
Eskimia.ir    ||   info@eskimia.ir    ||    ISSN 2476-4809    ||    سامانه پیامکی   3000573433 

هݤݤݤݤݤݤ وسع�ت وط�ن ه ای ٮݬݬݬݬݬݓ �ش د�ی
ا�ن

روزنامه کثیراالنتشار   ||  دوشنبه 26 تیرماه 1396  ||  22 شوال 1438  ||  17 جوالی 2017  ||  شماره 478  ||  سال سوم  ||   قیمت: 1000 تومان

این گوی و این میدان
در انتخابــات 29 اردیبهشــت، مــردم نمایندگان 
شــهرها  اداره  بــرای  شــهر  شــورای  در  را  خــود 

برگزیدنــد. فرقــی نمی کنــد افــراد برگزیــده وابســته بــه 
چــه گروهــی بــوده یــا چــه گرایشــی داشــته باشــند مهــم 
کــه آن عزیــزان خــود را بــرای خدمــت بــه  ایــن اســت 
گرایــش سیاســی خــود آمــاده و وقــف  مــردم بــه دور از 
صالبــت  و  قاطعیــت  بــا  و  کــرده  اراده  بایــد  کننــد؛ 

کننــد.  مشــکالت را یکــی پــس از دیگــری برطــرف 
همچنــان  شــهرداری ها  در  کــه  مشــکالتی  از  یکــی 
دیــده می شــود، عــدم شــفافیت مالــی اســت؛ تعرفه هــا 
نمی داننــد  مــردم  و  نیســت  مشــخص  مــردم  بــرای 
کــم، عــوارض  کــه تحــت عناوینــی چــون ترا پولــی را 
و ... می پردازنــد، محمــل قانونــی اش چیســت؟ زیــرا 

می شــود... دیــده 

ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید
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دستگیری یک »نفوذی آمریکایی«
حجت االســالم و المســلمین محســنی اژه ای، ســخنگوی دســتگاه 

کــه هــم  ــکا  گفــت: یکــی از عوامــل نفــوذی دوتابعیتــی امری قضــا 
کشــور خارجــی دیگــر را  تابعیــت امریــکا و هــم تابعیــت یــک 

کــه توســط  داشــت، بــا نفــوذ خاصــی وارد ایــران شــده بــود 
نیرو هــای وزارت اطالعــات شناســایی و دســتگیر...

در صفحه سیاست )2( بخوانید

 برگزاری دربی اصفهان
 در نقش جهان قطعی شد

صفحه  9

نگاهی به سریال »عاشقانه« 

| نه چندان عاشقانه   صفحه 10

رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه: 

 | ربا، فاصله طبقاتی را 
بیشتر می کند   صفحه 7

کاشان، تشنه حمایت مسئوالن  صنایع دستی 

 | کاشان، قطب 
کشور   صفحه 4 مخمل بافی 

 | 7 اقدام مالی 
کوچک اما مؤثر   صفحه 3

 | اجرای طرح »شوق زیارت« 
 ویژه مددجویان کمیته امداد 

در چهارمحال و بختیاری   صفحه 5

 در دیدار خسرو معتضد 
ح شد: با شهردار اصفهان مطر

 | اصفهان، مینیاتور 
شهرهای ایران است   صفحه 12

کشور  بنیانگذار اولین سیرک بدون حیوان در 
کرد: کیمیای وطن عنوان  گفت وگو با  در 

| ممنوعیت استفاده از 
کارگران خارجی در سیرک ها

صفحه 5

رئیس دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان در 
استان اصفهان در گفت وگو با کیمیای وطن: 

 شورای نگهبان 
تنها مفسر قانون اساسی

صفحه 12

روزنامه برگزیده فرهنگستان زبان و ادب فاریساخبار روز

با اتفاق آرای هیئت امنا

 »فرهاد رهبر«
 رئیس دانشگاه آزاد شد
صفحه 2

قابل توجه مودیان محترم مالیاتی
)اشخاص حقوقی و صاحبان درآمد امالک جاری(

مهلت ارائه الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی عملکرد 

طریق  از  مربوطه  مالیات  پرداخت  و   95 سال 

سامانه www.tax.gov.ir حداکثر تا پایان تیرماه 

سال جاری می باشد.
روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان م الف 62071

در صفحه اصفهان )4( بخوانید

کارفرمایان استان اصفهان عنوان شد:  در نشست اعضای هیئت مدیره انجمن های صنفی 

زنان، بیشترین قربانیان قرارداد سفیدامضا
بیش از ٢٣ هزار نفر در استان اصفهان تحت پوشش بیمه بیکاری هستند
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 مدارس »نشان 
استاندارد« می گیرند

صفحه 11
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ــانه های  ــه از نش ــاده رویی ک ــده و گش ــد خن بی تردی
مومــن اســت ســبب جــذب بــوده و می توانــد 
را خوشــایند کنــد؛ چنانچــه  دیــن و مســلمانی 
تروشــرویی و عبوســی چهــره ســبب دفــع و دوری 
ــده  ــود کــه خن ــد مراقــب ب افــراد می شــود؛ امــا بای
ــدش  ــت و  ح ــاز اس ــا مج ــا کج ــاده رویی ت و گش

چیســت و کجــا بایــد ترمــز را کشــید؟ 
بایــد  و  می آیــد  پیــش  مــزاح  پــی  در  خنــده 
حــدودش را شــناخت. زیــاده روی در مــزاح مذمــوم 
دانســته و در شــریعت مقــدس نهــی شــده اســت؛ 
زیــرا باعــث ســبکی و کم وقــاری و موجــب ســقوط 
ــد و از  ــود، دل را می میران ــواری می ش ــت و خ مهاب
آخــرت غفلــت مــی آورد؛ چــه بســا موجــب عــداوت 
و دشــمنی دوســتان یــا ســبب آزردن و خجــل 

ــود.  ــران ش ــاختن دیگ س
اســت  بــازی  همچنــان کــه گفته انــد: »بســیار 
ــت  ــت اس ــن جه ــد«؛ از ای ــدی می کش ــه ج ــه ب ک
ــوخی  ــأن ش ــب ش ــردم صاح ــا م ــد: »ب ــه گفته ان ک
مکــن کــه کینــه تــو را در دل می گیرنــد و بــا مــردم 
دون و پســت نیــز شــوخی مکــن کــه هیبــت تــو از 
ــدا  ــت پی ــو جرئ ــه ت نظرشــان ســاقط می شــود و ب

می کننــد و ســخن زشــت می گوینــد.«
ــتان را  ــرد و دوس ــرو را می ب ــوخی، آب ــد: »ش گفته ان

ــد.«  از آدمــی جــدا می کن
بعضــی گفته انــد: »هــر چیــزی تخمــی دارد و تخــم 

دشــمنی، شــوخی اســت.« 
از مفاســد شــوخی آن اســت کــه دهــان را بــه 
بــه خنــده  را  آدمــی  هرزه خنــدی می گشــاید و 
مــی آورد؛ خنــده، دل را تاریــک و آبــرو و وقــار را 
تمــام می کنــد. از ایــن جهــت خــدای تعالــی نهــی 
ــم  ــیار ک ــًا«؛ »بس ــوا قلی ــوده: »فلیضحک از آن فرم

ــد!«  بخندی
متوجــه باشــیم کــه تبســم محمــدی بــا خنده هــای 
ــت  ــکی نیس ــش دارد. ش ــاوت فاح ــده تف غافل کنن
کــه خنــده بســیار، عامــت غفلــت از آخــرت و 
ــوم،  ــده مذم ــه خن ــد ک ــی نمان ــت. مخف ــرگ اس م
ــا صــدا باشــد؛ امــا تبســم کــه  قهقهــه اســت کــه ب
او نشــنود، مذمــوم نیســت؛  از  کســی صدایــی 
بلکــه محمــود اســت و تبســم کــردن پیامبــر)ص( 

ــت.  ــهور اس ــروف و مش مع
همچنیــن شــوخی و مــزاح مذمــوم در وقتــی اســت 
ــر  ــا مشــتمل ب ــد ی ــاده روی کن ــه کســی در آن زی ک
دروغ و غیبــت باشــد یــا باعــث آزردگــی و خجالــت 
دیگــری شــود. امــا مــزاح انــدک کــه از حــق تجــاوز 
ــذاء و  ــا ای ــل ی ــخن باط ــر س ــتمل ب ــود و مش نش
اهانتــی نباشــد و باعــث شــکفتگی خاطــری شــود، 

مذمــوم نیســت. 

بینالملل
وزیر خارجه انگلیس:

 برجام، بهترین گزینه 
برای جامعه جهانی است

ــالروز  ــن س ــبت دومی ــه  مناس ــس ب ــه انگلی ــر خارج وزی
امضــای برجــام، ضمــن تاکیــد بــر کارآمــدی برجــام اعــام 
کــرد کــه ایــن توافــق بهتریــن گزینــه بــرای جامعــه  جهانــی 
اســت.وزیر امــور خارجــه انگلیــس بــا انتشــار بیانیــه ای بــه 
مناســبت دومیــن ســالروز امضــای برجــام گفــت: انگلیــس 
بــه همــراه ســایر اعضــای جامعــه جهانــی بــه تــاش ادامــه 
ــه موفقیــت  ــد اجــرای توافــق ب ــا تضمیــن کن خواهــد داد ت
ــرای امنیــت  منجــر خواهــد شــد و دســتاوردهای واقعــی ب
جهانــی و منــع گســترش هســته ای در کنــار منافــع ملموس 

بــرای ایرانیــان خواهــد داشــت.
در ادامــه  ایــن بیانیــه آمــده اســت: تصــور کنیــد کــه 
مقامــات ایــران تنهــا چنــد هفتــه یــا چنــد مــاه بــا دســتیابی 
ــه داشــتند؛ در آن صــورت یــک  ــه ســاح هســته ای فاصل ب
مشــکل جدیــد بــه بحران هــای خاورمیانــه اضافــه می شــد. 
ــرای  ــه ب ــن گزین ــوده و بهتری ــر ب ــام موث ــا برج ــر م ــه نظ ب

ــی اســت. ــه  جهان جامع
ــران همــواره ضمــن تاکیــد  مقامــات جمهــوری اســامی ای
بــر صلح آمیــز بــودن برنامــه  هســته ای کشــورمان، ادعاهــای 

واهــی غربی هــا را در این بــاره رد کرده انــد.
ایــن بیانیــه می افزایــد: ایــران پیــش از امضــای برجــام در 
حــال ســاخت ســانتریفیوژهای بیشــتر بــود و ممکــن بــود 
ــا  ــاز دارد، ت ــرای ســاخت ســاح هســته ای نی ــه ب ــی ک زمان

چنــد هفتــه کاهــش یابــد. 
ــا  ــال ت ــل یک س ــام حداق ــطه  برج ــه واس ــران ب ــروز ای ام
بازرســی های  دارد.  فاصلــه  هســته ای  ســاح  ســاخت 
ــه برجــام  انجام شــده نشــان می دهــد کــه تاکنــون ایــران ب
پایبنــد مانــده اســت.به گفتــه  جانســون، ایــران بــدون وجــود 
برجــام بیشــترین آزادی عمــل را در برنامــه  هســته ای خــود 
ــا  ــکات م ــه  مش ــود هم ــرار نب ــز ق ــام هرگ ــت. برج می یاف
ــران  ــای ای ــون دخالت ه ــم اکن ــد. ه ــل کن ــران را ح ــا ای ب
باعــث ایجــاد بحــران در یمــن و ســوریه شــده اســت. مــن 
احســاس آمریــکا را دربــاره بــه نقــش مداخله جویانــه ایــران 
ــور در  ــن کش ــار ای ــس کن ــم و انگلی ــه درک می کن در منطق
مقابلــه بــا دخالت هــای ایــران در منطقــه خواهــد ایســتاد.

غــرب  می شــود کــه  مطــرح  حالــی  در  ادعاهــا  ایــن 
پشــتیبانی تســلیحاتی و مالــی از تروریســم را توســط 
می گیــرد.  نادیــده  منطقــه  عربــی  بعضــی کشــورهای 

پســت واشــینگتن 

سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس: 
 افزایش کمیسیون شوراها 

به ۲۳ عضو 
اصغــر ســلیمی، ســخنگوی کمیســیون شــوراها و امــور 
ــه جلســه  ــا اشــاره ب ــس شــورای اســامی، ب ــی مجل داخل
کمیســیون متبوعــش، اظهار داشــت: در جلســه روز گذشــته 
ــه  ــا نام ــس ب ــان دوره ای مجل ــده می ــیون، 4 نماین کمیس
علــی الریجانــی، رئیــس مجلــس، بــه عضویــت کمیســیون 

ــد.  ــی درآمدن ــور داخل شــوراها و ام
وی افــزود: بــر ایــن اســاس حســن کامــران نماینــده مــردم 
ــی  ــدر  لنگــه، عل ــده مــردم بن ــادر شــریفی نماین ــان، ن اصفه
جلیلــی نماینــده مــردم مراغــه، بیــت هللا عبداللهــی نماینــده 
اهــر و هریــس بــه اعضــای کمیســیون شــوراهای مجلــس 
ــن  ــداد اعضــای ای ــن اســاس تع ــر ای ــه ب ــه شــدند ک اضاف
کمیســیون از 19 بــه 23 عضــو افزایــش پیــدا کــرد. تســنیم

کوتاهازسیاست
رئیس مجلس شورای اسالمی:

 وزرای آینده باید شجاعت 
حل مشکالت را داشته باشند 

ــامی  ــورای اس ــس ش ــس مجل ــی، رئی ــی الریجان عل
و  واژه  هیــچ  عدالــت  مفهــوم  در  داشــت:  اظهــار 
جملــه ای جــز اینکــه هــر چیــزی جــای خــودش قــرار 
ــری  ــت حداکث ــد دول ــت نبای ــم؛ دول ــرد، نیافت می گی
باشــد و بایــد بگذاریــم مــردم انتخــاب کننــد، انتخابــی 
بنابرایــن  آزاد؛  و تحصیلــی  علــم  و همچنیــن  آزاد 
سیســتم های دیوانــی نبایــد جایگزیــن آن شــوند.

ــادآور شــد: ســازمان برنامــه و  ــن ی ــی همچنی الریجان
ــه مــا الیحــه  ــرای رتــق و فتــق، ب بودجــه هــر ســال ب
ــت  ــه ای در کیفی ــا حادث ــد؛ ام ــه می ده ــه را ارائ بودج

نمی دهــد. رخ  کار 
وی اضافــه کــرد: اگــر مــا گفتیــم دولــت بایــد چابــک 
ــه  ــی ادام ــه روال قبل ــن اســت ک ــل ای ــه دلی شــود، ب
پیــدا نکنــد؛ امــا بــا تکــرار رونــد گذشــته اتفــاق خاصــی 

نخواهــد افتــاد.
رئیــس مجلــس شــورای اســامی بــا بیــان اینکــه مــا 
بــدون اصــاح بعضــی نظامــات آموزشــی نمی توانیــم 
ــح  رشــد و توفیقــی در توســعه داشــته باشــیم، تصری
کــرد: وزرای آینــده بایــد شــجاعت داشــته باشــند کــه 
ــد؛  ــمت آن برون ــه س ــد ب ــکات را می بینن ــی مش وقت

نــه اینکــه فقــط در جلســات درددل کننــد.
وی ادامــه داد: رجــال ملــی کســانی هســتند کــه وقتی 
بــا مشــکات مواجــه می شــوند، بگوینــد مــا دو، ســه 
ــن  ــم؛ بنابرای ــل می کنی ــکات را ح ــن مش ــورد از ای م
بــه تأخیــر انداختــن مشــکات روزمرگــی خواهــد بــود.

ــا  ــود ب ــخنان خ ــری از س ــش دیگ ــی در بخ الریجان
تأکیــد بــر ســاز و کارهایــی در حــوزه بودجه  ریــزی 
بــر مبنــای عملکــرد در کشــور عنــوان کــرد: نــگاه کلــی 
بــه وضعیــت کشــور عــزم همــه را بــه ســمت ایــن کار 

ســوق می دهــد.
وی اضافــه کــرد: در نظــام آموزشــی و اقتصــادی 
ــن  ــرد؛ در عی ــم بگی ــرد تصمی ــه اول ف ــد در درج بای
حــال امنیــت مــردم حفــظ شــود کــه بتواننــد در ایــن 
مســابقه شــرکت کننــد؛ همچنیــن تمهیــدی بــرای این 
ــکوفا  ــراد ش ــتعداد اف ــا اس ــود ت ــم ش ــوع فراه موض
ــرای همــه یکســان  ــون هــم بایــد ب شــود و البتــه قان

ــود. فــارس ــت ش رعای

سرمقاله
به قلم مدیرمسئول

این گوی و این میدان
همــه اعــداد قابــل تغییــر اســت؛ اگــر متقاضــی بــه 
ــرد؛  ــف می گی ــد، تخفی ــه کن ــورا مراجع ــای ش اعض
ــی  ــه کس ــا چ ــت ت ــاوت اس ــا متف ــه تخفیف ه البت

شــما را معرفــی کــرده باشــد.
شــوراها  جدیــد  اعضــای  ســالی کــه  چهــار  در 
پیــش  رو دارنــد، خــوب اســت از وجــود افــراد 
آگاه و توانمنــد و انســان های شــریف و حق جــو 
و حق گــو کــه در دوران مختلــف انقــاب مراتــب 
ازخودگذشــتگی، روح خدمتگــزاری و مبــارزه بــا 
فســاد خــود را عمــا بــه اثبــات رســاندند، بــه عنــوان 
مشــاور و روشــن کننده مســیر حرکــت شــورای 
پنجــم اســتفاده کننــد؛ ایــن کمتریــن انتظــاری 
ــهرهای  ــژه ش ــهرها، به وی ــهروندان ش ــه ش ــت ک اس
ــد؛ چــرا  ــزرگ از شــوراهای شــهر دوره پنجــم دارن ب
کــه بــا حضــور چهره هــای صالــح متخصــص و 
ــای  ــار اعض ــاور در کن ــوان مش ــه عن ــناس ب دردش
ــب  ــل مصائ ــه ح ــم در زمین ــورای پنج ــرم ش محت
و  شــهری  مدیریــت  ســاختاری  آســیب های  و 
اولویت هــای اجرایــی، ایــن شــورا خواهــد توانســت 
بــدون نیــاز بــه در پیــش گرفتــن سیاســت آزمــون 
و خطــا، انتظــارات و مطالبــات ده هــا و صدهــا هــزار 

ــازد.  ــرآورده س ــهروند را ب ش
ــهر  ــورای ش ــهروندان از ش ــر ش ــزرگ دیگ ــار ب انتظ
از  شــورا  ایــن  اعضــای  جــدی  پرهیــز  پنجــم 
هرگونــه سیاســت بازی و سیاســت زدگی در اداره 
ــوع  ــا موض ــاط ب ــژه در ارتب ــورا و به وی ــن ش ــور ای ام
بســیار سرنوشت ســاز انتخــاب شــهرداران آینــده 
ــران  ــد از بازیگ ــه نبای ــه هیچ وج ــه ب ــت ک شهرهاس
ــن  ــه بدتری ــرا ک ــند؛ چ ــده باش ــی شناخته ش سیاس
خطــری کــه شــورای شــهر و آینــده شــهرها به ویــژه 
انتخــاب  تهدیــد می کنــد،  را  بــزرگ   شــهرهای 
ــد  ــان توانمن ــک انس ــای ی ــه ج ــی ب ــردی سیاس ف
ــه  ــه نیازهــای شــهری اســت ک ــد و آشــنا ب و کارآم
ــی  ــاص سیاس ــای خ ــدون جهت گیری ه ــد ب بتوان
صالح تریــن  و  باتجربه تریــن  بااســتعدادترین، 
ــه  ــهر ب ــور ش ــارکت در اداره ام ــرای مش ــا را ب نیروه
ــد  ــد؛ کســی کــه بدان ــا خــود دعــوت کن همــکاری ب
شــهروندان چــه می خواهنــد و چــه کمبودهایــی 

را می رنجانــد.  آنــان 
ــک  ــا ی ــردم را تنه ــزرگ م ــم و ب ــته های مه خواس
ــتقل،  ــی، مس ــای سیاس ــارغ از زدوبنده ــهردار ف ش
و  مدیریتــی  مفیــد  تجربه هــای  دارای  مردمــی، 
اجرایــی، خوشــنام و دارای حســن شــهرت کــه 
ــد  ــد، می توان ــود بدان ــت خ ــی  نعم ــهروندان را ول ش

ــازد.  ــرآورده س ب
خوشــبختانه اگــر اعضــای شــورای شــهر پنجم ســعه 
ــد و از اصــل شایسته ســاالری  ــه خــرج دهن  صــدر ب
پیــروی کننــد، امــکان پیــدا کــردن چنیــن مدیرانــی 
در جامعــه امــروز مــا کامــا امکان پذیــر اســت؛ زیــرا 
مــا از نیــروی انســانی غنــی هســتیم؛ مشــروط بــر 
اینکــه اصــرار بــر انتخــاب سیاســی محــض نداشــته 
باشــد؛ زیــرا انتصــاب چهره هــای سیاســی  بــه 
ِســَمت شــهردار بــا اقبــال و اجمــاع عمومــی همــراه 
نخواهــد بــود و بــه شــائبه ســپرده شــدن مدیریــت 
شــهری بــه یــک جنــاح سیاســی خــاص را در افــکار 

عمومــی دامــن خواهــد زد. 
ایــن میــدان، امــروز نوبــت بــه  ایــن گــوی و 
منتخبــان دوره پنجــم رســیده کــه بــرای یــک دوره 
بــا قــوت و قــدرت و نیــت کامــل خدمــت وارد شــوند 
و ان شــاءهللا پایــان و ســرانجام خوبــی داشــته 

ــند. باش

محســنی  المســلمین  و  حجت االســام 
اژه ای، ســخنگوی دســتگاه قضــا، در جریــان 
ــا اصحــاب رســانه  ــری خــود ب نشســت خب
آرزوی  و  خوشــامدگویی  ضمــن  ابتــدا  در 
شــفای عاجــل بــرای همــه بیمــاران، به ویــژه 
یکــی از همــکاران رســانه ای اظهــار کــرد: در 
ــث  ــم؛ بح ــرح می کن ــه ای را مط ــدا نکت ابت
ــرد  ــک ف ــه توســط ی دختربچــه ای اســت ک
مجــرم بــه قتــل رســید و در همــان لحظــه که 
ــود شــده،  ــن دختربچــه مفق ــام شــد ای اع
ــروی  ــه نی ــتانی از جمل ــئوالن اس ــه مس هم
انتظامــی، نیرو هــای امــدادی و هــال احمــر 
و دادســتانی و ســایر دســتگاه ها بــا جدیــت 
تمــام و بافاصلــه وارد کار شــدند و همــه 
انجــام  را  الزم  بازرســی های  و  بررســی ها 

ــد. دادن
محســنی  المســلمین  و  حجت االســام 
ــتان  ــی اس ــتگاه قضای ــه داد: دس اژه ای ادام

ــوع  ــر موض ــه اول پیگی ــت از لحظ ــا جدی ب
ــوده و ریاســت محتــرم قــوه قضائیــه نیــز  ب
تأکیــد کردنــد کــه هرچــه ســریع تر بــه ایــن 

ــود. ــیدگی ش ــده رس پرون
 وی در ادامــه بــا اشــاره بــه اقدامــات بانــک 
شــرکت های  ســاماندهی  بــرای  مرکــزی 
تعاونــی اعتبــاری گفــت: رئیــس بانــک 
مرکــزی و مســئوالن ایــن بانــک تــاش 
تعاونــی  تــا شــرکت های  دارنــد  وافــری 
جلــوی  کننــد،  ســاماندهی  را  اعتبــاری 
ندارنــد  را کــه مجــوز  فعالیــت آن هایــی 
بگیرنــد، آن هایــی را کــه از مرجــع قبلــی 
مرتکــب  امــا  دریافــت کرده انــد،  مجــوز 
تخلفاتــی شــده اند یــا اصــاح کننــد یــا اگــر 
الزم اســت منحــل کننــد یــا جلــوی فعالیــت 
ــی را  ــه شــود و آن های ــا گرفت غیرمجــاز آن ه
ــود  ــت خ ــیر درس ــه مس ــت، ب ــه الزم اس ک
هدایــت کننــد؛ ایــن کار خــوب اســت و مــن 

دوبــاره از بانــک مرکــزی بــرای اقــدام جهــت 
اعتبــاری  تعاونی هــای  ایــن  ســاماندهی 
تشــکر می کنــم و قــوه قضائیــه نیــز نهایــت 
ــه  ــن رابط ــا در ای ــرد ت ــد ک ــک را خواه کم

ــود.  ــظ ش ــردم حف ــوق م حق
مــن بــه مــردم امیــدواری می دهــم کــه 
ــک مرکــزی  ــام بان ــن اهتم ــه ای ــا توجــه ب ب
ــی  ــاءهللا حق ــه، ان ش ــوه قضائی ــک ق و کم
ــن  ــد ای ــه بای ــود؛ البت ــع نش ــی ضای از کس
توصیــه را داشــته باشــم کــه در ســاماندهی 
خــود و احیــای حــق مــردم تســریع داشــته 

ــند. باش
ــل  ــی از عوام ــرد: یک ــار ک ــه اظه وی در ادام
نفــوذی دوتابعیتــی امریــکا کــه هــم تابعیــت 
امریــکا و هــم تابعیــت یــک کشــور خارجــی 
دیگــر را داشــت، بــا نفــوذ خاصــی وارد ایــران 
شــده بــود کــه توســط نیرو هــای وزارت 
اطاعــات شناســایی و دســتگیر و محــرز 
شــد کــه وی در جهــت جمــع آوری اطاعــات 
فعالیــت می کنــد و در بحــث نفــوذ دخالــت 

داشــته اســت.
 پرونــده ایــن فــرد بــه دادگاه رفــت و در 
ــه 1۰ ســال حبــس محکــوم  ــدوی ب دادگاه ب
شــد کــه البتــه ایــن حکــم قابــل اعتــراض و 

تجدیــد نظرخواهــی اســت و چنانچــه حکــم 
ــکا  ــه امری ــتقیما از ناحی ــه مس ــرد ک ــن ف ای
هدایــت می شــده، قطعــی شــد، شــاید مــن 
ــی  ــه اقدامات ــه چ ــم ک ــح ده ــتر توضی بیش

داشــته اســت. 

