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 حقیقتی
کههمهنمیفهمند

بســیاری از حقایــق روشــن بــه دلیل روشــنی زیــاد برای 
بــه عنــوان مثــال مــرگ  همــه قابــل درک نیســتند؛ 
حقیقتــی اســت عمومــی و روشــن کــه کمتــر کســی خود 

را در معــرض آن می بینــد.  
کامــی و نابودی  یکــی از همیــن نــوع حقایــق روشــن، نا
آن  بــه  قــرآن  کــه  اســت  چپاولگــران  و  قدرتمنــدان 
اشــاره می فرمایــد: »...و پيــش از اینــان چــه بســیار 
کــه نیرومندتــر از ایشــان بودنــد و )بــا  نســل هایى را 
کردنــد  کشورگشــایى( بــه شــهرها نفــوذ  قــدرت  خــود و 

کردیــم. آیــا )بــراى آنــان( راه گریــزى بــود؟«  ک  هــا
گاه  کــه  گردنکشــان و قلدرانــی بوده انــد  در تاریــخ بشــر 

ــد... ادعــای خدایــى می کرده ان

ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید

له
قا

رم
س

کشورشود اصفهان،پرچمدارتولیدمحتوادر
انقــالباطالعاتــیدرفضــایمجــازیبــهمرزهــایخانوادههــارســوخکــرده؛

ارتبــاطبیــناعضــایخانوادههــابــه»۳۰دقیقــه«رســیدهاســت
وزیــر ارشــاد بــا بیان اینکه در روزهای انتخابــات روزانه ۲.۵ تا ۳ میلیارد اطاعات 

مبادلــه می شــد، گفــت: تعامــل و گفت وگو و ســطوح عاطفی به شــدت کاهش 
یافتــه؛ بــه طوری کــه ارتباط و تبادل بین اعضــای...

رئیساتاقبازرگانیاصفهانخواستارشد:

 |حل مشکل سود بانکی 
بیش از 30 درصدی   صفحه 4

درآیینراهاندازینخستینمجتمعقضایی
ویژهاموراقتصادیاصفهانعنوانشد:

 | باحمایتدستگاهقضا
بسیاریازپروندههایقضایی

صنعتپیگیریشد   صفحه 4

کار: کانونعالیشوراهایاسالمی عضو

کاغذ کارگرروی | امنیتشغلی
تأمیننمیشود   صفحه 3

رئیسادارهصنعت،معدنوتجارتاستان
چهارمحالوبختیاری:

| بهرهبرداریازطرحمتالوژی
آسیادرشهرستانبن   صفحه 5

 | ثبتنام۶۰هزاربیکار
کارورزی   صفحه 3 درسامانه

اخبار روز

در صفحه زندگی )12( بخوانید

کیمیایوطن گزارشاختصاصی

کنکور زندگی پس از 
صفحه 11

کیمیایوطنبررسیمیکند:

بازاریابی شبکه ای، از واقعیت تا سراب
در صفحه اقتصاد )3( بخوانید

گهی روزنامه کیمیای وطن 4-95013701جذب آ

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

 استاد دانشگاه
   دکتر محمدجواد قاسمی

درمراسماختتامیهسیامینجشنواره
کودکانونوجوانان  بینالمللیفیلمهای

دراصفهانمطرحشد:

اصفهان، قطب سینمای 
کودک و نوجوان شود

صفحه 12

قائممقاموزیرصنعت
گرامیداشتروزصنعتومعدن درمراسم

کرد: دراستاناصفهانمطرح

ایجاد 450هزار فرصت 
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خــدای متعــال هــدف از خلقــت انســان را در قــرآن 
کریــم، عبودیــت و بندگــی بیــان فرمــوده اســت: »َو 
مــا َخَلْقــُت اْلِجــنَّ َو اْلِْنــَس ِإالَّ لَِیْعُبــُدوِن« )ذاریات، 

آیــه 56(
 از طرفــی در روایتــی دعــا، مغــز عبــادت و بندگــی 
َعــاُء ُمــخُّ اْلِعَبــاَدة«؛  معرفــی شــده اســت: »الدُّ

ــت.«  ــادت اس ــز عب ــا، مغ »دع
حــال ســوال ایــن اســت کــه بــا توجــه بــه اهمیــت 
ایــن موضــوع، دعــا چــه جایگاهــی در زندگــی 

انســان دارد؟ 
ــان  ــروز چن ــینی ام ــرفت های ماش ــفانه پیش متاس
انســان ها را مشــغول کــرده کــه گویــی دیگــر کســی 
ــن  ــدارد. ای ــدا ن ــا خ ــاط ب ــرای ارتب ــی ب ــت خال وق
دنیــای ماشــینی بایــد بــار کاری انســان ها را ســبک 
ــذا می بینــی  ــد؛ ل ــه اینکــه ســنگین تر کن می کــرد، ن
هــر چیــزی و هــر کاری در اولویــت برنامــه انســان 
ــا خالــق هســتی؛  قــرار دارد، جــز ارتبــاط شــیرین ب
ــه  ــان را ب ــی انس ــت اصل ــه هوی ــی ک ــت تلخ واقعی
ــه  ــه انســان را ب ــه ای ک ــه گون ــرده اســت؛ ب ــاراج ب ت
یــک خودفراموشــی مزمــن و خطرنــاک گرفتــار 
کــرده و جامعــه انســانی را در یــک بحــران هویــت 

ــرار داده اســت.  ق
ــَه َفأَْنســاُهْم َأْنُفَســُهْم  ذیــَن َنُســوا اللَّ »َو ال َتکُوُنــوا کَالَّ

ُأولِئــَک ُهــُم اْلفاِســُقوَن« 
»و همچــون کســانى نباشــید کــه خــدا را فرامــوش 
ــى«  ــه »خودفراموش ــا را ب ــز آن ه ــدا نی ــد و خ کردن
ــه19(  ــار کــرد؛ آن هــا فاســقانند.« )حشــر، آی گرفت

ــا ســقوط انســان  ــر ب ــش براب ــدان نیای ــع فق در واق
اســت؛ اجتماعــی کــه احتیــاج بــه نیایــش را در خود 
ــد  ــون نخواه ــاد و زوال مص ــوال از فس ــته، معم کش
مانــد؛ زیــرا نیایــش بــه انســان جهــت و انســان را از 

ــد. ــات می ده ــقوط نج ــگاه س پرت
درگاه  بــه  نیایــش  آموزه هــای  و  آداب  از جملــه 
الهــی، ایمــان و بــاور بــه اســتجابت دعاســت. 
انســان بایــد بــاور داشــته باشــد کــه خــدای متعــال 
صــدای او را می شــنود و در بــرآوردن حاجــت او 
ــه دعــا کــرده  ــی خــود امــر ب ــاری تعال تواناســت. ب
و اســتجابت آن را وعــده داده اســت: »اْدُعونــی  

ــم« ــَتِجْب َلکُ َأْس
ــا  ــد ت ــرا بخوانی ــت: »م ــه اس ــما گفت ــروردگار ش پ

)دعــاى( شــما را بپذیــرم.« )غافــر، آیــه60( 
خلــوت بــا خالــق هســتی، نیــاز فطــری و همیشــگی 
ــْو ال  ــی َل ــْم َربِّ ــُؤا ِبکُ ــا َیْعَب ــْل م ــت: »ُق ــان اس انس

ــم«  ُدعاُؤکُ
»بگــو: اگــر دعــاى شــما نباشــد، پــروردگارم هیــچ 
ــه 77(   ــان، آی ــد.« )فرق ــما نمى کن ــه ش ــى ب اعتنای
شــرط اســتجابت دعــا، خداشناســی اســت. در 
روایتــی َأِبــی َســِعیٍد اْلُخــْدِریِّ از پیامبراکــرم )ص( 

ــرده:  ــل ک ــن نق ــن چنی ای
ــوُل  ــاَل َرُس ــاَل َق ــْدِریِّ َق ــِعیٍد اْلُخ ــی َس ــْن َأِب »َو َع
ــِت  ــِه َلَزاَل ــقَّ َمْعرَِفِت ــَه َح ــُم اللَّ ــْو َعَرْفُت ــِه ص َو َل اللَّ

ــم« ــاُل ِبُدَعاِئکُ اْلِجَب
ــا  »اگــر معرفــت شــما بــه خداونــد کامــل باشــد، ب

ــد.«  ــن می رون ــا از بی ــما کوه ه ــای ش دع
ــه  ــاد ب ــه از روی اعتق ــی اســت ک ــن قــدرت دعای ای
ــده  ــدا ش ــدا ج ــر خ ــه از غی ــی ک ــد و دل ــدا باش خ
باشــد و ایــن دعاســت کــه هویــت بــه تــاراج رفتــه 

بشــر را بازمی گردانــد.

کوتاه خبر 
امام جمعه شهرکرد مطرح کرد:

لزوم مرزبندی با جریان نفاق 
درون نظام

حجت االســام و المســلمین محمدعلــی نکونــام 
ــرد:  ــار ک ــهرکرد اظه ــه ش ــاز جمع ــای نم در خطبه ه
ــد  ــتمر بای ــواره و مس ــان هم ــه مومن ــه ای ک دغدغ
داشــته باشــند و عاقبــت بخیــری آن هــا بــدان گــره 
خــورده، داشــتن موضــع و آن هــم موضــع درســت 

ــر مســائل اســت. در براب
موضعــی  و  ثبــات  فــردی کــه  داد:  ادامــه  وی 
ــا  ــر لفاظی ه ــت تأثی ــار تح ــدارد و هرب ــخص ن مش
بــه ســمت و ســویی متمایــل می شــود، راه درســت 

ــد. ــد ش ــتگار نخواه ــناخته و رس را نش
ــان  ــه در زم ــان اینک ــا بی ــهرکرد ب ــه ش ــام جمع ام
طاغــوت موضــع درســت شــناخت ولــّی و پیــروی از 
او بــود، گفــت: امــروز و در نظــام جمهــوری اســامی 
ضــرورت، مرزبنــدی بــا نفــاق اســت؛ مرزبنــدی بــا 
ــاده  ــی س ــمن بیرون ــلطه و دش ــام س ــتکبار، نظ اس
اســت، امــا هنــر مؤمــن آن اســت کــه در درون 
نظــام، در اردوگاه نفــاق قــرار نگیــرد و ولــّی خــود را 

ــی بشناســد. ــه  خوب ب
ــا عاشــورا  ــه روزه ــه هم ــه اینک ــا اشــاره ب ــام ب نکون
در  مبــادا  افــزود:  زمین هــا کرباســت،  و همــه 
اردوگاه یزیدیــان قــرار بگیریــم و از ولــّی زمــان خــود 

ــم. ــروی نکنی پی
وی تصریــح کــرد: عــده ای در تاشــند تــا صداهــای 
ــا  ــد؛ ام ــار کنن ــا بی اعتب ــاکت ی ــی را س ــراه ول هم
بداننــد کــه تبعیت کننــدگان از ولــی فقیــه یــک 
لحظــه هــم تردیــد نخواهنــد کــرد و ذره ای از مســیر 

ــد. ــد ش ــرف نخواهن ــداری منح والیتم
ــه در  ــان اینک ــا بی ــه شــهرکرد ب ــاز جمع ــب نم خطی
ــاش  ــوت ت ــاواک و طاغ ــوی، س ــاه پهل ــان ش زم
بســیاری کردنــد تــا مبــارزان و کســانی را کــه امــام 
ســاکت  می دانســتند،  خــود  ولــی  را  تبعیــد  در 
کننــد، ادامــه داد: امــا در نهایــت دیدیــم کــه صــدای 
والیتمدارانــه پیــروز و صــدای ظلــم خفــه شــد؛ 
همــواره این گونــه اســت و حــق پیــروز خواهــد 

شــد.
نکونــام اضافــه کــرد: در راه حــق تــا آخریــن نفــس 
ایســتاده ایم و هــر کجــا الزم باشــد بــا صــدای بلنــد 
ــد از ســند  ــه بای ــم کــرد؛ آنجــا ک روشــنگری خواهی
ــرای از  ــمن ب ــه دش ــراف 2030 و نقش ــر انح سراس
می گوییــم  بگوییــم،  تهــی کــردن کشــور   درون 
و آنجــا کــه بایــد چهــره نفــاق را افشــا کنیــم، از هیــچ 

چیــز و هیچ کــس ابایــی نداریــم. فــارس

تا انتخابات
امام جمعه موقت کرمان:

مسئوالن، وحدت را
حفظ کنند

ــت  ــه موق ــام جمع ــی، ام ــدی صباح ــام مه حجت االس
کرمــان، در خطبه هــای نمــاز جمعــه اظهــار داشــت: همــه 
چیــز ایــن مملکــت از خــون شهداســت و مســئوالن بایــد 

ــد.  ــرای آن کار کــرده و وحــدت را حفــظ کنن ب
امــام جمعــه موقــت کرمــان بــه تبییــن شــخصیت حضرت 
ــره اســامی در طــول  ــن چه ــت: ای ــزه پرداخــت و گف حم
زندگــی خــود همــواره منشــأ خیــر و برکــت بــرای اســام 
ــز  ــامی نی ــران اس ــهدای ای ــت: ش ــت. وی گف ــوده اس ب
ــتی  ــهید بهش ــت هللا ش ــژه آی ــد؛ به وی ــن راه را رفته ان همی
کــه چنــد روز پیــش ایــام شهادتشــان را گرامــی داشــتیم، 

تربیــت یافتــه همیــن مکتــب اســت.
صباحــی خطــاب بــه مســئوالن گفــت: کــدام شــهید تاکنون 
از تفرقــه صحبــت کــرده کــه مــا این چنیــن در جامعــه رفتار 
ــوده و در  می کنیــم؟ درخواســت آن هــا همــواره وحــدت ب

ایــن زمینــه نیــز تــاش زیــادی کرده انــد. 
وی اظهــار کــرد: کشــور مــا دشــمنان زیــادی دارد و 
ــرای  ــویم و ب ــاز ش ــه مسئله س ــد در جامع ــان نبای خودم

خودمــان مســئله درســت کنیــم. فــارس

 عضو هیئت رئیسه کمیسیون 
امنیت ملی مجلس:

 آمریکا به دنبال نقشه جدیدی 
در منطقه غرب آسیاست

محمدجــواد جمالــی نوبندگانــی، عضــو هیئت رئیســه 
ــس  ــی مجل ــت خارج ــی و سیاس ــت مل ــیون امنی کمیس
شــورای اســامی، دربــاره آینــده داعــش و احتمــال 
ــه  ــان اینک ــا بی ــا ب ــکا از تکفیری ه ــاره آمری ــت دوب حمای
ــت،  ــد نشس ــکار نخواه ــش بی ــت از داع ــکا در حمای آمری
اظهــار داشــت: کســانی کــه داعــش را بــه وجــود آورده انــد 
ــت از  ــرای حمای ــه را ب ــورهای منطق ــی کش ــع بعض و مناب
ــا  ــت آن ه ــت از حمای ــد، دس ــه کار گرفته ان ــا ب تکفیری ه

ــت.  ــد داش برنخواهن
ــه دخالت هــای آمریــکا در منطقــه گفــت:  ــا اشــاره ب وی ب
کشــورهای منطقــه به ویــژه عــراق و ســوریه بایــد مراقــب 
باشــند؛ چــون آمریکایی هــا بــه دنبــال نقشــه جدیــدی در 
غــرب آســیا هســتند و احتمــال اینکــه عربســتان یــا اردن 

نیــز دســت بــه تحرکاتــی بزننــد، وجــود دارد. شــهر خبــر

سرمقاله
حقیقتی که همه نمی فهمند

 
استاد دانشگاه                                     

دکتر محمدجواد قاسمی  

را  عالــم  غــرب  و  شــرق  حکومتشــان  قلمــرو 
هســتند؟  کجــا  اکنــون  امــا  فرامی گرفــت؛ 

کدام یــک توانســتند از مــرگ یــا عــذاب الهــی 
بگریزنــد؟ 

ــم تکــرار شــده  ــه طــور دائ ــن حقیقــت روشــن ب  ای
بــه  اســت کــه  ایــن  امــا جالــب  و می شــود؛ 
فرمــوده قــرآن کریــم همــه نمی تواننــد ایــن مطلــب 
روشــن را درک کننــد . تنهــا کســانی ایــن حقیقــت 
ــا  ــند ی ــر باش ــل و تفک ــه دارای عق ــد ک را درمی یابن

ــند. ــته باش ــنوا داش ــوش ش گ
در آیــه بعــدی می فرمایــد: »ِإنَّ فــی ذلِــَک َلِذکْــرى  
ــْمَع َو ُهــَو َشــِهیٌد«  لَِمــْن کاَن َلــُه َقْلــٌب َأْو َأْلَقــى السَّ
هــاک  و  تاریخــى  )تحــوالت  ایــن  در  »همانــا 
ــى  ــراى کســى کــه دل سرکشــان(، پنــدى هســت ب
ــخناِن  ــه س ــب )ب ــور قل ــا حض ــا ب ــدار( دارد ی )بی

حــق( گــوش فرادهــد؟« )ق: 37(
در میــان مــا هســتند کســانی کــه از حقیقــت 
آموزه هــای قرآنــی و دینــی بی بهره انــد یــا بــه 
قدرت هــای  می پندارنــد  و  بی توجهنــد  آن هــا 
اســتکباری مانــدگار و پیروزنــد و بــه هیچ وجــه 
قدرت هــا،  ایــن  کــه  کننــد  درک  نمی تواننــد 
پوشــالی و زوال پذیــر هســتند؛ بنابرایــن دل بــه 
ــا  ــند؛ گاه از آن ه ــا می ترس ــا از آن ه ــته ی ــا بس آن ه
ــه آن هــا  ــد می کننــد و دردناک تــر اینکــه ب تمجی
عاقه منــد می شــوند و بــا مخالفــان آن هــا بــه 

برمی خیزنــد. ســتیزه 
بایــد دانســت سرکشــان و قلــدران در همــان زمانــی 
کــه در حــال سرکشــی و طغیــان هســتند، بــه 
نابــودی خــود مشــغولند؛ چــون بــه خــود واگذاشــته 
شــده اند و غــرق در جهالــت و انحطاطنــد. آن هــا در 
حقیقــت از انســانیت و معنویــت دور شــده اند و بــه 
ــم  ــانی را ه ــوند؛ کس ــک می ش ــم نزدی ــگاه جهن پرت
ــم  ــر جهن ــه قع ــا دل بســته باشــند، ب ــه آن ه ــه ب ک

ــرد. دنیــوی و اخــروی خواهنــد ب
ــه  ــران جبه ــاره رهب ــام درب ــان علیه الس ــر مؤمن امی
باطــل فرمودنــد: »...آری نســبت بــه خــدا و رســول 
انصــاف بــه خــرج ندادنــد )بــه دلیــل ســه ویژگــی 
ــی  ــه ویژگ ــر س ــه ه ــد( ک ــان دادن ــود نش ــه از خ ک
ــاره  ــد در این ب ــردد. خداون ــا برمی گ ــود آن ه ــه خ ب

می فرمایــد: 
1- ای مــردم! ســتم شــما بــه خودتــان برمی گــردد. 

)23 )یونس: 
 2- کســی کــه پیمــان بشــکند، علیــه خود شکســته 

ــت. )فتح: 10( اس
ــد  ــش را خواه ــن اهل ــد، دام ــر ب ــه و مک 3- حیل

گرفــت.« )فاطــر: 43( 
)نهج الســعادة فــي  مســتدرک  نهج الباغــة، ج 5 

)201 ص 
ــی فقــط کســانی ایــن  ــر اســاس آموزه هــای قرآن ب
ــند  ــل باش ــه دارای عق ــد ک ــت را درک می کنن حقیق
ــان و دل  ــا ج ــا را ب ــخنان عق ــا س ــب« ی ــه قل »ل

ــو شــهید« ــی الســمع و ه ــد. »او الق ــوش دهن گ
نتیجــه اینکــه امــروزه همــه مــا و به ویــژه مســئوالن 
ــل  ــا تحلی ــا ب ــوری اســامی ی ــدس جمه ــام مق نظ
خــود بایــد بفهمیــم کــه آمریــکا و قدرت هــای مــادی 
هیــچ غلطــی نمی تواننــد بکننــد یــا دســت کم 
کام امــام و مقــام معظــم رهبــری و بــزرگان و 

ــم. ــان و دل بپذیری ــا ج ــدان را ب خردمن

ــراه  ــه هم ــتی ب ــم صهیونیس ــانه های رژی رس
ــای  ــه دالره ــته ب ــانه های وابس ــی رس بعض
ــی  ــه به تازگ ــی منطق ــای عرب ــی رژیم ه نفت
شــانتاژ تبلیغاتــی جدیــدی را ضــد حــزب هللا 
نشــان دهنده  کرده انــد کــه  آغــاز  لبنــان 
تــرس و وحشــت آن هــا از قــدرت روزافــزون 

ــه اســت.  ــی حــزب هللا  در منطق نظام
ــای  ــی تاش ه ــه بعض ــرد، دنبال ــن رویک ای
ــز مقامــات رســمی و رســانه های  تحریک آمی
ــده اند  ــی ش ــه مدع ــت ک ــتی اس صهیونیس
در  را  تســلیحاتی  حــزب هللا کارخانه هــای 
ســاح های  تأســیس کــرده کــه  لبنــان 
می کنــد  تولیــد  را  دقیــق  و   پیشــرفته 
دو  بیــن  موجــود  معــادالت  می توانــد  و 

طــرف را بــه هــم بریــزد.

بــر کســی پوشــیده نیســت کــه ایــن رویکــرد 
ــگی  ــت همیش ــتای سیاس ــی در راس تبلیغات
مقامــات رژیــم صهیونیســتی در تحریــک 
افــکار عمومــی ضــد حــزب هللا لبنــان اســت. 
ــوی، رئیــس  ــن رابطــه هرتســی  هال در همی
شــعبه اطاعــات نظامــی رژیــم صهیونیســتی 
در ســخنان خــود در کنفرانــس هرتصلیــا بــا 
طــرح ایــن ادعــا افزود:ایــن کارخانه هــا 
ــزب هللا  ــرای ح ــده و ب ــداث ش ــان اح در لبن

ــد.  ــد می کن ــاح تولی س
هوایــی  نیــروی  فرمانــده  ایشــل،  امیــر 
ارتــش رژیــم صهیونیســتی، نیــز مدعــی 
شــد کــه ایــران زیرســاخت های الزم را بــرای 
تولیــد مســتقل تســلیحات دقیــق در لبنــان و 
یمــن بــه صــورت برابــر فراهــم کــرده اســت.

وی مدعــی شــد کــه اســرائیل نمی توانــد در 
ــاوت  ــات بی تف ــن تحــوالت و اقدام ــال ای قب

باشــد.
 اهداف پشت پرده ادعای جدید 

صهیونیست ها
الف: جنگ افروزی جدید در منطقه

ــر  ــک اخی ــرکات دیپلماتی ــه تح ــه ب ــا توج ب
ــز  ــات تحریک آمی ــد اقدام ــر می رس ــه نظ ب
شــانتاژ  از  صهیونیســتی  رژیــم  جدیــد 
تبلیغاتــی و رســانه ای فراتــر رفتــه و بــه یکــی 
از اولویت هــای جدیــد اســرائیل در تحریــک 
ــت  ــور مقاوم ــد مح ــر ض ــی ب ــکار عموم اف

ــت.  ــده اس ــل  ش ــه تبدی ــان و منطق لبن
ایــن رویکــرد طــی روزهــای اخیــر تــا جایــی 
مســائل  تحلیلگــران  کــه  شــده  جــدی 
تجاوزطلبــی  احتمــال  منطقــه،  راهبــردی 
را رد  بهانــه  بــا همیــن  جدیــد اســرائیل 
ســایت  راســتا  همیــن  در  نمی کننــد. 
صهیونیســتی والــا وابســته بــه محافــل 
ــه  ــاره ب ــا اش ــرائیل ب ــم اس ــی رژی جاسوس
ــگ  ــر جن ــن، وزی ــدور لیبرم ــه آویگ ــفر ب س
رژیــم صهیونیســتی، بــه آلمــان و دیــدار وی 
ــکا  ــگ آمری ــر جن ــس، وزی ــز ماتی ــا جیم  ب
ــش  ــش نق ــه افزای ــت ک ــور گف ــن کش  در ای
و نفــوذ ایــران در ســوریه و لبنــان و موضــوع 
ــد ســاح  ــی تولی ــای ایران احــداث کارخانه ه
ــی از  ــان یک ــی لبن ــزب هللا در اراض ــرای ح ب
محورهــای مذاکــرات دو طــرف بــوده اســت.

ب: دوشیدن هرچه بیشتر عربستان 
سعودی

رژیــم صهیونیســتی عــاوه بــر بســیج افــکار 
عمومــی داخلــی و جهانــی بــرای مقابلــه 
بــا هــر نــوع غافلگیــری آینــده از جملــه 
جنگ افــروزی جدیــد ایــن رژیــم در لبنــان، 
تــاش دارد بــا انتشــار چنیــن اخبــاری 
ســعودی  عربســتان  از  پیــش  از  بیــش 

ــرد.  ــاز بگی امتی

قــرار دادن نــام یمــن در کنــار لبنــان در 
اخبــار مربــوط بــه احــداث کارخانه هــای 
ــه  ــت در منطق ــای مقاوم ــلیحاتی نیروه تس

بــا همیــن هــدف دنبــال می شــود.
ســعودی  عربســتان  ترتیــب  ایــن  بــه   
به ویــژه در ســایه تغییــرات صورت گرفتــه 
در معــادالت داخلــی قــدرت ایــن کشــور 

احســاس تــرس زیــادی از محــور مقاومــت 
ــرای  ــی بیشــتری ب خواهــد داشــت و آمادگ
طرح هــای  مالــی  تأمیــن  و  هماهنگــی 
نشــان  از خــود  در منطقــه  صهیونیســتی 

داد. خواهــد 
ــی  ــائل سیاس ــران مس ــدگاه صاحب نظ از دی
رژیــم  جدیــد  تحریک آمیــز  اقدامــات 
صهیونیســتی و محــور ارتجــاع عربــی در 
لبنــان  حــزب هللا  نقش آفرینــی   راســتای 
رســیدن  و  منطقــه ای  بحران هــای  در 
ــورد  ــزوم برخ ــه ل ــت ب ــات صهیونیس مقام
ــان در  ــت لبن ــور مقاوم ــا مح ــر ب گریزناپذی
رویکــرد  ایــن  اســت.  نزدیــک  آینــده ای 
بــه همــراه فعالیت هــای میدانــی رژیــم 
صهیونیســتی در مرزهــای ایــران، فلســطین 
ــوار  ــاد دی ــر ایج ــی ب ــان مبن ــغالی و لبن اش
ــر  ــاع 7 مت ــه ارتف ــد در مرزهــا ب ــل جدی حائ
را می تــوان مقدمــه ای بــرای آغــاز طــرح 
تجاوزطلبانــه جدیــد رژیــم صهیونیســتی 
ــوان  ــه عن ــه ب ــر ضــد حــزب هللا دانســت ک ب
بخشــی از تاش هــای دفاعــی اســرائیل 
واکنش هــای  از  مانــدن  امــان  در  بــرای 
نظامــی حــزب هللا در در جنــگ احتمالــی 
آینــده دنبــال می شــود. لــذا می تــوان گفــت 
ــع  ــر در راســتای طــرح جام خبرســازی اخی
صهیونیســتی- عربــی بــرای آســیب زدن بــه 
محــور مقاومــت در منطقــه دنبــال می شــود 

ــوز ــرق نی ــود. مش ــب آن ب ــد مراق ــه بای ک

اهداف پشت پرده ادعای صهیونیست ها

 کارخانه تسلیحاتی حزب هللا 
بهانه جدید برای حمله به لبنان

ادامه از صفحه اول

ــی  ــورای عال ــاره ورود ش ــواه درب ــد آزادیخ ــام اح حجت االس
ــای  ــع 96 و مصاحبه ه ــج تمت ــوع ح ــه موض ــی ب ــت مل امنی
ــس و مســئوالن ســازمان حــج  ــدگان مجل ــر برخــی نماین  اخی
و زیــارت در ایــن رابطــه اظهــار کــرد: مرتبــا پیگیــر صحبت هــای 
ــع امســال هســتیم  ــا بحــث حــج تمت مطرح شــده در رابطــه ب

کــه متأســفانه عمدتــا اطاعــات ناقصــی ارائــه می شــود.
ــا نظــر  ــع 96 ب ــد موضــوع حــج تمت وی خاطرنشــان کــرد: بای
ــی باشــد و  ــت مل ــی امنی ــت شــورای عال ــی و  موافق هماهنگ

ــز محقــق شــده اســت. ایــن مهــم نی
ســخنگوی کمیســیون فرهنگــی مجلــس شــورای اســامی بــا 
بیــان اینکــه رهبــر معظــم انقــاب بــرای حفــظ امنیــت زائــران 
حــج تمتــع بــه دبیرخانــه شــورای عالــی امنیــت ملــی دســتور 
ــد  ــد کــه وارد ایــن موضــوع شــود، گفــت: از شــروع فرآین دادن

ــا هماهنگــی شــورای  ــم ب ــن مه ــع 96، ای ــرات حــج تمت مذاک
عالــی امنیــت ملــی انجــام شــده اســت.

آزادیخــواه افــزود: توصیــه رهبــر معظــم انقــاب بــر ورود 
دبیرخانــه شــورای عالــی امنیــت ملــی بــه موضــوع حــج تمتــع 
96 حائــز اهمیــت بــوده اســت؛ بنابرایــن  تصمیماتــی کــه در این 
حــوزه گرفتــه شــده بــه دبیرخانــه شــورای عالــی امنیــت ملــی 
گــزارش داده شــده و  تدابیــر انجام شــده در حــوزه حــج تمتــع 
ــئوالن دارای  ــرای مس ــران ب ــت زائ ــوده و امنی ــورا ب ــر ش ــا نظ ب
اهمیــت اســت. وی  تاکیــد کــرد: شــورای عالــی امنیــت ملــی از 
ابتــدا تــا انتهــای مذاکــرات و پــس از آن در جریــان فعالیت هــا 
ــوده و هیــچ آســیبی حجــاج را تهدیــد نمی کنــد؛ پیش بینــی  ب
ــته  ــای گذش ــه دوره ه ــبت ب ــج را نس ــن ح ــم آرام تری می کنی

داشــته باشــیم. تســنیم

نایب رئیــس هیئــت تحقیــق و تفحــص از ســتاد مبــارزه بــا 
قاچــاق کاال و ارز از آغــاز بــه کار ایــن هیئــت از هفتــه آتــی خبــر 

داد.
ســید ناصــر موســوی  الرگانــی، عضــو کمیســیون اقتصــادی دربــاره 
وضعیــت قاچــاق کاال و ارز در کشــور اظهــار داشــت: آمــار و ارقامــی 
کــه رئیــس ســتاد مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز در جلســه غیرعلنی 
ــود و  ــه نب ــه پذیرفت ــه هیچ وج ــه داد، ب ــس ارائ ــه مجل ــن هفت ای
نماینــدگان در آن جلســه  بــه صراحــت بیــان کردنــد کــه ایــن آمــار 
ــق  ــه داد:  طب ــادی ادام ــیون اقتص ــو کمیس ــت. عض ــت نیس درس
گفتــه رئیــس ســتاد مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز، حجــم قاچــاق 
در ایــران از 25 میلیــارد دالر بــه 12 میلیــارد دالر رســیده؛ در حالــی 
کــه اگــر میــزان قاچــاق کاال و ارز کاهــش پیــدا کــرده بــود، بایــد 
آثــار آن را در رونــق اشــتغال و تولیــد داخلــی و همچنیــن افزایــش 

ــا اشــاره  ــی ب ــم. موســوی الرگان ــره ارزی مشــاهده می کردی ذخی
بــه اینکــه چنــدی پیــش تشــکیل هیئــت تفحــص از ســتاد مبارزه 
ــای آن  ــود و اعض ــس ب ــتورکار مجل ــاق کاال و ارز در دس ــا قاچ ب
ــس  ــوان نایب رئی ــه عن ــده ب ــادآور شــد:  بن مشــخص شــده اند، ی
ایــن هیئــت و جمعــی دیگــر از نماینــدگان درخواســت ایــن 
تحقیــق و تفحــص را دادیــم و قــرار بــود هفتــه گذشــته بــه طــور 
رســمی جلســات هیئــت تفحــص از ســتاد مبــارزه با قاچــاق کاال و 
ارز آغــاز شــود؛ امــا بــا توجــه بــه اینکــه مســئوالن ســتاد مبــارزه با 
قاچــاق کاال و ارز بــه مجلــس آمدنــد، جلســه مــا بــه هفتــه آینــده 
ــتاد  ــص از س ــت تفح ــرد: هیئ ــان ک ــد. وی خاطرنش ــول ش موک
مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز شــش مــاه فرصــت دارد کــه مبــادی 
ــد  ــودن آن را بررســی کن ــا غیررســمی ب ورود قاچــاق و رســمی ی

ــه دهد.باشــگاه خبرنــگاران ــود را ارائ ــی های خ ــزارش بررس و گ

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس:

ورود شورای عالی امنیت ملی به موضوع برگزاری حج
نایب رئیس هیئت تحقیق و تفحص:

آمار کاهش قاچاق پذیرفته نیست

فرمانده نیروی زمینی سپاه:
تحویل بالگردهای جدید 

۲۰۶ و ۲۱۴ به هوانیروز سپاه
ســردار محمــد پاکپــور، فرمانــده نیــروی 
ــاح  ــه افتت ــاره ب ــا اش ــپاه، ب ــی س زمین
ــروز ســپاه  گــروه رزمــی بالگــردی هوانی
بــا نــام سیدالشــهدا)ع( در شــیراز گفــت: 
ایــن یــک گــروه رزمــی از نیــروی زمینــی 
ســپاه اســت کــه مســئولیت پشــتیبانی 
و  جنــوب  شــرق،  جنــوب  بالگــردی 
ــده دارد. ــر عه ــرب کشــور را ب ــوب غ جن

وی تأکیــد کــرد:  ایــن گــروه رزمــی از 2 
پایــگاه بالگــردی پشــتیبانی تخصصــی و 

ــد. ــی می کن عملیات
ســردار محمــد پاکپــور، فرمانــده نیــروی 
زمینــی ســپاه، ادامــه داد: مطالعــات 
ــول  ــه ط ــاه ب ــگاه 6 م ــن پای ــی ای برپای
ــادی  ــت جه ــک حرک ــی ی ــد و ط انجامی
در شــرایط تحریــم و در مــدت یــک 
آن  زیرســاخت های  و  بســترها  ســال، 

ــد. ــاده ش آم
فرمانــده نیــروی زمینــی ســپاه بــا بیــان 
اینکــه بالگردهــای مختلــف رزمــی و 

پشــتیبانی در ایــن پایــگاه حضــور دارنــد، 
ویژگی هــای  از  پایــگاه  ایــن  گفــت: 
منحصربه فــردی برخــوردار اســت کــه 
ــدارد؛ از  ــر ن در بســیاری از پایگاه هــا نظی
ــرق و اطفــای  ــن ب ــه سیســتم تأمی جمل
حریــق در ایــن پایــگاه اســت کــه معمــوال  
ــا ماشــین های  ــن کار ب ــا ای در فرودگاه ه
ــا در  ــرد؛ ام ــورت می گی ــانی ص آتش نش
ــا و  ــس در رمپ ه ــورت بی ــه ص ــا ب اینج

ــده شــده اســت. باندهــا دی
ســردار محمــد پاکپــور، فرمانــده نیــروی 
زمینــی ســپاه، بــا بیــان اینکــه ایــن 

اســتانداردهای  بــا  مطابــق  پایــگاه 
شــده  ســاخته  ایکائــو  هوانــوردی 
اســت، تصریــح کــرد:  ایــن گــروه رزمــی 
ــه  ــای نمون ــی از هلی  پرت ه ــد یک می توان

ــد. ــور باش کش
وی همچنیــن اعــام کــرد کــه عــاوه 
 بــر بالگردهــای پشــتیبانی، هجومــی 
و رزمــی، بالگردهــای 206 و 214 کــه 
دفاعــی  صنعــت  ســوی  از  به تازگــی 
ــرار  ــروز ســپاه ق ــار هوانی کشــور در اختی
گرفتــه، در ایــن پایــگاه نیــز حضــور 

فــارس دارنــد. 

امنیت
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،،
ســایت صهیونیســتی والــا بــا اشــاره 
بــه دیــدار اخیــر وزرای جنــگ رژیــم 
صهیونیســتی و آمریــکا گفــت کــه 
تولیــد  کارخانــه  احــداث  موضــوع 
از  یکــی  لبنــان  اراضــی  در  ســاح 
محورهــای مذاکــرات دو طــرف بــوده 

اســت

آیــت هللا ســید یوســف طباطبایی نــژاد اظهــار کــرد: امــام 
ــرده  ــدت ک ــدا مجاه ــه در راه خ ــی ک ــد کس ــی)ع( فرمودن  عل
ــاه  ــام گن ــوان انج ــه ت ــی ک ــش از کس ــده، مقام ــهید ش و ش

ــت. ــر نیس ــرده، باالت ــاه نک ــته و گن داش
امــام جمعــه اصفهــان تصریــح کــرد: مالیــات در طــول تاریــخ 
حتــی در زمــان پیامبــر نیــز بــوده کــه بــه آن خــراج می گفتنــد؛ 
ــا رٔای، کارگــزار انتخــاب  ــن اســت کــه مــردم ب علتــش هــم ای
می کننــد تــا برایشــان کار کنــد و ایــن افــراد نمی تواننــد بــدون 
پــول کار کننــد و بایــد بــه آن هــا پــول داد؛ کســانی کــه درآمــد 
ــه  ــد ب ــس بای ــد؛ پ ــتفاده کرده ان ــور اس ــات کش ــد، از امکان دارن
دولــت کمــک کنــد تــا دولــت هــم بتوانــد کار کنــد. وی بــا اشــاره 
ــا مالیات دهنده هــا  ــد ت ــد کار ایجــاد کن ــه اینکــه حکومــت بای ب
ــا افزایــش مالیــات باعــث از بیــن رفتــن  ــه ب بیشــتر شــوند، ن
کــرد:  ابــراز  شــود،  هــم  مالیات دهنده هــا  انــدک  همــان 
امیرالمؤمنیــن)ع( راه افزایــش مالیــات را بــا ایجاد کار پیشــنهاد 
ــاد  ــر از آب ــه غی ــاد ب ــات زی ــد مالی ــک می فرمای ــه مال داده و ب
ــاد  ــات زی ــورت مالی ــن ص ــر ای ــت؛ در غی ــن نیس ــردن ممک ک
شــهرها را خــراب و مــردم را هــاک می کنــد؛ بنابرایــن نبایــد در 

ــرد. ــاد ک ــات را زی ــود اقتصــادی مالی ســال های رک

ــت  ــن روای ــه ای ــا ب ــان اذعــان داشــت: دنی امــام جمعــه اصفه
ــی  ــی بعض ــره بانک ــل به ــن دلی ــه همی ــرده و ب ــل ک ــام عم ام
ایــران بعضــی مناطــق   کشــورها صفــر اســت. در کشــور 
ــه  ــد منطق ــا بخواهن ــر ج ــد ه ــا می بینی ــتند؛ ام ــروم هس مح

ــد. ــات ندهن ــا مالی ــد ت ــاب می کنن ــروم حس مح
طباطبایی نــژاد در ادامــه بــا اشــاره بــه جشــن هایی کــه برگــزار 
می شــود، بیــان کــرد: درخصــوص جشــن ها مســئله ایــن 
نیســت کــه برگزارکننده هــا مشــکلی داشــته باشــند؛ امــا دربــاره 
کنســرت کــه طرفداری هــای زیــادی هــم از آن می شــود، 
ــرای  ــه ســود ب ــه وزیــر فرهنــگ گفتــم اگــر حتــی یــک نمون ب
کشــور داشــته باشــد، جایــزه داریــد و نبایــد بــرای یــک جمعــی 

خواســته عمــوم مــردم را کنــار گذاشــت.
ــدا نمی شــود کــه خوشــی  ــران پی ــار کــرد: کســی در ای وی اظه
مــردم را نخواهــد؛ امــا خوشــی بــه خندیــدن نیســت، بــه حــل 
کــردن مشــکات مــردم اســت؛ مناســبت دیگــر هفتــه، جنــگ 
33 روزه اســت کــه پیــروز شــدن در آن باورکردنــی نبــود. ایــن 
آیــه کــه بــا اذن خــدا جمــع کمــی می توانــد بــر جمــع زیــادی 
غلبــه کنــد، در ایــن جنــگ تجلــی پیــدا کــرد و دلیل آن هــم این 

بــود کــه بــا ایمــان مقابــل دشــمن ایســتادند. فــارس

امام جمعه اصفهان:

خوشی به خندیدن نیست، به حل کردن مشکالت مردم است

ــناد  ــت اس ــازمان ثب ــس س ــرکانی، رئی ــد تویس  احم
ــال  ــر س ــم تی ــه هفت ــاره ب ــا اش ــور، ب ــاک کش و ام
ــط  ــه توس ــر ک ــم تی ــه هفت ــت: فاجع ــار داش 60 اظه
بــه  و  جنایتــکار  امریــکای  آن  راس  در  و  اســتکبار 
ــرمایه های  ــورد، س ــم خ ــوردل رق ــن ک ــت منافقی دس
ــات  ــردم را از خدم ــت و م ــام گرف ــدری را از نظ گرانق

ــرد. ــروم ک ــواران مح ــن بزرگ ای
آیــت هللا دکتــر  وی اضافــه کــرد: شــهید مظلــوم 
ــوری  ــی جمه ــام قضای ــار نظ ــق معم ــه ح ــتی ب بهش
ــود و خدمــات بســیار ارزشــمندی را  اســامی ایــران ب
ــردی و  ــون اساســی و راهب ــن قان ــه انقــاب در تدوی ب

ــت. ــی داش ــتگاه قضای ــاری دس ــی و معم طراح
تویســرکانی تاکیــد کــرد: امــروز دســتگاه قضایــی بــه 
عنــوان یــک رکــن اساســی نظــام جمهــوری اســامی 
ــران نقــش بســیار مهمــی را در امنیــت و اســتقال  ای
و نظــم حقوقــی جامعــه ایفــا می کنــد و ســازمان 
ــاد  ــک نه ــوان ی ــه عن ــاک کشــور ب ــت اســناد و ام ثب
شــبه قضایی کــه وابســته بــه دســتگاه قضایــی اســت 
ــه  ــد؛ ب ــه می ده ــردم ارائ ــه م ــی را ب ــات فراوان خدم

ــت  ــازمان ثب ــات س ــا خدم ــردم ب ــه م ــری هم تعبی
ــتند. ــط هس مرتب

وی افــزود: مــا بایــد قراردادهایمان نظیر آنچــه خداوند 
متعــال در قــرآن فرمودنــد کــه مــا دیونمــان را مکتــوب 
ــی  ــراودات مال ــام م ــروز تم ــر ام ــه تعبی ــا ب ــم ی  کنی
و قراردادهــای نقــل و انتقال هایمــان را بــه صــورت 
ــیاری  ــورت از بس ــن ص ــم؛ در ای ــکل دهی ــمی ش رس
از اختافــات مالــی و نزاع هــا و دعاوی هایــی کــه 
ــم. ــگیری می کنی ــتند، پیش ــم نیس ــم ه ــفانه ک متأس

ــت: طبیعــی اســت  ــه گف ــوه قضائی ــاون رئیــس ق مع
کــه مــا بــه عنــوان خدمتگــزاران نظــام مقــدس 
ــان  ــاش خودم ــی ت ــد تمام ــامی، بای ــوری اس جمه
ــه مــردم ارائــه  ــه کار بگیریــم کــه خدمــات بهتــر ب را ب

ــم. دهی
ــاز  ــروز نی ــرد: ام ــان خاطرنشــان ک تویســرکانی در پای
داریــم کــه در جهــت تحــول اداری گام برداریــم و یکــی 
ــه  ــاح جامع ــت اص ــد در جه ــه می توان ــی ک از اقدامات
ــول اداری در  ــد، تح ــر باش ــی مؤث ــاد مقاومت و اقتص

ــت. مهــر ــف اس ــای مختل بخش ه

معاون رئیس قوه قضائیه:

دستگاه قضایی، نقش مهمی در امنیت و استقالل جامعه دارد



کوتاه اخبار 
چگونه مصرف کولرهای گازی و آبی 

را کاهش دهیم؟
حــدود 26 درصــد از بــرق مصرفــی در خانه هــا 
مربــوط بــه وســایل سرمایشــی اســت کــه بــا 
ــرژی  ــرف ان ــم مص ــاده می توانی ــی س ــت نکات رعای

کولرهــای آبــی و گازی را کاهــش دهیــم. 
ــث  ــایه باع ــرگازی در س ــورهای کول ــب کندانس نص
اتــاف میــزان جالــب توجهــی از  جلوگیــری از 
ــرای  ــن کولرهــا خواهــد شــد. ب ــرژی مصرفــی ای ان
اســتفاده از کولــر گازی بهتــر اســت کولرهــای دارای 
آرم اســتاندارد و بــا رتبــه انــرژی بــاال انتخــاب شــود؛ 
ــه  ــه A ب ــا رتب ــر گازی ب ــک کول ــه از ی ــی ک در صورت
ــش از  ــود، بی ــتفاده ش ــه G اس ــا رتب ــر ب ــای کول ج
40 درصــد در میــزان مصــرف بــرق صرفه جویــی 

خواهــد شــد. 
بایــد هــر ســال پوشــال های کولرهــای آبــی را 
تعویــض کنیــم؛ ایــن کار باعــث می شــود کولــر 
ــول  ــور معم ــه ط ــد. ب ــرف کن ــری مص ــرژی کمت ان
ــرف  ــدی مص ــش 10 درص ــث کاه ــدام باع ــن اق ای
بــرق کولرهــای آبــی می شــود. عــاوه بــر ایــن 
بــا نصــب یــک ســایبان روی کولــر، می توانیــم 
بهــره وری کولــر را افزایــش دهیــم و بــه ایــن ترتیــب 
از اتــاف انــرژی جلوگیــری کنیــم. ایــران جیــب

 ایجاد 130 هزار شغل 
طی سال جاری

مدیــر عامــل ســازمان صنایــع کوچــک و شــهرک های 
مناســبت  بــه  مراســمی کــه  در  ایــران  صنعتــی 
گرامیداشــت روز صنعــت و معــدن در کرمانشــاه برگــزار 
شــد، اعــام کــرد: در چارچــوب اجــرای سیاســت های 
اقتصــاد مقاومتــی طــی ســال جــاری، بایــد 130 هــزار 

ــم.  شــغل ایجــاد کنی
علــی یزدانــی افــزود: طــی 9 مــاه گذشــته از 430 
ــد داشــته و از  ــی کشــور بازدی ــه صنعت شــهرک و ناحی
ــرار  ــا ق ــائل آن ه ــکات و مس ــان مش ــک در جری نزدی
گرفته ایــم؛ بیشــتر مشــکات آن هــا در حوزه هــای 
ــوزه  ــکات ح ــائل و مش ــی، مس ــی، مالیات ــام بانک نظ

بــازار و ســرمایه گذاری اســت. پــول نیــوز

 روند نزولی قیمت طال 
متوقف خواهد شد

ــن  ــاه ژوئ ــا در م ــی ط ــت جهان ــه قیم ــی ک در حال
بــرای نخســتین بــار در ســال 2017 بــا کاهــش روبــه رو 
شــده یــک تحلیلگــر ارشــد اقتصــادی بــر ایــن بــاور 
اســت کــه رونــد نزولــی تقاضــا و قیمــت طا بــه زودی 
متوقــف خواهــد شــد. بوریــس، تحلیلگــر ارشــد بــازار 
ــا در موسســه ســرمایه گذاری »فســت  ــزات گرانبه فل
مارکتــس«، در ســخنانی تاکیــد کــرد: گرچــه فشــار بــر 
قیمــت طــا اخیــرا بــه شــدت افزایــش یافتــه، ولــی 
ــا  ــت ط ــا و قیم ــی تقاض ــد نزول ــن رون ــر م ــه نظ ب

ــه زودی متوقــف خواهــد شــد.  ب
بــر اســاس ایــن گــزارش وی تصریــح کــرد: حتــی در 
بدتریــن ســناریوی ممکــن نیــز اثبــات خواهــد شــد 
کــه فشــار بــر قیمــت طــا محــدود و موقــت خواهــد 

بــود.
ایــن تحلیلگــر ارشــد اقتصــادی گفــت: تقاضــای 
ــزرگ  ــای ب ــوی صندوق ه ــد از س ــفته بازی و خری س
ســرمایه گذاری موجــب خواهــد شــد تــا رونــد نزولــی 
قیمــت طــا بــه زودی متوقــف شــود. اقتصــاد آنالیــن

اخبار اقتصادی

 ثبت نام ۶0 هزار بیکار 
در سامانه کارورزی

معــاون وزیــر کار، از ثبت نــام بیــش از 60 هــزار 
ــر داد  ــامانه کارورزی خب ــرایط در س ــد ش ــر واج نف
ــروی  ــتغال پذیری نی ــزان اش ــش می ــت: افزای و گف
جملــه  از  دانشــگاهی،  دانش آموختــگان  و  کار 

ــت.  ــرح اس ــن ط ــتاوردهای ای دس
عیســی منصــوری بــا اشــاره بــه اینکــه وزارت تعــاون 
ابتــدای ســال جــاری  از  کار و رفــاه اجتماعــی 
برنامــه ای بــا عنــوان کارانــه اشــتغال جوانــان )کاج( 
ــه  ــرح ارائ ــزود: ط ــد زده، اف را در ســطح کشــور کلی
ایجــاد  بــرای  بیمــه ای کارفرمایــی  مشــوق های 
ــه  ــن برنام ــم ای ــای مه ــه بخش ه اشــتغال، از جمل

اســت. 
ــب  ــرح کاج موج ــه ط ــان اینک ــا بی ــن ب وی همچنی
اظهــار  می شــود،  جامعــه  در  اشــتغال پذیری 
ــان دانش آموختــه  داشــت: در طــرح کارورزی، جوان
کســب  بــرای  دارنــد  تمایــل  کــه  دانشــگاهی 
ــاندن  ــی و شناس ــی و کارآفرین ــای الزم فن مهارت ه
توانایــی خــود بــه کارفرمایــان، در دوره هــای کارورزی 
بهره منــد  آموزشــی  کمک هزینــه  از  شــوند،  وارد 

ــد.  ــد ش خواهن
وزارت  اشــتغال  و  کارآفرینــی  توســعه  معــاون 
مشــوق  دربــاره  اجتماعــی  رفــاه  و  تعــاون، کار 
بنگاه هــای  گفــت: کارفرمایــان  نیــز  کارفرمایــی 
فعــال اقتصــادی بخــش خصوصــی و تعاونــی دارای 
کــد کارگاهــی تأمیــن اجتماعــی، در صــورت جــذب 
ــگاهی  ــه دانش ــان دانش آموخت ــری جوان و به کارگی
ــرای مــدت یکســال  ــروه هــدف طــرح، ب ــن گ از بی
و  شــده  بیمــه ای کارفرمایــی  مشــوق  مشــمول 
 ســهم بیمــه مزبــور از ســوی دولــت پرداخــت 

می شود. صدا و سیما

 رشد صادرات 
لوازم خانگی کم مصرف

ــوازم  ــاری، صــادرات ل ــل آم ــن تحلی ــق تازه تری طب
ــا رشــد ارزشــی منفــی  خانگــی در ســال 1395 ب
انرژی بــر  خانگــی  لــوازم  بــرای  درصــد   6.1 
و رشــد 37.8 درصــدی از نظــر ارزشــی بــرای 
ــدت  ــه م ــر نســبت ب ــر انرژی ب ــی غی ــوازم خانگ ل

ــت.  ــوده اس ــه رو ب ــال 1394 روب ــابه س مش
ــر اســاس بررســی های انجام شــده درخصــوص  ب
کشــور  خانگــی  لــوازم  صنعــت  مشــکات 
ــی  ــوازم خانگ ــژه ل ــی به وی ــوازم خانگ ــادرات ل ص
ــه  ــادی منطق ــرایط اقتص ــا ش ــواره ب ــر هم انرژی ب
شــاخص های  ســایر  و  هــدف  کشــورهای  و 
تاثیرگــذار در تجــارت جهانــی متغیــر بــوده اســت؛ 
بنابرایــن اعمــال سیاســت های جدیــد اقتصــادی 
ــی  ــای بین الملل ــود محدودیت ه ــور و وج در کش
ــرات بســزایی  ــن محصــوالت تاثی ــر صــادرات ای ب
خواهــد داشــت و هرگونــه فــراز و نشــیب و ایجــاد 
هــر  در  کارشناسی نشــده  سیاســتگذاری های 
یــک از عوامــل تأثیرگــذار یادشــده، می توانــد 
تولیدکننــدگان  بــرای  را  عدیــده ای   مشــکات 
و صادرکننــدگان ایــن گــروه از لــوازم خانگــی 

ــد.  ــاد کن ایج
خانگــی  لــوازم  صنعــت  مشــکات  جملــه  از 
کشــور در ســال 1395 نبــود اســتراتژی مشــخص 
صادراتــی، نبــود ثبــات در قیمت گــذاری کاال، عــدم 
امــکان گشــایش اعتبــارات اســنادی، زیــاد بــودن 
ــورها ــی کش ــی در بعض ــای ترجیح ــرخ تعرفه ه  ن

ناهماهنگــی بازاریابــی ناشــی از تجــارت پیلــه وری 
ــود مدیریــت واردات  توســط دالالن و قاچــاق و نب

محصــوالت مشــابه خارجــی بــود. ایســنا

P.Sharifi@eskimia.ir
پروانه شریفیگروه اقتصاد

چنــد ســال پیــش بــود کــه در روســیه یــک 
ــای  ــه دوچرخه ه ــی دوچرخه ســازی ک کمپان
خــود را 50 روبــل می فروخــت، بــرای جــذب 
مشــتری  و کســب ســود بیشــتر دســت بــه 
اقدامــی نــادر زد کــه تاکنــون در هیــچ کجــای 
جهــان از ایــن شــیوه اســتفاده نشــده بــود. 

ایــن شــرکت بــه مشــتریان خــود و کســانی 
دوچرخه هــا  ایــن  از  می خواســتند  کــه 
ــت 10  ــا پرداخ ــط ب ــما فق ــت ش ــد، گف بخرن
در  می شــوید،  دوچرخــه  صاحــب  روبــل 
ــه همیــن  ــار نفــر دیگــر را ب ــی کــه چه صورت

ــد.  ــا کنی ــرکت م ــتری ش ــیوه مش ش
در پــی آن، هــر کــدام از آن چهــار نفــر هــم 
ــن  ــد. ای ــد همیــن روال را ادامــه می دادن بای
ــت  ــباع رف ــه اش ــرعت رو ب ــه س ــی ب  کمپان
جهــان  در  آن  صــدای  کوتاه مــدت  در  و 
پیچیــد کــه در روســیه بــه آن شــرکت بهمنــی 
ــد.  ــی گفتن ــه برف ــه آن گلول ــا در فرانســه ب ی
پــس از ایــن اتفاق و اشــباع شــدن، ایــن کار 
صددرصــد تقلــب و کاهبــرداری تلقــی شــد.

 شرکت های هرمی در ایران
 ایــن اقــدام جرقــه ای شــد در ذهــن بعضــی 
از سیاســتمداران و اقتصاددانــان بــزرگ دنیــا 
ــن  ــر همی ــی ب ــه الگوریتمــی مبن ــرای اینک ب
بــا مشــکات  روش طراحــی کننــد کــه 
شــرکت دوچرخه ســازی روســیه برخــورد 
بــرای کســب  روشــی  را  ایــن  و  نکننــد 

ــد.  ــرار دهن ــت ق ــای هنگف درآمده
ــای  ــه راه ه ــال ها ب ــول س ــن روش در ط ای
ــن  ــه همی ــا اینک ــد ت ــیده ش ــی کش مختلف
ــان  ــور خودم ــه در کش ــش ک ــال های پی س
شــرکت های  قالــب  در  می دیدیــم  هــم 
ــرکت های  ــا ش ــرد؛ ام ــدا ک ــود پی ــی نم هرم
هرمــی بــه طــور کل غیرقانونــی و غیرشــرعی 
ــی  ــای امنیت ــت نهاده ــن جه ــود و از همی ب
و انتظامــی کشــور مــا بــه شــدت بــا آن 

می کردنــد. برخــورد 
ــه  ــا مقابل ــز ب ــا نی ــورهای دنی ــایر کش  در س
مواجــه  کشــور  آن  پلیــس  نیروهــای 
بازاریابــی  ایــده  اینکــه  تــا  می شــد؛ 
ــه  ــد ک ــول تصاع ــه از فرم ــبکه ای برگرفت ش

ــرن  ــورث و ق ــط فیثاغ ــم توس ــرن شش در ق
ســوم توســط اقلیــدس در کتــاب معروفــات 
مطــرح شــده بــود، بــه جهــان معرفــی شــد.

 فعالیت بازاریابی چندسطحی
اولیــن کمپانــی ای کــه بــه طــور رســمی 
در  را  ســطحی  چنــد  بازاریابــی  فعالیــت 
ــن  ــی ویتامی ــرد، کمپان ــاز ک ــال 1930 آغ س
ــال  ــود را در س ــام خ ــه ن ــود ک ــا ب کالیفرنی
1939 بــه نوتراالیــت تغییــر داد و امــروزه 
محصــوالت خــود را از طریــق کمپانــی امــوی 
وارد  امــا کمــی  فــروش می رســاند.   بــه 
ــبکه ای  ــی ش ــرکت های بازاریاب ــازوکار ش س

در ایــران می شــویم.

