال ــا حج ــزاع، نه تنه ــات ن مراجع
مراکــز پزشــکی قانونــی را بــه خــود اختصــاص می دهــد، بلکــه 
در بعضــی روزهــای ســال ایــن ارجاعــات بــا افزایــش جالــب 

ــه اســتناد آمارهــای موجــود در  توجهــی نیــز مواجــه اســت. ب
ســازمان آمــار، مراجعــان نــزاع طــی فصــل تابســتان بیــش از 
دیگــر روزهــای ســال هســتند و شــاید بتــوان گــرم شــدن هــوا 
و پاییــن آمــدن آســتانه تحمــل مــردم را یکــی از دالیــل ایــن 
ــد  ــان می ده ــته نش ــال گذش ــای س ــت. آماره ــش دانس افزای
کــه ۲۸.۵ درصــد از کل معاینــات بالینــی ســازمان مربــوط بــه 
ــز تکــرار شــده  ــار در ســال های دیگــر نی ــن آم ــزاع اســت. ای  ن
و نــزاع همــواره در رتبــه اول آمــار معاینــات پزشــکی قانونی قرار 
داشــته اســت. در ســال گذشــته، ۵۴7 هــزار و ۲9 نفــر متعاقب 
نــزاع بــه پزشــکی قانونــی مراجعــه کردنــد کــه از ایــن تعــداد، 
مراجعــه ۱6۱ هــزار و ۱۵۱ نفــر مربــوط بــه فصــل تابســتان بــوده 
و ایــن بــدان معناســت کــه ۲9.۵ درصــد از مراجعــات نــزاع در 

فصــل تابســتان بــه ثبــت رســیده اســت. مهــر

معــاون آموزشــی دانشــگاه فرهنگیــان جزئیــات برگــزاری دوره های 
پذیرفته شــدگان  و کارآمــوزی  حرفــه ای  آموزشــی صاحیــت 
ــرورش  ــوزش و پ ــاه ســال گذشــته آم ــون اســتخدامی آبان م آزم
ــار  ــاره اظه ــی پور در این ب ــت هللا موس ــر نعم ــرد. دکت ــریح ک را تش
کــرد: دوره پذیــرش رســمی پذیرفته شــدگان آزمــون اســتخدامی 
ــول  ــه ط ــال ب ــت و یکس ــال 96 اس ــاه س ــته، مهرم ــال گذش س
می انجامــد. وی افــزود: ایــن افــراد از مهرمــاه همزمــان بــا 
شــروع دوره هــای آموزشــی وارد مــدارس می شــوند. بــرای ورود 
ایــن افــراد بــه دوره هــای آموزشــی، یــک دوره آمادگــی چهــار تــا 
شــش هفتــه ای در نظــر گرفتــه شــده کــه احتمــاال از ۱۵ مردادمــاه 
ــت.  ــد داش ــه خواه ــهریور ادام ــر ش ــا اواخ ــود و ت ــروع می ش ش
معــاون آموزشــی دانشــگاه فرهنگیــان بــا بیــان اینکــه ایــن دوره 
برگــزار می شــود تــا پذیرفته شــدگان بــرای فعالیــت عملــی 

تدریــس آمادگــی کســب کننــد، عنــوان کرد: دوره یکســاله رســمی 
ــت در مدرســه اســتمرار  ــا فعالی ــان ب ــه ای همزم ــت حرف صاحی
ــتخدامی  ــکام اس ــدور اح ــان ص ــاره زم ــی پور درب ــد. موس می یاب
ــر  ــراد افــزود: احــکام اســتخدامی پذیرفته شــدگان از مه ــن اف ای
ــه ای  ــت حرف ــاله صاحی ــام دوره یکس ــس از اتم ــال 97 و پ س
ــن  ــی صــادر می شــود. ای ــون پایان ــی در آزم ــره قبول و کســب نم
افــراد از مهــر امســال بــا هــدف کارآمــوزی وارد مــدارس می شــوند 
ــای  ــود و دوره ه ــد ب ــا خواه ــوزی آن ه ــط کارآم ــه محی و مدرس
نظــری را در دانشــگاه می گذراننــد. وی دربــاره هزینــه دوره 
ــجویان  ــت: دانش ــود، گف ــزار می ش ــتان برگ ــه در تابس ــی ک آمادگ
بایــد در تابســتان چهــار واحــد آموزشــی بگذراننــد. هــر تصمیمــی 
ــن  ــاره ای ــا اتخــاذ شــود، درب ــوزش دوره ه ــاره هزینه هــای آم درب