بــا  ادامــه  اول قــوه قضائیــه در  معــاون 
ــه اقدامــات فرهنگــی صورت گرفتــه  اشــاره ب
در ســازمان زندان هــا گفــت: در ســنوات 
 9۵ و   94 ســال های  در  به ویــژه  گذشــته 
اقدامــات فرهنگــی در ســطح قــوه قضائیــه، 
لحــاظ  بــه  زندان هــا  ســازمان  به ویــژه 
ــی و بودجــه ای تقویــت  ســاختاری و امکانات

شــد کــه ایــن امــر اکنــون آثــار خــود را 
می دهــد. نشــان 

وی ادامــه داد: یکــی از کار هــای مؤثــر در 
ــا  ــان ب ــس زندانی ــاط و ان ــش ارتب ــن بخ ای
ــان  ــتان آذربایج ــط در اس ــت. فق ــرآن اس ق
شــرقی هــزار و 719 نفــر توانســتند بــا قــرآن 
ــل و  ــت و تفســیر و ترتی در بخش هــای قرائ
حفــظ انــس بگیرنــد و همچنیــن 24۵ نفــر 
نیــز توانســتند از یــک جــزء تــا کل قــرآن را 

حفــظ کننــد.
محســنی  المســلمین  و  حجت االســام 
ــوی  ــرآن از س ــظ ق ــر حف ــت: خب اژه ای گف
ــان بســیار مســرت بخش اســت؛  ــن زندانی ای
اســتان  بــه  تنهــا  موضــوع  ایــن  البتــه 
ــدارد و در  ــاص ن ــرقی اختص ــان ش آذربایج
اســتان مرکــزی هــم در ایــن زمینــه شــاهد 

ــتیم. ــی هس ــب توجه ــد جال رش
خاطرنشــان  قضائیــه  قــوه  اول  معــاون   
ــران  ــام جب ــی در مق ــرد: چنانچــه مجرمین ک
مافــات باشــند و از گذشــته خــود پشــیمان 
ــاق صــورت  ــان ارف ــا در حــق آن شــوند، حتم
ــف  ــامل تخفی ــه اول ش ــرد؛ در مرحل می گی
ــمول  ــا مش ــه بس ــوند و چ ــازات می ش مج

ــد. میــزان ــرار گیرن ــز ق ــو نی عف

سخنگوی قوه قضائیه:

یک عامل نفوذی آمریکا دستگیر 
و به 10 سال حبس محکوم شد

ادامه از صفحه اول

ــت:   ــه آزادســازی موصــل گف ــا اشــاره ب ــی ب ــم رضای محمدابراهی
ــراق و  ــرای ع ــی ب ــیار گرانبهای ــتاورد بس ــل، دس ــازی موص آزادس
ــل آســیب دیده ای  ــراق از کشــور منفع محــور مقاومــت اســت. ع
کــه سیســتم دفاعــی اش از هــم پاشــیده بــود، بــه قــدرت 
ــی  ــادالت امنیت ــت در مع ــادر اس ــه ق ــده ک ــل ش ــه ای تبدی منطق

ــد.  ــا کن ــه نقــش ایف منطق
ــر  ــه ب ــده خمیــن در مجلــس افــزود:  عــراق امــروز مقتدران نماین
ــت از  ــا صیان ــی رود و ب ــش م ــش پی ــداف و منافع ــاس اه اس
کشــور می توانــد در امنیت بخشــی منطقــه نیــز نقــش ایفــا کنــد؛ 
ــد  ــراق چن ــل کاس ع ــازی موص ــا آزادس ــت ب ــوان گف ــذا می ت ل
پلــه ارتقــا یافــت. دیگــر بــا عــراق مقتــدر و تاثیرگــذار در معــادالت 
منطقــه مواجهیــم و عــراق کشــوری دســت و پــا بســته در برابــر 

ــت. ــی نیس ــکای فعل ــای  آمری طرح ه

ــه  ــان داد ک ــراق نش ــل ع ــا آزادی موص ــرد:  ب ــد ک ــی تاکی رضای
ــت  ــا مدیری ــد ب ــه بع ــن ب ــد و از ای ــاع کن ــود دف ــد از خ می توان
ــه  ــد ب ــش می توان ــاس ظرفیت های ــر اس ــی و ب ــات داخل اختاف

ــود.  ــل ش ــه تبدی ــد در منطق ــوری توانمن کش
وی بــا بیــان اینکــه »بــا ســقوط حاکمیــت رســمی داعــش دیگــر 
از ایــن دولــت خودخوانــده چیــزی باقــی نمانــده«، گفــت:  اکنــون 
تنهــا دو شــهر از آن مناطــق وســیع در عــراق بــرای داعــش باقــی 
مانــده کــه بــا یــک مــوج اولیــه بــه راحتــی قابــل پــس گرفتــن 
اســت. پیش بینــی می شــود کــه بــه زودی عــراق از لــوث داعــش 
پــاک شــود. وی در پایــان بــا بیــان اینکــه »آزادی موصــل 
ــر  ــه نظ ــت:  ب ــش دارد«، گف ــز بســیار نق ــادالت ســوریه نی در مع
ــاط  ــراق بس ــوریه و ع ــدان دور در س ــده ای نه چن ــد در آین می رس

داعــش برچیــده شــود. ایســنا

عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس: 

آزادی موصل، دستاورد گرانبهایی برای محور مقاومت است

سرلشکر صفوی:
 استقرار نیروی زمینی سپاه 

 در مرزهای شرقی 
برای امنیت پایدار است

ــتیار  ــوی، دس ــی صف ــید یحی ــکر س ــردار سرلش س
قــوا  معظــم کل  فرماندهــی  عالــی  مشــاور   و 
در بازدیــد از قــرارگاه منطقــه ای ثامن االئمــه)ع( 
ــرارگاه  ــن ق ــان ای ــان و معاون ــع فرمانده و در جم
ــتان  ــهدای اس ــره ش ــاد و خاط ــت ی ــا گرامیداش ب
شــاهد  نزدیــک  از  اینجانــب  خراســان گفــت: 
گرانقــدر  شــهدای  قهرمانی هــای  و  رشــادت ها 

شوشــتری،  شــهیدان  همچــون  اســتان،  ایــن 
بــوده ام. برونســی  و  محمــودزاده، کاوه 

صفــوی بــا اشــاره بــه شکســت راهبــردی آمریــکا از 
جمهــوری اســامی ایــران گفــت: قــدرت آمریــکا رو 
بــه افــول اســت و از ســال 2۰2۵ بــه بعــد قــدرت از 
غــرب جهــان بــه ســمت شــرق جهــان و قــاره آســیا 
)چیــن، روســیه و هنــد( بــه حرکــت درخواهــد آمد؛ 
در حــال حاضــر ایــران بــه عنــوان قــدرت منطقــه ای 
ــزود:  ــه غــرب آســیا مطــرح اســت.وی اف در منطق
شکســت های  تاکنــون   2۰۰1 ســال  از  آمریــکا 
ــه  ــا حمل ــده و ب ــل ش ــی را متحم ــردی فراوان راهب
ــردن  ــه ک ــراق و هزین ــتان و ع ــه افغانس ــی ب نظام

ــزار  ــد ه ــدن چن ــل ش ــون دالر و متحم ــد تریلی چن
ــر آنکــه تضعیــف شــده،  کشــته و زخمــی عــاوه ب
بــه اهــداف از پیــش تعییــن شــده خــود نرســیده 
ــکا  ــاف آمری ــون ائت ــه داد: هم اکن ــت.وی ادام اس
و صهیونیســت ها و ســعودی و ترکیــه و اردن بــا 
ــران، روســیه،  شکســت مواجــه شــده و ائتــاف ای
ــه پیــروزی رســیده اند  ــان ب ســوریه و حــزب هللا لبن
و بــه فضــل الهــی ایــران بــه یــک قــدرت منطقــه ای 

تبدیــل شــده اســت.
دســتیار و مشــاور عالــی فرماندهــی معظــم کل قــوا 
بــا اشــاره بــه تــاش دشــمنان در هــدف قــرار دادن 
امنیــت در داخــل کشــور گفــت: اولویــت دشــمنان 

خارجــی مــا خدشــه دار کــردن امنیت داخلی کشــور 
در ابعــاد مختلــف سیاســی، اقتصــادی، فرهنگــی و 
امنیتــی اســت و اســتقرار نیــروی زمینــی ســپاه در 
مناطــق مرزهــای شــرقی کشــور در جهــت ثبــات و 
اســتقرار امنیــت پایــدار در شــرق کشــور اســت؛ در 
ایــن راســتا نیــز دولــت بایــد هزینه هــای اســتقرار 
امنیــت پایــدار را در مرزهــای شــرقی بپــردازد؛ 
ــرای  ــه اج ــدار زمین ــت پای ــن امنی ــه تامی ــرا ک چ
برنامه هــای پنــج ســاله ششــم دولــت را در مناطــق 
شــرقی کشــور یعنــی اســتان های سیســتان و 
بلوچســتان و خراســان جنوبــی و خراســان رضــوی 

ــد. مهــر ــم می کن ــمالی فراه و ش

امنیت
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،،
یکــی از عوامــل نفــوذی دوتابعیتــی 
امریــکا کــه هم تابعیــت امریکا و هم 
تابعیــت یــک کشــور خارجــی دیگــر را 
داشــت، بــا نفــوذ خاصــی وارد ایــران 
شــده بود که توســط نیرو های وزارت 
اطالعــات شناســایی و دســتگیر شــد

رئیس سازمان انرژی اتمی:

 در مذاکرات می توانستیم بهتر عمل کنیم

ــس  ــده مجل ــر، نماین ــرهللا پژمان ف ــام نص حجت االس
گفــت: ایــن روزهــا پــس از گذشــت 2 ســال از نهایــی 
شــدن برجــام هنــوز بــه ســؤاالت مــردم در ایــن 
ــی  ــای آن حت ــت پرده ه ــخ داده و پش ــوص پاس خص
ــرد  ــه ب ــوم نشــده اســت ک ــز معل ــدگان نی ــرای نماین ب
ــوده و  ــول ایــن ســند چــه ب جمهــوری اســامی در قب

ــت. ــده اس ــق ش ــا محق ــک از وعده ه ــدام ی ک
بــا  بــود کــه  برجــام، کهنه پیراهنــی  افــزود:  وی 
وجــود 2۰ و چنــد وصلــه ای کــه از طــرف شــورای 
عالــی امنیــت ملــی مجلــس شــورای اســامی و 
ــا بخشــی از  ــر آن زده شــد ت ــری ب ــام معظــم رهب مق
ــی  ــه بی وفای ــا ب ــود، ام ــیده ش ــوراخ های آن پوش  س
ــا از  ــا نه تنه ــا و اروپایی ه ــح آمریکایی ه و نقــض صری
طــرف مســئولین،  رئیس جمهــور و وزارت امــور خارجــه 
پاســخی داده و مقابــل بــه مثــل نشــد، بلکــه در داخــل 
کشــور فضایــی را ایجــاد کردنــد کــه کســی راجــع بــه 

آن، صحبــت نکنــد.
نماینــده مــردم  حجت االســام نصــرهللا پژمان فــر 
ــار داشــت:  ــس شــورای اســامی اظه مشــهد در مجل
متاســفانه برجــام هولوکاســتی شــده کــه کســی حــق 
حــرف زدن دربــاره آن را نــدارد. امــروز کــه بــازار 
ــدا  ــق پی ــه شــدت رون ــکا ب ــا و آمری الگوگیــری از اروپ
کــرده، مثــل ســند 2۰3۰ و امثــال آن مــردم مــا نگــران 

ــه  ــد ب ــی بخواه ــر کس ــم اگ ــران ه ــه در ای ــتند ک هس
بپــردازد، همــان معاملــه ای کــه  مباحــث برجــام 
در اروپــا و آمریــکا بــا واردشــوندگان بــه موضــوع 
ــرد. ــورت گی ــز ص ــا نی ــود، در اینج ــت می ش هولوکاس

ــر کشــور خاطرنشــان کــرد:  ــه وزی پژمان فــر خطــاب ب
مشــکات ســهامداران شــرکت پدیــده، مســئله ای 
ــت.  ــار آن گذش ــوان از کن ــی بت ــه راحت ــه ب ــت ک نیس
شــما بــه برنــد و اعتبــار ایــن مجموعــه صدمــه زدیــد 
ــه در  ــند ک ــروز می ترس ــرمایه گذاران ام ــردم و س و م
ــد  ــاز می گویی ــد. ب ــرمایه گذاری کنن ــه س ــن مجموع ای

ــدارد؟  ــه مــا ربطــی ن ب
نماینــده مــردم  حجت االســام نصــرهللا پژمان فــر 
افــزود:  اســامی  شــورای  مجلــس  در  مشــهد 
ــی  ــک بقال ــه ای ی ــه و پس کوچ ــر در کوچ ــروز اگ ام
ــه کار  ــتگاه از ادام ــن دس ــد، چندی ــه کار کن ــروع ب ش
ــا چــه  ــای ســیف شــما ب ــد. آق ــری می کنن آن جلوگی
ــاری  ــی و اعتب ــه مؤسســات مال ــد ک ــی می گویی مبنای
ــون  ــا قان ــد؛ آی ــی کار کرده ان ــپین غیرقانون ــل کاس مث
ــه دســتگاه شــما فقــط مجــوز بدهــد؟  ــن اســت ک ای
ــروز در صــورت پاســخ  ــون شــما هســتید؟ ام ــا قان آی
ــما  ــه ش ــد ک ــردم بدانی ــته های م ــه خواس ــدادن ب ن
ــا تصمیــم بی حســاب خــود  هســتید کــه ایــن کار را ب

فــارس امنیتــی کرده ایــد. 

نصرهللا پژمان فر، نماینده مجلس:

هنوز به سؤاالت مردم درباره مردم پاسخ داده نشده

علی اکبــر صالحــی، رئیــس ســازمان انــرژی اتمــی در 
ــی  ــن همایــش اســتادان و دانشــجویان ایران یازدهمی
ــوص  ــرد: درخص ــار ک ــهد اظه ــور در مش ــارج از کش خ
ــد  ــه بای ــی مطــرح شــده ک برجــام بحث هــای مختلف

ــه بــه موضوعــات نــگاه کنیــم. منصفان
ــم  ــد چــه کاری را انجــام می دادی ــا بای ــزود: م  وی اف
کــه تحریم هــا برداشــته می شــد؟ ایــن تفکــر غلطــی 
ــده  ــم مذاکره کنن ــای تی ــم اعض ــر کنی ــه فک ــت ک اس
ــه  ــد ک ــف می کردن ــن تکلی ــرات را تعیی ــخصا مذاک ش
ــه ایــن معناســت کــه کشــور متولــی و  ایــن ســخن ب

ــدارد. مســئولی ن
 رئیــس ســازمان انــرژی اتمــی خاطرنشــان کــرد: مــا 
در مذاکــرات هســته ای چارچــوب مشــخصی داشــتیم 
و خــط قرمزهــا نیــز تعییــن شــده بــود کــه همــه ایــن 

موضوعــات در آینــده، روشــن خواهــد شــد.
 صالحــی تصریــح کــرد: دشــمن می خواســت مــا 
توســعه،  تحقیــق،  در چرخــه هســته ای خودمــان 
امــا  باشــیم؛  نداشــته  را  غنی ســازی  و  اســتخراج 
امــروز همــه این هــا را در اختیــار داریــم و ذخایــر 
ــن  ــته 3۶۰ ت ــال گذش ــی دو س ــز ط ــا نی ــوم م اورانی

ــت. ــه اس ــش یافت افزای
ــی  ــرژی اتم ــازمان ان ــس س ــی، رئی ــر صالح علی اکب
اینجاســت کــه  اصلــی  خاطرنشــان کــرد: ســوال 

ــکا  ــل و آمری ــرای طــرف مقاب اگــر توافــق هســته ای ب
ــام  ــدام از برج ــا م ــرا آن ه ــس چ ــت، پ ــوب اس مطل
ــد ایــن توافــق را نقــض  ناراحــت هســتند و می خواهن

ــد؟ ــاره کنن ــام را پ و برج
ــان  ــور خاطرنش ــی کش ــرژی اتم ــازمان ان ــس س  رئی
ــزان فــروش  کــرد: پــس از برجــام موفــق شــدیم می
نفــت را از 9۰۰ هــزار بشــکه در روز - کــه پولــش هــم به 
ــون  ــه 2.۵ میلی ــت - ب ــور بازمی گش ــه کش ــختی ب س
ــه  ــت ب ــادرات نف ــاال ص ــانیم و ح ــکه در روز برس بش
ســهولت انجــام می شــود و در وصــول پــول نیــز 

ــم. ــکلی نداری مش
ــی  ــرژی اتم ــازمان ان ــس س ــی، رئی ــر صالح علی اکب
ــی  ــت ط ــروش نف ــوع ف ــر موض ــاوه ب ــرد: ع ــان ک بی
دو ســال گذشــته موفــق شــدیم قــرارداد ســاخت 
و  منعقــد کنیــم  را  نیــروگاه هســته ای جدیــد  دو 
 جــذب ســرمایه گذاری خارجــی در کشــور داشــته 

باشیم.
 وی تاکیــد کــرد: معتقــدم در مذاکــرات می توانســتیم 
بهتــر عمــل کنیــم و ســعی خودمــان را انجــام دادیــم؛ 
امــا بایــد بدانیــم در آن مقطــع در معــرض خطــر قــرار 
ــر  ــا خط ــه ب ــاده مقابل ــل آم ــان عاق ــتیم و انس داش
اســت، امــا خــود را در مقابــل آن قــرار نمی دهــد. 

دانشــجو

ــا  ــته ب ــامی روز گذش ــگاه آزاد اس ــای دانش ــت امن ــه هیئ جلس
ــد. ــزار ش ــا برگ ــت اعض ــور اکثری حض

اعضــای هیئــت امنــا در ایــن جلســه بــه  اتفــاق آرا تصویــب کردنــد 
ــه شــورای  ــس دانشــگاه آزاد ب ــوان رئی ــه  عن ــر ب ــاد رهب ــه فره ک
عالــی انقــاب فرهنگــی معرفــی شــود؛ بــر ایــن اســاس، موضــوع 
ــی  ــورای عال ــه ش ــن جلس ــگاه آزاد در اولی ــر دانش ــت او ب ریاس
انقــاب فرهنگــی مطــرح خواهــد شــد و پــس از تصویــب در ایــن 
شــورا، رســما بــه  عنــوان رئیــس دانشــگاه آزاد منصــوب می شــود. 
ــای دانشــگاه آزاد در ایــن جلســه  همچنیــن اعضــای هیئــت امن
ــه   ــاه ب ــنبه 2۵ تیرم ــر از یکش ــاد رهب ــه فره ــد ک ــب کردن تصوی
عنــوان سرپرســت، فعالیــت خــود را در دانشــگاه آزاد آغــاز کنــد. 
همچنیــن در ایــن جلســه از زحمــات علی محمــد نوریــان در طــول 
دوران سرپرســتی اش در دانشــگاه آزاد قدردانــی شــد. بــر اســاس 

تبصــره 2 مــاده 13 اساســنامه دانشــگاه آزاد »پــس از اســتعفا یــا 
عــزل رئیــس دانشــگاه، هیئــت امنــا موظــف اســت ضمــن تعیین 
ــرای  ــه ماهه ب ــت س ــک مهل ــی ی ــگاه، ط ــرای دانش ــت ب سرپرس
ــه  ــه پیشــنهادی جهــت احــراز ریاســت دانشــگاه ب معرفــی گزین

شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی اقــدام کنــد.« 
بــر ایــن اســاس، بــا توجــه بــه برکنــاری حمیــد میــرزاده رئیــس 
ــای ایــن دانشــگاه در  پیشــین دانشــگاه آزاد، توســط هیئــت امن
ــا ســوم مــرداد امســال  ــا ت تاریــخ 3 اردیبهشــت 9۶، هیئــت امن
فرصــت داشــت تــا گزینــه خــود را بــرای تصــدی ریاســت 
دانشــگاه بــه شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی معرفــی کنــد. طــی 
ــازه زمانــی نزدیــک بــه ســه ماهه، علی محمــد نوریــان بــه   ایــن ب
عنــوان سرپرســت، وظیفــه تمشــیت امــور دانشــگاه را بــه  عهــده 

داشــت. تســنیم

با اتفاق آرای هیئت امنا

فرهاد رهبر، رئیس دانشگاه آزاد شد



کوتاه اخبار 
 واقعی نبودن قیمت آب 

گره اصلی در مدیریت مصرف
ــر علــت  ــه ســوالی مبنــی ب ــر نیــرو در پاســخ ب وزی
مصــرف بی رویــه آب در کشــور گفــت: مصــرف 
ــی  ــائل اجرای ــی از مس ــور ناش ــه آب در کش بی روی
نیســت؛ بلکــه عمدتــا ناشــی از واقعــی نبــودن 

ــت.  ــور اس ــت آب در کش قیم
حمیــد چیت چیــان ادامــه داد: در حــال حاضــر 
ــب آب  ــر مکع ــر مت ــن ه ــرای تأمی ــرو ب وزارت نی
 ۴۵۰ تنهــا  امــا  می کنــد؛  هزینــه  تومــان   ۱۰۰۰
دریافــت  از مشــترکین  را  پــول  ایــن  از  تومــان 
می کنــد. مســلما در چنیــن وضعیتــی نمی تــوان 
ــتفاده از  ــت و اس ــرف درس ــار مص ــترک انتظ از مش

داشــت.  را  کم مصــرف  تکنولوژی هــای 
ــه  ــت ک ــه داش ــد توج ــرد: بای ــد ک ــرو تأکی ــر نی وزی
تأمیــن منافــع ملــی در درازمــدت بســیار مهم تــر از 
منافــع کوتاه مــدت مشــترکین اســت و مــا نبایــد بــا 
سیاســت های نادرســت منابــع ملــی را دســتخوش 

ــم.  ــترکین کنی ــدت مش ــت کوتاه م رضای
ــودن هدررفــت آب  ــاد ب ــت زی ــه عل وی در پاســخ ب
ــار  ــی اظه ــورهای اروپای ــه کش ــبت ب ــور نس در کش
ــبکه های آب  ــه ش ــت ک ــه داش ــد توج ــت: بای داش
ــد  ــد و بازســازی آن هــا نیازمن عمــر مشــخصی دارن
هزینــه زیــادی اســت کــه شــرکت های آب و آبفــا از 

پــس آن برنمی آینــد. 
وی افــزود: در حــال حاضــر تلفــات شــبکه های 
ــد  ــا ۱۳ درص ــه تنه ــت ک ــد اس ــدود ۲۴ درص آب ح
آن هدررفــت فنــی اســت و بقیــه بــه قدیمــی 
بــودن کنتورهــای آب، انشــعابات غیرمجــاز و ... 

اقتصادآنالیــن برمی گــردد. 

آزادی مشروط برای خمیر مرغ
بهداشــت عمومــی  بــر  نظــارت  معــاون دفتــر 
ــر اســاس  ــه ب ســازمان دامپزشــکی اعــام کــرد ک
ــذا و دارو  ــازمان غ ــا س ــه ب ــرات صورت گرفت مذاک
و دیگــر دســتگاه های نظارتــی ماننــد ســازمان 
ــیس و  ــرغ در سوس ــر م ــرف خمی ــتاندارد مص اس
ــی  ــرایط خاص ــا ش ــد ب ــر از ۶۰ درص ــاس کمت کالب
مجــاز اعــام شــده اســت و بــرای دریافــت مجــوز 
تولیــد ایــن محصــول در کشــتارگاه ها و مراکــز 
بســته بندی مذاکــره و بررســی های کارشناســی 

ــه دارد.  ــان ادام همچن
فرهمنــد صالــح زاده افــزود: بــر اســاس ایــن 
ــای  ــه اســتاندارد فرآورده ه ــه در اصاحی شــروط ک
گوشــتی سوســیس و کالبــاس آمــده، تاکیــد شــده 
کــه در کارخانه هــای سوســیس و کالباســی کــه در 
پروانــه تولیدشــان مجــوز تولیــد و مصــرف خمیــر 
ــای  ــن فرآورده ه ــد در ای ــد، می توانن ــرغ را دارن م
ــتفاده  ــرغ اس ــر م ــد از خمی ــا ۶۰ درص ــتی ت گوش
کننــد؛ بــه شــرطی کــه در همــان کارگاه و زیــر 
نظــر نماینــدگان دســتگاه های نظارتــی مذکــور 
 تولیــد شــود و در همــان شــیفت کاری بــه مصــرف 

برسد. 
بهداشــت عمومــی  بــر  نظــارت  معــاون دفتــر 
ســازمان دامپزشــکی کشــور ادامــه داد: دیگــر 
کارخانه هــای تولیدکننــده فرآورده هــای گوشــتی 
را  مــرغ  مصــرف خمیــر  و  تولیــد  مجــوز  کــه 
ــد  ــت کنن ــد درخواس ــد، می توانن ــت نکرده ان دریاف
تــا در پروانــه تولیــد سوســیس و کالبــاس مجــوز 
تولیــد و مصــرف خمیــر مــرغ را بــا شــرایط جدیــد 

ــا ــد. ایرن ــت کنن دریاف

کوتاه از اقتصاد

افزایش حجم بارش های کشور
ــارش  ــدن آمــار ب ــت مان ســرانجام پــس از ۵۵ روز از ثاب
ــان  ــز کشــور، بارش هــای پای در حوضه هــای اصلــی آبری
هفتــه گذشــته ســبب شــد تــا ضمــن کاهش محســوس 
دمــای هــوای برخــی اســتان ها، جریــان ســیاب نیــز در 
برخــی شــهرها در تهــران، البــرز و سیســتان و بلوچســتان 

نیــز بــه وقــوع بپیونــدد. 
آخریــن آمــار ثبت شــده از ســوی شــرکت مدیریــت 
آمــار  اســت کــه  آن  از  حاکــی  ایــران  آب  منابــع 
ــی  ــاری یعن ــی ج ــال آب ــاز س ــور از آغ ــای کش بارش ه
اول مهــر گذشــته تــا روز شــنبه ۲۴ تیــر بــا ۴ میلی متــر 

افزایــش بــه ۲۲۶ میلیمتــر رســیده اســت. 
بارش هــای خــوب پایــان هفتــه گذشــته در برخــی نقــاط 
ــای  ــم بارش ه ــه رق ــده ک ــت ش ــس از آن ثب ــور پ کش
ــده  ــت مان ــر ثاب ــدود ۲۲۲ میلیمت ــر در ح در ۵۵ روز اخی
بــود. ایــن میــزان بــارش در مقایســه بــا مــدت مشــابه 
ســال گذشــته بــا عــدد ۲۳۳ میلیمتــر، حــدود ۳ درصــد 
کاهــش داشــته و در مقایســه بــا متوســط ۴۸ ســاله بــا 
عــدد ۲۳۱ میلیمتــر ۲ درصــد کاهــش را نشــان می دهــد. 
بــر اســاس آخریــن اطاعــات ثبت شــده از ســوی 
ــزان  ــران، بیشــترین می ــع آب ای ــت مناب شــرکت مدیری
ــوط  ــور مرب ــی کش ــز اصل ــای آبری ــا در حوضه ه بارش ه
ــا  ــان ب ــای عم ــارس و دری ــج ف ــز خلی ــه آبری ــه حوض ب
۳۶۴ میلیمتــر و کمتریــن بارش هــا مربــوط بــه حوضــه 
آبریــز مــرزی شــرق بــا ۶۲ میلیمتــر بــارش بــوده اســت. 

خبرآنالیــن

افزایش ۶۳ درصدی درآمد دولت از 
واردات خودرو

بانــک مرکــزی اخیــرا گــزارش درآمدهــا و مخــارج دولت 
در بودجــه ســال ۱۳۹۵ را منتشــر کــرد کــه طبــق آن کل 
ــا ۱۰۰  ــر ب ــته براب ــال گذش ــت در س ــی دول ــد مالیات درآم
ــوده اســت؛ از ایــن میــزان ۲۶۰۰  هــزار میلیــارد تومــان ب
میلیــارد تومــان آن درآمــد مالیــات واردات خــودرو بــوده 

اســت. 
ــات  ــت از محــل مالی ــی دول ــارد تومان درآمــد ۲۶۰۰ میلی
ــه  ــت ک ــی اس ــته در حال ــال گذش ــودرو در س واردات خ
هدف گــذاری صورت گرفتــه در برنامــه بودجــه ســال 
۱۳۹۵ تحقــق ۳۴۰۰ میلیــارد تومــان از محــل واردات 
ــه  ــت. البت ــده اس ــق نش ــه محق ــه البت ــوده ک ــودرو ب خ
درآمــد دولــت از محــل مالیــات واردات خــودرو افزایــش 
جالــب توجهــی در ســال گذشــته )۱۳۹۵( داشــته؛ 
ــال ۱۳۹۴  ــان در س ــارد توم ــه از ۱۶۰۰ میلی ــه ای ک به گون
بــه ۲۶۰۰ میلیــارد تومــان رســیده اســت کــه رشــد حــدودا 

۶۳ درصــدی را نشــان می دهــد. خبــر خــودرو

 کاهش حدود ۶ درصدی 
قیمت زعفران

ــدود  ــش ح ــران از کاه ــی زعف ــورای مل ــس ش نایب رئی
ــت:  ــر داد و گف ــازار خب ــران در ب ــت زعف ــدی قیم ۶ درص
روانــه شــدن زعفران هــای دپوشــده در منــازل بــه بــازار، 

از جملــه دالیــل ایــن امــر اســت. 
ــرم  ــر کیلوگ ــت ه ــار داشــت: قیم ــری اظه غامرضــا می
ــا ۶ درصــد کاهــش یافتــه و در حــال  زعفــران بیــن ۵ ت
حاضــر قیمــت هــر کیلوگــرم از ایــن محصــول دســت کم 
ــون و  ــر ۵ میلی ــان و حداکث ــزار توم ــون و ۹۰۰ ه ۳ میلی
۳۰۰ هــزار تومــان اســت. وی دربــاره دالیــل کاهــش 
قیمــت ایــن محصــول افــزود: کســانی کــه بــرای ســود 
بیشــتر زعفــران را خریــداری و در منــازل خــود دپــو کــرده 
بودنــد االن بــا نزدیــک شــدن بــه آغــاز فصــل برداشــت 
جدیــد، محصــوالت خــود را بــه بــازار عرضــه کــرده انــد و 
آنهــا را بــه هــر قیمتــی کــه خریــداران مایــل هســتند، بــه 

فــروش مــی رســانند تــا روی دستشــان نمانــد.  مهــر

در  کوچــک  تغییــرات  بعضــی  گاهــی 
نحــوه ســر و کلــه زدن مــا بــا درآمــد و 
می توانــد  زمــان،  طــول  در  دارایی هایمــان 
گره گشــای بعضــی مشــکات مالــی مــا 
باشــد و حتــی چــه بســا کــه پیشــرفت 
مالی مــان را هــم ســبب شــود؛ شــاید در 
نــگاه اول ایــن موضــوع باورنکردنــی بــه نظــر 

برســد، امــا ایــن یــک حقیقــت اســت.
در ایــن مقالــه از 7 تغییــر کوچــک در ســبک 
زندگــی مالــی شــما حــرف می زنیــم کــه 
اگرچــه کوچــک و جزئــی بــه نظــر می رســند 
امــا در عمــل بســیار مؤثــر واقــع می شــوند. از 
ــزدن  ــزرگ نشــانه ن ــد ســنگ ب ــم گفته ان قدی
اســت؛ از همیــن رو گاهــی اقدامــات کوچــک 
بهتــر از گام هــای بــزرگ عمــل می کننــد. 

پــس در ادامــه بــا مــا همــراه باشــید.
1- اندک اندک پس انداز کنید

زیــاد  کــه  نیســت  پوشــیده  کســی  بــر 
ــاد،  ــغ زی ــا مبال ــم ب ــردن آن ه ــداز ک پس ان
ایــده آل هــر فــرد اســت؛ امــا مســلما در تــوان 

ــت.  ــراد نیس ــه اف هم
پیشــنهاد مــا ایــن اســت کــه بــه انــدازه 
وســع مالــی خــود پس انــداز کنیــد کــه 
ایــن  افــراد  مالــی  وضعیــت  بــه  بســته 
ــن  ــال ای ــرای مث ــد؛ ب ــاوت می کن ــغ تف مبل
هــزار   ۱۰ ماهانــه  می توانــد  پس انــداز 
 تومــان یــا حتــی کمتــر در قلــک خانگی تــان 

باشد.

2- مبلغی اضافه تر پرداخت کنید
فــرض کنیــد کاالیــی را بــه صــورت اقســاطی 
ــی کــه اقســاط آن  ــا زمان ــد و ت ــد کرده ای خری
را تســویه نکرده ایــد، کاالی شــما در رهــن 

ــد.  شــرکت ســازنده باقــی خواهــد مان
حــاال تصــور کنیــد اگــر ماهیانــه یــا ســالیانه 

ــغ  ــی اقســاط(، مبل ــوع پرداخت ــه ن )بســته ب
ــط  ــی قس ــغ اصل ــر مبل ــاوه ب ــری ع اضافه ت
پرداخــت کنیــد، چــه اتفاقــی می افتــد؟! 
ــان شــما نخواهــد  ــه زی درحقیقــت اتفاقــی ب
ــر  ــغ اضافه ت ــا کمــی مبل ــه ب ــاد؛ جــز اینک افت
ــر تســویه  اقســاط چندیــن ســاله شــما زودت
ــد  ــرض کنی ــال ف ــور مث ــه ط ــد؛ ب ــد ش خواه
ــداری  ــه صــورت اقســاط خری ــی را ب خودروی
کرده ایــد کــه تــا زمــان پایــان اقســاط در 
رهــن شــرکت خودروســازی اســت. اگــر هــر 

مــاه عــاوه بــر پرداخــت قســط خــود، مبلغــی 
ــودروی  ــاط خ ــد، اقس ــر بپردازی ــز اضافه ت نی
شــما چندیــن مــاه زودتــر تســویه می شــود.