ــی شــبکه ای« جنــس  »شــرکت های بازاریاب
را مســتقیما از تولیدکننــده و کمپانــی بــه 
دســت مصرف کننــده می رســانند و ســود 
واســطه ها  حــذف  جهــت  بــه  زیــادی 
می مانــد کــه چــون کمپانــی از نظــر قانونــی 
ــت،  ــت نیس ــاد قیم ــش زی ــه کاه ــاز ب مج
ــان شــبکه ای خــود  ــه بازاریاب ایــن ســود را ب

می دهــد. 
شــما در طــول شــش مــاه بــه درآمــد بــاالی 
و  می رســید  مــاه  در  تومــان  میلیــون   8
ــود  ــه خ ــر را زیرمجموع ــت 5 نف ــی اس کاف
ــه  ــا ادام ــم آن ه ــد را ه ــن رون ــد و همی کنی

ــد.  دهن
ــازی نیســت کــه شــما کار خاصــی  دیگــر نی
ــود را  ــم خ ــد تی ــط بای ــد و فق ــام دهی انج
ــی ای  ــی جزئ ــد و خرده فروش ــری کنی پیگی
داشــته باشــید؛ آنــگاه می بینیــد کــه در 
مــدت کوتاهــی، درآمــد هنگفــت ثابــت 

ماهیانــه ای خواهیــد داشــت. 
ــول  ــد و پ ــادی می گذاری ــان زی ــدا زم در ابت
ــت  ــد وق ــس از چن ــه پ ــد ک ــی می گیری کم
بــا  و  شــد  خواهــد  وارونــه  هــرم  ایــن 
گذاشــتن زمــان بســیار انــدک، پــول فــراوان 

ــرد.  ــد ک ــب خواهی کس
بازاریابــی شــبکه ای، تنهــا شــغلی اســت کــه 
در آن پــس از 4 ســال بازنشســته خواهیــد 

شــد. 
همان طــور کــه گفتــه شــد اگــر رونــد را 
ــد  ــه درآم ــال ب ــک س ــس از ی ــد، پ بگذرانی
ــون تومــان می رســید. خــب  ــاالی 50 میلی ب
مــا  ولــی  نمی شــود،  می گوییــد  شــما 
می گوییــم می شــود. 50 میلیــون نــه، 20 
میلیــون بــرای ســال اول در مــاه کــه درآمــد 

ــد؟ ــد، نداری داری
 آنــگاه شــما بــه پشــتوانه ذهــن آماده شــده 

ــد آری 20 تومــان را حتمــا.  می گویی
انســان یــاد ایــن ضرب المثــل می افتــد 
ــه  ــا ب ــد ت ــرگ می گیرن ــه م ــما را ب ــه ش ک
تــب راضــی شــوید. این هــا قســمتی از 
ــی در  ــه وقت ــود ک ــی ب ــن درآمدزای شــرح پل
ــرکت  ــبکه ای ش ــای ش ــات بازاریابی ه جلس
ــن حــرف را  ــم ای ــا ه ــای آن ه ــد، لیدر ه کنی

می زننــد.
ــان کاس مقدماتــی و توجیهــی  پــس از پای
دو نفــر بــه اســتقبال هــر مراجعه کننــده 
می آینــد و خودشــان را لیــدر مســتقیم فــرد 
معرفــی کــرده و ضمــن خوش آمد گویــی، 
آن هــا را بــا ســازوکار خریــد آشــنا می کننــد. 
آن هــا حداقــل خریــد در مجموعــه بازاریابــی 
شــبکه ای آن شــعبه را بــرای عضویــت یــک 

ــد. ــام می کنن ــان اع ــون توم میلی
 دعوت قانونی به کار یا اغواگری؟

بازاریابــان  موکــد  اصرار هــای  برابــر  در 
باالســری بــرای خریــد کاال، بهانــه ای بهتــر از 
ــم  ــه ذهن ــه ب ــه اولی ــی در تامیــن هزین ناتوان
نرســید؛ امــا لیــدر مســتقیم مــن جــواب در 
ــه  ــال زد ک ــانی را مث ــت و کس ــتین داش آس
بــرای تامیــن ســرمایه خریــد اولیــه در صــدد 
فــروش کلیــه، دست فروشــی یــا قــرض 

بوده انــد.  گرفتــن 
او بــا ایــن مثال هــا ترغیبــم کــرد کــه هرطــور 

شــده ایــن مبلــغ را فراهــم کنــم تــا زندگــی 
روی خوشــش را بــه مــن نشــان دهــد و این 
ــا فــروش  ــه ب ــه شــایان تامــل اســت ک نکت
کلیــه آیــا اعضــا خوشــبخت خواهنــد شــد؟ 
ــان  ــد، هم ــاره ش ــه آن اش ــه ب ــرایطی ک ش
اتفاقــی اســت کــه هــر روز بــرای صدهــا جوانی 
مجموعه هــای  در  عضویــت  خواســتار  کــه 
ــد؛  ــتند رخ می ده ــبکه ای هس ــی ش بازاریاب
ــوان  ــن مراحــل را می ت امــا کــدام یــک از ای
ــوت  ــوان دع ــک را می ت ــدام ی ــری و ک اغواگ
ــا  ــن ادع ــا ای ــه کار تلقــی کــرد؟ آی ــی ب قانون
شــبکه ای  بازاریابــی  کــه  دارد  واقعیــت 
ــا  ــردم را در دنی ــی م ــت زندگ ــته اس توانس
ــن  ــا همی ــا واقع ــد؟ آی ــر ده ــران تغیی ــا ای ی
ــک و  ــا زیرمجموعه هــای ســطح ی ــا ی لیدره
دوی آن هــا توانســته اند زندگــی پــدر و مــادر 

ــد؟  ــه آن رو کنن ــن رو ب ــود را از ای خ
لیدرهــای  آمــال  قبلــه  و  پیشکســوت 
ــت.  ــوی اس ــرکت ام ــبکه ای ش ــای ش بازاره

 واقعیت از نگاه آمار
بهتــر اســت بدانیــد طبــق آمــار کاما رســمی، 

ــه  ــته ب ــال نتوانس ــه ح ــا ب ــرکت ت ــن ش ای
ــروش  ــن خرده ف ــر از صدمی ــی بهت جایگاه

ــد.  ــدا کن ــان دســت پی جه
بــه عبــارت بهتــر نه تنهــا ایــن روش فــروش 
ــت نتوانســته  ــه هیچ وق ــوده، بلک ــروغ نب پرف

بــا روش بازاریابــی ســنتی رقابــت کنــد. 
بــاز هــم شــما را بــا آمــار بیشــتر آشــنا 
بازاریابــان  از  درصــد   10 تنهــا  می کنیــم؛ 
شــرکت  بزرگ تریــن   ،amway شــرکت 
جهــان،  بازاریابــی شــبکه ای  بــر  مبتنــی 
درآمــدی  شــده اند  موفــق  انگلســتان  در 
کســب کننــد. از بیــن 33000 بازاریــاب مــورد 
ــر  ــا 90 نف ــرکت amway تنه ــی از ش بررس
ــط  ــد متوس ــد در ح ــب درآم ــه کس ــق ب موف
ــد کــه معنــی ایــن آمــار  جامعــه شــده بودن
 ناکامــی 99.7 درصــدی ایــن روش بازاریابی 

است.
بــه  گــزارش  ایــن  بعــدی  قســمت  در 
ایــران  در  شــبکه ای  بازاریابــی   بررســی 
و واقعیــات ایــن پدیــده و نــگاه شــرعی بــه 

می پردازیــم. آن 

کیمیای وطن بررسی می کند:

بازاریابی شبکه ای، از واقعیت تا سراب

ــتان  ــاف اس ــارت اصن ــی و نظ ــر بازرس مدی
اصفهــان گفــت: بــا توجــه بــه تعطیلــی 
واحدهــای صنفــی چایخانــه در اصفهــان 
کــه در آن عرضــه قلیــان انجــام می شــد 
و در اختیــار شــهروندان قــرار می گرفــت، 
ادوات  نــوع  هــر  فــروش  پــس  ایــن   از 
و ابــزارآالت قلیــان توســط واحدهــای صنفــی 
مربوطــه، تخلــف و عرضــه ادوات قلیــان 

ــوع اســت.  ممن
جــواد محمــدی فشــارکی بــا اشــاره بــه 
ــوع  ــن ن ــا واحدهــای صنفــی کــه ای اینکــه ب
اجنــاس را در معــرض فــروش بگذارنــد 
ــد، برخــورد  ــش دهن ــا در ویترینشــان نمای ی
قانونــی صــورت می گیــرد و بــا خاطیــان 
برابــر قانــون برخــورد الزم انجــام خواهــد 
ــاری  ــال ج ــاه س ــزود: از اول تیرم ــد، اف ش

طــی بازرســی بــه عمــل آمــده از صنوفــی کــه 
مبــادرت بــه عرضــه ادوات قلیــان می کردنــد، 
بــه 14 واحــد صنفــی متخلــف اخطاریــه داده 
ــه  ــد و از ادام ــب ش ــی پلم ــد صنف و 6 واح
ــد.  ــل آم ــه عم ــری ب ــان جلوگی ــت آن فعالی
ــتان  ــاف اس ــارت اصن ــی و نظ ــر بازرس مدی
قالــب  در  اقــدام  ایــن  اصفهــان گفــت: 
طــرح مقابلــه بــا عرضــه قلیــان و آالت 

اصفهــان  اســتان  ســطح  در  آن  ادوات   و 
و اجــرای قانــون جامــع مبــارزه بــا دخانیــات 
ــرد؛  و حفــظ ســامتی مــردم صــورت می گی
نقــش  جامعــه  در  آن  عرضــه  چــرا کــه 
ــا  ــان ایف ــای جوان ــش تقاض ــی در افزای  مهم

می کند. 
ــتان  ــاف اس ــارت اصن ــی و نظ ــر بازرس مدی
اصفهــان بیــان داشــت: از فروشــندگان ادوات 

 قلیــان می خواهیــم تغییــر شــغل دهنــد
ــاب  ــر را انتخ ــته های دیگ ــب رس ــواز کس ج
ــه شــغل دیگــری مشــغول شــوند  ــد و ب کنن
یــا ادوات قلیــان را از واحدهــای صنفــی 

ــد.  ــذف کنن ح
وی بــا اشــاره بــه مشــوق هایی بــرای صنــوف 
 مرتبــط بــا قلیــان کــه تغییــر شــغل داده انــد
اظهــار داشــت: کاهــش روال اداری و تســهیل 
در صــدور پروانــه کســب جدیــد و ارائــه 
تخفیفــات مربوطــه از مشــوق ها در ایــن 

ــتند. ایمنــا ــه هس زمین

عرضه ادوات قلیان در واحدهای صنفی ممنوع است

۲۵ 1.۵  درصد، افزایش تولید ۵۰ 
انواع خودرو

میلیارد دالر، تخصیص اعتبار 
برای اشتغال روستایی

درصد، کاهش واردات برنج 
از هند

خردادمــاه امســال تولیــد انــواع خــودرو بــه طــور میانگیــن 
یافــت. افزایــش  ۲۵.۳ درصــد 

مجــوز برداشــت یک ونیــم میلیــارد دالر از صنــدوق توســعه  
ملــی بــرای اشــتغال روســتایی صــادر شــد.

میــزان واردات برنــج باســماتی ایــران از هنــد بیــش از ۵۰ 
درصــد کاهــش داشــته اســت.
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۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال 
  پژو 405 

۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال 
  پژو 206 تیپ 5 

۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال  
  پژو 206 تیپ 5 

۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال 
 LX سمند  

۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال 
  پارس تندر 

عصر خودرو
۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال 

رانا 

۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال  
کولیوس تیپ 2 2015 

۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال   
MVM 550 اتومات

،،
بهتــر اســت بدانیــد طبــق آمــار کامــا 
بــه حــال  تــا  ایــن شــرکت  رســمی، 
از  بهتــر  جایگاهــی  بــه  نتوانســته 
صدمیــن خرده فــروش جهــان دســت 

ــدا کنــد  پی

آگهی مزایده

فروش پالکهای مسکونی

نوبت دوم

شهرداری کمشچه در نظر دارد به استناد مصوبه جلسه شماره 
131 مورخ 96/2/15 شورای اسامی شهر نسبت به فروش 

16 پاک مسکونی تفکیکی در شهر کمشچه و از طریق مزایده 

تاریخ درج آگهی همه  از  اقدام نماید. متقاضیان می توانند 

روزه بجز ایام تعطیل جهت دریافت اسناد شرکت در مزایده 

و تحویل آن به دبیرخانه شهرداری تا پایان وقت اداری روز 

چهارشنبه مورخ 96/4/28 مراجعه نمایند.

شماره تماس 45488030

سید جواد لقمانی - شهردار کمشچه

ــامی کار  ــوراهای اس ــی ش ــون عال ــو کان عض
ابــراز امیــدواری کــرد: بخشــنامه امنیــت 
ــد  ــذ نباش ــا روی کاغ ــران صرف ــغلی کارگ ش
و ضمانــت اجرایــی الزم را داشــته باشــد 
ــور  ــه ط ــران را ب ــکات کارگ ــد مش ــا بتوان ت

ــد.  ــل کن ــه ای ح ریش
علــی خدایــی دربــاره بخشــنامه امنیــت 
شــغلی کارگــران کــه ســال گذشــته از ســوی 
ــلم  ــه مس ــت: آنچ ــد،  گف ــاغ ش ــر کار اب وزی
ــا چــه  ــد ببینیــم ایــن بخشــنامه ب اســت بای
ــت. ــده اس ــته ش ــی نوش ــه نیت ــات و چ ادبی

 یکــی از مفــاد ایــن بخشــنامه، موضــوع 
ــه  ــود ک ــون کار ب ــاده 7 قان اجــرای تبصــره م
ــک نســخه  ــرد ی ــف می ک ــان را مکل کارفرمای
از قراردادهــای کار را بــه کارگــر و یــک نســخه 

ــد.  ــه دهن ــل ارائ ــه اداره کار مح را ب
وی ادامــه داد: ایــن امــر جلــوی امضــای 
ــان  ــت و نظرم ــای ســفید را می گرف قرارداده
ایــن بــود کــه اگــر کارفرمــا در ایــن خصــوص 
کوتاهــی کــرد، بــه عنــوان یــک ضمانــت 
ــر از  ــه کارگ ــی ک ــب در مواقع ــی مناس اجرای

ــود. ــده ش ــت، دی ــکایت داش ــا ش کارفرم
ــی شــوراهای اســامی کار  ــون عال  عضــو کان
خاطرنشــان کــرد: متاســفانه در بخشــنامه 
اجرایــی  ضمانــت  ایــن  گذشــته،  ســال 

دیــده نشــده بــود؛ لــذا انتظــار داریــم در 
و  بخشــنامه ها  چنیــن  تدویــن  مراحــل 
آیین نامه هایــی کــه بــه کارگــران مربــوط 
اســت، از نظــرات و پیشــنهادات تشــکل ها 
اســتفاده و ســه جانبه گرایی رعایــت شــود. 
کــه  بخشــنامه ای  خدایــی  اعتقــاد  بــه 
ــذ  ــا روی کاغ ــدارد و صرف ــی ن ــه عملیات جنب
ــدارد  ــم ن ــی الزم را ه ــت اجرای ــد، ضمان باش
ــور  ــه ط ــران را ب ــکات کارگ ــد مش و نمی توان

جــدی و ریشــه ای حــل کنــد.
 ایــن مقــام مســئول کارگــری بــا تاکیــد 
ســریع تر  هرچــه  تدویــن  ضــرورت  بــر 
آیین نامــه مــاده 7 قانــون کار اظهــار کــرد: بــا 
تنظیــم و تدویــن ایــن آیین نامــه بســیاری از 
ــازار کار برطــرف  نابســامانی های موجــود در ب
می شــود و مشــکات مربــوط بــه کارگــران و 

ــد.  ــش می یاب ــط کار کاه ــوزه رواب ح
مقامــات  مذاکــرات  بــه  اشــاره  بــا  وی 
ــا معاونــت روابــط کار درخصــوص  کارگــری ب
ــت  ــت: امنی ــای کار گف ــاماندهی قرارداده س
ــه  ــم جامع ــای مه ــی از دغدغه ه ــغلی، یک ش
کارگــری اســت و در تاشــیم تــا در ایــن 
ــا شــخص وزیــر یــا  خصــوص جلســه ای را ب
معاونــت روابــط کار برگــزار و ابعــاد قضیــه را 

ــنا ــم. ایس ــی کنی بررس

عضو کانون عالی شوراهای اسالمی کار:

امنیت شغلی کارگر روی کاغذ تأمین نمی شود
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 

نوبت دوم
جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول شرکت تعاونی خبازان اصفهان راس ساعت 9 صبح روز سه شنبه 

مورخ 96/04/27 در محل شرکت تعاونی به آدرس: خیابان امام خمینی نبش کوچه استوار )13( تشکیل می گردد. 

لذا از کلیه اعضاء دعوت میشود با در دست داشتن کارت و یا دفترچه عضویت راس ساعت مقرر در محل مذکور 

حضور به هم رسانید و یا وکیل / نماینده خود را کتبا معرفی نمایید.

 ضمنا به اطاع می رساند که به موجب ماده 19 آئین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی، تعداد آراء وکالتی 

هر عضو حداکثر 3 رای و هر شخص غیر عضو تنها یک رای خواهد بود و اعضای متقاضی اعطای نمایندگی، می 

بایست به همراه نماینده خود حداکثر تا تاریخ 1396/04/26 در محل شرکت تعاونی حاضر تا پس از احراز هویت 

و تایید وکالت، برگه ورود به مجمع را دریافت دارند.

 دستور جلسه:

- گزارش هیئت مدیره و بازرس بازرسان

- طرح و تصویب صورتهای مالی سال 1395/12/30 و نحوه تقسیم سود ویژه و بودجه سال جاری شرکت 

- ارائه گزارش تغییرات اعضاء و سرمایه شرکت تعاونی 

- انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل بازرسان 

- تعیین خط مشی آینده شرکت تعاونی

 داوطلبان تصدی بازرسی به موجب ماده )2( دستور العمل موظفند حداکثر ظرف یک هفته از انتشار آگهی 

دعوت فرم داوطلبی را تکمیل و تحویل دفتر تعاونی نمایند.
هیئت مدیره



هشتبهشت
 موردی از بیماری طاعون 
 در حیات وحش اصفهان 

مشاهده نشده است 
ــای  ــت بیماری ه ــت و مدیری ــس اداره بهداش رئی
گفــت:  اصفهــان  دامپزشــکی  کل  اداره  دامــی 
نشــخوارکنندگان  طاعــون  بیمــاری  از  مــوردی 
ــات وحــش  کوچــک در مناطــق حفاظت شــده حی

ــت. ــده اس ــزارش نش ــان گ اصفه

ــار داشــت: تشــخیص ســریع   وحیــد مقــدس اظه
در  کــه  دام هایــی  به موقــع  واکسیناســیون  و 
معــرض خطــر ابتــا بــه ایــن بیمــاری قــرار دارنــد، 
ــاری  ــن بیم ــن راه هــای پیشــگیری از ای از مهم تری

ــت. اس
اینکــه  بــه  توجــه  بــا  داشــت:  بیــان  وی 
امکان پذیــر  وحــش  حیــات  واکسیناســیون 
نیســت، لــذا ایــن اداره کل برنامــه خــود را در 
ــک  ــی نزدی ــای اهل ــیون دام ه ــتای واکسیناس راس

اســت. داده  قــرار  مناطــق  ایــن 
ــای  ــت بیماری ه ــت و مدیری ــس اداره بهداش رئی
ــا  ــان ب ــتان اصفه ــکی اس ــی اداره کل دامپزش دام
اعــام اینکــه در ســال ۹۵ بیــش از یــک میلیــون 
رأس دام ســبک در اطــراف مناطــق حفاظت شــده 
تحــت پوشــش واکسیناســیون قــرار گرفتــه، بیــان 
کــرد: ایــن میــزان واکسیناســیون نســبت بــه ســال 
ــد  ــه، رش ــورت گرفت ــه ص ــی ک ۹۴ و پیش بینی های
۱۰۳ درصــدی داشــته و ۹۰ درصــد از جمعیــت 
مناطــق  در  به ویــژه  خطــر  معــرض  در  دامــی 
نزدیــک مناطــق حفاظت شــده، تحــت پوشــش 

ــد. ــرار گرفتن ــیون ق ــن واکسیناس ای
عملیــات  و  اقدامــات  بــا  کــرد:  تصریــح  وی 
اطــراف  در  برنامه ریزی شــده  واکسیناســیون 
مناطــق حفاظت شــده حیــات وحــش اســتان 
هیــچ  دامپزشــکی  کل  اداره  توســط  اصفهــان 
نشــخوارکنندگان  طاعــون  بیمــاری  از  مــوردی 
کوچــک در حیــات وحــش اســتان گــزارش نشــده 

اســت.
نشــخوارکنندگان  طاعــون  بیمــاری  افــزود:  وی 
ویروســی  بیمــاری  یــک   ،PPR یــا  کوچــک 
ــزش  ــی، ری ــب ناگهان ــانه های ت ــا نش ــه ب ــت ک اس
ــی  ــان، تنگ ــم ده ــی، زخ ــم و بین ــحات چش ترش
ــه  ــد ک ــروز می کن ــو و ســرفه ب ــس، اســهال بدب نف
در مــوارد حــاد دام مبتــا بــه شــدت الغــر و تلــف 

می شــود.
وی افــزود: دام هایــی کــه بــه ایــن بیمــاری مبتــا 
ــن  ــز و همچنی ــفند و ب ــد از: گوس ــوند عبارتن می ش

آهــو، گــوزن، بــز کوهــی و ... . مهــر

یازدهمین نمایشگاه فلزات 
 گران بها و سنگ های قیمتی 

با حضور 117 شرکت
ــی  ــگاه بین الملل ــن نمایش یازدهمی کیمیای وطن
صنایــع، ابــزار، ماشــین آالت و تولیــدات فلــزات 
ــاه  ــا 2۳ تیرم ــی 2۰ ت ــنگ های قیمت ــا و س گران به
محــل  در  مشــارکت کننده   ۱۱7 حضــور  بــا 
ــع  ــان واق ــی اســتان اصفه نمایشــگاه های بین الملل

در پل شهرستان برگزار می شود.
ــه نقــل از واحــد رســانه شــرکت نمایشــگاه های    ب
بین المللــی اســتان اصفهــان، ایــن دوره از نمایشــگاه 
صنایــع، ابــزار، ماشــین آالت و تولیــدات فلــزات 
ــون  ــا حضــور پاوی ــی ب ــا و ســنگ های قیمت گران به
کشــور ایتالیــا بــا حضــور نمایندگانــی از اســتان های 
رضــوی  خراســان  هرمــزگان،  اصفهــان،  تهــران، 
ــر  ــزار و ۵۰۰ مت ــزد در ۹ ه ــرقی و ی ــان ش آذربایج

ــد شــد. ــزار خواه ــع فضــای نمایشــگاهی برگ مرب
همچنیــن نماینــدگان فــروش محصوالت کشــورهای 
ــع ــگاه صنای ــن دوره از نمایش ــن در ای ــان و ژاپ  آلم

ــا و  ــزات گران به ــدات فل ــین آالت و تولی ــزار، ماش اب
ســنگ های قیمتــی حضــور یافته انــد.

ــین آالت  ــه ماش ــز در زمین ــی نی ــرکت ایتالیای ۱۰ ش
ــوالت  ــه محص ــه ارائ ــر ب ــا و جواه ــزات ط و تجهی
ــه  ــار غرف ــه در کن ــد ک ــود می پردازن ــات خ و خدم
بخــش بازرگانــی ســفارت ایتالیــا و غرفــه اتحادیــه 
ــا ــر ایتالی ــا و جواه ــین آالت ط ــدگان ماش  تولیدکنن

در مجمــوع ۱۴۴ متــر مربــع و ۱2 غرفــه از ایــن 
نمایشــگاه را بــه خــود اختصــاص داده انــد.

همچنیــن یــک شــرکت از کشــور ترکیــه در ۳6 متــر 
ــزات و  ــه تجهی ــه ارائ ــگاهی ب ــای نمایش ــع فض مرب

ــردازد. ــا می پ ــین آالت ط ماش
مشــارکت کنندگان داخلــی نیــز در زیرگروه هــای 
طــا  مصنوعــات  ابــزارآالت،   ماشین ســازی، 
تــراش  تزئینــی،  ســنگ های  نقــره،  جواهــر، 
تجهیــزات  مخــراج کاری،  قیمتــی،   ســنگ های 
ــی  ــای علمی آموزش ــته و فعالیت ه ــع وابس و صنای

مرتبــط فعالیــت دارنــد.
ــین آالت  ــش ماش ــراژ بخ ــال مت ــگاه امس در نمایش
ــه اســت. ــش یافت ــه ســال گذشــته افزای نســبت ب

ــا  ــاعت ۱6 ت ــگاه از س ــن نمایش ــت ای ــی اس گفتن
22 روزهــای اشاره شــده میزبــان عاقه منــدان و 

ــت.  ــدگان اس بازدیدکنن
همچنیــن بــه منظــور بازدیــد متخصصــان ســاعت ۹ 
تــا ۱2 روز جمعــه 2۳ تیرمــاه در نظــر گرفتــه شــده 

اســت.

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریگروه اصفهان

 
نخســتین مجتمــع قضایــی ویــژه امــور اقتصــادی  
بــا حمایــت دادگســتری اصفهــان در راســتای 
پیگیــری پرونده هــای اقتصــادی راه انــدازی شــد.

ــور  ــا حض ــه ب ــع ک ــن مجتم ــاح ای ــن افتت در آیی
ــاق  ــران و قضــات دادگســتری و مســئوالن ات مدی
بازرگانــی اصفهــان برگــزار شــد، رئیــس اتــاق 
ــه اینکــه دســتگاه  ــا اشــاره ب ــان ب ــی اصفه بازرگان
قضایــی بیــش از هــر بخــش دیگــری مشــکات 
بخــش صنعــت را لمــس می کنــد، گفــت: از 
مســئوالن ایــن دســتگاه قدردانــی می کنــم؛ چــرا 
ــی، گامــی  ــن مجتمــع قضای ــدازی ای ــا راه ان کــه ب
در جهــت رفــع مشــکات صنعــت برداشــته شــده 

اســت.
ــار داشــت: در طــول  عبدالوهــاب ســهل آبادی اظه

ــاعدت های   ــت و مس ــا حمای ــته ب ــال گذش 2 س
ــر  ــه ب ــی ک ــیاری از موانع ــی بس ــتگاه قضای دس
ــود  ــادی وج ــی اقتص ــای قضای ــر راه پرونده ه س
داشــت، برطــرف و رونــد رســیدگی بــه ایــن 

ــد. ــال ش ــی دنب ــه خوب ــا ب پرونده ه
وی تاکیــد کــرد: خوشــبختانه کمیتــه حمایــت 
از  یکــی  اصفهــان،  بازرگانــی  اتــاق  قضایــی 
بــا  و  اســت  کشــور  کمیته هــای  فعال تریــن 
ــری  ــورد پیگی ــه م ــن کمیت ــه  در ای ــی ک اقدامات
قــرار گرفتــه، یکــی از کمیته هــای تخصصــی و 
ــی در کشــور محســوب می شــود کــه توانســته  فن
ــع  ــل موان ــتای ح ــی را در راس ــای خوب خروجی ه

کار و تولیــد در اصفهــان داشــته باشــد.
 لزوم حمایت بانک ها از بخش صنعت 

 وی بــا اشــاره بــه نکوداشــت روز صنعــت و معــدن 
ــا و  ــر بانک ه ــرد: اگ ــح ک ــه تصری ــن نکت ــه ای ب

اداره دارایــی - در حالــی کــه صنعــت در رکــود 
ــد  ــرد و بیشــترین آســیب های تولی ــه ســر می ب ب
ــا  ــد ب ــوند - نتوانن ــل می ش ــران متحم را صنعتگ
ــه حرکــت درآوردن  ــی کــه مســئولیت ب بخش های
چرخ هــای تولیــد را بــه عهــده دارنــد، مــدارا کننــد، 
مشــکات زیــادی بــرای صنعــت بــه وجــود 

می آیــد.
ــا درایــت  ــم ب ــح کــرد: امیدواری ســهل آبادی تصری
ــع  ــدازی مجتم ــی و راه ان ــت قضای ــه حمای کمیت
بتوانیــم  اقتصــادی،  فعــاالن  ویــژه  قضایــی 
ــرای حــل مشــکات بخــش  گام هــای اساســی ب

ــم. ــت برداری صنع
 پیشنهاد واگذاری ساختمان جدید 

مجتمع قضایی فعاالن اقتصادی
رئیــس اتــاق بازرگانــی اصفهــان در ادامــه بــا 
اشــاره بــه کمبــود فضــا در مجتمــع قضایــی ویــژه 
فعــاالن اقتصــادی، اعــام آمادگــی کــرد کــه اتــاق 
ــژه را  ــاعدت های وی ــه مس ــن زمین ــی در ای بازرگان
بــرای اختصــاص ســاختمان جدیــد بــه دســتگاه 

ــی اســتان خواهــد داشــت. قضای
ــب  ــاع کس ــه اوض ــم ک ــرد: امیدورای ــد ک وی تاکی
ــاح  ــا اص ــه ب ــد ک ــامان یاب ــه ای س ــه گون و کار ب
ــق  ــز رون ــت نی ــش  صنع ــا،  بخ ــاختار بانک ه س

ــد. یاب
 حمایت از بخش صنعت، سرلوحه 

برنامه های دستگاه قضاست  
در ادامــه ایــن آییــن، رئیــس کل دادگســتری 
از  قدردانــی  ضمــن  نیــز  اصفهــان  اســتان 
در  اصفهــان  بازرگانــی  اتــاق  مســاعدت های 
جهــت راه انــدازی مجتمــع قضایــی بــرای فعــاالن 

در  هدفــی کــه  مهم تریــن  اقتصــادی گفــت: 
راه انــدازی ایــن مجتمــع مــد نظــر بــود بــه فرمــوده 
رهبــر معظــم انقــاب، تامیــن قضایــی بــرای 

اســت.  ســرمایه گذاری 
ــز  ــی کشــور نی ــس دســتگاه قضای ــن رئی همچنی
بــر حمایــت از بخــش صنعــت بارهــا تاکیــد 

داشــته اند.
احمــد خســروی وفا افــزود: بــا توجــه بــه اینکــه در 
اســتان اصفهــان بیشــترین صنایــع مســتقر اســت 
و صنایــع مــادر )چــون فــوالد مبارکــه، ذوب آهــن، 
ــی  ــذا عملیات ــت، ل ــتقر اس ــگاه( درآن مس پاالیش
کــردن فرمایــش مقــام معظــم رهبــری در زمینــه 
حمایــت از بخــش صنعــت در ایــن اســتان بســیار 

نیــاز بــود.

وی ادامــه داد: بــا توجــه بــه دغدغه هایــی کــه در 
اتــاق بازرگانــی بــرای حمایــت از صنعتگــران وجود 
ــوق  ــع حق ــوان  مداف ــه عن ــش ب ــن بخ دارد و ای
صنعتگــران محســوب می شــود، لــذا دســتگاه 

ــع  ــع و مرتف ــال رف ــه دنب ــز ب ــتان نی ــی اس قضای
ــر  ــاوه ب ــا ع ــت ت ــت اس ــکات صنع ــردن مش ک
ــد و اشــتغال  ــه تولی ــم ب ــکاری، بتوانی کاهــش بی

ــیم. ــدار برس پای
خســروی وفا تاکیــد کــرد: در مجتمــع قضایــی 
ــاالن اقتصــادی، قضــات متخصــص در حــوزه  فع
حقــوق و جــزا حضــور دارنــد تــا بتواننــد مشــکات 

مــردم را برطــرف کننــد.
 حل مشکالت صنعت ابتدا با صلح و 

سازش
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در ایــن مجتمــع شــورای 
ــاوی  ــا دع ــده ت ــدازی ش ــز راه ان ــاف نی ــل اخت ح
ابتــدا بــه صــورت صلــح و ســازش مــورد پیگیــری 
ــه چــرخ  ــم ک ــان داشــت: معتقدی ــرد، بی ــرار گی ق
صنعــت ابتــدا بایــد بــا صلــح و ســازش بــه حرکت 

درآیــد.
ــاق  ــار ات ــن ب ــرای اولی ــه ب ــه اینک ــا اشــاره ب وی ب
ــرای  ــجم ب ــورت منس ــه ص ــان ب ــی اصفه بازرگان
راه انــدازی مجتمــع قضایــی اقــدام کــرده و در 
ــدارد  ــود ن ــکیاتی وج ــن تش ــتانی چنی ــچ اس هی
افــزود: بایــد در تمامــی زمینه هــا بــا تعامــل 

ــرد. ــت ک حرک
بــا  رئیــس کل دادگســتری اســتان اصفهــان 
اشــاره بــه اینکــه بــا عرضــه ایــن خدمــت از ســوی 
دســتگاه قضایــی بــه بخــش صنعــت امیدواریــم 
ــل  ــت و ح ــرفت صنع ــاهد پیش ــه روز ش ــه روزب ک
ــا  ــت: ت ــیم، گف ــری باش ــه کارگ ــکات جامع مش
جایــی کــه بــرای دســتگاه قضایــی مقــدور باشــد 
گام  صنعتگــران  مشــکات  حــل  راســتای  در 

برمی داریــم. 

در آیین راه اندازی نخستین مجتمع قضایی ویژه امور اقتصادی اصفهان عنوان شد:

 با حمایت دستگاه قضا
 بسیاری از پرونده های قضایی صنعت پیگیری شد

خسروی وفا:حمایت از بخش صنعت سرلوحه برنامه های دستگاه قضاست

P.Khakbazan@eskimia.ir
پریسا خاکبازانگروه اصفهان

 مدیــر خانــه فرهنــگ مدیریــت مصــرف شــرکت 
ــک  ــزان پی ــان می ــرق شهرســتان اصفه ــع ب توزی
بــار در شــهر اصفهــان را هــزار و ۳۰ مــگاوات اعام 
کــرد و گفــت: در اصفهــان نســبت به دوره مشــابه 
ســال گذشــته، پیــک بــار مصــرف بــرق افزایــش 
یافتــه کــه ایــن میــزان مصــرف بــرق در روزهــای 

ابتدایــی فصــل گرمــا نگران کننــده اســت.
ــی  ــهریان اصفهان ــکری همش ــدی عس محمدمه

در  بــرق  مصــرف  در  صرفه  جویــی  بــه  را 
در  و  دعــوت کــرد  اوج مصــرف  ســاعت های 
 ایــن رابطــه تصریــح کــرد: بیــن ســاعت ۱۱ تــا ۱۵ 
و همچنیــن ســاعت ۱۹ تــا 2۳ بیشــترین مصرف 
ــق  ــا موف ــر خانواده ه ــد و اگ ــاق می  افت ــرق اتف ب
شــوند مصــرف خــود را در ایــن ســاعات کنتــرل 
ــد ــتفاده نکنن ــرف اس ــایل پرمص ــد و از وس  کنن
ــت  ــی را پش ــدون خاموش ــتانی ب ــوان تابس می  ت

ســر گذاشــت.
ــردی  ــه کارب ــد توصی ــان چن ــه بی ــه ب وی در ادام

ــر  ــرق منج ــرف ب ــزان مص ــش می ــه کاه ــه ب ک
می  شــود، پرداخــت و اظهــار کــرد: خامــوش 
کــردن المپ  هــای اضافــی، تعویــض المپ  هــای 
ــوش  ــرف، خام ــای کم مص ــا نمونه  ه ــرف ب پرمص
 کــردن کولرهــای گازی در زمــان تــرک منــزل 
و اســتفاده از وســایل پرمصــرف در ســاعات 
ــان  ــودن جری ــدار ب ــه پای ــار، ب ــک ب ــارج از پی خ
ــرق در روزهــای گــرم تابســتان کمــک خواهــد  ب

ــرد. ک
مدیــر خانــه فرهنــگ مدیریــت مصــرف شــرکت 

ــرد:  ــد ک ــان تأکی ــتان اصفه ــرق شهرس ــع ب توزی
ــون  ــر تلویزی ــی نظی ــایل برق ــه از وس ــی ک زمان
شــارژرهای گوشــی همــراه، رایانــه و لپ تــاپ 
ــان داشــتن  ــه دلیــل جری اســتفاده نمی  شــود، ب
ــرق  ــل آن از ب ــا کاب ــایل، حتم ــن وس ــرق در ای ب
کشــیده شــود تــا از هدررفتــن انــرژی بــرق 

ــود. ــری ش جلوگی
وی بــا اشــاره بــه تلفــات 7 درصــدی انــرژی در 
ادارات دولتــی گفــت: بــه دنبــال از بیــن رفتــن 7 
ــی،  ــرژی در ادارات دولت درصــد از کل مصــرف ان

ــنهاد  ــش پیش ــن بخ ــوی ای ــی از س مصوب ه ای
شــد کــه بــا اجرایــی شــدن آن، میزان مصــرف در 
ادارات کاهــش جالــب توجهــی خواهــد داشــت.

مدیــر خانــه فرهنــگ مدیریــت مصــرف شــرکت 
توزیــع بــرق شهرســتان اصفهــان تأکیــد کــرد: بــه 
دلیــل مصــرف زیــاد وســایل سرمایشــی در زمــان 
روشــن بــودن آن هــا، از وســایل برقــی پرمصــرف 
دیگــر نظیــر لباسشــویی، ظرفشــویی، جاروبرقــی 

و اتــو تــا حــد ممکــن اســتفاده نشــود.
عســکری تصریــح کــرد: زمانــی کــه اوج مصــرف 
ــرق  ــانات ب ــال نوس ــد، احتم ــاق می افت ــرق اتف ب
نیــز افزایــش می یابــد کــه همیــن امــر می توانــد 
ــورد  ــی م ــدن وســایل برق ــه آســیب دی منجــر ب

ــود. ــاعت  ها ش ــتفاده در آن س اس

مدیــر عامــل شــرکت آب منطقــه ای اصفهان 
کوهرنــگ  ســوم  تونــل  و  ســد  گفــت: 
بهره بــرداری  بــه  دوازدهــم  دولــت   در 

می رسد.
ــت:  ــار داش ــی اظه ــعود میرمحمدصادق مس
ــده رود در  ــد زاین ــه س ــزان ورودی آب ب می
ســال آبــی جــاری هــزار و ۹۴ میلیــون متــر 
مکعــب اســت کــه نســبت بــه ســال گذشــته 

۱۰ درصــد افزایــش داشــته اســت.
ــاری  ــی ج ــال آب ــدای س ــزود: از ابت وی اف

مکعــب  متــر  میلیــون   ۸۹6 تاکنــون 
شــده  رهاســازی  ســد  ایــن  از  آب 
هــزار  گذشــته  ســال  رقــم  ایــن   کــه 
و 6۴ میلیــون متــر مکعــب بــود و میانگیــن 
درازمــدت آن ۹۸۹ میلیــون متــر مکعــب 

اســت.
منطقــه ای  آب  شــرکت  عامــل  مدیــر 
ــگ،  ــه کوهرن ــرد: رودخان ــام ک ــان اع اصفه
ــر  ــت و از اواخ ــیابی اس ــه س ــک رودخان ی

بهمــن تــا اوایــل تیرمــاه آب دارد.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه حفــاری تونل ســوم 
ــام رســیده،  ــه اتم ــگ در ســال ۹۳ ب کوهرن
ــن  ــی از پیچیده تری ــل یک ــن تون ــزود: ای اف
مباحــث ژئوتکنیکــی را در خــود داشــته و از 

گســل بزرگــی گــذر کــرده اســت.
میرمحمدصادقــی تصریــح کــرد: از زمســتان 
امســال تونــل آبگیــری شــده اســت؛ امــا بــه 
دلیــل آمــاده نبــودن ســد، تنهــا در حــد یــک 
ایســتگاه پمپــاژ حــدود ۵۰ تــا 6۰ میلیون آب 
ــه  ــی ک ــد؛ در صورت ــل می کن ــال منتق در س

تخصیــص آب کامــل تونــل ســوم کوهرنــگ 
ــت؛  ــب اس ــر مکع ــون مت ــدود ۱۳۰ میلی ح
بنابرایــن احــداث ســد کــه بــه دلیــل کمبــود 
ــیار  ــده، بس ــه ش ــکل مواج ــا مش ــار ب اعتب

اهمیــت دارد.
ــه شــورای  ــق مصوب ــزود: امســال طب وی اف
ــزار و  ــده رود ه ــز زاین ــت حوضــه آبری مدیری
ــع  ــد توزی ــب آب بای ــر مکع ــون مت 2۰۰ میلی
کنیــم کــه در ایــن مصوبــه ســهم هــر کــدام 
ــهم  ــه س ــده؛ از جمل ــن  ش ــا معی از بخش ه
ــت  ــب، صنع ــر مکع ــون مت شــرب ۴۰۰ میلی
میلیــون   ۹۰ مکعــب٬  متــر  میلیــون   7۰
ــت و 6۱۰  ــط  زیس ــهم محی ــب س ــر مکع مت

میلیــون متــر مکعــب ســهم کشــاورزی 
و  چهارمحــال  و  اصفهــان  اســتان های  در 

ــت. ــاری اس بختی
منطقــه ای  آب  شــرکت  عامــل  مدیــر 
ــی  ــات اجرای ــال عملی ــت: امس ــان گف اصفه
آبرســانی  طــرح  دوم  ســامانه  احــداث 
ــی  ــش خصوص ــارکت بخ ــا مش ــان ب اصفه

می شــود.  آغــاز 
ــانی  ــامانه دوم آبرس ــر س ــد ب ــا تأکی وی ب
اصفهــان بــزرگ بــه عنــوان اولویــت اول 
ــات  ــال عملی ــت: امس ــان گف ــتان اصفه اس
اجرایــی احــداث ایــن ســامانه بــا مشــارکت 

بخــش خصوصــی آغــاز می شــود. مهــر

مدیر خانه فرهنگ شرکت توزیع برق اصفهان: 

مردم در تابستان به خاموش کردن وسایل اضافی برقی اهتمام ویژه داشته باشند

بهره برداری از سد و تونل سوم کوهرنگ در دولت دوازدهم

رئیس اتاق بازرگانی اصفهان خواستار شد:
 حل مشکل سود بانکی 

بیش از 30 درصدی
S.Rabiei@eskimia.ir

ساسان ربیعیگروه اصفهان

ــر دوش  ــه ب ــاری ک ــت: ب ــان گف ــی اصفه ــاق بازرگان ــس ات رئی
صنعــت کشــور از لحــاظ بهــره بانکــی اســت، قابــل تحمــل 

نیســت.
ــادی  ــهل آب ــاب س ــید عبدالوه ــن، س ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ب
ــور  ــا حض ــه ب ــدن ک ــت و مع ــت روز صنع ــم گرامیداش در مراس
ــزار  ــان برگ ــدن و تجــارت در اصفه ــت، مع ــر صنع ــام وزی قائم مق
شــد، افــزود: بــا وجــود حمایت هــای انجام شــده از ســوی 
دولــت، اگــر موضــوع بهره هــای زیــاد بانکــی کــه تــا ۳۰ درصــد نیز 
 می رســد، حــل نشــود، زحمــات دولــت بــاری را از روی دوش مــا 

برنمی دارد.
ــل  ــه دلی ــه ب ــی را ک ــای صنعت ــه واحده ــتر ب ــیدگی بیش وی رس

اقتصــاد کشــور دچــار رکــود شــده اند،   بــر  شــرایط حاکــم 
خواســتار شــد و تصریــح کــرد: ایــن واحدهــا تقصیــری در ایجــاد 
ــری  ــد تدبی ــت بای ــس و دول ــته اند و مجل ــکل ها نداش ــن مش ای

ــند. ــا بیندیش ــرای آن ه ب
رئیــس اتــاق بازرگانــی اصفهــان خــارج شــدن از اقتصــاد نفتــی را 
حرکتــی انقابــی دانســت و خاطرنشــان کــرد: مقــرر بــود پــس از 
اجــرای هدفمنــد کــردن یارانه هــا، ۳۰ درصــد از محــل درآمدهــای 

آن بــه صنایــع تخصیــص یابــد کــه تاکنــون اجــرا نشــده اســت.
ــل و  ــبکه حم ــعه ش ــی، توس ــام بانک ــاح نظ ــن اص وی همچنی
ــن  ــرخ تامی ــر ن ــزوده، تغیی ــون ارزش اف ــری در قان ــل، بازنگ نق
سریع الســیر  قطــار  ســریع تر  هرچــه  راه انــدازی  اجتماعــی، 
ــادی و  ــژه اقتص ــه وی ــف منطق ــن تکلی ــران، تعیی ــان - ته اصفه
ــی در  ــش خصوص ــر بخ ــه نظ ــه ب ــان، توج ــک اصفه ــدر خش بن
ــئله آب  ــه مس ــیدگی ب ــن رس ــی و همچنی ــران دولت ــر مدی تغیی
ــی از  ــر یک ــدن همس ــی ش ــد و از زندان ــتار ش ــان را خواس اصفه
کارخانــه داران اصفهــان بــه دلیــل بدهــکاری بــه بانــک در روزهــای 

ــرد. ــاد ک ــته انتق ــال گذش ــی س پایان

مدیــر اداره میــراث فرهنگــی  کیمیای وطن
شهرســتان  گردشــگری  و  صنایــع  دســتی 
بــزرگ  یــک گورســتان  کشــف  از  فاورجــان، 
تاریخــی متعلــق بــه دوران پیــش از اســام در 

محدوده شهرستان فاورجان خبر داد.
 بــه نقــل از روابــط عمومــی اداره کل میــراث 
فرهنگــی اســتان اصفهــان حافــظ کریمیــان از 
ــق  ــی متعل ــزرگ تاریخ ــتان ب ــک گورس ــف ی کش
بــه دوران پیــش از اســام در محــدوده شهرســتان 
فاورجــان خبــر داد و گفــت: ایــن گورســتان بــزرگ 
در گســتره ای بــه مســاحت ۱6۸ هکتــار قــرار گرفته 
و دارای بیــش از چهارصــد گــور ســنگی اســت کــه 

کل  اداره  باستان شناســی  کارشناســان  توســط 
ــران از  ــی اســتان در بخــش پیربک ــراث فرهنگ می

ــت. ــده اس ــف ش ــتان کش ــن شهرس ــع ای تواب
اولیــه، اجــرای  برآوردهــای  افــزود: طبــق  وی 
برنامه هــای پژوهشــی در قالــب بررســی، مطالعــه 
ــن گورســتان  و کاوش هــای باستان شــناختی در ای
کم نظیــر بــه اعتبــاری بالــغ بــر یــک میلیــارد ریــال 
ــای  ــی نهاده ــکاری تمام ــه هم ــت ک ــد اس نیازمن

ــد. ــتان می طلب ــطح شهرس ــط را در س ذی رب
ــتی و  ــع  دس ــی، صنای ــراث فرهنگ ــر اداره می مدی
ــرد:  ــح ک ــان تصری ــتان فاورج ــگری شهرس گردش
در صــورت تخصیــص ایــن اعتبــار، اطاعــات و 

ــاکن در دوران  ــوام س ــمندی از اق ــای ارزش یافته ه
مختلــف تاریخــی در مناطــق جنوبــی اصفهــان بــه 
ــد تهیــه  ــا ایــن وصــف رون دســت خواهــد آمــد؛ ب

پرونــده ثبتــی ایــن گورســتان بــزرگ جهــت ثبــت 
ــدام  ــت اق ــور در دس ــی کش ــار مل ــت آث در فهرس

اســت.
ــی  ــروه باستان شناس ــئول گ ــان، مس ــدار علی علم
و  دســتی  صنایــع  فرهنگــی،  میــراث  اداره کل 
زمینــه  در  نیــز  اصفهــان،  اســتان  گردشــگری 
ــی  ــتان تاریخ ــن گورس ــف ای ــاخصه های مختل ش
ــتان  ــن گورس ــود در ای ــای موج ــرد: گوره ــوان ک عن
ــده می شــوند کــه  ــزرگ و کوچــک دی ــوع ب در دو ن
بــا اســتفاده از ســنگ های قلــوه و نیمه قــواره 

شــده اند. احــداث 
وی ادامــه داد: هــر گــور بــر بســتری ســنگی قــرار 

گرفتــه و بــا دیوارهایــی ســنگ چین محصــور 
ــن  ــور بی ــاع قب ــه ارتف ــه ای ک ــه گون شــده اســت؛ ب
ــن پوشــش  ــا ۱۳۰ ســانتیمتر اســت. همچنی 7۰ ت
گورهــا از ســنگ های الشــه تخــت تشــکیل شــده 
و بــر روی ایــن پوشــش تلــی از ســنگ های قلــوه 

قــرار گرفتــه اســت.
علیــان افــزود: ورودی گورهــا عمومــا رو بــه جهــت 
ــا ایــن حــال بررســی معمــاری  غــرب قــرار دارد؛ ب
ــا نشــان  ــن گوره ســنگی و یافته هــای ســفالی ای
ــزرگ در  ــتان ب ــن گورس ــاال ای ــه احتم ــد ک می ده
دوره اشــکانی فعــال بــوده اســت. بررســی ها 
نشــان می دهــد کــه ایــن مجموعــه تاریخــی 
بزرگ تریــن گورســتان تاریخــی کشف شــده در 
فــات مرکــزی ایــران در طــی پنجــاه ســال اخیــر 

ــت. ــی اس ــراث فرهنگ ــازمان می ــط س توس
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ــتان  ــدر اس ــواد مخ ــا م ــارزه ب ــس مب ــس پلی رئی
اصفهــان از دســتگیری ۳ نفــر از سرشــبکه های 
ــات ضربتــی مامــوران  ــع مــواد مخــدر در عملی توزی

ــر داد. ــی خب ــن فرمانده ای
ســرهنگ ســید تقــی حســینی اظهــار داشــت: 
ــات  ــام اقدام ــوران و انج ــاالی مام ــرافیت ب ــا اش ب
علمــی و تخصصــی ۳ نفــر از سرشــبکه های توزیــع 
هروئین و شیشــه در ســطح اســتان شناســایی و در 

ــه دســتگیر شــدند. ــات جداگان ســه عملی
وی افــزود: ایــن ۳ نفــر کــه از مجرمــان ســابقه دار 
ــوران  ــا مام ــتگیری ب ــن دس ــد، حی ــلح بودن و مس
درگیــر شــده کــه خــدا را شــکر بــا آمادگــی و تــوان 
مامــوران دســتگیر و بــه قانــون تحویــل داده شــدند.

ــتان  ــدر اس ــواد مخ ــا م ــارزه ب ــس مب ــس پلی رئی
ــان  ــن متهم ــی از ای ــن یک ــت: همچنی ــان گف اصفه
دارای ســوابق متعــدد کیفــری و تحــت تعقیــب 

ــود. ــی ب ــع قضائ مراج
ــا بیــان اینکــه دســتگیری ایــن ۳ نفــر تأثیــر  وی ب
بســیار زیــادی در کاهــش عرضــه مــواد مخــدر 
ــا تمــام  خواهــد داشــت، گفــت: پلیــس اصفهــان ب
تــوان و امکانــات خــود بــا ایــن پدیــده شــوم و بای 
خانمان ســوز مقابلــه می کنــد و اجــازه نخواهــد 
ــت  ــود امنی ــخصی خ ــع ش ــرای مناف ــده ای ب داد ع
و آرامــش جامعــه را بــر هــم بزننــد و جوانــان ایــن 

ــد. ــوده کنن ــوم را آل مــرز و ب
اینکــه  بیــان  بــا  ادامــه  در  ســرهنگ حســینی 
گرایــش بــه ســمت مصــرف شیشــه رو بــه کاهــش 
اســت، علــت ایــن امــر را اقدامــات مقابلــه ای جــدی 
ــام  ــاک، انج ــاده خطرن ــن م ــدگان ای ــا توزیع کنن ب
اقدامــات فرهنگــی و آگاه ســازی جامعــه نســبت بــه 

ــاک مصــرف آن دانســت. ــب خطرن عواق
ــتکبار  ــه اس ــه اینک ــه ب ــا توج ــت: ب ــار داش وی اظه
ــچ  ــا از هی ــان م ــردن جوان ــوده ک ــرای آل ــی ب جهان
کوششــی دریــغ نمی کنــد، نگــران شــیوع اســتفاده 
ــد  ــتیم و بای ــد هس ــی جدی ــدر صنعت ــواد مخ از م
ــی  ــی و اجتماع ــتگاه های فرهنگ ــا و دس خانواده ه
ــد.  ــان تــاش بیشــتری کنن ــرای آگاه ســازی جوان ب

پایــگاه خبــری پلیــس
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قائم مقــام وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت بــا 
اشــاره بــه هدفگــذاری وزارت صنعــت بــرای ایجــاد 
ــاغل  ــن مش ــت: ای ــغلی گف ــت ش ــزار فرص ۴۵۰ ه
ــرای  ــل اج ــغلی از مح ــت ش ــزار فرص ــامل۵۰ ه ش
ــزار  ــد، ۱2۰ه ــق تولی ــرح رون ــد ط ــی مانن طرح های
ــد  ــزار واح ــدازی6 ه ــل راه ان ــغلی از مح ــت ش فرص
صنعتــی جدیــد و 2۵۰ هــزار فرصــت شــغلی از 

ــت. ــوف اس ــل صن مح

بــه گــزارش کیمیــای وطــن، رضــا رحمانــی روز 
پنجشــنبه در مراســم گرامیداشــت روز صنعــت و 
معــدن اســتان اصفهــان اظهار داشــت: هــدف وزارت 
ــق  ــدن و تجــارت از اجــرای طــرح رون ــت، مع صنع
ــای  ــن بنگاه ه ــول بی ــع پ ــا توزی ــق ی ــد، تزری تولی
اقتصــادی نبــود؛ بلکــه توجــه جــدی بــه مشــکات 
تامیــن  از جملــه  تولیــدی  واحدهــای  اساســی 
ــا  ــع آن ه ــی و رف ــع مال ــردش و مناب ــرمایه در گ س

ــود. ب
ــرح  ــه ط ــان اینک ــا بی ــت ب ــر صنع ــام وزی قائم مق
رونــق تولیــد یکــی از ۴۴ طــرح اقتصــاد مقاومتــی 
وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت اســت، گفــت: یکی 
دیگــر از ایــن طرح هــا، کاهــش مصــرف انــرژی در 
۱۰ کاالی پرمصــرف کشــور ماننــد خــودرو، یخچــال، 

ــر و بخــاری گازی اســت. کول
ــی  ــاد مقاومت ــای اقتص ــر از طرح ه ــی دیگ وی یک
وزارت صنعــت را حمایــت از 6 هــزار طــرح صنعتــی 
جدیــد بــا پیشــرفت بیــش از 6۰ درصــد اعــام کــرد 
ــا در نوســازی و اجــرای طــرح  ــت م ــت: اولوی و گف
رونــق بــا واحدهــای صادرات محــور اســت؛ بــه 
ــی  ــرکت تخصص ــته ۳۰ ش ــال گذش ــه س ــوری ک ط

ــاد شــد. صــادرات در کشــور ایج
قائم مقــام وزیــر صنعــت همچنیــن بــا اشــاره 
ــارت  ــدن و تج ــت، مع ــذاری وزارت صنع ــه هدفگ ب
بــرای ایجــاد ۴۵۰ هــزار فرصــت شــغلی اظهــار 
ــزار  ــاد ۵۰ ه ــامل ایج ــا ش ــن فرصت ه ــت: ای داش
فرصــت شــغلی از محــل اجــرای طرح هایــی ماننــد 
ــغلی از  ــت ش ــزار فرص ــد، ۱2۰ ه ــق تولی ــرح رون ط
ــد  ــی جدی ــد صنعت ــزار واح ــدازی 6 ه ــل راه ان مح
از محــل صنــوف   و 2۵۰ هــزار فرصــت شــغلی 

خواهد بود.
رحمانــی بــا اشــاره بــه صنایعــی ماننــد تولیــد 
ــی از اصــول اقتصــاد  ــرد: یک ــح ک ــز تصری ــوالد نی ف
ــع  ــی صنای ــره بعض ــردن زنجی ــل ک ــی، کام مقاومت
ــه طــوری کــه همــه مراحــل  ــد فــوالد اســت؛ ب مانن
ــته  ــور داش ــازی را در کش ــا قطعه س ــنگ ت آن از س
باشــیم تــا اگــر تحریــم هــم شــدیم، زنجیــره تامیــن 

ــد. ــان باش ــار خودم ــل در اختی ــور کام ــه ط آن ب
قائم مقــام وزیــر صنعــت همچنیــن اصفهــان را 
ــرای  ــق در اج ــرو و موف ــتان های پیش ــی از اس یک

ــد. ــور خوان ــد در کش ــق تولی ــرح رون ط

مدیر میراث فرهنگی شهرستان فالورجان خبر داد:

کشف یکی از بزرگ ترین گورستان های تاریخی استان اصفهان در فالورجان

،،
ســهل آبادی تصریح کــرد: امیدواریم 
بــا درایــت کمیتــه حمایــت قضایــی 
و راه انــدازی مجتمــع قضایــی ویــژه 
فعــاالن اقتصــادی، بتوانیــم گام هــای 
اساســی بــرای حــل مشــکالت بخش 

صنعــت برداریــم
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رخداد
 هشدار درباره عقرب گزیدگی 

در ریگان
رئیــس شــبکه بهداشــت ریــگان بــا توجــه بــه 
افزایــش گرمــای هــوا گفــت: گرمــا، پــای عقرب هــا 
را بــه شهرســتان ریــگان از داخــل زمیــن بــه حیــاط 

ــاز کــرده اســت. ــازل ب من
حشــمتی هشــدار داد: تاکنــون عقــرب 7 نفــر را 
ــت داده  ــود را از دس ــان خ ــر ج ــک نف ــده و  ی گزی

ــت. اس
وی افــزود: در شهرســتان ریــگان فقــط  16 درصــد 
دچــار  و کســانی کــه  دارد  وجــود  مناســب  راه 
عقرب گزیدگــی می شــوند، بــرای انتقــال بــه مراکــز 
ــان را  ــد و زم ــدا می کنن ــکل پی ــب مش ــی اغل درمان

ــد. ــت می دهن ــریع از دس ــان س ــرای درم ب
دمــای هــوای 54 درجــه ای شهرســتان ریــگان ایــن 
روزهــا مشــکالت عدیــده ای بــرای کویرنشــینان 
اســتان کرمــان بــه وجــود آورده و 116 نفــر را راهــی 
مراکــز بهداشــتی درمانی کــرده اســت. خبرگــزاری 

صداوســیما 

 بازگشت گربه وحشی 
به محیط زیست بم

گربــه ای وحشــی در بــم پــس از 8 مــاه  کیمیای وطن
تیمار به محیط زیست بازگشت.