ــد. ایســنا ــدا می کن ــداق پی ــم مص ــی ه کارگاه آموزش

،،
از کارکردهــای دیگــر بــوق، اســتفاده از 
آن در احوالپرســی های روزمــره اســت. 
ــران تنهــا کشــور در جهــان اســت کــه  ای
بــوق زدن همــراه بــا دســت تــکان دادن 
احوالپرســی  نوعــی  عنــوان  بــه  آن  در 

می شــود شــناخته 

پزشکی قانونی اعالم کرد:

افزایش حجم مراجعات نزاع در فصل تابستان
معاون آموزشی دانشگاه فرهنگیان خبر داد:

آغاز آموزش پذیرفته شدگان آزمون استخدامی از مرداد

ســارق حرفــه ای کــه پــس از بررســی داخــل خودروهــا 
ــر  ــا ارزش دیگ ــوال ب ــا ام ــتی ی ــف دس ــایی کی و شناس
ــه ســرقت آن هــا  ــدام ب ــب شیشــه خــودرو، اق ــا تخری ب

ــاد.  ــس افت ــه دام پلی ــرد، ب می ک
ــودرو در  ــل خ ــابه داخ ــرقت های مش ــوع س ــی وق در پ
ســطح شــهر تهــران کــه طــی آن ســارق یــا ســارقان بــا 
تخریــب شیشــه درِ عقــب، اقــدام بــه ده هــا فقره ســرقت 
ــژه  ــد، پرونده هــای وی در ســطح شــهر تهــران کــرده بودن
در ایــن خصــوص در اداره بیســتم پلیــس آگاهــی تهــران 

بــزرگ تشــکیل شــد.
ــا بررســی پرونده هــای مشــابه در ســطح پایگاه هــای   ب
ــرقت  ــابه )س ــای مش ــام پرونده ه ــی، تم ــس آگاه پلی
ــودرو( در اداره  ــب خ ــه درِ عق ــب شیش ــیوه تخری ــه ش ب
ــات از  ــد و تحقیق ــز ش ــی متمرک ــس آگاه ــتم پلی بیس
ــرار  ــن اداره ق ــان ای ــتور کار کارآگاه ــگان در دس مالباخت

ــت.  گرف
در تحقیقــات از مالباختــگان مشــخص شــد کــه در 
ــچ  ــه هی ــا ســارقان ب ــن ســرقت ها، ســارق ی ــی ای تمام
عنــوان بــه دنبــال ســرقت لــوازم داخــل خــودرو از قبیــل 
ــته  ــا آن دس ــوده و صرف ــد و ... نب ــط و بان ــتم ضب سیس
ــوال  ــر ام ــف و دیگ ــا کی ــه داخــل آن ه ــی را ک خودروهای
ــته  ــرار داش ــاپ و ...( ق ــراه، لپ ت ــی هم ــاارزش )گوش ب

ــد. ــرار داده ان ــرقت ق ــورد س م
 در ادامــه رســیدگی بــه پرونــده، مالباختــه ای بــا حضــور 
در اداره بیســتم بــه کارآگاهــان عنــوان داشــت کــه فــردی 
ناشــناس طــی تماســی تلفنــی بــه او عنــوان داشــته کــه 
ــه بازپــس فرســتادن  در ازای دریافــت مبلغــی حاضــر ب