۳- مالیات را جدی بگیرید
ــرادی  ــته از اف ــزو آن دس ــم ج ــما ه ــر ش اگ
ــد از  ــد، بای ــات می پردازی ــه مالی ــتید ک هس
ــا  ــاز و کار آن ه ــوه س ــی و نح ــن مالیات قوانی
ــا  ــد ی ــه درآم ــات ب ــق مالی ــی تعل و چگونگ

دارایی تــان اطــاع حاصــل کنیــد.
4- برنامه ریزی کنید

مســلما پیــدا کــردن مســیر در جنگلــی انبــوه 
ــد  ــکل خواه ــا مش ــدون راهنم ــناخته ب و ناش
پس انــداز  دربــاره  موضــوع  ایــن  بــود. 
کــردن بــرای دوران بازنشســتگی نیــز صــدق 

 . می کنــد
ــب  ــای مناس ــا راهنم ــی ی ــی کاف ــر آگاه اگ
می گیریــم  مالــی کــه  تصمیمــات  بــرای 
نداشــته باشــیم، انتخــاب مســیر درســت 
دشــوار خواهــد بــود؛ امــا مشــاورینی در ایــن 
امــر وجــود دارنــد کــه مســیر مناســب را 
ــرای شــما طرح ریــزی کــرده و آن را نشــان  ب

 . می دهنــد
ــه  ــن چگون ــب و ممک ــای مناس ــا راه ه آن ه
پس انــداز کــردن بــرای دوران بازنشســتگی را 
بــه شــما یــاد خواهنــد داد و کمــک می کننــد 
زمــان  ببینیــد پس اندازتــان در طــول  تــا 
چگونــه رشــد می کنــد یــا اینکــه بعدهــا چــه 
ــرای شــما در دســترس تر و  ــدی ب ــوع درآم ن

امکان پذیرتــر اســت.
5- یک کتاب اقتصادی مطالعه کنید

مطالعــه یــک کتــاب اقتصــادی می توانــد 
ــر  ــک عم ــه ی ــد ک ــما ده ــه ش ــی ب اطاعات
ــه مطالعــه  ــان بخــورد. حتــی اگــر ب ــه دردت ب
ــد  ــا می توانی ــد، مطمئن ــی نداری ــه چندان عاق
بــه  و  بخوانیــد  را  یــک کتــاب  دســت کم 

ــانید. ــان رس پای
۶- سازماندهی کنید

گاهــی جمــع و جــور و حســاب و کتــاب 
و  خســته کننده  مالــی  مســائل  کــردن 
ــدم  ــک ق ــد. ی ــر می رس ــه نظ ــل کننده ب کس
ســاده بــرای کنتــرل اوضــاع ایــن اســت کــه 
ــاماندهی  ــان را س ــت مالی ت ــات وضعی اطاع
می توانیــد  مثــال  بــرای  مرتــب کنیــد؛  و 
ــک  ــی ی ــود ط ــی خ ــردش مال ــی از گ پرینت
ــزارش شــفافی  ــا گ ــد ت ــه کنی ــر تهی ــاه اخی م

ــداز خــود طــی ایــن  از نحــوه خــرج و پس ان
ــید. ــته باش ــدت داش م

7- اجناس دست دوم بخرید
ــتر  ــی بیش ــرای صرفه جوی ــد ب ــما می توانی ش
بعضــی از اقــام و کاالهــای مــورد نیــاز خــود 

را از اجنــاس دســت دوم تهیــه کنیــد.
 برخــی افــراد نســبت بــه ایــن اجنــاس 
ــی اســم جنــس  ــد و وقت ــی ندارن ــگاه مثبت ن
ــک  ــاد ی ــد، ی ــان می آی ــه می ــت دوم ب دس
ــد؛  ــراب می افتن ــی و خ ــه و قدیم کاالی کهن
ــه  ــت ک ــی اس ــور کاالی ــت منظ ــا در حقیق ام
اگرچــه دســت اول نیســت، امــا ســالم اســت 
و هنــوز کار می کنــد و ظاهــر نــو و مرتــب 
خــود را حفــظ کــرده اســت؛ ماننــد خــودرو و 
موتــور، مبلمــان و فــرش، تابلوهــای نقاشــی 
ــل،  ــزل، موبای ــایل من ــا، وس ــا تابلوفرش ه ی

تبلــت و... . ایــران جیــب

7 اقدام مالی کوچک، اما مؤثر

ــنهادی  ــه پیش ــال الیح ــارت از ارس ــدن و تج ــت، مع ــر صنع وزی
دولــت بــه مجلــس درخصوص کاهــش مالیــات بــر ارزش افزوده 
واحدهــای طاســازی خبــر داد و گفــت: طبــق آنچه پیشــنهاد داده 
ــزوده  ــر ارزش اف ــات ب ــه مالی شــده، درخواســت شــده اســت ک
در ایــن بخــش از ۹ بــه ۳ درصــد کاهــش یابــد. محمدرضــا 
ــترک  ــیون مش ــاس کمیس ــن اج ــیه نهمی ــت زاده در حاش نعم
اقتصــادی ایــران و ویتنــام کــه بــا حضــور وزیــر کشــاورزی و تیــم 
ــط ایــران و  اقتصــادی ایــن کشــور برگــزار شــد، اظهــار کــرد: رواب
ویتنــام از اواخــر دولــت قبــل بــه مــدت چهــار ســال متوقــف بــود 
کــه دوبــاره از ســر گرفتــه شــده اســت. وی همچنیــن عنــوان کرد: 
ویتنــام جمعیتــی حــدود ۱۰۰ میلیــون نفــر دارد و طــی ســال های 
اخیــر در حــوزه رشــد اقتصــادی ســرعت زیــادی را تجربــه کــرده 
اســت. نعمــت زاده ادامــه داد: ســال گذشــته ایــن کشــور حــدود 
۱۹۰ میلیــارد دالر صــادرات داشــته و در شــش ماهــه اول میــادی 

نیــز صــادرات ویتنــام بالــغ بــر ۱۰۰ میلیــارد دالر بــوده اســت؛ بــر 
همیــن اســاس می تــوان گفــت زمینــه همــکاری بــا ایــن کشــور 
ــش  ــت زاده در بخ ــود. نعم ــد ب ــوع خواه ــترده و متن ــیار گس بس
دیگــری از صحبت هــای خــود در پاســخ بــه ســوالی مبنــی 
ــن  ــرد: چنی ــوان ک ــا عن ــدی ط ــد تولی ــزار واح ــی ۸ ه ــر تعطیل ب
تعــدادی نمی توانــد درســت باشــد؛ مگــر آنکــه ایــن عــدد مربــوط 
بــه اصنــاف باشــد و واحدهایــی بــا یــک تــا دو نفــر پرســنل را هــم 
در بــر بگیــرد. ایــن موضــوع نیــز ریشــه در ایــن مســئله دارد کــه 
ــه در ورود  ــخت گیری هایی ک ــل س ــه دلی ــم ب ــی دوران تحری ط
ــت، مشــکاتی ایجــاد  ــا صــورت می گرف ــزات گرانبه و خــروج فل
ــف  ــن صن ــا اعضــای ای ــروز ب ــه دی ــق جلســه ای ک ــا طب شــد؛ ام
داشــتیم، قــرار بــر ایــن شــد کــه نوعــی آزادســازی در ایــن عرصــه 
صــورت گیــرد و پیشــنهادی مبنــی بــر کاهــش مالیــات بــر ارزش 

افــزوده ایــن صنــف بــه مجلــس ارســال شــود. ایســنا

طبــق گزارش هایــی کــه ســازمان جهانــی کار ارائــه می دهــد 
ــود را از  ــغل خ ــه ش ــتند ک ــانی هس ــن کس ــزو اولی ــان ج جوان
دســت می دهنــد و همچنیــن ایــن قشــر از جوامــع جــزو 
ــه  ــد ک ــه دســت می آورن ــه شــغلی ب ــرادی هســتند ک ــن اف آخری
ــه  ــود تجرب ــه کمب ــیاری از جمل ــل بس ــی از عوام ــر ناش ــن ام  ای

و مهارت است. 
ــه  ــازار کار حکایــت از آن دارد کــه ایــران ب بررســی تحلیــل آمــار ب
عنــوان کشــوری در حــال توســعه کــه در ســال های اخیــر تحــوالت 
ــان  ــرده، در حــال حاضــر همچن ــه ک ــی را تجرب ــی مختلف جمعیت
ــت.  ــوان اس ــنی ج ــاختار س ــی دارای س ــت جمعیت ــر باف از نظ
ــل  ــال تحصی ــه در ح ــان غیرشــاغل ک محاســبه شــاخص »جوان
یــا کســب مهــارت نیســتند« کــه تحــت عنــوان NEET شــناخته 
ــا ۹۴ حــدود ۳۱  می شــود، نشــان می دهــد طــی ســال های ۹۰ ت
درصــد جوانــان ۱۵ تــا ۲۴ ســال کشــور شــاغل نبــوده و در حــال 

تحصیــل یــا کســب مهــارت نیســتند کــه ایــن ســهم بــرای جوانان 
ــا  ــن ۳۵ ت ــا ۲۹ ســاله طــی ســال های یادشــده بی حــدود ۱۵ ت
ــه دســت  ــق اطاعــات ب ۳۸ درصــد در حــال نوســان اســت. طب
آمــده از مجمــوع ۱۹ میلیــون و ۳۴۲ هــزار و ۴۳۳ جــوان ۱۵ تــا 
ــی  ــر بیکاران ــزار و ۲7 نف ــون و ۳۲۶ ه ــداد 7 میلی ــال، تع ۲۹ س

هســتند کــه در حــال تحصیــل یــا کســب مهــارت نیســتند!
ــود  ــی می ش ــه جوانان ــوط ب ــازار کار مرب ــده ب ــمت نگران کنن  قس
ــه در حــال  ــوده و ن ــه در جســت وجوی کار ب کــه در عیــن حــال ن
ــه شــدت در  ــن گــروه ب ــارت هســتند؛ ای ــا کســب مه آمــوزش ی
ــه  ــازار کار و مواجه ــدن از ب ــده ش ــیه ران ــه حاش ــر ب ــرض خط مع
بــا محرومیت هــا و ناهنجاری هــای اجتماعــی هســتند کــه 
توجــه ویــژه برنامه ریــزان را بــرای وضــع سیاســت های حمایتــی 
از جملــه فراهــم کــردن امکانــات تحصیلــی، مهارت آمــوزی و 

ــد. مهــر ــب می کن ــتغال طل اش
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،،
شــما می توانیــد بــرای صرفه جویــی 
بیشــتر، بعضــی از اقــام و کاالهــای 
ــاز خــود را از اجنــاس دســت  مــورد نی

دوم تهیــه کنیــد

 ۳۰  ۴۵ هزار میلیارد تومان، میزان 1.6
فرار مالیاتی در کشور

 میلیون نفر 
تعداد کاربران اینترنت

 میلیون تن، صادرات کاال 
از مرزهای زمینی

رئیــس ســازمان مالیاتــی میــزان فــرار مالیاتــی را بیــن ۱۳ تــا 
۳۰ هــزار میلیــارد تومــان اعــام کــرد.

در  اینترنــت  کاربــران  تعــداد  ارتباطــات  وزیــر  اعــام  طبــق 
ایــران بــه ۴۵ میلیــون نفــر رســیده اســت.

در ۳ ماهــه نخســت ســال 96، در مجمــوع یــک میلیــون و 
6۵۳ هــزار تــن کاال از مرزهــای زمینــی کشــور صــادر شــده 

اســت.

گروه صنعتی دنا
ــه  ــی اســت ک ــدی، مهندســی و بازرگان ــان، تولی ــه ای دانش بنی ــا، مجموع ــی دن ــروه صنعت گ
ــاوری اطاعــات  ــه سیســتم های فن ــر ســال ها تجــارب مهندســین خــود در زمین ــه ب ــا تکی ب
ــی  ــق و سیســتم های مخابرات ــزار دقی ــرق، اب ــی، ب ــک، اتوماســیون صنعت پرداخــت الکترونی
 فعالیــت می کنــد و پروژه هــای متعــددی را در ایــن خصــوص بــه انجــام رســانیده

 است. 
قابلیــت اجــرای کلیــه مراحــل طراحــی، تأمیــن تجهیــزات، نصــب و راه انــدازی و آمــوزش از 
ــرژی و  ــت، گاز، ان ــب و کار: نف ــای کس ــت. حوزه ه ــه، اس ــن مجموع ــی ای ــای اصل ویژگی ه
ــورس و بانکــداری الکترونیــک   پتروشــیمی، ICT و تجــارت الکترونیــک، خدمــات بیمــه، ب

ــمند.  ــل هوش ــل و نق ــامانه های حم س
امکانــات و دارایی هــای مــادی، صنعتــی و فکــری گــروه: دارای گواهینامــه تحقیــق و 
ــرداری و تائیدیــه صنایــع  ــه بهره ب پژوهــش از وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت، دارای پروان
High Tech از وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت، دارای تیــم طراحــی R&D و فنــی مهندســی 
منســجم، دارای فضــای کارگاهــی و خطــوط تولیــد مناســب، دارای مالکیــت بهره بــرداری از 
طــرح پــول خــرد الکترونیکــی از اداره ثبــت مالکیت هــای صنعتــی، ثبــت اختــراع ریمــوت 
کنتــرل یونیورســال، ثبــت اختــراع ایســتگاه تکرارکننــده تک کانالــه بــه همــراه منبــع تغذیــه 
و کنترلــر دیجیتــال بیســیک، ثبــت اختــراع نمایشــگر و کنترلــر طــول تــاب کابــل، نمایندگــی 

ــا(. ــوژی Fieldbus در دنی ــده تکنول ــن ارائه کنن ــی Smar )اولی انحصــاری کمپان

کیمیای وطن

ــی  ــس بین الملل ــومین کنفران س
چهارمیــن انقــاب صنعتــی بــا 
و  اقتصــادی  فعــاالن  حضــور 
شــش مهمــان خارجــی در ســالن 
ــاق  ــی ات ــای بین الملل همایش ه
ــد.  ــزار ش ــان برگ ــی اصفه بازرگان
بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق 
مســعود  اصفهــان،  بازرگانــی 
ــیون  ــس کمیس ــیرازی، رئی گلش
ــان  ــی اصفه ــاق بازرگان تجــارت ات

ــس  ــزاری کنفران ــت: هــدف از برگ ــس گف ــن کنفران ــاح ای ــن افتت در آیی
انقــاب صنعتــی چهــارم در اصفهــان ایــن اســت کــه صاحبــان صنایــع 
ــاوری در کســب وکار  ــا تازه هــای فن ــان ب و واحدهــای صنعتــی در اصفه

آشــنا شــوند. 
ــاره  ــه درب ــان در ادام ــی اصفه ــاق بازرگان ــارت ات ــیون تج ــس کمیس رئی
ــاب  ــوع انق ــه موض ــوم، ب ــا س ــی اول ت ــای صنعت ــه انقاب ه تاریخچ
صنعتــی چهــارم اشــاره کــرد و بیــان داشــت: خودروهــای بــدون 
صنعتــی  انقــاب  از  نمونه هایــی  ربات هــا،  و  پهپادهــا  سرنشــین، 
چهــارم هســتند؛ امــا ســؤال اینجاســت کــه انقــاب اخیــر چــه تاثیــری 
ــد گذاشــت؟ رضــا رادفــر از  در کســب وکار و وضعیــت اقتصــادی خواهن
شــرکت EPL در ایــن کنفرانــس گفــت: رویکــرد انقــاب صنعتــی چهــارم 
افزایــش بهــره وری در تولیــدات و ارائــه خدمــات بــه مشــتریان اســت. 
ــز  ــزه شــدن و آنالی ــرد: ایجــاد فضــای مجــازی، موبایلی ــح ک وی تصری
در  انقــاب صنعتــی چهــارم  از مهم تریــن بخش هــای  فرآیندهــا، 

ــت.  ــش روس ــادی پی ــای اقتص بنگاه ه

شــرکت  از  گیوه چــی  امیــد 
اشــنایدر الکتریــک آلمــان در ایــن 
ایجــاد  ارزش  همایــش گفــت: 
کــردن و افزایــش راندمــان بــا 
موضــوع  فنــاوری  از  اســتفاده 
اصلــی شــرکت های بین المللــی 

اســت. 
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ۵۳ درصد 
انــرژی در ســاختمان ها مصــرف 
ــرژی  می شــود، افــزود: کاهــش ان
مشــتریان  رضایــت  افزایــش  و 
ســاختمان ها بــه  عنــوان رویکــرد اصلــی شــرکت های ســاختمانی 
 Porto Business بین المللــی اســت. آنــدره جاکــوس از شــرکت
School در ایــن همایــش گفــت: بــر اســاس تحقیقــات مشــتریان بــه 

ــد.  ــاز دارن ــان نی ــت های آن ــه خواس ــرکت ها ب ــژه ش ــه وی توج
فضــای  در  موفقیــت  بــرای  بین المللــی  شــرکت های  افــزود:  وی 
ــود  ــات خ ــای خدم ــرای ارتق ــات مشــتریان ب ــواره از نظری ــی، هم رقابت
موبایــل  نرم افــزار  از  روزافــزون  اســتفاده  وی  می کننــد.  اســتفاده 
)APP( را نشــان از توجــه شــرکت ها بــه خواســت های مشــتریان 
دانســت و گفــت: در خدمــات نویــن درمانــی بیمــار از منــزل بــا پزشــک 
خــود در ارتبــاط اســت و بــا اســتفاده از app داروهــای خــود را دریافــت 
می کنــد. ســعید صنایعــی دبیــر اجرایــی ســومین کنفرانــس چهارمیــن 
انقــاب صنعتــی، اســتان اصفهــان را پایتخــت صنعتــی ایــران معرفــی 
ــی و  ــات اساس ــا و معض ــار چالش ه ــون دچ ــفانه اکن ــه متأس ــرد ک ک
ــن مشــکات  ــور قطــع حــل ای ــه  ط ــرد: ب ــد ک ــده ای اســت و تاکی عدی

ــت. ــی اس ــد چاره اندیش نیازمن

فنــاوری  و  ارتباطــات  وزیــر 
اطاعــات از مســدود شــدن 
بــا  مغایــر  کانــال  هــزار   ۳
ــامی و  ــی و اس ــگ ایران فرهن
ضدامنیتــی در هفتــه خبــر داد. 
محمــود واعظــی در حاشــیه 
بازدیــد از دســتاوردهای مرتبط 
بــا فــاز ســوم شــبکه ملــی 
ــاره  ــراه اول درب ــات هم اطاع
کانال هــای مغایــر بــا فرهنــگ 
ایرانــی و اســامی اظهــار کــرد: 

بخشــی از کانال هــای تلگرامــی در داخــل ایــران اســت کــه 
همــه مســدود شــده اســت. بــه طــور متوســط هفتــه ای ۳ هــزار 
ــی داده  ــه مقامــات قضای ــال مســدود شــده و گــزارش آن ب کان

می شــود. 
ــن هــم خواســت مــردم مــا و هــم خواســت  وی ادامــه داد: ای
دولــت و نظــام اســت کــه همــه بتواننــد کامــا از فضــای مجــازی 
ــی  ــی و حت ــد و غیراخاق ــای فاس ــا کانال ه ــد؛ ام ــتفاده کنن اس
ــان خشــن اســت، بســته شــود.  ــرای نوجوان کانال هایــی کــه ب

ــارات  ــه اظه ــاره ب ــا اش ــات ب ــاوری اطاع ــات و فن ــر ارتباط وزی
ــای  ــاره کانال ه ــه درب ــق مجرمان ــن مصادی ــروه تعیی ــر کارگ دبی
ــردن  ــدام نک ــات و اق ــه وزارت ارتباط ــده ب ــی اعام ش غیراخاق
ایــن وزارتخانــه بــرای مســدود کــردن آن هــا اظهــار کــرد: ایشــان 
از مصاحبه هایشــان  خیلــی مصاحبــه می کننــد و بســیاری 
ــد؛  ــان می کنن ــددی را بی ــر ع ــدارد و ه ــتی ن ــای درس ــم مبن ه
ــه در  ــی را ک ــور و فعالیت های ــعه کش ــت توس ــد وق ــا نبای ــا م ام

فضــای مجــازی بــه وجــود 
را کــه  شــغل هایی  و  آمــده 
ایجــاد شــده، بــا ایــن موضــوع 

ــم.  بگیری
اینکــه  بیــان  بــا  واعظــی 
جوانــان مــا بــه دنبــال شــغل 
ــتند،  ــازی هس ــای مج در فض
افــزود: متاســفانه افــرادی کــه 
بــه هیــچ چیــزی جــز بســتن 
محــدود  و  کانال هــا  ایــن 
مجــازی  فضــای  کــردن 
فکــر نمی کننــد، گاهــی مصاحبه هایــی می کننــد کــه بــرای 
شــرکت های اینترنتــی و فعالیت هایــی کــه در بســتر شــبکه 

ملــی اطاعــات اســت، نگرانــی ایجــاد می شــود. 
وی در ادامــه بــا بیــان اینکــه بایــد اجــازه دهیــم ایــن روال آرام 
طــی شــود، اظهــار کــرد: مــا شــورای عالــی فضــای مجــازی بــه 
ریاســت رئیس جمهــوری، بــا حضــور رؤســای ســه قــوه و افــراد 
ــروه  ــن کارگ ــم. همچنی ــا داری ــی از وزارتخانه ه ــی و حقوق حقیق
تعییــن مصادیــق مجرمانــه ۱۲ عضــو دارد و دبیــر ایــن کارگــروه 

ــد هــر چــه را نظــر خــودش اســت، مطــرح کنــد.  نمی توان
وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات دربــاره نحــوه ارتبــاط شــبکه 
ــرای  ــا ب ــرد: م ــان ک ــل بی ــا ارتباطــات بین المل ــات ب ــی اطاع مل
مصرف کننــدگان و کســانی کــه در کشــور تجــارت دارنــد یــا 
کارهــای علمــی می کننــد، هیــچ وقــت بــاب ایــن مســئله را کــه 
از محتــوای خــوب علمــی و تجــاری بین المللــی اســتفاده کننــد، 

نمی بندیــم. ایســنا

هفته ای 3 هزار کانال تلگرام مسدود می شودعامل موفقیت بنگاه های اقتصادی
تولید ملی

7 میلیون بیکاری که نه مدرک دارند، نه مهارت»کاهش مالیات بر ارزش افزوده طال« به مجلس رفت

۱,۱۳۵,۹۸۰ ریال 

  گرم طال 

۴,۹۲۰,۵۰۰ ریال 

  مثقال طال 

۱۲,۰۶۴,۵۰۰ ریال   

  تمام سکه طرح قدیم 

۱۱,۷۵۰,۰۰۰ ریال 

  سکه تمام بهار آزادی  

۳,۶۸۵,۰۰۰ ریال 

  ربع سکه بهار آزادی

۲,۴۹۰,۰۰۰ ریال 

  سکه یک گرمی

۶,۳۰۰,۰۰۰ ریال  

 اتحادیه طال   نیم سکه بهار آزادی
جواهر و سکه 

تهران  $ ۱,۲۲۹.۴

اونس جهانی طال 

مدیــر عامــل صنــدوق ضمانــت ســرمایه گذاری 
صنــوف  کــرد:  اعــام  کوچــک  صنایــع 
ایــن  خدمــات  از  می تواننــد  تولیــدی 
ــه  ــال ب ــارد ری ــغ ۳۰ میلی ــا مبل ــدوق ت صن
ــی اســتفاده  ــه تســهیات بانک ــوان وثیق عن

ــد.  کنن
محمدحســین مقیســه گفــت: صاحبــان 
کارگاه هــای تولیــدی صنعتــی و صنفــی کــه 
ــر باشــند،  ــر از ۵۰ نف ــروی کار کمت دارای نی
ــرای  ــدوق ب ــن صن ــای ای ــد از مزای می توانن

بهره منــد  بانکــی  تســهیات  ضمانــت 
ــوند.  ش

ــدوق  ــن صن ــدف ای ــه ه ــان اینک ــا بی وی ب
ــد  ــود فضــای کســب و کار تولی ــق و بهب رون
ــدی  ــای تولی ــرد: واحده ــح ک اســت، تصری
کوچــک کــه دارای مجوزهــای قانونــی الزم 
ــاف در  ــاق اصن ــه جــواز کســب از ات از جمل
ــت  سراســر کشــور باشــند، مشــمول دریاف

ســرمایه گذاری  صنــدوق  از  خدمــات 
ــتند.  ــک هس ــع کوچ صنای

مقیســه درخصــوص خدمــات ایــن صندوق 
ــدوق، صــدور  ــات صن ــت: یکــی از خدم گف
کــه  اســت  اعتبــاری  ضمانت نامه هــای 
ــه تأمیــن مالــی واحدهــای  ــرای کمــک ب ب
تولیــدی اســتفاده می شــود کــه شــامل 
طرح هــای  تولیــدی،  واحدهــای  ایجــاد 

ــت.  ــردش اس ــرمایه در گ ــعه و س توس
وی افــزود: واحدهــا و اصنــاف تولیــدی 
از خدمــات صنــدوق،  بهره منــدی  بــرای 
بــه  را  توجیهــی خــود  بایــد طرح هــای 
نظــام بانکــی ارائــه کــرده و پــس از ارزیابــی 
نهایــی و مصــوب شــدن اعطــای تســهیات 
ضمانت نامــه  از  وثیقــه،  نــوع  تعییــن  و 
ــک  ــع کوچ ــرمایه گذاری صنای ــدوق س صن

ــد.  ــتفاده کنن اس
مقیســه ادامــه داد: ایــن صنــدوق از ســال 
۹۵ و ابتــدای ســال ۹۶ بــا تمــام بانک هــای 
عامــل )بــه جز بانــک صــادرات( یادداشــت 
تفاهــم همــکاری امضــا کــرده و مشــتریان 
خدمــات  از  می تواننــد  بانک هــا  ایــن 
صنــدوق اســتفاده کننــد. امضای یادداشــت 
تفاهــم همــکاری بــا بانــک صــادرات نیــز در 
ــی را  دســت بررســی اســت و مراحــل نهای

ــاق اصنــاف ــد. ات ــی می کن ط

اعطای تسهیالت 3 میلیارد تومانی به صنوف تولیدی



هشتبهشت
اجرای کامل پروژه مرکز 
 همایش های بین المللی 

به دست مهندسان اصفهانی 
و  حقوقــی  اقتصــادی،  امــور  نایب رئیــس کمیســیون 
گردشــگری شــورای اســامی شــهر اصفهــان گفــت: پــس 
از چنــد ســال پــروژه مرکــز همایش هــای بین المللــی 
اصفهــان توســط مهندســان اصفهانــی بــا موفقیــت روبــه رو 
ــان  ــرای اصفه ــی ب ــن موفقیت ــه چنی ــتیابی ب ــوده و دس ب

ــک افتخــار اســت. ی

ــز  ــروژه احــداث مرک ــرد: پ ــار ک ــم داوودی اظه  ســید کری
قابــل  پیشــرفت  اصفهــان  بین المللــی  همایش هــای 
ــی  ــر مربع ــزار مت ــه 100 ه ــته و مجموع ــه ای داش ماحظ
ــش از 60  ــی بی ــاختمان های ترکیب ــاس و س ــالن اج س

ــت. ــته اس ــی داش ــرفت فیزیک ــد پیش درص
وی افــزود: مرکــز همایش هــای بین المللــی اصفهــان 
و  تکنولــوژی خــاص  و  معمــاری  بــا  مانــدگار  اثــری 
اســامی شــهر  نــگاه شــورای  اســت.  منحصربه فــرد 
اصفهــان بــه ایــن پــروژه مقطعــی نبــوده؛ چراکــه در 
ــران  ــرای کشــور ای ــدگار ب ــری مان ــوان اث ــه عن ــدت ب درازم

ــود. ــد ب خواه
و  حقوقــی  اقتصــادی،  امــور  نایب رئیــس کمیســیون 
گردشــگری شــورای اســامی شــهر اصفهــان گفــت: 
ــی  ــاوران خارج ــی، مش ــان طراح ــه در زم ــاد دارم ک ــه ی ب
دربــاره اجــرای ایــن پــروژه اعــام کردنــد کــه ایــن پــروژه 
ــران  ــد آن را در ای ــده اســت و شــما نمی توانی بســیار پیچی
اجــرا کنیــد. مشــاوران خارجــی از مــا می خواســتند از 
متخصصــان خارجــی یــا تــرک بــرای اجــرای ایــن پــروژه 
ــروژه  ــن پ ــال ای ــد س ــس از چن ــا پ ــم؛ ام ــتفاده کنی اس
ــوده  ــه رو ب ــت روب ــا موفقی ــی ب ــان اصفهان ــط مهندس توس
ــک  ــان ی ــرای اصفه ــی ب ــن موفقیت ــه چنی ــتیابی ب و دس

ــت. فــارس ــار اس افتخ

طالق، مهم ترین معضل اجتماعی 
شهرضا

رئیــس اداره بهزیســتی شــهرضا گفــت: در ســال گذشــته 4 
هــزار و 251 نفــر بــه  اورژانــس اجتماعــی مراجعــه کردنــد 
ــا جمعیــت 3  کــه بیشــترین مراجعــان در حــوزه طــاق ب

هــزار و 226 نفــر بــوده اســت.  
محمدعلــی صادقــی ادامــه داد: خدمــات نویــن ســازمان 
ــی  ــر در نگــرش عموم بهزیســتی در راســتای ایجــاد تغیی
نســبت بــه جامعــه معلــوالن، ارائــه خدمــات توانمندســازی 
ــی  ــیب های اجتماع ــه آس ــژه ب ــه وی ــوالن و توج ــه معل ب

ســازماندهی شــده اســت.
وی تصریــح کــرد: دولــت در برنامــه ششــم توســعه بــرای 
هــر معلــول پرداخــت حقــوق اداره کار را پیش بینــی کــرده؛ 
ــی,  ــوزه توان بخش ــه ح ــر در س ــزار و 950 نف ــش از 6 ه بی
ــش اداره  ــت پوش ــی تح ــور فرهنگ ــی و ام ــور اجتماع ام

بهزیســتی شــهرضا هســتند.
رئیــس اداره بهزیســتی شــهرضا افــزود: بــر اســاس 
ــر از  ــته 35 نف ــال گذش ــری، در س ــت رهب ــاده 6 معافی م
ــول در شهرســتان از انجــام  افــراد خانواده هــای دارای معل

ــدند. ــاف ش ــربازی مع ــت س خدم
ــان  ــازمان از زن ــن س ــت ای ــه حمای ــاره ب ــا اش ــی ب صادق
بی سرپرســت یــا سرپرســت خانــواده اظهــار کــرد: 45 زن 
سرپرســت خانــوار در شهرســتان از خدمــات از جملــه بیمــه 

ــد.  ــن اجتماعــی کامــل اســتفاده می کنن تأمی
تحــت  زن   72 ســال گذشــته  در  کــرد:  اضافــه  وی 
ــات  ــا پرداخــت خدم پوشــش بهزیســتی در شهرســتان ب
حمایتــی از جملــه 2 میلیــون و 200 هــزار تومــان ســرمایه 
کار بــه صــورت باعــوض، امــکان کار و اشــتغال پیــدا                                 

ایســنا کرده انــد. 