ــه  ــن گرب ــت:  ای ــم گف ــت ب ــط زیس ــس محی رئی
وحشــی جنگلــی کــه بــر اثــر اصابــت گلولــه زخمــی 
ــز  ــان در مرک ــه درم ــات اولی ــا اقدام ــود، ب ــده ب ش
اســتان و ســازمان محیــط زیســت کشــور در تهــران 
جراحــی شــد و پــس از 8 مــاه دوره درمانــی، بهبــود 

ــا شــد.  ــت و در زیســتگاهش ره یاف
ــت  ــتداران طبیع ــهروندان و دوس ــا از ش ــارف کی  ع
خواســت در صــورت مشــاهده چنیــن مــواردی 
زیســت  محیــط  اداره   44۳14۳7۰ شــماره  بــا 

شهرســتان بــم تمــاس بگیرنــد.

هنرمند یزدی در دومین جشنواره 
حقوق بشر آمریکایی درخشید

ــن  ــک دومی ــش اینفوگرافی ــزدی در بخ ــد ی هنرمن
آمریکایــی  بشــر  حقــوق  بین المللــی  جشــنواره 

ــد. ــده ش برگزی
  همزمــان بــا هفتــه افشــای حقــوق بشــر آمریکایی، 
آییــن اختتامیــه دومیــن جشــنواره بین المللــی 
 حقــوق بشــر آمریکایی بــا حضور جمعی از مســئوالن 
و هنرمنــدان متعهــد و انقالبــی در تــاالر ســوره حــوزه 

هنــری در تهــران برگــزار شــد.
بخش هــای  برگزیــدگان  مراســم  ایــن  در 
ــور، موشــن گرافیک، پوســتر،  اینفوگرافیــک، کاریکات
نمایــش رادیویــی، مقالــه و کتــاب معرفــی و تقدیــر 
ــن  ــک محمدحس ــش اینفوگرافی ــه در بخ ــدند ک ش
ثقفــی، از طراحــان گرافیــک اســتان یــزد، برگزیــده 
شــد و بــا اهــدای لــوح تقدیــر، تندیــس جشــنواره و 

ــد.  ــل آم ــه عم ــر ب ــزه از وی تقدی جای
حســن رســتمی و محمــد یاقوتــی، دیگــر برگزیدگان 
ایــن بخــش بودنــد و از علیرضــا خدامــرادی و جــواد 

قراقی پــور هــم تقدیــر شــد.
محمدحســن ثقفــی فروردین مــاه امســال در کارگاه 
ــنواره  ــن جش ــژه دومی ــک وی ــر اینفوگرافی ــق اث خل
بین المللــی حقــوق بشــر آمریکایــی کــه بــا حضــور 
اســتاد مهــدی حســینی و جمعــی از طراحــان 
گرافیــک اســتان در نارنجســتان هنــر حــوزه هنــری 

ــود.  ــزد برگــزار شــد، شــرکت کــرده ب ی
عزیزی نــژاد  محمدحســین  اینفوگرافیــک  آثــار 
یــزدی  هنرمنــدان  دیگــر  ســلطانی،  محمــد  و 
شــرکت کننده در ایــن کارگاه نیــز در نمایشــگاه آثــار 
منتخــب دومیــن جشــنواره حقــوق بشــر آمریکایــی 

ــود.  ــته می ش ــش گذاش ــه نمای ب
بــه نمایــش گذاشــتن مصادیــق نقــض حقــوق بشــر 
ــی  ــر فرهنگ ــری از عناص ــا بهره گی ــکا ب ــط آمری توس

و هنــری از اهــداف اصلــی ایــن جشــنواره اســت.
گفتنــی اســت 8۰۰ اثــر داخلــی و 25۰ اثــر خارجی از 
2۰  کشــور دنیــا بــا موضــوع حقــوق بشــر آمریکایــی 
ــود.  ــده ب ــال ش ــنواره ارس ــن جش ــه ای ــه دبیرخان ب

فــارس

کشف دو دستگاه موتورسیکلت 
غیرمجاز در شهرکرد

ــاری از  ــال و بختی ــی چهارمح ــده انتظام ــین فرمان جانش
کشــف دو دســتگاه موتورســیکلت غیرمجــاز بــه ارزش 7۰۰ 

ــر داد. ــال در شــهرکرد خب میلیــون ری
ــری  ــب خب ــی کس ــرد: در پ ــار ک ــی  اظه ــل هللا برزوی فض
ــه  ــاق ب ــیکلت قاچ ــتگاه موتورس ــر ورود دو دس ــی ب مبن
اســتان و ایجــاد مزاحمــت و بــر هــم زدن آســایش و 
آرامــش شــهروندان به ویــژه در ســاعات پایانــی شــب 
موضــوع بــه صــورت ویــژه در دســتورکار مامــوران پلیــس 
و  چهارمحــال  اســتان  انتظامــی  فرماندهــی  آگاهــی 

ــت. ــرار گرف ــاری ق بختی
وی افــزود: در ایــن راســتا، مامــوران پــس از هماهنگــی بــا 
ــاالی  ــی دو دســتگاه موتورســیکلت قاچــاق ب ــام قضائ مق
25۰ سی ســی و فاقــد هرگونــه مجــوز را توقیــف و دو نفــر 

را نیــز در ایــن راســتا دســتگیر کردنــد.
ــا  ــاری ب ــی چهارمحــال و بختی ــده انتظام جانشــین فرمان
ــتگاه ها را  ــن دس ــان ارزش ای ــه کارشناس ــه اینک ــاره ب اش
7۰۰ میلیــون ریــال بــرآورد کردنــد، گفــت: متهمــان جهــت 
ســیر مراحــل قانونــی بــه مراجــع قضائــی معرفــی شــدند.

پایــگاه خبــری پلیــس

تجهیــزات  و  مناســب  بیمارســتان  نبــود 
درمانــی و پزشــکی، حکایتــی اســت کــه 
ــا  ــار جنــوب ب ســالیان ســال محرومــان رودب
ــروز  ــه ام ــاختمانی ک ــتند؛ س ــه رو هس آن روب
ــام بیمارســتان را در ایــن شهرســتان یــدک  ن
می کشــد، تنهــا ماکتــی اســت کــه حــال 
ــود  ــت و کمب ــت. محرومی ــی اس آن اورژانس
امکانــات، کلیدی تریــن واژگانــی اســت کــه در 
توصیــف رودبــار جنــوب می تــوان بــه کار بــرد. 
ــت  ــن منطقــه در ســایه شــعار عدال مــردم ای
ــا  ــان ب ــت و درم ــوزه بهداش ــردان در ح دولتم
ــد.  ــرم می کنن ــه ن ــت و پنج ــی دس بی عدالت
تجهیــزات  و  مناســب  بیمارســتان  نبــود 
درمانــی و پزشــکی، حکایتــی اســت کــه 
ــا  ــار جنــوب ب ســالیان ســال محرومــان رودب
ــروز  ــه ام ــاختمانی ک ــتند؛ س ــه رو هس آن روب
ــام بیمارســتان را در ایــن شهرســتان یــدک  ن
ــی اســت کــه حــال آن  ــا ماکت می کشــد، تنه

ــت. ــی اس اورژانس
ســرانجام پــس از هجــده ســال ســاخت 
و ســاز بیمارســتان ۳2 تختخوابــی رودبــار 
جــاری  ســال  اردیبهشــت ماه  در  جنــوب 
و  شــد  افتتــاح  بهداشــت  وزیــر  توســط 
خدمات رســانی بــه جمعیــت 12۰هــزار نفــری 

ایــن شهرســتان را آغــاز کــرد.
ــد  ــالم ش ــاح اع ــان افتت ــه در زم ــد ک هرچن
رادیولــوژی،  بــه  مجهــز  بیمارســتان  ایــن 
ــکان  ــزات آزمایشــگاه و ام ــل، تجهی ــاق عم ات
بســتری بیمــار اســت، ولــی بررســی ها چیــز 

دیگــری را نشــان می دهــد.
ــج  ــن بیمارســتان تازه تاســیس درد و رن در ای
بیمــاری بــه اضافــه دردســر درمــان و شــلوغی 
بیــش از انــدازه تنهــا بخــش اورژانــس باعــث 
شــده کــه هیچ یــک از اهالــی رودبار جنــوب از 
همیــن خدمــات انــدک حتــی رضایت نســبی 
 هــم نداشــته باشــند؛ چــرا کــه جــز زایشــگاه 
و معاینــات عمومــی، هیــچ یــک از امکانــات 
دیگــر بیمارســتان فعــال نیســت و ایــن 
ــاران را غیرممکــن  مشــکل نجــات جــان بیم

ــت. ــاخته اس س
ــار  ــس بیمارســتان رودب ــراد محســنی، رئی م
جنــوب، در ایــن رابطــه می گویــد: بیمارســتان 
رودبــار جنــوب هنــوز بــه هیــچ یــک از 
تجهیــزات بیمارســتانی الزم از جملــه دســتگاه 
ــز  ــل مجه ــاق عم ــزات ات ــوژی و تجهی رادیول

ــت. نیس
ــات  ــا خدم ــر، تنه ــال حاض ــزود: در ح وی اف
پزشــکی عمومــی و زایشــگاه بیمارســتان 

ابــزار الزم و پزشــک  فعــال اســت و مــا 
ــاران  ــق بیم ــه دقی ــرای معاین ــص را ب متخص

نداریــم. مراجعه کننــده 
رئیــس بیمارســتان رودبــار جنــوب اظهــار 
داشــت: پزشــکان متخصــص بــه دلیــل نبــود 
ــه  ــرای خدمــت ب شــرایط اســکان مناســب ب
ســویی  از  و  نمی آینــد  رودبــار  شهرســتان 
ــات الزم،  ــه امکان ــتان ب ــز بیمارس ــز تجهی نی
کوتاه مــدت  در  و  اســت  زمانبــر  فرآینــدی 

نیســت. امکان پذیــر 
در  هاشــمی  قاضــی زاده   حســن  ســید 
اردیبهشــت  مــاه ســال جــاری در جمــع 
مــردم و مســئوالن بــا اشــاره بــه اینکــه رودبــار 
ــه  ــت ک ــور اس ــروم کش ــاط مح ــوب از نق جن
ــار داشــت:  ــه آن رســیدگی شــود، اظه ــد ب بای
متاســفم از اینکــه ایــن همــه محرومیــت در 
ایــن منطقــه وجــود دارد و تمامــی مســئوالن 

هــم ایــن محرومیــت را تاییــد می کننــد.
وی بــا بیــان اینکــه تمــام طراحــی بیمارســتان 
ــت  ــل اس ــال قب ــژه 18 س ــوب وی ــار جن رودب
کــه  می کشــم  خجالــت  کــرد:  تصریــح 
بیمارســتان ایــن منطقــه پــس از 18 ســال بــه 

ــام رســیده اســت. اتم
وزیــر بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی با 

ــد پــس از هیجــده  ــراز تاســف از اینکــه بای اب
ــل در  ــزات کام ــا تجهی ــتانی ب ــال بیمارس س
اختیــار مــردم قــرار می دادیــم، امــا این گونــه 
نشــد، گفــت: ایــن منطقــه بــا 12۰ هــزار نفــر 
بــا ظرفیــت  بیمارســتانی  بایــد  جمعیــت 

بیشــتری داشــته باشــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه دانشــگاه علــوم 
ایــن  تجهیــزات  تمامــی  بایــد  پزشــکی 
بیمارســتان را کامــل کنــد، گفــت: هــر قدمــی 
کــه بــرای مــردم برداریــم، نعمــت اســت 
و ذخیــره آخــرت بــرای مــا بــه  حســاب 

 . یــد می آ
جنــاب وزیــر اگــر واقعــا دلســوز مــردم 
منطقــه محــروم رودبــار جنــوب هســتید، 
آســتین همــت خــود را بــاال بزنیــد؛ چــرا 
کــه محرومــان ایــن منطقــه بــه دلیــل نبــود 
ــی جــان  ــات بهداشــتی و درمان بعضــی امکان

خــود را از دســت می دهنــد.
ــا مرکــز شهرســتان  ــادی ت ــه آخریــن آب فاصل

ــودن  ــت. نب ــر اس ــوب 16۰ کیلومت ــار جن رودب
ــتاهای  ــمت روس ــه س ــوت ب ــاده از زهکل ج
کوهســتانی باعــث شــده تــا بعضــی از کودکان 
محــروم »میــل فرهــاد« و »طبــق نمــداد« بــر 
اثــر عقــرب )الماس(گزیدگــی و مارگزیدگــی 
کــه در ایــن منطقــه فــراوان اســت، بــه علــت 
ــت  ــه بهداش ــن خان ــه نزدیک تری ــیدن ب نرس

جــان خــود را از دســت بدهنــد.
طــی  کــه  بــود  بچــه ای  پســر  عرفــان، 
نبــود  دلیــل  بــه  گذشــته  هفته هــای 
ــان  ــل ج ــل و نق ــات حم ــس و امکان آمبوالن
خــود را از دســت داد.محرومــان آفریقــای 
ایــران بــا گذشــت چندیــن ســال از پیــروزی 
انقــالب اســالمی ایــران هنــوز از ابتدایی تریــن 

حقــوق مســلم خــود محــروم هســتند. 
ــر  ــزار نف ــا 12۰ه ــوب ب ــار جن ــتان رودب شهرس
ــان  ــوب کرم ــری جن ــت در۳۳۰ کیلومت جمعی
واقــع شــده و دومیــن شهرســتان پرجمعیــت 

جنــوب ایــن اســتان اســت. رودبــار مــا

مرگ در کمین ساکنان آفریقای ایران

وضعیت بیمارستان رودبار جنوب 
اورژانسی است

چهارمحــال  ســالمت  خیریــن  مجمــع  عامــل   مدیــر 
ــن  ــوی ای ــی از س ــرح عمران ــرای ۳2 ط ــاری از اج و بختی

ــر داد.  ــتان خب ــن اس ــع در ای مجم
ــزار و 94۰  ــا ۳۳ ه ــا ب ــن طرح ه ــت: ای ــادری گف ــاس ق عب
 متــر مربــع زیربنــا در بخش هــای بهداشــتی، درمانــی 
و آموزشــی بــا بیــش از ۳۰۰ میلیــارد ریــال اعتبــار در دســت 
ــن ۳۰  ــا را بی ــن طرح ه ــرفت ای ــزان پیش ــت.وی می اجراس
تــا8۰ درصــد عنــوان و اظهــار امیــدواری کــرد: حــدود 2۰ طرح 

ــد. ــرداری می رس ــه بهره ب ــال ب ــداد امس ــن تع از ای
تفاهم نامــه مشــارکت وراث  انعقــاد  داد:  ادامــه  قــادری 
ــش  ــل بخ ــردی« در تکمی ــی دهک ــم رئیس ــوم »رحی مرح
شــیمی درمانی اطفــال کلینیــک بیمــاران خاص و ســخت درمان 
ــر  ــا خی ــه ب ــاد تفاهم نام ــار، انعق ــال اعتب ــارد ری ــا 5 میلی ب

نیکــوکار »فرهــاد اخــوان« بــا تقبــل پرداخــت یــک میلیــارد 
اورژانــس و فوریت هــای  پایــگاه  و 5۰۰ میلیــون ریــال، 
پزشــکی 115 محلــه الهیــه بروجــن و تامیــن اعتبــار ســاخت 
ــا ســقف  دانشــکده دندان پزشــکی در شهرســتان بروجــن ت
ــع در صــورت موافقــت شــورای گســترش  ــر مرب 5 هــزار مت
مجمــع                                                                                      ایــن  جــاری  ســال  اقدامــات  از  دانشــگاه ها 

ــت. اس
ــزار و 11۰  ــا 7 ه ــی ب ــرح عمران ــرداری از 2۰ ط ــادری بهره ب ق
متــر مربــع زیربنــا و بیــش از 7۰ میلیــارد ریــال اعتبــار، آغــاز 
عملیــات اجرایــی بیــش از ۳۰ طــرح بــا 15هــزار و ۳5۰ 
ــد از  ــن 1۰ درص ــع در تامی ــد مجم ــا و تعه ــع زیربن ــر مرب مت
ــی را از  ــتی و درمان ــرح بهداش ــاخت 1۰5 ط ــای س هزینه ه

ــع دانســت. ایرنــا  ــن مجم ــات ســال گذشــته ای اقدام

 گــروه جهــادی آیه هــای ایثــار در مدت زمــان فعالیــت 
حــدود 9 ســاله خــود بــا برگــزاری چندیــن اردوی جهــادی 
در حوزه هــای عمرانــی، فرهنگــی و تربیتــی  قدم هــای 
ــری  ــم رهب ــام معظ ــان مق ــه فرم ــک ب ــنی در راه لبی روش
ــر حضــور دانشــجویان در حــوزه جهــادی برداشــته   مبنــی ب

است.
ــه  ــته ب ــار  وابس ــای ایث ــجویی آیه ه ــادی دانش ــروه جه  گ
بســیج دانشــجویی دانشــگاه ولــی عصــر رفســنجان جنــوب 
در تابســتان ســال1۳87 توســط اعضــا بســیج دانشــجویی 

ــد. ــذاری ش ــگاه پایه گ ــن دانش ای
ــود   ــاله خ ــدود 9 س ــت ح ــان فعالی ــروه در مدت زم ــن گ ای
بــا برگــزاری چندیــن اردوی جهــادی در حوزه هــای عمرانــی، 
ــه  ــک ب ــنی در راه لبی ــای  روش ــی، قدم ه ــی و تربیت فرهنگ

فرمــان مقــام معظــم رهبــری مبنــی بر حضــور  دانشــجویان 
در حــوزه جهــادی برداشــته اســت. گفتنــی اســت از ابتــدای 
ــر 2۰ اردو و دوره  ــغ ب ــه امــروز بال ــا ب فعالیــت ایــن گــروه ت
جهــادی بــا حضــور و اســتقبال دانشــجویان خواهــر و بــرادر 

در مناطــق اســتان کرمــان برگــزار شــده اســت.
اقدامــات انجام شــده در ایــن دوره هــا شــامل آموزشــی 
 دوره هــای قرآنــی، احــکام و عمرانــی شــامل ســاخت 
ــوده  ــتا و... ب ــجد روس ــتایی و مس ــه روس ــل مدرس و تکمی
ــار«  ــای ایث ــادی »آیه ه ــروه جه ــر گ ــال حاض ــت. در ح اس
بــا همراهــی نهاد هــای حمایتــی از جملــه جهــاد ســازندگی 
کرمــان و دانشــگاه ولــی عصــر  در حــال برنامه ریــزی بــرای 
برگــزاری دوره هــای آموزشــی، تربیتــی و عمرانــی در مناطــق 

محــروم اســتان کرمــان اســت. راه دانــا 

ــرکت  ــرمایه گذاری ش ــای س ــر قرارداده ــارت ب ــروه نظ ــر گ مدی
ــن  ــت ای ــور از فعالی ــی کش ــرق حرارت ــد ب ــی تولی ــادر تخصص م
شــرکت در زمینــه ســرمایه گذاری خارجــی در تولیــد بــرق خبــر 
داد و گفــت: قــرارداد تولیــد بــرق بــه میــزان 5 هــزار مــگاوات بــا 
ــه بســته شــده اســت.  شــرکت ها و ســرمایه گذاران کشــور ترکی
جمشــید ســجده ای در حاشــیه نشســت ســرمایه گذاری خارجــی 
مرکــز خدمــات ســرمایه گذاری یــزد افــزود: هم اکنــون 2 ســایت 
بــرای تولیــد 2 هــزار مــگاوات نیــروگاه بــرق در شــهرهای ســاوه 
و زاهــدان بــه ایــن شــرکت ترکیــه ای تحویــل داده شــده و بقیــه 

امــور مرتبــط بــا فعالیــت ایــن شــرکت در حــال انجــام اســت. 
از  شــرکت  ســه  بــا  تفاهم نامــه  امضــای  از  همچنیــن  وی 
کشــورهای کــره جنوبــی، ژاپــن و فرانســه بــرای تولیــد ۳ هــزار و 
5۰۰ مــگاوات نیــروگاه بــرق خبــر داد و تصریــح کــرد: مذاکــرات 

ــال انجــام اســت. ــرارداد در ح ــد ق ــرای عق ب
 ســجده ای فراهم ســازی مقدمــات ســرمایه گذاری خارجــی 
و ورود ســرمایه گذاران در زمینــه تولیــد بــرق، نیازســنجی، رصــد 
ــه  ــای تفاهم نام ــازار، امض ــاز ب ــود و نی ــرایط موج ــات و ش امکان
ــروگاه و معرفــی محــل  ــات اجرایــی ســاخت نی و قــرارداد عملی
ــی  ــادر تخصص ــرکت های م ــای ش ــرح را از فعالیت ه ــرای ط اج

تولیــد بــرق حرارتــی کشــور برشــمرد.
ــرق ســرمایه گذاران  ــد ب ــی خری ــان اینکــه دوره تضمین ــا بی وی ب
ــق  ــق تواف ــت: طب ــود، گف ــخص می ش ــرارداد مش ــی در ق خارج
 و قــرارداد، ســرمایه گذاران پــس از طــی مدت زمــان خریــد 
ــازار  ــدی خــود را در ب ــرق تولی ــد ب ــی، می توانن ــروش تضمین و ف
آزاد بــه فــروش برســانند یــا نیــروگاه خــود را بــه دولــت واگــذار 

کننــد. ایرنــا 

ــاری  ــال و بختی ــارت چهارمح ــدن و تج ــت، مع ــس صنع رئی
بــه  بــن  شهرســتان  در  آســیا  متالــوژی  طــرح  گفــت: 

می رســد. بهره بــرداری 
ــی  ــای صنعت ــرای طرح ه ــه اج ــاره ب ــا اش ــی ب ــم امام نعی
ــوه  ــن زردک ــی نگی ــرح آب معدن ــت: ط ــار داش ــتان اظه اس
کــه بهتریــن آب کشــور را دارد، بــا 45 میلیــارد تومــان 

اســت. فعالیــت  آمــاده  ســرمایه گذاری 
وی بــا بیــان اینکــه رویکــرد دولــت تکمیــل پروژه هــای 
ــه  ــردگان ک ــیمی ل ــزود: پتروش ــت، اف ــوده اس ــام ب نیمه  تم
از ســال 9۰ آغــاز شــد، بــا ۳۰ درصــد پیشــرفت متوقــف 
ــه 54 درصــد  ــا ب ــع تحریم ه ــا رف ــه ســال 94 ب ــود ک شــده ب
ــروی  ــا 12۰۰ نی ــده ب ــال آین ــید و س ــی رس ــرفت فیزیک پیش

بهره بــرداری می رســد. بــه  بومــی 

ــاری  ــال و بختی ــارت چهارمح ــدن و تج ــت، مع ــس صنع رئی
بیــان کــرد: همچنیــن طــرح متالــوژی آســیا کــه تولیدکننــده 
فرومنگنــز اســت، در شهرســتان بــن بــا 8۰ درصــد پیشــرفت 
فیزیکــی در حــال تکمیــل اســت کــه در حــال حاضــر منتظــر 
1۰ میلیــارد تومــان ســرمایه گذاری اســت؛ ایــن طــرح بــا 
نیــروی   2۰۰ بــا  بــه زودی  انجام شــده  پیش بینی هــای 
ــا  ــه ب ــرداری می رســد. طــرح بازیافــت زبال ــه بهره ب انســانی ب
ــون  ــا ۳۰۰ میلی ــدرات ب ــه آهــک هی ــارد و کارخان ــزار میلی 2 ه
ــد. ــرداری می رس ــه بهره ب ــده ب ــال آین ــرف ۳ س ــز ظ ــورو نی ی

وی گفــت: ســال گذشــته در راســتای رفــع مشــکل 295 
ــوزه  ــهیالت در ح ــان تس ــارد توم ــکل دار، ۳1۰ میلی ــد مش واح
صنعــت و 1۰4 میلیــارد تومــان در حــوزه کشــاورزی پرداخــت                      

ــد. تســنیم ش

استانها

 اجرای 32 طرح عمرانی توسط خیران سالمت 
در چهارمحال و بختیاری

 تولید 5 هزار مگاوات برق 
با سرمایه گذاری ترکیه در ایران

 ۹ سال جهاد مخلصانه گروه »آیه های ایثار« 
دانشگاه ولی عصر)عج( رفسنجان در مناطق محروم

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت استان چهارمحال و بختیاری خبر داد:

بهره برداری از طرح متالوژی آسیا در شهرستان بن

فرهنگستان زبان و ادب 
منتشر کرد

 مجموعه اشعار 
شاعر مبارز در »پس از 

سکوت تا کوچ«
اســالمی  انقــالب  ادبیــات  گــروه 
فارســی  ادب  و  زبــان  فرهنگســتان 
کتــاب »پــس از ســکوت تــا کــوچ« 
را در زمینــه زندگــی و شــعر مرحــوم 
ــی زاده )1۳1۳- ــا نعمت ــتاد محمدرض اس
1۳67(، از شــاعران پیشکســوت و کمتــر 
ــالمی  ــالب اس ــات انق ــده ادبی شناخته ش

منتشــر کــرد.
ایــن مجموعــه دومیــن اثــر از »مجموعــه 
ــروه  ــت گ ــه هم ــه ب ــت ک ــنان« اس روش
ــتان  ــالمی فرهنگس ــالب اس ــات انق ادبی

ــود.  ــر می ش ــی منتش ــان و ادب فارس زب
مجموعــه روشــنان، سلســله ای اســت از 
نوشــته ها بــا صبغــه تحقیقــی در معرفــی 
علمــی بــزرگان و پیشکســوتان نظــم 
ــدف آن  ــه ه ــالمی ک ــالب اس ــر انق و نث
ــی اســت کــه در  ــه بزرگان معرفــی عالمان

ــد. ــگام بوده ان ــه پیش ــن عرص ای
ویژگی هــای متفــاوت شــعری و تربیــت 
ــور در  ــوب و حض ــاعران جن ــلی از ش نس
ــد  ــی چن ــی ط ــارزات سیاس ــه مب عرص
دهــه )از روزگار ملــی شــدن صنعــت 
نفــت تــا انقــالب اســالمی( و نیز شــرکت 
ــگاه  ــدس، جای ــاع مق ــای دف در میدان ه
ــر  ــارزات معاص ــعر و مب ــی را در ش خاص
ــرده  ــی زاده ایجــاد ک ــرای مرحــوم نعمت ب

اســت. 
بخــش عمــده ای از ســروده های مجموعه 
ــای  ــن در مجموعه ه ــش از ای ــر پی حاض

ــر  ــای دیگ ــکوت« و کتاب ه ــس از س »پ
اســتاد نعمتی زاده منتشــر شــده بــود؛ اما 
ــه  ــه در مجموع ــاری ک ــده آث ــش عم بخ
ــه  ــار ب ــتین ب ــرای نخس ــده، ب ــر آم حاض

چــاپ رســیده اســت. 
مجمــوع  اینکــه  ذکــر  شــایان  نکتــه 
آثــار مرحــوم نعمتــی زاده بیــش از آن 
ــرد  ــر گ ــن دفت ــه در ای ــت ک ــزی اس چی
ــه، از  ــن مجموع ــع، در ای ــده و درواق آم
نمونه هــای  و  سیاه مشــق ها  آوردن 
صرف نظــر  وی  اولیــه  یادداشــت های 

ــت. ــده اس ش
ــه  ــه ای در زمین ــی، مقدم ــمار زندگ سالش
شــعر و زندگــی زنده یــاد نعمتــی زاده 
ــر ســید جعفــر حمیــدی،  ــم دکت ــه قل )ب
اســتاد دانشــگاه شــهید بهشــتی تهــران(، 
ســروده هایی کــه شــاعران دیگــر بــه 
و  اهــدا کرده انــد  نعمتــی زاده  اســتاد 

شــاعر  ایــن  ســروده های  ســرانجام 
نوگــرای جنوبــی و مجموعــه ای از تصاویــر 
را  ایــن کتــاب  مندرجــات  اســناد،  و 

می دهنــد. تشــکیل 
ــار نیمایــی   اشــعار ایــن دفتــر شــامل آث
و چهارپاره هــا و غزل هــا و دوبیتی هــا 
و رباعی هــا و ســروده های نعمتــی زاده 
اســت کــه تاریــخ ســروده شــدن آن هــا 
              1۳67 تــا   1۳۳۰ ســال های  بیــن 

ــت. اس
ــه  ــوچ«، مجموع ــا ک ــس از ســکوت ت »پ
اشــعار محمدرضــا نعمتــی زاده اســت 
ــی ــا ترک ــر محمدرض ــر دکت ــر نظ ــه زی  ک

ــالمی  ــالب اس ــات انق ــروه ادبی ــر گ  مدی
گردآوری شــده و انتشــارات فرهنگســتان 
زبــان و ادب فارســی آن را در 48۰ صفحه 
و بــا شــمارگان 5۰۰ نســخه، به بهــای 5۰۰ 

هــزار ریــال منتشــر کرده اســت.

#میراث_ معنوی

روزنه
جریان سازی در نشر ارزش های 
دفاع مقدس، بسیار مهم است

 مدیــر کل بنیــاد حفــظ آثــار و نشــر ارزش هــای دفــاع 
ــازی در  ــت: جریان س ــاری گف ــال و بختی ــدس چهارمح مق
نشــر ارزش هــای دفــاع مقــدس بســیار مهــم و نمــود آن در 

ــت. ــور اس ــان ن ــای راهی اردوه
ــاع  ــان دف ــا گفتم ــه ب ــرد: در رابط ــار ک ــی اظه ــاس عباس  عب
ــه جامعــه  ــاه آمده ایــم و در معرفــی ارزش هــا ب مقــدس کوت

ــم. ــل نکرده ای ــد عم ــه بای ــه ک آن گون
ــه  ــه هم ــوط ب ــدس مرب ــاع مق ــه دف ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــه  ــردن آن ب ــور ک ــا محص ــازی ی ــت و دولتی س ــه اس جامع
ــزود: جریان ســازی در  ــک ارگان خــاص آســیب اســت، اف ی
نشــر ارزش هــای دفــاع مقــدس بســیار مهــم و نمــود آن در 

ــور اســت. ــان ن اردوهــای راهی
مدیــر کل بنیــاد حفــظ آثــار و نشــر ارزش هــای دفــاع مقدس 
چهارمحــال و بختیــاری بــا بیــان اینکــه پــس از چندین ســال 
ــی از  ــچ اطالعات ــوز هی ــذرد، هن ــی می گ ــگ تحمیل ــه از جن ک
ــم، تاکیــد  نقــش تاریخــی اســتان در جنــگ تحمیلــی نداری
کــرد: نقــش و حضــور اســتان در هشــت ســال دفــاع مقدس 
بســیار موثــر و بی بدیــل بــوده اســت؛ لــذا بایــد تــالش کنیــم 
تــا مســتندات مربــوط بــه ایــن حضــور را جمع بنــدی کنیــم.

ــر اســتان چــاپ ۳۰  ــه ســهم ه ــر اینک ــد ب ــا تاکی عباســی ب
عنــوان کتــاب در حــوزه دفــاع مقــدس اســت کــه بایــد توزیــع 
شــود، اضافــه کــرد: فرهنــگ دفــاع مقــدس بایــد وارد بطــن 

و متــن جامعــه شــود.
وی خاطرنشــان کــرد: یکــی از راه هــای ترویــج فرهنــگ ایثــار 
و شــهادت و شناســاندن ارزش هــای دفــاع مقدس، اســتفاده 
از بازی هــای رایانــه ای اســت؛ بازی هایــی کــه هم اکنــون 
ــی و گاه  ــد اخالق ــق ض ــتند، مصادی ــه هس ــطح جامع در س
درســت  برنامه ریزی هــای  بــا  دارنــد؛  زیــادی  سیاســی 

ــرد. خبــر فارســی ــتفاده ک ــت اس ــن ظرفی ــوان از ای می ت

 برگزاری یادواره شهدای اصناف یزد 
و ۱۷ هزار شهید ترور در یزد  

 رئیــس بســیج اصنــاف اســتان یــزد از برگــزاری یــادواره 
شــهدای اصنــاف یــزد و 17 هــزار شــهید تــرور خبــر داد.

  ســرگرد علی اصغــر ســلمانی در دیــدار بــا فرمانــده ســپاه 
ــادواره شــهدای  ــه برگــزاری ی ــا اشــاره ب ــر اســتان، ب الغدی
اصنــاف یــزد از 1۳ تــا 19 تیرمــاه از ســاعت 5 و ۳۰ دقیقــه 
تــا 8 گفــت: یکــی از برنامه هــای روز همایــش ویــژه 
ــه برگــزار  ــه اســت  کــه در همیــن هفت آرایشــگاه های زنان

می شــود.
ــیج  ــوان بس ــش بان ــدن بخ ــال ش ــه فع ــاره ب ــا اش وی ب
ــدازی  ــا راه ان ــبختانه ب ــت: خوش ــزد گف ــتان ی ــاف اس اصن
ایــن بخــش، تحــول بســیار خوبــی در ارتبــاط بــا صنــوف 
مربــوط بــه بانــوان در اســتان یــزد صــورت گرفتــه و 
برنامه هــای مختلــف و متنــوع مناســب ایــن قشــر برگــزار 
ــه  ــزد ادام ــتان ی ــاف اس ــیج اصن ــت.رئیس بس ــده اس ش
ــازار، بحــث  ــا ب ــاط ب ــم در ارتب داد: یکــی از موضوعــات مه
ــته  ــه در گذش ــت ک ــازار اس ــی در ب ــای دین ــت علم محوری
بســیار پررنــگ بــود؛ ولــی متاســفانه االن نســبت بــه قبــل 

تســنیم  کم رنگ تــر شــده اســت. 

 مجهز شدن تمام شهرهای کشور 
 به اینترنت نسل سوم 

تا پایان امسال
وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات در  کیمیای وطن
ســفر بــه جیرفــت گفــت: تــا پایــان امســال همه شــهرهای 

کشور به اینترنت نسل سوم مجهز می شوند. 

دکتــر واعظــی بررســی مســائل و مشــکالت و کمبودهــای 
 حــوزه ارتباطــات را در شــهرهای جیرفــت و عنبرآبــاد 
و از ســویی ســه برابــر شــدن پهنــای بانــد ایــن مناطــق را 
ــه جیرفــت دانســت. ــن هــدف ســفر امــروزش ب مهم تری

وی بــا بیــان اینکــه در ایــن ســفر 2۳۰ روســتا بــه اینترنــت 
متصــل می شــوند، همچنیــن از تجهیــز 242 روســتای 

کشــور تــا پایــان عمــر دولــت یازدهــم خبــر داد.

آیت هللا دهکردی از سرمایه های 
دینی و اجتماعی کشور است

 نماینــده ولــی فقیــه در چهارمحــال و بختیــاری و امــام 
ذخایــر  از  دهکــردی  آیــت هللا  شــهرکرد گفــت:   جمعــه 
و ســرمایه های دینــی و اجتماعــی کشــور و الگــوی شــاخصی 

ــرای همگان اســت.  ب
ــت  ــش نکوداش ــام در همای ــی نکون ــالم محمدعل حجت االس
آیــت هللا ســید ابوالقاســم نجفــی دهکــردی در فرهنگســرای 
از مهم تریــن  افــزود: بصیــرت و زمان شناســی  شــهرکرد 
ــام  ــه واالمق ــن فقی ــود. ای ــردی ب ــت هللا دهک ــای آی ویژگی ه
هیــچ گاه در دســتگاه طاغــوت وارد نشــد و همــواره بــا روحیــه 
ــردم را از  ــت و م ــت گام برمی داش ــیر مقاوم ــی در مس انقالب

فتنه هــای زمــان آگاه می کــرد.
نکونــام همچنیــن نفوذشناســی را از دیگــر ویژگی هــای ایــن 
عالــم ربانــی دانســت و افــزود: درون نگــری و بیگانه ســتیزی 
ویژگــی مهمــی اســت کــه از مقتضیــات امــروز جامعــه اســت 
و مقــام معظــم رهبــری هــم بارهــا بــر آن تاکیــد داشــته اند و 

بایــد بــه آن بســیار توجــه کــرد.
ــردی ــت هللا دهک ــای آی ــه کتاب ه ــر مطالع ــد ب ــا تاکی  وی ب

خاطرنشــان کــرد: بایــد تــالش کــرد تــا ایــن الگوهــای واال بــه 
 جوانــان معرفــی شــوند. نماینــده ولــی فقیــه در چهارمحــال 
و بختیــاری از تشــکیل دبیرخانــه دائمــی فقاهــت و مرجعیــت 
ــی  ــر، معرف ــن ام ــق ای ــا تحق ــر داد و گفــت: ب در اســتان خب
ــتری  ــت بیش ــا جدی ــتان ب ــی اس ــی و علم ــای فقه چهره ه
ــی اســت ســید ابوالقاســم نجفــی  ــری می شــود. گفتن پیگی
ــری در  ــم قم ــرن چهارده ــیعه در ق ــای ش ــردی از فقه دهک
دهکــرد )شــهرکرد( بــود کــه تحصیالتــش را در اصفهــان آغــاز 
و در عــراق تکمیــل کــرد. او از ۳7 ســالگی در مدرســه صــدر 
اصفهــان بــه تدریــس و فتــوا مشــغول شــد و میــرزا حبیب هللا 
رشــتی از اســتادان وی بــود. او خــود نیــز شــاگردانی تربیــت 
ــاری چــون »منبرالوســیله« و »لمعــات« در شــرح  کــرد و آث

دعــای ســمات از او بــر جــای مانــده اســت. ایرنــا 

غدیــر  بین المللــی  بنیــاد  عامــل  مدیــر 
بصیرت افزایــی،  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا 
معرفت افزایــی و فرهنگ ســازی مهم تریــن 
ــت  ــت و والی ــه امام ــای ده ــداف برنامه ه اه
اســت، از برگــزاری بیــش از 1۰۰ هــزار برنامــه 

ــر داد. ــور خب ــر در کش ــوع غدی ــا موض ب
ــری  ــش در نشســت خب   حســین ظریف من
بــا اصحــاب رســانه یــزد بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــت  ــت و والی ــه امام ــذاری ده ــس از نامگ پ
برنامه هــای مرتبــط بــا ایــن روزهــا گســترش 
بســیار زیــادی پیــدا کــرد، اظهــار داشــت: در 
ــا  ــط ب ــای مرتب ــداد برنامه ه حــال حاضــر تع
موضــوع غدیــر و بحــث امامــت و والیــت در 

کشــور بســیار زیــاد و تاثیرگــذار اســت. 
ــالش الزم  ــام ت ــه تم ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
ــا  ــط ب ــای مرتب ــه برنامه ه ــه ک ــورت گرفت ص
ایــن موضــوع عــالوه بــر رشــد کمــی، بــا رشــد 
کیفــی خوبــی هــم همــراه شــود، خاطرنشــان 
ــرای  ــزی ب ــه برنامه ری ــده ک ــعی ش ــرد: س ک
ــت ترین  ــاس درس ــر اس ــا ب ــرای برنامه ه اج
روایــات صــورت پذیــرد و تمــام برنامه هــا 

ــد. ــته باش ــی داش ــه بصیرت افزای جنب
ــه  ــر ب ــی غدی ــاد بین الملل ــل بنی ــر عام مدی
ــه  ــوان برنام ــزار عن ــش از 1۰۰ ه ــزاری بی برگ
تبیینــی فرهنگــی در ارتبــاط بــا غدیــر اشــاره 
ــرورت  ــه ض ــه ب ــا توج ــه داد: ب ــرد و ادام ک

درگیــر شــدن تمــام مــردم کشــور بــا موضــوع 
غدیــر و امامــت و والیــت، ایــن برنامه هــا در 
ــود. ــزار می ش ــور برگ ــتان های کش ــام اس تم

ایــن  اجرایــی  برنامه هــای  ظریف منــش 
بــه دو حــوزه اســتانی و ملــی  را  روزهــا 
بــر  عــالوه  و گفــت:  تقســیم بندی کــرد 
برنامه هــای اســتانی کــه در هــر اســتان 
ــر  ــود، ه ــزار می ش ــه برگ ــورت جداگان ــه ص ب
اســتان در کشــور متولــی برگــزاری دســت کم 
یــک برنامــه بــزرگ ملــی بــا موضــوع غدیــر 

ــت. اس
وی بــا بیــان اینکــه برنامه هــای دهــه امامــت 
و والیــت امســال از 1۰ تــا 18 شــهریور انجــام 

مهم تریــن  از  یکــی  داد:  ادامــه  می شــود، 
اهدافــی کــه از برگــزاری برنامه هــای فرهنگــی 
و جشــن های دهــه امامــت و والیــت در نظــر 
گرفتــه شــده، فرهنگ ســازی و معرفت افزایــی 
ــرت و  ــت، بصی ــت، والی ــر، امام ــوزه غدی در ح
ــن  ــا ای ــان ب ــژه جوان ــه، به وی ــنایی جامع آش

موضوعــات اســت.
غدیــر  بین المللــی  بنیــاد  عامــل  مدیــر 
ــن  ــداف ای ــق اه ــانه ها را در تحق ــش رس نق
ــت:  ــد و گف ــم و حســاس خوان ــا مه برنامه ه
تاثیرگــذاری  بــرای  الزم  برنامه ریزی هــای 
ــورت  ــم ص ــور ه ــارج از کش ــا در خ برنامه ه
ــنا  ــرای آش ــه ب ــه هم ــت ک ــه و الزم اس گرفت
شــدن جهانیــان بــا مبانــی اســالم نــاب 
ــت  ــت و والی ــئله امام ــدی)ص( و مس محم

تــالش کنیــم. تســنیم

مدیر عامل بنیاد بین المللی غدیر:

بیش از ۱۰۰ هزار برنامه با موضوع غدیر در کشور برگزار می شود



از مشــکات شــایع ســامتی  آفتاب ســوختگی، یکــی 
ــل اگــر در شــرایط  ــن دلی ــه همی در فصــول گــرم اســت؛ ب
اورژانســی آفتاب ســوختگی قــرار گرفتیــد، بایــد راهکارهــای 

ــد. ــی را بدانی درمان
متاســفانه بــر اســاس آمار هــا بســیاری از افــراد در سراســر 
ــتفاده  ــی اس ــدازه کاف ــه ان ــاب ب ــد آفت ــرم ض ــان از ک جه
نمی کننــد. آفتاب ســوختگی یکــی از عــوارض اســتفاده 
نکــردن از وســایل محافظتــی در مقابــل نور خورشــید اســت 
ــاد  ــوزش، ایج ــارش، س ــاب، خ ــزی، الته ــبب قرم ــه س ک

ــود. ــت می ش ــطح پوس ــم س ــز زخ ــی و نی ــاول ، کم آب ت
افــراد به ویــژه در مناطــق ســاحلی بیشــتر در معــرض 
ــدازه  ــه ان ــایه بان ب ــرا س ــد؛ زی ــرار دارن ــوختگی ق آفتاب س
کافــی وجــود نــدارد و نیــز ســطح آب و شــن و ماســه های 

مجــاور ســاحل ماننــد آینــه نــور خورشــید را بــا قــدرت زیــاد 
بازتــاب می دهنــد.

از  بایــد  نخســت  گام  در  آفتاب ســوختگی  فــرد دچــار 
ــه  ــات ب ــزد و آب و مایع ــور خورشــید بپرهی ــا ن مجــاورت ب
انــدازه کافــی بنوشــد. یکــی از دمنوش هــای گیاهــی 
ــواع  مفیــد در ایــن دوران چــای ســبز اســت کــه حــاوی ان
آنتی اکســیدان های ضــروری بــرای ترمیــم و بازســازی 

اســت. پوســتی  آســیب دیده  ســلول های   DNA
ــوان  ــن می ت ــا همچنی ــی معجزه آس ــوش گیاه ــن دمن از ای
ــتفاده  ــدن اس ــوی ب ــول شست وش ــک محل ــوان ی ــه عن ب
بــا  را  پوســت  ســطح  آســیب دیده  موضــع  و  کــرد 
چــای ســبز آغشــته کــرد تــا درد و التهــاب آن از بیــن                           

خبرنــگاران باشــگاه  بــرود. 

ــامیدنی  ــی و آش ــواد غذای ــر م ــارت ب ــس اداره نظ رئی
ســازمان غــذا و دارو گفــت: ســامت آب معدنى هــاى در 

ــد نیســت. ــاب مــورد تایی ــور آفت معــرض ن
نســترن محمــدى، رئیــس اداره نظــارت بــر مــواد غذایی 
و آشــامیدنی بــا منشــأ گیاهــی ســازمان غــذا و دارو، بــا 
اشــاره بــه اینکــه بــا شــروع فصــل گرمــا مصــرف بعضــى 
ــد،  ــدا مى کن ــش پی ــى افزای ــواد غذای ــیدنى ها و م نوش
ــا  ــش دم ــل افزای ــه دلی ــتان ب ــل تابس ــت: در فص گف

ــد. ــش می یاب ــا افزای ــرف آب معدنى ه ــد و مص خری
ــد  ــامتى بای ــظ س ــور حف ــه منظ ــه ب ــان اینک ــا بی وى ب
بعضــى نــکات را مــورد توجــه قــرار داد، عنــوان کــرد: بــه 
ــى  ــواد غذای ــد م ــگام خری ــم هن ــه مى کنی ــردم توصی م
ــر روى  ــده ب ــکات درج ش ــى ن ــه بعض ــیدنى ها ب و نوش

ــد. محصــول توجــه کنن
ــا درج  ــر روى آن ه ــه ب ــى ک ــزود: محصوالت ــدى اف محم
ــدارى  ــک نگه ــک و خن ــاى خش ــد در ج ــه بای ــده ک ش
شــوند، نبایــد در معــرض نــور آفتــاب و حــرارت به ویــژه 
در فصــل گرمــا قــرار گیرنــد؛ زیــرا در ایــن صــورت 
ســامت ایــن مــواد غذایــى و نوشــیدنى بــه خطــر 

مى افتــد.
ــامیدنی  ــی و آش ــواد غذای ــر م ــارت ب ــس اداره نظ رئی
ــه  ــاره ب ــا اش ــذا و دارو ب ــازمان غ ــی س ــأ گیاه ــا منش ب
ســامت آب معدنى هایــى کــه در برابــر آفتــاب قــرار 
ــه  ــى ک ــامت آب معدنى های ــرد: س ــان ک ــد، بی مى گیرن
در جلــو فروشــگاه ها در برابــر آفتــاب قــرار دارنــد، مــورد 

ــت. صــدای ســامت ــذا و دارو نیس ــازمان غ ــد س تایی

 معجزه چای سبز

راهکار های اورژانسی برای درمان »آفتاب سوختگی« 
هشدار سازمان غذا و دارو:

آب معدنى هاى جلوى مغازه ها را نخرید

انجام این کار مانع از 
گرمازدگی نمی شود

ــان  ــی گیاه ــن علم ــس انجم ــی، رئی ــر رضای محمدباق
دارویــی، گفــت: خنــک کــردن پاهــا بــا آب در جلوگیری 
ــع  ــرای رف ــدام ب ــن اق ــوده و اولی ــر ب از گرمازدگــی مؤث
گرمازدگــی، شست وشــوی پاهــا بــا آب خنــک اســت.

وی تصریــح کــرد: بــرای مقابلــه بــا گرمازدگــی از 
گرفتــن دوش آب ســرد بایــد خــودداری کــرد؛ چــرا کــه 
ایــن موضــوع می توانــد عــوارض نامطلوبــی بــه دنبــال 

داشــته باشــد.
ــاره  ــا اش ــی ب ــان داروی ــی گیاه ــن علم ــس انجم رئی
ــف از  ــنین مختل ــی در س ــرایط گرمازدگ ــه ش ــه اینک ب
جملــه نــوزادان، جوانــان و ســالخوردگان متفــاوت 
اســت، گفــت: گرمازدگــی در کان شــهرها ماننــد تهــران 
معمــوال همــراه بــا اســترس اســت و موضوعاتــی ماننــد 
ــه  ــد ک ــتر کن ــدن را بیش ــرق ب ــد تع ــک، می توان ترافی
ــی  ــوارض گرمازدگ ــش ع ــبب افزای ــوع س ــن موض ای

ــد. ــد ش خواه
 عرقیات و اسانس های گیاهی، مرهمی بر 

گرمازدگی
ماننــد  گیاهــی  دمنوش هــای  افــزود:  رضایــی 
ــت  ــتن خاصی ــل داش ــه دلی ــان ب ــو و گل گاوزب به لیم
ــر  ــودن، می تواننــد در ایــن زمینــه مؤث آرامش بخــش ب

ــند. باش
وی ایجــاد التهــاب و ابتــا بــه اســهال را از جملــه 
ــه دلیــل  عــوارض گرمازدگــی اعــام کــرد. همچنیــن ب
مصــرف کــم آب، ایجــاد ســنگ کلیــه در افــراد  گرمــازده 

ــد. ــش یاب ــد افزای می توان
رئیــس انجمــن علمــی گیاهــان دارویــی خاطرنشــان 
ــج،  ــد بیدمشــک، بهارنارن ــی مانن ــات گیاه ــرد: عرقی ک
گاب، کاســنی، شــاتره و نعنــا بــرای جلوگیــری از 
ــد و  ــوارض آن، مفی ــردن ع ــرف ک ــا برط ــی ی گرمازدگ

ــت. ــر اس مؤث
ــوارض  ــی از ع ــاد، یک ــق زی ــرد: تعری ــار ک ــی اظه رضای
ــه  ــدن ب ــق آب ب ــن طری ــه از ای ــت ک ــی اس گرمازدگ

ــتفاده از  ــا اس ــد؛ ب ــش می یاب ــمگیری کاه ــور چش ط
شــربت های گیاهــی ماننــد تخــم شــربتی، خاکشــیر، 
ــدن  ــداری آب در ب ــت نگه ــه ظرفی ســکنجبین و قدوم
افزایــش می یابــد و درنتیجــه تعریــق بــه کنــدی 

انجــام می شــود.
وی اظهــار کــرد: مصــرف اســانس های گیاهــی ماننــد 
رزمــاری، گل بنفشــه و محمــدی می توانــد حالــت 
افــراد  را در  از گرمازدگــی  ناشــی  تهــوع و ســردرد 

ــد. ــش ده ــازده کاه گرم
رئیــس انجمــن علمــی گیاهــان دارویــی مصــرف 
ســکنجبین و کاهــو را نیــز بــرای جلوگیــری از گرمازدگی 
مناســب دانســت و گفــت: مصــرف آن هــا عــاوه 
ــوارش ــتگاه گ ــب دس ــت مناس ــه فعالی ــک ب ــر کم  ب
راهــکاری درســت بــرای مقابلــه بــا ایــن عارضــه اســت.
ــا  ــه ب ــرای مقابل ــت را ب ــرف دوغ و ماس ــی مص رضای
گرمازدگــی بســیار مؤثــر اعــام کــرد و گفــت: مصــرف 
خیــار بــا ماســت یــا ســکنجبین بــرای ایــن کار مؤثــر و 

ــد اســت. ایرنــا مفی

دکتــر رســول دینارونــد بــا بیــان اینکه هــدف نظام 
دارویــی در ایــران و در جهــان، تولیــد دارو نیســت، 
بلکــه نظــام دارویــی مجموعــه ای از ضوابــط و 
مقــررات و ذی نفعــان حــوزه اســت، گفــت: قانــون 
بــه صــورت شــفاف منــع کــرده کــه دولــت بــرای 
اشــباع  دلیــل  بــه  اقتصــادی،  فعالیت هــای 
ــون  ــل قان ــی ذی ــد؛ ول ــاد کن ــار ایج ــازار انحص ب
ــاخته  ــتثنی س ــامت را مس ــوزه س ــل ۴۴، ح اص
ــای  ــات و محدودیت ه ــطح بندی خدم ــت. س اس
ــت.  ــی اس ــل ارزیاب ــتا قاب ــن راس ــه در ای مربوط
البتــه در عرصه هــای تولیــد، واردات و توزیــع دارو 
هیچ گونــه محدودیتــی بــه جــز رعایــت ضوابــط و 

ــت مطــرح نیســت. کســب صاحی

ــی  ــازار داروی ــه ب ــث ک ــن بح ــوص ای وی درخص
ــزرگ اســت،   ــار بعضــی از شــرکت های ب در اختی
ــه  ــوط ب ــرکتی من ــر ش ــه ه ــرد: درنتیج ــار ک اظه
دارو  واردات  بــرای  می توانــد  ضوابــط  رعایــت 
ــرکت های  ــه ش ــت ک ــی اس ــد. طبیع ــت کن فعالی
ــازار  ــعه ب ــرای توس ــتری ب ــدرت بیش ــر، ق بزرگ ت
دارنــد و مــا نمی توانیــم بــازار را بــه طــور مســاوی 

ــم. ــده ای تقســیم کنی ــن ع بی
دینارونــد دربــاره شــرکت های تولیــد و توزیع کننــده 
زمینــه  در  شــرکت   ۱۰۰ از  بیــش  دارو گفــت: 
تولیــد فعالیــت می کننــد. در توزیــع دارو نیــز 
شــرکت های متعــددی وجــود دارنــد و هیــچ 
محدودیتــی در ایــن زمینــه وجــود نــدارد. حــدود 

ــع  ــی توزی ــرکت اصل ــش ش ــش، ش ــال پی ۱۰ س
دارو داشــتیم و در حــال حاضــر ۵۰ شــرکت توزیــع 
ــازار در  ــد ب ــش از ۸۰ درص ــه بی ــم. البت دارو داری
اختیــار همــان ۱۰ شــرکت توزیع کننــده اول اســت.

معــاون وزیــر بهداشــت ادامــه داد: در عرضــه دارو 
ــراد  ــه اف ــر ک ــن نظ ــی از ای ــچ محدودیت ــز هی نی
خاصــی می تواننــد داروخانــه تاســیس کننــد 
وجــود نــدارد؛ البتــه رتبه بنــدی و ســطح بندی 

ــود دارد. ــه وج ــن زمین ــی در ای خاص
وی افــزود: هــر دارو یــا تجهیــزات پزشــکی کــه در 
ــرکت ها  ــد، ش ــذا و دارو باش ــازمان غ ــت س لیس
می تواننــد بــرای واردات آن رقابــت کننــد. ضوابــط 
ــی  ــای واردات ــه کااله ــه هم ــور اســت ک ــا این ط م
ــل  ــم مح ــی ه ــوند؛ یعن ــت ش ــد ثب ــامت بای س
ــدور  ــرایط ص ــم ش ــود و ه ــخص ش ــد مش تولی
مجــوز در کشــور تولیدکننــده شــفاف باشــد. 

ــی را  ــد کاالی ــی می خواه ــازنده وقت ــه س درنتیج
ــال  ــل ســیب و پرتق ــن کاال را مث ــد، ای عرضــه کن
عرضــه نمی کنــد؛ بلکــه نماینــده ویــژه ای دارد کــه 
ــاع  ــت و دف ــران حفاظ ــازار ای ــد از آن کاال در ب بای
کنــد؛ زیــرا مشــکاتی پــس از فــروش وجــود دارد 

ــد پاســخگو باشــد. کــه صاحــب کاال بای
 کاهش واردات دارو و آسیب به منافع 

برخی 
دینارونــد دربــاره کاهــش واردات دارو و اســتفاده 
از سیاســت واردات مــوازی گفــت: اینکــه واردات 
 ۹۰ مثــل  دارویــی  بحــران  ســال های  در  دارو 
تاکنــون   ۹۳ ســال های  از  بیــش   ۹۲ و   ۹۱ و 
بــوده، واقعیتــی اســت کــه نشــان می دهــد 
ــت  ــم سیاس ــه و ه ــش یافت ــا کاه ــم قیمت ه ه
 واردات مــوازی در ایــن کاهــش موثــر بــوده 

است.