ــت.  ــروقه وی اس ــاپ مس لپ ت
بافاصلــه اقدامــات پلیســی جهــت شناســایی فــرد 
ــا  ــت و ب ــرار گرف ــان ق ــتور کار کارآگاه ــناس در دس ناش
انجــام اقدامــات پلیســی، فــرد ناشــناس در شهرســتان 
اسامشــهر بــه نــام »جابر« )۳0 ســاله( شناســایی شــد. 
ضمــن  آگاهــی  پلیــس  بیســتم  اداره  کارآگاهــان 
ــا بازپــرس شــعبه اول دادســرای ناحیــه 6  هماهنگــی ب
تهــران و اخــذ نیابــت قضایــی، بــه شهرســتان اسامشــهر 
ــر  ــه دســتگیری جاب اعــزام و ۱۲ اردیبهشــت ماه موفــق ب

شــدند. 
»جابــر« پــس از دســتگیری صراحتــا بــه تــاش بــرای 
اخــاذی از صاحــب لپ تــاپ اعتــراف کــرد و عنــوان 
ــام  ــه ن ــخصی ب ــروقه را از ش ــاپ مس ــه لپ ت ــت ک داش
فرهــاد، آن هــم بــه قیمتــی بســیار کمتــر از ارزش واقعــی 
آن )حــدودا ۵00 هــزار تومــان( خریــداری کــرده اســت. 
ــه اطــاع  ــح ب ــراف صری ــر در اظهاراتــش ضمــن اعت جاب
داشــتن از مســروقه بــودن لپ تــاپ، بــه کارآگاهــان 
گفــت: بــا بهره گیــری از اطاعــات داخــل لپ تــاپ موفــق 
ــاپ و  ــب لپ ت ــخصات صاح ــت آوردن مش ــه  دس ــه، ب ب
ــه  ــه بهان ــم ب ــم گرفت ــدم و تصمی ــاس او ش ــماره تم ش
بازپــس فرســتادن لپ تــاپ از صاحــب آن پــول دریافــت 

کنــم. 
ــر،  ــا معرفــی »فرهــاد. ک« )۳6 ســاله( از ســوی جاب ب

ــابقه دار  ــان س ــی از مجرم ــوان یک ــه عن ــه وی ب بافاصل
ــه  ــودرو ک ــل خ ــرقت های داخ ــه س ــه ای در زمین و حرف
ــده،  ــدان ش ــه زن ــتگیر و روان ــا دس ــال ۱۳۸9 باره از س

ــد. ــایی ش شناس
 بررســی ســوابق »فرهــاد. ک« نشــان داد کــه او تاکنــون 
هشــت مرتبــه طــی ســال های مختلــف دســتگیر و 
ــتگیری او  ــابقه دس ــن س ــده و آخری ــدان ش ــه زن روان
ــس از  ــده، پ ــه در آن پرون ــردد ک ــه ۱۳9۴ بازمی گ ــز ب نی
ــا  ــش و ب ــی از دوران محکومیت ــان کوتاه ــی مدت زم ط
تأمیــن قــرار قانونــی، از زنــدان آزاد شــده و برابــر دالیــل 
ــاره ســرقت های خــود را  ــده، دوب و شــواهد به دســت آم

ــه اســت.  از ســر گرفت
ــدد  ــوابق متع ــود در س ــات موج ــری از اطاع ــا بهره گی ب
»فرهــاد. ک« و انجــام اقدامــات پلیســی، ســرانجام 
اسامشــهر  شهرســتان  در  وی  مخفیــگاه  آخریــن 
ــا  ــی ب ــتم آگاه ــان اداره بیس ــد و کارآگاه ــایی ش شناس
ــه ایــن شهرســتان اعــزام شــده  ــی ب ــت قضای اخــذ نیاب
و ضمــن دســتگیری متهــم، در بازرســی از مخفیــگاه 
ــواع مــدارک  ــادی از ان ــر زی ــه کشــف مقادی وی موفــق ب
ــن ســازمان های  ــراد و همچنی ــه اف ــق ب شناســایی متعل
ــک،  ــته چ ــاپ، دس ــدد لپ ت ــا ع ــف ده ه ــف، کش مختل
ــف،  ــای مختل ــناد خودروه ــن، اس ــت زمی ــناد مالکی اس
اســناد و مــدارک مرتبــط بــه اصنــاف مختلــف و .... 
شــدند کــه همگــی آن هــا بنــا بــر اعتــراف صریــح متهــم 
ــه شــیوه ســرقت داخــل خــودرو، مــورد ســرقت قــرار  ب