رمالی با ۱۸۵ میلیون تومان 
کالهبرداری در اصفهان دستگیر شد

ــی  ــده انتظام ــی فرمان ــاون اجتماع مع کیمیای وطن
اصفهــان گفــت: بــه دنبال شــکایات تعــدادی از شــهروندان 
رمالــی بــا 1۸5 میلیــون تومــان کاهبــرداری توســط 
کارآگاهــان پلیــس آگاهــی دســتگیر شــد و در حــال 

معرفی به مراجع قضایی است.
ــتگیری  ــه دس ــاره ب ــا اش ــی ب ــر کریم ــرهنگ جهانگی س
ــان  ــون توم ــرداری 1۸5 میلی ــا کاهب ــان ب ــی در اصفه رمال
اظهــار داشــت: ایــن فــرد مدعــی درمــان بیمــاران و 
گشــایش بخــت جوانــان بــوده و در هــر بــار ویزیــت ایــن 
افــراد مبالــغ زیــادی را از آن هــا دریافــت می کــرده اســت.

وی بــا بیــان اینکــه بــه دنبــال شــکایات متعــدد درخصوص 
ــده  ــده تشــکیل شــد و بررســی ایــن پرون ایــن فــرد پرون
در دســتورکار پلیــس آگاهــی اســتان اصفهــان قــرار گرفت، 
افــزود: بایــد توجــه داشــته باشــیم کــه رمالــی و فالگیــری 
جــرم اســت و از ایــن رو ایــن فــرد مجــرم شــناخته 

می شــود.
ــان  ــتان اصفه ــی اس ــده انتظام ــی فرمان ــاون اجتماع مع
ــال  ــرد رم ــن ف ــر ای ــال حاض ــه در ح ــه اینک ــاره ب ــا اش ب
دســتگیر شــده و در حــال تشــکیل پرونــده بــرای تحویــل 
ــن شــخص  ــراز داشــت: ای ــی اســت، اب ــه مراجــع قضای ب
ــان  ــون توم ــام 1۸5 میلی ــه انج ــه ب ــای اولی در بازجویی ه
کاهبــرداری از شــهروندان اصفهانــی اعتــراف کــرده اســت.

مختلــف  ابزارهــای  شــدن  پیــدا  بــه  همچنیــن  وی 
دعانویســی و رمالــی از منــزل ایــن فــرد متهــم اشــاره کــرد 
ــر آموزه هــای  و گفــت: توصیــه مــا بــه شــهروندان تکیــه ب
الهــی اســت و اعتمــاد بــه ایــن افــراد سرنوشــت خوبــی را 

ــدارد. ــه همــراه ن ب
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رئیــس انجمــن صنفــی کارفرمایــان اســتان 
اصفهــان گفــت: امســال حفــظ اشــتغال 
موجــود در اولویــت نخســت قــرار دارد و 
بایــد از واحدهــای تولیــدی موجــود صیانــت 

ــم. کنی
رئیــس انجمــن صنفــی کارفرمایــان اســتان 
اصفهــان بــه جمــع اصحــاب رســانه آمــد تــا 
ــا  ــری ب ــه کارگ ــه جامع ــکاتی ک ــم از مش ه
آن روبــه رو هســتند، بگویــد و هــم از بعضــی 
موانــع کــه در کشــور باعــث می شــود حقــوق 

ــت نشــود. ــان رعای کارفرمای
عملکــرد  کــه  ســهل آبادی  عبدالوهــاب 
انجمــن صنفــی کارفرمایــان اســتان اصفهــان  
را در مجمــوع خــوب می دانــد بــه ایــن 
ــون توانســته  ــن کان ــه ای ــه اشــاره دارد ک نکت
ــا  ــا دنی ــک را ب ــای کوچ ــیاری از واحده بس

ــد. ــط کن مرتب
وی در ادامــه از نقــش ایــن کانــون در اصــاح 

ســاختار مشــاغل ســخت و زیــان آور ســخن 
ایــن کانــون در  بیــان داشــت:  و  گفــت 
اصفهــان ١١٠ انجمــن تخصصــی و همچنیــن 
ــاف  ــل اخت ــای ح ــده در هیئت ه ١٧٠ نماین

ــی دارد.  ــری و کارفرمای کارگ
 وجود ماشین آالت فرسوده از 

مشکالت جامعه کارگری است
ــش از  ــه بی ــه اینک ــاره ب ــا اش ــهل آبادی ب س
٢٣ هــزار نفــر در اســتان اصفهــان تحــت 
پوشــش بیمــه بیــکاری هســتند، گفــت: 
امســال حفــظ اشــتغال موجــود در اولویــت 
واحدهــای  از  بایــد  و  دارد  قــرار  نخســت 

ــم. ــت کنی ــود صیان ــدی موج تولی
ــه اینکــه یکــی از مشــکات  ــا اشــاره ب وی ب
موجــود در ســطح کشــور وجــود ماشــین آالت 
را  امنیــت کارگــران  اســت کــه  فرســوده 
خوشــبختانه   داد:  ادامــه  کــرده،  مختــل 
ــی  ــان، یک ــتان اصفه ــان اس ــون کارفرمای کان
اســت؛  کشــور  کانون هــای  بهتریــن  از 
امــا بســیاری هنــوز بــه مســائل کانــون 

نیســتند. آگاه  کارفرمایــان 
ســهل آبادی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن کانــون 
ــادی  ــای زی ــاله، انجمن ه ــابقه 10 س ــا س ب
را تحــت پوشــش قــرار داده و مــا تحــت 
ــی از  ــزود: یک ــتیم، اف ــف هس ــَرف مختل ِح
ــان،  ــان اســتان اصفه دســتاوردهای کارفرمای
مراکــز  در  صنفــی  انجمن هــای  ایجــاد 

پزشــکی، دندان پزشــکی و ... اســت.
وی دربــاره قــرارداد ســفیدامضا کــه از ســوی 
ــان  ــا در می ــران و غالب ــه کارگ ــان ب کارفرمای
اصنــاف تحمیــل می شــود، اظهــار کــرد: ایــن 
ــرف و  موضــوع خــاف انســانیت، خــاف ع
خــاف حــق اســت. تعــدادی از کارفرمایــان 
ــوان  ــتر بان ــران و بیش ــه کارگ ــه ب ــتند ک هس

ــد. ــل کرده ان ــوع را تحمی ــن موض ــر ای کارگ
رئیــس انجمــن صنفــی کارفرمایــان اســتان 
واحدهــای  البتــه  داد:  ادامــه  اصفهــان 
تولیــدی دارای مجــوز نمی تواننــد این چنیــن 
ــد و بیشــتر افــرادی  فعالیتــی را انجــام دهن
روی  ســفیدامضا  قراردادهــای  بــه  کــه 
ــاف  ــا اصن ــه ای ی ــد، واحدهــای زیرپل آورده ان
ــوزش و  ــا آم ــز ب ــم ج ــن ه ــتند. انجم هس
بــه کارگــران و کارفرمایــان کاری  توصیــه 
ــیدگی  ــل رس ــد؛ محاف ــام ده ــد انج نمی توان

ــت. ــراوان اس ــم ف ــوع ه ــن موض ــه ای ب
 حضور تشکل ها در تصمیم گیری ها 

الزم است
ــواردی  ــفانه در م ــه متاس ــراز اینک ــا اب وی ب
بگیرنــد،  تصمیــم  بایــد  تشــکل ها  کــه 
نظــر  از  و  نمی کننــد  کمــک  مســئوالن 
گفــت:  نمی شــود،  اســتفاده  تشــکل ها 
مشــکات در جامعــه کارگــری بســیار اســت؛ 
متاســفانه کارگرانــی کــه چندیــن مــاه حقــوق 
مالــی  و  روحــی  شــرایط  در  نگرفته انــد، 
ــا  ــد آن ه ــان بای ســختی هســتند و کارفرمای

را دریابنــد.

رئیــس انجمــن صنفــی کارفرمایــان اســتان 
اصفهــان بــا اشــاره بــه ارتبــاط خــوب کانــون 
افــزود: خوشــبختانه  بازرگانــی  اتــاق  بــا 
ــل  ــاق ح ــق ات ــکات از طری ــیاری از مش بس
شــده و در بخــش آمــوزش نیــز مــا ٢٣ هــزار 
نفرســاعت آمــوزش بــه کارفرمایــان داده ایــم.

کانــون  در  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی  
کارفرمایانــی از بخش هــای صنعــت، معــدن، 
 ... و  خدماتــی  شــرکت های  کشــاورزی، 
ــرای  ــون ب ــن کان ــزود: ای ــد، اف ــور دارن حض
ــدور  ــه ص ــدام ب ــور اق ــار در کش ــتین ب نخس
کارت کارفرمایــی مطابــق بــا یــک اساســنامه 

و میثاق نامــه کــرده اســت.

اینکــه  بــر  تاکیــد  بــا  ســهل آبادی 
ابــزاری  کارفرمایــی  کارت  نمی خواهیــم 
ــه  ــت: البت ــات شــود، گف ــرای وصــول مالی ب
ــی هســتیم؛  ــال فرارهــای مالیات ــه دنب ــا ب م
شــناخته  کــه  افــرادی  هم اکنــون  زیــرا 
ــد  ــات می دهن ــتر مالی ــتند، بیش ــده هس ش
ــادی  ــی زی ــای مالیات ــز فرار ه ــانی نی و کس

دارنــد کــه بایــد شناســایی شــوند.
 باید به بازارهای صادراتی فکر 

کنیم
در ادامــه ایــن نشســت، نایب رئیــس انجمــن 

صنفــی کارفرمایــان اســتان اصفهــان بــا 
بیــان اینکــه در شــرایط رکــود امــروز بایــد بــه 
بازارهــای صادراتــی فکــر کنیــم، بیان داشــت: 
صنعتــی،  واحدهــای  برون رفــت  راه حــل 
ایجــاد آر انــد دی هــای )R&D( صنعتــی 
قــوی، بررســی بازارهــای برونــی و نــگاه 

ــت. ــادرات اس ــه ص ــد ب تولی
ــه نبــود ثبــات در  ــا انتقــاد ب   رضــا چینــی ب
میلیــون  یــک  سیاســتگذاری ها ســاخت 
واحــد مســکونی را در دولــت قبــل مــورد 
متاســفانه  گفــت:  و  داد  قــرار  اشــاره 
ــت  ــکن در دول ــاخت مس ــتگذاری س سیاس
ــئله در  ــن مس ــت و ای ــش یاف ــدی، کاه بع
ــدی  ــای تولی ــام واحده ــه تم ــود ک ــی ب حال
قبــل  دولــت  روال  بــا  را  خــود  مصالــح 
ــی  ــاد چین ــه اعتق ــد. ب ــگ کــرده بودن هماهن
ــا تولیدکننــدگان  ــد موجــب شــده ت ایــن رون

ــد. ــه کنن ــی توج ــد کم ــه تولی ــا ب تنه
نایب رئیــس انجمــن صنفــی کارفرمایــان 
ــا بیــان اینکــه در بخــش  اســتان اصفهــان ب
ــه بخــش خدمــات بیشــتر  ــد ب اشــتغال بای
توجــه شــود، اظهــار کــرد: طــی بررســی های 
صورت گرفتــه در حــال حاضــر 62 درصــد 
اشــتغال مــا در صنعــت و کشــاورزی اســت؛ 
ــا حــدود 50  ــن رقــم در دنی ــی کــه ای در حال
ــی  ــرد: پیش بین ــه ک درصــد اســت.وی اضاف
ــتغال  ــده اش ــال های آین ــی س ــود ط می ش
دنیــا در بخــش صنعــت بــه ٨ درصــد برســد 
و بقیــه اشــتغال بــه بخــش خدمــات انتقــال 
ــدور 420 کارت  ــه  ص ــاره ب ــا اش ــد.وی ب یاب
کارفرمایــی در اســتان گفــت: در حــال حاضــر 
از طــرف انجمــن صنفــی کارفرمایــان اســتان 
اصفهــان حــدود 250 کارت زریــن، حــدود 100 
کارت ســیمین و حــدود 70 کارت بلوریــن 
ــی صــادر  ــی و صنعت ــای صنف ــرای واحده ب

شــده اســت.

در نشست اعضای هیئت مدیره انجمن های صنفی کارفرمایان استان اصفهان عنوان شد: 

زنان، بیشترین قربانیان قرارداد سفیدامضا
بیش از ٢٣ هزار نفر در استان اصفهان تحت پوشش بیمه بیکاری هستند

P.Khakbazan@eskimia.ir
پریسا خاکبازانگروه اصفهان

بهزیســتی  اداره کل  پیشــگیری  معــاون 
اینکــه 9.3  بیــان  بــا  اصفهــان  اســتان 
درصــد طاق هــا در اصفهــان طــی یــک 
ســال اول زندگــی رخ می دهــد، گفــت: 45 

ــج ســال  ــز در پن ــا نی ــا 50 درصــد طاق ه ت
اول زندگــی اتفــاق می افتــد.

اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  ناجــی  مجتبــی 
بــرای  زوج  هــزار   1۸ ســال گذشــته  در 
ــز  ــه مراک ــی ب ــاالت ژنتیک ــری اخت غربالگ
بهزیســتی مراجعــه کردنــد، اظهــار داشــت: 

بــه منظــور پیشــگیری  الزم در ســال گذشــته 
2 هــزار دختــر دبیرســتانی در نجف آبــاد 
مــورد غربالگــری اختــاالت ژنتیکــی قــرار 

ــد. گرفتن
بهزیســتی  اداره کل  پیشــگیری  معــاون 
 35 اینکــه  بیــان  بــا  اصفهــان  اســتان 

ــاد  ــتانی در نجف آب ــران دبیرس ــد دخت درص
داشــتند،  ژنتیکــی  اختــال  زمینه هــای 
افــزود: از ایــن رو ضــروری اســت کــه 
طــرح غربالگــری در همــه مــدارس اســتان 

اصفهــان اجرایــی شــود.
ــگیری اداره  ــاون پیش ــی، مع ــی ناج مجتب
ــا اشــاره  ــان، ب کل بهزیســتی اســتان اصفه
ــاد در  ــه کاهــش شــیوع 3 درصــدی اعتی ب

اســتان اصفهــان اضافــه کــرد: بایــد توجــه 
ــه  ــش نتیج ــن کاه ــه ای ــیم ک ــته باش داش
ــت  ــب اس ــاوره های مناس ــا و مش درمان ه
کــه بایــد بیــش از گذشــته تقویــت شــود.
ــرای  ــتغال ب ــاد اش ــرد: ایج ــح ک وی تصری
2 هــزار و 500 معتــاد بهبودیافتــه نیــز در 
کاهــش آمــار شــیوع اعتیــاد تاثیــر بســزایی 

دارد.

5۰ درصد طالق های اصفهان مربوط به 5 سال اول زندگی است

سنگ نگاره های »تنگه غرقاب« 
 نمونه هایی خاص از 

میراث طبیعی 
ــا ســنگ نگاره    »صــورت فلکــی ســرطان« تنه
در  فلکــی  صورت هــای  از  حک شــده 
»منطقةالبــروج« کــه نمونــه آن در ایــران دیگــر 
ــگان  یافــت نمی شــود، در ســد کوچــری گلپای

قــرار دارد.
بــه طــور قطــع و یقیــن بایــد اعتــراف کــرد کــه 
ســنگ نگاره ها تنهــا بازمانــده نقاشــی هایی 
از اجدادمــان هســتند کــه روی ســنگ های 
ــته اند.  ــش بس ــاده نق ــزاری س ــا اب ــترگ ب س
سنگ نوشــته هایی کــه بــا وجــود ســادگی  
ــل  ــه نس ــا را ب ــا و پیام ه ــن معناه عمیق تری
ــنگ نگاره هایی  ــد؛ س ــل می کنن ــروزی  منتق ام
ــا زبانــی ســاده بــا مــا حــرف می زننــد. کــه ب

بــه گفتــه کارشناســان، شهرســتان گلپایــگان را 

می تــوان بــه عنــوان یکــی  از مناطقــی عنــوان 
در دل  را  بیشــترین ســنگ نگاره  کــرد کــه 
ــت  ــان از قدم ــن نش ــه ای ــای داده ک ــود ج خ

تاریخــی ایــن شــهر اســت.
ایــن  از  مهمــی  ســنگ نگاره های  اگرچــه 
ــه  دلیــل آبگیــری ســد کوچــری  شهرســتان ب
پیــش  چنــدی  شــده،  مدفــون  آب  زیــر 
ــنگ نگاره   ــا س ــرطان« تنه ــی س ــورت فلک »ص
در  فلکــی  صورت هــای  از  حک شــده 
»منطقةالبــروج« کــه نمونــه آن در ایــران دیگر 
ــر آب  ــری زی ــد کوچ ــود، در س ــت نمی ش یاف

ــت.   رف
از مهم تریــن ســنگ نگاره های قرارگرفتــه در 
ــی  ــورت فلک ــنگ نگاره ص ــری »س ــد کوچ س
ــچ  ــه هی ــت ک ــگ« اس ــا »خرچن ــرطان« ی س
ــچ  ــنگ نگاره در هی ــن س ــری از ای ــه  دیگ نمون
ــران یافــت نمی شــود؛ در  نقطــه  دیگــری از ای
واقــع می تــوان گفــت ایــن ســنگ نگاره یکــی 

از مهم تریــن قربانیــان آبگیــری ســد کوچــری 
ــل  ــور کام ــه ط ــاق ب ــن اتف ــا ای ــه ب ــت ک اس

ــود. ــود می ش ناب
ــه  ــا زیــر آب رفتــن ســنگ نگاره ها، نقــوش ب ب
واســطه رســوب گذاری از بیــن می رونــد. از 
ــه  ــنگ ها ب ــادی از س ــداد زی ــر تع ــوی دیگ س
دلیــل الیه  الیــه بــودن و بــه واســطه قــرار 
گرفتــن در معــرض آب، بــه مــرور دچــار 

می شــوند. فروپاشــی 
ــه  ــوط ب ــا مرب ــده نگاره ه ــه عم ــن منطق  در ای
ــان  ــکار آن ــی و ش ــز کوه ــژه ب ــوران، به وی جان
ــزار  توســط انســان اســت. در ایــن نگاره هــا اب
ــزه  ــان و نی ــر و کم ــان تی ــکار انس ــی ش اصل

ــوده اســت.  ب
منطقــه  در  موجــود  ســنگ نگاره های  از 
بــه سنگ نبشــته ها و کتیبه هــای  می تــوان 
تنــگ غرقــاب در صخــره کتیبــه دار و چــم 

ــرد.  ــاره ک ــبه اش اس

ــال در  ــتی فع ــع دس ــته صنای ــه 50 رش ــک ب نزدی
کاشــان وجــود دارد کــه یک ششــم صنایــع دســتی 
کشــور را شــامل می شــود؛ امــا ایــن هنرهــای فاخــر 
ــا بی مهری هــای مســئوالن کاشــانی همــراه شــده  ب

اســت.
  شهرســتان کاشــان بــا پیشــینه 7 هــزار ســاله خــود 
ــت و از  ــوردار اس ــددی برخ ــی متع ــه تاریخ از ابنی
آنجــا کــه صنعــت در آن زمــان بــه معنــای امــروزی 
وجــود نداشــت، بســیاری از مایحتــاج خانــه توســط 

ــن می شــد؛ ــواده تامی اعضــای خان
تهیــه لبــاس، مفــروش کــردن خانــه، تزئیــن فضای 
داخلــی خانــه، تهیــه آثــار دســتی بــا اســتفاده 
از چــوب، آیینــه، فلــز، ســنگ و ... موجــب بــه 
وجــود آمــدن صنایــع دســتی مختلــف شــده کــه در 
ــک  ــروز نزدی ــته و ام ــود داش ــم وج ــان از قدی کاش
بــه 50 رشــته صنایــع دســتی در شهرســتان کاشــان 

ــال اســت. فع
شــعربافی، زری بافــی، مخمل بافــی، چادربافــی، 
لباس هــای  گیوه بافــی،  زیلوبافــی،  گلیم بافــی، 
چــاپ  قاب بافــی،  عروســک بافی،  محلــی، 
ــک، ســفال چرخــی، ســفال نقــش برجســته،  بانی
کاشــی  معــرق،  کاشــی  هفت رنــگ،  کاشــی 
 معقلــی، ســراجی ســنتی، معــرق چــرم، آهک بــری 
و ســاروج بری از جملــه هنرهــای فعــال در کاشــان 

اســت.
رســمی بندی،  چینــی،  الیــه  ســنتی،  گچبــری 
آجــرکاری،  آیینــه کاری،  کاربنــدی،  یزدی بنــدی، 
ــه دوزی،  ــز، ملیل ــبک فل ــی، مش ــگری، قلمزن مس
خراطــی، سازســازی ســنتی، معــرق چــوب، منبــت، 
معــرق منبــت، گــره چینــی، مشــبک چــوب، تــراش 
ســنگ های قیمتــی، حجــاری ســنتی، پاپیه ماشــه، 

طراحــی ســنتی، تذهیــب، نقاشــی گل و مــرغ، 
ــی، نقاشــی  ــای الحاق ــی، رودوزی ه ــری ایران نگارگ
پشــت شیشــه، ابریشم کشــی، رفوگــری و رنگــرزی 
ــال در کاشــان  ــع دســتی فع ــر صنای ســنتی از دیگ

اســت.
 یک ششم صنایع دستی کشور 

در کاشان  
ــان  ــا بی ــان ب ــنتی کاش ــای س ــز هنره ــس مرک رئی
ــات  ــد و ثب ــه می خواه ــتی عاق ــع دس ــه صنای اینک
در ایــن حــوزه بــه وضعیــت اقتصــادی بســتگی دارد، 
اظهــار داشــت: در صورتــی کــه مــواد اولیــه در ایــن 
حــوزه بــه راحتــی و بــا قیمتــی مناســب تهیــه شــود 
ــراد  ــد، اف ــته باش ــود داش ــز وج ــرف نی ــازار مص و ب
ــه  کار می شــوند. ــن حــوزه مشــغول ب ــادی در ای زی

ــاغان  ــی از ش ــه نیم ــان اینک ــا بی ــوا ب ــد بین محم
ــرکت  ــته ش ــان بازنشس ــعربافی در کاش ــه ش حرف
ــر  ــده ای دیگ ــتند و ع ــان هس ــل کاش ــر مخم حری
ــه  ــز ب ــر نی ــی دیگ ــد و برخ ــعرباف بودن ــدا ش از ابت
دلیــل نبــود منبــع درآمــد دیگــر بــه ایــن حرفــه روی 
ــای  ــر پارچه ه ــزود: در ســال 13۸2 تغیی ــد، اف آوردن
نــوع  بهتریــن  و  کاشــان شــروع  در  ابریشــمی 
ابریشــم بــدون مــواد افزودنــی در شــعربافی بــه  کار 

ــه شــد. گرفت
وی بــا بیــان اینکــه بهبــود وضــع اقتصــادی، بهبــود 
ــال  ــه دنب ــان را ب ــتی در کاش ــع دس ــت صنای وضعی
ــب  ــر حس ــران ب ــتی در ای ــع دس ــت: صنای دارد، گف
ــروه  ــذا 15 گ ــه دســته بندی می شــود و ل ــواد اولی م

صنایــع دســتی در 300 رشــته وجــود دارد کــه از ایــن 
ــته و  ــود داش ــان وج ــروه آن در کاش ــداد، 14 گ تع
گــروه صنایــع دســتی دریایــی تنهــا گروهــی اســت 

کــه در کاشــان فعــال نیســت.
وی بــا بیــان اینکــه یک ششــم صنایــع دســتی 
کشــور در کاشــان فعــال اســت، تصریــح کــرد: 
باالتریــن نشــان حــوزه صنایــع دســتی نشــان 
اصالــت یونســکو اســت و اصفهــان و مازنــدران بــه 
ترتیــب باالتریــن نشــان های اصالــت را دارنــد و 
کاشــان بــه تعــداد نشــان های موجــود در مازنــدران 
ــکاری  ــفانه هم ــا متاس ــان را دارد؛ ام ــی 12 نش یعن
متقابــل ارگان هــا بــا مجموعــه صنایــع دســتی 

کاشــان صــورت نمی پذیــرد.
 بعضی رشته ها در کاشان منحصربه فرد 

است
ــان  ــا بی ــان ب ــنتی کاش ــای س ــز هنره ــس مرک رئی

اینکــه بعضــی رشــته ها در کاشــان منحصربه فــرد 
بعضــی  در  شــعربافی  داشــت:  ابــراز  اســت، 
اســتان های کشــور همچــون یــزد، اصفهــان و 
ــار و  ــه ت ــا شــهری ک ــا تنه مشــهد وجــود دارد؛ ام
پــود شــعربافی آن از ابریشــم بــوده، شــهر کاشــان 
اســت و همچنیــن می تــوان کاشــان را قطــب 
ــه  ــه ای ک ــه گون ــت؛ ب ــور دانس ــی کش مخمل باف
ــتگاه  ــه دس ــته و س ــل برجس ــتگاه مخم دو دس
ــود دارد. ــتان وج ــن شهرس ــاده در ای ــل س مخم

بینــوا بــا بیــان اینکــه غــول زری بافــی در کاشــان 
ــی در  ــتگاه زری باف ــت دس ــود هش ــت و وج اس
ــی  ــتگاه های زری باف ــداد دس ــا تع ــهر ب ــن ش ای
کشــور برابــری می کنــد، بیــان کــرد: کاشــان 
ــن دارد  ــرای گفت ــی ب ــی حرف ــته های چوب در رش
اســتادکارهای  خانواده هــای  در  و خوشــبختانه 
کاشــانی اســتادانی در زمینــه خراطــی، ســاز، 

ــی، مشــبک چــوب و  ــره چین ــق، گ ــرق، منطب مع
ــدند. ــت ش ... تربی

ــع دســتی  ــای صنای ــه خأله ــن اشــاره ب وی ضم
کاشــان تاکیــد کــرد: مهم تریــن خــأل صنایــع 
دســتی در کاشــان نبــود فروشــگاه صنایع دســتی 
ــراث  ــا اداره می ــر نظــر شــهرداری ی ــه زی اســت ک
فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری فعالیــت 
کنــد و در ایــن زمینــه تغییــر دیــد مســئوالن 

ــد. ــتی را می طلب ــع دس ــه صنای ــهری ب ش
 زری بافی بازار فروش خوبی ندارد

ــاره  ــی کاشــانی هــم  درب ــک اســتادکار زری باف ی
دســتگاه زری بافــی اظهــار داشــت: دســتگاه 
زری بافــی دارای تــار و پــود ابریشــم اســت و 
ــه، تلفیقــی از  ــه در ایــن حرف ــه کار رفت ــون ب گابت
طــا، نقــره و ابریشــم اســت و ایــن هنر توســط دو 
نفــر بافتــه می شــود؛ بــه گونــه ای نقشــه آن از قبل 
توســط یــک اســتادکار پیــاده می شــود و قدمــت 

آن بــه دوره هخامنشــی برمی گــردد.
ــک روز  ــه در ی ــان اینک ــا بی ــی ب ــود تمتاج محم
بیــش از دو تــا ســه ســانتیمتر از آن را نمی تــوان 
بافــت، افــزود: قیمــت پارچه هــای زری بافــی 
از ۸ میلیــون تومــان بــوده و قیمــت آن بــه 
ــتگی  ــده، بس ــرده ش ــه کار ب ــون ب ــم و گابت  تراک

دارد.
ــه  ــص ب ــون خال ــه گابت ــان اینک ــا بی ــی ب تمتاج
خاطرنشــان کــرد:  می شــود،  تهیــه  ســختی 
زری بافــی بــازار فــروش خوبــی نــدارد؛ در حالــی 
ــود  ــا وج ــوب ب ــروش خ ــازار ف ــورت ب ــه در ص ک
قیمــت زیــاد مــواد اولیــه آن می تــوان ایــن هنــر 
ــذا توجــه مســئوالن در  ــرد و ل ــق ک دســتی را خل

ایــن زمینــه را می طلبــد. تســنیم

#میراث_طبیعی
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چرخ معیشت وکالی جوان 
نمی چرخد

رئیــس کانــون وکای دادگســتری اســتان اصفهــان گفــت: 
ــل  ــدود 5000 وکی ــال ح ــی 20 س ــان ط ــتان اصفه  در اس
ــم کــه  ــاز وکیــل داری و بســیار بیشــتر از ظرفیــت مــورد نی
ــادی اســت و  ــم زی ــت اســتان رق ــرای جمعی ــم ب ــن رق ای
ــت  ــکل در معیش ــاد مش ــبب ایج ــر س ــال های اخی در س

ــت. ــده اس وکا ش
ــون وکای دادگســتری اســتان  ــزود: کان حســن صــرام اف
اصفهــان در حــال حاضــر 2 هــزار و 400 نفــر عضــو وکیــل 
پایــه یــک دادگســتری و 300 نفــر کارآمــوز وکالــت دارد کــه 
پــس از اتمــام دوره کارآمــوزی و قبولــی در آزمــون وکالــت، 
ــون از  ــد و کان ــد ش ــتری خواهن ــک دادگس ــه ی ــل پای وکی

ــن وکا اداره می شــود. ــت همی ــق حــق عضوی طری
ــرایط  ــون در ش ــش روی کان ــای پی ــت: چالش ه وی گف
فعلــی قســمتی مربــوط بــه قوانیــن و ســاختارهای 
قانونــی و قســمتی مربــوط بــه وضعیــت رکــود اقتصــادی 

ــت. ــت وکاس و معیش
ــرح  ــران ط ــه در ای ــه اینک ــه ب ــا توج ــرد: ب ــح ک وی تصری
الزامــی بــودن حضــور وکیــل در دعــاوی دادگســتری وجــود 
نــدارد، مراجعــات بــه وکای دادگســتری اختیــاری بــوده و 
در حــال حاضــر کــه کشــور بــا رکــود اقتصــادی روبروســت، 
مشــکل معیشــت وکای جوانــی کــه هــر ســال بــه تعــداد 
آن هــا افــزوده می شــود، بدتــر می شــود؛ بــه همیــن دلیــل 
ــاره  ــاش، اج ــرار مع ــرای ام ــه ب ــی ک ــی وکای جوان برخ
ــا  دفاتــر و اســتخدام پرســنلی مثــل منشــی بــه شــدت ب
مشــکل مواجــه هســتند، در قالــب گروه هــای بــرای مثــال 
ــرای حضــور در  ــد و ب ــر را اجــاره می کنن 7 نفــره یــک دفت
دفتــر روزهــای هفتــه را بیــن خودشــان تقســیم می کننــد.