 واردات داروهای تک نسخه ای ممنوع 
شد

ــذا و  ــازمان غ ــی س ــط عموم ــام رواب ــر اع ــا ب بن
دارو، دینارونــد دربــاره ممنوعیــت واردات داروهای 
تک نســخه ای گفــت: ســال گذشــته در قانــون 
برنامــه ششــم در مجلــس بحــث ممنوعیــت 
واردات داروهــای تک نســخه ای مطــرح شــد. 
ایــن داروهــا در فهرســت رســمی داروهــای ایــران 
ــز پزشــک  ــرار و تجوی ــت اضط ــه جه نیســتند و ب

می شــدند. وارد 
وی افــزود: بــه محــض طــرح ممنوعیــت واردات 
ایــن داروهــا، واردات ایــن مــوارد را ممنــوع و بــه 
هــال احمــر اعــام کردیــم کــه آن هــا ایــن داروها 
را وارد کننــد. در ســال ۹۶ بــا ابــاغ قانــون برنامــه 
ششــم، واردات داروهــای تک نســخه ای بــه طــور 

کامــل ممنــوع شــد. ایســنا
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رئیس سازمان غذا و دارو مطرح کرد:

ممنوعیت واردات داروهای تک نسخه ای

تازههایپزشکی

 کشف ارتباط آسم نوزادان 
با رژیم غذایی شیرین مادر

 بررســی اطاعــات جمع آوری شــده از ۹ هــزار مــادر 
ــه  ــد ک ــان می ده ــادی نش ــال ۱۹۹۰ می ــودک از س و ک
 زیــاده روی مــادران بــاردار در مصــرف قنــد و شــکر 
ــه بیماری هایــی از قبــل آســم و ســایر  احتمــال ابتــا ب

ــد. ــدید می کن ــی را تش ــای التهاب بیماری ه
محققــان همچنیــن دریافتنــد احتمــال ابتــا بــه آســم 
در نــوزادان مادرانــی کــه در طــول دوران بــارداری روزانــه 
بیــش از پنــج قاشــق چای خــوری شــکر یــا دو بطــری 
ــورت  ــه ص ــد ب ــا ۲۰ درص ــد ت ــرف می کنن ــابه مص نوش

ــد. ــش می یاب ــی افزای قطع
ــه  ــمندان ب ــواره دانش ــته، هم ــرن گذش ــول نیم ق در ط
ــاب  ــاری الته ــروز بیم ــی ب ــل اصل ــف عام ــال کش دنب
ریــه یــا آســم بودنــد کــه خوشــبختانه در ایــن مطالعــه 
مشــخص شــد کــه مصــرف بیــش از حــد قنــد، حتــی 
ــد. ــد می کن ــارداری تهدی ــن را در دوران ب ــامت جنی س

ــاره  ــات درب ــف شــاهین، مســئول مطالع پروفســور صی
تاثیــر قنــد در ســامت مــادر و نــوزاد از دانشــگاه 
کوئین مــری، اظهــار کــرد: نتایــج مطالعــه اخیــر دربــاره 
ــه و آســم  ــاب ری ــروز بیماری هــای الته ــد در ب ــر قن تاثی
بــه نوعــی بیانگــر خطــرات پیــروی از رژیــم غذایــی بــا 

ــت. ــی اس ــورهای غرب ــازاد در کش ــد م قن
وی گفــت: خوشــبختانه بــا تمهیــدات الزم و آموزش هــای 
عــوارض  می تــوان  بــاردار  مــادران  بــه  ضــروری 
 ناخواســته مصــرف بیــش از حــد قنــد و شــکر را کنتــرل 

کرد. ایسنا

 مشکل در خوابیدن 
از نشانه های اولیه آلزایمر است

نتایــج یــک مطالعــه کوچــک توســط محققــان دانشــگاه 
ویسکانســین نشــان می دهــد افــراد در معــرض ریســک 
بیــش از حــد عــادی ابتــا بــه آلزایمــر کــه دارای کیفیــت 
خــواب بدتــر، مشــکات خــواب بیشــتر و خواب آلودگــی 
در طــول روز هســتند، دارای نشــانگرهای بیشــتر بیماری 
ــانی  ــا کس ــه ب ــان در مقایس ــع نخاعی ش ــر در مای آلزایم

هســتند کــه مشــکات خــواب ندارنــد.
ــامل  ــان ش ــط محقق ــده توس ــانگرهای مشخص ش نش
 نشــانه های پروتئین هــای آمیلوئیــد و تــاو، آســیب 
و التهــاب ســلول مغــزی، همگــی بــا احتمــال ابتــا بــه 

آلزایمــر مرتبــط بودنــد.
آمیلوئیــد، پروتئینــی اســت کــه موجــب تشــکیل و چنــد 

ــا می شــود. ــر شــدن پاک ه براب
تــاو، پروتئینــی اســت کــه ریزلوله هــا را تثبیــت می کنــد. 
ایــن دو پروتئیــن در مغــز افــراد مبتــا بــه آلزایمــر یافت 

شــده و نشــانگر اصلــی ایــن بیمــاری تلقــی می شــوند.
می گویــد:  این بــاره  در  تحقیــق  تیــم  سرپرســت 
»مطالعــه مــا نشــان مــی دهــد خــواب فاکتــور 
ــد  ــر اســت. حــال بای ــه آلزایم ــا ب ــرای ابت پرخطــری ب
ــا  ــه آی ــاره انجــام شــود ک ــات بیشــتری در این ب تحقیق
ــد  ــز خواه ــر مغ ــدی ب ــر مفی ــواب دارای تاثی ــود خ بهب

بــود؟« مهــر

تغذیه

 مواد غذایی مفید 
برای روزهای گرم تابستان

در تابســتان، تامیــن آب و الکترولیت هــا بــرای بــدن 
کــودکان از اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت؛ بــه همیــن 
دلیــل توصیــه متخصصــان تغذیــه آن اســت کــه در 
ــواد  ــی از م ــروز گرمازدگ ــگیری از ب ــرای پیش ــتان ب تابس
از  بیــش  مایعــات،  و  خوش طعــم  خنــک،  غذایــی 

زمان هــای دیگــر اســتفاده شــود.
 ترغیب کودکان به مصرف انواع میوه های 

تابستانی
ــه  ــوع و خوش طعــم ب مصــرف میوه هــای تابســتانی متن
ــه  ــد توج ــن بای ــه والدی ــود. البت ــه می  ش ــودکان توصی ک
کننــد کــه کــودکان وابســته بــه نــوع طعــم میوه هــا 
ــای  ــی میوه ه ــرف بعض ــه مص ــل ب ــت تمای ــن اس ممک
تابســتانی را  بیــش از ســایر میوه هــا از خــود نشــان 

ــد. دهن
گیــاس   ،)C ویتامیــن  غنــی  )منبــع   توت فرنگــی 
ــاح( ــا و ام ــی ویتامین ه ــع غن ــو )مناب ــو و زردآل  و آلبال

خوش طعــم(  و  ســالم  )میوه هــای  ســیب  و   هلــو 
توصیــه  هســتند کــه  میوه هایــی  جملــه  از  مــوز،  و 
می شــود کــودکان در فصــل تابســتان بــه تنــاوب از آن هــا 

ــد. ــتفاده کنن اس
ــیمیایی  ــموم ش ــه س ــودکان ب ــه ک ــی ک ــه از آنجای البت
ــن  ــتند، والدی ــاس هس ــا حس ــر روی میوه ه ــود ب موج
ــد کــه حتمــا میوه هــا را خــوب بشــویند  ــد توجــه کنن بای
و در اختیــار کــودک خــود قــرار دهنــد؛ بــه عــاوه اینکــه 
ــن  ــل، ممک ــای فص ــواع میوه ه ــرف ان ــاده روی در مص زی
ــژه  ــروز مســمومیت های گوارشــی به وی ــال ب اســت احتم
ــاس  ــوارش حس ــتگاه گ ــه دس ــی ک ــهال را در کودکان اس

ــد. ــش ده ــد، افزای دارن
 هندوانه، بهترین دسر تابستانی برای 

کودکان
و ۸  آب  درصــد   ۹۲ حــدود  بــودن  دارا  بــا  هندوانــه 
ــادی از ویتامین هــا و امــاح  ــا حجــم زی ــد و ب درصــد قن
ــودکان  ــرای ک ــی ب ــوب غذای ــاب خ ــک انتخ ــد ی می توان

ــد. باش
ــک  ــا ی ــر ی ــوان دس ــه عن ــه ب ــرف هندوان ــع مص در واق
ــه  ــد ب ــال، می توان ــودکان فع ــرای ک ــژه ب ــده به وی میان وع
عنــوان یــک منبــع تامین کننــده مایعــات بــدن آن هــا نیــز 

مطــرح باشــد.
هندوانــه بایــد حتمــا شــیرین و خنــک باشــد تــا کــودک 

بــا تمایــل بیشــتری از ایــن میــوه اســتفاده کنــد.
 بستنی و انواع ماست های منجمد

ــه  ــادی ب ــل زی ــودکان تمای ــه ک ــی ک ــواد غذای ــی از م یک
ــت.  ــواع بستنی هاس ــد، ان ــتان دارن ــرف آن در تابس مص
البتــه مصــرف انــواع بســتنی های یخــی بــه هیــچ عنــوان 
از نظــر متخصصــان تغذیــه بــرای کــودکان مفیــد نیســت.

بــه دلیــل اینکــه ایــن نــوع از بســتنی ها حــاوی مقادیــر 
زیــادی از مــواد رنگ دهنــده و طعم دهنــده هســتند 
ــی در  ــیت های غذای ــروز حساس ــث ب ــد باع ــه می توانن ک
ــه  ــر پای ــر در کــودکان شــوند. بســتنی های ب ســنین باالت
ــودکان  ــرای ک ــد ب ــتوریزه، می توانن ــات پاس ــیر و لبنی ش

ــد باشــند. زندگــی آنایــن مفی

زیبایی

زنده شدن موها با چند ماده غذایی
بــرای داشــتن موهــای ســالم عــاوه بــر اســتفاده از 
محصــوالت مراقبــت از مــو، تغذیــه مناســب نیــز الزم 

اســت. 
کمبــود مــواد الزم در رشــد مــو در مدت زمــان طوالنــی 
ــدن  ــل مشــاهده و بررســی اســت؛ امــا پوســت ب قاب
ــش نشــان  ــواد الزم واکن ــود م ــل کمب ســریع در مقاب

می دهــد.
الزم بــه ذکــر اســت کــه تنهــا تغذیــه عامــل مؤثــر در 
ــیدن  ــی، کش ــل هورمون ــت و عوام ــو نیس ــامت م س
ــر روی  ــت ب ــن اس ــز ممک ــم نی ــواب ک ــیگار و خ س

ــذارد. ــر بگ ــما اث ــای ش موه
اگــر رژیــم متعــادل سرشــار از پروتئیــن داشــته 
ــای  ــد، موه ــرف کنی ــر را مص ــذای زی ــید و ده غ باش

ســالم و شــادابی خواهیــد داشــت.
1. ماهی سالمون

از پروتئیــن، ویتامیــن دی   ایــن ماهــی سرشــار 
و اســید چــرب امــگا۳ اســت کــه بــرای ســامت مــو 
ــه صــورت طبیعــی  ــدن انســان ب ضــروری اســت و ب
ایــن اســید های چــرب را نمی ســازد. وجــود ایــن 
اســید های چــرب در رژیــم غذایــی بســیار مهــم 
را تشــکیل  تقریبــا ۳ درصــد مــو  اســت؛ چــون 

می دهــد.
2. گردو

ــادی  ــدار زی ــه مق ــی اســت ک ــه روغن ــا دان ــردو، تنه گ
اســید چــرب امــگا ۳، بیوتــن و ویتامیــن E دارد 
ــن  ــد. همی ــت می کن ــلول ها محافظ ــه از DNA س ک
ــت  ــو را تقوی ــگ م ــردو، رن ــود در گ ــس موج ــور م ط
می کنــد؛ پــس حتمــا گــردو را در رژیــم غذایــی خــود 
قــرار دهیــد؛ چــرا کــه کمبــود بیوتــن موجــب ریــزش 

ــود. ــو می ش م
3. سیب زمینی شیرین

ســیب زمینی شــیرین یــک منبــع غنــی کاروتــن 
اســت کــه در بــدن بــه ویتامیــن A تبدیــل می شــود. 
Aنمی تواننــد  ویتامیــن  بــدون  بــدن  ســلول های 
فعالیــت کننــد و کمبــود آن موجــب خــارش و خشــک 

ــود. ــر می ش ــت س ــدن پوس ش
4. تخم مرغ

تخــم مــرغ، یــک منبع عالــی پروتئیــن و حــاوی چهار 
ــی روی، ســلنیم، ســولفور  ــی یعن ــی اصل ــاده معدن  م
ــم  ــیار مه ــدن بس ــن در ب ــش آه ــت. نق ــن اس و آه
اســت؛ چــون بــه رســاندن اکســیژن بــه فولیکــول مــو 
ــل  ــت یکــی از دالی ــن جه ــه همی ــد و ب کمــک می کن

اصلــی کاهــش مــو کمبــود آهــن اســت.
5. اسفناج

 c آهــن، بتاکاروتــن، فولیــک اســید و ویتامیــن
موجــود در اســفناج، فولیکول هــای مــو را ســالم نگــه 

ــی دارد. م
6. عدس

زیــادی  مقــدار  حــاوی  دانه هــای کوچــک  ایــن 
ــاب  ــتند و انتخ ــن هس ــن، روی و بیوت ــن، آه پروتئی
و  پروتئیــن گیاه خــواران  تامیــن  بــرای  مناســبی 

کــوکا اســت.  گوشــت خواران 

خانواده
استرس زیاد در کودکان 

بزرگســاالن  بــا  مقایســه  در  کــودکان  آیــا 
ــر؛ لزومــا  ــتند؟ خی آســوده خاطر و بی خیــال هس
اســت کــه کــودک  درســت  نیســت.  این گونــه 
ــر و کار  ــا س ــا آن ه ــما ب ــه ش ــائلی ک ــه مس ــا هم ب
ــت  ــن اس ــز ممک ــا او نی ــت، ام ــه نیس ــد مواج داری
ــی  ــل جابه جای ــی مث دچــار اســترس شــود. اتفاقات
محلــه، بــه دنیــا آمــدن خواهــر یــا بــرادر او، مــرگ 
ــی  ــوان خانگ ــردن حی ــزرگ، م ــا مادرب ــزرگ ی  پدرب
و دور مانــدن از پــدر یــا مــادر، گاهــی کــودک 
بیمــاری  یــا حتــی  تــرس، خســتگی  را دچــار 
ــودکان  ــه ک ــت ک ــر آن اس ــکل مهم ت ــازد. مش می س
معمــوال آنچــه را باعــث نگرانــی آن هــا می شــود، بــه 

نمی آورنــد. زبــان 
ــاری  ــرات رفت ــان تغیی ــل کارآگاه ــد مث ــن بای والدی
ــده  ــود آم ــه وج ــترس ب ــر اس ــه در اث ــودک را ک ک
مشــاهده  صــورت  در  آن هــا  کننــد.  شناســایی 
ــدام  ــن اق ــوان اولی ــه عن ــد ب ــی، بای ــن حالت چنی
بررســی کننــد کــه آیــا خانــواده اخیــرا بــا موضوعــی 
ــت؛  ــده اس ــه ش ــول مواج ــده و غیرمعم ناراحت کنن
ــه  ــر و حوصل ــا صب ــد ب ــت بای ــه نیس ــر این گون اگ
عامــل اســترس را شناســایی کننــد؛ مثــا آیــا ســفر 

ــت؟  ــده اس ــودک ش ــی ک ــث ناراحت ــدر باع پ
ــر  ــه ســرعت ب ــد ب ــت، شــما نمی توانی ــن حال در ای
ــه او  ــد ب ــا می توانی ــد؛ ام ــه کنی ــودک غلب ــرس ک ت
اطمینــان دهیــد پــدر دوبــاره برمی گــردد. روی 
تقویــم بــه او نشــان دهیــد چنــد روز دیگــر تــا 
ــه ســپری  ــر روز ک ــده و ه ــی مان ــدر باق برگشــت پ

می شــود، روی آن عامــت بزنیــد.
اگــر هــر بــار کــه قصــد داریــد از کــودک خــود دور 
شــوید، او گریــه می کنــد و جیــغ می کشــد یــا اگــر 
زمانــی کــه می خواهیــد از کــودک دور شــوید، حــال 
او خــوب اســت، امــا ناگهــان التمــاس می کنــد کــه 
ــر بســیار  ــا تغیی ــق ب ــرای او تطبی ــد، ب ــار او بمانی کن

ســخت اســت.
اگــر می بینیــد کــودک شــما چنیــن کارهایــی را 
 انجــام می دهــد، بــا او بــا لحــن تنــد صحبــت 
 او را شــرمنده و اصــرار نکنیــد کــه کار خــود را متوقف 
کنــد, زیــرا خردســاالن تــا ایــن حــد بــر رفتــار خــود 
ــد عامــل  ــاش کنی ــه جــای آن ت ــد. ب ــرل ندارن کنت
اصلــی اســترس را کشــف و در زمان هایــی مناســب 

بــا او صحبــت کنیــد. 
ــوش  ــک آغ ــا ی ــودکان ب ــب ک ــرس اغل ــلما ت مس
ســاده یــا توجــه بیشــتر حــل نمی شــود. اگــر 
کــودک بــه تاش هــای مکــرر شــما بــرای آرام 
کردنــش پاســخ نمی دهــد یــا اگــر او بــا یــک 
آســیب روانــی واقعــی مثــل مــرگ یکــی از اعضــای 
بــا پزشــک در  خانــواده مواجــه شــده، حتمــا 

ســامتی مشــورت کنیــد.  این بــاره 

P.Sharifi@eskimia.ir
پروانه شریفیگروه سالمت

در مراســمی بــا حضــور مســئوالن ســپاه 
ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش ــتان و رئی اس
ــامت  ــروه س ــد کارگ ــس جدی ــان، رئی اصفه

ــد. ــی ش ــان معرف ــتان اصفه ــیج اس بس
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات 
ــن  ــان در آیی ــتان اصفه ــتی درمانی اس بهداش
ــامت  ــروه س ــس کارگ ــه رئی ــع و معارف تودی
ــه  ــیج جامع ــت: بس ــتان گف ــن اس ــیج ای بس
پزشــکی خدمــات ارزنــده ای را ارائــه می دهــد 
و بــا توجــه بــه محیــط علمــی ای کــه در ایــن 
ســازمان وجــود دارد، توانســته کمک هــای 

ــد. ــه حــوزه ســامت اســتان کن ــی ب خوب
غامرضــا اصغــری ادامــه داد: تجربه هــای 
خوبــی در زمینه هــای پزشــکی در ایــن قشــر 
از بســیج نهفتــه و نیــاز اســت ایــن تجربه هــا 
انتقــال پیــدا کنــد تــا پیشــرفت بیشــتری را در 

زمینــه ســامت شــاهد باشــیم.
وی همچنیــن بــا اشــاره بــه مشــکات حــوزه 
ــرد: یکــی از مســائل  ســامت خاطرنشــان ک
ــی  ــت و زمان ــز داروس ــا تجوی ــکات م و مش
را شــاهد بودیــم کــه ۷۰ درصــد نســخه ها 
ــه ۴۵  ــه اآلن ب ــود ک ــک ب ــاوی آنتی بیوتی ح
درصــد رســیده و بــاز هــم عــدد زیــادی اســت 

ــم. ــه داری ــوب فاصل ــا ســطح مطل و ت
ــح  ــان تصری ــتان اصفه ــامت اس ــی س متول
ــی  ــت آنتی بیوتیک ــده مقاوم ــت عم ــرد: عل ک
ــن  ــی دارو و همچنی ــز غیرمنطق ــر تجوی ــر اث ب
آنتی بیوتیک هــا اتفــاق افتــاده و الزم اســت در 

ایــن زمینــه دانــش جامعــه پزشــکی و مــردم 
ــد. افزایــش یاب

وزارت  کشــوری  هفــت  منطقــه  رئیــس 
بهداشــت در بســیج جامعــه پزشــکی اصفهان 
ــی  ــه داروی ــواد اولی ــتر م ــت: بیش ــراز داش اب
ــرف  ــر مص ــت و اگ ــی اس ــا، واردات ــور م کش
ــه  ــک ب ــار کم ــود، در کن ــم ش ــرانه دارو ک س
ــاد  ــه اقتص ــم ب ــی ه ــردم، کمک ــامتی م س
ارز  می شــود  باعــث  و  شــده  مقاومتــی 

کمتــری از کشــور خــارج شــود.
 اصالح تجویز منطقی دارو در 

دستورکار بسیج
اصغــری در ایــن زمینــه گفــت: بســیج جامعه 
پزشــکی بــا تــوان زیــاد خــود می توانــد دانش 
ــن  ــا ای ــد ت ــش ده ــکی را افزای ــه پزش جامع
ســرانه کاهــش یابــد و همچنیــن مــردم را هم 
ــدرت فرهنگ ســازی  ــه ن ــا ب آمــوزش دهــد ت

مناســب انجــام شــود.
ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش ــه رئی ــه گفت ب
اصفهــان، راهــکار تجویــز منطقــی دارو در 
ــیج  ــامت بس ــروه س ــدی کارگ ــتورکار ج دس

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــتان ق اس
ــکی  ــه پزش ــیج جامع ــازمان بس ــس س رئی
اســتان اصفهــان هــم در ایــن مراســم گفــت: 
ــن  ــی از تخصصی تری ــامت، یک ــروه س کارگ
و مهم تریــن کارگروه هــای بســیج اســتانی 
اســت کــه زیــر نظــر بســیج جامعــه پزشــکی 

فعالیــت می کنــد.
کارگــروه  در  افــزود:  حجتــی  محســن 
ســامت مهم تریــن مشــکات و مســائل 

حــوزه ســامت مطــرح شــده و دربــاره آن هــا 
ــه  ــود ک ــه می ش ــکار ارائ ــی و راه چاره اندیش
ایــن کارگــروه تــا بــه حــال آثــار مثبتــی را در 

ــت. ــته اس ــه داش ــطح جامع س
 پیشتازی بسیج جامعه پزشکی 

اصفهان در طرح های جمعیتی
وی ادامــه داد: یکــی از محورهــای اصلــی 
ــتان  ــیج اس ــامت بس ــروه س ــت کارگ فعالی
ــای  ــاره دغدغه ه ــی درب ــی و تخصص کار علم
نظــام در حــوزه ســامت اســت و بــه مســائلی 
ایــن  در  می پــردازد کــه  جمعیــت  ماننــد 
موضــوع خــاص، طرح هــای بســیار علمــی و 
قــوی ای در ایــن اســتان بــه ســرانجام رســید 

ــه کشــور ارســال شــد. و ب
رئیــس بســیج جامعــه پزشــکی اســتان 
کمــال  دکتــر  کــرد:  تصریــح  همچنیــن 
حیــدری، رئیــس پیشــین ایــن کارگــروه 
ــه  ــود ک ــامت ب ــوزه س ــگان ح ــی از نخب یک
خــود ایشــان در مدتــی متولــی امــر بهداشــت 
اســتان بودنــد و در ســمت معاونت بهداشــتی 
ــت  ــان خدم ــکی اصفه ــوم پزش ــگاه عل دانش
می کردنــد کــه حــدود دو ســال و نیــم در ایــن 

ــیدند. ــی کش ــات فراوان ــروه زحم کارگ

والیتمــداری  داشــت:  اذعــان  حجتــی 
رئیــس جدیــد کارگــروه ســامت اســتان 
ــن فــرد در  ــزد خــاص و عــام اســت و ای زبان
تاطم هــای گوناگــون روزگار در عرصه هــای 
سیاســی بــا ذوب شــدن در والیت، شــخصیتی 
ــن  ــن از بزرگ تری ــته و ای ــت داش ــا و ثاب یکت
چنیــن  میزبــان  ماســت کــه  افتخــارات 

افــرادی هســتیم.
کمــال حیــدری کــه آخریــن دقایــق ریاســت 

خــود را بــر کارگــروه ســامت بســیج اســتان 
ــن مراســم  ــا حضــور در ای ــرد ب ســپری می ک
گفــت: بســیج همیشــه در تمامــی صحنه هــا 
خدمت رســانی  و  رزمــی  صحنه هــای  از 
ــه  ــا ب ــی پ ــی و تحقیقات ــای علم ــا عرصه ه ت
میــدان گذاشــته و توانایــی خــود را در عرصــه 

عمــل ثابــت کــرده اســت.
 حرکت کارگروه سالمت بسیج روی 

ریل دغدغه های نظام
ــان  ــتان اصفه ــامت اس ــن س ــس خیری رئی
ــن  ــد کار ای ــن هــم رون ادامــه داد: پــس از ای
کارگــروه مطابــق بــا سیاســت های کلــی 
نظــام و دســتورات مقــام معظــم رهبــری در 
پیــش  بــه ســامت  حوزه هــای مربوطــه 
خواهــد رفــت و ســعی بــر ایــن خواهــد 
داشــت تــا بــرای رفــع و حــل ایــن دغدغه هــا 

چــاره ای بیندیشــد.
حیــدری افــزود: بســیج، میــدان حــرف زدن 
نیســت و قطعــا اقدامــات قاطعانه و مناســبی 
ــروه  ــف ســامت در کارگ در زمینه هــای مختل
آینــده انجــام خواهــد شــد کــه بتوانــد کمــک 

بزرگــی بــه ســامت جامعــه کنــد.
ــورای  ــس ش ــو، رئی ــن رزمج ــور حس پروفس
مرکــزی بســیج جامعــه پزشــکی اســتان 
اصفهــان، مســئولین ســپاه اســتان و رئیــس 
درمــان  و  بهداشــت  هماهنگــی  شــورای 
ــان  ــم از میهمان ــتان ه ــلح اس ــای مس نیروه

ــد. ــم بودن ــن مراس ــژه ای وی
ارزنــده و شایســته  از خدمــات  پایــان  در 
دکتــر کمــال حیــدری تجلیــل و در حکمــی از 
ســوی ســرتیپ پاســدار غامرضــا ســلیمانی، 
ــتان  ــج( اس ــپاه صاحب الزمان)ع ــده س فرمان
اصفهــان، پروفســور ابراهیــم اســفندیاری بــه 
ــیج  ــامت بس ــروه س ــت کارگ ــمت ریاس س

اســتان منصــوب شــد.
پروفســور ابراهیــم اســفندیاری، اســتاد تمــام، 
ــکی و  ــکده پزش ــی دانش ــت علم ــو هیئ عض
مدیــر گــروه آناتومــی دانشــگاه ســوابقی چون 
ریاســت دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان را 
ــه خــود دارد. وی نخســتین کســی  در کارنام
بــود کــه به کشــت و پیونــد غضروف در کشــور 
و همچنیــن بــه ســاخت بافت هــای غضروفی 
از ســلول های بنیــادی پرداخــت و بــه عنــوان 
چهــره مانــدگار اســتان اصفهــان معرفــی شــد. 

آمــوزش  روش  پیشــتازان  از  اســفندیاری 
و  بین المللــی  عرصه هــای  در  آناتومــی 
دانشــگاه های مطــرح پزشــکی جهــان اســت.

ابراهیــم  پروفســور  ســوابق  از  بعضــی 
اســت: زیــر  شــرح  بــه  اســفندیاری 

جامعــه  بســیج  مرکــزی  شــورای  عضــو 
ــدو تأســیس  ــان )از ب پزشــکی اســتان اصفه

تاکنــون(
بهــداری  اداره کل  مالــی  و  اداری  معــاون 

)۶۰-۵۸( اصفهــان  اســتان 
معاون اداری مالی دانشگاه اصفهان )۶۱-۶۰(

رئیس دانشگاه علوم پزشکی)۷۳-۶۸(
پزشــکی  دانشــکده  مالــی  اداری  معــاون 

)۹۲ -۸۶ (
 ۶۸ از   ( تشــریحی  علــوم  گــروه  مدیــر 

کنــون( تا
پژوهشگر برتر دانشکده پزشکی)۸۹(

چهره ماندگار استان اصفهان
ســلول های  از  غضروفــی  بافــت  ســاخت 
بنیــادی بــرای اولیــن بــار در ایــران )۸۶(

ــرای  ــروف ب ــد غض ــت و پیون ــدازی کش راه ان
ــران )۸۳( ــار در ای ــن ب اولی

پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  نمونــه  اســتاد 
)۷۳ اصفهــان)

ــرای  ــن ب ــتی نیش ــک پاس ــدازی تکنی راه ان
ــران )۷۱( ــار در ای ــن ب اولی

پیشتاز اصاح تهیه نان در کشور )۷۱(
پیشــتاز اصــاح آمــوزش علــوم تشــریحی در 

کشــور )۶۸(

 انتصاب چهره بین المللی حوزه سالمت 
به ریاست کارگروه سالمت بسیج اصفهان

،،
بــا حضــور مســئولین ســپاه اســتان 
و رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی 
کارگــروه  جدیــد  رئیــس  اصفهــان، 
اصفهــان  اســتان  بســیج  ســامت 

معرفــی شــد
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معرفی  شخصیت های فاخر 
عظمت نقش فرهنگی چهارمحال 

و بختیاری را آشکار می کند
ــر  ــد ب ــا تأکی ــاری ب اســتاندار چهارمحــال و بختی
ــخصیت های  ــی ش ــایی و معرف ــا شناس ــه ب اینک
ــتان  ــی اس ــش فرهنگ ــت نق ــتان، عظم ــر اس فاخ
اســتان  کــرد:  اظهــار  می شــود،  آشــکار 
تــا  قندهــار  فتــح  از  بزرگــی  شــخصیت های 
پیــروزی انقــاب اســامی داشــته کــه شناســایی 
ــن شــخصیت ها کاری واال و ارزشــمند اســت. ای

قاســم ســلیمانی دشــتکی، اســتاندار چهارمحــال 
آیــت هللا  بزرگداشــت  کنگــره  در  بختیــاری،  و 
ســید ابوالقاســم دهکــردی نجفــی کــه بــا حضــور 
فرهنگســرای  در  مســئوالن  و  مــردم  عمــوم 
ــه  ــان اینک ــا بی ــد، ب ــزار ش ــهرکرد برگ ــاد ش ارش
شــهدا  یــادواره  و  اســتان  شــهدای  کنگــره 
و  شــهدا  نقــش  اســتان  مختلــف  نقــاط  در 
ــه  ــتان را ب ــهدای اس ــای ش ــری خانواده ه ایثارگ
ــاهد  ــز ش ــروز نی ــت: ام ــرد، گف ــن ک ــی تبیی خوب
بزرگداشــت آیــت هللا دهکــردی، نمــاد فقاهــت و 

مرجعیــت در اســتان هســتیم.
چنیــن  برگــزاری  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
مفاخــر  گرامیداشــت  بــرای  همایش هایــی 
اســتان ارزشــمند اســت، افــزود: شایســته اســت 
ــا ــرداران، علم ــرای س ــم ب ــه مراس ــه این گون  ک

ــدان و شــعرای فاخــر اســتان  ــون، هنرمن روحانی
نیــز برگــزار شــود.

ســلیمانی دشــتکی بــا تأکیــد بــر اینکــه بــا 
فاخــر  شــخصیت های  معرفــی  و  شناســایی 
اســتان، عظمــت نقــش فرهنگــی اســتان آشــکار 
ــخصیت های  ــتان ش ــرد: اس ــار ک ــود، اظه می ش
بزرگــی از فتــح قندهــار تــا پیــروزی انقــاب 
اســامی داشــته کــه شناســایی این شــخصیت ها 

کاری واال و ارزشــمند اســت.
اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری بــا بیــان اینکــه 
ــده  ــت را نادی ــش روحانی ــم نق ــز نمی توانی هرگ
بگیریــم، تصریــح کــرد: نهضــت تنباکــو، نهضــت 
مشــروطیت و انقــاب اســامی بــه رهبــری امــام 
نقــش  نمونه هــای  شــاخص ترین  از  راحــل، 

ــوده اســت. روحانیــت در تحــوالت کشــور ب
 وی بــا اشــاره بــه اینکــه مرجعیــت، فقاهــت 
و روحانیــت ملجــأ دادرســی مــردم در کشــور 
بــوده اســت، عنــوان کــرد: ایجــاد دفتــر پژوهــش 
 و تحقیقــات در زمینــه شناســایی تمــام علمــا

مجاهدیــن، فضــا، هنرمنــدان، نویســندگان  شــعرا 
و اقــوام مختلــف اســتان پیشــنهاد می شــود.

ــج مــاده ای  ــه پن ــه اعامی ــا اشــاره ب ســلیمانی ب
آیــت هللا دهکــردی و ۱۳ تــن از علمــای شــاخص 
ــه  اصفهــان بیــان کــرد: بندهــای ایــن اعامیــه ب
ــد  ــت از تولی ــی، حمای ــاد مقاومت ــوح اقتص وض
ــا مفاســد اجتماعــی را دربــر  داخلــی و مبــارزه ب

دارد. ایکنــا

گردشگری

ارگ تاریخی انار
قلعــه ارگ انــار در شــمال اســتان کرمــان و مرکــز شــهر انــار 
ــمال  ــابق( از ش ــینای س ــن س ــای رازی )اب ــن خیابان ه بی
ــهید  ــان ش ــرقی، خیاب ــوب ش ــواب از جن ــان ن ــرقی، خیاب ش
قدیــری )رازی ســابق( در جنــوب غربــی واقــع شــده اســت. 
داشــته،  نــام  »آبــان«  گذشــته  در  کــه  شــهر  ایــن 
زرتشت نشــین بــوده و پــس از حملــه اعــراب بــه علــت 
وجــود آتشــکده، بــه آن نــام »نــار« )آتــش( دادنــد کــه بــه 
مــرور الــف زینــت بــه اول آن اضافــه شــد و بــه انــار تبدیــل 
ــون فرانســوی در ســال ۱۷۷۱ م  ــرت ب شــد. در نقشــه ریگوب
نــام شــهر هنــوز »آبان« اســت. قلعــه ارگ انــار در ســال ۱۳۶۰ 

ــد. ــی ش ــب ارزش ــت تخری ــه وق ــام جمع ــت ام ــه دس ب
ــام  ــش از اس ــای پی ــه دوره ه ــا ب ــن بن ــداث ای ــخ اح تاری
ــار در دوره صفویــه بازســازی شــده  برمی گــردد. قلعــه ارگ ان

ــت.  ــه اس ــرار گرفت ــاره ق ــتفاده دوب ــورد اس و م
بناهــای داخلــی ایــن ارگ تــا پیــش از تخریــب ســالم بــوده 
اســت؛ به ویــژه اطاق هــای دو طبقــه آن کــه کامــا قابــل 
ــر  ــن ارگ ۱۱ هــزار و ۱۷۹ مت ــد. مســاحت ای اســتفاده بوده ان
مربــع اســت. ارگ انــار بــا پانــی ۵ ضلعــی بــر روی تپــه ای 
واقــع شــده کــه توســط ۹ بــرج و بــارو  محصــور شــده اســت. 
ــه ای  ــه و دو طبق ــک طبق ــای ی ــکل از فضاه ــن ارگ متش ای
اســت کــه فضاهــای یــک طبقــه عمدتــا در حاشــیه ارگ قــرار 
ــد  ــکونی بوده ان ــی و مس ــری خدمات ــد و دارای کارب گرفته ان
ــه  ــود ک ــوب می ش ــین آن محس ــش عامه نش ــع بخ و در واق
شــامل فضاهــای خدماتــی نظیــر اصطبل هــا، طویله هــا و … 
و همچنیــن محــل ســکونت مــردم عــادی و خــدم و حشــم 

اســت. گردشــگری

 کشف ستون تاریخی ساسانی 
در یک خانه

فرهنگــی،  میــراث  ســازمان  حفاظــت  یــگان  فرمانــده 
صنایــع  دســتی و گردشــگری از کشــف و ضبــط پایــه 
ــه دوران ساســانی در یــک خانــه  ســتون تاریخــی متعلــق ب
ــی  ــار داشــت: در پ ــی اظه ــر رحمت اله ــر داد. ســردار امی خب
کســب گزارش هایــی از ســوی دوســتداران میــراث  فرهنگــی 
ــردی  ــزل ف ــی در من ــیای تاریخ ــداری اش ــوص نگه درخص
ــگان  ــای ی ــت، نیروه ــتان مرودش ــی شهرس ــی از اهال بوم
ــه محــل  ــا همراهــی عوامــل انتظامــی ب حفاظــت اســتان ب
مــد نظــر اعــزام شــدند. وی ادامــه داد: مأمــوران در بازرســی 
دقیــق از منــزل ایــن فــرد، یــک قطعــه پایــه و شــالی 
ــی  ــد. رحمت اله ــط کردن ســتون به هم پیوســته کشــف و ضب
ــان  ــی، کارشناس ــی های فن ــی کارشناس ــرد: در پ ــح ک تصری
ــه  ــت پای ــارس، اصال ــتان ف ــی اس ــراث  فرهنگ اداره  کل می
و شــالی ســتون کشف شــده تأییــد و قدمــت آن دوران 
ــرد:  ــن زده شــد. وی خاطرنشــان ک ساسانی اســامی تخمی
ــط،  ــادی ذی رب ــا مب ــای الزم ب ــام هماهنگی ه ــس از انج پ
ــه  ــه مجموع ــده ب ــی کشف ش ــتون تاریخ ــالی س ــه و ش پای

ــد. تســنیم ــل ش ــید منتق ــت  جمش ــی تخ جهان

بــا شــروع تعطیــات بســیاری از مــردم بــرای 
اســتراحت و رهایــی از دغدغه هــای ســال 

ــد. ــافرت می رون ــه مس ــود ب کاری خ
شــهرهای  بــا  بیشــتر  آشــنایی  بــرای 
ســهولت  همچنیــن  و  گردشــگری کشــور 
ــات  ــفر در تعطی ــرای س ــد ب ــاب مقص انتخ
ــد شــهر گردشــگری و  ــی چن ســعی در معرف

می کنیــم. آن  مکان هــای  معرفــی 
یکــی از شــهرهای گردشــگری کشــور، شــهر 
کاشــان واقــع در اســتان اصفهــان اســت کــه 
از نظــر تاریخــی و باســتانی، شــهری بســیار 

ــود.  ــوب می ش ــن محس ــی و که غن
ــی  ــتانی و تاریخ ــار باس ــان آث ــهر کاش در ش
بســیاری  از جملــه: آبشــار نیاســر، شــهر 
ابیانــه،  روســتای  نوش آبــاد،  زیرزمینــی 
دریاچــه نمــک آران و بیــدگل و تپه هــای 
ــه و  ــد منطق ــه می توان ــود دارد ک ــیلک وج س
مقصــد مناســبی بــرای مســافرت  باشــد. 
و  مناطــق  تمــام  مشــاهده  بــرای  البتــه 
مکان هــای گردشــگری ایــن شــهر دســت کم 
ــن  ــار از نزدیک تری ــا قط ــان و ب ــه دو روز زم ب
ــه ای  ــافت هزین ــن مس ــا دورتری ــافت ت مس
بیــن ۷4.۰۰۰ تــا 28۳.۵۰۰ ریــال احتیــاج 

ــد. داری
اکنــون کوتــاه بــه معرفــی مناطــق گردشــگری 

معــروف و مشــهور ایــن شــهر می پردازیــم.
 شهر زیرزمینی نوش آباد

شــهر زیرزمینــی نوش آبــاد تونلــی اســت 

ــا فضا هــای معمــاری  کــه توســط دســت و ب
ــق ۳  ــهر در عم ــن ش ــده. ای ــر ش ــراوان حف ف

ــه اســت.  ــرار گرفت ــن ق ــری زمی مت
ســال  چنــد  نوش آبــاد  زیرزمینــی  شــهر 
از  فصــل  نخســتین  در  و  پیــش کشــف 
کاوش هــای باستان شناســی مشــخص شــد 
ــورد  ــن شــهر در دوره هــای اســامی م ــه ای ک
اســتفاده قــرار می گرفتــه و احتمــاال پناهــگاه 

مــردم نوش آبــاد بــوده اســت.
 تپه های سیلک

 4 حــدود  ســیلک  تاریخــی  محوطــه 
کیلومتــری جنــوب غربــی کاشــان واقــع و از 
دو تپــه و دو گورســتان تشــکیل شــده اســت. 
ــا  ــف، ب ــتان ال ــای گورس ــر روی بقای ــروز ب ام
قدمتــی ۳۵۰۰ ســاله کــه در حــدود دویســت 
ــت  ــوار بیس ــت، بل ــی اس ــه جنوب ــری تپ مت
ــده و  ــیده ش ــر کش ــری امیرکبی ــار مت و چه
گورســتان ب نیــز بــا آثــاری بــا قدمــت ۳۰۰۰ 

ــت. ــده اس ــار ش ــاغ ان ــه ب ــل ب ــاله تبدی س
 روستای ابیانه

در 4۰ کیلومتــری شــمال غربــی نطنــز از شــهر 
کاشــان در دامنــه کــوه کرکــس روســتایی 

ــه.  ــام ابیان ــه ن بــس کهــن واقــع اســت ب
ایــن روســتا را بــه اعتبــار آثــار و بنا هــای 
زمــره  از  بایــد  متنوعــش  تاریخــی 
اســتثنایی  ترین روســتاهای ایــران بــه شــمار 

آورد. 
ــی  شــکوه معمــاری بومــی و سرشــار از زیبای

نمونه  هــای  شــمار  در  را  آن  روســتا،  ایــن 
ــت.  ــان درآورده اس ــای جه ــر دیدنی  ه کم نظی
ابیانــه، نقطــه  ای خــوش منظــره و خــوش آب 
ــی مســاعدی  ــت طبیع ــوا و دارای موقعی و ه

اســت.
ــفید  ــای س ــوال چارقد ه ــه معم ــای ابیان زن ه
رنگــی بــر ســر دارنــد. قدیمی  تریــن اثــر 
تاریخــی ابیانــه آتشــکده  ای اســت کــه ماننــد 
دیگــر بناهــای روســتا در سراشــیبی قــرار 

ــت.  ــه اس گرفت
ــتا  ــن روس ــی ای ــر تاریخ ــا و اث ــن بن مهم  تری
ــر تاریخــی  ــن اث مســجد جامــع و قدیمی  تری
ــت کاری آن  ــی منب ــر چوب ــجد، منب ــن مس ای
اســت کــه در ســال 4۶۶ هجــری قمــری 

ــت. ــده اس ــاخته ش س
روســتای ابیانــه دارای دو زیارتــگاه اســت؛ 
ــاهزاده  ــی و ش ــاهزاده عیس ــد ش ــی مرق یک
یحیــی در جنــوب روســتا کــه بــه گفتــه اهالــی 
ــد  ــم)ع( بوده ان ــی کاظ ــام موس ــدان ام فرزن
و زیارتــگاه دیگــر ابیانــه، قدمــگاه نامیــده 

می شــود.
 دریاچه نمک آران و بیدگل

دریاچــه نمــک آران در فاصلــه ۳۵ کیلومتــری 
شــمال شــرقی شهرســتان آران و بیــدگل 
واقــع اســت. ایــن دریاچــه از غــرب بــه 
کوه هــای ســفیدآب و ســیاه کوه و منطقــه 
پــارک ملــی کویــر، از شــمال و غــرب بــه کویــر 
مســیله و از جنــوب بــه کویــر مرنجــاب و بنــد 

ــگ محــدود اســت.  ری
وســعت ایــن دریاچــه حــدود ۶4۷ کیلومتــر 
مربــع اســت. شــکل ایــن دریاچــه شــبیه بــه 

یــک مثلــث اســت.
در  آب  تبخیــر  و  بــارش  بــار  هــر  بــا 
موجــود،  نمک هــای  دریاچــه،  ایــن 
ــن  ــکل پلی گ ــه ش ــی ب ــای زیبای کرت بندی ه
تشــکیل می دهنــد کــه دیــدن مناظــر آن 

نیســت. لطــف  از  خالــی 
 آبشار نیاسر

ــکندریه(  ــاالر )اس ــمه ت ــر از چش ــار نیاس آبش
کــه  گونــه ای  بــه  می گیــرد؛  سرچشــمه 
ــار و از  ــمت آبش ــه س ــمه ب ــوم آب چش دوس
ــوم آن  ــر و یک س ــت های نیاس ــه دش ــا ب آنج

ــی رود.  ــو م ــه ن ــه محل ب
از  بعضــی  بــه  آبشــار  از  جاری شــده  آب 
مزرعــه  جملــه  از  اطــراف  مزرعه هــای 
ــاد، ســیف آباد و یرقــون نیــز  خاتــون، دولت آب

 . می رســد
البتــه پیش تــر کــه آب بیشــتر بــوده، بــه 
ســمت مزرعــه ســورآباد هــم می رفتــه اســت؛ 
ولــی بــه علــت کــم شــدن آب چشــمه، 
دسترســی آب بــه ایــن مزرعــه منتفی اســت.
از  درختانــی  آبشــار،  اطــراف  محیــط  در 
ــا  ــارون ی ــخ، ن ــد تل ــیرین، بی ــد ش ــه بی جمل
ــوت  ــان گنجشــک، ت ــا زب پشــه، عرعــر، ون ی
بی دونــه، تــوت شــمرونی، انجیــر و مــو رشــد 

فرهنگنیــوز . ند ه ا کرد

سفری به کاشان

ــم  ــرآن کری ــی ق ــد عمل ــرده تجوی ــی فش  دوره آموزش
ــد  ــی توحی ــه همــت مؤسســه قرآن ــار ب ــن ب ــرای اولی ب
ــی                  ــن، ترتیل خوان ــوت و لح ــی ص ــز تخصص ــا مرک تنه

ــود. ــزار می ش ــتان برگ ــن شهرس ــد در ای و تجوی
ایــن دوره بــا حضــور اســتاد »ســید محســن موســوی 
ــاه  ــنبه ۵ مردادم ــا پنجش ــنبه ۳ ت ــده« از روز سه ش بل
 ســال جــاری بــه مــدت ســه روز برگــزار می شــود 
و بــا توجــه بــه محــدود بــودن ظرفیــت از کلیــه 
ــه  ــوت می شــود ک ــدان دع اســتادان، طــاب و عاقه من

از هم اکنــون بــرای ثبت نــام اقــدام کننــد.
ــاره  ــی درب ــات تکمیل ــب اطاع ــرای کس ــدان ب عاقه من
ــدرک  ــان آن م ــه در پای ــی ک ــد عمل ــرده تجوی دوره فش
پایــان دوره ارائــه می شــود، می تواننــد بــا شــماره 

۰۳۵۳28۳۱۱۱۷ تمــاس بگیرنــد.
یــادآور می شــود اســتاد موســوی بلــده داور مســابقات 
ــرآن«  ــاب »حلیة الق ــنده کت ــرآن و نویس ــی ق بین الملل
در دو جلــد بــا تیــراژ ۳ میلیــون اســت و در کشــورهای 
ســودان، مالــزى، فرانســه، بنــگادش، امــارات متحــده 
عربــى، برزیــل، آرژانتیــن، ســنگاپور، آلمــان، ترکیــه و... 
تــاوت داشــته کــه مــورد توجــه قاریــان برجســته قــرار 

گرفتــه اســت.
وی همچنیــن تدریــس دوره اى و مقطعــى در آمــوزش 
ارتــش جمهــورى  تدریــس تجویــد در  پــرورش،  و 
اســامى، جهــاد ســازندگى، ســازمان تبلیغــات اســامى 
ــی  ــه قرآن ــم را در کارنام ــرآن الکری ــظ الق و دارالتحفی

خــود دارد. رســا

ــزد گفــت:  ــی و اجتماعــی اســتاندار ی معــاون سیاســی، امنیت
نیــاز اســت مبانــی عفــاف و حجــاب را در جامعــه، به ویــژه برای 
 نســل جــوان تبییــن کنیــم؛ چــون بــا مفاهیــم عملــی عفــاف 

و حجاب آشنایی چندانی ندارند.
ــی  ــی و اجتماع ــی، امنیت ــاون سیاس ــی، مع ــی طالب محمدعل
ــت  ــم امنی ــت از حری ــتاد صیان ــت س ــزد، در نشس ــتاندار ی اس
ــاف  ــه عف ــا گرامیداشــت هفت ــوق شــهروندی ب ــی و حق عموم
ــا  ــاب صرف ــاف و حج ــئولیت عف ــرد: مس ــار ک ــاب اظه و حج
بــه عهــده چنــد دســتگاه نیســت و همــه بایــد در ایــن زمینــه 
همــکاری و همراهــی کننــد تــا هفتــه عفــاف و حجــاب باشــکوه 

برگــزار شــود.
وی بــا اشــاره بــه لــزوم ارائــه برنامه هــای فرهنگــی متناســب 
بــا عفــاف و حجــاب از ســوی رســانه ملــی عنــوان کــرد: بعضــی 

دســتگاه ها نیــز ماننــد شــهرداری بایــد در حــوزه فضاســازی و 
برپایــی نمایشــگاه فعــال باشــند و از توانایــی همــه دســتگاه ها 

نیــز بهره منــد باشــیم.
ــری  ــاد نقــش موثرت ــان اینکــه ســازمان های مردم نه ــا بی وی ب
کــرد:  عنــوان  دارنــد،  دولتــی  دســتگاه ها  بــه  نســبت 
ســازمان های مردم نهــاد تاثیرگــذاری بیشــتری بــر مــردم 
ــویم. ــد ش ــز بهره من ــت نی ــن ظرفی ــت از ای ــر اس ــد و بهت دارن

وی بــا بیــان اینکــه پــس از گذشــت حــدود 4۰ ســال از انقــاب 
ــاب  ــاف و حج ــرای عف ــان ب ــی همچن ــی دین ــعه مبان  و توس
و اقدامــات مقابلــه ای جمــع می شــویم، افــزود: بایــد در ایــن 
ــن  ــا ای ــرد ت ــدا ک حــوزه آسیب شناســی شــود و مشــکل را پی
وضعیــت در کشــور بهبــود پیــدا کنــد و از نــکات کلیشــه ای دور 

باشــیم. ایکنــا

اولین دوره »تجوید عملی قرآن« 
در ابرکوه برگزار می شود

لزوم تبیین مبانی عفاف و حجاب 
برای نسل جوان

آگهــی حصر وراثت
ــماره   ــنامه ش ــی بشناس ــرام کیان ــای به آق
ــوت  ــی ف ــهادتنامه و گواه ــتناد ش 2۱  باس
ــتی  ــه ، درخواس ــنامه ورث ــت شناس رونوش
بشــماره ۵2۷ /۹۶  تقدیــم ایــن شــورا 
ــه  ــت ک ــته اس ــعار داش ــن اش ــوده چنی نم
اشــترجانی   اســمعیل کیانــی  شــادروان 
تاریــخ  در    ۶۷ شــماره  بشناســنامه 
وی  ورثــه  و  درگذشــته   ۱۳۹4/۰۷/۰8
درهنــگام درگذشــت عبارتنــد از :۱-رجبعلــی 
کیانــی اشــترجانی فرزنــد اســمعیل شــماره 
شناســنامه ۵۳ نســبت بــا متوفــی : فرزنــد
اســمعیل  فرزنــد  کیانــی  2-حســنعلی 
ــی  ــا متوف شــماره شناســنامه 4۰ نســبت ب

ــد : فرزن
ــماره  ــمعیل ش ــد اس ــی فرزن ــا کیان ۳-رض
 : متوفــی  بــا  نســبت   ۶۳۵ شناســنامه 

ــد فرزن
ــد اســمعیل شــماره  ــی فرزن ــرام کیان 4-به
شناســنامه 2۱ نســبت بــا متوفــی : فرزنــد
فرزنــد  اشــترجانی  کیانــی  ۵-فرشــته 
اســمعیل شــماره شناســنامه ۱4۵8 نســبت 
بــا متوفــی : فرزنــد ۶-صدیقــه کیانــی 
شــماره  اســمعیل  فرزنــد  اشــترجانی 
 : متوفــی  بــا  نســبت   ۶8۱۶ شناســنامه 
ــمعیل  ــد اس ــی فرزن ــرا کیان ــد ۷-زه فرزن
ــی  ــا متوف ــبت ب ــنامه ۱ نس ــماره شناس ش
قانونــی  تشــریفات  از  پــس  فرزنــد   :
ــی مــی  ــه آگه ــور را یکمرتب درخواســت مزب
نمایــد تــا هرکســی هــر اعتراضــی دارد 
ــد  ــزد او باش ــی ن ــه از متوف ــا وصیتنام و ی
از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه 
ــورت  ــر اینص ــم دارد در غی ــه دادگاه تقدی ب
خواهــد صــادر  وراثــت  حصــر   گواهــی 

 شد 
ــعبه  ــاف ش ــل اخت ــورای ح ــه ش دبیرخان

اول

آگهــی حصر وراثت
فرتخونــی  محمــدی  صــادق  آقــای 
و  شــهادتنامه  باســتناد    ۱۳ بشناســنامه 
ــه  ــوت رونوشــت شناســنامه ورث ــی ف گواه
، درخواســتی بشــماره ۵۰۹ /۹۶  تقدیــم 
ــته  ــعار داش ــن اش ــوده چنی ــورا نم ــن ش ای
محمــدی  اصغــر  شــادروان  اســت کــه 
در    ۵ شــماره  بشناســنامه  فرتخونــی  
تاریــخ ۱۳۹۶/۰2/۰8 درگذشــته و ورثــه وی 

از: عبارتنــد  درگذشــت  درهنــگام 
فرزنــد  فرتخونــی  محمــدی  ۱-ابراهیــم 
ــی شــماره شناســنامه 2۷ نســبت  رمضانعل
بــا متوفــی : پــدر 2-جمیلــه محمــدی 
شــماره  قربانعلــی  فرزنــد  فرتخونــی 
 : متوفــی  بــا  نســبت   2۷4 شناســنامه 
ــر  ــد اصغ ــح محمــدی فرزن ــادر ۳-صال م
بــا  نســبت   ۷۰ شناســنامه  شــماره 

محمــدی  4-ســجاد  فرزنــد   : متوفــی 
فرتخونــی فرزنــد اصغــر شــماره شناســنامه 
ــد ــی : فرزن ــا متوف ــبت ب ۱۱۰۰۰2۳88۷ نس
۵-صــادق محمــدی فرتخونــی فرزنــد اصغر 
شــماره شناســنامه ۱۳ نســبت بــا متوفــی : 
ــد  ــی فرزن ــد ۶-عــزت مــرادی فرتخون فرزن
اســماعیل شــماره شناســنامه ۵۰۳ نســبت 
ــریفات  ــس از تش ــر پ ــی : همس ــا متوف ب
یکمرتبــه  را  مزبــور  درخواســت  قانونــی 
هــر  هرکســی  تــا  نمایــد  مــی  آگهــی 
ــی  ــه از متوف ــا وصیتنام ــی دارد و ی اعتراض
ــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف  ن
ــر ا ــم دارد در غی ــه دادگاه تقدی ــاه ب ــک م  ی
 ینصــورت گواهی حصــر وراثت صــادر خواهد

 شد 
دبیرخانه شــورای حل اختاف شعبه اول

آگهــی حصر وراثت
خانــم مهنــاز یزدانــی گارماســه بشناســنامه 
ــوت  ــی ف ــهادتنامه و گواه ــتناد ش ۱4  باس
ــتی  ــه ، درخواس ــنامه ورث ــت شناس رونوش
بشــماره ۵۰4 /۹۶  تقدیــم ایــن شــورا نموده 
چنیــن اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان 
مصطفــی یزدانــی گارماســه  بشناســنامه 
 ۱۳۹۶/۰2/2۰ تاریــخ  در    2۹ شــماره 
درگذشــته و ورثــه وی درهنــگام درگذشــت 
ــد از: ۱-قاســمعلی یزدانــی گارماســه  عبارتن
ــنامه 2۵  ــماره شناس ــعلی ش ــد عباس فرزن
نســبت بــا متوفــی : پــدر 2-اشــرف توکلــی 
ــماره  ــن ش ــن العابدی ــد زی ــه فرزن گارماس
ــادر ــی : م ــا متوف ــبت ب ــنامه ۱8 نس شناس
فرزنــد  گارماســه  یزدانــی  ۳-محمــد 
ــی شــماره شناســنامه ۱۱۰۰۵2۰۵۹۷  مصطف
نســبت بــا متوفــی : فرزنــد 4-فاطمــه 
ــد مصطفــی شــماره  ــی گارماســه فرزن یزدان
شناســنامه ۱۱۰۰۰۱42۵۱ نســبت بــا متوفــی 

ــد : فرزن
فرزنــد  گارماســه  یزدانــی  ۵-زهــرا 
ــنامه ۱۱۰۰۱2۰۳8۶  ــماره شناس ــی ش مصطف
-مهنــاز  فرزنــد   : متوفــی  بــا  نســبت 
ــماره  ــین ش ــد حس ــه فرزن ــی گارماس یزدان
 : متوفــی  بــا  نســبت   ۱4 شناســنامه 
قانونــی  تشــریفات  از  پــس  همســر 
ــی  ــی م ــه آگه ــور را یکمرتب درخواســت مزب
نمایــد تــا هرکســی هــر اعتراضــی دارد 
ــد  ــزد او باش ــی ن ــه از متوف ــا وصیتنام و ی
از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه 
ــورت  ــر اینص ــم دارد در غی ــه دادگاه تقدی ب
خواهــد  صــادر  وراثــت  حصــر   گواهــی 

شد 
دبیرخانه شــورای حل اختاف شعبه اول

آگهــی حصر وراثت
شــاهی  قلعــه  صادقــی  بتــول  خانــم 
بشناســنامه ۵2۳  باســتناد شــهادتنامه و 

ــه  ــنامه ورث ــت شناس ــوت رونوش ــی ف گواه
، درخواســتی بشــماره ۵2۳ /۹۶  تقدیــم 
ــته  ــعار داش ــن اش ــوده چنی ــورا نم ــن ش ای
اســت کــه شــادروان محمدعلــی ایوبــی 
در    ۱۳۱۶ شــماره  بشناســنامه  زازرانــی  
تاریــخ ۱۳۹۶/۰۳/۱8 درگذشــته و ورثــه وی 
درهنــگام درگذشــت عبارتنــد از: ۱-حســین 
ــم شــماره  ــد عبدالکری ــی فرزن ــی زازران ایوب
ــدر  ــی : پ ــا متوف شناســنامه ۳۱۶ نســبت ب
ــماره  ــن ش ــد حس ــی فرزن ــه امین 2-فاطم
 : متوفــی  بــا  نســبت   ۱۱۶۷ شناســنامه 
مــادر ۳-مهــدی ایوبــی زازرانــی فرزنــد 
 ۱۶۶۳ شناســنامه  شــماره  محمدعلــی 

ــد ــی : فرزن ــا متوف ــبت ب نس
فرزنــد  زازرانــی  ایوبــی  4-هــادی 
 ۱۷۱۰ شناســنامه  شــماره  محمدعلــی 
: فرزنــد ۵-مریــم  بــا متوفــی  نســبت 
ــی شــماره  ــد محمدعل ــی فرزن ــی زازران ایوب
شناســنامه ۱۱۰۰۵2۳48 نســبت بــا متوفــی 
ــد  ــی فرزن ــی زازران ــد ایوب ــد ۶-حام : فرزن
 ۵2۳ شناســنامه  شــماره  محمدعلــی 
۷-بتــول  فرزنــد   : متوفــی  بــا  نســبت 
ــه  ــح ال ــد فت ــاهی فرزن ــه ش ــی قلع صادق
ــی  ــا متوف شــماره شناســنامه ۶2 نســبت ب
قانونــی  تشــریفات  از  پــس  همســر   :
ــی  ــی م ــه آگه ــور را یکمرتب درخواســت مزب
نمایــد تــا هرکســی هــر اعتراضــی دارد 
ــد  ــزد او باش ــی ن ــه از متوف ــا وصیتنام و ی
از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه 
ــورت  ــر اینص ــم دارد در غی ــه دادگاه تقدی ب
خواهــد  صــادر  وراثــت  حصــر   گواهــی 

شد 
دبیرخانه شــورای حل اختاف شعبه اول

 دادنامه 
شــماره دادنامــه : ۹۶۰۹۹۷۰۳۵2۷۰۰۳۷۷ 
تاریــخ تنظیــم : ۹۶/۳/2۰  : شــماره بایگانی 
شــماره   ۹۵۱۵۶4 ۹۵۱۵۶۳و   : شــعبه 
 ،۹۵۰۹۹8۰۳۶2۳۰۱۳۱4  : هــا  پرونــده 

 ۹۵۰۹۹8۰۳۶2۳۰۱۰۳۳
ــد  ــوری فرزن ــان تیم ــا ج ــاکی:آقای آق ش
الــه داد بــه نشــانی اصفهــان خ 24 متــری 
ــای  ــم :آق ــی پ۳8 مته ــی ملک اول ک عل
فریبــا مســتاجران بــه نشــانی مجهــول 

ــکان  الم
ــر  اتهــام: ایــراد صدمــه بدنــی غیرعمــدی ب
ــس از  ــر حــوادث کار  گردشــکار دادگاه پ اث
بررســی محتویــات پرونــده ختــم رســیدگی 
ــدور  ــه ص ــادرت ب ــر مب ــرح زی ــام و بش اع