ــد.  ــه بودن گرفت
»فرهــاد. ک« در اعترافاتــش بــه کارآگاهــان گفــت: 
هــر بــاری کــه تصمیــم بــه ســرقت می گرفتــم، بــا 
ــران  ــه ته ــود از اسامشــهر ب ــگ[ خ ــدا ۱۲۵ ]قرمزرن هون
می آمــدم؛ در محــدوده پــارک خودروهــا اقــدام بــه 
وارســی داخــل خودروهــا می کــردم و پــس از شناســایی 
خودروهایــی کــه کیــف دســتی یــا امــوال بــاارزش 
دیگــری از قبیــل گوشــی همــراه، لپ تــاپ و ... در آن هــا 
قــرار داشــت، در یــک لحظــه بــا تخریــب شیشــه صندلی 
ــر  ــس از پ ــرده و پ ــه ســرقت ک ــدام ب ــب خــودرو اق عق
ــوال  ــداران ام ــراغ خری ــه س ــور ب ــن موت ــدن خورجی ش
ــرهنگ  ــم. س ــا را می فروخت ــم و آن ه ــروقه می رفت مس
ــرقت  ــا س ــارزه ب ــاون مب ــرور، مع ــدر جان پ کارآگاه صف
ــزرگ  ــران ب ــی ته ــس آگاه ــودرو پلی ــه خ ــایط نقلی وس
ــاد  ــده کــه اعتی ــم پرون ــر گفــت: مته ــن خب ــا اعــام ای ب
ــات  ــدر دارد، در تحقیق ــواد مخ ــرف م ــه مص ــدیدی ب ش
خــودرو  داخــل  فقــره ســرقت  ده هــا  بــه  پلیســی 
تهــران شــهر  مرکــزی  و  شــمالی  محدوده هــای   در 

به ویــژه در مناطــق امیرآبــاد، یوســف آباد، ســتارخان 
شــهرک قــدس )شــهرک غــرب(، ســعادت آباد، انقــاب 
ــری  ــاد، مطه ــنایی، عباس آب ــر، س ــم تی ــی، هفت  فردوس
ــا دســتگیری  ــرده اســت؛ ب ــراف ک ســیدخندان و ... اعت
ایــن ســارق حرفــه ای شــاهد کاهــش چشــمگیری 
ــهر  ــطح ش ــودرو در س ــل خ ــرقت های داخ ــوع س در وق

تهــران بوده ایــم. رکنــا

سارق خودروهای پایتخت به دام افتاد
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ترفندهایخانهداری
جایگزین های نامناسب

 پفک نمکی سمی به جای سنجد و عناب   
 اسید سیتریک به جای سرکه طبیعی

 آدامس بی خاصیت به جای جویدن کندر  
 شکالت های مصنوعی به جای نخود و کشمش

 حلواشکری به جای ارده شیره  
 شیرینی کاکائو به جای شیرینی حلوا 

 ریمل شیمیایی مضر به جای سرمه
 میزغذاخوری به جای سفره

 اسانس شیمیایی بودار به جای عطر طبیعی گل
ــای  ــه ج ــم آور ب ــودار آس ــی ب ــانه های مصنوع  افش

گالب آرام بخــش اعصــاب
 لیــوان یکبــار مصــرف ضــد محیــط زیســت بــه جــای 

آب خــوردن بــا کــف دســت
 شــانه پالســتیکی کــه الکتریســته تولیــد می کنــد بــه 

جــای شــانه عــاج و چــوب آرام بخــش
 کــرم دســت و صــورت مصنوعــی بــه جــای روغن مالی 

طبیعی 
ــه  ــیژن ب ــوذ اکس ــد نف ــی ض ــی و نانوی ــه نفت  پارچ

جــای الیــاف پشــم و پنبــه تنظیم کننــده حــرارت
 ژل سر نفتی به جای روغن زیتون گیاهی

ــتر  ــای انگش ــه ج ــوده ب ــی آل ــی و آهن ــه برنج  حلق
ــرطان ــد س ــره ض نق