صــرام ادامــه داد: از دیگــر چالش هــای پیــش روی وکای 
ــیده،  ــار کش ــور انتظ ــف کنک ــا در ص ــه مدت ه ــی ک جوان
درس خوانــده و اکنــون دانش آموختــه شــده اند و بــا 
ــای حــذف  مشــکل معیشــتی مواجــه هســتند، کمپین ه
دانش آموختــه  لیسانســه های  کانون هــای  ظرفیــت 
حقــوق بیــکار اســت کــه معتقدنــد مشــکل لیسانســه بیکار 
را بــه وکیــل بیــکار تبدیــل کننــد و بــا حــذف ظرفیت هــای 
کانــون بــه دنبــال پروانــه وکالتــی هســتند کــه بــرای آن کار 

وجــود نــدارد. فــارس

کاشت درختان پسته  
 درخوروبیابانک 

نتیجه بخش بوده است 
مدیــر جهــاد کشــاورزی خوروبیابانــک گفــت: 350 هکتار از 
ــان  ــه درخت زمین هــای باغــی و زراعــی ایــن شهرســتان ب
پســته اختصــاص دارد کــه 90 درصــد آن نتیجه بخــش 

بــوده اســت.
متوســط  بــا  پیش بینــی کــرد  غامرضایــی  حســین 
ــن  ــدود 150 ت ــار ح ــرم در هکت ــزار کیلوگ ــک ه ــرد ی عملک
پســته برداشــت شــود. وی گفــت: از مجمــوع ســطح زیــر 
ــان  ــار آن درخت ــک 250 هکت ــته در خوروبیابان ــت پس کش
بــارور هســتند و 100هکتــار دیگــر بــه صــورت نهــال اســت.

ــل  ــه دلی ــک ب ــدی خوروبیابان ــته های تولی ــت: پس وی گف
طعــم و مــزه خــاص خــود مشــتریان فــراوان دارد کــه بــه 
اســتان ها و شهرســتان های همجــوار صــادر می شــود.

مدیــر جهــاد کشــاورزی خوروبیابانــک افــزود: ارقــام پســته 
تولیــدی در خوروبیابانــک از نمونــه اکبــری، فندقــی، احمــد 
آقایــی، کله قوچــی، بادامــی، اوحــدی و بومــی شهرســتان 
ــر کشــت ایــن محصــول  اســت کــه بیشــترین ســطح زی
بــا 150 هکتــار در روســتای چاهملــک و مــزارع اطــراف آن 

اســت. 
وی ادامــه داد: مــزارع شــهرهای خــور، جنــدق، فرخــی و 
روســتاهای خرمدشــت، ابراهیم آبــاد و جعفرآبــاد از دیگــر 

مناطــق تولیــدی پســته ایــن شهرســتان اســت. ایرنــا

بازدید رئیس جمعیت صلیب سرخ 
آفریقایی چاد از هالل احمر اصفهان 
ــب ســرخ کشــور  ــت صلی ــس جمعی رئی کیمیای وطن
از ظرفیت هــا و  بــه اصفهــان  آفریقایــی چــاد در ســفر 
ــدن  ــن اســتان دی ــت هــال احمــر ای توانمندی هــای جمعی
ــر  ــال احم ــت ه ــی جمعی ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ــرد. ب ک
اســتان اصفهــان، یحیــی محامــت گیگویتــا در ابتــدای ورود 
بــه اصفهــان از مرکــز کنتــرل و هماهنگــی عملیــات اضطراری 
جمعیــت هــال احمــر اســتان و ســپس از مرکــز بین المللــی 
ــد  ــان بازدی ــات اصفه ــداد و نج ــی ام ــای تخصص آموزش ه

کرد.

رئیــس جمعیــت صلیــب ســرخ کشــور آفریقایــی چــاد در 
ایــن بازدیدهــا گفــت: بــا توجــه بــه توانمندی هــا و تجربیــات 
مفیــد جمعیــت هــال احمــر ایــران و اســتان اصفهــان 
امیدواریــم تعامــل بیشــتری بــا ایــن جمعیــت برقــرار کنیم و 
جمعیــت ملــی کشــورهای ایــران و چــاد بتواننــد روابــط خــود 
ــروی انســانی متخصــص در  ــت نی ــه تربی ــژه در زمین را به وی
حــوزه آمادگــی در برابــر حــوادث و ســوانح گســترش دهنــد.

ــه تشــکیات خــوب  ــا اشــاره ب ــا ب ــت گیگویت ــی محام یحی
ــوزش  ــر آم ــژه در ام ــان به وی ــر اصفه ــال احم ــت ه جمعی
مطالــب  ایــن ســفر  در  کــرد:  اظهــار  نجــات  و  امــداد 
بســیاری از هــال احمــر ایــران و اصفهــان آموختــم و 
ــاد  ــرخ چ ــب س ــرای صلی ــی ب ــوی خوب ــد الگ ــن می توان  ای
ــه  ــاد در ادام ــرخ چ ــب س ــت صلی ــس جمعی ــد. رئی باش
ــال  ــا ه ــی ب ــرارداد خواهرخواندگ ــاد ق ــتقبال از انعق ــا اس ب
احمــر اصفهــان گفــت: در راســتای گســترش تعامــل و 
همــکاری و انتقــال تجربیــات، مایــل بــه انعقــاد تفاهم نامــه 
ــی از  ــان و شــهر »آبشــی«، یک ــن اصفه ــی بی خواهرخواندگ

ــتیم.  ــاد هس ــور چ ــهرهای کش ش
بازدیــد از اماکــن دیدنــی و بناهــای تاریخــی شــهر اصفهــان 
از دیگــر برنامه هــای ســفر دو روزه رئیــس جمعیــت صلیــب 

ســرخ چــاد بــه اصفهــان بــود.

صنایع دستی کاشان، تشنه حمایت مسئوالن

 کاشان، قطب مخمل بافی کشور

،،
مشــکالت در جامعــه کارگــری بســیار 
کــه  کارگرانــی  متاســفانه  اســت؛ 
چندیــن مــاه حقــوق نگرفته انــد، در 
شرایط روحی و مالی سختی هستند 
و کارفرمایــان بایــد آن هــا را دریابنــد
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رخداد
قاچاقباکپسولآتشنشانی

ــرم  ــف ۳۵ کیلوگ ــه کش ــق ب ــرک موف ــوران گم مام
آتش نشــانی  داخــل کپســول  از  نقــره  گرانــول 

ــدند. ش
  مأمــوران گمــرک بــازرگان در جریــان کنتــرل و 
ــن  ــای ورودی و در حی ــه خودروه ــی های روزان بازرس
بــه کپســول  دســتگاه کامیــون  یــک  بازرســی 
ــدند و در  ــکوک ش ــون مش ــن کامی ــانی ای آتش نش
ــره از  ــول نق ــته گران ــک بس ــتر ی ــی های بیش بررس

داخــل کپســول آتش نشــانی کشــف کردنــد.
ــه ای در  ــه طــرز ماهران ــره ب ــول نق ــزان گران ــن می ای
ــل  ــپس در داخ ــک و س ــی کوچ ــک گون ــل ی داخ
ــا  ــود؛ ام ــده ب ــازی ش ــانی جاس ــول آتش نش کپس
ــوای کپســول  ــوران گمــرک محت ــا هوشــیاری مام ب
کیلوگــرم   ۳۵ مقــدار  و  بازرســی  آتش نشــانی 

ــد. ــط ش ــف و ضب ــره کش ــول نق گران

سرمایهگذاریتولیدکنندگان
خوراکآبزیانایرانیدرعراق

آبزیــان  خــوراک  تولیدکننــدگان  کیمیای وطن
چهارمحــال و بختیــاری بــرای ســاخت کارخانــه تولید 

خوراک آبزیان در کشور عراق قرارداد بستند.  
و کارآفرینــی  صنعتــی  خدمــات  توســعه  مدیــر 
بختیــاری  و  چهارمحــال  صنعتــی  شــهرک های 
ــر اســاس ایــن قــرارداد بخــش خصوصــی  گفــت: ب
تمامــی مراحــل ســاخت، تجهیــز و راه انــدازی کارخانه 
تولیــد خــوراک آبزیــان را در شــهر بابــل عــراق انجــام 

می دهــد.
ــرای  ــاس، اج ــن اس ــر ای ــزود: ب ــی اف ــد مقیم محم
ــا  عملیــات ســاخت ایــن طــرح زیربنایــی از صفــر ت
ــط  ــی توس ــین آالت ایران ــزات و ماش ــا تجهی ــد ب ص

ــد. ــد ش ــام خواه ــی انج ــش خصوص بخ
ــتای  ــدی را در راس ــه تولی ــن کارخان ــاخت ای وی س
اســتان  صنعتــی  مســئوالن  اقتصــادی  ســفر 
ــه عــراق دانســت و گفــت:  چهارمحــال و بختیــاری ب
مشــارکت واحدهــای صنعتــی اســتان در ایجــاد یــک 
مرکــز تجــاری در بغــداد از دیگــر توافق هاســت. 
ــه  ــد خــوراک ماهــی منطق ــن شــرکت تولی بزرگ تری
ــرار دارد  ــهرکرد ق ــی ش ــب صنعت ــیا در قط ــرب آس غ
ــرای بیــش  ــال ب ــارد ری ــا ســرمایه گذاری2۵ میلی و ب
ــرده  ــم ک ــغل فراه ــتقیم ش ــور مس ــه ط ــر ب از 200 نف

ــت. اس

تصویر۲پلنگایرانیدردوربین
تلهایپارکملیتورانثبتشد

تــوران شــاهرود گفــت:  پــارک ملــی   سرپرســت 
ــه ای کار  ــن تل ــط دوربی ــگ توس ــاده پلن ــر دو ق تصوی
ــاژ آب  ــتم پمپ ــخور سیس ــل آبش ــده در مح گذاشته ش

ــد. ــت ش ــارک ثب ــیدی پ خورش

ــه ای  ــن تل ــه دوربی ــان اینک ــن بی ــان ضم ــد رادم   احم
تــوران  ذخیــره گاه  آبشــخور  محــل  در  نصب شــده 
توانســت از دو پلنــگ بالــغ بــه صــورت همزمــان 
ــخور در  ــن آبش ــت: ای ــار داش ــد، اظه ــرداری کن تصویرب
ــی  ــه به تازگ ــود ک ــم ب ــاورزی قدی ــاه آب کش ــع چ واق
توســط محیط بانــان احیــا و بــه همیــن منظــور دوربیــن 
تلــه ای در محــل تعبیــه شــد تــا متوجــه تعــداد وحــوش 
منطقــه شــویم کــه خوشــبختانه تصویــر دو قــاده پلنگ 

ــرد. ــت ک ــک شــب را ثب ــان و در ی ــه صــورت همزم ب
وی افــزود: عــاوه بــر ایــن دو پلنــگ تصاویــر زیبایــی 
از جملــه قــوچ، میــش و کل و بــز نیــز در ایــن دوربیــن 
بــه ثبــت رســید کــه بایــد گفــت طبیعــت بکــر منطقــه 
ــط  ــت محی ــگان حفاظ ــردم و ی ــی م ــون همراه را مدی
زیســت هســتیم کــه می توانیــم ضریــب امنیــت ایــن 

وحــوش را بیــش از پیــش فراهــم کنیــم.
ــن  ــاهرود همچنی ــوران ش ــی ت ــارک مل ــت پ سرپرس
گروه هــای  گذشــته  روز  دو  طــی  داشــت:  ابــراز 
محیط بانــان  همــراه  بــه  مشــهد  طبیعت دوســت 
متوجــه حضــور یــک قــاده دیگــر پلنــگ بالــغ در 
ــال  ــه در ح ــوند ک ــاال می ش ــه ب ــرقی قلع ــای ش کوه ه

اســتفاده از گوشــت شــکار بــود.
مشــاهده  بــا  پلنــگ  ایــن  شــد:  یــادآور  رادمــان 
محیط بانــان الشــه را رهــا می کنــد و بــه ارتفاعــات پنــاه 
ــز ثبــت شــد. مهــر ــن پلنــگ نی ــر ای ــرد کــه تصوی می ب

ثبتدواثرطبیعیشهرستان
بافقدرفهرستآثارملیکشور

اثــر طبیعــی رویشــگاه جنگلــی ارس روســتای 
ــگ  ــر طبیعــی ســنگاب بیشــه در )دی باجــگان و اث
جــن( بافــق از آثــار ثبت شــده در فهرســت آثــار 

ــد. ــام ش ــی اع مل
رئیــس میــراث فرهنگــی بافــق از ثبــت دو اثــر 
ــی  ــار مل ــت آث ــق در فهرس ــتان باف ــی شهرس طبیع
ــگاه  ــی رویش ــر طبیع ــت: اث ــر داد و گف ــور خب کش
جنگلــی ارس روســتای باجــگان و اثــر طبیعــی 
ســنگاب بیشــه در )دیــگ جــن( بافــق از آثــار 

هســتند. ثبت شــده 
ارس  جنگلــی  رویشــگاه  افــزود:  رنجبــر  لیلــی 
ــال  ــدود ۱000 س ــی ح ــا قدمت ــگان ب ــتای باج روس
ــه  ــار ملــی کشــور ب بــه شــماره ۳۸۸ در فهرســت آث

ــید. ــت رس ثب
ــر طبیعــی ســنگاب بیشــه در )دیــگ  وی گفــت: اث
ــدود ۱200  ــی ح ــا قدمت ــتان ب ــن شهرس ــن( ای ج
ســال بــه شــماره ۳۸۹ از دیگــر آثــار ثبت شــده 
ــزاری  ــت. خبرگ ــور اس ــی کش ــار مل ــت آث در فهرس

صداوســیما

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریگروه استان ها

در دوم بهمن مــاه ســال ۹2 همزمــان بــا روز ملــی 
ــران  ــار در ای ــن ب ــرای اولی ــات ب ــت از حیوان حمای
ــان  ــوان اصفه ــاغ ج ــوان در ب ــدون حی ــیرک ب س
ــه  ــی ک ــا پویش ــرد و ب ــاز ک ــود را آغ ــت خ فعالی
ــه  ــون هم ــاد، هم اکن ــاق افت ــال اتف ــان س از هم
ــع آوری  ــور جم ــیرک های کش ــات از کل س حیوان

شــده اند.
کــه  »امپراتــور«  بین المللــی  ســیرک  مدیــر 
ــه  ــه گفت ــت و ب ــی اس ــز اصفهان ــود نی ــا خ اصالت
خــودش جوان تریــن مدیــر ســیرک در کشــور بــه 
شــمار مــی رود، از موفقیت هایــی کــه از راه انــدازی 
ــه دســت آورده  ــون ب ــوان تاکن ــدون حی ســیرک ب
و از دغدغه هایــی کــه در ایــن زمینــه دارد، بــه 

ــت. ــن  گف ــای وط ــگار کیمی خبرن
ــن  ــدازی اولی ــس از راه ان ــه پ ــداد ســلطانیان ک به
ــهر های  ــه ش ــون ب ــوان، تاکن ــدون حی ــیرک ب س
زیــادی رفتــه و برنامه هــای هنــری بــرای اقصــی 
ــن دغدغــه اش  ــران اجــرا کــرده، مهم تری ــاط ای نق
ایــن اســت کــه بــرای حفاظــت از محیــط زیســت 
و حیوانــات تمامــی مســئوالن و مــردم دســت بــه 
دســت هــم دهنــد تــا بعضــی اقدامــات نادرســت 

از جامعــه برچیــده شــود. 
 کاهشدرآمدبهازایسالمتحیوانات

ســیرک  برگــزاری  اگرچــه  ســلطانیان گفــت: 
ــه دنبــال دارد،  بــدون حیــوان کاهــش درآمــد را ب
ــات  ــدگان و حیوان ــه جنب ــه هم ــدم ک ــا معتق ام
ــد از  ــه بای ــتند ک ــدا هس ــوق خ ــن مخل روی زمی

ــرد. ــودداری ک ــا خ ــه آن ه ــاندن ب آزاررس

وی افــزود: بــه طــور معمــول حضــور حیوانــات در 
ســیرک ها بــه حیــوان آزاری می انجامــد کــه عــدم 
ــات،  ــت حیوان ــرای حرک ــی ب ــای کاف ــه فض تعبی
ــات  آســیب در حمــل و نقــل و وادار کــردن حیوان
بــه اجــرای نمایــش از جملــه ایــن مــوارد اســت.
 ســلطانیان ضمــن اشــاره بــه همــکاری نداشــتن 
و  ســیرک  ایــن  راه انــدازی  بــرای  مســئوالن 
مشــقت هایی کــه در ایــن مســیر متحمــل شــده 
ــا در  ــای م ــبختانه تاش ه ــت: خوش ــت، گف اس
ــر  ــال حاض ــود و در ح ــه نب ــه بی نتیج ــن زمین ای
ــود  ــوان وج ــا حی ــیرک ب ــران س ــای ای ــچ کج هی

ــدارد. ن

وی بــا اشــاره بــه اینکــه اســتفاده از حیوانــات در 
ســیرک عمــل غیراخاقــی و از نظــر شــرعی نیــز 
حــرام اســت، افــزود: اکنــون از ســیرک های 
بــدون حیــوان در تمــام دنیــا اســتقبال بیشــتری 
می شــود و بدیــن شــکل ایــران نیــز بــه فهرســت 
کشــورهای متمدنــی کــه ســیرک حیوانــات را 

ــت. ــده اس ــه ش ــد، اضاف ــی می دانن غیرقانون
ــدون  ــیرک ب ــتین س ــت: در نخس ــراز داش وی اب
ــیرک  ــن س ــده ای ــراد برگزارکنن ــور اف ــوان کش حی
برخــاف گذشــته برنامه هایشــان انســان محور 
برنامه هــای  مدرن تریــن  اکنــون   و  اســت  
ســیرکی دنیــا شــعبده بازی، ژانگولــر، رؤیــای 
پــرواز، قرقــره مــرگ و برنامــه کرویــل اســت کــه 
ــهر روی  ــور در خمینی ش ــار در کش ــن ب ــرای اولی ب

ــت.  ــه رف صحن
 رکورددارگینسدراصفهان

مدیــر »ســیرک بین المللــی امپراتــور« همچنیــن 
ــا  ــه در دنی ــتیکی را ک ــرد الس ــه م ــرای برنام اج
ــده  ــای اجراش ــر برنامه ه ــت، از دیگ ــوددار اس رک
در ایــن ســیرک عنــوان کــرد و گفــت: مــن بــرای 
ــردم؛  ــرا ک ــه اج ــهر برنام ــار در خمینی ش ــن ب اولی
امــا اســتقبال مــردم ایــن شــهر بــه قــدری 
ــد و  ــد ش ــیرک تمدی ــن س ــزاری ای ــه برگ ــود ک ب
ــردم  ــه م ــا ب ــورت نیم به ــه ص ــای آن را ب بلیت ه

ــم.  ــه کردی عرض
ــه اینکــه  بخــش بســیار جــذاب  ــا اشــاره ب وی ب
ــور اجــرای برنامــه ژانگولــر  برنامــه ســیرک امپرات
بــا ســه اره برقــی روشــن بــود کــه بــرای اولیــن بــار 
ــر  ــزود: ه ــد، اف ــرا ش ــهر اج ــا در خمینی ش در دنی
کــدام از ایــن اره برقی هــا ۸ کیلوگــرم وزن دارد کــه 
بســیار تیــز و برنده انــد. هنرمنــد اجراکننــده ایــن 
برنامــه بــا ثبــت رکــورد 2۳ ثانیــه در اجــرای ایــن 

برنامــه، رکــورددار گینــس اســت. 
ســلطانیان در ادامــه از توزیــع بلیــت رایــگان 
همچنیــن  و  شــهر  محله هــای کم بضاعــت  در 
دعــوت از معلولیــن بــرای دیــدن برنامــه بــه 

صــورت رایــگان خبــر داد و از همــکاری و حمایــت 
ســازمان رفاهی تفریحــی شــهرداری خمینی شــهر 
ــت  ــی کــرد و از مســئوالن اســتان و مدیری قدردان
این گونــه  از  تــا  خواســت  اصفهــان  شــهری 

برنامه هــا حمایــت کننــد.
اجرادرچهارشهراستاناصفهان

وی تاکیــد کــرد: در حــال حاضــر ده ســیرک 
در کشــور بــه کار مشــغولند و ایــن ســیرک در 
تابســتان عــاوه بــر خمینی شــهر در شــهرهای 
دولت آبــاد، بهارســتان، نجف آبــاد و در صــورت 
حمایــت مســئوالن در شــهر اصفهــان اجــرا خواهــد   

ــت. داش
وی همچنیــن بــا ابــراز مســرت از اینکــه ســیرک 
ــه  ــر و ب ــرای 40 نف ــور مســتقیم ب ــه ط ــور ب امپرات
صــورت غیرمســتقیم بــرای ۱00 نفــر اشــتغال زایی 

برنامه هــا  این گونــه  برگــزاری  افــزود:  کــرده، 
بــرای کاهــش آســیب های اجتماعــی در محــات 
زیــرا  بــود؛  خواهــد  موثــر  بســیار  شــهر ها  و 
ــیرک ها  ــه در س ــی ک ــاد و مهیج ــای ش برنامه ه
کل  شــده،  دیــده  تــدارک  خانواده هــا  بــرای 
خانــواده را دور هــم جمــع می کنــد و نشــاط  

ــال دارد. ــه دنب ــی را ب اجتماع
ــتای  ــرد: در راس ــد ک ــئله تاکی ــن مس ــر ای  وی ب
بعــدی  ایرانــی هــدف  از هنرمنــدان  حمایــت 
ــال کــردن ممنوعیــت  ــده نزدیــک، دنب مــن در آین
ــت.  ــی در سیرک هاس ــران خارج ــتفاده از کارگ اس
بــه ایــن دلیــل کــه متاســفانه ایــن کارگــران 
ــرکات و  ــد و ح ــادی دارن ــی زی ــکات اخاق مش
ــاد  ــا در تض ــه م ــرف جامع ــا ع ــان ب ــوع پوشش ن

ــت.    اس

در چنــد روز گذشــته در اثــر گرمــای شــدید 
ــازل  ــه من ــگان، عقرب هــا ب در شهرســتان ری
مــردم هجــوم آوردنــد و ســبب ایجــاد رعــب 

و وحشــت در مــردم شــدند.  
ــند،  ــان باش ــه در ام ــن اینک ــرای ای ــردم ب م
خانه هــای  پنجره هــای  و  درب  ورودی 
خــود را بــا درزگیــر پوشــش می دهنــد تــا از 
ــری  ــه منازلشــان جلوگی هجــوم عقرب هــا ب

ــرای  ــن ب ــن حشــرات زهرآگی ــا ای ــد؛ ام کنن
ورود بــه منــازل از هــر ســوراخی عبــور 
می کننــد تــا خــود را بــه جایــی خنــک 

ــانند. برس
اینکــه در شهرســتان کویــری ریــگان عقــرب 
وجــود داشــته باشــد، امــری طبیعــی اســت؛ 
ــاه  ــک م ــوا در ی ــابقه ه ــای بی س ــا گرم ام

اخیــر بــر تعــداد آن هــا افــزوده اســت.

روستانشــینان  از  یکــی  مــرادی  احمــد 
ریگانــی اظهــار  داشــت: در چنــد روز اخیــر در 
ــای  ــه خانه ه ــا ب ــا عقرب ه ــدت گرم ــر ش اث

ــد. ــوم آوردن ــا هج م
ــته  ــب گذش ــد ش ــه چن ــان اینک ــا بی وی ب
بگــزد،  عقــرب   را  فرزنــدم  بــود  نزدیــک 
افــزود: از تــرس اینکــه مبــادا عقرب هــا 
بیــرون  از خانــه  بگزنــد، شــب ها  را  مــا 

می خواهیــم  مســئوالن  از  نمی آییــم. 
ــردم از  ــا م ــد ت ــی کنن ــتاها را سم پاش روس
بماننــد. امــان  در  عقرب گزیدگــی  خطــر 

فرمانــدار شهرســتان ریــگان نیــز در ایــن 
رابطــه اظهــار  داشــت: در پــی گرمــای شــدید 
ــه  ــا ب در شهرســتان شــاهد هجــوم عقرب ه
منــازل مــردم، به ویــژه در روســتاها هســتیم 

ــند. ــب باش ــم مراق ــردم می خواهی و از م
ــورت  ــه در ص ــان اینک ــا بی ــری ب ــن باق امی
ــز  ــه مراک ــه ب ــردم بافاصل ــرب م گــزش عق
درمانــی مراجعــه کننــد، عنــوان کــرد: در 

ــر  ــتان پادزه ــی شهرس ــز درمان ــام مراک تم
بــه میــزان الزم توزیــع شــده و جــای هیــچ 

ــت. ــی نیس نگران
ــر 7 مــورد  ــد مــاه اخی ــی اســت در چن گفتن
صــورت  شهرســتان  در  عقرب گزیدگــی 
ــی  ــورد خانم ــن 7 م ــی از ای ــه یک ــه ک گرفت
بــود کــه در پــی عقرب گزیدگــی از نــوع 
»المــاس« جــان خــود را از دســت داد و 
از همــه مهم تــر آنکــه شهرســتان ریــگان 
ــد  ــر فاق ــر ۱00 هــزار نف ــغ ب ــی بال ــا جمعیت ب

بیمارســتان اســت. تســنیم

رئیــس اداره اوقــاف و امور خیریــه اردکان از 
شناســایی و احیــای موقوفــه ای بــا قدمــت 
بیــش از پنــج قــرن در ایــن شهرســتان خبر 

داد.
ــدی  حجت االســام و المســلمین ســید مه
ــرح  ــزود: در راســتای اجــرای ط ســیدی اف

فــدک آل محمــد)ص( کــه بخشــی از ایــن 
طــرح شــامل شناســایی موقوفــات اســت

موقوفــه میرِخِضرشــاه متعلــق بــه قــرن نهم 
هجــری در اردکان شناســایی و احیــا شــد.

ــه عمــل  ــس از بررســی های ب ــت: پ وی گف
ــا اداره  آمــده و تشــکیل جلســات متعــدد ب

ــش از  ــن، بی ــاف اســتان و متصرفی کل اوق
ــن در حــال  ــا متصرفی ــرارداد اجــاره ب ۵00 ق
تنظیــم اســت کــه تــا پایــان مردادمــاه 

ــد شــد. ــی خواه نهای
رئیــس اداره اوقــاف و امــور خیریــه اردکان، 
ــا  ــردن آن ه ــات و ســنددار ک ــت موقوف تثبی

و همچنیــن بیــرون آوردن مــردم از زیــر 
ــه اهــداف شناســایی  ــن وقــف را از جمل ِدی
موقوفــات در طــرح فــدک آل محمــد)ص( 

برشــمرد.
ــوای  ــه فت ــه ب ــا توج ــت: ب ــار داش وی اظه
از  کســی  اگــر  تقلیــد  معظــم  مراجــع 
ــت  ــه در دس ــه ای ک ــاره موقوف ــت اج پرداخ
دارد خــودداری کنــد، مکانــی کــه در اختیــار 
او قــرار دارد، غصبــی بــوده و اعمالــی کــه در 

آن انجــام می دهــد، باطــل اســت.