ــد. رای مینمای
رای دادگاه ¨درخصــوص اتهــام خانــم فریبــا 
مســتاجران وفعــا متــواری و بــدون تامیــن 
وبــا مشــخصات اعامــی در کیفــر خواســت 
تنظیمــی از ســوی دادســرای اصفهــان دایــر 
بــر بــی احتیاطــی و عــدم رعایــت نظامــات 

و مقــررات ایمنــی حیــن کار کــه منجــر بــه 
ایــراد صدمــه بــه اقــای جــان اقــا تیمــوری 
گردیــده اســت . نظــر بــه محتویــات پرونده 
، شــکایت شــاکی ، گواهــی پزشــکی قانونی 
ایــن  ، نظریــه کارشــناس حــوادث کــه 
ــال  ــه ح ــا ب ــاغ و ت ــن اب ــه طرفی ــه ب نظری
ــده وبراســاس  مصــون از اعتراضــی باقیمان
آن متهــم بــه میــزان صددرصــد مقصــر 
ــا توجــه  ــه شــناخته شــده اســت و ب حادث
ــر  ــه ه ــتمزد روزان ــوق و دس ــه حق ــه اینک ب
ــه )۳۰۹۹۷۷(  ــال ۱۳۹۶ روزان ــر در س کارگ
ریــال اســت و متهــم دارای یــک کارگــر مــی 
ــاد کیفرخواســت  ــه مف ــا توجــه ب باشــد و ب
تنظیمــی از ســوی دادســرای عمومــی و 
تقاضــای  اصفهــان کــه حــاوی  انقــاب 
ــن  ــا برای ــت بن ــان اس ــرای ایش ــازات ب مج
دادگاه وقــوع بــزه از ســوی ایشــان را محــرز 
ــواد ۹۱  ــه م ــتندًا ب ــته ، مس ــلم دانس و مس
و ۹۵ و ۱۷۶ از قانــون کار ومــواد 488 و 
تبصــره مــاده ۱4۵ و 44۹ و ۷۰۹ و ۷۱۰ و 
ــوب  ــامی مص ــازات اس ــون مج ۵۶۹ از قان
۹2 در رابطــه بــا جنبــه عمومــی بــزه ایشــان 
را بــه پرداخــت 2۰۰ برابــر حقــوق و مزایــای 
روزانــه یــک کارگــر یعنــی مبلــغ.۶۱۹۹۵4۰۰ 
ریــال در حــق صنــدوق دولــت محکــوم 
مــی نمایــد لکــن دادگاه بــا توجــه بــه 
ــه  اقــرار ایشــان وفقــد ســابقه و مســتندًا ب
ــاده  ــای ت وث م ــاده ۳۷ وبنده ــد ت م بن
ــوب  ــامی مص ــازات اس ــون مج ۳8 از قان
ــه  ــی را ب ــازات اعام ــف مج ــا تخفی ۹2 و ب
ــون  ــک میلی ــزان ی ــه می ــدی ب ــزای نق ج
ــپس دادگاه  ــد وس ــی نمای ــل م ــال تبدی ری
بالحــاظ مــواد 4۶ و ۵2 از قانــون مجــازات 
 ۱ بــه مــدت  اســامی کیفــر اعامــی را 
ســال تعلیــق مــی نمایــد تــا چنانچــه 
ــا درجــه  ــزه ت ــن مــدت مرتکــب ب ظــرف ای
ــزه مســتوجب حــد  ــا مرتکــب ب ۶ نشــود ی
یــا قصــاص نگــردد مجــازات ایشــان از 
ــود و اال  ــذف ش ــان ح ــری ایش ــجل کیف س
ــد  ــزه جدی ــازات ب ــرای مج ــر اج ــاوه ب ع
ــرا  ــان اج ــاره ایش ــی درب ــای تعلیق کیفره
ــزه  ــی ب ــه خصوص ــا جنب ــه ب ــردد دررابط گ
ایشــان را بــه پرداخــت دیــات وارش هــای 
ذیــل الذکــر در حــق مصــدوم محکــوم 
مــی نمایــد. پرداخــت ایــن دیــات و ارشــها 
ــوع  ــخ وق ــال از تاری ــرف 2 س ــر ظ حداکث
ــک  ــار + ی ــه دین ــود. س ــد ب ــه خواه حادث
ونیــم درصــد دیــه کامــل مــرد مســلمان + 
دو ونیــم درصــد دیــه کامــل مــرد مســلمان 
بــه عنــوان ارش + یــک پنجــم از یــک دوم 
ــه کامــل مــرد مســلمان  ــار پنجــم دی از چه
ــت و  ــاق راس ــدگی س ــه سیاهش ــت دی باب
دیــه جراحــت حارصــه در پــای چــپ، نــوک 
بینــی و ارش نقــص عضــو ناشــی از آســیب 
ســطح مفصــل و ارش آســیب نســوج نــرم 

ســاعد چــاپ و دیــه شکســتگی اســتخوان 
راســت.رای صــادره  در ســاعد  زنداعلــی 
غیابــی وظــرف بیســت روز قابــل واخواهــی 
ــت  ــرف بیس ــپس ظ ــعبه وس ــن ش در همی
روز قابــل تجدیدنظــردر محاکــم محتــرم 
تجدیدنظــر اســتان اصفهــان اســت. م الــف 

۱۰۰۹۰
سید مجتبی میردامادی

دو  کیفــری  دادگاه   ۱۰۱ شــعبه  رئیــس 
ن صفهــا ا

آگهی ابالغ
ــادری  ــا ن ــای حمیدرض ــه آق ــه اینک ــر ب نظ
نبــی فرزنــد جهانگیــر بــه اتهــام تــرک 
انفــاق همســر و فرزندحســب شــکایت نــدا 
عزیزیــان از طــرف ایــن دادســرا در پرونــده 
ــب اســت  کاســه ۹۶۰4۷۰د ۷ تحــت تعقی
معلــوم  واســطه  بــه  احضاریــه  ابــاغ  و 
ــده  ــن نگردی ــت او ممک ــودن محــل اقام نب
اســت بدیــن وســیله در اجــرای مــاده ۱۷4 
قانــون آییــن دادرســی کیفــری مراتــب بــه 
ــی  ــاع داده م ــق اط ــن طری ــرده از ای نامب
شــود تــا ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ 
ــاری  ــی در شــعبه ۷ دادی ــن آگه انتشــار ای
اصفهــان  انقــاب  و  عمومــی  دادســرای 
)مجتمــع شــماره 4 کهنــدژ( جهــت پاســخ 
گویــی بــه اتهــام خویــش حاضــر شــود. در 
ــاه  ــک م ــس از ی ــور پ ــدم حض ــورت ع ص
ــم  ــرا تصمی ــی دادس ــار آگه ــخ انتش از تاری

ــود. ــد نم ــاذ خواه ــی را اتخ مقتض
عهــده  بــه  آگهــی  نشــر  هزینــه  ضمنــا 

میباشــد دادگســتری 
.م الف ۱۰۰۹4

ــم دادی اری دادســرای  ــار شــعبه هفت دادی
فاطمــه  اصفهــان  انقــاب  و   عمومــی 

سعیدی

دادنامه 
شــماره دادنامــه : ۹۶۰۹۹۷۰۳۵2۷۰۰۳۶2 
شــماره   :   ۹۶/۳/۱۶  : تنظیــم  تاریــخ 
بایگانــی شــعبه : ۹۵۱2۳۷ شــماره پرونــده: 

 ۹4۰۹۹8۰۳۵۹۵۰۰۷۶۰
شــکات:۱. آقــای امیــر اســتادی فرزنــد 
حســین 2. خانــم زهــرا احمدخــواه فرزنــد 
ــتان  ــانی شهرس ــه نش ــی ب ــید همگ جمش
 ۱۳ کیلومتــر  ســوم  آبشــار  اصفهــان 
ــی  ــمی فرع ــی هاش ــهید بن ــنان ک ش راش
احمدخــواه  مریــم  خانــم   .۳ ســتایش 
فرزنــد جمشــید بــه نشــانی شهرســتان 
ــاب  ــنان خ انق ــوم راش ــار س ــان آبش اصفه
ــکرگزار  ــر ش ــای اکب ــم 4. آق ــی هاش ک بن
ــه نشــانی اصفهــان -  ــه ب ــد نعمــت ال فرزن
خ فروغــی ک شــهید کیخســروی )۳۵( 
 .۵ واحــد ۳۰۳  اول  پارســی ط  مجتمــع 
ــه  ــی ب ــد فقانعل ــی فرزن ــزاد کمال ــای به آق

ــه وزوان  ــان میم ــتان اصفه ــانی شهرس نش
خ شــهید خداکــرم بــن ۱ پ 2 ۶ آقــای 
ــه  ــد اســداله ب محمدرضــا دری ســده فرزن
نشــانی اصفهــان- بهارســتان خ فرشــته 
ــری: ــاس متهمی ــوک ی ــع فرشــته بل مجتم
ــی  ــد غریبعل ــی فرزن ــین طاوس ــای حس آق
2. آقــای ســید عبدالــه مــوال هــردو مجهــول 
المــکان اتهــام: تحصیــل مــال از طریــق 
ــب از  ــتفاده و تقل ــوء اس ــا س ــروع ی نامش
امتیــازات  گردشــکار دادگاه پــس از بررســی 
ــام  ــم رســیدگی أع ــده خت ــات پرون محتوی
و بشــرح زیــر مبــادرت بــه صــدور رای 

ــد. مینمای
آقایــان  اتهــام  خصــوص  در  دادگاه  رای 
حســین  و  فرزندهاشــم  مــوال  عبدالــه 
وفعــا  علــی  غریــب  فرزنــد  طاوســی 
هــر دو متــواری وبــدون تامیــن دائربــر 
ــه  ــق ارائ ــرداری از طری ــارکت در کاهب مش
اگهــی اســتخدام موضــوع شــکایت اقایــان 
بهــزاد کمالــی ، امیــر اســتادی ، اکبــر شــکر 
ــات  ــه محتوی ــا دری نظرب ــزار و محمدرض گ
پرونــده و نشــر آگهــی اســتخدام در شــرکت 
ــا  ــس فت ــده از پلی ــل آم ــات بعم و تحقیق
ــه  ــت ک ــر خواس ــاد کیف ــه مف ــه ب ــا توج وب
ــان  ــرای ایش ــازات ب ــای مج ــاوی تقاض ح
اســت و بــا عنایــت بــه اینکــه شــکات 
ــه  ــی در روزنام ــا درج آگه ــم ب ــام مته اع
ــا مبالغــی را  ــان خواســته ت ــدو کار از آن در ب
ــه  ــز و آدرســی ک ــه حســاب شــرکت واری ب
ــوده  ــان ب ــت چن ــرکت داده اس ــل ش از مح
ــان  ــا مشــاهده محــل اطمین ــه شــکات ب ک
ــن  ــا برای ــد بن ــه اســتخدام خودمــی نماین ب
وقــوع  عرایــض  ایــن  از مجمــوع  دادگاه 
بــزه از ســوی ایشــان را محــرز ومســلم 
دانســته مســتندا بــه مــاده ۱ از قانــون 
ارتشــان   ، مرتکبیــن  مجــازات  تشــدید 
ــم را  ــر دو مته ــرداری ه ــاس و کاهب اخت
ــدام  ــر ک ــازات ه ــره مج ــل 4 فق ــه تحم ب
ــدام از  ــر ک ــری و ه ــس تعزی ــال حب ۱۰ س
ــه  ــغ.۱۹۰۰۰۰۰  ب ــه پرداخــت مبل ایشــان را ب
عنــوان باالتریــن مبلــغ دریافتــی از شــکات 
ودر حــق صنــدوق دولــت محکــوم مــی 
نمایــد راجــع بــه جنبــه خصوصــی بــزه 
پرداخــت  بــه  را مشــترکا  متهمــان  نیــز 
ــال  ــزار ری ــد ه ــون و نهص ــک میلی ــغ ی مبل
ــت  ــی + پرداخ ــزاد کمال ــای به ــق آق در ح
مبلــغ یــک میلیــون و دویســت هــزار ریــال 
در حــق آقــای امیراســتادی + پرداخــت 
مبلــغ یــک میلیــون و هشــتصد هــزار ریــال 
در حــق آقــای اکبــر شــکر گــزار + پرداخــت 
مبلــغ یــک میلیــون و هشــتصدوپنجاه هــزار 
ریــال در حــق اقــای محمدرضــا دری راجــع 
بــه جنبــه خصوصــی بــزه موضــوع شــکایت 
خانمهــا زهــرا و مریــم احمــد خــواه بــا توجه 
ــیدگی  ــه رس ــان در جلس ــض ایش ــه عرای ب

مبنــی براینکــه مبلــغ پرداختــی بــه 
متهمــان متعلــق بــه اقای اســتادی بــوده و 
ایشــان مبلغــی پرداخــت نکــرده انــد لهــذا 
ــر  ــت رای ب ــل برائ ــه اص ــتندا ب دادگاه مس
برائــت متهــم از اتهــام انتســابی نســبت بــه 
ــی  ــام م ــر شــاکی صــادر و اع ــن دو نف ای
نمایــد.رای صــادره غیابــی و ظــرف بیســت 
روز قابــل اعتــراض واخواهــی درهمیــن 
ــل  شــعبه و ســپس ظــرف بیســت روز قاب
اعتــراض در محاکــم تجدیدنظــر اســتان 

ــت .  ــان اس اصفه
م الف ۱۰۰۹۳

سید مجتبی میردامادی
دو کیفــری  دادگاه   ۱۰۱ شــعبه   رئیــس 

اصفهان

اخطاریه 
بخــش  روان   : خانوادگــی  نــام  و  نــام 
کاظمــی پشــت پــری  فرزنــد فریبــرز 
مجهــول المــکان  محــل حضــور شــعبه 
وقــت  اربــاب   مجتمــع  در  واقــع   ۶
حضــور : ۹۶/۵/۱8 ســاعت 8:۳۰ صبــح  
دعــوی  خصــوص  در   : حضــور  علــت 
در  مقــرر   وقــت  در  میرزایــی   آقــای 
ــر  ــود حاض ــل  خ ــراه دالی ــه هم ــعبه  ب  ش

شوید . 
م الف ۱۱۰۹۳ 

شعبه ۶ شورای حل اختاف 

آگهی احضار 
اینکــه  بــه  ۱4نظــر   شــماره ۹۶۰42۵ب 
آقایــان دانیــال هفــت ســنگ و رضــا بیــگ 
محمــدی در پرونــده کاســه ۹۶۰4۶۵ ب۱4 
بــه اتهــام مشــارکت در ســرقت بــه عنــف از 
طــرف ایــن بازپرســی تحــت تعقیــب مــی 
ــه واســطه  ــز ب ــه نی ــاغ احضاری باشــند و اب
ممکــن  اقامــت  محــل  نبــودن  معلــوم 
نگردیــده . بدینوســیله در اجــرای مــاده 
۱۷4 قانــون آییــن دادرســی دادگاههــای 
کیفــری  امــور  در  انقــاب  و  عمومــی 
ــاغ  ــرده اب ــه نامب ــب ب ــوب ۱۳۹2 مرات مص
مــی گــردد تــا ظــرف مــدت یــا مــاه از تاریــخ 
ــم بازپرســی  ــی در شــعبه چهارده انتشــار آگه
دادســرای عمومــی و انقــاب مجتمــع شــماره 
پنــج اصفهــان واقــع در خیابــان شــریعتی 
ــتی  ــهید بهش ــی ش ــع قضائ ــاختمان مجتم س
جهــت پاســخگویی بــه اتهــام خویــش حاضــر 
شــوند. در صــورت عــدم حضــور پــس از یکمــاه 
ــه  ــی ب ــدام قانون ــی اق ــار آگه ــخ انتش از تاری
عمــل خواهــد آمــد. در ضمــن هزینــه نشــر 
اگهــی از طــرف دادگســتری پرداخــت مــی 

ــردد.  گ
م الف ۱۰۱۱۰

دادســرای  چهاردهــم  شــعبه  بازپــرس 
عمومــی



اطالعرسانی8
آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم

بــه  دادخواســتی  شــیرازی  مهــران  آقــای 
ــی  ــت عل ــه طرفی ــث ب ــراض ثال ــته اعت خواس
ــورا  ــن ش ــه ای ــادری ب ــد ق ــی و محم رمضان
و  ثبــت   96/208 بــه کالســه  تســلیم کــه 
ــت  ــخ 96/05/01 ســاعت 06:30 وق ــرای تاری ب
رســیدگی تعییــن شــده اســت نظــر بــه اینکــه 
خوانــدگان مجهــول المــکان میباشــد لــذا 
حســب مــاده 73 قانــون آئیــن دادرســی 
مدنــی مراتــب یــک نوبــت در یکــی از روزنامــه 
ــع و نشــر میشــود و  ــر االنتشــار طب هــای کثی
از خوانــده مذکــور دعــوت بــه عمــل مــی آیــد 
ــی دادخواســت و  ــت نســخه ثان ــت دریاف جه
ــر دادگاه مراجعــه و در وقــت  ــه دفت ــم ب ضمائ
مقــرر فــوق نیــز جهــت رســیدگی حاضر شــود. 
ــک  ــماره ی ــع ش ــارم مجتم ــعبه چه ــر ش دفت

شهرســتان برخــوار
 شــماره نامــه اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 

5/37/306/م الــف بــه تاریــخ 96/04/12

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
ــن  ــت محس ــا وکال ــی ب ــدی طالب ــای مه آق
ــه  ــته مطالب ــه خواس ــتی ب ــدی دادخواس احم
ــه  ــی ب ــازان زه ــق ب ــد رفی ــت محم ــه طرفی ب
ــه 96/232  ــه کالس ــه ب ــلیم ک ــورا تس ــن ش ای
ثبــت و بــرای تاریــخ 96/05/28 ســاعت 05:00 
وقــت رســیدگی تعییــن شــده اســت نظــر بــه 
ــد  ــکان میباش ــول الم ــدگان مجه ــه خوان اینک
لــذا حســب مــاده 73 قانــون آئیــن دادرســی 
مدنــی مراتــب یــک نوبــت در یکــی از روزنامــه 
ــع و نشــر میشــود و  ــر االنتشــار طب هــای کثی
از خوانــده مذکــور دعــوت بــه عمــل مــی آیــد 
ــی دادخواســت و  ــت نســخه ثان ــت دریاف جه
ــر دادگاه مراجعــه و در وقــت  ــه دفت ــم ب ضمائ
مقــرر فــوق نیــز جهــت رســیدگی حاضر شــود. 
ــک  ــماره ی ــع ش ــم مجتم ــعبه پنج ــر ش دفت

شهرســتان برخــوار
 شــماره نامــه اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 

5/37/317/م الــف بــه تاریــخ 96/04/14

آگهی حصر وراثت
خانــم زهــرا مــرادی دارای شناســنامه شــماره 
8311 بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه 
دادگاه  ایــن  از  )وراثــت(   1 ح  294/96 ش 
ــوده و  ــت نم ــر وراث ــی حص ــت گواه درخواس
ــجاد  ــادروان س ــه ش ــح داده ک ــن توضی چنی
رفیعــی به شــماره شناســنامه 6600094321 در 
ــگاه دائمــی خــود  ــخ 1394/12/17  اقامت تاری
ــن الفــوت آن  ــه حی ــه ورث ــدرود زندگــی گفت ب
ــه:1- زهــرا مــرادی  مرحــوم منحصــر اســت ب
فرزنــد عبــاس    ش.ش 831 )مــادر متوفــی(  
علــی ش.ش  فرزنــد  رفیعــی  احمــد   )2(
ــی  ــریفات مقدمات ــام تش ــا انج ــک ب 31  این
ــا  ــد ت ــی نمای ــی م ــور را آگه ــت مزب درخواس
ــه از  ــا وصیتنام ــی دارد و ی ــس اعتراض ــر ک ه
متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین 
آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد 

ــد. ــد ش ــادر خواه ــی ص واال گواه
رئیــس شــعبه اول شــورای حــل اختــالف 

ــوار  برخ
شــماره نامــه اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 
5/37/322/م الــف بــه تاریــخ  1396/04/15

آگهی مزایده و فروش اموال غیر 
منقول

در  برخــوار  دادگســتری  احــکام  اجــرای 
خصــوص پرونــده کالســه 147/96 اجــرای 
احــکام کــه در آن محکــوم علیــه فرهــاد 
کریمــی ســفید دشــتی فرزنــد اســماعیل 
محکــوم اســت بــه پرداخت مبلــغ 42932159 
ــد  ــی شــفیعی فرزن ــم گیت ــال در حــق خان ری
اســد الــه و مبلــغ 2146607 ریــال بابــت حــق 
ــه  ــر دارد جلس ــت در نظ ــق دول ــرا در ح االج
ســاعت   96/05/18 تاریــخ  در  ای  مزایــده 
9:30 صبــح در محــل دادگســتری برخــوار 
ــن  ــد طالبی ــزار نمای ــر اجــرای احــکام برگ دفت
امــوال  از  مزایــده  از  قبــل  روز  میتواننــد 5 
واقــع در اجــرای احــکام حقوقــی دادگســتری 
شهرســتان برخــوار بازدیــد نماینــد. مزایــده از 
ــده کســی  ــی شــده شــروع و برن ــغ ارزیاب مبل
اســت کــه حداقــل ده در صــد مبلــغ ارزیابــی 
ــراه داشــته  ــه هم ــده ب ــان مزای شــده را در زم
باشــد و باالتریــن قیمــت را پیشــنهاد نمایــد .

1-یــک دســتگاه ســواری ال90 نقــر ای رنــگ 
مــدل 86 بــه شــماره انتظامــی 43-237 ل51 
ــد  ــال مالحظــات فاق ــغ 128500000 ری ــه مبل ب
بیمــه نامــه و بیــش از 11000000 ریــال خالفــی و 

تــو رفتگــی در ســپر عقــب و جلــو و ...
اجرای احکام شهرستان برخوار

شــماره نامــه اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 
ــه تاریــخ 96/04/14 5/37/312/م الــف ب

آگهی مزایده و فروش اموال غیر 
منقول

دادگســتری  دوم  شــعبه  احــکام  اجــرای 
ــده کالســه 960088  برخــوار در خصــوص پرون
اجــرای احــکام کــه در آن محکــوم علیــه آقــای 
ابراهیــم یبلوئــی محکــوم اســت بــه پرداخــت 
مبلــغ 173130000 ریــال در حــق آقــای مرتضی 
براتــی و مبلــغ 8656500 ریــال بابــت هزینــه 
ــه  ــر دارد جلس ــت در نظ ــق دول ــراء در ح اج
ســاعت   96/05/15 تاریــخ  در  ای  مزایــده 
10:00 صبــح در محــل دادگســتری برخــوار 
ــن  ــد طالبی ــزار نمای ــر اجــرای احــکام برگ دفت
امــوال  از  مزایــده  از  قبــل  روز  میتواننــد 5 
واقــع در اجــرای احــکام حقوقــی دادگســتری 
شهرســتان برخــوار بازدیــد نماینــد. مزایــده از 
ــده کســی  ــی شــده شــروع و برن ــغ ارزیاب مبل

اســت کــه حداقــل ده در صــد مبلــغ ارزیابــی 
ــراه داشــته  ــه هم ــده ب ــان مزای شــده را در زم
باشــد و باالتریــن قیمــت را پیشــنهاد نمایــد .

ــم  ــا فری ــا ی ــدد خرپ ــداد 7 ع ــدد تع 1-7 ع
ــت 8 و 12  ــا ضخام ــن ب ــس آه ــی جن 11 مت
ــال 2-  ــغ 146000000 ری ــه مبل ــری ب ــی مت میل
 z ــی 40 عــدد تعــداد 40 شــاخه پروفیــل آهن
ســوله ســایز 16 ســانتی متــری همگــی بطــول 
ــل 12  ــدد پ ــال 3- 1 ع ــر 10875000 ری 6 مت
متــری جنــس آهــن و ورق کرکــره شــده 
بــه انضمــام 2 قطعــه پــل راهبــر و کلگــی 
ــه  ــا ب ــس آهــن مجموع ــل ســقفی جن جرثقی
وزن تخمینــی 2200 کیلــو گــرم )مســتعمل بــا 
کاربــری خــاص( 33000000 ریــال 4- 2 عــدد 
ــتعمل 4  ــور مس ــرو موت ــدد الکت ــداد 2 ع تع
ــه همــراه 2  ــوان 3 اســب بخــار ب ــا ت قطــب ب
عــدد گیــر بکــس  و زنجیــر متعلــق بــه راهبــر 

ــال ــی 12000000 ری ــل 5 تن جرثقی
اجــرای احــکام حقوقــی شــعبه دوم دادگاه 

ــوار ــتان برخ ــی  شهرس حقوق
شــماره نامــه اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 

ــه تاریــخ 96/04/14 5/37/319/م الــف ب

آگهی حصر وراثت
شناســنامه  دارای  غفــوری  اقــدس  خانــم 
شــماره 40 بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه 
دادگاه  ایــن  از  )وراثــت(   1 ح  ش   291/96
ــوده و  ــت نم ــر وراث ــی حص ــت گواه درخواس
ــم  ــادروان ابراهی ــه ش ــح داده ک ــن توضی چنی
ــنامه  ــماره شناس ــه ش ــتجردی ب ــوری دس غف
اقامتــگاه    1390/09/02 تاریــخ  در   2913
دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه 
حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت 
ــتجردی  ــی  دس ــم رفیع ــه خان ــه:1- حاجی ب
فرزنــد جعفــر قلــی ش.ش 73 )همســر 
علــی ش.ش 292  )2( محمــد  متوفــی(  
)3( زهــره  ش.ش 293 )4( فاطمــه ش.ش 
اقــدس   )6(  113 ش.ش  انســیه   )5(  41
 )8(  209 ش.ش  حیــدر   )7(  40 ش.ش 
مریــم ش.ش 8121  همگــی غفــوری فرزنــد 
ابراهیــم  )فرزنــدان متوفــی( اینــک بــا انجــام 
تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را 
ــی  ــس اعتراض ــر ک ــا ه ــد ت ــی نمای ــی م آگه
ــزد او باشــد  ــا وصیتنامــه از متوفــی ن دارد و ی
ــک  ــی ظــرف ی ــخ نشــر نخســتین آگه از تاری
مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر 

ــد. ــد ش خواه
رئیــس شــعبه اول شــورای حــل اختــالف 

ــوار  برخ
شــماره نامــه اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 
5/37/321/م الــف بــه تاریــخ  1396/04/15

آگهی حصر وراثت
شناســنامه  دارای  نبــی  ســیاوش  آقــای 
بــه  دادخواســت  شــرح  بــه   700 شــماره 
کالســه 292/96 ش ح 1 )وراثــت( از ایــن 
وراثــت  حصــر  گواهــی  درخواســت  دادگاه 
ــه شــادروان  ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی نم
ــنامه 173 در  ــماره شناس ــه ش ــی ب ــاس نب عب
ــود  ــی خ ــگاه دائم ــخ 1395/04/11  اقامت تاری
ــن الفــوت آن  ــه حی ــه ورث ــدرود زندگــی گفت ب
مرحــوم منحصــر اســت بــه:1- ســکینه ده 
ــودرز ش.ش 1315  ــد گ ــی فرزن ــدای دهق خ
)2( ســیاوش ش.ش  متوفــی(   )همســر 
700 )3( محمــد  ش.ش 5100219556 )4( 
جمشــید ش.ش 889 )5( خســرو ش.ش 
لیــال   )7(  98 ش.ش  پرویــز   )6(  1576
ش.ش 894 )8( اکــرم ش.ش 6678 )9( 
ــد  ــی فرزن ــی نب ــوش ش.ش 863  همگ مه
عبــاس  )فرزنــدان متوفــی( اینــک بــا انجــام 
تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را 
ــی  ــس اعتراض ــر ک ــا ه ــد ت ــی نمای ــی م آگه
ــزد او باشــد  ــا وصیتنامــه از متوفــی ن دارد و ی
ــک  ــی ظــرف ی ــخ نشــر نخســتین آگه از تاری
مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر 

ــد. ــد ش خواه
رئیــس شــعبه اول شــورای حــل اختــالف 

ــوار  برخ
شــماره نامــه اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 
5/37/320/م الــف بــه تاریــخ  1396/04/14

ابالغ رای
شماره ابالغنامه : 9610100370301480

 9509980360101287  : پرونــده  شــماره 
شــماره بایگانــی شــعبه : 960028   تاریــخ 
تنظیــم : 96/3/31آقــای ابوالفضــل نوربخــش 
شهرســتان  نشــانی  بــه  محمــود  فرزنــد 
 - تــاالر  خ   - اصفهــان  شــهر   - اصفهــان 
نبــش کوچــه   - حــداد  یدالــه  شــهید  خ 
- ســمت اســت - واحــد 2آقــای عــارف 
کاشــانی بــه نشــانی مجهوالمــکان اتهــام: 
بررســی  بــا  دادگاه  ربایــی گردشــکار:  آدم 
ــم رســیدگی را  ــده خت ــات پرون اوراق و محتوی
اعــالم و بشــرح زیــر مبــادرت بــه اتخــاذ رأی 
ــای  ــده آق ــن پرون ــد. رای دادگاه در ای مینمای
عــارف کاشــانی )کشــانی( فرزنــد قلنــدر متهم 
اســت بــه آدم ربایــی بــا وســیله نقلیــه موضوع 
ــای ابوالفضــل نوربخــش ،  ــه آق شــکایت اولی
نظــر بــه مفــاد کیفرخواســت ، شــکایت اولیــه 
شــاکی و شــرح ماوقــع گزارشــات مــورخ 3/7 
، 3/16 و 7/29 ســال 1389 مرجــع انتظامــی 
و اظهــارات مطلعیــن و بــا توجــه بــه متــواری 
بــودن متهــم و اینکــه علــی رغــم ابــالغ وقــت 
رســیدگی از طریــق نشــر آگهــی متهــم حاضــر 
نشــده و دفاعــی بــه عمــل نیــاورده لــذا اتهــام 
ــتندا  ــته مس ــرز دانس ــه وی را مح ــابی ب انتس
بــه مــاده 621 قانــون مجــازات اســالمی حکــم 
ــال  ــل 15 س ــه تحم ــم ب ــت مته ــه محکومی ب

حبــس تعزیــری بــا احتســاب ایــام بازداشــت 
قبلــی صــادر و اعــالم مــی گــردد. رأی صــادره 
ــالغ  ــس از اب ــرف 20 روز پ ــوده و ظ ــی ب غیاب
ایــن دادگاه و  قابــل واخواهــی در  واقعــی 
ســپس بعــد از 20 روز قابــل فرجــام خواهــی 

ــد.ف / ــی باش م
م الف 10104

شــعبه پنجــم دادگاه کیفــری یــک اســتان 
اصفهــان

آگهی فقدان سند 
ــژاد  ــی ن ــا قرش ــم ماندان ــه خان ــه اینک ــر ب نظ
فرزنــد ســید احمــد    بــا تســلیم یــک بــرگ 
استشــهاد شــهود شــماره 445787 دفترخانــه 
ــند  ــدن س ــود ش ــی مفق ــان، مدع 261 اصفه
مالکیــت یکدانــگ و نیــم مشــاع از ششــدانگ  
پــالک شــماره 21254 فرعــی از 68 اصلــی   
واقــع در بخــش 14 ثبــت اصفهــان کــه در 
ذیــل ثبــت 310240  صفحــه 464 دفتــر جلــد 
ــی 360310  ــماره چاپ ــت ش ــالک تح 974 ام
ــار  ــک اظه ــه  مال ــده ک ــلیم گردی ــادر و تس ص
ــر  ــوم  در اث ــت  مرق ــند مالکی ــه س ــته ک داش
حابجایــی  مفقــود گردیــده  و بــه موجــب 
ســند انتقــال 7609-91/10/11 دفتــر خانــه 261 
اصفهــان بــه نامبــرده انتقــال یافتــه و تقاضــای 
صــدور ســند مالکیــت  المثنــی نمــوده اســت . 
لــذا دفتــر چــه ســند مالکیــت مذکــور از درجــه 
اعتبــار ســاقط و مقتضــی اســت  چنانچــه 
ســند مالکیــت  مفقــودی جهــت انجــام هــر 
گونــه معاملــه بــه آن دفتــر خانــه ارائــه گردیــد 
از انجــام معاملــه خــودداری و آن را جهــت 
اعمــال مقــررات  بــه ایــن اداره ارســال نمائیــد 
ــا ســند مالکیــت   . انجــام هــر نــوع معاملــه ب
ــن اداره  ــتعالم از ای ــه اس ــول  ب ــی  موک المثن
ــره  ــتناد تبص ــه اس ــب ب ــذا مرات ــد ل ــی باش م
ــه  ــن نام ــاده 120 آیی ــل م ــی ذی ــک اصالح ی
قانــون ثبــت در یــک نوبــت آگهــی مــی شــود 
چنانچــه کســی مدعــی انجــام معاملــه نســبت 
ــت  ــا وجــود ســند مالکی ــوم ی ــک مرق ــه مل ب
نــزد خــود میباشــد از تاریــخ انتشــار ایــن 
ــود را  ــراض خ ــدت ده روزاعت ــرف م ــی ظ آگه
ــا  ــت ی ــند مالکی ــل س ــه اص ــن ارائ ــًا ضم کتب
ــه ایــن اداره تســلیم و رســید  ســند معاملــه ب
ــس و  ــورت مجل ــب ص ــا مرات ــد ت ــذ نمای اخ
ــه کننــده ســند  ــه ارائ اصلــی ســند مالکیــت ب
ــرف /  ــر ظ ــت اگ ــی اس ــردد بدیه ــترد گ مس
مــدت مقــرر اعتراضــی نرســید یــا در صــورت 
ــه  ــا معامل ــت ی ــند مالکی ــی س ــراض اصل اعت
ارائــه نشــود اقــدام بــه صــدور ســند مالکیــت 

ــد شــد .  ــررات خواه ــق مق ــی طب المثن
م الف 11033

ــناد و  ــت اس ــں ثب ــدر ی-رئیس ــا حی علیرض
ــان ــرب اصفه ــالک غ ام

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چــون تحدیــد حــدود ششــدانگ یکبــاب 
خانــه   پــالک شــماره  45/450 واقــع در 
ــده  ــق پرون ــه طب ــان ک ــت اصفه بخــش 14 ثب
بلداجــی  مهیــن طهماســبی   بنــام  ثبتــی 
ــت  ــت اس ــان ثب ــداوردی   در جری ــد خ فرزن
وبــه علــت عــدم حضــور متقاضــی ثبــت 
بعمــل نیامــده اینــک بنــا بــه دســتور قســمت 
ــق  ــر طب ــت و ب ــون ثب ــاده 15 قان ــر از م اخی
ــدود  ــد ح ــی تحدی ــرده متقاض ــای نامب تقاض
ملــک مرقــوم درروز یکشــنبه  تاریــخ 96/5/8 
ــل  ــروع و بعم ــل ش ــح در مح ــاعت 9 صب س
ــه  ــی ب ــن آگه ــب ای ــذا بموج ــد ل ــد آم خواه
ــردد  ــار میگ ــن اخط ــن و مجاوری ــه مالکی کلی
ــرر در محــل حضــور  ــه در روز و ســاعت مق ک
صاحبــان  و  مجاوریــن  اعتراضــات  یابنــد 
امــالک مطابــق مــاده 20 قانــون ثبــت از 
ــدود  ــد ح ــس تحدی ــم صورتمجل ــخ تنظی تاری
ــق  ــد و طب ــد ش ــه خواه ــی روز پذیرفت ــا س ت
ــون ثبــت معتــرض  ــن نامــه قان مــاده 86 آئی
بایــد ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم 
اعتــراض بــه ایــن اداره بــا تقدیــم دادخواســت 
بــه مراجــع ذیصــالح قضایــی اقــدام و گواهــی 
طــرح دعــوی خــود را بــه ایــن منطقــه ثبتــی 
ارائــه نمایــد در غیــر اینصــورت متقاضــی ثبــت 
و یــا نماینــده قانونــی وی میتوانــد بــه دادگاه 
مربوطــه مراجعــه و گواهــی عــدم تقدیــم 
دادخواســت را اخــذ و بــه ایــن منطقــه تســلیم 
ــه  ــه ب ــدون توج ــت ب ــپس اداره ثب ــد س نمای
اعتــراض عملیــات ثبتــی را بــا رعایــت مقررات 

ــد داد.  ــه خواه ادام
تاریخ انتشار: 1396/4/17 

شماره :11334/ م الف 
حیــدری رییــس منطقــه ثبــت اســناد  غــرب 

اصفهــان

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
ــدانگ  ــدود شش ــد ح ــه تحدی ــه اینک ــر ب نظ
یکبــاب خانــه بمســاحت 243/22 متــر مربــع 
بــه شــماره پــالک 2155 فرعــی از 411 فرعــی 
از 36 اصلــی واقــع در بخــش یــک حــوزه 
ــن  ــون تعیی ــرای قان ــه در اج ــر ک ــی قمص ثبت
تکلیــف و برابــر رای شــماره 905 و 906 هیــات 
در ســهم آقــای علــی کریمــی آرانــی و محمــد 
کریمــی آرانــی بالمناصفــه اســتقرار یافتــه و در 
جریــان ثبــت مــی باشــد و طبــق تبصــره مــاده 
13 قانــون و مــاده 13 آییــن نامــه قانــون 
تعییــن تکلیــف و بــر طبــق تقاضــای نامبــرده 
تحدیــد حــدود پــالک مرقــوم در روز ســه 
شــنبه مــورخ 1396/05/10 ســاعت 9 صبــح در 
ــذا  ــد ل ــد آم ــه عمــل خواه محــل شــروع و ب
ــن  ــه مجاوری ــه کلی ــی ب ــن آگه ــه موجــب ای ب
ســاعت  و  روز  در  مــی گــردد کــه  اخطــار 
ــد  ــی در محــل حضــور یابن ــن آگه ــرر در ای مق

ــق  ــن مطاب ــا مجاوری ــن ی ــات مالکی و اعتراض
مــاده 20 قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم صــورت 
 مجلــس تحدیــدی تــا 30 روز پذیرفتــه خواهد

 شد . 
رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــالک قمصــر – 

رضــا طویلــی 
تاریخ انتشار : 1396/04/17 

آگهی فقدان سند 
ــی      ــان گورتان ــت خلیلی ــه عصم ــه اینک ــر ب نظ
بــا تســلیم یــک بــرگ استشــهاد شــهود 
ــه  شــماره 19738 مــورخ 96/3/21 دفتــر خان
ــند  ــدن س ــود ش ــی مفق ــان  مدع 337 اصفه
ــاع از  ــهم مش ــار س ــزان  چه ــه می ــت ب مالکی
پانــزده ســهم  ششــدانگ پــالک شــماره 436 
فرعــی از 15 اصلــی واقــع در بخــش 14 ثبــت 
ــه  ــت 66407  صفح ــل ثب ــه در ذی ــان ک اصفه
ــد 489 امــالک تحــت شــماره  155 دفتــر جل
ــده  و  ــی 953462 صــادر و تســلیم گردی چاپ
بــه موجــب ســند انتقــال  شــماره 24980 
ــه  اســناد رســمی  ــر خان ــورخ 45/9/10 دفت م
شــماره 5 شــهر اصفهــان اســتان اصفهــان  بــه 
ــب  ــن بموج ــه در ضم ــال  یافت ــرده انتق نامب
نامــه شــماره 930110د28 مــورخ 93/10/11  
شــعبه 28  در  نامبــرده   مالکیــت  تمامــی 
ــت  ــان در  بازداش ــرای اصفه ــاری  دادس دادی
ــت   ــه ســند مالکی ــار داشــته ک میباشــدو  اظه
ــده   ــود گردی ــی  مفق ــر حابجای ــوم  در اث مرق
وتقاضــای صــدور ســند مالکیــت المثنــی 
نمــود ه اســت  . لــذا دفتــر چــه ســند مالکیــت 
مذکــور از درجــه اعتبــار ســاقط و مقتضــی 
اســت  چنانچــه ســند مالکیــت  مفقــودی 
جهــت انجــام هــر گونــه معاملــه بــه آن دفتــر 
خانــه ارائــه گردیــد از انجــام معامله خــودداری 
و آن را جهــت اعمــال مقــررات  بــه ایــن اداره 
ــا  ــه ب ــوع معامل ارســال نمائیــد . انجــام هــر ن
ســند مالکیــت  المثنــی  موکــول  بــه اســتعالم 
از ایــن اداره مــی باشــد لــذا مراتــب به اســتناد 
تبصــره یــک اصالحــی ذیــل مــاده 120 آییــن 
نامــه قانــون ثبــت در یــک نوبــت آگهــی مــی 
شــود چنانچــه کســی مدعــی انجــام معاملــه 
ــند  ــود س ــا وج ــوم ی ــک مرق ــه مل ــبت ب نس
مالکیــت نــزد خــود میباشــد از تاریــخ انتشــار 
ایــن آگهــی ظــرف مــدت ده روزاعتــراض خــود 
را کتبــًا ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت یــا 
ــه ایــن اداره تســلیم و رســید  ســند معاملــه ب
ــس و  ــورت مجل ــب ص ــا مرات ــد ت ــذ نمای اخ
ــه کننــده ســند  ــه ارائ اصلــی ســند مالکیــت ب
ــرف /  ــر ظ ــت اگ ــی اس ــردد بدیه ــترد گ مس
مــدت مقــرر اعتراضــی نرســید یــا در صــورت 
ــه  ــا معامل ــت ی ــند مالکی ــی س ــراض اصل اعت
ارائــه نشــود اقــدام بــه صــدور ســند مالکیــت 

ــد شــد .  ــررات خواه ــق مق ــی طب المثن
م الف 11342

ــناد و  ــت اس ــں ثب ــدر ی-رئیس ــا حی علیرض
ــان ــرب اصفه ــالک غ ام

 دادنامه 
 9609970352700373  : دادنامــه  شــماره 
ــده :  ــماره پرون ــم : 96/3/17  ش ــخ تنظی تاری
ــی شــعبه  9509980360100057 شــماره بایگان
ــی  ــول رئیس ــای رس ــکات:1. آق : 950306 ش
ــان خ  ــه نشــانی اصفه ــاز ب ــد ای ــی فرزن گهروئ
اتشــگاه خ نبــوی منشــی محلــه جــروکان 
خــش تیمــوری دســت چــپ روبــروی کوچــه 
ــاز رئیســی  ــاز رییســی 2. آقــای ای 1 منــزل ای
بــه نشــانی  الــه  گهروئــی فرزنــد ســیف 
ــه  ــوی منشــی محل ــان خ اتشــگاه خ نب اصفه
جــروکان خ شــی تیمــوری جنــب منــزل 
حــاج مصطفــی تیمــوری منــزل ایــاز رئیســی 
متهمیــن: حمیــد رمضانــی - مجیــد رمضانــی 
نبــوی  آتشــگاه خ  بــه نشــانی خ  همگــی 
ــار راه  ــد از چه ــوری بع ــش خشــهیدان تیم من

ــت  ــت راس ــوم دس ــزل س دوم من
آقــای شــهاب رمضانــی بــه نشــانی اصفهان-خ 
ــد از  ــوی منــش خ ســروش بع اتشــگاه خ نب
چهــارراه ســیبه بــن غــزل - داریــوش رمضانی 
بــه نشــانی خ انشــگاه خ نبــوی منــش خ 
شــهیدان تیمــوری بعــد از چهــار راه دوم منــزل 
ــی  خ   ــین رمضان ــت حس ــت راس ــم دس پنج
آتشــگاه خ نبــوی منــش خ ســروش بعــد 
از چهــارراه ســیبه بــن غــزل اتهــام هــا:1. 
ــن  ــد3. توهی ضــرب و جــرح عمــدی 2. تهدی
بــه اشــخاص عــادی 4. تخریــب 5. ورود بــه 
مســکن یــا منــزل دیگــری بــه عنــف و تهدیــد
گردشــکار: دادگاه پــس از بررســی محتویــات 
پرونــده ختــم رســیدگی اعــالم و بشــرح زیــر 
ــوص  ــدور رای مینماید.درخص ــه ص ــادرت ب مب
اتهــام 1- حمیــد، 2- مجیــد، 3- شــهاب، 
4- داریــوش ، 5- حســین شــهرت رمضانــی( 
وبــه جــز حســین و داریــوش ســایر متهمــان 
ــه  ــن ب ــر توهی ــن دائرب ــدون تامی ــواری و ب مت
شــاکی اقــای رســول رئیســی و مشــارکت 
آقایــان مجیــد وشــهاب در ایــراد ضــرب و 
ــات  ــه محتوی ــر ب ــاکی نظ ــدی ش ــرح عم ج
پرونــده ، گواهــی پزشــکی قانونــی ، شــهادت 
شــهود، اظهــارات متهمــان ردیــف چهــارم 
ــری  ــراز درگی ــق واح ــه تحقی ــم در مرحل وپنج
فیمابیــن بنابرایــن دادگاه وقــوع بــزه از ســوی 
ایشــان را محــرز دانســته مســتندابه مــاده 
608 از قانــون تعزیــرات و مــواد 290، 448، 
مجــازات  قانــون  از   714  ،710  ،709  ،449
ــت  ــه پرداخ ــان راب ــدام از متهم ــالمی هرک اس
یــک میلیــون ریــال جــزای نقــدی بابــت بــزه 
توهیــن و متهمــان آقایــان مجیــد و شــهاب را 
ــار +  ــم دین ــت ونی ــت هف ــه پرداخ ــترکًا ب مش
نیــم درصــد دیــه کامــل مــرد مســلمان + ســه 
و یــک دهــم درصــد دیــه کامــل مردمســلمان 
بــه عنــوان ارش بابــت دیــه کبــودی زیــر 

چشــم چــپ ، فــرق ســر، کــف دســت راســت 
، دیــه خراشــیدگی حارصــه بــازوی چــپ 
وارش خراشــیدگی حارصــه روی شــانه چــپ، 
روی کتــف وزیــر کتــف وروی کمــر وارش 
تــورم فــرق ســر و روی بینــی در حــق مصــدوم 
ــات  ــن دی ــت ای ــد پرداخ ــی نمای ــوم م محک
وارشــها حداکثــر ظــرف یکســالی از تاریــخ 
وقــوع مــی باشــد. رای صــادره غیابــی وظــرف 
بیســت روز قابــل واخواهــی درایــن ف بیســت 
روز قابــل اعتــراض در محاکــم تجدیدنظــر 

ــت . ــان اس ــتان اصفه اس
م الف 10089

ــس شــعبه  ــادی رئی ــر دام ــی می ســید مجتب
101 دادگاه دو کیفــری اصفهــان 

رونوشت آگهی حصروراثت 
خانــم فاطمــه حســن پــور بــه شناســنامه 
شــماره 11302 بــه شــرح دادخواســت بــه 
کالســه 325/96 از ایــن شــورا درخواســت 
گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
داده کــه شــادروان زکیــه یوســفی بــه شــماره 
شناســنامه 44136166 در تاریــخ 1396/2/19 
ــه  ــه ورث ــدرود گفت ــود ب ــی خ ــگاه دائم اقامت
حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه 
1. علــی حســن پــور فرزنــد علــی حســن بــه 
 .2 متوفــی  همســر   41233200012 ش ش 
فاطمــه حســن پــور فرزنــد علــی بــه ش ش 
11302 فرزنــد متوفــی 3. شــکوفه حســن پــور 
ــد  ــور فرزن ــن پ ــان حس ــی 4. نوری ــد عل فرزن
علــی 5. روح الــه حســن پــور فرزنــد علــی بــه 
ش ش 41237400099 6. غــالم رضــا حســن 
بــه ش ش 75483278  فرزندعلــی  پــور 
بــه  7. حمیــد حســن پــور فرزنــد علــی 
فرزنــدان  همگــی   41237200111 ش  ش 
ــا انجــام تشــریفات  متوفــی والغیــر. اینــک ب
مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت 
و یــک مرتبــه آگهــی مــی نمایــد تــا هرکســی 
اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد 
ــک  ــرف ی ــی ظ ــر آگه ــخ نش ــد از تاری او باش
مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر 

ــد شــد . خواه
قاضــی شــعبه ششــم شــورای حــل اختــالف 

کاشــان – فاطمــه حســین پــور

دادنامه 
 9609970354400512  : دادنامــه  شــماره 
شــماره    96/3/20  : تنظیــم  تاریــخ 
شــماره   9509980363200321  : پرونــده 
بایگانــی شــعبه : 950609 پرونــده کالســه 
دادگاه   118 شــعبه   9509980363200321
کیفــری دو مجتمــع امــور تجــاری و بازرگانــی 
شهرســتان اصفهــان )118 جزایــی ســابق( 
تصمیــم نهایــی شــماره 0512 997035440 
960 شــاکی: آقــای تــورج حیــدری کمــال 
ــان  ــانی اصفه ــه نش ــلم ب ــد مس ــادی فرزن آب
ــن  ــت ب ــوی آی خ جــی شــرقی خ شــهروند ک

مهــرداد پ 332 بســت 
ــد  ــارکی فرزن ــدی خونس ــرت محم ــم نص خان
حســن مجهــول المــکان اتهــام هــا: 1. تهدیــد
2. مزاحمــت تلفنــی 3. توهیــن بــه اشــخاص 
عــادی گردشــگار : بــه تاریــخ 8/3/ 1396 
پرونــده کالســه 95609 ک118 تحــت نظــر 
اســت دادگاه بــا توجــه بــه محتویــات پرونــده 
ختــم رســیدگی و تحقیقــات مقدماتــی را اعالم 
وبــا اســتعانت از خداونــد متعــال و بــا تکیــه بر 
شــرف و وجــدان مبــادرت بــه صــدور رای مــی 
ــای  ــام آق ــوص اته ــد رای دادگاه در خص نمای
نصــرت محمــدی خونســار کــی فرزنــد حســن 
بــه شــماره ملــی 1111538816 دائــر بــر ایجــاد 
ــن موضــوع  ــد وتوهی ــی و تهدی مزاحمــت تلفن
شــکایت آقــای تــورج حیــدری فرزنــد مســلم 
ــوط  ــق خط ــم از طری ــه مته ــرح ک ــن ش بدی
 09305017220 و   09375025491 تلفــن 
حــاوی  بعضــا  کــه  متعــددی  پیامکهــای 
توهیــن و تهدیــد بــه شــاکی بــوده بــه شــماره 
تلفــن همــراه شــاکی بــه شــماره 131087167 
09 ارســال داشــته دادگاه بــا توجــه به شــکایت 
بــی شــائبه شــاکی خصوصــی ، اســتعالمهای 
ــی  ــات ارتباط ــرکت خدم ــه از ش ــورت گرفت ص
از مالکیــت متهــم  ایرانســل کــه حکایــت 
ــت  ــه خطــوط مذکــور داشــته و پرین نســبت ب
خطــوط تلفــن مذکــور و متــن پیامکهــای 
ســوی  از  ارســالی  شــده  نویســی  خــارج 
متهــم بــه شــاکی و عــدم حضــور متهــم 
علــی رغــم ابــالغ بــه وی و عــدم دفــاع از بــزه 
ــادره از  ــت ص ــر خواس ــابی و کیف ــای انتس ه
ــم  ــکاری مته ــان بزه ــرای اصفه ــه دادس ناحی
تحــت اتهامــات انتســابی محــرز و مســلم 
ــون  ــواد 669،608،641 قان ــتندابه م ــوده مس ب
مجــازات اســالمی کتــاب پنجــم تعزیــرات 
مصــوب (1375 و مــاده 134قانــون مجــازات 
ــزه  ــکاب ب ــت ارت ــور را باب ــم مذک اســالمی مته
ــری  ــس تعزی ــه تحمــل دوســال حب ــد ب تهدی
ــه تحمــل 74  ــن ب ــزه توهی ــکاب ب ــت ارت و باب
ــد  ــی نمای ــوم م ــری محک ــه شــالق تعزی ضرب
ــازات  ــوق صرفامج ــوارد ف ــک از م ــه در هری ک
اشــد اجــرا مــی گــردد و همچنیــن وی را 
ــی  ــت تلفن ــاد مزاحم ــزه ایج ــکاب ب ــت ارت باب
بــه تحمــل شــش مــاه حبــس تعزیــری 
ــواد  ــق م ــه دادگاه وف ــد ک ــی نمای ــوم م محک
66و 86 قانــون مجــازات اســالمی مصــوب 
1392 مجــازات حبــس وی را در خصــوص 
بــزه ایجــاد مزاحمــت تلفنــی بــه نــه میلیــون 
ــن  ــوان جایگزی ــه عن ــدی ب ــزای نق ــال ج ری
حبــس تبدیــل مــی نمایــد کــه درصــورت عجــز 
ــس  ــازات حب ــدی مج ــزای نق ــت ج از پرداخ
ــه  ــه ب ــا توج ــردد و ب ــی گ ــرا م ــه اج بالفاصل
ایــن کــه مجــازات مذکوردرجــه 7 بــوده وفــق 

تبصــره 4 مــاده 134 قانــون مجــازات اســالمی 
ــا مجازاتهــای تعزیــری درجــه 6 جمــع مــی  ب
گــردد. رای صــادره غیابــی و ظــرف مهلــت 20 
ــی  ــل واخواه ــی قاب ــالغ واقع ــخ اب روز از تاری
ــرف  ــا ان ظ ــس از انقض ــه و پ ــن محکم درای
20 روز قابــل تجدیدنظرخواهــی در محاکــم 
ــی باشــد./ک ــان م ــر اســتان اصفه تجدیدنظ

 م الف 10087
دو  کیفــری  دادگاه   118 شــعبه  رئیــس 
نظــری  همایــون   - اصفهــان  شهرســتان 

نی ســفتجا

 اجرائیه 
 9510423620200389 اجراییــه:  شــماره 

9409983620201206 پرونــده:  شــماره 
شماره بایگانی شعبه: 941229

مشخصات محکوم له/محکوم لهم 
1.نــام: محمدرضــا نــام خانوادگــی: مســجدی 
ــانی: آران و  ــا نش ــن آق ــام پدر:حس ــی  ن آران
بیــدگل خیابــان پاســداران کوچــه ســوم- 
آقامســجدی  حســن  شــخصی  منــزل 
ــم  ــه/ محکــوم علیه مشــخصات محکــوم علی
1.نــام: صابــر  نــام خانوادگــی: خــان زاده  نــام 
پــدر: حســین  نشــانی: مجهــول المــکان 
ــی  ــام قانون ــم مق ــده ی قائ مشــخصات نماین
ــا  ــه نام:حمیدرض ــوم علی ــه/ محک ــوم ل محک
پدر:علــی   نــام  نجــارزاده  نــام خانوادگــی: 
مقاومــت  ناحیــه  بیــدگل،  و  نشــانی:آران 
بســیج ســپاه آران و بیــدگل نــوع رابطــه: 
ــط  ــده توس ــی ش ــی معرف ــناس حقوق کارش
ــران.   ــی ایثارگ ــوق و قضای ــت حق ــر حمای دفت
محکــوم لــه: محمدرضــا مســجدی آرانــی 
ــام: آرزو نــام خانوادگــی: ســلمانی  نشــانی:  ن
آران و بیــدگل، ناحیــه مقاومــت بســیج ســپاه 
آران و بیــدگل نــوع رابطــه: کارشــناس حقوقــی 
معرفــی شــده توســط دفتــر حمایــت حقــوق و 
قضایــی ایثارگــران.  محکــوم له/محکــوم لهــم: 

ــی  ــجدی آران ــا مس محمدرض
بموجــب  تعالــی   بســمه  بــه:   محکــوم 
درخواســت اجــرای حکــم مربوطــه بــه شــماره 
دادنامــه  شــماره  و   9510093620203237
محکــوم  مربوطــه9509973620200559 
ــغ ســیصد و  ــه پرداخــت مبل ــه محکــوم ب علی
ــوان اصــل خواســته  ــه عن ــال ب ــون ری ده میلی
ــه  ــررات ب ــق مق ــی وف ــه دادرس ــز هزین و نی
ــه  ــر تادی ــز خســارت تاخی ــغ 9260000 و نی مبل
بــر اســاس شــاخص بانــک مرکــزی جمهــوری 
ــان  ــا زم ــخ سررســید چــک ت اســالمی از تاری
پرداخــت آن در حــق محکــوم لــه، رای صــادره 
غیابــی اســت. ضمنــا هزینــه اجرایــی بــر 
عهــده محکــوم علیــه میباشــد/. چــک شــماره 

 94/07/10-917723/59
مدیردفتــر شــعبه دوم دادگاه عمومی)حقوقی( 
بیــدگل-  و  آران  شهرســتان  دادگســتری 

ــی ــرزاده آران هاجرقدی
مهــر  و  رئیــس  امضــاء  محــل 

رزاقــی  دادگاه:امیرحســین 
ــالغ  ــخ اب ــه مکلــف اســت از تاری محکــوم علی
اجراییه:1-ظــرف ده روز مفــاد آنــرا بموقــع 
اجــرای  قانــون   34 مــاده  گــذارد)  اجــرا 
ــرای پرداخــت  ــی ب ــی(. 2- ترتیب احــکام مدن
ــد  ــی کن ــی معرف ــد 3-مال ــه بده ــوم ب محک
کــه اجــرا حکــم و اســتیفا محکــوم بــه از 
ــه  ــادر ب ــود را ق ــه خ ــد. چنانچ ــر باش آن میس
اجــرای مفــاد اجراییــه ندانــد بایــد ظــرف 
ســی روز کلیــه امــوال خــود را شــامل تعــداد 
ــول و  ــوال منق ــه ام ــت هم ــدار و قیم ــا مق ی
ــر  ــتمل ب ــروح مش ــور مش ــه ط ــول، ب غیرمنق
میــزان وجــوه نقــدی کــه بــه هــر عنــوان نــزد 
بانکهــا و موسســات مالــی و اعتبــاری ایرانــی 
یــا خارجــی دارد بــه همــراه مشــخصات دقیــق 
ــه  ــه او ب ــی ک ــه اموال ــور و کلی حســابهای مذک
هرنحــو نــزد اشــخاص ثالــث دارد و کلیــه 
مطالبــات او از اشــخاص ثالــث و نیــز فهرســت 
ــردر  ــر دیگ ــوع تغیی ــر ن ــاالت و ه ــل و انتق نق
ــل از  ــال قب ــک س ــان ی ــور از زم ــوال مذک ام
طــرح دعــوای اعســار بــه ضمیمــه دادخواســت 
ــد و اال  ــه نمای ــی ارائ ــام قضائ ــه مق ــار ب اعس
ــی  ــت م ــه بازداش ــوم ل ــت محک ــه درخواس ب
شــود) مــواد 8 و 3 قانــون نحــوه اجــرای 
خــودداری   -4  )1394 مالــی  محکومیــت 
محکــوم علیــه از اعــالم کامــل صــورت امــوال 
بــه منظــور فــرار از اجــرای حکــم، حبــس 
ــاده  ــی دارد.)م ــت را در پ ــری درجــه هف تعزی
34 قانــون اجــرای احــکام مدنــی و مــاده 
20 ق.م.ا و مــاده 16 قانــون نحــوه اجــرای 
ــال  ــال م ــی 1394( 5- انتق ــت مال محکومی
ــرار از  ــزه ف ــا انگی ــه هــر نحــو ب ــه دیگــری ب ب
ــوال  ــده ام ــه باقیمان ــه نحــوی ک ــن ب ادای دی
ــرای پرداخــت دیــون کافــی نباشــد موجــب  ب
ــزای  ــا ج ــش ی ــه ش ــری درج ــازات تعزی مج
نقــدی معــادل نصــف محکــوم بــه یــا هــر دو 
ــوه  ــون نح ــود.)ماده 21 قان ــی ش ــازات م مج
اجــرای محکومیــت مالــی 1394( 6- چنانچه 
صــورت امــوال پــس از مهلــت ســی روز ارائــه 
ــوط  ــدان من ــه از زن ــوم علی ــود آزادی محک ش
بــه موافقــت محکــوم لــه یــا تودیــع وثیقــه یــا 
معرفــی کفیــل توســط محکــوم علیــه خواهــد 
بــود. )تبصــره 1 مــاده 3 قانــون نحــوه اجــرای 