سالمباشیم

ارتباط مواد شیمیایی دوران بارداری 
و ابتالی نوزاد به آسم

دوره  در  شــیمیایی  مــواد  معــرض  در  مــادر  قرارگیــری 
ــارداری و زمــان شــیردهی، ممکــن اســت ریســک ابتــالی  ب
مــواد شــیمیایی  افزایــش دهــد.  را  آســم  بــه  کــودک 
موســوم بــه »فتاالت«هــا کــه بــرای نــرم شــدن و افزایــش 
ــد  ــوند، می توانن ــتفاده می ش ــتیک اس ــری پالس انعطاف پذی
از طریــق پوســت، مــواد غذایــی یــا تنفــس وارد بــدن شــوند.

ــن مــاده شــیمیایی  ــد کــه ای ــی نشــان داده ان مطالعــات قبل
ــر  ــد تاثی ــته و می توان ــر گذاش ــی تاثی ــتم هورمون ــر سیس ب
معکــوس بــر متابولیســم یــا قــدرت بــاروری داشــته باشــد. 
توبیــاس پولتــه، عضــو تیــم تحقیــق در دانشــگاه هلمهولتــز 
ــات  ــا اثب ــه م ــج مطالع ــد: »نتای ــاره می گوی ــان، در این ب آلم
ــدا  ــل پی ــی تداخ ــتگاه ایمن ــا دس ــا ب ــه فتاالت ه ــد ک می کن
کــرده و بــه شــکل جالــب توجهــی موجــب افزایــش ریســک 

ابتــال بــه آلرژی هــا می شــوند.«
ــاردار و  ــان ب ــه ادرار زن ــق نمون ــم تحقی ــه، تی ــن مطالع در ای
تاثیــرش را بــر خطــر تولــد نــوزاد مبتــال بــه آلــرژی بررســی 
ــاط کامــال مشــخصی  ــان، ارتب ــن محقق ــه ای ــه گفت ــد. ب کردن
بوتیــل  )بنزیــل   BBP متابولیــت  بــاالی  غلظــت  بیــن 
فتــاالت( در ادرار مــادر و وجــود آســم آلرژیــک در کودکشــان 
ــاردار  ــان ب ــد زن ــد دارن ــان تاکی ــن رو محقق وجــود دارد. از ای
ــا  ــد ت ــاب کنن از قرارگیــری در معــرض مــواد شــیمیایی اجتن
ــد. شــهرخبر ــه آســم کاهــش یاب ــالی نوزادشــان ب ریســک ابت

خانواده
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از هــر مــوی شــهیدی از مــا و از هــر قطــره خونــی کــه بــه زمیــن می ریــزد، انســان های مصمــم 
و مبــارزی بــه وجــود می آیــد. شــما مگــر تمــام افــراد ملــت شــجاع را تــرور کنیــد؛ واّل تــرور 

فــرد هــر چــه بــزرگ باشــد، بــرای اعــاده چپاولگــری ســودی نــدارد. ملتــی 
کــه بــا اعتمــاد بــه خــدای بــزرگ و بــرای احیــای اســالم بــه پــا خاســته، 

بــا ایــن تالش هــای مذبوحانــه عقبگــرد نمی کنــد.

پایدرسامام؟هر؟

صحیفه امام - جلد ۷ - صفحه ۱۷۹

آمادهشهادت
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خدایا! پاكیزه ام كن در این روز از چرک و كثافت و شكیبائی ام ده در آن به آنچه 
مقدر است از شدنی ها و توفیقم ده در آن براى تقوا و هم  نشینی با نیكان به 

یاری ات اى روشنی چشم مستمندان.