ابــراز امیــدواری  حجت االســام ســیدی 
کــرد کــه بــا اجــرای ایــن طــرح روح واقــف 
ــن  ــردم مؤم ــود و م ــاد ش ــش ش خیراندی
ــن  ــر ِدی ــز از زی ــات نی ــن موقوف و متصرفی

ــد.  ــرون آین ــف بی وق
موقـوفـــه  کــه  اســت  ذکـــر  بــه  الزم 
میرِخِضرشــاه در شهرســتان اردکان بیــش از 
ــی دارد و  ــز( اراض ــیصد قفی ــار )س ۳0 هکت
ــم دارای  ــت ه ــزد و تف ــتان های ی در شهرس

رقبــه اســت. فــارس

استانها

هجومعقربهابهمنازلریگانیها

 گرمای بی سابقه، عامل افزایش عقرب ها در ریگان

رئیسادارهاوقافاردکانخبرداد:

شناسایی و احیای موقوفه ای قدیمی 

روستایتاریخیکندلوسبا
پیشینهتاریخیچندهزارساله

ــش  ــوس در بخ ــگری کندل ــی و گردش ــتای رؤیای روس
و  منحصربه فــرد  جاذبه هــای  بــا  مازنــدران  کجــور 
طبیعــی خــود، میزبــان گردشــگران تابســتانی بــوده و در 
واقــع نمایشــگاهی از زیبایی هــا و تاریــخ مــردم منطقــه 

ــت. ــدران اس مازن
مازندرانــی  زبــان  بــه  کندلــوس  روســتای  مــردم 
ــا  ــوس ب ــتای کندل ــد. روس ــخن می گوین ــوری( س )کج
بافــت مســکونی متراکــم، در شــیب مایــم دامنــه کــوه 

ــت.  ــه اس ــاه گرفت پن
کوچه هــای روســتا، پیــچ در پیــچ و ســنگفرش اســت. 
خانه هــای قدیمــی بیشــتر در دو طبقــه بــا ســقفی 
شــیروانی ســاخته شــده و پوشــش لتکوبــی یــا ســفالی 

ــد. دارن
پنجره هــای  کوچــک،  ایوان هــای  گلــی،  دیوارهــای 
چوبــی و معمــاری ســاده، زیبایــی ایــن روســتا را 

دوچنــدان کــرده اســت. مصالــح بــه کار رفتــه در بناهــای 
قدیمــی شــامل ســنگ، گل، خشــت و چــوب اســت؛ امــا 
در ســاخت خانه هــای جدیــد از مصالــح ســیمان، گــچ، 

ــود. ــتفاده می ش ــز اس ــن نی ــوک و تیرآه ــر، بل آج
پیشــینه  باستان شناســان،  یافته هــای  اســاس  بــر 
ــل  ــوم قب ــزاره س ــه ه ــوس ب ــتای کندل ــی روس تاریخ
از میــاد می رســد. ایــن روســتا شــاهد تمدن هــای 
گوناگــون در ادوار مختلــف تاریخــی بــوده و نشــانه هایی 
از تمــدن قبــل از میــاد، تمــدن ایــران قبــل از اســام و 
تمــدن ایــران بعــد از اســام را در خــود جــای داده اســت.
مانــوی،  و  زرتشــتی  و گورســتان های  قبــور  وجــود 
ــن  ــار ای ــه و کن ــه از گوش ــی ک ــیای قدیم ــروف و اش ظ
منطقــه بــه دســت آمــده، از تمــدن درخشــان ایــن 
ــد.  ــت می کن ــم حکای ــدران در دوران قدی ــه از مازن نقط
ناصرالدیــن شــاه قاجــار در خاطراتــش از ســفر بــه ایــن 
ــی  ــاش نام ــک، نق ــرده اســت. کمال المل ــاد ک ــه ی منطق
ایــران، نیــز کــه در ایــن ســفر همــراه ناصرالدیــن شــاه 
بــوده، تابلویــی از ایــن دهکــده ترســیم کــرده کــه در کاخ 

ــت. ــود اس ــه موج ــوزه صاحبقرانی م
روســتای کندلــوس در میــان دره بســیار زیبایی در رشــته 
ــه و دارای چشــم اندازهای  ــرز اســتقرار یافت کوه هــای الب
بی نظیــری شــامل مــزارع گیاهــان دارویــی بــا رنگ هــای 
ــه  ــوه و سرســبزی ارتفاعــات ســر ب ــوع، باغ هــای می متن

فلــک کشــیده البــرز اســت. 
آب و هــوای مطبــوع و چشــمه های آب معدنــی، شــکوه 
ــیده  ــوس بخش ــتای کندل ــه روس ــی ب ــت خاص و جذابی
اســت. عــاوه بــر جاذبه هــای طبیعــی، وجــود دو مــوزه 
مردم شناســی و گیاهــان دارویــی در شــهرت یافتــن 

ــوده اســت. ــر ب ــوس موث کندل
در مجمــوع روســتای کندلــوس بــه دلیــل وجــود مــوزه 
مردم شناســی، مــوزه گیاهــان دارویــی، جاذبه هــای 
کوهســتانی و ییاقــی و دارا بــودن مراکــز اقامتــی و 
خدمــات گردشــگری از شــهرت فــراوان برخــوردار اســت؛ 
بــه همیــن دلیــل ســاالنه هــزاران نفــر از نقــاط مختلــف 
ایــران و گردشــگران کشــورهای دیگــر بــه ایــن روســتای 

ــد. ــفر می کنن ــی س دیدن

#میراث_گردشگری

روزنه

اجرایطرح»شوقزیارت«
ویژهمددجویانکمیتهامداد

درچهارمحالوبختیاری
ــت:  ــاری گف ــال و بختی ــداد چهارمح ــه ام ــرکل کمیت مدی
مددجویــان کمیتــه امــداد اســتان در قالــب طــرح »شــوق 

ــوند. ــزام می ش ــدس اع ــن مق ــه اماک ــارت« ب زی
ــه  ــارت از جمل ــار داشــت: شــوق زی ــور اظه ــک پ ــی مل عل
بــرای  را  مناســب  بســتری  کــه  اســت  طرح هایــی 
شناســایی و اعــزام آن دســته از مشــتاقان اهل بیــت )ع( 
کــه بــه دلیــل نیــاز مالــی امــکان زیــارت ایشــان را ندارنــد 

اســت. تشکیل شــده 
ــن  ــرای ای ــرای اج ــران ب ــکاری خی ــه هم ــاره ب ــا اش وی ب
طــرح افــزود: خیــران و محبــان اهل بیــت )ع( می تواننــد 
ــه و در  ــه ســایت shogheziarat.ir مراجع ــه ب ــا مراجع ب

ایــن طــرح شــرکت کننــد.
مدیــرکل کمیتــه امــداد چهارمحــال و بختیــاری بیــان 
کــرد: از ابتــدای امســال تاکنــون ۸6 نفــر بــه عتبــات 
عالیــات، ۳40 نفــر بــه مشــهد مقــدس و 240 نفــر بــه قــم 

اعزام شــده اند.
ــن  ــرای ای ــتای اج ــرد: در راس ــان ک ــور خاطرنش ــک پ مل
طــرح پیش بینــی می شــود تــا پایــان ســال جــاری 
بیــش از ۱0 هــزار نفــر از مددجویــان کمیتــه امــداد اســتان 

ــوند. ــزام ش ــدس اع ــن مق ــه اماک ب
وی گفــت: ایــن طــرح بــرای افــرادی اســت کــه تاکنــون به 
عتبــات عالیــات و یــا مشــهد مقــدس مشــرف نشــده اند و 
یــا زمــان طوالنــی از ســفر آن هــا بــه ایــن اماکــن گذشــته 
اســت کــه بــا مشــارکت خیــران مبالغــی جمــع آوری 
ــات و مشــهد مقــدس  ــات عالی ــه عتب ــراد ب می شــود و اف

ــوند. تســنیم ــزام می ش اع

مشاهدهپرندگانمهاجرکمیاب
درتاالببینالمللیگندمان

پرنــده مهاجــر کمیــاب در  دو گونــه  کیمیای وطن
تــاالب بین المللــی گندمــان از توابــع اســتان چهارمحــال و 

بختیاری مشاهده شد.
ــن  ــتان بروج ــت شهرس ــط زیس ــت محی ــس حفاظ رئی
و  شــب«  »حواصیــل  شــامل  گونه هــا  ایــن  گفــت: 

اســت.  »خوتــکا« 
مرتضــی منصــوری افــزود: 67 قطعــه از ایــن گونه هــا 
ــاالب  ــار در ت ــن ب ــتند، اولی ــا هس ــواده اردک ه ــه از خان ک
بین المللــی گندمــان النه ســازی و تخم گــذاری کردنــد.

وی علــت مهاجــرت ایــن گونه هــا را تخریــب و کــم 
آب شــدن زیســتگاه های مناطــق شــمالی و گرمــای 
و گفــت:  اعــام کــرد  جنــوب  کم ســابقه کشــورهای 
احیــای تــاالب گندمــان و تشــدید حفاظــت فیزیکــی 
ــته  ــای مداربس ــا دوربین ه ــی ب ــتگاه بین الملل ــن زیس ای
ــدگان مهاجــر تاثیرگــذار  ــدگاری بیشــتر پرن در فــرود و مان

ــت. اس
وی افــزود: در حــال حاضــر۳0 هــزار پرنــده آبــزی و 
اردک، لک لــک،  از خانــواده مرغابی ســانان،  کنارآبــزی 
و  تاالب هــای گندمــان  در  خــروس کولــی  و  اگــرت 
ــری  ــه 70 کیلومت ــن در فاصل ــتان بروج ــور شهرس چغاخ

شــهرکرد هســتند.

8پروژهازشهرستاناردلمشمول
دریافتاعتباراتبخشکشاورزی

رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی  کیمیای وطن
اســتان چهارمحــال و بختیــاری از تخصیــص اعتبــار بــه 
۸ پــروژه آب و خــاک شهرســتان اردل در ســال جــاری 
ــاد  ــی ســازمان جه ــط عموم ــل از رواب ــه نق ــر داد. ب خب
ــن  ــام ای ــا اع ــب ب ــح هللا غری ــتان، ذبی ــاورزی اس کش
ــام و  ــال اتم ــا در ح ــن پروژه ه ــتر ای ــت: بیش ــر گف خب
افتتــاح هســتند.وی  افــزود: تخصیــص اعتبــارات 
یادشــده در دو مرحلــه انجــام می شــود؛ در مرحلــه اول 
ــش  ــار را پوش ــه دوم 4۳0 هکت ــار و در مرحل ۱۳۱ هکت
می دهــد. مجمــوع ایــن اعتبــارت 2 میلیــارد و ۸00 

میلیون تومان است.
غریــب اظهــار کــرد: اجــرای سیســتم های آبیــاری 
تحــت فشــار نقــش بســزایی در بهــره وری کشــاورزی، 
ــرای  ــرف آب دارد و اج ــش مص ــد و کاه ــش تولی افزای
ایــن ســامانه های نویــن، پایــداری تولیــد را بــرای 

ــراه دارد. ــه هم ــاورزان ب کش
وی ادامــه داد: در شهرســتان اردل پروژه هــای مختلفــی 
ــه  ــا ب ــن پروژه ه ــی از ای ــه بخش ــت ک ــال اجراس در ح

کشــت گیاهــان دارویــی و دیــم اختصــاص دارد.
رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان افــزود: 
ایــن  در  دام  بخــش  در  اصاح  نــژاد  و  به نــژادی 
شهرســتان از دیگــر برنامه هــای بخــش کشــاورزی 

می شــود. محســوب  شهرســتان  ایــن 

تاریخکهنفرشدستباف
درچهارمحالوبختیاری

نماینــده مــردم شهرســتان های اردل، فارســان، کوهرنــگ 
و کیــار در مجلــس شــورای اســامی گفــت: فــرش 
ــاری دارد  ــی در چهارمحــال و بختی ــخ کهن دســتباف تاری
و ایــن اســتان بــرای رونــق و توســعه ایــن هنــر نیازمنــد 
تســهیات ملــی و اســتفاده از تکنولوژی هــای بــه روز 

ــت.   ــت اس ــن هنر صنع ــی ای ــات و معرف ــرای تبلیغ ب
ــا و  ــا دارای مزای ــور م ــرد: کش ــار ک ــی اظه ــی کاظم عل
اســتعداد های زیــادی ماننــد انــرژی، گردشــگری، هنــر، 
ــا ارتقــای هــر یــک از  کشــاورزی و معــدن اســت کــه ب
ــه توســعه کشــور کمــک زیــادی  ــوان ب ایــن مــوارد می ت
شــود. وی فــرش، نمــد و گردشــگری را از پتانســیل های 
ــن  ــتفاده از ای ــرای اس ــزود: ب ــرد و اف ــوان ک ــتان عن اس

ــد اســتفاده شــود. ــوژی روز بای ــا تکنول مزای
کاظمــی افــزود: دانشــجویان دانش آموختــه رشــته 
فــرش بــا حمایــت مســئوالن بایــد در بخــش تولیــد ایــن 

ــت وارد شــوند. صنع
نماینــده مــردم شهرســتان های اردل، فارســان، کوهرنــگ 
ــی  ــت: توانای ــامی گف ــورای اس ــس ش ــار در مجل و کی
تأمیــن تمامــی مراحــل بافــت فــرش از مــواد اولیــه تــا 
دانــش و مهــارت بافــت در اســتان حائــز اهمیــت اســت.
ــده  ــع آالین ــم صنای ــر بخواهی ــرد: اگ ــان ک وی خاطرنش
 در اســتان نداشــته باشــیم، بایــد از هنــر حمایــت کنیــم 
و مجلــس ایــن آمادگــی را دارد کــه مســاعدت های الزم 

را بــه عمــل آورد. ایســنا

گفــت:  خاتــم  زیســت  محیــط  رئیــس 
خشکســالی صدمــات جبران ناپذیــری مثــل 
کاهــش جمعیــت گونه هــای جانــوری و گیاهــی، 
مهاجــرت گونه هــای جانــوری و کاهــش زایمــان 
ــوع  ــرای وق ــب ب ــتر مناس ــاد بس ــا، ایج در آن ه
و  حفاظت شــده  مناطــق  در  آتش ســوزی 
انقــراض بعضــی از گونه هــای در معــرض تهدیــد 
را در شهرســتان خاتــم بــه دنبــال داشــته اســت.
ــک  ــه ی ــان اینک ــا بی ــی ب ــا خدارحم  محمدرض
میلیــون و دویســت هــزار هکتــار از بهتریــن 
ــزد تحــت حفاظــت  ــی اســتان ی ــای مل عرصه ه
ــار  ــرار دارد، اظه ــت ق ــط زیس ــت محی و مدیری
داشــت: از ایــن میــزان ۱40 هــزار هکتــار مربــوط 
ــه  ــه در 4 منطق ــت ک ــم اس ــتان خات ــه شهرس ب
ــگاه  ــادی، پناه ــاغ ش ــه ب ــوان منطق ــت عن تح
حیــات وحــش بوروئیــه، مناطــق شــکار ممنــوع 

و قلــه تپــه مدیریــت می شــوند.
ــود  ــت: کمب ــم گف ــت خات ــط زیس ــس محی  رئی
نشــدن  انجــام  محیط بــان،  نیــروی  شــدید 

ــگ  ــت محیطی، هماهن ــی زیس ــات ارزیاب مطالع
نبــودن بعضــی از دســتگاه ها بــا محیــط زیســت 
مهم تریــن  از  متخلــف  شــکارچیان  وجــود  و 
ــم اســت. ــق حفاظت شــده خات مشــکات مناط

و  مجــاز  ســاح های  وجــود  افــزود:  وی 
غیرمجــاز، نبــود اعتبــار کافــی جهت بسترســازی 
مناســب بــرای رهاســازی گوزن هــای ســایت 
مزایــای کارکنــان  و  شــادی، کمبــود حقــوق 
به ویــژه محیط بانــان و وجــود دام مــازاد بــر 
ــر  ــی، از دیگ ــق حفاظت ــع در مناط ــت مرات ظرفی

ــت. ــق اس ــن مناط ــکات ای مش
ــودن  ــترده ب ــل گس ــه دلی ــت: ب ــی گف خدارحم
مناطــق حفاظت شــده شهرســتان، ایــن اداره 
ــه  ــان مواج ــروی محیط ب ــت نی ــود بیس ــا کمب ب
اســت.اگر دولــت مجــوز اخــذ نیــرو را صــادر کند، 
تــا حــدودی ایــن مشــکل برطــرف خواهــد شــد.
دربــاره  زیســت شهرســتان  رئیــس محیــط 
ــی  حــل مشــکل انجــام نشــدن مطالعــات ارزیاب
زیســت محیطی خاطرنشــان کــرد: بایــد پیــش از 

هرگونــه اجــرای طــرح و پروژه هــای عمرانــی درباره 
ارزیابــی زیســت محیطی  و  آن هــا مطالعــات 
ــا محیــط  ــا هماهنگــی قبلــی ب انجــام شــده و ب
ــود. ــدام ش ــا اق ــرای پروژه ه ــرای اج ــت ب زیس

رئیــس محیــط زیســت شهرســتان برخــورد 
ــا  ــی ب ــع قانون ــق مراج ــع از طری ــی و قاط قانون
شــکارچیان متخلــف را تنهــا راه مقابلــه بــا شــکار 
غیرمجــاز عنــوان کــرد و اظهار داشــت: مســئولین 
بــرای صــدور مجــوز ســاح  بایــد  مربوطــه 

اهتمــام ویــژه داشــته باشــند و هرچــه ســریع تر 
ســاح های غیرمجــاز را جمــع آوری کننــد.

ــق  ــت از مناط ــرای حفاظ ــزود: ب ــی اف خدارحم
زیســتی بایــد بــه ممیــزی مراتــع و ورود دام در 

ــود.   ــژه ش ــه وی ــی توج ــای طبیع عرصه ه
خاتــم  شهرســتان  زیســت  محیــط  رئیــس 
دربــاره پدیــده خشکســالی و آثــار آن بــر مناطــق 
حفاظت شــده اظهــار داشــت: خشکســالی از 
جملــه پدیده هــای طبیعــی اســت کــه طــی 

دســت کم ده ســال گذشــته بــه صــورت مســتمر 
حیــات بشــری و حیــات زیســت از جملــه 
گونه هــای گیاهــی و جانــوری را تحــت تاثیــر 

ــت. ــرار داده اس ــود ق ــدید خ ش
خدارحمــی گفــت: از مهم تریــن آثــار خشکســالی 
ــوان  ــتان می ت ــده شهرس ــق حفاظت ش ــر مناط ب
بــه کاهــش جمعیــت گونه هــای جانــوری و 
گیاهــی، مهاجــرت گونه هــای جانــوری و کاهــش 
ــرای  ــا، ایجــاد بســتر مناســب ب ــان در آن ه زایم
وقــوع آتش ســوزی در مناطــق حفاظت شــده، 
معــرض  در  گونه هــای  از  بعضــی  انقــراض 
تهدیــد، افزایــش درجــه حــرارت و افزایــش 
هزینــه انتقــال آب بــه آب انبارهــای مناطــق 
حفاظتــی، کاهــش ســطح آب هــای زیرزمینــی و 
ــق  ــود در مناط ــمه های موج ــی چش ــش دب کاه

ــرد. اشــاره ک
ــات در  ــوع آف ــاری وق ــش بیم ــزود: افزای وی اف
بیــن گونه هــای گیاهــی و جانــوری، انتقــال 
آســان بیمــاری از گونه هــای جانــوری بــه انســان 
ــن  ــدید بی ــر ش ــرگ و می ــی، م ــای اهل و دام ه
ــر  ــوری از دیگ ــای جان ــوزادان بعضــی از گونه ه ن
بــر مناطــق حفاظت شــده  آثــار خشکســالی 

شهرســتان اســت. طنیــن خاتــم

رئیسمحیطزیستخاتمهشدارداد:

خطر انقراض بعضی گونه های گیاهی و جانوری در صورت تداوم خشکسالی

،،
برگزاری این گونه برنامه ها برای کاهش 
آسیب های اجتماعی در شهر ها بسیار 
برنامه هــای  زیــرا  بــود؛  خواهــد  موثــر 
شــاد و مهیجــی کــه در ســیرک ها بــرای 
کل  شــده،  دیــده  تــدارک  خانواده هــا 
خانــواده را دور هــم جمــع می کنــد و 

نشــاط  اجتماعــی را بــه دنبــال دارد

بنیانگذاراولینسیرکبدونحیواندرکشوردرگفتوگوباکیمیایوطنعنوانکرد:

ممنوعیت استفاده از کارگران خارجی در سیرک ها 
اجرایبرنامههایفرهنگیوهنریبهکاهشآسیبهایاجتماعیمنجرمیشود



ــا بررســی  ــاط ب ــری در ارتب ــی در نشســت خب علی محمــد آداب
طــرح تربیــت پرســتار بیمارســتانی گفــت: در وزارت بهداشــت 
ــه  ــر ب ــدم اگ ــتیم و معتق ــه رو هس ــی روب ــده مافیای ــا پدی ب
ــه مشــکالت افــزوده  نظــرات کارشناســی مــا توجــه نشــود، ب

خواهــد شــد.
وی افــزود: امــروز دیگــر چیــزی از وزارت بهداشــت باقــی 
ــرای  ــی ب ــده و اجــرای طــرح تحــول مســیر بی راهه پیمای نمان
تأمیــن منافــع عــده ای خــاص بــوده اســت و اگــر بــه نظــرات 
ــر  ــت حــوزه ســالمت بدت صاحب نظــران توجــه نشــود، وضعی

خواهــد شــد.
رئیــس کل ســازمان نظــام پرســتاری کشــور ادامــه داد: ســال 
ــان  ــزار دالر در بخــش بهداشــت و درم گذشــته حــدود 130 ه
هزینــه شــد؛ در حالــی کــه درآمــد نفتــی در همیــن ســال 140 

هــزار دالر بــود و هیــچ جــای دنیــا چنیــن نیســت.
خدمــات  تعرفه گــذاری  همچنیــن  تصریــح کــرد:  آدابــی 
ــده  ــن مان ــودی روی زمی ــوز و رمزآل ــور مرم ــه ط ــتاری ب پرس
ــی خــود محــروم  ــوق واقع و پرســتاران شــریف کشــور از حق
هســتند. وی افــزود: تصویــب طــرح تحــول باعــث نفــع 
ــن طــرح متضــرر  ــا ای عــده ای خــاص و جامعــه پرســتاری ب
شــده اســت؛ لــذا انتظــار مــا ایــن بــوده کــه ایــن قانــون کــه 
10 ســال اســت توســط شــورای اســالمی و کمیســیون اصــل 

ــود. ــرا ش ــده، اج ــب ش تصوی
آدابــی از مــرگ 16 پرســتار بــه دلیــل فشــار کار زیــاد طــی 1.5 
ســال گذشــته خبــر داد و گفــت: جــای نگرانــی دارد کــه عده ای 
کــه صالحیــت در حــوزه پرســتاری ندارنــد، اســتقالل پرســتاری 

را مــورد هجمــه قــرار داده انــد. فــارس

تخصــص  فــوق  احســانی،  محمدجــواد  دکتــر 
بیماری هــای گوارشــی و کبــد، بیــان کــرد: کبــد چــرب بــر 
ــد  ــل کب ــیرید در داخ ــای تری گلیس ــع چربی ه ــر تجم اث
ایجــاد شــده و بــه عبارتــی اگــر 5 درصــد از کبــد توســط 
ــود  ــه می ش ــگاه گفت ــود، آن ــغال ش ــا اش ــن چربی ه ای

ــت.  ــده اس ــرب ش ــد چ ــر کب ــرد درگی ف
عضــو هیئــت علمــی پژوهشــکده بیماری هــای گــوارش و 
کبــد متذکــر شــد: اخیــرا تبلیغــات فراوانــی در ماهواره هــا 
و فضــای مجــازی مبنــی بــر داروهــای موثــر بــرای درمان 
کبــد چــرب بــه چشــم می خــورد؛ ایــن دســته از داروهــا 
ــد و  ــده کب ــی پاک کنن ــای گیاه ــوان داروه ــه عن ــه ب ک
ــه فــروش می رســد تاییدشــده  ــد چــرب ب ــده کب رفع کنن
نیســت و حتــی عــوارض بســیاری را بــه دنبــال دارد. الزم 

ــان  ــچ درم ــد چــرب هی ــه شــود کب ــر اســت گفت ــه ذک ب
ــی  ــی تبلیغات ــای گیاه ــی داروه ــدارد و تمام ــی ن داروی
ــاری  ــش تج ــا نق ــته و تنه ــده ای نداش ــچ فای ــال هی عم
ــک  ــط پزش ــاد توس ــرایط ح ــی ش ــه در بعض ــد. البت دارن

ــود. ــز می ش ــار تجوی ــرای بیم ــی ب داروهای
ــا  ــی نه تنه ــای تبلیغات ــته از داروه ــن دس ــزود: ای وی اف
وضعیــت کبــد را بهبــود نمی بخشــد، بلکــه می توانــد 
ــه همــراه داشــته باشــد  عــوارض کبــدی شــدیدتری را ب
و بــه هیــچ عنــوان افــراد بــا مشــاهده تبلیغــات فریبنــده 

ــد. ــان آور نرون ــای زی ــن داروه ــه ســراغ ای ب
ــه راحتــی قابــل کنتــرل  احســانی گفــت: ایــن عارضــه ب
اســت و بــا کنتــرل وزن، ورزش روزانــه و تغذیــه مناســب 

ــود بخشــید. جــام جــم ــوان آن را بهب ــه ســادگی می ت ب

رئیس کل سازمان نظام پرستاری کشور:

در وزارت بهداشت با مافیای پزشکی مواجه  هستیم
  هشدار درباره تبلیغات ماهواره ای 

داروهای پاک کننده کبد چرب

خواص گیاه دارویی رزماری
بعضــی از خــواص درمانــی جالــب و منحصربه فــرد رزمــاری 
شــامل توانایــی بــرای افزایــش حافظــه، بهبــود خلــق و خــو، 
کاهــش التهــاب ، تســکین درد ، حفاظــت از سیســتم ایمنــی 
بــدن، تحریــک گــردش خــون، ســم زدایی بــدن، محافظــت از 
بــدن در مقابــل عفونت هــای باکتریایــی، جلوگیــری از پیــری 

زودرس و التیــام بیماری هــای پوســتی اســت.
 درباره رزماری

رزمــاری، بومــی مناطــق مدیترانــه ای بــوده و یکــی از گیاهــان 
رایجــی اســت کــه بــرای مقاصــد مختلــف مــورد اســتفاده قرار 
ــم خاصــی  ــو و طع ــا ب ــاه ارزشــمند نه تنه ــن گی ــرد. ای می گی
ــت.  ــالمتی اس ــرای س ــیاری ب ــای بس ــه دارای مزای دارد، بلک
 Rosmarinus نــام علمــی ایــن گیــاه چنــد ســاله و چوبــی
officinalis اســت؛ امــا بیشــتر افــراد آن را بــا نــام رزمــاری 

می شناســند. 
 خواص گیاه رزماری برای تقویت حافظه

ــاری  ــتند از رزم ــا مس ــده ی ــوارد گزارش ش ــن م ــی از اولی یک

ــود. گفتــه می شــد کــه  ــه عنــوان یــک محــرک شــناختی ب ب
رزمــاری بــه بهبــود حافظــه و افزایــش هــوش و تمرکــز کمــک 
ــق و  ــا در دســت تحقی ــن ادعاه ــی ای ــه تمام ــد. اگرچ می کن
ــر  ــی ب ــر خوب ــد تاثی ــا مصــرف آن می توان بررســی اســت، ام

روی افزایــش حافظــه داشــته باشــد. 
 بهبود خلق و خو و استرس با رزماری

ــق و خــوی  ــی خل ــه تنهای ــد ب ــاری می توان ــوی رزم ــر و ب عط
شــما را بهبــود ببخشــد، ذهــن شــما را پــاک ســازد و 
ــراب  ــار اضط ــه دچ ــرادی ک ــد. در اف ــش ده ــترس را کاه اس
ــای اســترس هســتند،  ــادل هورمون ه ــدم تع ــا ع ــن و ی مزم
ــن  ــه ای ــی ک ــد. زمان ــد باش ــد مفی ــاری می توان ــرف رزم مص
ــی داشــته باشــد.  ــار مثبت ــد آث ــاه مصــرف شــود، می توان گی
ــن مقاصــد  ــرای ای ــاری ب ــز از اســانس رزم ــی نی در آروماتراپ

اســتفاده می شــود.
 تاثیر رزماری در تقویت سیستم ایمنی بدن

ترکیبــات فعــال در رزمــاری آنتی اکســیدانی، ضدالتهابــی 
و ضدســرطانی هســتند. ایــن نشــان دهنده یــک حملــه 
از بیماری هــای مختلــف و  ســه جانبه در برابــر بســیاری 

ــدن  ــی ب ــد سیســتم ایمن ــه می توان ــل بیماری زاســت ک عوام
ــط  ــک خ ــیدانی ی ــات آنتی اکس ــن ترکیب ــد. ای ــد کن را تهدی
ــکیل  ــدن تش ــی ب ــتم ایمن ــت سیس ــه در پش ــی ثانوی دفاع
ــن  ــی از ای ــب توجه ــدار جال ــاوی مق ــاری ح ــد. رزم می دهن
ترکیبــات قدرتمنــد از جملــه رزمارینیــک اســید، اســید 

ــت. ــک اس ــید بوتولی ــک و اس کافئی
 رزماری و سالمت پوست

ــده  ــناخته ش ــی ش ــه خوب ــاری ب ــری رزم ــد پی ــت ض خاصی
ــاری بیشــتر  ــت در اســانس رزم ــن خاصی اســت. اگرچــه ای
دیــده می شــود، امــا برگ هــای آن نیــز تاثیــر بســیار خوبــی 
ــازی آن  ــث جوان س ــد باع ــد و می توانن ــت دارن ــر روی پوس ب
شــوند. رزمــاری همچنیــن در درمــان لکــه و جــوش نیــز بــه 

ــد. ــل می کن ــی عم خوب
 هشدار درباره رزماری

اســانس رزمــاری در مصــارف آشــپزی نبایــد مصرف شــود.اگر 
بــه خانــواده  نعنــا حساســیت داریــد، ممکــن اســت مصــرف 
رزمــاری بــرای شــما مضــر باشــد. پیــش از مصــرف بــا یــک 

ــد. مجلــه ســامت ــاره مشــورت کنی متخصــص در این ب

جمعیــت،  ســالمت  دفتــر  کل  مدیــر 
بهداشــت  وزارت  مــدارس  و  خانــواده 
آخریــن آمــار رســمی تولدهــا، زایمان هــا، 
خدمــات  پوشــش  و  میرهــا  و  مــرگ 
گروه هــای مختلــف ســنی را اعــالم کــرد.