محکومیــت مالــی 1394(
13/2/95/693/م الف

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم 
وقت رسیدگی

نظــر بــه اینکــه آقــای رســول افشــاری فرزنــد 
ــول  ــت 1- رس ــه طرفی ــتی ب ــم دادخواس کری
اشــرف   -2 ســالم  فرزنــد  نــژاد  هاشــم 
ــاهی  ــدی ش ــین 3- مه ــد حس ــنه فرزن کس

ــد  ــور فرزن ــره عابدپ ــا 4- طاه ــد علیرض فرزن
ــم شــعبه ســوم  ــه خواســته تقدی عباســعلی ب
شــورای حــل اختــالف فالورجــان ارجــاع و بــه 
ــورخ  ــرای م ــت و ب کالســه 378/94 ش3 ثب
ــیدگی  ــت رس ــر وق ــاعت 15عص 96/05/29س
ــول  ــده را مجه ــت و خوان ــده اس ــن گردی تعیی
المــکان نمــوده اســت . لــذا بــه تقاضــای 
خواهــان و دســتور ریاســت شــورا و بــه اســتناد 
مــاده 73 ق.آ.د.م مراتــب یــک نوبــت در یکــی 
از جرایــد کثیراالنتشــار درج و آگهــی مــی 
شــود و از خوانــده دعــوت مــی نمایــد کــه بــا 
مراجعــه بــه دبیرخانــه شــورای حــل اختــالف 
شــعبه ســوم حقوقــی فالورجــان و اعــالم 
نشــانی و آدرس دقیــق و دریافــت نســخه 
ثانــی دادخواســت و ضمائــم بــرای وقــت 
مقــرر درشــعبه جهــت رســیدگی حاضــر شــوند 
ــه  ــه منزل ــی ب ــن آگه ــن صــورت ای ــر ای در غی
ــیدگی و  ــًا رس ــورا غیاب ــوب و ش ــالغ محس اب

ــود. ــد نم ــالم خواه ــی اع ــم مقتض تصمی
ــالف  ــس شــعبه ســوم شــورای حــل اخت رئی

ــان ــتان فالورج شهرس

آگهی حصر وراثت
  568 بشناســنامه  اکبــری  عبدالــه  آقــای 
باســتناد شــهادتنامه و گواهــی فــوت رونوشــت 
ــماره 505  ــتی بش ــه ، درخواس ــنامه ورث شناس
/96  تقدیــم ایــن شــورا نمــوده چنیــن اشــعار 
ــری  ــه اکب ــادروان یدال ــه ش ــت ک ــته اس داش
فرتخونــی  بشناســنامه شــماره 35540  در 
تاریــخ 1385/09/28 درگذشــته و ورثــه وی 
ــا  ــد از:1-غالمرض ــت عبارتن ــگام درگذش درهن
اکبــری فرزنــد یدالــه شــماره شناســنامه 
ــا متوفــی : فرزنــد 2-رســول  1358 نســبت ب
شــماره  یدالــه  فرزنــد  فرتخونــی  اکبــری 
ــد  ــا متوفــی : فرزن شناســنامه 458 نســبت ب
3-عبدالــه اکبــری فرزنــد یدالــه شــماره 
ــد  ــا متوفــی : فرزن شناســنامه 568 نســبت ب
4-مریــم اکبــری فرتخونــی فرزنــد یدالــه 
ــی  ــا متوف ــبت ب ــنامه 627 نس ــماره شناس ش
ــد  ــی فرزن ــری فرتخون ــره اکب ــد 5-زه : فرزن
ــا  ــبت ب ــنامه 1359 نس ــماره شناس ــه ش یدال
ــی  ــس از تشــریفات قانون ــد پ ــی : فرزن متوف
درخواســت مزبــور را یکمرتبــه آگهــی مــی 
ــا  ــی دارد و ی ــر اعتراض ــی ه ــا هرکس ــد ت نمای
ــخ  ــزد او باشــد از تاری ــی ن ــه از متوف وصیتنام
نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه دادگاه تقدیــم 
ــت  ــر اینصــورت گواهــی حصــر وراث دارد در غی

ــد  ــد ش ــادر خواه ص
 دبیرخانه شورای حل اختالف شعبه اول

آگهی حصر وراثت
  178 بشناســنامه  امینــی  ابراهیــم  آقــای 
باســتناد شــهادتنامه و گواهــی فــوت رونوشــت 
بشــماره  درخواســتی   ، ورثــه  شناســنامه 
ــن  ــوده چنی ــورا نم ــن ش ــم ای 503 /96  تقدی
ــره  ــادروان طاه ــه ش ــت ک ــته اس ــعار داش اش
ــخ  ــماره 19  در تاری ــنامه ش ــواه  بشناس دادخ
1396/03/17 درگذشــته و ورثــه وی درهنــگام 
امینــی  1-ابراهیــم  از:  عبارتنــد  درگذشــت 
فرزنــد ابوالقاســم شــماره شناســنامه 178 
2-مرتضــی  فرزنــد   : متوفــی  بــا  نســبت 
امینــی تهرانــی فرزنــد ابوالقاســم شــماره 
ــد  ــی : فرزن ــا متوف ــبت ب ــنامه 231 نس شناس
ــم  ــد ابوالقاس ــی فرزن ــی تهران ــد امین 3-مجی
ــی :  ــا متوف ــبت ب ــنامه 90 نس ــماره شناس ش
فرزنــد 4-مصطفــی امینــی فرزنــد ابوالقاســم 
ــی  ــا متوف ــبت ب ــنامه 859 نس ــماره شناس ش
ــم  ــد ابوالقاس ــی فرزن ــران امین ــد 5-ای : فرزن
ــی  ــا متوف ــبت ب ــنامه 1209 نس ــماره شناس ش
: فرزنــد 6-فریبــا امینــی تهرانــی فرزنــد 
ابوالقاســم شــماره شناســنامه 785 نســبت بــا 
ــی  ــس از تشــریفات قانون ــد پ ــی : فرزن متوف
درخواســت مزبــور را یکمرتبــه آگهــی مــی 
ــا  ــی دارد و ی ــر اعتراض ــی ه ــا هرکس ــد ت نمای
ــخ  ــزد او باشــد از تاری ــی ن ــه از متوف وصیتنام
نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه دادگاه تقدیــم 
ــت  ــر اینصــورت گواهــی حصــر وراث دارد در غی

ــد  ــد ش ــادر خواه ص
دبیرخانه شورای حل اختالف شعبه اول

آگهی حصر وراثت
خانــم فاطمــه قاســمی دشــتچی بشناســنامه 
فــوت  و گواهــی  شــهادتنامه  باســتناد    2
درخواســتی   ، ورثــه  شناســنامه  رونوشــت 
ــم ایــن شــورا نمــوده  بشــماره 490 /96  تقدی
ــادروان  ــه ش ــت ک ــته اس ــعار داش ــن اش چنی
مختــار قاســمی دشــتچی  بشناســنامه شــماره 
و  درگذشــته   1396/03/12 تاریــخ  در    143
ورثــه وی درهنــگام درگذشــت عبارتنــد از: 
ــار  ــد مخت 1-علیرضــا قاســمی دشــتچی فرزن
ــی :  ــا متوف ــبت ب ــنامه 17 نس ــماره شناس ش
ــد  ــاس قاســمی دشــتچی فرزن ــد 2-عب فرزن
مختــار شــماره شناســنامه 13 نســبت بــا 
متوفــی : فرزنــد 3-محمــد قاســمی دشــتچی 
فرزنــد مختــار شــماره شناســنامه 9 نســبت بــا 
ــه قاســمی دشــتچی  ــد 4-رقی متوفــی : فرزن
ــبت  ــنامه 11 نس ــماره شناس ــار ش ــد مخت فرزن
قاســمی  5-عفــت  فرزنــد   : متوفــی  بــا 
ــنامه  ــماره شناس ــار ش ــد مخت ــتچی فرزن دش
4 نســبت بــا متوفــی : فرزنــد 6-صدیقــه 
قاســمی دشــتچی فرزنــد مختــار شــماره 
شناســنامه 1928 نســبت بــا متوفــی : فرزنــد 
7-فاطمــه قاســمی دشــتچی فرزنــد امیرقلــی 
شــماره شناســنامه 2 نســبت بــا متوفــی : 
همســرپس از تشــریفات قانونــی درخواســت 
مزبــور را یکمرتبــه آگهــی مــی نمایــد تــا 
ــا وصیتنامــه  هرکســی هــر اعتراضــی دارد و ی
از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی 
ظــرف یــک مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد در غیــر 
 اینصــورت گواهــی حصــر وراثــت صــادر خواهــد

 شد   
دبیرخانه شورای حل اختالف شعبه اول
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اخبار ورزشی

هسا، قهرمان فوتسال کارگران شد
R.Galandari@eskimia.ir

رامین قلندریگروه ورزش

مســابقات فوتســال کارگــران اســتان اصفهــان )جــام 
ــم  ــی تی ــا قهرمان ــازی ب ــام 54 ب ــس از انج ــان( پ رمض

هواپیماســازی )هســا( بــه پایــان رســید. 
مســابقات فوتســال کارگــران اســتان اصفهــان کــه بــا 
شــرکت 40 تیــم از 6 خردادمــاه در ورزشــگاه شــماره 2 
ــنبه  ــود، پنجش ــده ب ــاز ش ــان آغ ــدس( اصفه ــران )ق کارگ
شــب گذشــته 15 تیرمــاه جــاری بــا دیــدار دو تیــم 
هواپیماســازی )هســا( و ذوب آهــن اصفهــان بــه کار خــود 
پایــان داد. در بــازی بســیار زیبــا و پــر تــب و تــاب فینــال 
ــه  دو تیــم قدرتمنــد ذوب آهــن و هســا در وقــت قانونــی ب
تســاوی 3 بــر 3 دســت یافتنــد و کار بــه ضربــات پنالتــی 
ــا حســاب  ــق شــد ب ــم هســا موف ــت تی کشــیده و در نهای
4/5 بــر حریــف غلبــه کنــد و جــام قهرمانــی ایــن دوره از 
ــال، دو  ــازی فین ــش از ب ــرد. پی ــاالی ســر بب ــا را ب رقابت ه
ــرای کســب  ــان ب ــق نقــش جه ــاد مســکن و عقی ــم بنی تی
ــم  ــت تی ــه در نهای ــد ک ــه مصــاف هــم رفتن ــام ســوم ب مق
ــری  ــه برت ــر 0 ب ــا نتیجــه 1 ب ــق شــد ب ــاد مســکن موف بنی

ــت آورد.  ــه دس ــوم را ب ــوان س ــد و عن برس
در پایــان بــا حضــور مهنــدس پرنــده مدیریــت امــور 
ــلطانی  ــاون، س ــر تع ــاز مدی ــی، تیغ س ــی و اجتماع فرهنگ
رئیــس اداره حراســت و زمانی فــر رئیــس روابــط عمومــی 
اداره کل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی، قــادری معــاون 
منابــع انســانی و حراســت، مهنــدس بهمــن مدیریــت 
ــت  ــی معاون ــد کاله ــن، مجی ــی ذوب آه ــات اجتماع خدم
منابــع انســانی و تابــش مدیــر پشــتیبانی شــرکت صنایــع 
هواپیماســازی )هســا( و جــواد شــیرانی میزبــان و رئیــس 
موفــق و بادرایــت هیئــت و اداره امــور ورزش کارگــران 
اســتان و جمعــی از عالقه منــدان بــه ورزش فوتســال، 
تیم هــای اول تــا ســوم بــه دریافــت جــام و احــکام 
ــرکت  ــم ش ــه تی ــالق ب ــدند و کاپ اخ ــل ش ــی نائ قهرمان
عقیــق نقــش جهــان تعلــق گرفــت. سرپرســتی ایــن 
مســابقات بــا آقــای عابــدی، یکــی از زحمتکش تریــن افراد 
دلســوز فوتبــال و فوتســال اســتان اصفهــان بود کــه در تمام 
مســابقات بــا تالشــی دوچنــدان ســعی داشــت مســابقات 

ــزار شــود. ــدون حاشــیه برگ ــه نحــو احســن و ب ب

 بازگشت احسان حدادی 
پس از روزهای سخت

ــای  ــس از روزه ــت: پ ــاب دیســک آســیا گف ــان پرت قهرم
ســختی کــه داشــتم، مــدال طــالی آســیا بازگشــت خوبــی 
برایــم بــود و می خواهــم موفقیت هــا را ادامــه دهــم. 
احســان حــدادی پــس از کســب عنــوان قهرمانــی آســیا 
اظهــار داشــت: مســابقه خــوب و راضی کننــده ای بــود 
ــه رکــورد 66 متــر هــم برســم؛ امــا ســطح  می توانســتم ب
مســابقه آن قــدر پیــش نرفــت کــه بخواهــم فشــار زیــادی 
ــی  ــرای مســابقات جهان ــه اش ب ــاره برنام ــاورم. وی درب بی
ــرای  ــات را ب ــا، تمرین ــن رقابت ه ــس از ای ــرد: پ ــوان ک عن
قهرمانــی جهــان آغــاز می کنــم و برنامــه خوبــی دارم کــه 

ــه مــدال برســم. مهــر آنجــا هــم ب

در حوالی ورزش

والیبال اصفهان، گام اول را 
مقتدرانه برداشت

H.Galandari@eskimia.ir
هستی قلندریگروه ورزش

ــران  ــور دخت ــی کش ــته اول قهرمان ــال دس ــابقات والیب مس
ــال  ــت والیب ــی هیئ ــه میزبان ــم ب ــرکت 10 تی ــا ش ــوان ب نوج
اســتان مازنــدران در شــهر زیبــا و ســاحلی بابلســرآغاز شــده و 
تــا بیســتم تیرمــاه تیم هــای شــرکت کننده در دو گــروه الــف 
و ب بــه صــورت دوره ای بــا هــم به رقابــت خواهنــد پرداخت و 
از هــر گــروه دوتیــم بــه مرحلــه نیمه نهایــی صعــود می کننــد. 
تیــم دختــران نوجــوان اصفهــان در گــروه الــف بــا تیم هــای 
خراســان رضــوی، فــارس، همــدان و تهــران هم گــروه اســت 
ــدران، کرمانشــاه و  ــرز، اراک، مازن و تیم هــای اســتان های الب

ــا هــم دیــدار می کننــد.  گیــالن در گــروه ب ب
ــرا  ــا: زه ــان متشــکل از خانم ه ــران اصفه ــال دخت ــم والیب تی
واحــدزاده، نازنیــن عباســی، نــگار سلحشــوری، زهــرا ســرفراز، 
ــه  ــا، مرضی ــار بهرامی نی ــی، به ــرا رضای ــعیدی، زه ــاد س مهش
فرهمنــد، زینــب مدنــی، پریســا اکبــری، دنیــا آقابیگــی و پریا 
ــک  ــا کم ــرم داودی و ب ــم اک ــه ســرمربیگری خان رئیســی ب
ــن گام  خانم هــا ســعیده جعفــری و ســمانه سیاوشــی، اولی
ــج  ــا نتای ــر 0 ب ــدار 3 ب ــا اقت ــدان ب ــم هم ــا تی ــدار ب را در دی
25-15، 25-10 و 25-20 بــا پیــروزی پشــت ســر گذاشــت. 
سرپرســتی ایــن مســابقات را خانــم اعتمــادی، نایب رئیــس 
ــر عهــده  ــوان هیئــت والیبــال اســتان مازنــدران ب در امــور بان
ــودی از ســوی فدراســیون  ــم بهب دارد و ناظــر مســابقات خان
ــده  ــزام ش ــران اع ــران از ته ــالمی ای ــوری اس ــال جمه والیب

اســت.

پیروزی ذوب آهن برابر امیدها
ــگاه  ــی در ورزش ــداری تدارکات ــن در دی ــال ذوب آه ــم فوتب تی
فوالدشــهر بــه مصــاف امیدهــای ایــن باشــگاه رفــت. 
ــی  ــدار تدارکات ــتین دی ــی در نخس ــر قلعه نوی ــاگردان امی ش
ــه  ــر 1 ب ــه ۷ ب ــا نتیج ــر، ب ــگ برت ــروع لی ــش از ش ــود پی خ
پیــروزی رســیدند. مرتضــی تبریــزی و ســید محمدرضــا 
ــه گلزنــی  ــار موفــق ب حســینی در ایــن دیــدار هــر یــک دو ب

ــا ــدند. ایمن ش

پهلوان ایران حذف شد
انتخابــی  دیــدار  در  کشــور  پهلوانــی  بازوبنــد  دارنــده 
ســنگین وزن تیــم ملــی کشــتی آزاد، مغلــوب حریــف جــوان 
خــود شــد. رقابت هــای انتخابــی تیم هــای ملــی کشــتی آزاد 
و فرنگــی از صبــح روز جمعــه بــا حضــور مدعیــان چهــار وزن 
ــر  ــه جاب ــد ک ــاز ش ــری آزادی آغ ــزار نف ــالن 12 ه دوم در س
ــا  ــاف ب ــور در مص ــی کش ــد پهلوان ــده بازوبن ــادق زاده، دارن ص
ــرم کشــتی آزاد شکســت  ــری در وزن 125 کیلوگ ــن طاه امی

ــورد و حــذف شــد. خ
 صــادق زاده دارنــده بازوبنــد پهلوانــی ســال ۹5 در ایــن دیــدار 
پــر افــت و خیــز بــا نتیجــه ۷ بــر 4 مغلــوب امیــن طاهــری 

دارنــده مــدال نقــره جوانــان جهــان شــد.

A.Galandari@eskimia.ir
اصغر قلندریگروه ورزش

ــی  ــابقات قهرمان ــالی مس ــدال ط ــن م دوازدهمی
ــک ســرمایه  ــم بان ــب تی باشــگاه های آســیا، نصی

ــران شــد.  ای
فینــال هیجدهمیــن دوره مســابقات قهرمانــی 
تیــم  دو  را  آســیا  باشــگاه های  والیبــال   201۷
تویــودای ژاپــن و بانــک ســرمایه ایــران در ســالن 
ــت  ــه در نهای ــد ک ــزار کردن ــام برگ ــن ویتن ــه بی نان
ــه  ــی کارخان ــاگردان مصطف ــر 0 ش ــری 3 ب ــا برت ب
ــی  ــال پیاپ ــن س ــرای دومی ــید و ب ــام رس ــه اتم ب
تیــم نماینــده شایســته ایــران، جشــن قهرمانــی را 
ــدون شکســت  ــک ســرمایه ب درآســیا گرفــت. بان
بــه فینــال راه یافــت تــا بــه دومیــن مــدال طــالی 

ــد.  ــدا کن ــت پی ــیا دس ــگاه های آس ــام باش ج
کشــور  از  دوژان کانــف  دیــدار  ایــن  اول  داور 
)میزبــان  ویتنــام  از  دوم  داور  و  قزاقســتان 

بــود. یــاوان  هــوی  نــام  بــا  مســابقات( 
 ست اول

 ســت اول ایــن دیــدار زیباتریــن، جذاب تریــن 
ــن  ــت ای ــم فینالیس ــازی دو تی ــن ب و طوالنی تری
ــه  ــا نتیج ــرانجام ب ــه س ــود ک ــا ب  دوره از رقابت ه
ــه  ــک ســرمایه خاتم ــم بان ــه ســود تی 3۹ ـ 3۷ ب

یافــت. 
در ایــن ســت شــاگردان کارخانــه اســیر آبشــارهای 
ــا  ــه ب ــد ک ــده بودن ــون ش ــدنی ایگورامرس مهارنش
ــد در  ــانتیمتر ق ــرو 8 س ــن و 2 مت ــال س 3۷ س

ــاالی  ــی از ب ــارهای قدرت ــرویس ها و آبش زدن س
دســت مدافعیــن حــرف اول را در تیــم ژاپــن 
می زنــد. مضــاف بــه اینکــه شــوزو یامــادا هــم در 
ــه  ــود و ب ــن آبشــارزن ب ــن، بهتری ــودا ژاپ ــم توی تی
ــان  ــو، بازیکن ــص اوکا مات ــای بی نق ــف پاس ه لط
ژاپنــی تــا امتیــاز برابــر 3۷ پابه پــای یــاران مــا بــا 
تالشــی باورنکردنــی ایســتادگی و مقاومــت کردند؛ 
امــا تک دفــاع میــالد عبادی پــور در برابــر امرســون، 
ــم  ــادل تی ــت نامتع ــا و دریاف ــتاره ژاپنی ه تک س
ــت  ــور گذش ــاالی ت ــیا از ب ــرق آس ــت ش فینالیس
تــا ســید محمــد موســوی بــا یــک آبشــار جانانــه 
ــال  ــده والیب ــود نماین ــه س ــت اول را ب ــه س نتیج

ایــران کنــد. 

در ایــن بــازی کوچیــزو کــوگا، لیبــروی تیــم 
ــت. ــا را داش ــن دریافت ه ــن، بهتری ــودای ژاپ توی

 ست دوم
ســت دوم را شــاگردان کارخانــه بــا اقتــدار و 
ــه  ــد و ب ــاز کردن ــا ســت اول آغ ــاوت ب ــال متف کام
 راحتــی موفــق شــدند بــا نتیجــه شــگفت آور 
25- 14 در شــرایطی کــه امرســون خســته شــده 

بــود، برتــر میــدان باشــند. 
ســرمربی  را  اشــتباه  بزرگ تریــن  واقــع  بــه 
دوملیتــی ژاپــن )فیلیــپ تومــی( کــه قیافــه 
ــی داشــت، مرتکــب  ــی ژاپن ــام فامیل ــی و ن اروپای
شــد کــه دل بــه آبشــارهای مهارنشــدنی امرســون 
ــد  ــوب می ش ــم محس ــور تی ــه مح ــود ک ــته ب بس
ــت  ــن بلندقام ــن بازیک ــه ای ــا ب ــتر پاس ه و بیش
ــرژی  ــرو و ان ــا تمــام نی اروپایــی ختــم می شــد ت
خــود را صــرف ســت اول کنــد و در ســت دوم 

ــد.  ــته باش ــت اول را نداش ــی س کارای
ــی وی را  ــی ژاپن ــت دوم، مرب ــر س ــه در اواخ البت
در امتیــاز 18- ۹ جایگزیــن کــرد تــا ایــن بازیکــن 
ــا آمادگــی بیشــتر  ــد و ب 3۷ ســاله اســتراحت کن
در ســت ســوم بــه کمــک تیــم بیایــد؛ ایــن تدبیــر 
ــن  ــع شــد و ای ــر واق ــا حــدودی مؤث ــگام ت دیرهن
بازیکــن شــاداب تر پــا بــه میــدان گذاشــت و 
ــا  ــن، ت ــر ژاپ ــی زن دیگ ــادا، قدرت ــک یام ــا کم ب
امتیــاز 23 بــه طــور مســاوی امتیازگیــری کردنــد 
ــث  ــد و باع ــدان کنن ــازی را دوچن ــت ب ــا جذابی ت
فزونــی التهــاب و اســترس بــرای تیــم مــا شــوند؛ 
ــی  ــرس و نگران ــه دچــار ت ــه کارخان ــه ای ک ــه گون ب
شــود؛ امــا درخشــش عالــی شــهرام محمــودی در 

منطقــه دو و دفــاع خــوب عــادل غالمــی نتیجــه 
ــا  ــم م ــود تی ــه س ــم 25-23 ب ــوم را ه ــت س س
کــرد تــا فاتــح 3 بــر 0 بــازی فینــال و هیجدهمیــن 

ــویم.  ــیا ش ــگاه های آس ــام باش ج
ترکیــب تیــم ایــران را ســید محمــد موســوی 
میــالد  قائمــی،  فرهــاد  محمــودی،  شــهرام 
عبادی پــور، عــادل غالمــی، لــوکاس ژیگالــدو 
ــید  ــف و رش ــاد ظری ــد و فره ــکیل داده بودن تش
یوســفی، دو لیبــروی مشــهدی، در دریافــت و 

توپگیــری تیــم را همراهــی کردنــد. 
ــه  ــروزی ب ــی و اف ــدروان، یعقوب ــه تن ــن اینک ضم
ــاری  ــه را ی ــی کارخان ــی، مصطف ــوان کمک مرب عن

ــد. دادن

 بهترین بازیکنان
در پایــان شــهرام محمــودی، بازیکــن بااخــالق 
ــوان  ــه عن ــران ب ــرمایه ای ــک س ــم بان ــن تی و متی

ارزشــمندترین بازیکــن معرفــی شــد. 
لــوکاس ژیگالــدواز ایــران بهتریــن پاســور، میــالد 
ــارزن(  ــپکر )آبش ــن اس ــران بهتری ــور از ای عبادی پ
و ســید محمــد موســوی از ایــران بهتریــن مدافــع 
شــناخته و معرفــی شــدند. از تیــم تویــودای 
ــن اســپکر  ــوان بهتری ــه عن ــادا ب ــن شــوزو یام  ژاپ
و کوچیــزو کــوگا بهتریــن لیبــرو و دامیرآکیمــوف از 
تیــم )آلتــا وی ســی( قزاقســتان بهتریــن مدافــع 
معرفــی شــدند و بــدون دریافــت جایــزه نقــدی به 

دریافــت کاپ بهرین هــا نائــل گردیدنــد.

بانک سرمایه، قهرمان مسابقات والیبال باشگاه های آسیا شد

جشن قهرمانی سرمایه داران در آسیا

ــی و  ــدی طارم ــذب مه ــاره ج ــوس درب ــگاه پانیوین ــر باش مدی
ــت.  ــت پرداخ ــه صحب ــی ب ــان حاجی صف ــور احس حض

پانیونیــوس در فصــل نقــل و انتقــاالت توانســت احســان 
حاج صفــی را بــه خدمــت بگیــرد و بــا مســعود شــجاعی 
ــی  ــم یونان ــن تی ــال ای ــن ح ــا ای ــد. ب ــرارداد کن ــد ق ــز تمدی نی
بــه دنبــال ســومین بازیکــن ایرانــی اســت و بــه همیــن دلیــل 
ــرار داده  ــر ق ــپولیس، را مدنظ ــم پرس ــی، مهاج ــدی طارم مه
ــاره  ــکاس گفــت: درب ــن رابطــه آنتونیــس مانی اســت. در همی
ــا  ــم ت ــر بمانی ــد منتظ ــم. بای ــدی نداری ــالع جدی ــی اط طارم
ببینیــم چــه اتفاقاتــی در ادامــه رخ خواهــد داد. تمــام اطالعــی 
کــه در حــال حاضــر از او داریــم، مربــوط بــه ســایت های ایرانــی 
اســت کــه آن هــا را دنبــال می کنیــم. او دربــاره حضــور احســان 
حاج صفــی در ایــن تیــم گفــت:  ایــن خیلــی بــرای مــا خــوب 
بــود کــه مســعود در تیــم مانــد و حاج صفــی را نیــز توانســتیم 

بــه خدمــت بگیریــم. آن هــا هــر دو بازیکنــان باتجربــه و خوبــی 
هســتند کــه حضــوری مثبــت بــرای تیــم دارنــد. 

ســایت گاتزتــای یونــان دربــاره حضــور مهــدی طارمــی در یونان 
ــی  ــه؛ ول ــن رفت ــه اوکرای ــپولیس ب ــا پرس ــدی ب ــت: مه نوش
ایــن دلیلــی بــرای جــواب مثبــت ایــن تیــم بــه پرســپولیس 
ــن  ــرارداد چنی ــرای ق ــت ب ــوده اس ــور ب ــه مجب ــود؛ بلک نمی ش
کاری کنــد و هنــوز پانیونیــوس نبایــد از جــذب او ناامیــد شــود. 
ــاره  ــی، درب ــدی طارم ــل مه ــی، وکی ــد ابراهیم ــن صم همچنی
توافــق مهاجــم تیــم ملــی بــا پانیونیــوس یونــان تصریــح کــرد: 
صحبت هایــی شــده؛ امــا وقتــی هنــوز فســخ قــراردادش 
ــر  ــا ه ــره ب ــوان مذاک ــه، نمی ت ــا پرســپولیس صــورت نگرفت ب
ــن موضــوع، بحــث  ــری را جــدی دانســت. مهم تری ــم دیگ تی
دریافــت رضایتنامــه از باشــگاه اســت کــه فعــال اتفــاق خاصــی 
کــه بخواهیــم بــه آن اشــاره کنیــم، رخ نــداده اســت. ورزش 3

ــوان  ــرای ملی پــوش فوتســال بان ــر ســانحه رانندگــی ب  خب
و کشــته شــدن ســرباز نیــروی انتظامــی در این ســانحه در 
هفتــه ای کــه گذشــت، یکــی از اخبــار جنجالــی منتشرشــده 
در رســانه ها و همچنیــن فضــای مجــازی بــود؛ خبــری کــه 
ــول  ــواده مقت ــن خان از ســوی یکــی از شــاهدان و همچنی
نقــل شــد و در ایــن بیــن، وجــود 43 درصــد الــکل در خون 
ملی پــوش فوتســال بیــش از همــه جنجال ســاز شــد؛ 
امــا یکــی از نزدیــکان ایــن بازیکــن کــه نخواســت نامــش 
ــاره حقیقــت ماجــرا گفــت: ایــن ماجــرا  فــاش شــود، درب
بــه نیمــه شــعبان امســال مربــوط می شــود. ایــن بازیکــن 
در مســیر بازگشــت بــه منــزل بــود کــه در اتوبــان تصــادف 
کــرده اســت. متاســفانه یــک ســرباز نیــروی انتظامــی در 
ــادف  ــس از تص ــد و پ ــوی او می پیچ ــی، جل ــک بریدگ ی
فــوت می کنــد. واقعیــت ایــن اســت کــه ماجــرای تســت 

ــه  ــر این گون ــرا اگ ــدارد؛ زی ــت ن ــه صح ــه هیچ وج ــکل ب ال
بــود االن ایــن بازیکــن بــا قیــد وثیقــه آزاد نمی شــد. 
نمی دانــم کســانی کــه نــام ایــن دختــر را بــر ســر زبان هــا 
ــد؟  ــد آم ــار خواهن ــا وجــدان خــود کن ــور ب ــد، چط انداختن
همچنیــن او ســه بــار بــه تیــم ملــی دعــوت شــده، امــا تنها 
در بــازی دوســتانه بــرای تیــم ملــی فوتســال ایــران بــازی 
کــرده اســت؛ بنابرایــن هیــچ گاه عضــو رســمی تیــم ملــی 

نبــوده و تنهــا در لیــگ برتــر بــازی کــرده اســت. 
ــن  ــه ای ــانی ک ــه کس ــه هم ــن، بلک ــا م ــزود: نه تنه وی اف
بســیار  افتــاده  اتفاقــات  از  می شناســند،  را  بازیکــن 
بازیکن هــای  جــزو  دختــر،  ایــن  چــون  ناراحتنــد؛ 
ــد  ــران اســت. رســانه ها بای ــاده بااخــالق ورزش ای فوق الع
ــد  ــر، صحــت آن را پیگیــری می کردن پیــش از انتشــار خب

ــه. ایســنا ــا ن ــت ی ــی اس ــر واقع ــد خب ــا ببینن ت

ورزش
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فینــال هیجدهمیــن دوره مســابقات 
قهرمانــی 2017 والیبــال باشــگاه های 
آســیا را دو تیم تویودای ژاپن و بانک 
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ویتنــام برگــزار کردنــد کــه در نهایــت 
بــا برتــری 3 بــر 0 شــاگردان مصطفــی 

کارخانــه بــه اتمــام رســید

دادنامه 
 ۹60۹۹۷035440050۷  : دادنامــه  شــماره 
شــماره   :   ۹6/3/20  : تنظیــم  تاریــخ 
بایگانــی شــعبه : ۹51055 شــماره پرونــده: 
 : کالســه  پرونــده   ۹50۹۹8036340103۷
دو  کیفــری  دادگاه   ۹50۹۹8036340103۷
ــتان  ــی شهرس ــاری و بازرگان ــور تج ــع ام مجتم
اصفهــان ) 118 جزایــی ســابق (  تصمیــم نهایــی 
شــماره  شــاکی:آقای محســن فوالدیــان فرزنــد 
ــه نشــانی اصفهــان بهارســتان خ ازادی  اصغــر ب
فــاز 3خ والیــت فرعــی دوم پ454منتها:آقــای 
ایمــان اســدی مجهــول المــکان اتهــام: خیانــت 
ــه  ــره چــک گردشــگار : ب ــک فق ــت در ی در امان
تاریــخ ۹/ 3/ ۹6 پرونده کالســه ۹51055 ک118 
تحــت نظراســت دادگاه بــا توجــه بــه محتویــات 
پرونــده ختــم رســیدگی را اعالم وبا اســتعانت از 
خداونــد متعــال و بــا تکیــه بــر شــرف و وجــدان 
ــدرای دادگاه   ــی نمای ــه صــدور رای م ــادرت ب مب
در خصــوص اتهــام آقــای ایمــان اســدی دایــر 
ــه یــک طغــری  ــر خیانــت درامانــت نســبت ب ب
چــک بــه شــماره 2۷8۹3۹ عهــده بانــک ســپه 
ــکایت  ــوع ش ــال موض ــغ 60.000.000 ری ــه مبل ب
ــن  ــد اصغــر بدی ــان فرزن آقــای محســن فوالدی
ــهود  ــاکی و ش ــارات ش ــب اظه ــه حس ــان ک بی
وی ، کــه شــاکی مذکــور مبلــغ شــش میلیــون 
ــرض  ــوف ق ــم موص ــد از مته ــه نق ــان وج توم
گرفتــه ودرازای ان 2 فقــره چــک ســه میلیونــی 
ــز بابــت تضمیــن  ــه نی ــازع فی داده و چــک متن
ــم  ــل مته ــوف تحوی ــای موص ــت چکه بازپرداخ
ــت  ــه پرداخ ــدام ب ــا اق ــاکی متعاقب داده، و ش
ــم از  ــی مته ــوده ول ــم نم ــه مته ــود ب ــن خ دی
اســترداد چــک مذکــور خــود داری نمــوده و 
چــک بــا بــه آقــای هوشــنگ حصــوری فرزنــد 
ــی  ــات قضای ــز اقدام ــال و وی نی ــین انتق حس
ــت  ــم محکومی ــه چــک انجــام و حک نســبت ب
را از شــعبه 30 دادگاه عمومــی حقوقــی اصفهــان 
ــا توجــه  ــی ای حــال دادگاه ب اخــذ نمــوده ، عل
بــه شــکایت شــاکی خصوصــی ، عــدم حضــور 
ــزه  ــاع از ب ــدم دف ــالغ وع ــم اب ــی رغ ــم عل مته
ناحیــه  از  صــادره  و کیفرخواســت  انتســابی 
دادســرای اصفهــان و شــهادت شــهود مســتندًا 
اســالمی  مجــازات  قانــون   6۷4 مــاده  بــه 
 13۷5 مصــوب  تعزیــرات  پنجــم  کتــاب 
وی را بــه تحمــل یکســال حبــس تعزیــری 
غیابــی  صــادره  نمایــد.رای  مــی  محکــوم 
ــی  ــالغ واقع ــخ اب ــت 20 روز از تاری ــرف مهل وظ
قابــل واخواهــی درایــن محکمــه و پــس از 
انقضــاء ان ظــرف 20 روز قابــل تجدیدنظــر 
ــان  خواهــی در محاکــم تجدیدنظراســتان اصفه

 می باشد. 
م الف 100۹2

رئیــس شــعبه 118 دادگاه کیفری دو شهرســتان 
اصفهان

همایون نظری  سفتجانی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
ــان  ــه ۹601۷2 خواه ــده کالس ــوص پرون در خص
حســن طالبــی دادخواســتی مبنــی بــر: مطالبــه 
وجــه بــه طرفیــت مســعود روشــن یکتــا تقدیــم 
نمــوده و وقــت رســیدگی بــرای روز......  مــورخ 
ــده  ــن گردی ــح تعیی ۹6/5/21 ســاعت 11:30 صب
ــودن  ــکان ب ــول الم ــه  مجه ــت ب ــت . باعنای اس
ــر مــاده  خوانــده حســب تقاضــای خواهــان براب
۷3 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

ــارراه وکال   ــمالی چه ــدوق ش ــیخ ص ــدای ش ابت
ــی دادخواســت  ــه و نســخه ثان ــان مراجع اصفه
و ضمائــم را اخــذ نمایــد. در صــورت عــدم 
حضــور در وقــت رســیدگی ابــالغ قانونــی  تلقــی 
 شــده  و تصمیــم مقتضــی اتخــاذ خواهــد

شد.
شماره: 10162/م الف 

دفتــر شــعبه ۷ مجتمــع شــماره دو  مدیــر 
اصفهــان اختــالف  حــل  شــورای 

آگهی ابالغ
 ۹61046035080001۷  : درخواســت   شــماره 
ــماره  ــده : ۹60۹۹80350800288ش ــماره پرون ش
 : تنظیــم  تاریــخ   ۹6032۹ : بایگانــی شــعبه 
۹6/3/22 خواهــان  رســول طحانــی فرزنــد رضــا 
ــده اســکندر آذر  ــت خوان ــه طرفی دادخواســتی ب
ماســوله فرزنــد مجــد الــه  به خواســته اعســار از 
پرداخــت هزینــه دادرســی ، مطالبــه ارز خارجــی 
و مطالبــه خســارت دادرســی تقدیــم دادگاه هــای 
عمومــی شهرســتان اصفهــان نمــوده کــه جهــت 
ــی  ــتم  دادگاه عموم ــعبه هش ــه ش ــیدگی ب رس
حقوقــی شهرســتان اصفهــان واقــع در اصفهــان 
ــگاه و  ــن آتش ــرازی بی ــهید خ ــان ش ــر اتوب – ب
ــه  ــم اقتصــادی و ب ــع جرائ ــر مجتم ــرزا طاه می
۹60۹۹80350800288ثبــت  پرونــده  کالســه 
وقــت  در جریــان  =دادرســی  گردیــده کــه 
رســیدگی بــه تاریــخ ۹6/5/22 ســاعت 8:30 
ــول  ــت مجه ــه عل ــذا ب ــده اســت ل ــن گردی تعیی
ــان  ــت خواه ــده و درخواس ــودن خوان ــکان ب الم
ــن دادرســی  ــون آیی ــاده ۷3 قان ــز م ــه تجوی و ب
ــی  ــور مدن ــالب در ام ــی و انق ــای عموم دادگاه ه
و دســتور دادگاه مراتــب یــک نوبــت در یکــی از 
جرایــد کثیراالنتشــار آگهــی مــی شــود تــا خوانده 
ــه  ــاد آن ب ــالع از مف ــی و اط ــر آگه ــس از نش پ
ــل  ــانی کام ــالم نش ــن اع ــه و ضم دادگاه مراجع
خــود نســخه دوم دادخواســت و ضمائــم را 
دریافــت و در وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی 

ــردد . حاضــر گ
ــی شــعبه 8  ــف 1011۷منشــی دادگاه حقوق م ال
دادگاه عمومــی حقوقــی مجتمــع امــور تجــاری 
و بازرگانــی شهرســتان اصفهــان- بهــرام همتــی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
ــان  ــه ۹601۹4 خواه ــده کالس ــوص پرون در خص

رضــوان  مختــاری دادخواســتی مبنــی بر:مطالبه 
ــم  ــکاری پورتقدی ــارک م ــت به ــه طرفی ــه  ب وج
نمــوده و وقــت رســیدگی بــرای روز یــک شــنبه   
مــورخ ۹6/5/22 ســاعت ۹ صبح تعییــن گردیده 
ــودن  ــکان ب ــول الم ــه  مجه ــت ب ــت . باعنای اس
ــده  ــا خوان ــد منتشــر ت ــب در جرای ــده مرات خوان
ــع  ــن شــعبه واق ــه ای ــل از وقــت رســیدگی ب قب
در خیابــان ســجاد- اول خیابــان  اربــاب – روبــه 
ــاختمان  ــب س ــور – جن ــی پ ــه نیل روی مدرس
ــتی 8165۷56441  ــد پس ــالک 5۷ ک ــا – پ صب
ــعبه 32  ــان – ش ــالف اصفه ــل اخت ــورای ح ش
مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم 
را اخــذ نمایــد. در صــورت عــدم حضــور در وقــت 
رســیدگی ابــالغ قانونــی  تلقــی شــده  و تصمیــم 

مقتضــی اتخــاذ خواهــد شــد.
شماره: 110۹8/م الف 

ــالف  ــر شــعبه 32 شــورای حــل اخت ــر دفت مدی
ــان اصفه

آگهی ابالغ
 ۹610100351303064  : درخواســت   شــماره 
ــده : ۹60۹۹8035130006۷ شــماره   شــماره پرون
 : تنظیــم  تاریــخ   ۹600۷۹  : شــعبه  بایگانــی 
ــی   ــی شــفیعی باغبادران ــان  عل ۹6/3/30 خواه
فرزنــد کرمعلــی  بــا وکالــت خانــم مــژده  
ــی  ــد رضائ ــت مجی ــه طرفی ــه ب ــی مبارک روحان
فرزنــد حشــمت الــه بــه خواســته  مطالبــه وجــه 
و اعســار از هزینــه دادرســی ، مطالبــه خســارت  
ــتان  ــی شهرس ــای عموم ــه دادگاه ه ــر تادی تاخی
بــه  رســیدگی  نمــوده کــه جهــت  اصفهــان 
شــعبه 13  دادگاه عمومــی حقوقــی شهرســتان 
اصفهــان واقــع در اصفهــان خ چهــار بــاغ بــاال خ 
ــتری  کل  ــاختمان دادگس ــت  س ــهید نیکبخ ش
ــماره 206  ــاق ش ــه 2 ات ــان – طبق ــتان اصفه اس
  ۹60۹۹8035130006۷ بــه کالســه   و  ارجــاع 
ــت  ــی وق ــان  دادرس ــه در جری ــده ک ــت گردی ثب
رســیدگی بــه تاریــخ ۹6/5/23 ســاعت 10 ظهــر  
ــول  ــت مجه ــه عل ــذا ب ــده اســت ل ــن گردی تعیی
ــان  ــت خواه ــده و درخواس ــودن خوان ــکان ب الم
ــن دادرســی  ــون آیی ــاده ۷3 قان ــز م ــه تجوی و ب
ــی  ــور مدن ــالب در ام ــی و انق ــای عموم دادگاه ه
ــی  ــت در یک ــک نوب ــب ی ــتور دادگاه مرات و دس
ــا  ــود ت ــی ش ــی م ــار آگه ــد کثیراالنتش از جرای
ــاد  ــده پــس از نشــر آگهــی و اطــالع از مف خوان
ــالم نشــانی  ــه و ضمــن اع ــه دادگاه مراجع آن ب
کامــل خــود نســخه دوم دادخواســت و ضمائــم 
فــوق جهــت  مقــرر  وقــت  در  و  دریافــت  را 

ــردد . ــیدگی حاضرگ رس
م الــف 10080شــعبه 13 دادگاه عمومــی حقوقــی 

ــتان اصفهان  شهرس

دادنامه 
11مرجــع  ۹508۷3ش   : پرونــده  کالســه 
رســیدگی : شــعبه 11 شــورای حــل اختــالف  
میــدان  اصفهــان  عزیــزی   علــی  خواهــان 

ــهرداری  ــروی ش ــری اول روب ــدس خ 24 مت ق
منطقــه 10 کوچــه وحــدت پ 2۷ وکیــل : ســید 
حســین نیکوئــی  اصفهــان ســه راه حکیــم 
ــدای خ ارتــش کوچــه شــهیدعطائی  نظامــی ابت
امیــر  خوانــده      3 واحــد   ۷1 ســاختمان 

مالحســینی دلیگانــی مجهــول المــکان 
بــا عنایــت بــه محتویــات پرونــده و اخــذ نظریــه 
مشــورتی اعضــا شــورا ختــم رســیدگی را اعــالم 
ــه صــدور رای مــی   ــه شــرح آتــی مبــادرت ب و ب
ــالف در  ــل اخت ــورای ح ــی ش ــد رای قاض نمای
ــت  ــا وکال ــزی  ب ــی عزی ــوی عل ــوص دع خص
ســید حســین نیکوئــی بــه طرفیــت امیــر 
ــه  ــته مطالب ــه خواس ــی ب ــین دلیگان ــال حس م
ــه شــماره  ــال  وجــه چــک ب ــغ 30000000 ری مبل
ــک  ــده بان ــه عه ــورخ ۹5/3/30 ب 3۷446۷   م
انضمــام مطلــق  بــه  صــادرات شــعبه کاوه  
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 ابــالغ 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 ــود اب ــان از خ ــوی خواه دع
اســت لــذا دعــوی خواهــان علیــه خوانــده ثابــت 
بــه نظــر میرســد کــه بــه اســتناد مــواد 310و313 
ــون  ــارت و 1۹8و515و51۹و522و قان ــون تج قان
ــت  ــه محکومی ــم ب ــی حک ــی مدن ــن دادرس آئی
خوانــده بــه پرداخــت مبلــغ 30000000 ریــال  
بابــت اصــل خواســته و ۹50000 ریــال بابــت 
ــق  ــی وطب ــه نشــر آگه ــه دادرســی و هزین هزین
تعرفــه قانونــی و  خســارت تاخیــر تادیــه از 
ــوف ۹5/3/30  ــک موص ــید چ ــر رس ــخ س تاری
تــا تاریــخ اجــرای حکــم در حــق خواهــان 
ــی  ــد رای صــادره غیاب صــادر و اعــالم مــی نمای
و ظــرف مهلــت بیســت روز پــس از ابــالغ قابــل 
واخواهــی در ایــن شــعبه و پــس از اتمــام مهلت 
واخواهــی ظــرف بیســت روز قابــل تجدیــد 
 نظــر در محاکــم عمومــی حقوقــی اصفهــان

می باشد .
م الف 1016۷

قاضی شعبه 11 شورای حل اختالف اصفهان 

دادنامه 
کالســه پرونــده : ۹51332 شــماره دادنامــه 
  ۹5/12/25 مــورخ   ۹50۹۹۷6۷۹3۷03186  :
مرجــع رســیدگی : شــعبه ۷ شــورای حــل 
اختــالف  خواهــان بهنام هاشــمی دهقــی آدرس 
ــان   ــه اصفه ــین  ورودی خان ــام حس اص خ ام
ــات  ــت لبنی ــمت راس ــی س ــه نگهبان ــیده ب نرس
....... وکیــل : بهــروز احمــدی  آشــجردی آدرس 
ــریعتی ط  ــاژ  ش ــریعتی  پاس ــان  خ ش فالورج
دوم  واحــد 52  خوانــده محمــد رضــا عاشــوری  
نشــانی مجهــول المــکان  گردشــکار : بــا عنایــت 

بــه محتویــات پرونــده و اخــذ نظریــه مشــورتی 
اعضــا شــورا ختــم رســیدگی را اعــالم و به شــرح 
ــد رای  ــی  نمای ــه صــدور رای م ــادرت ب ــی مب آت
قاضــی شــورای حــل اختــالف در خصــوص 
طرفیــت  بــه  دهقــی  بهنام هاشــمی  دعــوی 
ــه  ــه خواســته مطالب ــد رضــا  عاشــوری  ب محم
ــه  ــال  وجــه چــک ب ــون  ری ــغ پنجــاه میلی مبل
ــه  ــی ب ــک مل ــده بان ــه عه ــماره 224۷62   ب ش
انضمــام مطلــق خســارات قانونــی بــا توجــه بــه 
ــر مصــدق چــک و  ــی تصوی دادخواســت تقدیم
ــال  ــک مح ــط بان ــت توس ــدم پرداخ ــی ع گواه
ــده و  ــه خوان ــتغال ذم ــور در اش ــه ظه ــه ک علی
اســتحقاق خواهــان در مطالبــه وجــه آن دارد 
ــی در  ــالغ قانون ــم اب ــی رغ ــده عل ــه خوان و اینک
ــه  جلســه رســیدگی حضــور نداشــته و هیچگون
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 ــود اب خ
خواهــان علیــه خوانــده ثابــت بــه نظــر میرســد 
کــه بــه اســتناد مــواد 310و313 قانــون تجــارت 
ــی  ــن دادرس ــون آئی و 1۹8و515و51۹و522و قان
مدنــی حکــم بــه محکومیــت خوانــده بــه 
ــت  ــال  باب ــون  ری ــاه میلی ــغ پنج ــت مبل پرداخ
اصــل خواســته و یــک میلیــون و پانصــد هــزار  
ــر  ــه نش ــی و هزین ــه دادرس ــت هزین ــال باب ری
آگهــی وطبــق تعرفــه قانونــی و  خســارت تاخیــر 
تادیــه از تاریــخ ســر رســید چــک موصــوف 
۹4/5/28 تــا تاریــخ اجــرای حکــم در حــق 
خواهــان صــادر و اعــالم مــی نمایــد رای صــادره 
غیابــی و ظــرف مهلــت بیســت روز پــس از 
ــس  ــعبه و پ ــن ش ــی در ای ــل واخواه ــالغ قاب اب
ــت روز  ــرف بیس ــی ظ ــت واخواه ــام مهل از اتم
قابــل تجدیــد نظــر در محاکــم عمومــی حقوقــی 

ــد . ــی باش ــان م اصفه
م الف 10136

قاضی شعبه ۷ شورای حل اختالف اصفهان 

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد 
رهنی(

شماره آگهی : 13۹603۹02004000040 
تاریــخ آگهــی : ۹6/3/30 شــماره پرونــده : 
13۹504002004000 13۹504002004000445و 

مزایــده  آگهــی  443و13۹504002004000444 
پرونده هــای اجرایــی بــه شــماره بایگانــی : 
۹50142۹ و ۹501430 و ۹501431 ششــدانگ 
خانــه پــالک شــماره 15201/21۹5 مفــروز و 
مجــزی شــده از 2۷۷ فرعــی از اصلــی بــه 
مســاحت 162 مترمربــع واقــع در بخــش 5 
ــان  ــان خیاب ــه آدرس : اصفه ــان ب ــت اصفه ثب
هشــت بهشــت شــرقی خیابــان همدانیــان بــن 
بســت الله پــالک 4۷ کدپســتی 815۷۹63515 
کــه مالکیــت آن در صفحــه 386 دفتــر امــالک 
جلــد 58 ذیــل ثبــت 110۷16 بــا شــماره چاپــی 
656365 ســری الــف ســال 83ثبــت و صــادر 
شــده اســت بانضمــام حــدود : شــمااًل 1- دیــوار 

باقیمانــده 2-  بــه دیــوار خانــه 15201/2۷۷ 
ــده  ــه 15201/2۷۷ باقیمان ــوار خان ــه دی ــوار ب دی
جمعــًا بــه طــول ۹ متــر شــرقًا دیــوار بــه دیــوار 
 18 طــول  بــه  باقیمانــده  خانــه 15201/2۷۷ 
ــه  ــه کوچ ــت ب ــواری اس ــًا درب و دی ــر جنوب مت
منســده بــه طــول ۹ متــر غربــًا دیــوار بــه 
ــول  ــه ط ــده ب ــه 15201/2۷۷ باقیمان ــوار خان دی
ــی  ــدود س ــت ح ــا قدم ــاختمان ب ــر، س 18 مت
ســاله و مســاحت عرصــه حــدود 162 مترمربــع 
و مســاحت اعیانــی حــدود 120 مترمربــع و 
ــا دیوارهــای  وضعیــت موجــود ســاختمان کــه ب
ــاختمان  ــای س ــن و نم ــقف تیرآه ــری و س آج
ــی ، کــف موزائیــک، درب و پنجــره  ســنگ چین
ــازک کاری  ــی ، ن ــی چوب ــای داخل ــزی ، دربه فل
داخــل گــچ و رنــگ و آشــپزخانه کاشــی و 
ســرامیک و کابینــت فلــزی و بــا مشــترکات برق 
ــین  ــای حس ــی آق ــد ملک ــی باش و آب و گاز م
ایکــدر باصــری کــه طبــق اســناد رهنــی شــماره 
4230- ۹0/8/1۹ و ۷20۷ - ۹2/10/22 و ۹382 
ــماره  ــمی ش ــناد رس ــه اس - ۹4/12/20 دفترخان
23۹ اصفهــان در رهــن شــرکت تعاونــی اعتبــار 
حســنات بــا وکالــت موسســه اعتبــاری کاســپین 
واقــع مــی باشــد و طبــق اعــالم بســتانکار پــالک 
فــوق فاقــد بیمــه مــی باشــد از ســاعت ۹ الــی 
ــورخ ۹6/5/۹ در اداره اجــرای  12 روز دوشــنبه م
اســناد رســمی اصفهــان واقــع در خیابان هشــت 
ــه  ــارراه اول ســمت چــپ ب بهشــت شــرقی چه
مزایــده گــذارده مــی شــود. مزایــده از مبلــغ پایــه 
ــارد و  ــار میلی ــال ) چه ــده 4،300،000،000 ری مزای
ــه هرکــس  ــال( شــروع و ب ــون ری ســیصد میلی
خریــدار باشــد بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی 
فروختــه مــی شــود. الزم بــه ذکر اســت پرداخت 
ــم از  ــرق ، گاز اع ــه آب، ب ــوط ب ــای مرب بدهی ه
حــق انشــعاب و یــا حــق اشــتراک و مصــرف در 
ــد و  ــا باش ــده دارای انه ــورد مزای ــه م ــی ک صورت
ــوارض شــهرداری  ــی و ع ــای مالیات ــز بدهی ه نی
ــم  ــه رق ــم از اینک ــده اع ــخ مزای ــا تاری ــره ت و غی
ــه  ــد ب ــده باش ــا نش ــده ی ــوم ش ــی آن معل قطع
عهــده برنــده مزایــده اســت ضمــن آنکــه پــس از 
مزایــده در صــورت وجــود مــازاد، وجــوه پرداختی 
بابــت هزینه هــای فــوق از محــل مــازاد بــه 
ــًا ایــن  برنــده مزایــده مســترد مــی گــردد. ضمن
آگهــی در یــک نوبــت در روزنامــه کیمیــای وطــن 
چــاپ اصفهــان مــورخ ۹6/4/1۷ درج و منتشــر 
مــی گــردد و در صــورت تعطیلــی روز مزایــده بــه 
ــت  ــًا جه ــردد. توضیح ــی گ ــول م ــد موک روز بع
ــده  ــه مزای ــغ پای ــده مبل شــرکت در جلســه مزای
طــی چــک تضمیــن شــده بانــک ملــی ایــران در 
وجــه اداره اجــرای اســناد رســمی بابــت پرونــده 
کالســه فــوق بــه همــراه تقاضــای کتبــی و ارائــه 
ــًا  ــر الزامــی اســت . ضمن کارت شناســایی معتب
برنــده مزایــده بایــد کل مبلــغ خریــد را تــا پایــان 
وقــت اداری همــان روز طــی فیــش مخصــوص 
 در حســاب اداره ثبــت اســناد و امــالک ســپرده

 نماید.  