این مواد غذایی باعث پرپشتی 
ابروهایتان می شود

موهــای ابــرو بــه طــور معمــول پــس از ۶ تــا ۸ هفتــه بــه 
ــد  ــیار کن ــرو بس ــد اب ــند. رش ــود می رس ــی خ ــدازه اصل ان
اســت. بــرای رشــد موهــای ابــروی خــود نیــاز بــه پروتئین 

ــد. ــن داری و ویتامی
ویتامین هــای الزم بــرای رشــد موهــای ابــرو شــامل 
ــک  ــای فولی ــت. قرص ه ــای A ،C ،B و E اس ویتامین ه
اســید بــه فولیکول هــای مــو کمــک می کنــد. ســعی کنیــد 
هیــچ گاه از مــداد ابــرو اســتفاده نکنیــد. مــداد ابــرو باعــث 
تضعیــف و ریــزش موهــای ابــرو می شــود. ویتامین هــای 
گــروه B به ویــژه بیوتیــن و ویتامیــن B6 بــرای جلوگیــری 
از ریــزش مــو بســیار مهــم هســتند. بــرای تأمیــن ویتامین 
ــه آفتابگــردان،  B6 ســعی کنیــد ماهــی، مــرغ، جگــر، دان
ــر، زرده  ــالت ســبوس دار، مخم ــدم، گوشــت، غ ــه گن جوان
تخم مــرغ و آلــوی خشــک را مصــرف کنیــد. منابــع غنــی 
از بیوتیــن شــامل: مــرغ، تخم مــرغ، جوانــه گنــدم، ســبوس 
ــی،  ــوز، توت فرنگ ــارچ، م ــی، ق ــادام زمین ــر، ب ــدم، جگ گن
داروهــای  اســت.  و گل کلــم  هندوانــه، گریپ فــروت 
ــت  ــرای پرپش ــه ب ــد ک ــود دارن ــیاری وج ــیمیایی بس ش
ــه می شــود  ــا توصی ــر هســتند؛ ام ــرو مؤث ــوی اب شــدن م
بــا کمــک مــواد غذایــی طبیعــی درصــدد رشــد و تقویــت 

ابروهــای خــود برآییــد. بهداشــت نیــوز

سبکزندگی
 روح عبادت و نیایش حضرت زهرا

ــوج  ــرت م ــیره حض ــادت در س ــادت و روح ع ــی عب تجل
ــام و  ــزد ع ــان زبان ــادت ایش ــه عب ــه ای ک ــه گون ــی زد؛ ب م
ــر)ص(  ــت. پیامب ــوده اس ــمن ب ــت و دش ــاص، دوس خ
دربــاره حضــرت فاطمــه)س( می فرمــود: ایمــان بــه 
خــدا در اعمــاق دل و باطــن روح زهــرا چنــان نفــوذ کــرده 
ــارغ  ــز ف ــه چی ــدا خــودش را از هم ــادت خ ــرای عب ــه ب ک
می ســازد. فاطمــه دختــرم بهتریــن زن عالــم اســت. 
پــاره تــن مــن و نــور چشــم مــن و میــوه دل مــن و روح 
و روان مــن اســت. حوریــه ای اســت بــه صــورت انســان. 
ــرای  ــورش ب ــادت می ایســتد، ن ــه در محــراب عب ــگاه ک آن
ــه  ــه مالئک ــد ب مالئکــه آســمان درخشــندگی دارد و خداون
خطــاب می کنــد: بنــده مــرا ببینیــد! چطــور در مقابــل مــن 
ــرزد  ــوف می ل ــش از خ ــای بدن ــتاده و اعض ــاز ایس ــه نم  ب
و غــرق عبــادت اســت! ای مالئکــه گــواه باشــید کــه 
پیــروان فاطمــه را از عــذاب دوزخ در امــان قــرار دادم. 
ــد: ای ســلمان!  ــه ســلمان می فرمای در حدیــث دیگــری ب
خــدای تعالــی چنــان دل و جــان و تمــام اعضــا و جــوارح 
دختــرم فاطمــه را بــه ایمــان پــر کــرده کــه یــک ســره برای 
عبــادت و فرمانبــرداری حــق تعالــی خــود را از همــه چیــز 

فــارغ ســاخته اســت.
امــام حســن مجتبــی علیه الســالم فرمــود: در دنیــا کســی 
ــادت  ــه عب ــدر ب ــود؛ آن ق ــر از مــادرم فاطمــه)س( نب عابدت

ــت ــا پاهایــش ورم مــی کرد.حــوزه ن می ایســتاد ت