 مرگ و میر مادران
ــت:  ــق گف ــماعیل مطل ــد اس ــر محم دکت
ــر اســاس اعــالم  ــادران ب ــر م مــرگ و می
نظــام کشــوری مراقبــت مــرگ مــادری در 
ــزار  ــر در 100 ه ــه 18.5 نف ــال 1395 ب س

ــده رســیده اســت. ــد زن تول
ــر  ــزارین ب ــان س ــد زایم ــزود: درص وی اف
ــوزاد  ــادر و ن اســاس ســامانه اطالعــات م

ترتیــب  بــه   95 تــا   92 ســال های  در 
54.8، 51.3، 49.8 و 50.5 اعــالم شــده 

ــت. اس
وی بیــان کــرد: میــزان مــرگ و میــر 
ــن  ــی ای ــز در ط ــد نی ــوزادان در 1000 تول ن
ــب 10.2،  9.8، 9.5 و 9  ــه ترتی 4 ســال ب

ــت. ــوده اس ــر ب نف
 پوشش مراقبت دانش آموزان

ــت  ــش مراقب ــد پوش ــت: درص ــق گف مطل
مراقبــت  هــدف،  دانش آمــوزان گــروه 
دوره ای 5 تــا 18 ســال در ســال 93 بالــغ 
بــر 77.2 درصــد و در ســال 94 بالــغ بــر 
ــال  ــار س ــت. آم ــوده اس ــد ب 89.26 درص

پایــان  تــا  خصــوص  ایــن  در  جــاری 
می شــود. شــهریورماه مشــخص 
 تعداد جوانان مراقبت شده

در  مراقبت شــده  جوانــان  تعــداد  وی 
ســال های 92 تــا 95 را پانصــد هــزار، 
چهــار  و  میلیــون  دو  میلیــون،  یــک 
میلیــون نفــر اعــالم کــرد و گفــت: تعــداد 
ــان  ــه جوان ــری برنام ــتان های مج شهرس
در ســال 92 بالــغ بــر 280 شهرســتان 
همــه  شــامل  بعــد  ســال های  در  و 
اســت. بــوده  کشــور  شهرســتان های 

 پوشش خدمات میانساالن
ــت وزارت  ــت بهداش ــالم معاون ــر اع ــا ب بن
خدمــات  پوشــش  وی  بهداشــت، 
میانســاالن در ســال های 92 تــا 94 را 
بــه ترتیــب 28، 32، 173 شهرســتان و در 

ســال 95 صــد درصــد مناطــق شــهری و 
ــرد. ــالم ک ــتایی اع روس

ــده  ــاالن مراقبت ش ــداد میانس ــق، تع مطل
ــال  ــر و در س ــزار نف ــال 92 را 40 ه در س
95 بیــش از 9 میلیــون نفــر اعــالم و بیــان 
ــه  ــا برنام ــر ب ــتان های درگی ــرد: شهرس ک
ســالمندان بــه جــز ســال 92 کــه 280 
شهرســتان بــوده اســت، در ســال های 
ــام شهرســتان های کشــور  ــا 95، تم 93 ت

بوده انــد.
وی ادامــه داد: تعــداد جمعیــت تحــت 
پوشــش برنامــه ســالمندان در ســال های 
93 تــا 95 بــه ترتیــب 3 میلیــون و 587 
هــزار و 169 نفــر، 5 میلیــون و 107 هــزار و 
956 نفــر و 5 میلیــون و 282 هــزار و 63 

نفــر بــوده اســت.

 سالمندان مراقبت شده توسط پزشک
مدیــر کل دفتــر ســالمت جمعیــت، خانــواده 
ــداد  ــت: تع ــت گف ــدارس وزارت بهداش و م
ســالمندان مراقبت شــده توســط پزشــک 
نیــز در ایــن ســال ها 306 هــزار و 836 
نفــر، 379 هــزار و 568 نفــر و 442 هــزار و 

ــرآورد شــده اســت. ــر ب 245 نف
 بتاتاالسمی ماژور

مطلــق میــزان بــروز بتاتاالســمی مــاژور در 10 
ــال های 92 و 93  ــده را در س ــد زن ــزار تول ه
دو نفــر و در ســال های 94 و 95 صفــر اعــالم 
ــد  ــت تایی ــوارد مثب ــزان م ــت: می ــرد و گف ک
غربالگــری PKU در 10 هــزار تولــد زنــده در 
ســال های 92 تــا 94 بالــغ بــر  2.26، 1.83 
ــر  ــه صف ــوده و در ســال 95 ب ــر ب و 2.21 نف

رســیده اســت. ایســنا
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مدیر کل دفتر سالمت جمعیت و خانواده وزارت بهداشت خبر داد:

کاهش مرگ و میر مادران باردار و نوزادان

تازههایپزشکی

 پروتئین از حمله قلبی 
پیشگیری می کند

طبــق تحقیــق جدیــد محققــان کالــج کینــگ لنــدن 
ــا  ــط ب ــن 3 مرتب ــن طبیعــی DDK3 )پروتئی پروتئی
دیکوپــف( می توانــد عاملــی محافــظ در مقابــل 
حمــالت قلبــی و ســکته های ناشــی از تصلــب 

ــد. ــریان باش ش
بــه گفتــه ایــن محققــان ایــن پروتئیــن می توانــد در 
نهایــت بــرای پیشــگیری از حمــالت قلبــی و ســکته 

اســتفاده شــود.
دانشــمندان میــزان DKK3 را در نمونــه خــون 574 
ــد. آن هــا  ــدازه گیــری کردن فــرد در طــول 5 ســال ان
دریافتنــد افــراد دارای میــزان باالتــر DKK3 در طــول 
ــب  ــه تصل ــال ب ــرض ابت ــر در مع ــال کمت ــن 5 س ای
شــریان قــرار داشــتند و احتمــال مرگشــان بــه دلیــل 

حملــه قلبــی یــا ســکته هــم کمتــر بــود.
ــی  ــول حفاظت ــایی مولک ــان شناس ــه محقق ــه گفت ب
ــای  ــن داروه ــه یافت ــن اســت منجــر ب ــد ممک جدی
قلبــی             حملــه  ریســک  کاهــش  بــرای  جدیــد 

شــود. مهــر

 شیر دادن به نوزاد 
و کاهش ابتالی زنان به ام اس 

بــه  آمریکایــی حــدود 400 زن مبتــال  محققــان 
بیمــاری ام اس یــا وضعیــت پیش هشــداردهنده 
ــی( را  ــداد بالین ــندرم انس ــه CIS )س ــوم ب آن موس
ــد. میانگیــن  ــا گــروه مشــابه ســالم مقایســه کردن ب

ــود. ــال ب ــان 37 س ــن زن ــنی ای س
آن هــا دریافتنــد مادرانــی کــه یــک یــا چنــد فرزنــد را 
در مجمــوع 15 مــاه یــا بیشــتر شــیر داده بودنــد در 
مقایســه بــا زنانــی کــه هیــچ گاه فرزندشــان را شــیر 
نــداده یــا در مجمــوع 4 مــاه شــیر داده بودنــد، 53 
 CIS ــا ــه ام اس ی ــال ب ــرض ابت ــر در مع ــد کمت درص

قــرار داشــتند.
این بــاره می گویــد:  تیــم تحقیــق در  سرپرســت 
ــود  ــداده ب ــن نشــان ن ــا پیــش از ای ــچ کــس ت »هی
کــه شــیر دادن بــه نــوزاد می توانــد فایــده بلندمدتــی 

ــر سیســتم ایمنــی مــادر داشــته باشــد.« ب
ــم  ــاز ه ــا ب ــای م ــد: »یافته ه ــه می افزای وی در ادام
ــوزاد  ــه ن ــیر دادن ب ــدر ش ــه چق ــد ک ــات می کن اثب

ــان مثمــر ثمــر اســت.« ــرای زن ب
ــر  ــون نف ــاد ام اس حــدود 2.5 میلی ــالم بنی ــق اع طب
ــاری  ــن بیم ــه ام اس هســتند. ای ــال ب ــان مبت در جه
ــر اســت کــه در  ــی یــک بیمــاری عالج ناپذی خودایمن
آن، بــدن بــه بافت هــای خــود حملــه می کنــد، اغلــب 
باعــث بی خوابــی، ســوزش، مشــکالت روده و مثانــه، 
ــود.  ــری می ش ــکالت فک ــن و مش ــکالت راه رفت مش
ــش از  ــاروری بی ــن ب ــان در س ــاری ام اس در زن بیم
مــردان و زنــان مســن شــایع اســت. محققــان 
ــرکوب و  ــب س ــی موج ــیر دادن طوالن ــد ش معتقدن
ــه  ــال ب ــاب کــه در ابت ــودی ســلول های ایجــاد الته ناب

ام اس نقــش دارنــد، می شــود. شــهر خبــر

تغذیه

ادویه های ضدسرطان را بشناسید 
چــه فــردی نجات یافتــه از ســرطان باشــید کــه در پــی 
ــردی   ــه ف ــت و چ ــاری اس ــت بیم ــگیری از بازگش پیش
باشــید کــه تنهــا قصــد دارد بــدن خــود را در برابــر ابتــال 
بــه ســرطان محافظــت کنــد، بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه 
ــی ممکــن  ــات گیاهــی طبیع ــه ترکیب داشــته باشــید ک

ــند. ــما باش ــال ش ــت کمک ح اس
اصالحــات ســبک زندگــی از جملــه ورزش و یــک 
ــا و ســبزیجات  ــی ســالم سرشــار از میوه ه ــم غذای رژی
ــی  ــتند؛ برخ ــرطان هس ــر س ــع در براب ــن موان قوی تری
دارای  یافــت می شــوند،  ادویه هــا  در  ترکیبــات کــه 

ــتند. ــرطان هس ــا س ــارزه ب ــدرت مب ق
 زنجبیل

ریشــه تنــد زنجبیــل حــاوی مــوادی ماننــد جینجرول ها، 
پــارادول، و شگاول هاســت. ایــن ترکیبــات خــواص 
آنتی اکســیدانی، ضــد التهابــی و ضــد عفونــت دارنــد بــه 
ــد. ــارزه می کنن ــا ســلول های ســرطانی مب ــر ب طــور موث

 سیر
ایــن ادویــه محبــوب سرشــار از ترکیبــات گوگردی اســت 
ــد  ــت می کن ــدن انســان را تقوی ــی ب ــه سیســتم ایمن ک
می بــرد  بهــره  آنتی اکســیدان هایی  از  همچنیــن  و 
ــد.  ــگیری می کن ــای آزاد پیش ــیب رادیکال ه ــه از آس ک
ــرای درمــان  ــه طــور ویــژه ب ــار ضــد ســرطانی ســیر ب آث

ــت. ــر اس ــری موث ــده و م ــرطان های مع س
 زعفران

زعفــران، دیرزمانــی اســت کــه بــرای بهبــود رنــگ و مــزه 
ــطه دو  ــه واس ــرد. ب ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس ــذا م غ
ــای  ــه نام ه ــران ب ــود در زعف ــت فعال موج ــب زیس ترکی
ــه در پزشــکی گیاهــی  ــن ادوی ــن، ای ــن و کروکتی کروکی
ــز  ــا نی ــف بیماری ه ــواع مختل ــان ان ــرای درم ــنتی ب س

ــرد. ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس م
ایــن ترکیبــات دارای توانایی هــای ضــد ســرطانی قــوی 
ــه  ــد ک ــان داده ان ــا نش ــاص، آن ه ــور خ ــه ط ــتند؛ ب هس
تکثیــر ســلولی را مهــار کــرده و آپوپتــوز )مــرگ ســلولی( 

را در ســلول های ســرطانی تحریــک می کننــد.
 فلفل سیاه

فلفــل ســیاه حــاوی یــک ترکیــب آلکالوئیــدی بــه نــام 
پیپریــن اســت کــه خــواص ضــد تومــور دارد.

ــواع مختلــف ســلول های ســرطانی  ــار ان ــن در مه پیپری
پروســتات موثــر عمــل می کنــد. ایــن ترکیــب گیاهــی بــا 
مهــار چرخــه زندگــی ســلول، کاهــش تکثیــر و تحریــک 

ــد. مــرگ ســلول ســرطانی عمــل می کن
همچنیــن پیپریــن بــه طــور جالــب توجهــی در ســرکوب 
ــور  ــم توم ــون و ه ــه هورم ــته ب ــور وابس ــم توم ــد ه رش

ــد. ــل می کن ــوب عم ــون خ ــتقل از هورم مس
 رزماری

یــک  حــاوی  اســتفاده  پــر  دارویــی  ایــن گیــاه، 
ــه  ــک اســت ک ــام اســید کارنوزی ــه ن ــب طبیعــی ب ترکی
ســلول های ســرطانی در بــدن را وادار بــه تخریــب و 

می کنــد.  نابــودی 
ــی  ــه اثربخش ــت ک ــان داده اس ــاری نش ــن رزم همچنی
افزایــش  را  روش هــای درمانــی ســنتی تر ســرطان 

ایــران عصــر  می دهــد. 

زیبایی
هشدار

کرم ضدآفتاب با SPF باال 
مصرف نکنید 

ــه اشــعه ماوراءبنفــش  ــد ک ــد کرده ان ــات تایی مطالع
ــد  ــت و می توان ــر اس ــت مض ــرای پوس ــید ب خورش
ــتی،  ــای پوس ــد لک ه ــطحی را مانن ــیب های س آس
اگزمــا و خــارش پوســت و افزایــش چیــن و چــروک 
تــا بیماری هــای جدی تــری را ماننــد انــواع اگزماهــای 
ــت  ــرطان های پوس ــی س ــده و حت ــدید و آزاردهن ش

ماننــد مالنــوم ایجــاد کنــد.
کرم هــای ضدآفتــاب انــواع مختلفــی دارنــد و از 
ــن  ــا مهم تری ــی تشــکیل می شــوند؛ ام ــواد مختلف م
مســئله در ترکیبــات ایــن کرم هــا ایــن اســت کــه از 
ــود و  ــتفاده ش ــر اس ــا کمت ــیمیایی در آن ه ــواد ش م
ــواد طبیعــی تشــکیل دهنده آن هــا بیشــتر باشــد. م

ــه  ــه هرچ ــت ک ــه اس ــی این گون ــاور عموم ــوال ب معم
درجــه ایــن عنصــر محافــظ پوســت بیشــتر باشــد، 
قــدرت محافظــت کــرم در برابــر نور خورشــید بیشــتر 
شــده و می توانــد از پوســت بهتــر مراقبــت کنــد؛ ایــن 
ــد  ــی اســت کــه محققــان نظــر دیگــری دارن در حال
ــا  ــر نه تنه ــن عنص ــاد ای ــزان زی ــه می ــد ک و معتقدن
ــدارد،  ــت ن ــت از پوس ــش محافظ ــری در افزای تاثی
ــه ســالمت آن آســیب وارد            ــد ب ــی می توان ــه حت بلک

کنــد.
دکتــر میترا اســماعیلی، اپیدمیولوژیســت و پژوهشــگر 
ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــت دانش ــات پوس ــز تحقیق مرک
شــهید بهشــتی در این خصــوص گفــت: ضدآفتاب هایی 
کــه میــزان زیــادی مــاده »زینــک اکســاید« دارنــد و 
ــا  ــد آن ه ــن« در تولی ــد »پاراب ــیمیایی مانن ــواد ش م
ــتند و  ــبی هس ــای مناس ــه، کرم ه ــه کار رفت ــر ب کمت
 UV محافظــت کاملــی از پوســت در برابــر اشــعه

ــد. خورشــید دارن
وی افــزود: ضدآفتاب هایــی کــه میــزان SPF آن هــا 
باالســت، بــه پوســت آســیب می رســاند؛ زیــرا طبــق 
اســتانداردهای اعالم شــده در کتاب هــای علمــی، 
میــزان ایــن مــاده در کرم هــا نبایــد بیــش از 60 
ــه  ــش یافت ــیمیایی آن افزای ــطح ش ــرا س ــد؛ زی باش
ــته  ــراه داش ــه هم ــادی را ب ــوارض زی ــد ع و می توان

باشــد.
اســماعیلی گفــت: بهتریــن نــوع کرم هــای ضدآفتــاب، 
توصیــه  و  هســتند   50 تــا   30 بیــن   SPF دارای 
می شــود در روزهــای تابســتانی از ضدآفتاب هــای 
ــتانی از  ــای زمس ــاه )50( و در روزه دارای SPF پنج
کرم هــای دارای SPF ســی )30( اســتفاده شــود.
وی افــزود: بهتــر اســت بــرای حفــظ ســالمت 
پوســت، از برندهایــی اســتفاده شــود که مجــوز وزارت 

ــد. ــت را دارن بهداش
دلیــل  بــه  غیراســتاندارد  کرم هــای  ترکیبــات   
ــت  ــگاه های وزارت بهداش ــه آزمایش ــتن تاییدی نداش
ــور خورشــید  ــر ن نه تنهــا محافظتــی از پوســت در براب
ندارنــد، بلکــه حتــی می تواننــد بــرای پوســت مضــر 
ــز  ــتی نی ــای پوس ــد اگزماه ــی مانن ــند و عوارض باش

ــد. ایرنــا ایجــاد کنن

خانواده
منیت ها را در زندگی کنار بگذارید

احتــرام متقابــل زوجین بــه یکدیگــر و خانواده هایشــان 
کنــار گذاشــتن منیت هــا و تقویــت حــس مشــترک بــا 
هــم بــودن در زندگــی زناشــویی از جملــه خصوصیــات و 

ویژگی هــای زوج هــای خوشــبخت اســت. 
ــر در ســالمت روحــی  ــه یکدیگ ــرام زن و شــوهر ب  احت
دارد.  بســزایی  تأثیــر  افزایــش محبــت خانــواده  و 
دایــره ایــن احتــرام شــامل ارج نهــادن بــه شــخصیت 
یکدیگــر، احتــرام بــه نظریــات، افــکار و ســلیقه همدیگر 
شــده و تمــام شــئون زندگــی آن هــا را تحــت تأثیــر خود 

قــرار خواهــد داد.
محمدرضــا نظامــی، روان شــناس خانــواده، اظهــار 
ــه  ــن اســت ک ــق ای ــک همســر موف داشــت: ویژگــی ی
انتظــارات و نیازهــای خــود را بــه طــور صریــح و  روشــن 
بــرای طــرف مقابــل بیــان کنــد؛ چــرا کــه ایــن کار باعــث 

ــود. ــن می ش ــان زوجی ــی می ــط عاطف ــم رواب تحکی
ــر  ــه یکدیگ ــن ب ــل زوجی ــرام متقاب ــه داد: احت  وی ادام
ــت  ــار گذاشــتن منیت هــا و تقوی و خانواده هایشــان، کن
حــس مشــترک بــا هــم بــودن در زندگــی زناشــویی از 
جملــه خصوصیــات و ویژگی هــای زوج هــای خوشــبخت 

اســت.
مــوارد  مهم تریــن  از جملــه  اضافــه کــرد:  نظامــی 
تقویــت حــس مشــترک در زندگــی کــه باعــث تحکیــم 
ــه  ــت ک ــن اس ــود، ای ــن می ش ــان زوجی ــت می صمیمی
ــت  ــود را درس ــئولیت های خ ــن مس ــک از طرفی ــر ی ه
ــر  ــک نف ــر دوش ی ــا ب ــه کاره ــا هم ــد ت ــام دهن انج

ــد. نباش
ایــن روان شــناس گفــت: آخریــن و مهم تریــن ویژگــی 
یــک زوج موفــق ایــن اســت کــه هــرگاه طرفیــن دچــار 
مشــکالت رفتــاری شــدند، بــه مشــاور مراجعــه کننــد و 

از ایــن کار تــرس و خجالتــی نداشــته باشــند.
ــورد  ــر را م ــق یکدیگ ــن موف ــه زوجی ــان اینک ــا بی وی ب
توجــه قــرار می دهنــد و دســت کــم نمی گیرنــد و 
همیشــه بــه فکــر خوشــبختی همســر خــود و خانــواده 
هســتند، تصریــح کــرد: معمــوال افــراد پــس از گذشــت 
ــای  ــد ســال ها و روزه ــد ســال از ازدواج  خــود مانن چن
ــد؛  ــه نمی کنن ــر توج ــه یکدیگ ــترک ب ــی مش اول زندگ
در حالــی کــه زوج هــای موفــق، کارهــای کوچــک 
ــوش  ــرام و گ ــا، احت ــرار دادن نیازه ــت ق ــد اولوی مانن
کــردن بــه صحبت هــای یکدیگــر را مــد نظــر قــرار               

می دهنــد.
نظامــی بــا اشــاره بــه اینکــه زوج هــای موفــق می داننــد 
ــان  ــول زم ــی در ط ــرایط زندگ ــت ش ــن اس ــه ممک ک
دســتخوش تغییراتــی شــود و در ایــن راســتا الزم اســت 
تــا نگــرش خــود را نیــز تغییــر دهنــد، تاکیــد کــرد: اگــر 
همســرتان بــه شــما از لحــاظ عاطفــی نیــاز دارد، هــر کار 
ــرا  ــد؛ زی ــه او توجــه کنی ــد و ب ــا کنی ــد ره دیگــری داری
ــرتان  ــاز همس ــع نی ــه و رف ــر از توج ــز مهم ت ــچ چی هی

نیســت. باشــگاه خبرنــگاران

تغذیــه  تحقیقــات  انســتیتو   1381 ســال 
نشــان داد 27.9 درصــد از مــردم کشــور مبتــال 
ــا چاقــی هســتند و شــیوع  ــه اضافــه وزن ی ب
ــر بعضــی گزارش هــا  ــا ب ــا امــروز بن چاقــی ت

ــه اســت. ــا 50 درصــد هــم افزایــش یافت ت
ایجادکننــده چاقــی  از مهم تریــن عوامــل 
می تــوان بــه ژنتیــک، هیپوتیروئیدیســم، 
اســترس،  و کم تحرکــی،  تنبلــی  داروهــا، 
ــرادی  ــیگار در اف ــرک س ــی و ت ــواب ناکاف خ
ــی ســیگار  ــدت طوالن ــه م ــه ب ــرد ک اشــاره ک

ند. کشــیده ا
ــت؛  ــاری نیس ــود بیم ــودی خ ــه خ ــی ب چاق
ــن عــوارض ناشــی از چاقــی اســت  بلکــه ای
ــای  ــود. بیماری ه ــد ب ــاز خواه ــه مشکل س ک
قلبــی، افزایــش کلســترول خــون، افزایــش 
فشــار خــون، ســکته مغــزی، دیابــت، انــواع 
ســرطان، بیماری هــای کیســه صفــرا، التهــاب 
مفاصــل، آرتــروز و نقــرس، تنگــی نفــس 
هنــگام خــواب، ایجــاد بعضــی مشــکالت در 
دوران بــارداری و در نهایــت بی اختیــاری ادرار 

ــتند. ــی هس ــوارض چاق ــن ع از مهم تری
بــه  ابتــال  احتمــال  بدانیــد  نیســت  بــد 
ــه  ــر، ب ــاق دو براب ــراد چ ــون در اف ــار خ فش
بیماری هــای قلبــی شــش برابــر، بــه دیابــت 
ــر  ــه وزن دو براب ــراد دارای اضاف ــوع 2 در اف  ن
و ریســک ســنگ صفــرا در افــراد چــاق ســه 

برابــر افــراد غیرچــاق اســت.
ــطح  ــش س ــث افزای ــن باع ــی همچنی چاق

می شــود؛  خــون  بــد(  )کلســترول   LDL
معنــای  بــه  مطالــب  ایــن  ذکــر  البتــه 
ــم  ــری ه ــرا الغ ــت؛ زی ــری نیس ــغ الغ تبلی
عوارضــی ماننــد پوکــی اســتخوان، نقــص 
سیســتم ایمنــی و ســرماخوردگی های مکــرر، 
بیماری هــای تنفســی، نابــاروری و اختــالالت 

هضــم ایجــاد می کنــد.
 الزمه برنامه کاهش وزن، آمادگی 

جسمی و روحی در افراد است
ــد  ــه، تاکی ــص تغذی ــاد، متخص ــر پاک نه دکت
کم تحرکــی  ماشــینی،  زندگــی  می کنــد: 
باعــث شــده  از فســت فودها  اســتفاده  و 
افزایــش وزن در میــان افــراد جامعــه شــایع 

ــود. ش
بــرای  می کنــد:  اظهــار  پاک نهــاد  دکتــر 
ــی و  ــاظ چاق ــدن از لح ــت ب ــی وضعی بررس
اضافــه وزن از شــاخصی بــا عنــوان نمایــه 
ــه  ــود ک ــتفاده می ش ــدن )BMI( اس ــوده ب ت
ــاخص از  ــن ش ــال، ای ــاالی 19 س ــراد ب در اف
تقســیم وزن )بــر اســاس کیلوگــرم( بــر قــد 

ــد. ــت می آی ــه  دس ــر( ب ــاس مت ــر اس )ب
ــیم  ــل تقس ــر حاص ــد: اگ ــه می ده وی ادام
ایــن دو عــدد کمتــر از 16.5 باشــد، فــرد دچار 
کمبــود وزن شــدید اســت. اگــر عــدد حاصــل 
بیــن 16.5 تــا 18.5 باشــد، فــرد دارای کمبــود 

وزن خواهــد بــود. 
تــا 24.9  بیــن 18.5  بــدن  تــوده  نمایــه 
 29.9 تــا   25 طبیعــی،  وزن  معنــای  بــه 

نشــان دهنده اضافــه وزن، 30 تــا 39.9 بــه 
ــی و بیشــتر از 40 نشــان دهنده  ــای چاق معن

چاقــی زیــاد و خطرنــاک اســت.
عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه علوم پزشــکی 
ــرای شــروع  ــر اینکــه ب ــد ب ــا تاکی ــان ب اصفه
اســت  الزم  ابتــدا  وزن  کاهــش  برنامــه 
اطمینــان یافــت کــه واقعــا بــه کاهــش وزن 
نیــاز اســت یــا خیــر، می گویــد: برنامــه 
کاهــش وزن را زمانــی بایــد شــروع کــرد کــه 
از هــر لحــاظ آمادگــی جســمی و روحــی در 
ــه انتخــاب  ــرد وجــود داشــته باشــد و البت ف
برنامــه ای کــه همــه مــواد مغــذی ضــروری 
ــت اساســی  ــز، اهمی ــد نی ــن کن ــدن را تامی ب

دارد.
توجــه کــرد  بایــد  می شــود:  یــادآور  وی 
اســتاندارد کاهــش بــه طــور معمــول بیــن دو 
ــار کیلوگــرم در مــاه اســت و کاهــش  ــا چه ت
ــکالت  ــروز مش ــه ب ــد ب ــریع وزن می توان س
ــزش  ــد خشــکی پوســت، ری ــده ای مانن عدی
مــو، ناراحتــی معــده، کاهــش فعالیــت روده، 
از دســت رفتــن آب بدن، مشــکالت تنفســی، 
ــان نامنظــم قلــب، مشــکالت کلیــوی و  ضرب

ــی منجــر شــود. حتــی مــرگ ناگهان
امــروزه  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  پاک نهــاد 
مکمل هــا و داروهــای کاهنــده وزن بــه وفــور 
وجــود دارنــد، امــا ایــن داروهــا بــرای تمــام 
افــرادی کــه قصــد دارنــد وزن خــود را کاهش 
می افزایــد:  نیســتند،  مناســب  دهنــد، 
بهتریــن روش کاهــش وزن اســتفاده از رژیم 
غذایــی متعــادل و متنــوع و فعالیــت بدنــی 
ــری در  ــای الغ ــا مکمل ه ــت؛ ام ــم اس منظ
افــرادی کــه نیــاز بــه کاهــش وزن حــدود 45 
کیلوگــرم یــا بیشــتر داشــته یــا نمایــه تــوده 
ــد کاهــش  ــه رون ــد، ب ــدن بیــش از 30 دارن ب

وزن کمــک می کننــد.
مهم تریــن  از  می کنــد:  خاطرنشــان  وی 
داروهــای مــورد اســتفاده در کاهــش وزن 
کــرد  اشــاره  ســیبوترامین  بــه  می تــوان 
ــوارض  ــاد ع ــت ایج ــه عل ــرف آن ب ــه مص ک
ــروز  ــک ب ــش ریس ــی و افزای ــی و عروق قلب
 2010/1389 ســال  از  مغــزی  ســکته های 
در بســیاری از کشــورهای جهــان ممنــوع 
ــی از اجــزای  ــاکان یک ــی کم ــالم شــد؛ ول اع
مکمل هــای کاهــش وزن بــه شــمار مــی رود.