1052۹/ اسدی
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان

آگهی مزایده اتومبیل
 13۹603۹0200400004۷  : آگهــی  شــماره 
 : پرونــده  : ۹6/4/15 شــماره  آگهــی  تاریــخ 

13۹50400101300252۹
آگهــی مزایــده پرونــده اجرایــی بــه شــماره 
یکدســتگاه  تمامــی   ۹502۷14: بایگانــی 
ــان  ــتم م ــدل 138۹ سیس ــوس م ــل اتوب اتومبی
بــه رنــگ قرمــز - گوجــه ای - روغنــی بــه 
شــماره انتظامــی ایــران 1۷ - 2۹۷ ع 84 بــه 
شــماره موتــور 5042441025244۹ و شــماره 
طبــق  کــه   ND۹R3۹0218EY10011 شاســی 
ــگ  ــوق برن ــوس ف نظــر کارشــناس رســمی اتوب
قرمــز ، اطــاق نســبت بــه مــدل ســالم ، موتــور 
بــر  و گریبکــس در حــد متوســط، طایر هــا 
ــت  ــه مالکی ــی دارد ب ــد کارائ ــم 50 درص روی ه
ــق  ــه طب ــه ک ــدره ک ــعید طاژان ــه س ــای عبدال آق
ــورخ ۹2/12/22  ــماره ۷636 م ــی ش ــند رهن س
ــران  ــماره 105۹ ته ــمی ش ــناد رس ــه اس دفترخان
ــع  ــاغ واق ــره ب ــزاز ق ــا اع ــای علیرض ــن آق در ره
مــی باشــد و از ســاعت ۹ الــی 12 روز ســه 
ــناد  ــرای اس ــورخ ۹6/05/10 در اداره اج ــنبه م ش
در خیابــان هشــت  واقــع  اصفهــان  رســمی 
ــور  ــان اله ــارراه اول خیاب بهشــت شــرقی - چه
بــه مزایــده گــذارده مــی شــود. مزایــده از مبلــغ 
میلیــارد  )چهــار  ریــال   4/000/000/000 پایــه 
ــد  ــدار باش ــس خری ــه هرک ــروع و ب ــال( ش ری
بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی نقــدًا فروختــه 
مــی شــود. الزم بــه ذکــر اســت پرداخــت 
بدهی هــای کــه مــورد مزایــده دارای آنهــا باشــد 
و نیــز بدهی هــای مالیاتــی و عــوارض شــهرداری 
ــم  ــه رق ــم از اینک ــده اع ــخ مزای ــا تاری ــره ت و غی
ــه  ــا نشــده باشــد ب ــوم شــده ی ــی آن معل قطع
عهــده برنــده مزایــده اســت ضمــن آنکه پــس از 
مزایــده در صــورت وجــود مــازاد، وجــوه پرداختی 
بابــت هزینه هــای فــوق از محــل مــازاد بــه 
برنــده مزایــده مســترد مــی گــردد. ضمنــًا ایــن 
آگهــی در یــک نوبــت در روزنامــه کیمیایــی 
ــورخ ۹6/04/1۷ درج  ــان م ــاپ اصفه ــن چ وط
و منتشــر مــی گــردد و در صــورت تعطیلــی 
ــردد.  ــی گ ــی م ــد موکول ــه روز بع ــده ب روز مزای
توضیحــًا جهــت شــرکت در جلســه مزایــده چک 
ــه  ــغ پای ــه مبل ــران ب ــی ای ــک مل ــی بان تضمین
مزایــده در وجــه اداره اجــرای اســناد رســمی 
اصفهــان بــه همــراه تقاضــای کتبــی و ارائــه کارت 
شناســایی معتبــر الزامــی اســت. ضمنــًا برنــده 
مزایــده بایــد کل مبلــغ خریــد را تــا پایــان وقــت 
اداری همــان روز طــی فیــش مخصــوص در 
ــپرده ــالک س ــناد و ام ــت اس ــاب اداره ثب  حس

 نماید. 
اداره اجــرای اســناد  الــف 11332رئیــس  م 

رســمی اصفهــان اســدی

واقعیت ماجرای اتهام قتل ملی پوش فوتسالواکنش مدیر پانیونیوس به جذب مهدی طارمی



حرف و نقل

 بهمــن کیارســتمی بــا معنــادار دانســتن غیبــت 
ــاس  ــالگرد عب ــم س ــکی در مراس ــام پزش ــات نظ مقام
ــد درمــان  ــه گــزارش از رون کیارســتمی گفــت: اینکــه ارائ
ــک  ــس از ی ــکی، پ ــای پزش ــکار خط ــی آش ــک قربان ی
ــور  ــه رئیس جمه ــر و مداخل ــه وزی ســال مســتلزم توصی
ــا چــه  و رئیــس قــوه قضائیــه باشــد، نشــان می دهــد ت
انــدازه راه دســتیابی بــه حقــوق بیمــاران ناهمــوار اســت.

 مدیــر کل بازرگانــی صداوســیما در واکنــش بــه 
ــات  ــر تبلیغ ــارت ب ــاره نظ ــت درب ــر بهداش ــخنان وزی س
صداوســیما بیــان کــرد: صداوســیما همــواره در تبلیغــات 

ــد دارد. ــی تاکی ــای قانون ــود مجوزه ــل وج ــر اص ب
 رضــا بهبــودی و الهــام کــردا در نمایــش »آگــه 
بمیــری ...« بــه کارگردانــی ســمانه زندی نــژاد بــه ایفــای 

نقــش می پردازنــد.
 از اول مــرداد نمایــش »یــک دقیقــه و ســیزده ثانیــه« 
نوشــته محمــد چرمشــیر و کارگردانــی شــهرام گیل آبــادی 
ــواب در  ــان کارتن خ ــی زن ــه زندگ ــتند ب ــی مس ــا نگاه ب
ســالن ســمندریان تماشــاخانه ایرانشــهر بــه روی صحنــه 

مــی رود.
 دیدتریــن ســاخته »آنــگ لــی«، کارگــردان معــروف 
آمریکایی تایوانــی کــه آثــاری چــون »زندگــی پــی« و »ببــر 
خیــزان، اژدهــای پنهــان« را در کارنامــه ســینمایی اش دارد، 

اواخــر ســال ۲۰۱۹ بــه روی پــرده مــی رود.
 در حالــی کــه جشــنواره های مهــم جهانــی در یکــی 
ــه  ــی ب ــار انتخاب ــد در آث ــعی کرده ان ــته س ــال گذش دو س
ماجــرای پناهجویــان اهــل ســوریه در اروپــا توجــه نشــان 
ــه  ــت ک ــش رف ــی پی ــا جای ــینما ت ــادوی س ــد، ج دهن
ــی  ــا، از برخ ــر فیلم ه ــاوه ب ــووی واری ع ــنواره کارل جش

ــی کــرد. ــز میزبان ــان ســوری نی پناهجوی
 رحمــت امینــی قصــد دارد نقــل زنانــه »گردآفریــد« را 
در هجدهمیــن جشــنواره بیــن المللــی نمایش هــای آیینی 

و ســنتی بــه صحنــه ببــرد.
 علیرضــا گلپایگانــی داور بخــش انیمیشــن جشــنواره 
بایــد  معتقدســت  نوجوانــان  و  کــودکان  فیلم هــای 
فیلم هایــی مختــص بچه هــا در ســینمای ایــران ســاخته 
شــود و ایــن امــر مســتلزم اعتمــاد ســفارش دهندگان و 

ــدان اســت. ــه هنرمن دولــت ب
 علــی عزیــزی، کارگــردان انیمیشــن »پروانگــی«، بــا 
ــودکان  ــرای ک ــم ب ــد فیل ــه در حــوزه تولی ــه اینک اشــاره ب
ــدان  ــه هنرمن ــد ب ــرد بای ــوان ک ــود، عن ــی می ش بی توجه

ــرد. ــاد بیشــتری ک عرصــه انیمیشــن اعتم
ــن  ــره انجم ــس هیئت مدی ــینی، رئی ــم حس  ابراهی
ــی  ــت طراح ــد اس ــران، معتق ــر ای ــه تئات ــان خان عکاس
یــک گالــری همیشــگی بــرای نمایــش عکــس تئاترهــا 
می توانــد فرصــت خوبــی بــرای جامعــه تئاتــری و عکاســی 

باشــد.
 پروانــه نمایــش فیلــم »جــوراب شــو و پینوکیــو« 
ــران  ــدارس اک ــاز فصــل م ــا آغ ــم ب ــن فیل  صــادر شــد و ای

می شود.
 شــهرام مکــری بــا اشــاره بــه اینکــه ســینمای کــودک 
ــده اســت، از  ــب مان ــار خارجــی عق ــا آث ــت ب ــا در رقاب م
ــخن  ــا س ــرای بچه ه ــوس ب ــان ملم ــق قهرمان ــزوم خل ل

گفــت.

را  اثــرش  اولیــن  کــه  آنــگاه  نویســنده 
خــود  دوش  بــر  بــاری  می آفرینــد، 
احســاس می کنــد؛ رســالتی کــه او را بــه 
ــک  ــالت، در ی ــن رس ــی دارد. ای ــتن وام نوش
دنیوی تریــن  از  می توانــد  نامحــدود،  بــازه  
مقاصــد  باالبلندتریــن  تــا  چشمداشــت ها 

را شــامل شــود.  معنــوی 
ــن ســطر  ــا، همی ــی از آن باالبلنده شــاید یک
ــرای  ــدس را ب ــالتی مق ــه رس ــد ک ــاال باش ب
ــه   ــاز شــاید در وهل ــد و ب ــف می کن ــر تعری هن
اول، بــر دوش گرفتــن ایــن رســالت ســنگین، 
ســخت نمایــد؛ آن  هــم در زمانــه ای کــه اقبــال 
ــا هنــر پســت  مــدرن و ای بســا پساپســت  ب

 مــدرن اســت. 
امــا اگــر هنرمنــدی و بــه بیــان دقیق تــر 
ــه دل  ــق شــود موســی وار ب نویســنده ای موف
ایــن نیــل بزنــد، قومــی را بــا قلــم مطهــرش 
ــد  ــود خواه ــرمنزل مقص ــه س ــامت ب ــه س ب

ــانید. رس
ایــن مقدمــه الزم بــود نوشــته شــود تــا 
بتوانیــم از »بخارهــای رنگــی« حــرف بزنیــم؛ 
از مجموعــه  داســتان تــازه  یــک نویســنده  
دهــه  شــصتی کــه ایــن خطــر را پذیرفتــه و در 
پیشــانی کتابــش نوشــته »مجموعــه  داســتان 
ــان  ــت دادن مخاطب ــه از دس ــی« و پی مذهب
ــت؛  ــده اس ــن مالی ــه ت ــنفکرش را ب شبه روش

چــرا کــه بی تعــارف بایــد گفــت و نوشــت 
ــدگان  ــده ای از خوانن ــدی، ع ــن رده بن ــه ای ک
ــزان  ــوان - گری ــه ای و کتابخ ــا حرف - ای بس
ــد و نویســنده بایــد  از مذهــب را خواهــد تاران
نگاهــی بلندتــر از همــان مقاصــد دنیــوی 
داشــته باشــد تــا تــن بــه خلــق چنیــن اثــری 

ــد. بده
 بخارهای رنگی

ــی اســت مشــتمل  »بخارهــای رنگــی«، کتاب
بــر ۱7 داســتان کوتــاه کــه همــه در یــک 
نشــانی مشــترک  هســتند؛ همگــی بــر مبنــای 
ــده اند.  ــته ش ــی نوش ــه ای مذهبی تاریخ واقع
تفــاوت در اینجاســت کــه گاه تاریــخ، خــود بــه 
ــم  ــل واقعــه را ذکــر کــرده و ســید میث تفصی
ــه و  ــه کار گرفت ــش را ب ــم توانای ــویان قل موس
ــا  مشــغول »بازنویســی« اش شــده و گاه تنه
رگــه ای داســتانی در دل واقعــه ای پنهــان بوده 
ــده  ــذش، آن را دی ــم ناف ــا چش ــنده ب و نویس
ــرده  ــی«اش ک ــال، »بازآفرین ــدد خی ــه م و ب
اســت؛ ماننــد آنچــه در داســتان »پــرواز« رخ 
داده؛ روایــت عــده ای رقاصــه در دربــار امیــری 
مســت کــه بــه قصــد جــادو و دزدی بــه رقص 
درآمده انــد و حضــور مبــارک حضــرت صــادق 

ــد.  ــان را برمی چین )ع(، بساطش
ایــن اتفــاق ظریــف کــه موســویان آن را 
بیــرون  مســتندات  و  روایــات  البلــه ای  از 

کشــیده، آن قــدر بــه زیبایــی بازآفرینــی شــده 
ــک  ــا ی ــه ب ــرد ک ــه مخاطــب از خاطــر می ب ک
بازنویســی از واقعــه ای تاریخــی روبه روســت.

بــه  اســت؛ گاه  زمــان داســتان ها ســیال 
نزدیــک می شــویم؛ ماننــد  عصــر حاضــر 
داســتان »روی نگیــن« کــه از موفق تریــن 
و  اســت  مجموعــه  ایــن  داســتان های 
حکایــت امــروز آن انگشــتری عزیــزی اســت 
کــه مــوال)ع( در رکــوع بــه مســکینی بخشــید 
و گاه، بــه خانــه  آن شــیخی می رویــم کــه 
گوســاله  مشــهور قــوم موســی را صدا بخشــید 

و بنی اســرائیل را بــه ضالــت رســاند. 

در همــه  ایــن روایت هــا بــا ایــن بــازه  زمانــی 
گســترده، نویســنده یــک اصــل را رعایــت 

ــی«. ــت و صمیم ــته اس ــاده نوش ــرده: »س ک
ــه  ــه  او ب ــر موجــب شــده مجموع ــن ام  همی
اندک آثــار  میــان  در  بهترین هــا  از  یکــی 
بــرای  به ویــژه  شــود؛  تبدیــل  مشــابه 
ــدن  ــه خوان ــی ب ــل چندان ــه تمای ــی ک مخاطب
کتــب تاریخــی نــدارد و ترجیــح می دهــد 

گذشــته را در قالــب داســتان بخوانــد.
ــت  ــه هم ــه ب ــه ک ــن مجموع داســتان های ای
انتشــارات شهرســتان ادب در بهــار ســال 
جــاری بــه چــاپ رســیده، هــر یــک در چنــد 
صفحــه خاصــه می شــوند و ایــن بــرگ برنده  
دیگــری بــرای ایــن کتــاب اســت؛ در روزگاری 
ــت  ــدن فرص ــاب خوان ــرای کت ــردم ب ــه م ک

ــد.  ندارن
می تــوان ایــن کتــاب را در متــرو یــا اتوبــوس 
ــا  ــاه، ب ــی کوت ــت و در مجال ــت گرف ــه دس ب

ــد.  ــراه ش ــتان هایش هم ــی از داس یک
فضــای روشــن و مقدســی کــه در داســتان ها 
ــود  ــی در خ ــه آرام ــب را ب ــود دارد، مخاط وج
ــر  ــردن ه ــان ب ــه  پای ــس از ب ــرد و او پ می گی
داســتان، حــال خوشــی دارد کــه احتمــاال 
ــت و  ــن نیس ــش روش ــت برای ــش درس علت
بــا کمــی تأمــل درخواهــد یافــت شــاید ایــن 
اثــر همــان رســالت مقــدس نویســنده اســت 
ــرد و  ــر دوش بگی ــت ب ــمان نتوانس ــه آس ک

ــارس ــاد. ف ــام آدمــی افت ــه ن ــه اش ب قرع

صمیمیــت  »عشــق،  اســت:  معتقــد  مشــایخی   جمشــید 
و ســادگی، حلقه هــای گمشــده ای هســتند کــه ایــن روزهــا 
ــم  ــه چش ــی ب ــه خوب ــهرزاد« ب ــه »ش ــا در مجموع ــد؛ ام نایابن
ــه  ــرا ب ــه چ ــد ک ــر می کن ــود درگی ــا خ ــب را ب ــورد و مخاط می خ

رســیده ایم.«  روزگاری  چنیــن 
جمشــید مشــایخی در یادداشــتی دربــاره شــهرزاد نوشــت: 
ــد وجــود داشــته  ــد بای ــک هنرمن ــه در ی ــه ای ک ــن نکت »مهم تری
ــت.  ــورش اس ــردم و کش ــال م ــه در قب ــاس وظیف ــد، احس باش
مهم تــر آنکــه یــک هنرمنــد، چنیــن احســاس وظیفــه ای را 
ــی  ــن فتح ــار حس ــه در آث ــی ک ــد؛ موضوع ــرار ده ــارش ق  در آث
و به ویــژه ســریال »شــهرزاد« به خوبی مشــهود اســت. متاســفانه 
امــروز مــردم از هــم دور شــده اند و از هــم خبــر ندارنــد. درســت 
اســت کــه دیوارهــا بــه هــم چســبیده و درهــا بــه هــم نزدیــک 
ــا  ــه قدیمی ه ــی ک ــده؛ در حال ــم دور ش ــا از ه ــا دل ه ــت، ام اس

معتقــد بودنــد کــه همســایه از فامیــل نزدیک تــر اســت؛ امــروز ما 
حتــی از نزدیــکان و آشــنایانمان کمتــر خبــر داریــم؛ امــا ایــن امــر 
مهــم در ســریال »شــهرزاد« بــه خوبــی نمایــش داده شــده کــه 
چطــور آدم هــا بــرای حــل مشــکات دوســت، آشــنا و فامیلشــان 

ــتند.  ــه می گذاش ــد و از دل مای ــر می کردن تدبی
فتحــی، نمونــه واقعــی از یــک خانــواده ایرانــی بــا همــان 
مشــکات آشــنا را بــه تصویــر کشــیده کــه بیشــتر وجــه 
ــن  ــد. م ــذب می کن ــب را ج ــی آن، مخاط ــادگی و بی آالیش س
»پهلوانــان  و  خاموشــی«  از  »روشــن تر  مجموعه هــای  در 
ــران  ــر ای ــدگار هن ــار مان ــه آث ــدام از جمل ــه هــر ک ــد« ک نمی میرن
هســتند، بــا حســن فتحــی کار کــردم و بــه خوبــی بــا اخاقــش 
آشــنا هســتم. مــن او را نمونــه کاملــی از یــک کارگــردان ایرانــی 
می دانــم کــه بــا فهــم و درایــت صحیحــش می دانــد کــه چطــور 

ــد. خبــر فارســی ــراه کن ــود هم ــا خ ــب را ب مخاط

پرویــن بهمنــی، الالیی خــوان پیشکســوت قشــقایی 
ــرای  ــی، ب ــوام و نواح ــیقی اق ــوزه موس ــگر ح و پژوهش

ــت.  ــری گرف ــک هن ــه ی ــان درج »آواز« نش
ــگر  ــقایی و پژوهش ــوت قش ــوان پیشکس ــن الالیی خ ای
ــه  اظهــار کــرد: ســرانجام نشــان درجــه یــک هنــری را ب

ــد. مــن دادن
ایــن هنرمنــد پیــش از این، نشــان درجــه دو هنــری را در 
بخــش »پژوهــش« گرفتــه بــود و این بــار نشــان درجــه 
ــرای آواز دریافــت  ــری اســت، ب ــک را کــه معــادل دکت ی

کــرده اســت.
ــال ۱۳۲۸ در  ــد س ــگر متول ــیقیدان و پژوهش ــن موس ای
 ایــل قشــقایی اســت. او کودکــی خــود را در ایــل گذرانــد 
و ســال ها بــه  عنــوان آمــوزگار در مناطــق مختلــف 

عشــایری اســتان فــارس خدمــت کــرد. 

بهمنــی در چنــد دهــه  اخیــر، در انتشــار کتاب هایــی مانند 
ــرک«  ــوام ت ــانه های اق ــا و افس ــتان ها و حکایت ه  »داس
ــرکان  ــقی ت ــط عاش ــای محی ــر«، »جغرافی ــران ترکل »ای
ــت. ــته اس ــکاری داش ــر هم ــاب دیگ ــد کت ــران« و چن ای
ــدای  ــد »خ ــی مانن ــن آلبوم های ــد همچنی ــن هنرمن ای
مــن غریــب«، »بــه یــاد فــرود«، »مجموعــه نغمه هــای 
عاشــقی قشــقایی«، »آوازهــای قشــقایی« و چنــد آلبــوم 

دیگــر را منتشــر کــرده اســت.
پرویــن بهمنــی چنــد ســال پیــش در جریــان برگــزاری 
ــان  ــیقی ترک زبان ــات و موس ــگ، ادبی ــتیوال فرهن »فس
جهــان« در قزاقســتان، بــه پــاس زحماتــی کــه در چنــد 
دهــه  گذشــته در عرصــه  فرهنــگ کشــیده بــود، بــه  عنــوان 
»بانــوی برگزیــده فرهنگــی ترک زبانــان جهــان« معرفــی 

و از وی تقدیــر شــد. باشــگاه خبرنــگاران جــوان
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،،
اســت  رنگــی«، کتابــی  »بخارهــای 
مشــتمل بــر 17 داســتان کوتــاه کــه 
مشــترک   نشــانی  یــک  در  همــه 
هســتند؛ همگــی بــر مبنــای واقعــه ای 
شــده اند  نوشــته  مذهبی تاریخــی 

نگاهی به مجموعه داستان »بخارهای رنگی«

داستان هایی ساده و صمیمی
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نوبت اول کوتاه خبر 
 تکلیف فیلم های توقیفی 

مردادماه مشخص می شود
وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی تاکیــد کــرد که تشــکیل 
کمیتــه ای بــرای تعییــن تکلیــف فیلم هــای توقیفــی بــه 
معنــای قــول وزارت ارشــاد بــرای رفــع توقیــف ایــن آثــار 

نیســت؛ بلکــه بــه معنــای بررســی آن هاســت. 
در  مانــدن  دربــاره  امیــری  صالحــی  رضــا  ســید 
اســامی  ارشــاد  و  فرهنــگ  وزارت  وزیــری  پســت 
گفــت: صحبــت دربــاره کابینــه دولــت در صاحیــت 
رئیس جمهــوری اســت و بایــد از هرگونــه گمانه زنــی در 

ــرد.  ــز ک ــه پرهی ــن زمین ای
شــناختی  و  مطالعــه  بــا  شــخصا  رئیس جمهــوری 
ــاب  ــه انتخ ــود را در کابین ــکاران خ ــود دارد، هم ــه خ ک

 . می کنــد

ــور  ــار رئیس جمه ــه در کن ــانی ک ــه کس ــزود: هم وی اف
ــعه  ــرای توس ــت او را ب ــق و موفقی ــتند آرزوی توفی هس
ــیم  ــت باش ــه در دول ــا چ ــد و م ــرزمین دارن ــن س در ای
یــا نباشــیم، کمــک و یــاری بــرای رئیس جمهــوری 

ــود.  ــم ب خواهی
صالحــی امیــری، وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی درباه 
ــان کــرد: در  ــز بی ــده فیلم هــای توقیفــی نی نتیجــه پرون
ــیدگی و  ــا رس ــه مبن ــردم ک ــد ک ــن تاکی ــه م ــن زمین ای
تعییــن تکلیــف اســت؛ امــا ایــن بــه معنــای تأییــد همــه 
ــاس  ــن اس ــر ای ــای کار ب ــت. از اول مبن ــا نیس فیلم ه
ــی  ــی شــوند و آن های ــف شــده کــه فیلم هــا بازبین تعری
کــه امــکان اصــاح دارنــد، اصــاح شــوند و مجــوز آن هــا 
ــاری کــه امــکان اصــاح  ــرای اکــران صــادر شــود و آث ب
ندارنــد، تعییــن تکلیــف شــوند. مــا گفتیــم کــه بایــد بــه 
باتکلیفــی دربــاره فیلم هــای توقیفــی پایــان داده شــود 

ــازمان  ــس س ــن و رئی ــه م ــزی ک ــر چی ــن منظ و از ای
ــران  ــوز اک ــدور مج ــای ص ــه معن ــم، ب ــینمایی گفتی س
ــای  ــه معن ــه ب ــت؛ بلک ــی نیس ــای توقیف ــرای فیلم ه ب

ــی و بازنگــری اســت. مهــر بازبین

تئاتر
درخشش نماینده تئاتر اصفهان 

در جشنواره  فتح خرمشهر
ــی  ــعود براهیم ــی مس ــه کارگردان ــروس« ب ــش »ع نمای
بــه عنــوان تنهــا نماینــده  اصفهــان، موفــق بــه دریافــت 4 
جایــزه از بیســتمین جشــنواره  تئاتــر فتــح خرمشــهر شــد. 
بیســتمین جشــنواره ملــی تئاتــر فتــح خرمشــهر کــه از ۱۰ 
تیــر کار خــود را آغــاز کــرده بــود، بــا معرفــی برگزیــدگان 

بــه کار خــود پایــان داد. 
بــر اســاس فهرســت منتشرشــده  برگزیــدگان ایــن 
جشــنواره، نمایــش »عــروس« کاری از گــروه تئاتــر 
ــر اصفهــان  ــده  تئات ــا نماین ــوان تنه ــه عن »ســکوت« کــه ب
موفــق بــه راهیابــی بــه ایــن جشــنواره شــده بود توانســت 
ــنواره را از آن  ــن جش ــه ای ای ــش صحن ــار بخ ــزه  چه جای

ــت:  ــرح اس ــن ش ــه ای ــات آن ب ــه جزئی ــد ک ــود کن خ
ــرای مســعود براهیمــی،  ــی ب ــه  ســوم کارگردان ــزه  رتب جای
ــرای داود  ــده ب ــرح و ای ــش ط ــوم بخ ــه ی س ــزه  رتب جای

ــرای دالرام  ــر زن ب ــه ی دوم بازیگ ــزه  رتب ــی، جای براهیم
ــرای مســعود  ــه  ســوم بازیگــر مــرد ب ــزه  رتب ترکــی و جای

ــی. براهیم
ــان  ــش زن ــه نق ــروس« ب ــش »ع ــت نمای ــی اس گفتن
در جنــگ تحمیلــی و به ویــژه آزادی خرمشــهر اشــاره 

ــت. داش
ــای  ــه نام ه ــوان ب ــش می ت ــن نمای ــل ای ــر عوام  از دیگ
داوود براهیمــی، دالرام ترکــی، خســرو جهانبخــش، علــی 
قانعــی، رضــا انــواری، حدیــث ســادات میرکاظمــی، 
پیمــان صفــرزاده، محمدمهــدی پازوکــی، ســحر شــکوهی 

ــرد.  و... اشــاره ک
گفتنــی اســت آییــن اختتامیــه بیســتمین جشــنواره ملی 
تئاتــر فتــح خرمشــهر بــا حضــور مهــدی شــفیعی، مدیــر 
کل هنرهــای نمایشــی، حســن مهرجــردی، مشــاور و دبیر 
ــگ  ــری وزارت فرهن ــور هن ــت ام ــران معاون ــورای مدی ش
بهدارونــد،  دکتــر  حجت االســام  اســامی،  ارشــاد  و 
اســماعیل زمانــی، مدیــر عامــل ســازمان منطقــه آزاد اروند 

ــگ و ارشــاد اســتان  ــر کل فرهن ــد، مدی ــد جورون و محم
ــد،  ــان بهدارون ــتانه، ارمغ ــین مسافرآس ــتان، حس خوزس
ــران  ــی از مدی ــا ن و جمع ــدی حاجی ــادری، مه ــک ن اتاب
هنرهــای نمایشــی کشــور در مجتمــع فرهنگی هنــری 

خلیــج فــارس خرمشــهر برگــزار شــد. ایمنــا

کتاب

»کلیدها«ی نزار قبانی، شاعر 
محبوب سوری، منتشر شد

»کلیدهــا، گفت وگوهایــی پیرامــون شــعر و زندگــی«، مجموعــه ای 
از مصاحبه هــای نــزار قبانــی، شــاعر محبــوب و نامــدار ســوری، بــا 
ترجمــه انســیه  ســادات  هاشــمی از ســوی انتشــارات شهرســتان 

ادب منتشــر شــد.
ایــن شــاعر برجســته ادبیــات عــرب کــه ســال ۱۹۲۳ در دمشــق 
بــه دنیــا آمــد و در ۱۹۸۸ در لنــدن درگذشــت، در ایــن مصاحبه هــا 
ــت  ــرب و سیاس ــاِن ع ــردازد؛ جه ــی می پ ــات مختلف ــه موضوع ب
قــرن بیســتم، زن و جایــگاه او، شــاعران بــزرگ عرب و همســرش 
ــا  ــی ب ــزار قبان ــه ن ــت ک ــی اس ــا موضوع ــه ده ه ــس، از جمل بلقی

ــد. ــی شــاعرانه از آن هــا می گوی ــا زبان ــا ب صراحــت و غالب
ــرایش  ــا«ی س ــون و »کلیده ــا، فن ــی از رازه ــا«، قبان در »کلیده
شــعر می گویــد و بنابرایــن مطالعــه ایــن کتــاب، عــاوه بــر 
ــای شــاعران  ــازه پیــش پ ــد راه هایــی ت ــی، می توان شــناخت قبان

ــذارد. ــوان بگ ج
ــه  ــا ب ــی در مصاحبه ه ــت: »قبان ــته اس ــه نوش ــم در مقدم مترج

شــگردهای شــاعرانه و راز و رمــز محبوبیــت خــود اشــاره می کنــد. 
ــه انــدازه اشــعارش، شــاعرانگی بــه خــرج  در پاســخ هایش گاه ب
ــده  ــی برن ــا زبان ــدد و ب ــد و گاهــی شمشــیر را از رو می بن می ده

ــه نقــد فضــای جامعــه و شــعر می پــردازد.« ب
 قبانــی خــود گفتــه اســت: »شــرح شــعر حماقــت اســت 
ــن  ــرای شــعر اســت.« بنابرای ــردازی ب ــر از آن نظریه پ و احمقانه ت
بــرای گفت وگوهــای خــود کــه در آن بــه شــعر می پــردازد، 
تعبیــر شــاعرانه ای دارد: »هــر بــار کــه روزنامه نــگاری بــه ســراغم 
می آمــد، شــعر کتــش را می پوشــید و از در پشــتی فــرار می کــرد. 
ــه رو شــود ــن روب ــان م ــا مهمان ــت ب ــت نمی پذیرف  شــعر هیچ وق

بــا آن هــا ســام کنــد یــا قهــوه بنوشــد، حتــی جــواب آن هــا را از 
پشــت تلفــن نمــی داد. ایــن چنیــن بــود کــه تمــام گفت وگوهایــم 

ــاره شــعر، در نبــوِد آن صــورت می گرفــت.«  درب
ــرایش  ــعر و س ــش در ش ــر جوان ــر و پس ــر، همس ــرگ خواه م
ــهر  ــه ش ــش از هم ــا بی ــت؛ ام ــته اس ــق گذاش ــری عمی او تأثی
ــه در  ــی ک ــود. هنگام ــه الهام بخــش او ب دمشــق، زادگاهــش اله
ــاک  ــه خ ــق ب ــا او را در دمش ــرد ت ــت ک ــت، وصی ــدن درگذش لن
ــاس« را  ــای گل ی ــت، شــعر و الفب ــه »خاقی ــی ک بســپارند؛ جای

ــت. ــه او آموخ ب
ــد ۱۳65  ــمی متول ــادات  هاش ــیه  س ــاب، انس ــن کت ــم ای مترج
در شــهر قــم، خــود شــاعر اســت. او دانشــجوی مقطــع دکتــری 
دانشــگاه تهــران در رشــته زبــان و ادبیــات عــرب اســت و تاکنــون 
عــاوه بــر تألیــف، کتاب هــای »گنجشــک ها ویــزا نمی خواهنــد« 
ــر  ــم« اث ــرآن کری ــده زیباشــناختی در ق ــی و »پدی ــزار قبان ــر ن اث

ــده اســت. ــه فارســی برگردان ــی ب ــر حمــدان را از عرب نذی
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 نحوه هزینه کرد صدقات 

از سوی سازمان بهزیستی
ســازمان  مردمــی  مشــارکت های  دبیرخانــه  رئیــس 
ــوی  ــات از س ــرد صدق ــوه هزینه ک ــاره نح ــتی درب بهزیس
ســازمان بهزیســتی کشــور، توضیحاتــی را ارائــه کــرد. 
ــازمان  ــته در س ــال های گذش ــت: از س ــار گف ــاد اقط فره
بهزیســتی کشــور بــرای اســتقرار صندوق هایــی در اماکــن 
عمومــی و دولتــی برنامه ریــزی شــده بــود و اکنــون 
ــی  ــازمان در بعض ــای س ــن صندوق ه ــرار گرفت ــاهد ق ش
مراکــز و مناطــق هســتیم. وی افــزود: ســازمان بهزیســتی 
کشــور درخصــوص اســتقرار صندوق هــای صدقــات در 
نکــرده  صــادر  را  بخش نامــه ای  مختلــف   اســتان های 
ــر عهــده مدیــران بهزیســتی در هــر اســتان  و ایــن کار را ب
مشــارکت های  دبیرخانــه  رئیــس  اســت.  داده  قــرار 
اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  بهزیســتی  ســازمان  مردمــی 
ــور  ــتان های کش ــد اس ــات در ۹۰ درص ــای صدق صندوق ه
دارنــد  را   آمادگــی جمــع آوری کمک هــای شــهروندان 
ــزی و  ــم از رومی ــات اع ــای صدق ــرد: صندوق ه ــار ک اظه
ــی  ــده و پیش بین ــتقر ش ــف مس ــاط مختل ــتاده در نق ایس
ــای  ــداد صندوق ه ــاری، تع ــال ج ــان س ــا پای ــود ت می ش

ــد.  ــش یاب ــف افزای ــتان های مختل ــات در اس صدق
از  صدقــات  هزینه کــرد  نحــوه  درخصــوص  اقطــار 
ــد  ــرد: درآم ــح ک ــور تصری ــتی کش ــازمان بهزیس ــوی س س
حاصــل از صندوق هــای صدقــات ســازمان بهزیســتی 
نگهــداری معلــوالن  از مراکــز  اعــم  در اختیــار مراکــز 
ــرار                     ــت ق ــت و بی سرپرس ــودکان بدسرپرس ــالمندان، ک س

میــزان می گیــرد. 

فوق تخصص گرایی در پزشکان
رئیــس جامعــه متخصصیــن داخلــی کشــور ضمــن انتقــاد 
ــل  ــازی تبدی ــای مقاله س ــه بنگاه ه ــه ب ــگاه ها ک از پژوهش
شــده اند، آن هــم مقاله هایــی کــه در کشــور کاربــرد 
ــد  ــر می گیرن ــی را درب ــای هنگفت ــط هزینه ه ــد و فق ندارن
ــی  ــان عموم ــی، جراح ــکان عموم ــه پزش ــور ب ــت: کش  گف
ــه  ــرا ک ــاج دارد؛ چ ــتر احتی ــی بیش ــن داخل و متخصصی
ــوق  ــوج ف ــی م ــتند؛ ول ــه ای هس ــته هایی پای ــا رش این ه

ــت.  ــه اس ــا را گرفت ــکان م ــی پزش تخصص گرای
ــر  ــال حاض ــرد: در ح ــح ک ــرونیا تصری ــرج خس ــر ای دکت
ــوزش  ــوزش بســیار عقــب هســتیم و آم ــه آم ــا در زمین م
ــه  ــی ب ــه خاص ــده و توج ــگیری ش ــان و پیش ــدای درم ف
تربیــت پزشــک عمومــی و متخصــص در دانشــگاه هایمان 
نمی شــود. وقتــی کــه اســتاد درس می دهــد، بیشــتر 
ســعی می کنــد مطالبــی بگویــد در جهــت همــکاران فــوق 
تخصــص کــه آن دوره را می بیننــد؛ در صورتــی کــه کشــور در 
ابتــدا بــه یــک پزشــک عمومــی خــوب نیــاز دارد کــه بتوانــد 
در یــک روســتا و شهرســتان آمــوزش ببیند و خــوب درمان 
کنــد. وی بیــان کــرد: نیــاز نیســت کــه مــا این قــدر فــوق 
ــا بیمارســتان آموزشــی  تخصــص داشــته باشــیم و از 1۰ ت
ــه  ــد، ن ــی باش ــوق تخصص ــتان، ف ــک بیمارس ــد ی ــا، بای م
ــد  ــان بای ــت و درم ــه وزارت بهداش ــس؛ توج ــه برعک اینک
ــوزش  ــد آم ــن صــورت بای ــر ای ــوزش باشــد؛ در غی ــه آم ب
را از وزارت بهداشــت و درمــان گرفــت و بــه یــک وزارتخانــه 

ــر داد. شــفاآنالین دیگ

جامعه
عضو فراکسیون زنان مجلس:

 آسیب اعتیاد کمتر از 
جنایت داعش نیست

ــران  ــده مــردم ته ــان مجلــس و نماین عضــو فراکســیون زن
در مجلــس شــورای ضمــن اشــاره بــه پشــت سرگذاشــتن 
روز جهانــی مبــارزه بــا مــواد مخــدر و معضالتــی کــه 
پدیــده اعتیــاد بــرای کشــورمان بــه همــراه داشــته، گفــت: 
ــا  ــه ب ــارزه همه جانب ــالمی در مب ــوری اس ــتراتژی جمه اس
ــتمل  ــوازن و مش ــی مت ــا در قالب ــدر، روانگردان ه ــواد مخ م
ــی رود.  ــش م ــا پی ــه و تقاض ــش عرض ــرد کاه ــر دو رویک ب
نکتــه کــه هیچ کــس  ایــن  بــه  اشــاره  بــا  اوالدقبــاد 
نمی توانــد بگویــد مبــارزه بــا مخــدر بــه مــن ربطــی نــدارد، 
ابــراز داشــت: ایــران در زمینــه مقابلــه بــا عرضــه و ترانزیــت 
مــواد مخــدر و همچنیــن میــزان کشــفیات رتبــه ممتــازی در 
دنیــا دارد و اقدامــات ایــران در ایــن حــوزه بســیاری فنــی و 

ــوده اســت.  دقیــق ب
ــن  ــه ای ــخ ب ــی در پاس ــوزه اجتماع ــال ح ــره فع ــن چه ای
ــه  ــدر را چ ــواد مخ ــا م ــارزه ب ــای مب ــه چالش ه ــؤال ک س
ــی کــه صــورت  ــا وجــود همــه تالش های ــد، گفــت: ب می دان
ــا  ــارزه ب ــرای مب ــی ب ــادی و مل ــزش جه ــأ خی ــه، خ گرفت
ــن  ــرای مــردم تبیی مخدرهــا حــس می شــود و رســانه ها ب
کننــد کــه آســیب اعتیــاد کمتــر از جنایــت داعــش نیســت. 
ــری از بحــران  ــرای جلوگی ــاره پیشــنهادش ب ــاد درب اوالد قب
اعتیــاد در جامعــه گفــت: ورود مؤثــر قــوای 3گانــه بــا 
موضــوع تعییــن و اجــرای ســهم خــود در امــر مبــارزه 
بــا مــواد مخــدر، یــک ضــرورت اســت و امیدواریــم 
ــورد  ــوزه م ــن ح ــری در ای ــم رهب ــام معظ ــای مق توصیه ه

ــت ــه مل ــرد. خان ــرار گی ــئوالن ق ــه مس توج

رئیس مجمع جهانی شهرهای اسالمی:
شهرها را نمی توان سنتی اداره کرد

رئیــس مجمــع جهانــی شــهرهای اســالمی بــا بیــان اینکــه 
دیگــر نمی تــوان شــهرها را ســنتی اداره کــرد، گفــت: 
ــه  ــم و ب ــان را ببینی ــق شــهرهای جه ــات موف ــد تجربی بای
ــم  ــزود: اینکــه فکــر کنی ــی اف ــم. مســعود نصرت کار بگیری
 در یــک شــهر بــا گره هــای مختلــف قــرار گرفته ایــم 
ــم  ــی نداری ــای کنون ــر از راه حل ه ــه غی ــی ب ــچ راه حل و هی
ــن  ــا بهتری ــم ب ــا می توانی ــم. م ــت خورده ای ــی شکس یعن
شــیوه ها تهــران و کالن شــهرها را در همیــن ابتــدای مســیر 
ــی  ــه کارهای ــم و چ ــرار گرفته ای ــا ق ــم کج ــنجیم؛ بدانی بس
بایــد انجــام دهیــم تــا بعــد درآمــد پایــدار داشــته باشــیم 
و بایــد ببینیــم چــه پروژه هایــی را بایــد اضافــه کنیــم کــه 
ایــن درآمــد پایــدار را ایجــاد کننــد. بیشــتر شــهرهای مــا 
ــد هســتند  ــز اســتان ها توانمن ــژه کالن شــهرها و مراک  به وی
ــدار  ــد پای ــد درآم ــه تولی ــه ب ــد ک ــت را دارن ــن قابلی و ای
برســند و آینــده شــهر را نفروشــند و از ایــن شــیوه ســنتی 

ــوند. خبــر فارســی ــارج ش خ

کوتاه حوادث 
سرقت مسلحانه از طالفروشی 

ناکام ماند
ــک طالفروشــی  ــه قصــد ســرقت از ی 3 ســارق مســلحی ک
را در میــدان رهبــر تهــران داشــتند، بــا حضــور به موقــع 
ــاعت 1۰:۵۹  ــد. س ــاکام ماندن ــردم ن ــکاری م ــس و هم پلی
دقیقــه صبــح روز پنجشــنبه، یکــی از شــهروندان در تمــاس 
ــه 3  ــد ک ــزارش می ده ــس 11۰ گ ــای پلی ــز فوریت ه ــا مرک ب
ــر  ــدان رهب ــی از طالفروشــی های می ســارق مســلح وارد یک
در شــرق تهــران شــدند و قصــد ســرقت از ایــن طالفروشــی 
را دارنــد؛ بــه محــض اعــالم ایــن گــزارش تیم هــای پلیســی 
ــده  ــه گزارش ش ــل در نطق ــری مح ــس کالنت ــور رئی ــا حض ب
ــری  ــال حضــور رئیــس کالنت ــه دنب ســریع حاضــر شــدند. ب
و تیم هــای پلیســی در محــل وقــوع ایــن ســرقت، ســارقان 
متوجــه حضــور پلیــس شــدند و قصــد فــرار داشــتند کــه بــا 
ــه، یــک  کمــک مأمــوران و همــکاری مــردم حاضــر در صحن
ــالم  ــاس اع ــر اس ــد. ب ــتگیر ش ــلح دس ــارقان مس ــر از س نف
ــده  ــرد دستگیرش ــت از ف ــس پایتخ ــانی پلی ــز اطالع رس مرک
ــلح  ــارق مس ــد و ۲ س ــف ش ــرم کش ــالح گ ــه س ــک قبض ی
دیگــر از محــل حادثــه گریختنــد. پیگیری هــای پلیــس 
بــرای شناســایی و دســتگیری ۲ ســارق مســلح دیگــر ادامــه 
دارد. خوشــبختانه در ایــن ســرقت مســلحانه نافرجــام، هیــچ 

ــه ای شــلیک نشــده اســت. مهــر گلول

دختری که به جلسه کنکور نرسید
ــات  ــانی و خدم ــازمان آتش نش ــی س ــط عموم ــر رواب مدی
ایمنــی همــدان از واژگونــی یــک دســتگاه پیــکان وانــت در 
جــاده علی صــدر خبــر داد و گفــت: ایــن حادثــه منجــر بــه 

فــوت دختــری جــوان شــده اســت. 
ــنبه  ــاعت ۵:48 پنجش ــرد: س ــار ک ــی اظه ــدهللا عقیل اس
1۵ تیــر پــس از دریافــت گزارشــی در ســامانه 1۲۵ مبنــی 
ــه دو  ــکان، بالفاصل ــت پی ــتگاه وان ــک دس ــی ی ــر واژگون ب
ــه محــل  ــی از ایســتگاه های مرکــزی و 17 ب گــروه عملیات
اعالم شــده در جــاده علی صــدر بــه همــدان اعــزام شــدند. 
ــل  ــور در مح ــا حض ــی ب ــانان اعزام ــزود: آتش نش وی اف
ــک دســتگاه  ــد ی ــه مشــاهده کردن ــه و بررســی اولی حادث
 وانــت پیــکان بــه دالیــل نامعلومــی واژگــون شــده و راننــده 
ــی  ــد. عقیل ــر کرده ان ــودرو گی ــین آن، درون خ و دو سرنش
تصریــح کــرد: بــا وجــود احتمــال وقــوع آتش ســوزی بــه 
ــتفاده  ــا اس ــانان ب ــن، آتش نش ــدید بنزی ــت ش ــت نش عل
از تجهیــزات تخصصــی عملیــات رهاســازی و نجــات 
مصدومــان حادثــه را آغــاز کــرده و در کمتریــن زمــان 
ــد.  ــارج کردن ــودرو خ ــر را از درون خ ــه نف ــر س ــن ه ممک
اقــدام  بــا  همــدان  آتش نشــانان  کــرد:  عنــوان  وی 
به موقــع جــان راننــده و یکــی از سرنشــینان وانــت پیــکان 
واژگون شــده در جــاده علی صــدر را نجــات دادنــد؛ امــا 
متأســفانه سرنشــین دوم کــه یــک دختــر جوان بــود، جان 
باخــت. عقیلــی ادامــه داد: پــس از تحویــل مصدومــان بــه 
کارشناســان فوریت هــای پزشــکی مشــخص شــد یکــی از 
سرنشــینان خــودرو کــه یــک دختــر جــوان و ظاهــرا بــرای 
شــرکت در امتحــان کنکــور عــازم همــدان بــوده، بــه علــت 
جراحــات ناشــی از حادثــه در لحظــات اولیــه جــان خــود را 

ــت. جام نیــوز ــت داده اس از دس

کنش    وا

رئیس سازمان غذا و دارو   
در تولید دارو بیش از 1۰۰ شرکت در زمینه تولید فعالیت 

می کنند. در توزیع دارو نیز شرکت های متعددی وجود 
دارند و هیچ محدودیتی در این زمینه وجود ندارد. حدود 

 1۰ سال پیش، شش شرکت اصلی توزیع دارو داشتیم 
و در حال حاضر ۵۰ شرکت توزیع دارو داریم. البته بیش 

از 8۰ درصد بازار در اختیار همان 1۰ شرکت توزیع کننده 
اول است. 

هر دارو یا تجهیزات پزشکی که در لیست سازمان غذا و 
دارو باشد، شرکت ها می توانند برای واردات آن رقابت کنند. 

ضوابط ما این طور است که همه کاالهای وارداتی سالمت 
باید ثبت شوند؛ یعنی هم محل تولید مشخص شود و 

هم شرایط صدور مجوز در کشور تولیدکننده شفاف باشد. 
درنتیجه سازنده وقتی می خواهد کاالیی را عرضه کند، این 

کاال را مثل سیب و پرتقال عرضه نمی کند؛ بلکه نماینده 
ویژه ای دارد که باید از آن کاال در بازار ایران حفاظت و دفاع 

کند؛ زیرا مشکالتی پس از فروش وجود دارد که صاحب 
کاال باید پاسخگو باشد.

آموزش و پرورش  
فرهنگیان بازنشسته مهرماه ۹4 به بعد می توانند با مراجعه 

به اداره تعاون مناطق آموزش و پرورش متبوع و با پر 
کردن فرم استمرار عضویت ضمن بهره مندی از وام بدون 

بهره با کارمزد ۲ درصد، از سایر مزایای موسسه مانند 
افراد شاغل از جمله سود سالیانه فعالیت های اقتصادی 

برخوردار شوند.

زهرا زارعی، روان شناس و استاد دانشگاه   
متاسفانه بسیاری از مردان ایرانی از اصول همسرداری 
اطالع کافی ندارند؛ نشناختن و ناآگاهی از خصوصیات 

شخصی همسران، رابطه عاطفی افراد را در معرض آسیب 
قرار داده و موجب افزایش سوءتفاهم ها می شود.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست   
درر حال حاضر معافیت های مالیاتی برای بسیاری از 

طرح های اقتصادی و صنعتی در کشور اجرایی می شود 
و به نظر می رسد که طرح های حفاظت از محیط زیست 
که جنبه انتفاعی نیز دارد، باید در اولویت این معافیت ها 

قرار گیرد. ما باید زمینه ای را فراهم کنیم تا گرایش به 
سرمایه گذاری در حوزه گردشگری و زیست محیطی 

افزایش یابد تا بتوانیم با سودآوری در این حوزه با رعایت 
ضوابط زیست محیطی اشتغال زایی پایدار داشته باشیم.

معاون پرستاری وزارت بهداشت  
آنچه این روزها درباره تعداد پذیرش دانشجو در 

بیمارستان ها و مطالب دیگر در بعضی فضاها و اظهارنظرها 
آمده و از طرف بعضی افراد نیز دامن زده می شود، مورد 

تأیید معاونت پرستاری وزارت بهداشت نیست. 
بنابراین از استادان محترم، دانشجویان و همه 

صاحب نظران پرستاری انتظار می رود کمک کنند که در 
روند بهبود آموزش سطح کارشناسی پرستاری، دقت شود 

که به لحاظ کمی و کیفی نیاز مردم و نظام سالمت را 
تأمین کنیم.

آیینه عبرت

ــا  ــری ۲1 ســاله ب ــاز شــد. دخت ــاق مشــاوره ب درب ات
چشــمانی اشــکبار روی صندلــی نشســت و مثــل 
ــه آرام  ــی ک ــرد. کم ــه ک ــه گری ــروع ب ــاری ش ــر به اب
ــا اصــرار  ــت: اردیبهشــت ماه ســال گذشــته ب شــد گف
بســیار زیــاد و رفتارهــای نامناســب پــدرم، مجبــور بــه 
ــد  ــون تک فرزن ــدم و چ ــد ش ــل اندروی ــد موبای خری
ــرای راضــی  ــم تمــام ســعی خــود را ب هســتم، والدین

ــد. ــام می دادن ــن انج ــتن م نگهداش
 بیشــتر مواقــع پــدر و مــادرم بــا یکدیگــر بحــث 
 و جــدل داشــتند و من همیشــه در زندگــی ام تنها بودم 
و در محیــط پراســترس زندگــی می کــردم؛ زمانــی کــه 
وارد محیــط مجــازی شــدم، بــه دلیــل فرار از اســترس 
ــدا  ــاد پی ــا اعتی ــن فض ــه ای ــرعت ب ــه س ــی ب  و تنهای

کردم.
تمــام حرف هایــی کــه تــا بــه حــال کســی را نداشــتم 
ــت در  ــازی فرص ــای مج ــم، در فض ــش بزن ــه برای ک

ــردم. ــدا ک ــان گذاشــتن احساســاتم را پی می
ــدم و در  ــف ش ــای مختل ــدت وارد گروه ه ــن م در ای
ــا پســری کــه خــود را آرمــان  یکــی از ایــن گروه هــا ب
و دانشــجو معرفــی کــرد، آشــنا شــدم و تمــام مــدت 
زندگــی ام را بــا آرمــان در فضــای مجــازی می گذرانــدم 

و بــه او عــادت کــردم.
آرمــان بســیار خــوش کالم و احساســاتی صحبــت  
کــرده و ادعــا می کــرد خــرج دانشــگاهش را خــودش 

ــی آورد. درم
کم کــم مالقــات مــا حضــوری شــد. پــدر و مــادر 
آرمــان از ارتبــاط مــا خبــر داشــتند؛ ولــی پــدر و مــادر 
ــار  ــک ب ــت ی ــد وق ــن هرچن ــد و م ــر بودن ــن بی  خب م
ــی  ــا اینکــه پــس از مدت ــم ت ــزل آن هــا می رفت ــه من ب
متوجــه شــدم اخــالق آرمــان عــوض شــده و در نهایــت 
ــع  ــد قط ــه قص ــی ک ــدم. زمان ــاد او ش ــه اعتی متوج
ــی  ــد کــرد در صورت ــرا تهدی ــا او را داشــتم، م ــاط ب ارتب
ــا  ــتم ب ــه نمی خواس ــرا ک ــردم؛ چ ــه نک ــن توج ــه م ک

ــم. ــروع کن ــی ام را ش ــاد زندگ ــک معت ی
ــا ســیم کارتی  پــس از مدتــی متوجــه شــدم آرمــان ب
ــده  ــن ش ــت م ــه داده، وارد لیس ــن هدی ــه م ــه ب  ک
بــرای  را  بودیــم  و عکس هایــی کــه قبــال گرفتــه 

افــراد لیســتم فرســتاده اســت. از  بســیاری 
ــا  ــن تنه ــرای همی ــد و ب ــم ش ــن اول بدبختی های  ای

جایــی کــه فکــرم می رســید، مشــکلم حــل می شــود 
دایــره مشــاوره پلیــس بــود.

 مشکالت دوستی با جنس مخالف
کارشــناس مشــاوره آرامــش در ایــن خصــوص گفــت: 
ایــن دختــر جــوان بــه دلیــل محیــط خانــواده و نــزاع 
ــترس  ــی و اس ــاس تنهای ــن، احس ــگی والدی همیش
ــن  ــاد شــده اســت. همچنی ــه فضــای مجــازی معت ب
ــود  ــران وج ــنی دخت ــای س ــه مقتض ــل اینک ــه دلی ب
دوســتی همــراه و هــم درک در ایــن دوران تحــول 
ــی کــه والدیــن نقــش چنیــن  ســنی اســت، در صورت
ــد  ــن خواه ــردی جایگری ــد، ف ــازی نکنن ــتی را ب دوس

شــد.
 وی افــزود: اعتیــاد بــه فضــای مجــازی ســریع و بــه 
شــدت در دختــر بــه وجــود آمــده اســت. شــرایط نــزاع 
ــودن  ــدی ب ــواده، تک فرزن ــگی خان ــری همیش  و درگی
و درنتیجــه وابســتگی بــه والدیــن، احســاس تنهایــی 
ــن و شــرایط ســنی  ــزاع والدی و اضطــراب ناشــی از ن
او منجــر بــه فریــب و تغییــر آینــده اش شــده اســت.

ــی  ــالل خلق ــت: اخت ــس گف ــاوره پلی ــناس مش کارش
ــالل شــخصیت وابســته، وابســتگی  افســردگی و اخت
ــدون  ــه ب ــه اینک ــار ب ــاص و اظه ــردی خ ــه ف ــر ب دخت
ــی نیســتم، نداشــتن  ــه زندگ ــه ادام ــادر ب وجــود او ق
ــری  ــی در تصمیم گی ــی، ناتوان ــه زندگ ــه ادام ــه ب عالق
ــه  ــش از جمل ــای لذت بخ ــه فعالیت ه ــن ب و نپرداخت
مــواردی اســت کــه باعــث شــده تــا چنیــن مشــکلی 

ــرای ایــن فــرد پدیــد آیــد. ب
 اختالف زوج ها باعث انحطاط فرزندان 

می شود
کارشــناس روان شناســی مرکــز مشــاوره آرامــش 
والدیــن  بیــن  نــزاع  و  اختــالف  وجــود   گفــت: 
ــدف  ــه ه ــرای ب ــد ب ــردن فرزن ــته ک ــه وابس و درنتیج
ــواده  رســیدن خــود و همچنیــن فضــای متشــنج خان

ــود. ــدان می ش ــاط فرزن ــودی و انحط ــث ناب باع
 همان طــور کــه در ایــن پرونــده مالحظــه کردیــد 
ــر دچــار  ــن دخت ــادر ای ــدر و م ــن پ ــزاع بی درنتیجــه ن
ــان  ــورت درم ــه در ص ــده ک ــردگی ش ــرب و افس اضط
ــیب های  ــروز آس ــال ب ــردگی وی، احتم ــدن افس نش
جدی تــر بــرای او در آینــده پیش بینــی می شــود.

کارشناس اجتماعی پلیس استان اصفهان

اخیــر  دوره  نتایــج  دربــاره  بهداشــت  وزیــر  درمــان  معــاون 
اعتباربخشــی بیمارســتان ها گفــت: نتایــج ایــن دور از اعتباربخشــی 
ــور  ــر کش ــتان های سراس ــه بیمارس ــرای هم ــاه ب ــان تیرم ــا پای ت

نهایــی می شــود. 
ــتان های  ــی بیمارس ــان اعتباربخش ــی از پای ــد آقاجان ــر محم دکت
ــر داد و گفــت:  ــران خب ــه و عمومــی ای دولتــی، خصوصــی، خیری
بــر ایــن اســاس تمــام تیم هــای اعزامــی بــه سراســر کشــور، کار 
تخصصــی خــود را بــرای ارزیابــی نزدیــک بــه 1۰۰۰ بیمارســتان در 
ــد انجــام  ــا اســتانداردهای جدی کشــور در قالــب ۹۰3 ســنجه و ب
ــن شــد.  ــه بیمارســتان ها تدوی ــج حاصــل و کارنام ــد و نتای دادن

وی افــزود: در حــال حاضــر درجــه کیفیــت و کارنامــه و ریزنمــرات 
46۰ بیمارســتان در ســامانه اعتباربخشــی بــه آن هــا عرضــه شــده 
ــه آن هــا  ــان تیرمــاه ب ــا پای و کارنامــه ســایر بیمارســتان ها هــم ت
ــام  ــه انج ــت ک ــی اس ــیار بزرگ ــاق بس ــن اتف ــود. ای داده می ش

خواهــد گرفــت. آقاجانــی ادامــه داد: مهم تریــن محــور ایــن 
دوره از اعتباربخشــی بیمارســتان ها، ایمنــی بیمــاران، تکریــم 
ــر  ــی ه ــود؛ یعن ــتان ها ب ــردم از بیمارس ــدی م ــا و رضایتمن آن ه
ــار در  ــد، بیم ــوردار باش ــری برخ ــه باالت ــه از درج ــتانی ک بیمارس
ــات آن  ــه خدم ــوه ارائ ــردم از نح ــد و م ــری ببین ــیب کمت آن آس
راضی تــر باشــند، تعرفــه باالتــری خواهــد داشــت و ایــن تشــویق 
ــی فرهنگ ســازی  ــن کار نوع ــرای بیمارستان هاســت؛ ای ــی ب بزرگ
ــتان ها  ــرای بیمارس ــدی را ب ــه رش ــیر رو ب ــه مس ــت ک ــد اس جدی
رقــم می زنــد و در عیــن حــال بــرای بیمارســتان ها انگیــزه ایجــاد 
می کنــد تــا بــه ســمت رفــع مشــکالت و نقایصشــان گام بردارنــد. 
معــاون درمــان وزیــر بهداشــت بــا بیــان اینکــه کار اعتباربخشــی از 
نظــر فنــی بســیار ارزشــمند اســت، گفــت: 4۰۰ نفــر از متخصصــان 
ایــن رشــته بــه مدت یکســال تــالش کردنــد تا ایــن اعتباربخشــی 

بــه دســت آمــد و بومی ســازی شــد. ایســنا

رئیــس اورژانــس اجتماعــی کشــور گفــت: در ســال ۹۵، اورژانــس 
اجتماعــی موفــق بــه جلوگیــری از ۵ هــزار و ۲۲۵ مــورد خودکشــی 
از ســه طریــق فعالیــت خــط 1۲3، خدمــات ســیار و مراکــز مداخلــه 
در بحــران شــد. حســین اســدبیگی ضمــن اشــاره بــه آنکــه ممکــن 
ــران در  ــه ای ــوص رتب ــایعاتی درخص ــازی ش ــای مج ــت در فض اس
خودکشــی در مقایســه بــا ســایر کشــورهای جهــان مطــرح شــود، 
 )WHO( ــت ــی بهداش ــازمان جهان ــار س ــاس آم ــر اس ــزود: ب اف
در ســال ۲۰1۲ رتبــه ایــران در میــان تمــام کشــورهای جهــان 
ــوت، 1۰8  ــه ف ــر ب ــل منج ــی های کام ــار خودکش ــوص آم درخص
اســت؛ بــه ایــن ترتیــب ایــران رتبــه باالیــی در ایــن حــوزه نــدارد. 
ــزار و ۲۲۵  ــال ۹۵، در ۵ ه ــی در س ــس اجتماع ــزود: اورژان وی اف
مــورد  خودکشــی از طریــق فعالیــت خــط 1۲3، خدمــات ســیار و 
مراکــز مداخلــه در بحــران مداخلــه و از انجــام خودکشــی جلوگیری 
کــرده اســت. وی ادامــه داد: پزشــکی قانونــی، معتبرتریــن مرجــع 

درخصــوص آمارهــای خودکشــی در کشــور اســت. ایــن در حالــی 
اســت کــه اورژانــس اجتماعــی فقــط در بعضــی مواقــع خودکشــی 
وارد عملیــات می شــود. اســدبیگی در ادامــه گفــت: در میــان 
پرونده هــای خودکشــی کــه اورژانــس اجتماعــی در آن هــا مداخلــه 
می کنــد »پریــدن از ارتفــاع« بــه قصــد خودکشــی بیشــترین مــورد 
بــوده و بیشــترین اعــزام خودروهــای ســیار اورژانــس اجتماعــی در 
ارتبــاط بــا ایــن نــوع خودکشــی اســت. وی در ادامــه بــا بیــان آنکــه 
ــد  ــال ۹۵، ۵۲ درص ــی در س ــکی قانون ــای پزش ــاس آماره ــر اس ب
ــوده، گفــت: اورژانــس  ــز کــردن ب ــه شــیوه حلق آوی خودکشــی ها ب
ــدارد؛ مگــر  اجتماعــی در ایــن نــوع خودکشــی مداخلــه خاصــی ن
ــاوره  ــددکاری و مش ــات م ــان خدم ــای آن ــرای خانواده ه ــه ب آنک
ارائــه کنیــم. بــه گفتــه وی در ســال ۹4 بــر اســاس آمــار پزشــکی 
قانونــی، 4 هــزار و ۲۰ مــورد خودکشــی منجــر بــه فــوت در کشــور 

رخ داده اســت. مهــر

جلوگیری از 5 هزار و 200 خودکشی در سال 95پایان اعتباربخشی به 1000 بیمارستان کشور

D.Rashidzade@eskimia.ir
دامون رشیدزادهگروه اجتماعی

در  جوانــان  بــزرگ  دغدغه هــای  از  یکــی 
ایــران، موضــوع کنکــور اســت. کنکــور به ویــژه 
بــرای پســرها بــا چالش هــای بســیاری 
ــدن در  ــول نش ــه قب ــرا ک ــت. چ ــراه اس هم
ــا رفتــن  ــر اســت ب ــرای پســرها براب کنکــور ب

ــربازی.  ــت س ــه خدم ب
مقــدس  بــه خدمــت  رفتــن  چنــد  هــر 
ســربازی بــرای همــه پســرها واجــب اســت 
امــا دور شــدن دوســاله از درس و کتــاب 
ــی در کنکــور ســخت تر  باعــث می شــود قبول
شــود؛ بــه همیــن دلیــل هــم چالــش کنکــور 

ــت.  ــوارتر اس ــیار د ش ــرها بس ــرای پس ب
در یکــی، دو روز گذشــته کنکــور ســال ۹6 
ــزارش امــروز  ــزار شــد و موضــوع گ هــم برگ

ــت.  ــن ماجراس ــا همی ــم دقیق ــا ه م
ــی نیســت و چــه  ــان خــط زندگ ــور، پای کنک
خــوب یــا بــد، دیگــر هــر اتفاقــی قــرار بــوده 
ــور  ــه کنک ــردن ب ــر ک ــاده و فک ــد، افت  رخ ده
و اســترس داشــتن دربــاره قبولــی یــا رد 
شــدن تاثیــری در آینــده افــراد نخواهــد 

داشــت. 
را  کنکــور  دوران  کــه  عنــوان کســی  بــه 
ســال ها قبــل گذرانــده، در ایــن گــزارش 
تجربه هــای  اســاس  بــر  کــردم  ســعی 
شــخصی، راهکارهایــی بــرای دوران پــس 

از کنکــور ارائــه کنــم کــه امیــدوارم بــرای 
ــما  ــر ش ــس اگ ــد. پ ــد باش ــا مفی کنکوری ه
هســتید  امســال  کنکوری هــای  از   یکــی 
ــت  ــرادی پش ــتان اف ــواده و دوس ــا در خان ی
کنکــوری داریــد، خوانــدن ایــن گــزارش را بــه 

ــم. ــه می کنی ــما توصی ش

 به کنکور فکر نکنید
ــتن  ــر گذاش ــت س ــرای پش ــکار ب ــن راه اولی
ــور  ــه کنک ــر ب ــه دیگ ــت ک ــن اس ــور ای کنک
ــم  ــدا ه ــه در ابت ــه ک ــد. همان گون ــر نکنی فک
ــوده  ــد هــر چــه ب ــا ب گفتــم، کنکــور خــوب ی
ــن اســت  ــن کار ای ــس بهتری ــام شــده؛ پ تم
کــه فکــر کنکــور را کنــار بگذاریــد و از زندگــی 
لــذت ببریــد. ســعی کنیــد هــر چیــزی را کــه 
ــد، از خــود دور  ــدا می کن ــط پی ــور رب ــه کنک ب

یادداشــت ها  جزوه هــا،  کتاب هــا،  کنیــد؛ 
و...، همــه و همــه را در یــک کارتــن یــا جعبــه 
قــرار دهیــد و در دورتریــن نقطــه ممکــن 
بگذاریــد کــه دیگــر چشــمتان بــه آن هــا 
به ویــژه  و  دوســتان  خانــواده،  از  نیفتــد. 
ــه  فامیل هــای محتــرم کــه عالقــه عجیبــی ب
ــش  ــد، خواه ــما دارن ــی ش ــائل خصوص مس
کنیــد دربــاره کنکــور بــا شــما صحبــت نکننــد.

 برنامه ریزی کنید
اگــر پســر هســتید و فرجــه یــک ســاله 
ــا  ــان رســیده، دســت کم ت ــه پای شــما هــم ب
شــهریورماه فرصــت داریــد بــه کارهــای مــورد 
عالقه تــان بپردازیــد و بعــد از آن هــم بــه 

ــوید.  ــزام ش ــربازی اع ــت س خدم
ــک  ــوز ی ــا هن ــتید ی ــر هس ــم دخت ــر ه اگ
ــد،  ــت داری ــور فرص ــرای کنک ــر ب ــال دیگ س
دســت کم تــا شــهریورماه برنامــه درس و 

کتــاب و ... را فرامــوش کنیــد. 
ایــن زمــان حــدود ۲.۵ ماهــه شــما  در 
ــن  ــه در ای ــی ک ــه کارهای ــد هم ــت داری فرص
مــدت نمی توانســتید یــا اجــازه نداشــتید 
ــا دوســتان  ــد؛ ب ــه کنی ــد را تجرب انجــام دهی
خــود برنامــه ســفر یــا تفریــح بگذاریــد. 
چنــد کتــاب خــوب بخریــد. فیلــم ببینیــد یــا 
ورزش کنیــد؛ خالصــه ســعی کنیــد از همیــن 
فــردا، همــه کارهایــی را کــه دوســت داشــتید 

ــد. ــام دهی انج

 برای خانواده وقت بگذارید
احتمــاال شــما هــم ماننــد بســیاری دیگــر از 
پشــت کنکوری هــای محتــرم در ایــن مــدت 
بــر اثــر فشــارها و اســترس ها، حســابی 

ــد.  ــذاب داده ای ــواده را ع خان
دســت کم بــرای اینکــه خانــواده دعــا نکننــد 
کــه از شــر شــما خــالص شــوند، ســعی کنیــد 
در ایــن مــدت دل خانــواده را بــه دســت 
ــه همیــن دلیــل هــم در کارهــای  ــد؛ ب بیاوری
ــه  ــر ب ــت کم اگ ــا دس ــد ت ــک کنی ــه کم خان
ســربازی رفتیــد یــا در دانشــگاه شــهری دور 
قبــول شــدید، دل همــه برایتــان تنــگ شــود 

ــان احســاس شــود. و نبودنت

 خود را برای دنیای جدید آماده کنید
دوران کنکــور، دوران مهمــی از زندگــی اســت. 
ــر از  ــی دیگ ــن دوران، وارد فضای ــما در ای ش
ــگاه  ــه دانش ــن ب ــوید. رفت ــان می ش زندگی ت
ــرای خــود شــما  ــر ب ــی اگ ــا ســربازی، حت ی
رخ ندهــد، بــرای بســیاری از دوســتانتان رخ 
ــود  ــث می ش ــوع باع ــن موض ــد؛ همی می ده
ــا وارد  ــا ب ــد، ام ــی کنی ــدا احســاس تنهای ابت
شــدن بــه ایــن فضاهــای جدیــد )دانشــگاه و 
ســربازی( زندگــی شــما متحــول می شــود. 
رفتــار، تفکــر و حتــی دوســتان شــما در ایــن 
ــرای  ــد؛ پــس خــود را ب ــر می کنن دوران تغیی

دنیــای جدیــد آمــاده کنیــد.

گزارش اختصاصی کیمیای وطن:

زندگی پس از کنکور

ماجــرا از حــدود یــک ســال پیــش آغــاز شــد؛ وقتــی کــه خبــر 
چنــد ســرقت متوالــی از خانه هــای مجلــل تهــران، یکــی پــس 
ــره می شــد؛ ســرقت های  ــه پلیــس آگاهــی مخاب از دیگــری ب

تقریبــا مشــابه بــا ارزش مالــی زیــاد.
کشــف ارتبــاط بیــن ایــن دزدی هــا کار راحتــی نبــود؛ بــه ویــژه 
آنکــه ســارقان هــم هیــچ ردی از خــود بــه جــا نمی گذاشــتند؛ 
امــا کارآگاهــان پلیــس همــه جزئیــات ایــن پرونــده را زیــر نظر 
داشــتند تــا شــاید ایــن پــازل پیچیــده و معماگونــه بــه نتیجــه 
برســد؛ معمایــی کــه حــل آن تقریبــا بیــش از یــک ســال بــه 
ــد  ــن بان ــایی ای ــس از شناس ــت پ ــا در نهای ــد ت ــول انجامی ط
اعضــای آن یکــی پــس از دیگــری در دام پلیــس گرفتــار 

شــدند. 
ــا یــک زن بازداشــت شــده اند؛  حــاال 18 مــرد جــوان همــراه ب
18 مــردی کــه بــا طرحــی و برنامه ریــزی سردســته بانــد  
ــا  ــد ب ــن بان ــای ای ــه اعض ــد. هم ــرقت می زدن ــه س ــت ب دس
ــن گــروه هــم  ــا زن ای ــا فامیــل هســتند و تنه هــم دوســت ی
 همســر یکــی از ســارقان اســت کــه نقــش او هــم فــروش طــال 
و ســایر امــوال غیرمنقــول بــوده اســت. هــر کســی در ایــن باند 
ــه  ــق نقش ــز طب ــه چی ــته و هم ــه ای داش ــازمان یافته وظیف  س
و برنامــه پیــش می رفتــه و مغــز متفکــر ایــن گــروه هــم، یــک 
ســارق ســابقه دار اســت کــه بــه طــور اتفاقــی ســال گذشــته از 
ســوی پلیــس بازداشــت شــد؛ امــا طــی یــک اقــدام عجیــب 

موفــق شــد از دســت پلیــس فــرار کنــد. 
ــارم بازپرســی  ــا حضــور در شــعبه چه ــردی ب ــل م ــدی قب چن
دادســرای ناحیــه 34 تهــران از ســرقت شــبانه منزلــش خبــر 
داد. او بــه بازپــرس رســتمی گفــت: »چنــد روزی بــا خانــواده 
بــه مســافرت رفتــه بودیــم. وقتــی بــه خانــه رســیدیم متوجــه 
ــه داخــل  ــه ب ــا عجل ــاز اســت. ب ــه ب ــه درِ ورودی خان شــدم ک
خانــه رفتــم؛ امــا هیــچ چیــزی ســر جایــش نبــود. کل خانــه 
زیــر و رو شــده بــود. مقــداری پــول نقــد، دالر همــراه بــا فــرش 
و چنــد شــیء قدیمــی بــه ارزش تقریبــی 1۰۰ میلیــون تومــان 

بــه ســرقت رفتــه بــود.« 
همزمــان بــا تشــکیل پرونــده قضائــی، تحقیقــات بــرای 
شناســایی و بازداشــت ســارقان از ســوی مامــوران پایــگاه 
ــا توجــه  ــاز شــد. کارآگاهــان ب ــران آغ دوم پلیــس آگاهــی ته
 بــه ســرقت مشــابهی کــه طــی ایــن مــدت انجــام شــده بــود 
ــن  ــا ای ــه ب ــابقه دار در رابط ــارقان س ــدادی از س ــی تع و ردزن
پرونــده، موفــق به شناســایی و دســتگیری ۵ ســارق شــدند. با 
انتقــال ایــن افــراد بــه پلیــس آگاهــی و انجــام بازجویی هــای 
فنــی، اظهــارات ضدونقیضــی از ســوی آن هــا مطــرح شــد که در 
نهایــت مجبــور بــه شکســتن ســکوت خــود شــدند و بــه انجــام 
چندیــن و چنــد ســرقت ســریالی از خانه هــای مجلــل تهــران 

اقــرار کردنــد. 
در ادامــه تحقیقــات هــم مشــخص شــد کــه ایــن پنــج نفــر 
تنهــا بخشــی از یــک بانــد بــزرگ دزدان حرفــه ای هســتند کــه 

ــه دنبــال ردی از آن هاســت.  پلیــس بیــش از یــک ســال ب
محــل  و  پاتوق هــا  دستگیرشــده،  ســارقان  اعترافــات  بــا 
رفت وآمــد ســایر اعضــای ایــن بانــد تحــت نظــر قــرار گرفــت 
ــه  ــد مرحل ــی چن ــزرگ ط ــد ب ــن بان ــده ای ــر باقی مان و 14 نف
شــدند. گســتردگی  دســتگیر  آگاهــی  پلیــس  ســوی  از 
از ۲88 شــاکی، حضــور  بیــش  انجام شــده،  ســرقت های 

ــناس  ــار سرش ــوری و تج ــخصیت های کش ــی و ش ــد قاض چن
در میــان مالباختــگان ایــن پرونــده را بیــش از پیــش پیچیــده 
کــرد. ارزش تقریبــی ســرقت مکشــوفه بنــا بــر اظهــارات خــود 
متهمــان بــه بیــش از ۲4 میلیــارد تومــان رســیده؛ رقمــی کــه به 
احتمــال زیــاد تــا پایــان بازپرســی بیشــتر هــم خواهــد شــد. 
بــا وجــود ایــن کار رســیدگی بــه ایــن پرونــده در شــعبه چهــارم 
دادســرای ناحیــه 34 در جریــان اســت. پرونــده ای کــه حــاال 
بــا دســتگیری و حضــور همــه 1۹ متهــم آن وارد مرحلــه تــازه ای 
ــرس  ــر بازپ ــد در براب ــن بان ــارات اعضــای ای شــده اســت. اظه
پرونــده هــم در جــای خــود جالــب توجــه اســت؛ به ویــژه آنجــا 
کــه ســرکرده ایــن بانــد بــرای نخســتین بــار در برابــر بازپــرس 
رســتمی قــرار گرفــت و از جزئیــات تشــکیل ایــن گــروه گفــت: 
ــاز  ــی آغ ــورت گروه ــه ص ــان را ب ــش کارم ــال پی ــک س »از ی
ــم.  ــری داری ــابقه های کیف ــی س ــا همگ ــن و بچه ه ــم. م کردی
ــا هــم دوســت یــا فامیــل هســتند.  بیشــتر بچه هــای گــروه ب
ــر  ــردم. در ه ــیم ک ــم تقس ــه تی ــه س ــروه را ب ــای گ ــن اعض م
ســرقت فقــط یــک تیــم شــرکت می کــرد. ارزش هــر ســرقت 
مــا کمتــر از 1۰۰ میلیــون تومــان نبــود؛ از پــول طــال، دالر، ســکه 
و برلیــان گرفتــه تــا وســایل زینتــی و قدیمــی. دزدی هایمــان 
را بــه طــور ســریالی انجــام می دادیــم. اغلــب ســاعات پایانــی 
ــم.  ــر می گرفتی ــرقت در نظ ــرای س ــب را ب ــا نیمه ش ــب ی ش
ــه ردی از  ــم ک ــل کنی ــه ای عم ــدر حرف ــم آن ق ــعی می کردی س
خــود بــر جــا نگذاریــم؛ امــا خیلــی هــم موفــق نبودیــم؛ چــون 
پلیــس مــا را دســتگیر کــرد.« ســرکرده ایــن بانــد دربــاره نحــوه 
ــرای ســرقت هــم گفــت: »مــا خانه هــای  شناســایی طعمــه ب
ــی  ــران. وقت ــم، بیشــتر شــمال ته ــل را انتخــاب می کردی مجل
ــی  ــاعت خال ــد س ــرای چن ــه ب ــه خان ــدیم ک ــن می ش مطمئ
ــه  ــه وارد خان ــی هــم ک ــه کار می شــدیم. وقت اســت، دســت ب
می شــدیم، فقــط پــول و طــال یــا چیزهایــی را کــه بــدون هیــچ 
ــی  ــم. وقت ــود می بردی ــا خ ــد، ب ــل می ش ــول تبدی ــه پ ردی ب
ــد  ــه می ش ــر خان ــا ظاه ــایل ی ــدیم، از وس ــه می ش وارد خان
حــدس زد کــه صاحــب منــزل چــه جــور آدمــی اســت. یکــی 
ــود. ارزش  ــه ب ــه یــک تاجــر در فرمانی از ســرقت هایمان از خان
اموالــی کــه بــه ســرقت بردیــم، بیــش از ۲ میلیــارد تومــان بود. 
البتــه بعدهــا فهمیدیــم کــه بــه خانــه چنــد قاضــی و چنــد نفــر 
ــم. خــب  ــم دســتبرد زده ای ــراد شناخته شــده کشــوری ه از اف

ــت.« ــاد اس ــی زی ــای این چنین ــران خانه ه ــمال ته ش
 نقشه فرار از زندان

فــرار ســرکرده ایــن بانــد از دســت پلیــس هــم یکــی دیگــر از 
نــکات جالــب ایــن پرونــده اســت. او تیرمــاه ســال گذشــته در 
حالــی کــه بــه جــرم ســرقت از منــزل در بازداشــتگاه پلیــس به 
ســر می بــرد، همــراه بــا ۵ نفــر دیگــر یــک نقشــه فــرار طراحــی 
کــرد؛ نقشــه ای عجیــب کــه در نهایــت موفقیت آمیــز هــم بــود. 
او بــا اســتفاده از راه هواکــش و تخریــب دیــوار همــراه بــا ۵ نفر 

دیگــر از بازداشــتگاه فــرار کردنــد.
ــاس  ــد و لب ــتبند و پابن ــود دس ــا وج ــرک ب ــراح زی ــن ط  ای
مخصــوص بازداشــتگاه موفــق شــد خــودش را بــه نزدیکی هــای 
مرزهــای غربــی کشــور برســاند؛ امــا در نهایــت پــس از حــدود 
ــهد در  ــواده اش در مش ــراه خان ــه هم ــی ک ــاه، در حال ــک م ی
تــدارک نقشــه ای دیگــر بــرای خــروج غیرقانونــی از کشــور بــود، 

از ســوی پلیــس دســتگیر شــد. رکنــا

باند سرقت های میلیاردی متالشی شد

،،
از  مهمــی  دوران  کنکــور،  دوران 
زندگــی اســت. شــما در ایــن دوران 
زندگی تــان  از  دیگــر  فضایــی  وارد 
یــا  دانشــگاه  بــه  رفتــن  می شــوید. 
خــود  بــرای  اگــر  حتــی  ســربازی، 
شــما رخ ندهــد، بــرای بســیاری از 

می دهــد رخ  دوســتانتان 



ترفندهایخانهداری
شست وشوی مبل

ــدن  ــکل ش ــد ش ــث ب ــه باع ــل همیش ــای روی مب  لکه ه
مبلمــان خانــه می شــود؛ پــس بهتــر اســت آن هــا را هرچــه 

زودتــر پــاک کنیــد.
 اگــر نوشــابه روی مبــل ریخــت، آن را خیلــی زود تمیــز 
 کنیــد. بــرای ایــن کار کمــی نمــک روی لــک بپاشــید 
و ســپس بــا اســفنجی خیــس آن را پــاک کنیــد تــا اثــری 

از لکــه بــر جــا نمانــد.
 اثــری ســوختگی یــا زردی ســیگار را هــم می توانیــد بــا 
یــک حبــه قنــد از بیــن ببریــد. روش کار هــم ســاده اســت. 
قنــد را روی لکــه بمالیــد و آن قــدر ایــن کار را ادامــه دهیــد 
تــا پــاک شــود. اگــر ایــن لکــه روی الیــاف مصنوعــی ایجــاد 

شــده باشــد، می توانیــد بــا آب لیمــو آن را پــاک کنیــد.
اگــر جنــس رویــه مبــل شــما از پارچــه کــرک دار اســت بــا 
ــه آن را  ــه لک ــداری پنب ــا مق ــس و ب ــیر آن را خی ــی ش کم
ــه شــیر را هــم  ــون لک ــا آب و صاب ــد و در آخــر ب ــاک کنی پ

ــد. ــن ببری از بی
ــرد.  ــن ب ــوان از بی ــم می ت ــل را ه ــر روی مب ــه جوه  لک
مراحــل کار بــه ایــن ترتیــب اســت: اول آن را خیــس کنیــد 
ــه محــل  ــا پنب ــد؛ ســپس ب و کمــی نمــک روی لکــه بریزی
را تمیــز کنیــد. راه دیگــری هــم وجــود دارد، ابتــدا محلــول 
ــا  ــد و ســپس ب ــه بمالی ــاک را روی لک گلیســیرین و آمونی
ــم ــد. بدونی ــل را شست وشــو دهی ــه مب آب و پودردســتی روی

سالمباشیم
استرس، یکی از علل اصلی پرخوری

بــه نقــل از ســاینس، نتایــج مطالعــه جدیــد نشــان داده 
اســترس در طــول کار منجــر بــه تاثیــر منفــی در خــوردن 
می شــود و افــراد را وادار بــه پرخــوری یــا مصــرف مقدار 
زیــادی از مــواد غذایــی ناســالم در زمــان شــام می کنــد.

محققــان دریافتنــد خلــق و خــوی منفــی افــراد از یــک 
 روز کاری پراســترس، در شــام خــوردن تاثیــر می گــذارد 
و منجــر بــه انتخــاب غذاهــای ناســالم می شــود؛ 
درنتیجــه ایــن افــراد بیــش از حــد معمــول غــذا 
ــالم،  ــای س ــاب غذاه ــای انتخ ــه ج ــا ب ــد ی می خورن

می کننــد.  انتخــاب  ناســالم  غذاهــای 
ــن  ــه در بی ــود ک ــق ب ــامل دو تحقی ــه ش ــن مطالع ای
ــه اول شــامل  ــن انجــام شــد. مطالع ــر در چی 235 نف
ــات  ــاوری اطالع ــج شــرکت فن 125 شــرکت کننده از پن
ــی  ــر از کارمندان ــامل 110 نف ــه دوم ش ــی و مطالع چین
بــود کــه بــا مشــتریان درگیــر بودنــد. نتایــج بررســی ها 
ــک  ــس از ی ــه پ ــر دو مطالع ــان در ه نشــان داد، کارکن
ــل  ــی ناشــی از روز کاری پراســترس، تمای ــه منف روحی

ــای ناســالم داشــتند.  ــوردن غذاه ــه خ ب
ــی  ــد: گاه ــار کردن ــز اظه ــگاه ایلینوی ــان دانش محمقق
اوقــات خــوردن بــه عنــوان یــک راه بــرای از بیــن 
اســتفاده  منفــی  و خــوی  و کنتــرل خلــق   بــردن 

می شود.  ایسنا 

سبکزندگی
علم و دانش حضرت زینب

بــرای شــناخت مقــام علمــی حضــرت زینــب)س( 
می تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد:

- خطبه هــای بســیار بلنــد و پرمحتوایــی کــه از آن بانــوی 
گرامــی بــه جــای مانــده اســت.

کوفــه  در  تاریخ نویســان  همــه  شــهادت  بــه   -
داشــتند  قــرآن  آمــوزش  و  تفســیر   کالس هــای 
ــنا  ــالمی آش ــکام اس ــرآن و اح ــا ق ــه را ب ــای کوف و زن ه

می کردنــد.
او  از  عبدهللا بن عبــاس  چــون  بزرگــی  راویــان   -
ــن  ــه ای ــه از جمل ــد ک ــل می کن ــادی را نق ــای زی روایت ه
روایــات اســت خطبــه تاریخــی حضــرت زهــرا)س(؛ ایــن 
در حالــی اســت کــه زینــب در زمــان خوانــده شــدن ایــن 
خطبــه پنــج یــا شــش ســال بیشــتر نداشــته و ابــن عباس 
ــه از او نقــل  ــی ک ــارت از آن حضــرت در روایات ــن عب ــا ای ب
ــب«؛  ــا زین ــی عقیلتن ــت: »حدثن ــرده اس ــاد ک ــد، ی می کن
ــن  ــن چنی ــر م ــب ب ــا زین ــمند م ــم و اندیش ــوی فهی »بان

ــد...«  ــت کردن روای
- برخــی از او بــا تعبیــر »حبــر« و »بحــر« یعنــی سرشــار 
از علــم و دریــای علــم یــاد می کننــد. حتــی زمانــی کــه در 
ــد  ــد، یزی ــان کردن ــه آتشــین را بی ــد آن خطب مجلــس یزی
دربــاره اش گفــت: اینــان خاندانــی هســتند کــه فصاحــت و 
ــا  دانــش و معرفــت را از پیامبــر بــه ارث برده انــد و آن را ب

شــیر مــادر نوشــیده اند. کریمــه 

چند ترفند شگفت انگیز برای ابراز 
عشق!

در ایــن مطلــب بــه بررســی راه هایــی بــرای تغذیــه روحــی 
ــم: ــرتان می پردازی همس

ــذای  ــده غ ــود 3 وع ــر خ ــه همس ــه ب  روزی 3 دقیق
ــد: ــق دهی عش

1- توجه 2-عاطفه 3-سپاسگزاری
ــرون  ــود بی ــت خ ــه از تخ ــل از اینک ــح قب ــده اول صب وع

ــد. ــد بزنی ــه او لبخن ــد، ب بیای
ــته  ــی داش ــوی تلفن ــا او گفت وگ ــان روز ب ــده دوم می وع

ــید. باش
ــت  ــا از او باب ــد، حتم ــه بخوابی ــل از اینک ــوم قب ــده س وع

ــد. ــکر کنی ــش تش زحمات
میان وعده های عشق

را  عشــقی  غذایــی  میان وعده هــای  حتمــا  ضمــن  در 
ــر  ــرح زی ــه ش ــق ب ــای عش ــرود؛ میان وعده ه ــان ن یادت

ــت: اس
 به استقبال او بروید.

 یک تلفن فوری بزنید و بگویید دوستت دارم.
 او را تحسین کنید چقدر خوشگل شده ای.

 با یک نگاه یا لبخند عشق خود را نشان دهید.
 یادداشــت های عاشــقانه یــا پیــام عاشــقانه بــه همســرتان 

بدهید. 
سالمانه

خانواده
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مراســم اختتامیــه ســی امین جشــنواره فیلــم کــودک و نوجــوان 
اصفهــان در حالــی آغــاز شــد کــه جمعیــت زیــادی برای شــرکت 
ــد  ــوت شــده بودن ــان دع ــر اصفه ــاالر کوث ــه ت ــه ب ــن برنام  در ای
و این بــار جانمایــی مناســب باعــث شــده بــود کــه جایــی بــرای 
نشســتن باشــد. ســالن کوثــر پــر بــود از جمعیــت مشــتاقی کــه 
منتظــر بودنــد ببیننــد امســال بیشــترین پروانه هــا بــر بــال چــه 

کســانی خواهــد نشســت. 
ــانی  ــتاد اطالع رس ــل از س ــه نق ــن ب ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ب
و  کــودکان  فیلم هــای  بین المللــی  جشــنواره  ســی امین 
ــتانی از  ــی و اس ــته مل ــای برجس ــان چهره ه ــان، در می نوجوان
ــینمایی  ــت س ــالمی، معاون ــاد اس ــگ و ارش ــر فرهن ــه وزی جمل
وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی، اســتاندار اصفهــان، نماینــدگان 
مــردم اصفهــان در مجلــس شــورای اســالمی، اعضــای شــورای 
ــان در شــورای اســالمی شــهر  ــردم اصفه اســالمی، منتخــب م
ــزی،  ــی همچــون کمــال تبری اصفهــان در دوره پنجــم، هنرمندان
برومنــد،  مرضیــه   ، رســول صدرعاملــی  طائرپــور،  فرشــته 
ــد،  ــرث پوراحم ــفندیاری، کیوم ــر اس ــجاع نوری، امی ــا ش علیرض
محمــد احمــدی، پــوران درخشــنده، رضــا میرکریمــی، همایــون 
اســعدیان، غالمرضــا آزادی، شــادمهر راســتین، بیتــا منصــوری، 
ــواه آزاد،  ــد نیکخ ــینی، وحی ــیه شاه حس ــی، انس ــعود اطیاب مس
ــد؛  ــم بودن ــر ه ــی، رضــا فیاضــی و بســیاری دیگ شــبنم مقدم

ــده اند.  ــزرگ ش ــودکان ب ــا ک ــه ب ــانی ک کس
مراســم بــا اجــرای اشــکان خطیبــی آغــاز شــد. بازیگــر 
سرشناســی کــه در اجــرا دســتی دارد و تلویزیــون و پــرده نقره ای 
را هــم می شناســد. ســخنرانان یکی یکــی بــه روی ســن آمدنــد 
تــا بهتریــن خبــر را بــه ســمع حضــار برســانند؛ خبــری مبنــی بــر 
ــد. اینکــه جشــنواره کــودک و نوجــوان در اصفهــان خواهــد مان

 اصفهان، قطب سینمای کودک شود
ــا حضــور در  ــژاد، شــهردار اصفهــان، ب در ادامــه، مهــدی جمالی ن
ــروران  ــگان، هن ــه فرهیخت ــور هم ــت: حض ــار داش ــگاه اظه جای

ــز و راز  ــر رم ــای پ ــان دنی ــژه نقش آفرین ــینماگران و به وی و س
فیلم هــای کــودکان و نوجوانــان را در آییــن اختتامیــه ســی امین 

ــی دارم. ــی م ــان گرام ــودکان و نوجوان ــای ک جشــنواره فیلم ه
وی افــزود: رجعــت دوبــاره پروانه هــا بــه شــهر الجــوردی اصفهان 
و پــرواز خیال انگیــز آن هــا در آســمان آبــی هنــر بــر ایــن حقیقت 
انکارناپذیــر داللــت دارد کــه هنــر در تــار و پــود اصفهــان نقشــی 

جاودانــه انداختــه اســت و در سرنوشــتش جــز ایــن نیســت.
شــهردار اصفهــان تاکیــد کــرد: ایمــان بیاوریــم کــه ظرفیت هــای 
آشــکار و پنهــان فرهنگــی و هنــری ایــن اسطوره شــهر می توانــد 
عنــوان افتخارآفریــن دیگــری تحــت عنــوان شــهر رویدادهــای 
ــم  ــرای آن رق ــی را ب ــای جهان ــری در مقیاس ه ــی و هن فرهنگ

بزنــد.
وی ادامــه داد: ســینمای کــودک و نوجــوان در تــداوم و اســتمرار 
ایــن جشــنواره ها، بایــد بــه مــرز جهانــی برســد و متناســب بــا 
ــه  ــان ک ــد و آن چن ــد بکش ــان ق ــری اصفه ــت هن ــأن و منزل ش

انتظــار مــی رود، جهانــی شــود.
ــان  ــه جه ــد ک ــان بدانن ــهری اصفه ــران ش ــه داد: مدی وی ادام
ــد خشــت  ــان اســت و بای ــودکان و نوجوان ــه ک ــق ب ــده متعل آین
ــود. ــده ش ــی افکن ــا پ ــه رویداده ــر در این گون ــده بهت ــای آین بن

ــرمایه گذاری  ــا س ــده را ب ــد آین ــه بای ــان اینک ــا بی ــژاد ب جمالی ن
روی کــودکان بســازیم، ابــراز داشــت: ســرمایه گذاری روی 

کــودکان، ســریع ترین بازدهــی را دارد.
وی بــا بیــان اینکــه کــودکان در جهت دهــی بــه خانواده هــا 
نقــش مهمــی دارنــد، گفــت: کــودکان سرشــار از خالقیــت 
 و نــوآوری هســتند کــه بــرای اداره شــهر بــه آن هــا نیــاز 

داریم.
ــر روی دو کاربســت اصلــی  ــد ب ــا بیــان اینکــه بای ــژاد ب جمالی ن
ســرمایه گذاری کنیــم، تاکیــد کــرد: نخســت فناوری هــای 
ســخت همچــون پردیــس ســینمایی اســتاندارد کــودک در 
اصفهــان اســت کــه شــهرداری اصفهــان ایــن آمادگــی را دارد تــا   

ایــن پردیس هــا را بــا مشــارکت وزارت ارشــاد در کمتریــن زمــان 
ــد. ممکــن احــداث کن

وی اضافــه کــرد: دومیــن عرصــه ســرمایه گذاری، فناوری هــای 
نــرم و تولیــد محصــول فرهنگــی و فیلــم اســت.

شــهردار اصفهــان بــا بیــان اینکــه ایــن شــهر  همــواره حضــوری 
ــته،  ــان داش ــودکان و نوجوان ــای ک ــه فیلم ه ــش در  زمین اثربخ
ــد  ــب تولی ــه قط ــان ب ــود اصفه ــنهاد  می ش ــرد:  پیش ــد ک تاکی

ــود. ــل ش ــان  تبدی ــودکان و نوجوان ــای ک فیلم ه
شــهردار اصفهــان تاکیــد کــرد: آموزه هــا و تخیــالت خــالق 
ــد سرنوشــت آینــدگان  ــم کــودک و نوجــوان می توان دنیــای فیل
را رقــم بزنــد و بــا تاثیــر بــر اذهــان و رفتارهــای جامعــه بشــری، 
صلــح و دوســتی، زندگــی شــرافتمندانه، زیســتگاه هایی ســالم و 
ایمــن و بســترهایی مناســب بــرای رشــد و تعالــی را بــه ارمغــان 

آورد.
قــوام  غنــا،  جهــت  در  آن چنــان  بایــد  اضافــه کــرد:   وی 
ــا  ــه نه تنه ــن جشــنواره بکوشــیم ک ــی فکــری ای ــم مبان و تحکی
اســتعدادهای درخشــان بــروز کنــد بلکــه بــه عنــوان یــک رســانه 
موثــر و سرنوشت ســاز رســالت بزرگــی را در تحقــق اهــداف 
عالیــه بشــری ایفــا کنــد؛ چــرا کــه هنــر، رمــوز هســتی را تحقــق 

ــت. ــت اس ــن و هم سرش ــش قری ــا آفرین ــد و ب می بخش
ــده  ــان آین ــم جه ــینما می توانی ــر س ــا هن ــت: ب ــژاد گف جمالی ن
را آن چنــان کــه اراده می کنیــم، بازآفرینــی کنیــم و دنیایــی 
ــتی و  ــت، همزیس ــری، امنی ــح، براب ــت، صل ــحون از معنوی مش

ــم. ــد آوری ــبختی را پدی خوش
ــا  همچنیــن رســول زرگرپــور در ایــن مراســم گفــت: اصفهــان ب
ــای  ــی فیلم ه ــنواره بین الملل ــی جش ــه دائم ــکیل دبیرخان تش
کــودکان و نوجوانــان، قطــب تولیــد فیلم هــای کــودکان و 

ــد. ــان باش نوجوان
ــم شــادی  ــا ترن ــن شــهر ب ــزود: امــروز ای ــان اف اســتاندار اصفه
کــودکان و نوجوانــان نــه نصــف جهــان، کــه همــه جهــان اســت.

وی اظهــار داشــت: بازگشــت و موفقیــت جشــنواره ســی ام 
ــت  ــردم فرهنگ دوس ــه م ــان را ب ــودکان و نوجوان ــای ک فیلم ه

تبریــک می گویــم.
ــی  ــه دائم ــکیل دبیرخان ــا تش ــدوارم ب ــه داد: امی ــور ادام زرگرپ
ــد  ــان، تولی ــودکان و نوجوان ــای ک ــی فیلم ه ــنواره بین الملل جش
ــان، قطــب  ــرد و اصفه ــز شــکل بگی ــم کــودک و نوجــوان نی فیل

ــد. ــان باش ــودکان و نوجوان ــای ک ــد فیلم ه تولی
 جشنواره فیلم های کودکان و نوجوانان در اصفهان 

ماندگار شد
دبیــر ســی امین جشــنواره فیلم هــای کــودکان و نوجوانــان 
گفــت: بــا همــکاری موفــق برگزارکننــدگان، جشــنواره فیلم هــای 

ــدگار شــد. ــان مان ــان در اصفه کــودکان و نوجوان
علیرضــا رضــاداد در مراســم اختتامیــه ســی امین جشــنواره 
ــان  ــردم اصفه ــان از م ــودکان و نوجوان ــای ک ــی فیلم ه بین الملل

بابــت میزبانــی از جشــنواره فیلــم کــودک تشــکر کــرد و اظهــار 
داشــت : ایــن جشــنواره از چنــد جهــت متفــاوت بــود؛ بعضــی 
تفاوت هــا در مقــررات و نحــوه اجــرا و داوری بــود؛ امــا تفــاوت 
اصلــی ایــن جشــنواره شــور و نشــاطی بــود کــه در اثــر اســتقبال 
ــان داد  ــتقبال نش ــن اس ــود. ای ــده ب ــود آم ــه وج ــنواره ب از جش
ــات فراغــت  ــود و اوق اجــرای جشــنواره در تاریخــی مناســبی ب
کــودکان ســبب شــد تــا اســتقبال خوبــی از جشــنواره را شــاهد 

باشــیم.
 اهدای جوایز برگزیدگان سی امین جشنواره 

فیلم های کودکان و نوجوانان
ــان  ــز برترین هــای جشــنواره فیلم هــای کــودکان  و نوجوان جوای
در مراســم اختتامیــه ایــن جشــنواره بــا حضــور ســیدرضا 
صالحــی امیــری وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســالمی، رســول 
شــهردار  جمالی نــژاد  مهــدی  اصفهــان،  اســتاندار  زرگرپــور 
اصفهــان و مســئوالن جشــنواره فیلم هــای کــودکان و نوجوانــان 

ــدا شــد. اه
ــم  ــی فیل ــنواره بین الملل ــی امین جش ــی س ــش پویانمای در پخ
ــدان  ــا خردمن ــید محمدرض ــان، س ــان اصفه ــودکان و نوجوان ک
ــم  ــرای فیل ــاه ب ــتانی کوت ــم داس ــن فیل ــار بهتری ــم افتخ دیپل
 »دوئــل« را دریافــت کــرد. محمــد بخشــی دیپلــم افتخــار 
و مــدال آســیفای بهتریــن فیلــم داســتانی کوتــاه را بــرای فیلــم 

»آر یــو والیبــال« دریافــت کــرد. 
دیپلــم افتخــار بهتریــن فیلــم بخــش کوتــاه و نیمه بلنــد 
ــور  ــی ام ــه تهیه کنندگ ــک روز« ب ــا در ی ــه »رؤیاه ــی ب پویانمای
ــدا  ــان اه ــودکان و نوجوان ــری ک ــرورش فک ــون پ ــینمایی کان س

شــد. 
بهتریــن فیلمنامــه بخــش کوتــاه و نیمه بلنــد و بلنــد پویانمایــی 
بــه فیلــم »کــودکان« بــه نویســندگی  هــادی محمدیــان طبقــی 

تعلــق گرفــت.
ــد  ــاه و نیمه بلن ــش کوت ــی بخ ــن کارگردان ــن بهتری ــه زری پروان
ــار و  ــر صف ــی اصغ ــه کارگردان ــزار افســان« ب ــه »ه ــی ب پویانمای

ــا اهــدا شــد. ــی یکت ــاس جالل عب
نیمه بلنــد  و  فیلــم بخــش کوتــاه  بهتریــن  زریــن  پروانــه 
ــدی  ــی مه ــه تهیه کنندگ ــل« ب ــم »گل و بلب ــه فیل ــی ب پویانمای

ــد. ــدا ش ــی اه آقاجان
جایــزه ویــژه هیئــت داوران بــرای دســتاورد تکنیکــی درخشــان 
بــه محمدامیــن همدانــی کارگــردان فیلــم »فهرســت مقــدس« 

رســید.
ــی  ــش پویانمای ــودک در بخ ــم ک ــن فیل ــن بهتری ــه زری پروان
ســینمایی بــه »دنیــای کیف هــا« بــه تهیه کنندگــی حمیــد 

ــت. ــق گرف ــی تعل نخع
پروانــه زریــن بهتریــن کارگردانــی بخــش پویانمایــی ســینمایی 
ــوری  ــی ن ــی عل ــه کارگردان ــت« ب ــی از بهش ــم »رهای ــه فیل ب

ــد. ــم ش ــکویی تقدی اس

فیلــم منتخــب یونیســف بــه ســید محمدرضــا خردمنــدان بــرای 
فیلم هــای »بیســت و یــک روز بعــد«، »دوئــل« و »گزارشــگر« 

اهــدا شــد.
دیپلــم افتخــار بهتریــن فیلــم کوتــاه و نیمه بلنــد پویانمایــی بــه 
ــوادی  ــادق ج ــی ص ــه کارگردان ــک روز« ب ــا در ی ــم »رؤیاه فیل

تعلــق گرفــت.
بلنــد پویانمایــی بخــش بین الملــل   در بخــش فیلم هــای 
ــه »چیــری و  ــی پویانمایــی را ب ــه زریــن بهتریــن کارگردان پروان

ــد. ــدا ش ــورا اه ــو ناکام ــی ماکوت ــه کارگردان ــری« ب چ
 پروانــه زریــن بهتریــن فیلــم بلنــد پویانمایــی بــه »راه طوالنــی 
شــمال« بــه تهیه کنندگــی ران دینــس، کالوس توکســویگ 

ــون اهــدا شــد. ــری ماگال ــر، هن کای
در بخــش فیلم هــای کوتــاه و نیمه بلنــد پویانمایــی بخــش 
ــه  ــاه ب ــم انیمیشــن کوت ــن فیل ــم افتخــار بهتری ــل دیپل بین المل
ــاول  ــی پ ــه تهیه کنندگ ــود« ب ــالس ب ــت گی ــم، درخ »پدربزرگ

ــت.  ــق گرف ــمیرنوف تعل اس
جایــزه ویــژه هیئــت داوران بــرای کارگردانــی فیلــم کوتــاه 
انیمیشــن بــه امیرهوشــنگ معیــن بــرای فیلــم »درخــت 

پرتقالــی« رســید.
پروانــه زریــن بهتریــن فیلــم کوتــاه پویانمایــی را »یــک لحظــه« 
ــاری  ــو و م ــنت کاپل ــورات، وینس ــتفان م ــی اس ــه تهیه کنندگ ب

اشــگوین دریافــت کــرد.
دیپلــم افتخــار هیئــت داوران بــه یــاس نــوروزی، بازیگــر کــودک 

فیلــم »شــکالتی« اهــدا شــد.
ــه  ــد ســینمایی ب ــن بازیگــر )نوجــوان( بلن ــن بهتری ــه زری پروان

ــد اهــدا شــد. ــم 21 روز بع ــرای فیل ــی ب ــدی قربان مه
پروانــه زریــن بهتریــن کارگردانــی فیلــم بلنــد بخــش بین الملــل 

بــه »اســکی باز« بــه کارگردانــی فریــدون نجفــی رســید.
ــه  ــه »مشــق شــیدا« ب ــاه ب ــم کوت ــن فیل ــار بهتری ــم افتخ دیپل

ــت. ــق گرف ــنی تعل ــرداد حس ــی مه تهیه کنندگ

دیپلــم افتخــار بهتریــن فیلــم کوتــاه بــه »ســکوت« بــه 
تهیه کنندگــی جیووانــی پومپلینــی و اولیویــر شــانتریو اهــدا 

ــد. ش
پروانــه زریــن بــه بهتریــن فیلــم کوتــاه بــه «آریــو والیبــال: بــه 

ــی رســید. ــا ربیع ــی نیم تهیه کنندگ
جایــزه ویــژه هیئــت داوران کــودک و نوجــوان بین الملــل 
ــم  ــرای فیل ــرزی ب ــا فرام ــه امیررض ــر ب ــن بازیگ ــرای بهتری ب

شــد. اهــدا  »اســکی باز« 
جایــزه ویــژه هیئــت داوران کــودک و نوجــوان بین الملــل بــرای 
بهتریــن بازیگــر بــه سلســت هولشــایمر بــرای فیلــم »روزی کــه 

پــدرم شــاخ و بــرگ درآورد« اهــدا شــد.
پروانــه زریــن بهتریــن فیلــم بلنــد )کــودک( بــه »خاکســتری 
کوچیکــه پرســر و صــدا« بــه تهیه کنندگــی ســیلیه هوپلندایــک و 

دیوکــه بیــور کلــی گــراور اهــدا شــد.
ــزه  ــه »معج ــوان(  ب ــد )نوج ــم بلن ــن فیل ــن بهتری ــه زری پروان
کوهســتان« بــه تهیه کنندگــی فیلیــپ بــودوگ و تومــاس 

ــت. ــق گرف ــر تعل بلینینگ
ــان« در جشــنواره کــودک  ــرای جهانی ــزرگ ب ــزه »عشــقی ب  جای
و نوجــوان از طــرف مؤسســه ســان یــت ِســن، ژیبــو ِون، لیانــگ 
جونــگ لیــن و مرضیــه برومنــد بــه فیلــم ســینمایی »بیســت و 

یــک روز بعــد« رســید.
ــودک  ــگاه داوران ک ــودک از ن ــر ک ــن بازیگ ــن بهتری ــه زری  پروان
و نوجــوان را عرفــان برزیــن بــرای فیلــم »دزد و پــری 2« 

ــرد. ــت ک دریاف
ــودک  ــگاه داوران ک ــر نوجــوان از ن ــن بازیگ ــن بهتری ــه زری  پروان
و نوجــوان بــه مهــدی قربانــی بــرای فیلــم »بیســت و یــک روز« 

بعــد اهــدا شــد.
ــم  ــن فیل ــن بهتری ــه زری ــت داوران کــودک و نوجــوان پروان هیئ
بــه فیلــم »قهرمانــان  را  نــگاه داوران کــودک  از  )کــودک( 

کوچــک« بــه تهیه کنندگــی بیتــا منصــوری اهــدا کــرد.

در مراسم اختتامیه سی امین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان در اصفهان مطرح شد: 

اصفهان، قطب سینمای کودک و نوجوان شود

امام صادق علیه السالم فرمود:
كسی كه در فكر برآوردن نیاز برادر مؤمن مسلمان خود باشد تا 

زمانی كه در فكر نیاز او هست، خداوند نیز در )فکر( نیاز وی باشد. 
)نیازش را برطرف می کند(

حدیثروز
كــدام افتخــار باالتــر و واالتــر از اینكــه امریــكا بــا همــه ادعاهایــش و همــه ســاز و برگ هــای جنگــی اش و آن همــه 
ــاده و در دســت  ــوم عقب افت ــان ملت هــای مظل ــه دســت داشــتن ثروت هــای بی پای دولت هــای سرســپرده اش و ب

داشــتن تمام رســانه های گروهی، در مقابل ملت غیور ایران و كشــور حضرت بقیة هللا - ارواحنا 
لمقدمــه الفــدا - آنچنــان وامانــده و رســوا شــده اســت كــه نمی دانــد بــه كــه متوســل شــود! 

پایدرسامام؟هر؟

وصیتنامه الهی سیاسی امام

رسوایی امریکا

ــه  ــی در فضــای مجــازی ب »انقــالب اطالعات کیمیای وطن  
مرزهــای خانواده هــا رســوخ کــرده؛ ارتبــاط بیــن اعضــای 

خانواده ها به »30 دقیقه« رسیده است.«
ــه  ــات روزان ــای انتخاب ــه در روزه ــان اینک ــا بی ــاد ب ــر ارش وزی
ــل  ــت: تعام ــد، گف ــه می ش ــات مبادل ــارد اطالع ــا 3 میلی  2.5 ت
ــه  ــه؛ ب ــه شــدت کاهــش یافت ــی ب ــو و ســطوح عاطف و گفت وگ
ــه 30  ــا ب ــای خانواده ه ــن اعض ــادل بی ــاط و تب ــه ارتب ــوری ک ط

دقیقــه رســیده اســت.
بــه گــزارش کیمیــای وطــن به  نقــل از روابــط عمومی اســتانداری 
ــگ  ــورای فرهن ــری در ش ــی  امی ــا صالح ــید رض ــان، س اصفه
ــان در  ــتان اصفه ــت: اس ــار داش ــان اظه ــتان اصفه ــی اس عموم
ســال جــاری بــر روی آسیب شناســی در فضــای مجــازی 
ــز  ــوا متمرک ــد محت ــق تولی ــت فضــای مجــازی از طری و مدیری
 شــود؛ چــرا کــه اصفهــان، نمــاد و الگــوی فرهنــگ ملــی اســت 
ــور  ــازی در کش ــای مج ــوای فض ــد محت ــم دار تولی ــد پرچ و بای

ــد. باش
وی بــا بیــان اینکــه اســتاندار ســختکوش و دلســوز اســتان تمام 
ــرده اســت  ــذول ک ــرای پیشــرفت اســتان مب ــالش خــود را ب  ت
ــادی را  ــرکات زی ــمت، ب ــن س ــود در ای ــور خ ــدت حض و در م

ــازی  ــای مج ــه فض ــته، ب ــراه داش ــه هم ــتان ب ــن اس ــرای ای ب
ــالب  ــوم انق ــه س ــور در ده ــای کش ــزود: فض ــرد و اف ــاره ک اش
ــه  ــت و در ده ــواره و اینترن ــازی، ماه ــای مج ــر فض ــت تأثی تح
گرفتــه  قــرار  اجتماعــی  تأثیــر شــبکه های  تحــت   چهــارم 
و اســتان اصفهــان در ایــن خصــوص می توانــد گام هــای بزرگــی 

بــرای کشــور بــردارد.
وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســالمی بــا بیــان اینکــه در شــبکه های 
ــادل  ــی تب ــچ محدودیت ــدون هی ــر ب ــون نف ــی 45 میلی اجتماع
و  خانــواده  فرهنــگ،  حوزه هــای  دارنــد، گفــت:  اطالعــات 
ــه اســت. ــرار گرفت ــن فضــا ق ــر شــدید ای سیاســت تحــت تأثی
وی خاطرنشــان کــرد: بخــش عمــده فرهنــگ کشــور در فضــای 
مجــازی و شــبکه های اجتماعــی شــکل می گیــرد و بــا دســتور 
ــی فضــای مجــازی شــکل  ــالب، شــورای عال ــر معظــم انق رهب

گرفتــه اســت.
ــات  ــای انتخاب ــه در روزه ــه اینک ــاره ب ــا اش ــری ب ــی امی صالح
ــت:  ــد، گف ــه می ش ــات مبادل ــارد اطالع ــا 3 میلی ــه 2.5 ت روزان
ایــن یعنــی انقــالب اطالعاتــی جدیــد یــا غرق شــدگی اطالعــات 
و بایــد در ایــن خصــوص جهت گیــری روشــنی داشــته باشــیم.

ــن خصــوص وجــود دارد،  ــرد در ای ــه 3 رویک ــان اینک ــا بی وی ب

ــدگاه را  ــن دی ــت و ای ــی اس ــرد تقابل ــک رویک ــرد: ی ــح ک تصری
دارد کــه ایــن فضــا شــیطانی بــوده و زمینــه انحــراف را فراهــم 
ــارض  ــا در تع ــی م ــا اندیشــه دین ــی و ب ــد و اساســا غرب می کن

مســتقیم اســت.
ــی  ــر را انفعال ــرد دیگ ــالمی رویک ــاد اس ــگ و ارش ــر فرهن وزی
ــه فضــای  ــن رویکــرد اعــالم می شــود ک ــزود: در ای ــد و اف خوان
مجــازی، واقعیتــی اســت کــه بایــد پذیرفتــه شــود و محدودیــت 

انکارپذیــر نبــوده و بایــد کامــال تســلیم ایــن فضــا باشــیم.
وی بــه رویکــرد مدیریــت فضــای مجــازی اشــاره کــرد و افــزود: 
ــم  ــت و ه ــم فرص ــی ه ــبکه های اجتماع ــرد ش ــن رویک در ای
تهدیــد بــه شــمار مــی رود؛ بــه همیــن دلیــل پیچیدگــی بســیار 

زیــاد اســت.
ــی  ــالب اطالعات ــن انق ــرد: ای ــان ک ــری خاطرنش ــی  امی صالح
ــو  ــل و گفت وگ ــرده و تعام ــوخ ک ــا رس ــای خانواده ه ــه مرزه  ب
ــه طــوری کــه  ــه شــدت کاهــش داده؛ ب و ســطوح عاطفــی را ب
ــه  ــه 30 دقیق ــا را ب ــای خانواده ه ــن اعض ــادل بی ــاط و تب ارتب

ــت. ــانده اس رس
وی بــا بیــان اینکــه امــروز بیشــترین تأثیرپذیــری نوجوانــان از 
شــبکه های اجتماعــی اســت، افــزود: در ســال 95، 450 میلیــارد 
ــوده و پیش بینــی  ــه ای ب تومــان گــردش مالــی بازی هــای رایان
ــان  ــارد توم ــزار میلی ــه 3 ه ــده ب ــال آین ــه در 3 س ــود ک می ش

برســد.
ــن آمــار نشــان می دهــد کــه  ــه کــرد: ای ــری اضاف صالحــی امی
ــد  ــه بای ــت ک ــکل گیری اس ــال ش ــی در ح ــوچ فرهنگ ــک ک ی

ــود. ــت ش مدیری
وی افــزود: ســوءتغذیه فرهنگــی ســبب رشــد آســیب های 
اجتماعــی شــده و در حــال حاضــر مســئله بنیــادی آســیب های 
اجتماعــی بــه شــمار مــی رود کــه ریشــه آن چالش هــای 

فرهنگــی قلمــداد می شــود.
ــف  ــرد: ضع ــان ک ــالمی خاطرنش ــاد اس ــگ و ارش ــر فرهن وزی
عملکــرد مــا در ادوار گذشــته، به ویــژه در مدرســه می توانــد 
کــه  چــرا  باشــد؛  اجتماعــی  آســیب های  ایــن  ریشــه 
 آســیب های اجتماعــی امــروز بــه ســطح مدرســه رســیده 
آن،  زیرســاخت های  و  پــرورش  و  آمــوزش  بــه  توجــه  و 

اســت. جامعــه  فعلــی  نیــاز  مهم تریــن 
ــی ــبک زندگ ــازی در س ــای مج ــه فض ــه اینک ــاره ب ــا اش  وی ب
خــوراک، پوشــاک، روابــط اجتماعــی، آداب و ... تأثیــر شــگرف 

دارد، افــزود: مرزهــای فرهنگــی تخریــب شــده و مرزهــای 
جدیــدی شــکل نگرفتــه و بــر همین اســاس یکــی از کارکردهای 

اصلــی شــورای فرهنــگ عمومــی، تولیــد محتواســت.
صالحــی امیــری بــا بیــان اینکــه بایــد ایــن فضــا تولیــد شــود 
ــژه از ســوی معلمیــن، روحانیــون  ــوا به وی  و ضعــف تولیــد محت
و دانشــگاه ها بــا جدیــت از بیــن بــرود، افــزود: پیشــنهاد 
بــر روی  اصفهــان  اســتان  می کنــم کــه در ســال جــاری 
آسیب شناســی در فضــای مجــازی و مدیریــت شــبکه های 

اجتماعــی از طریــق تولیــد محتــوا متمرکــز شــود.
وی افــزود: صدهــا نمونــه فعالیت هــای اخالقــی از جملــه 
ــوان  ــه ای می ت ــه ای و دو دقیق ــک دقیق ــی ی ــای اخالق پیام ه
در فضــای مجــازی تولیــد کــرد و جریــان تولیــد محتــوا را شــکل 

داد.
وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســالمی خاطرنشــان کــرد: اصفهــان بــه 
 لحــاظ تکنیــک و نیــروی انســانی، نمــاد فرهنگــی کشــور اســت 
ــد  ــی رود و بای ــمار م ــه ش ــور ب ــی کش ــای مل ــی از کانون ه و یک

ــم. ــاز کنی ــان آغ ــن حرکــت کشــوری را از اصفه ای
ــام کتابخانه هــای  ــه در ســال 2020 شــاید تم ــان اینک ــا بی وی ب
ــا  ــازی ب ــای مج ــتر فض ــزود: در بس ــود، اف ــی ش ــان موبایل جه
ــا  ــه درب خانه ه ــون کاال ب ــک میلی حــذف واســطه ها، حــدود ی
ــاد، درس  ــی اقتص ــه راحت ــمند ب ــی هوش ــا گوش ــد و ب می رس

ــد. ــد ش ــط کار و ... اداره خواه محی
صالحــی امیــری تصریــح کــرد: برندســازی در فضــای مجــازی 
و هویت ســازی، امــروزه حتــی در اقتصــاد هــم حــرف اول 
را می زنــد و دغدغــه اصلــی مــن در دهــه چهــارم انقــالب 
ــت. ــازی اس ــای مج ــتر فض ــگ در بس ــر فرهن ــای تغیی الگوه

مکتــوب  نشــریه  جامعــه  افــراد  درصــد   3 افــزود:   وی 
و 37 درصــد در فضــای مجــازی مطالعــه می کننــد و بــر همیــن 
ــوزش  ــه آم ــا ب ــبکه را صرف ــد ش ــیما چن ــد صداوس ــاس بای اس

فرهنــگ و آمــوزش فضــای مجــازی اختصــاص دهــد.
ــر اینکــه فضــای  ــد ب ــا تأکی ــر فرهنــگ و ارشــاد اســالمی ب وزی
مجــازی بایــد وارد مســاجد شــود، افــزود: مســجد بایــد خــود 
تولیدکننــده شــبکه اجتماعــی و محتــوای مــورد نیــاز ایــن 

شــبکه ها باشــد.
وی اضافــه کــرد: اصفهــان، نمــاد و الگــوی فرهنــگ ملــی اســت 
و نبایــد در ایــن اســتان آســیب های اجتماعــی وجــود داشــته و 

اصفهــان بایــد پرچــم دار تولیــد محتــوا در کشــور باشــد.

وزیر ارشاد در شورای فرهنگ عمومی استان اصفهان: 

اصفهان، پرچم دار تولید محتوا در کشور شود
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