ایــن متخصــص تغذیــه خاطرنشــان می کنــد: 
مکمل هــای مجــاز کاهــش وزن کــه دارای 
ــوارض خاصــی  ــار ثابت شــده هســتند و ع آث
بــه  دنبــال ندارنــد، از طریــق داروخانه هــا 
ــرای  ــت ب ــا الزم اس ــت؛ ام ــه اس ــل تهی قاب
ــش از مصــرف  ــن نتیجــه، پی حصــول بهتری
و  داروســاز  بــا  حتمــا  دارو  گونــه  هــر 

ــرد. ــورت ک ــه مش ــص تغذی متخص
وی بــا اشــاره بــه چنــد راهــکار بــرای کاهــش 
وزن در افــراد اظهــار می کنــد: نوشــیدن 8 
تــا 12 لیــوان آب خالــص در روز، بــدن را 
بــه خوبــی سرشــار از آب الزم نگــه مــی دارد؛ 
ایــن کار متابولیســم )سوخت وســاز( بــدن را 

ســریع تر و موثرتــر می کنــد.
پاک نهــاد معتقــد اســت خــوردن یــک وعــده 
غذایــی در ســاعت های اولیــه روز )صبــح 
انســان  بــدن  باعــث می شــود کــه  زود( 
ــذا  ــه خــوردن غ ــل ب ــر می ــان روز کمت ــا پای ت

ــد. ــته باش داش
ــد غــذای خــود  ــه می کن ــراد توصی ــه اف وی ب
را در بشــقاب و ظــرف کوچک تــری ســرو 
کننــد؛ چــرا کــه بــا ایــن کار بــه نظــر می رســد 
خــود                                                         ظــرف  در  بیشــتری  غــذای  کــه 

کشــیده اند.

 نوشیدن نوشابه را ترک کنید! 
عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه علوم پزشــکی 
اصفهــان یــادآور می شــود: احســاس رضایــت 
ــرور  ــه م ــه ب ــاد می شــود ک ــی زی ــراد زمان اف
ــذا  ــرف غ ــزان مص ــد می ــر می کنن ــان فک زم
ــان  ــی وزن همچن ــت؛ ول ــل اس ــداز قب ــه ان ب

ــده اســت. ــده آل مان ای
ــم  ــرای ک ــراد ب ــه اف ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب

وزن  نگهداشــتن  و  اضافــه  وزن  کــردن 
ایــده آل، نیــاز بــه ورزش کــردن دارنــد، تاکیــد 
می کنــد: ورزش کــردن 6 روز در هفتــه و هــر 
ــل  ــن عام ــه، بهتری ــدت 30 دقیق ــه م روز ب
بــرای ســالمت قلــب و مناســب نگهداشــتن 

وزن اســت.
آهســته  ایروبیــک،  ادامــه  در  پاک نهــاد 
ــا  ــن ورزش ه ــردن را بهتری ــنا ک ــدن و ش دوی
بــر  عــالوه  می شــود:  یــادآور  و  می دانــد 
ــک و  ــر کوچ ــه  نظ ــای ب ــام کاره ورزش، انج
کم اهمیــت ولــی بســیار مهــم، مانند اســتفاده 
از پلــه )در صــورت نداشــتن مشــکالت مفصل 
ــود دارد  ــور وج ــه آسانس ــی ک ــو( در جای زان
ــر از  ــی دورت ــودرو در محل ــردن خ ــارک ک و پ
ــردن  ــم ک ــه ک ــیاری ب ــک بس ــل کار، کم مح

می کنــد.  وزن 
وی می گویــد: اختصــاص زمــان کمــی در 
روز )فقــط 30 دقیقــه( بــرای ورزش، کالــری 

ــوزاند. ــدی می س ــورت ج ــه ص ــدن را ب  ب
ــدن در  ــان اینکــه 8 ســاعت خوابی ــا بی وی ب
ــد:  ــه می کن ــم اســت، اضاف شــب بســیار مه
زمانــی کــه بــه انــدازه کافــی اســتراحت 
می کنیــد، بدنتــان کالــری کمتــری می ســوزاند 
ــی  ــه خــوردن مــواد غذای و دیگــر احتیاجــی ب
ــاز  ــورد نی ــری م ــت آوردن کال ــه دس ــرای ب ب
بدنتــان نداریــد و در نتیجــه چــاق نمی شــوید!

ــردن  ــرک ک ــر ت ــه ب ــص تغذی ــن متخص  ای
ــح  ــد و تصری ــیار تاکی ــابه بس ــیدن نوش نوش
180 کالــری  حــدود  در  نوشــابه  می کنــد: 
نوشــابه، کالــری  هرگونــه  نوشــیدن  دارد؛ 
ــی   ــم غذای ــه رژی ــی را ب ــی بی ارزش ــاد ول زی
اضافــه می کنــد کــه متوقــف کــردن نوشــیدن 
بســیار  مقــدار  بــه  نوشــابه ها،  این گونــه 
دریافــت کالری هــای  از  را  بــدن  زیــادی 

ــی دارد. ــه م ــون نگ ــی ارزش مص ب
رژیم هــای  یــا  برنامه هــا  از  بســیاری   
غذایــی بــرای کــم کــردن وزن، هزینــه زیــادی 
بــرای متقاضــی دارنــد و در بســیاری مواقــع 

هســتند. برگشــت پذیر 
ــه در روز  ــد ک ــه می گوین ــان تغذی  متخصص
نبایــد بیــش از 2000 میلی گــرم )2 گــرم( 
نمــک مصــرف شــود. خــوردن بیــش از ایــن 
ــه افزایــش وزن ناخواســته  ــد ب حــد، می توان

منجــر شــود. ایمنــا

،،
و  کم تحرکــی  ماشــینی،  زندگــی 
باعــث  فســت فودها  از  اســتفاده 
شــده افزایــش وزن در میــان افــراد 

جامعــه شــایع شــود

 کم تحرکی و استفاده از فست فودها 
دو عامل مهم افزایش وزن
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حجت االسالم محمدرضا فیروزیان

چهــره  فیروزیــان،  محمدرضــا  حجت االســام 
ــر خــود را  ــان، عم ــی اســتان اصفه ــدگار تبلیغ مان
 در راه تبلیــغ و ترویــج فرهنــگ و معــارف اســامی 
و خدمات رســانی بــه مناطــق مرحــوم کشــور 

ــرد. ــرف ک ص
حجت االســام محمدرضــا فیروزیــان در ســال 

ــد.  ــا آم ــه دنی ــران ب ــی در ته ۱۲۹۸ شمس
ــرد و در  ــاز ک ــران آغ ــی را در ته ــات ابتدای تحصی
همیــن شــهر بــه تحصیــل علــوم دینــی پرداخــت.

وی از همــان دوران در جلســات مختلــف مذهبــی 
ــرد.  ــزار می شــد، شــرکت می ک ــران برگ ــه در ته ک
وی در حــوزه علمیــه قــم نیــز بــه تحصیــل  علــوم 
دینــی پرداخــت و در همیــن دوران بــا نــواب 

صفــوی آشــنا شــد.
ســوی  از  مدتــی  فیروزیــان  حجت االســام 
آیــت هللا  العظمــی بروجــردی، راهــی کرمــان شــد 
ــی،  ــای مذهب ــر فعالیت ه ــاوه ب ــهر ع و در آن ش
روزنامــه »پیــام حــق« را منتشــر و مبــارزات 
دامنــه داری را علیــه فرقه هــای منحــرف و خوانیــن 

ــرد.  ــاز ک ــه آغ ــم آن  منطق ظال
وی در ســال ۱۳۲۷ بــه جزیــره قشــم تبعیــد شــد. 
از   ،۱۳۳۰ ســال  در  فیروزیــان  حجت االســام 
طــرف آیــت هللا کاشــانی بــه کردســتان، آذربایجــان 
و خوزســتان رفــت؛ زیــرا در آن زمــان انگلیســی ها 
ــت،  ــت نف ــدن صنع ــی ش ــری از مل ــرای جلوگی ب
ــژه در  ــران، به وی ــرزی ای ــق م ــی در مناط تحریکات

ــد. ــه راه انداختــه بودن کردســتان ب
 وی در ۳۰ تیرمــاه ۱۳۳۱ در اصفهــان دســتگیر 
ــوی، فعالیت هــای  ــواب صف و پــس از شــهادت ن
مبارزاتــی و مذهبــی اش در اصفهــان متمرکــز شــد. 
نهضــت  آغــاز  بــا  فیروزیــان  حجت االســام 
 امــام خمینــی)ره( بــه ایــن نهضــت پیوســت 
و بــه طرفــداری از نهضــت اســامی فعالیت هــای 
 ۴۳ ســال  خــرداد   ۱۹ داشــت  چشــمگیری 

دســتگیر و بعــد از آن ممنوع المنبــر شــد.
بعدپــس از دســتگیری و تبعیــد امــام خمینــی از 
ایــران، حجت االســام فیروزیــان در کنــار مرحــوم 
فعالیت هــای  اصفهــان  در  خادمــی  آیــت هللا 

ــام  داد. ــددی انج ــی متع فرهنگ
مرحــوم حجت االســام فیروزیــان پــس از پیــروزی 
انقــاب اســامی بــرای تبلیــغ دینــی و مذهبــی بــه  
مازنــدران، دشــت مغــان، گــرگان و نواحــی دیگــر آن 

منطقــه عزیمــت کرد.
مرحــوم فیروزیــان پــس از پیــروزی انقــاب 
اســامی، عــاوه بــر فعالیت هــای متعــدد فرهنگی 
ــا  ــکاری ب ــذاری در هم ــش تاثیرگ ــی، نق و مذهب
دیگــر نهادهــای انقابــی در جهــت خدمات رســانی 
بــه مناطــق محــروم نقــاط مختلــف کشــور  ایفــا 
کــرد کــه از جملــه تاش هــای وی در جهــت 
مناطــق                                 آن  در  و کتابخانــه  مســجد  ســاخت، 

ــود. ایکنــا ب

گردشگری
باغ شاهزاده ماهان

ــری  ــه ۳5 کیلومت ــان در فاصل ــاهزاده ماه ــاغ ش ب
 6 فاصلــه  در  و  کرمــان  شــهر  شــرقی  جنــوب 
جــاده  مســیر  در  ماهــان  شــهر   کیلومتــری 
کرمــانـ  بــم درنزدیکــی دامنــه ارتفاعــات جوپــار بنــا 
شــده اســت. ارتفــاع ایــن منطقــه از ســطح دریــای 

آزاد ۱۸5۰ متــر اســت.
بــاغ شــاهزاده ماهــان در عصــر قاجــار در دوران 
میــرزا  عبدالحمیــد  فرمانفرمایــی  ســاله  یــازده 
ناصرالدولــه )١٢٩٨ ه ق تــا ١٣٠٩ ه ق( احــداث 
شــد کــه بــا مــرگ وی ســاخت بــاغ ناتمــام مانــد. 
بــاغ تخــت شــاهزاده بــه مســاحت 5/5 هکتــار بــا 
شــکلی مســتطیلی بــوده و طــول کلــی داخــل بــاغ 

ــت.  ــر اس ــرض آن ١٢٢ مت ــر و ع ۴۰۷ مت
بناهــای بــاغ شــاهزاده ماهــان عبارتنــد از: کوشــک 
اصلــی کــه در انتهــای فوقانــی بــاغ قــرار دارد، ســردر 
خانــه کــه در مدخــل بــاغ بــه صــورت بنایــی خطــی 
ــف در  ــطوح ک ــت، س ــده اس ــا ش ــه بن و در دو طبق
ــا مــات  ــا از مخلــوط قلــوه ســنگ ب بــاغ کــه عمدت
تشــکیل شــده اســت؛ ایــن ترکیــب در دو محــدوده 
اطــراف باالخانــه و ســردرخانه دارای نقوش هندســی 

اســت.
از آجــر در پله هــا و حاشــیه باغچه هــا اســتفاده 
بــا  کرت هــا  میــان  مــرز  در  ســنگ  و  شــده 
دارد.  وجــود  لبه بندی هــا  دیگــر  و  پیاده راه هــا 
ــدود اســت  ــا آجــر و ان ــاغ عمدت ــح بناهــای ب مصال
ــی  ــط کاش ــردرخانه توس ــد س ــی مانن ــه در جاهای ک

ــت. ــده اس ــن ش ــره مزی ن
بنــای باالخانــه کا انــدود اســت. دیــواره بــاغ انــدود 
کاهــگل اســت کــه در نزدیکی ســردر خانــه و باالخانه 
بــه دلیــل خصوصیــت فضایــی محوطه هــای مذکــور 

بــه ترکیــب آجــر و انــدود گــچ تبدیــل می شــود. 
جوپــار  ارتفاعــات کــوه  از  تیگــران کــه  قنــات 
سرچشــمه می گیــرد، منبــع آب بــاغ شــاهزاده 
ماهــان اســت. درختــان و نباتــات در بســتر منطقــه 
ــی و  ــارون وحش ــل ن ــان از قبی ــاهزاده ماه ــاغ ش ب
ــپیدار،  ــار، س ــا َون، چن ــک ی ــان گنجش ــری، زب چت
ارس  گونه هــای  پیراکانتــا،  زینتــی  ســروهای 
زینتــی، شــیر خشــت، بیــد، بــم، شــنگ و کاج 

هســتند.
بــاغ شــاهزاده ماهــان یــک بــار در ســال ۱۳۳۷ )ه ش( 
و بــار دیگــر پــس از زلزلــه ســال )۱۳6۰ه ش( 
ــه  ــپس ب ــد. س ــت ش ــد، مرم ــیب هایی دی ــه آس ک
وســیله اداره فرهنــگ و هنــر خریــداری گردیــد و در 
فهرســت آثــار ملــی بــه شــماره ۱۰۱۲ بــه ثبــت رســید 
ــراث فرهنگــی،  ــار ســازمان می ــون در اختی و هم اکن

ــع دســتی و گردشــگری کرمــان اســت.  صنای
بــاغ شــاهزاده در تاریــخ ۳۰ تیرمــاه ۱۳۹۰ بــه ثبــت 

جهانــی یونســکو رســیده اســت.

ــگاه  ــوزه و دانش ــگاه ح ــس پژوهش ــه رئی ــه گفت ب
وجــود ربــا در اقتصــاد یــک کشــور باعــث می شــود 
ــاد شــده و افــرادی  ــه طبقاتــی بســیار زی ــا فاصل ت
کــه ربــا پرداخــت می کننــد، روزبــه روز فقیرتــر 

شــوند.
نظــری،  حســن  المســلمین  و  حجت االســام 
رئیــس پژوهشــگاه حــوزه و دانشــگاه، دربــاره 
عواقــب وجــود ربــا در اقتصــاد یــک کشــور اظهــار 
کــرد: ابتــدا بایــد گفــت کــه مــا دارای دو نــوع ربــای 
معاملــی و ربــای قرضــی هســتیم؛ ربــای معاملــی 
در نظــام بانکــی رخ نمی دهــد، بلکــه مربــوط 
ــن  ــی بدی ــای قرض ــا رب ــت؛ ام ــات اس ــه معام ب
ــود. ــره داده ش ــاس به ــر اس ــه وام ب ــت ک معناس

وی افــزود: در ربــای قرضــی، هــم اصــل ســرمایه 
و هــم بهــره ای کــه بایــد بــه شــخص قرض دهنــده 
ربــای  امــا  می شــود؛  تضمیــن  شــود،  ارائــه 
معاماتــی در حــوزه رفتــاری و قــراردادی بانک هــا 
ــی از  ــداد بســیار اندک ــن اســت تع نیســت و ممک
ــوط  ــه مرب ــوند ک ــا ش ــه آن مبت ــه ب ــراد جامع اف
ــا  ــدم ب ــا گن ــت و مث ــه کاالس ــه کاال ب ــه معامل ب
ــت  ــه پرداخ ــی اضاف ــده و اندک ــه ش ــدم معامل گن
می شــود. چنیــن ربایــی در جامعــه و بخــش 

خصوصــی، بســیار انــدک رخ می دهــد.

نظــری در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه آیــا 
ــود دارد  ــی وج ــام بانک ــون در نظ ــه اکن ــودی ک س
ــه  ــر ب ــرد: اگ ــار ک ــود، اظه ــوب می ش ــا محس رب
داده شــود  قــرض  عنــوان شــد،   شــکلی کــه 
ــا محســوب  ــه شــود، رب ــت بســیاری گرفت و ضمان
ــم  ــا ه ــارف دنی ــای متع ــون بانک ه ــود؛ چ می ش
ــن  ــا در چنی ــد؛ مث ــن کاری را انجــام می دهن چنی
بانک هایــی اگــر تقاضــای ۱۰۰ میلیــون تومــان 
کنیــد، ضمانــت می کنیــد کــه در فــان مــدت 

ــد. ــره آن را برگردانی ــغ و به ــل مبل ــن، اص معی
ــخ  ــگاه در پاس ــوزه و دانش ــگاه ح ــس پژوهش رئی
بــه ایــن پرســش کــه وجــود ربــا در اقتصــاد یــک 
ــار  ــال دارد، اظه ــه دنب ــار منفــی ای ب کشــور چــه آث
کــرد: پــول بــا پــول کار می کنــد و اشــخاص 
پــول  و  می دهنــد  پــول  اقتصــادی،  جهــت  از 
می گیرنــد و کاری ندارنــد کــه ایــن پــول قــرار 
اســت کجــا مصــرف شــود و تضمینــی هــم بــرای 
حمایــت از تولیــد وجــود نــدارد؛ ایــن یکــی از 
ــاد  ــا در اقتص ــود رب ــی وج ــار منف ــن آث بزرگ تری

ــت. ــور اس ــک کش ی
ــه  ــد ک ــر بگیری ــی را در نظ ــد: بانک ــادآور ش وی ی
۱۰ میلیــارد پــول می دهــد و ۱۲ میلیــارد پــول 
ــه  ــول چگون ــن پ ــه ای ــدارد ک ــرد و کاری ن می گی

ــا  ــود ی ــد می ش ــرف تولی ــا ص ــده و آی ــه ش هزین
خیــر و بــرای بانــک  اهمیتــی نــدارد کــه در بخــش 
ــن  ــود؛ بنابرای ــه ش ــه کار گرفت ــاد ب ــی اقتص واقع
گــردش پــول صــورت می گیــرد، امــا ممکــن 
اســت تأثیــری در بخــش واقعــی اقتصــاد نداشــته 

ــد. باش
عضــو کمیتــه فقهــی ســازمان بــورس و اوراق بهادار 
ادامــه داد: اگــر بهــره را حــذف کنیــم و پــول را بــر 
اســاس ســایر قراردادهــا به جریــان بیندازیــم، باید 
ــرد و ایــن  ــد کاال و خدمــت صــورت گی حتمــا تولی
سرنوشت ســاز  و  جوهــری  تفــاوت  مهم تریــن 

بانــک ربــوی بــا بانــک غیرربــوی اســت.
رئیــس پژوهشــگاه حــوزه و دانشــگاه عنــوان 
کــرد: اگــر ربــا را از اقتصــاد کشــور حــذف کردیــم و 
خواســتیم کــه بانــک، بــدون بهــره تســهیات را در 
اختیــار افــراد قــرار دهــد، ایــن تســهیات بایــد در 
اختیــار کســانی قــرار گیــرد کــه بــا تولیــد خدمــت 

ــد. ــدا می کنن ــر و کار پی ــد کاال س ــا تولی ی
نظــری افــزود: قراردادهایــی هماننــد مضاربــه، 
مشــارکت، مشــارکت حقوقــی، فــروش اقســاطی و 
هــر قــرارداد شــرعی دیگــری کــه در نظــر بگیریــم، 
ســرمایه در ایــن قراردادهــا بــا تولیــد کاال و خدمــت 
گــره خــورده اســت؛ ولــی چنیــن اتفاقــی در وام بــا 

ــد. ــره رخ نمی ده به
ــه  ــخ ب ــامی در پاس ــاد اس ــگر اقتص ــن پژوهش ای
ــران،  ــای ای ــون بانک ه ــا اکن ــه آی ــن پرســش ک ای
ــوان  ــر، عن ــا خی ــد ی ــه می دهن ــره ارائ ــا به وام ب
بــه قراردادهــای شــرعی  بانک هــا  اگــر  کــرد: 
وفــادار بماننــد و دقیــق کار کننــد، حتمــا بــا بخــش 
واقعــی ارتبــاط برقــرار می کننــد و تولیــد بــه حرکــت 
ــد  ــه تولی ــرمایه ب ــت س ــد و سرنوش ــد آم درخواه
ــه در  ــی ک ــورد؛ اقدام ــره می خ ــی گ ــا خدمت کاال ی

قراردادهــای شــرعی صــورت می گیــرد.
رئیــس پژوهشــگاه حــوزه و دانشــگاه اظهــار کــرد: 
ــد  ــرد و ص ــان را می گی ــزار توم ــد ه ــی که ص کس
ــویی  ــد، از س ــان را برمی گردان ــزار توم ــت ه و بیس
ممکــن اســت نتوانــد آن بیســت هــزار تومــان بهــره 
را پرداخــت کنــد؛ بنابرایــن نبایــد ملــزم بــه چنیــن 
کاری شــود و درنتیجــه بایــد از جیــب خــود ایــن 

زیــاده را تأمیــن کنــد.
وی ادامــه داد: در چنیــن شــرایطی چــه بســا 

شــخصی دچــار زیــان هــم بشــود و درنتیجــه 
ــرار شــود،  ــردی تک ــه ف ــد دور نســبت ب ــی چن وقت
باعــث رواج فقــر می شــود و ســود یک طرفــه 
حاصــل می شــود؛ در حالی کــه در تولیــد و مبادلــه 
کاال حتمــا ســود صددرصــدی نیســت؛ بلکــه گاهــی 

ــد. ــان رخ می ده ــی زی ــود و گاه س
عضــو کمیتــه فقهــی ســازمان بــورس و اوراق بهادار 
ــی  ــای غرب ــا در اقتصاده ــود رب ــه وج ــاره ب ــا اش ب
ــن  ــر اســت چنی ــا، بهت ــرای درک رب ــرد: ب ــار ک اظه
چیــزی را یــادآور شــوم کــه نتیجــه فعالیــت 
سیســتم بانکــی آمریــکا باعــث شــده کــه در زمینــه 
توزیــع درآمــد در میــان قشــرهای مختلــف مــردم 
آمریــکا، مشــاهده کنیــم کــه آن ۱۰ درصــدی کــه از 
ســرمایه برخــوردار بــوده و ربــا می گیرنــد، باالتریــن 
ثــروت را اندوخته انــد و کســانی که تســهیاتی را از 
ــد،  ــره پرداخــت کرده ان ــرده و به ــت ک ــک دریاف بان
ــردم  ــران و م ــده و کارگ ــی مان ــط باق ــد وس در ح
ــر شــده اند. رســا ــه روز فقیرت ــم روزب زحمتکــش ه

رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه:

 ربا، فاصله طبقاتی را 
بیشتر می کند

ــا  ــا ب ــزد یــک بن ــادک ســادات اســتان ی در روســتای بن
اســتفاده از ســنگ قبرهــای تاریخــی در حــال ســاخت 

اســت. 
بخشــی از دیــواره امامــزاده ســید شــمس الدین بیــش 
از ۴۰ ســال پیــش بــا اســتفاده از ســنگ قبر هــای 
ــد  ــاخته ش ــه س ــن منطق ــتان ای ــاله قبرس ــتصد س هش
ــه  ــه کار رفت ــواره ب ــرام در دی ــا احت ــی ب ــنگ قبر های و س

ــود.  ب
ــای  ــب دیوار ه ــا تخری ــا ب ــن بن ــعه ای ــرح توس ــاال ط ح
قدیمــی  باعــث تخریــب ســنگ قبر هــای تاریخــی 
ــه  ــوار ب ــن دی ــار در پایی ــن ب ــا ای ــنگ قبر ه ــده و س ش

ــت. ــه اس کار رفت
پیــام شــمس الدینی، ایران شــناس و فعــال میــراث 
فرهنگــی، در این بــاره می گویــد: در روســتای بنــادک 
ســادات، امامــزاده ای بــه نــام ســید شــمس الدین 

ــود دارد.  وج
ــازی  ــب و بازس ــه ۴۰ تخری ــزاده در ده ــن امام ــای ای بن

شــده اســت.
او ادامــه می دهــد: آن زمــان از ســنگ قبر هــای قــرون 
ــد.  ــرده بودن ــتفاده ک ــا اس ــداره بن ــاخت ج ۷ و ۸ در س

ایــن ســنگ قبر هــا در ضلــع شــمالی و در ارتفاعــی 
ــود. ــده ب ــب ش ــا نص ــر از پنجره ه باالت

ایــن فعــال میــراث فرهنگــی بــا اشــاره بــه قصــد 
نوســازی ایــن بنــا می گویــد: از ســال ۸5 تصمیــم 
ــن ســنگ ها در  ــد و ای ــا را بازســازی کنن ــه بن ــد ک گرفتن
خطــر قــرار گرفــت؛ امــا از ســال ۹۰ گویــا ایــن فعالیــت را 
آغــاز کرده انــد و اکنــون وضعیــت ایــن ســنگ های مهــم 
 تاریخــی نامناســب بــوده و بنــا نیــز نیمــه کاره ر هــا شــده                                   

است.
شــمس الدینی در توضیــح وضعیــت ایــن ســنگ ها 
می گویــد: بیشــتر دیوار هــای قدیمــی را کــه داخــل 
ــد و  ــود، تخریــب کردن آن هــا ســنگ قبــر قــرار گرفتــه ب
ســنگ ها را ایــن بــار در شــالوده پــی دیوار هــا اســتفاده 

می کننــد. 

بیــش از نیمــی از ســنگ ها دوبــاره اســتفاده شــده 
ــنگ ها  ــا س ــت. قب ــب نیس ــا مناس ــت آن ه ــه وضعی ک
در بــاالی دیــوار قــرار داشــت، االن زیــر دیــوار ایــن 
ــد و در  ــه آن هــا آســیب زده ان ــد و ب ســنگ ها را کار کردن

ــد. ــد دی ــیب خواه ــتر آس ــز بیش ــده نی آین
او می گویــد: بــه طــور مثــال یکــی از ســنگ ها را پشــت 
ــا  ــنگ های نم ــر س ــا زی ــه قطع ــد ک ــتفاده کرده ان در اس
خواهــد رفــت و بیــم آن مــی رود تمــام جــداره را ســنگ 

کننــد.
شــمس الدینی دربــاره اهمیــت ایــن ســنگ قبر هــا 
می گویــد: متاســفانه ایــن قبرســتان ثبــت ملــی نیســت؛ 
ــرج  ــای ارزشــمندی دارد. ای ــه ســنگ قبر ه ــی ک در حال
افشــار در کتــاب »یــادگار یــزد« تعــداد ایــن ســنگ ها را 

۴۷ قطعــه اعــام کــرده اســت. 
تمــام ایــن ســنگ ها پیــش از دوره صفویــه بــوده و 
ــه  ــاع متبرک ــخ شــیعه و بق نشــان دهنده بخشــی از تاری

ــت. میــزان  ــران اس ای

ساخت بنا با سنگ قبرهای  هفتصد ساله 

آگهی مزایده 
شــعبه اول و چهــارم اجــرای احــکام شــورای 
ــه  ــده کاس ــوص  پرون ــاف  در خص ــل اخت ح
محمــد   لــه  یــک   ج  ۳۰۹۰/۹5 ش   هــای 
روح  محمــد  آقــای  وکالــت  بــا  احمــدی 
الهــی  - کاســه ی ۹5۰۳5۴ج ش ۱۱ لــه 
ــد  ــای محم ــت آق ــا وکال ــدی  ب ــد احم محم
روح الهــی – کاســه ی ۲۴۷۳/۹5ش ج ۴ 
ــه ی ۲۴۷۷/۹5  ــی  کاس ــرا غن ــم زه ــه خان ل
ش ج ۴ لــه خانــم مهســا طاافضــل – کاســه 
۲۴۷6/۹5 ش ج ۴ لــه خانــم مهســا طاافضــل 
ــه ی ۲۴۷۴/۹5 ش ج ۴  ــی– کاس ــرا غن زه
ــه ی ۲۴۷5/۹5  ــی کاس ــرا غن ــم زه ــه خان ل
ش ج ۴ لــه خانــم مهســا طــا افضــل کاســه 
ی ۲56۴/۹5 ش ج ۴ لــه خانــم ســیمین  
کریمــی  - کاســه ی 5۴۸۷/۹5 ش ج ۴ لــه 
خانــم مریــم اعظمــی  - کاســه ی 5۴۸۸/۹5 
ــی – کاســه  ــم اعظم ــم مری ــه خان ش ج ۴ ل
اقــدس  خانــم  لــه   ۴ ج  5۴۸۹/۹5ش  ی 
ــای  ــه آق ــه ی ۹5۰۰۲6 ج۲۲ ل ــی- کاس ضیای
ــی کاســه ی 5۱۷۳/۹5 ش ج  حســن میرزای
ــی کاســه ی ۹5۰۰5۷  ــم اقــدس ضیای ۴ خان
ج  ۳ لــه آقــای محمــد یزدچــی همگــی علیــه 
غامرضــا فهیمــه ئــی  بــه آدرس اصفهــان  
میــدان انقــاب بــازار ســپاهان  طبقــه همکــف 
ــای  ــه و هزینه ه ــوم ب ــت محک ــاک ۱۸ باب پ
ــال  ــغ ۱۴5۰۰۰۰۰۰۰ ری ــه شــرح : مبل ــی ب اجرای
بابــت رهــن اشــخاص  ثالــث  ) مســتاجرین  
ــی  ــد عل ــزی  و منصــور مه ــرام عزی ــان به آقای
بابــت  ریــال   ۲۳5۳۴۴۹۲6 مبلــغ  بــه    )
مبلــغ  یــک  ج  ش   ۳۰۹۰/۹5 ی  کاســه 
۹5۰۳5۴ج  ی  بابــت کاســه   ۱6۱5۳۰66۳۰
ــه  ــت کاس ــال باب ــغ ۱۷۱6۳۰۱۲۰ ری ش ۱۱ مبل
ی ۲۴۷۳/۹5 ش ج ۴ بــه مبلــغ ۱۷۱6۳5۱۲۰ 
بابــت کاســه ی  ۲۴۷۷/۹5 ش ج  ریــال 
۴ مبلــغ ۱۱۱۳۹۰۴۴۴ ریــال بابــت  کاســه 
 ۱۷۱6۳۰۱۲۰ مبلــغ   ۱۱ ش  ۲۴۷6/۹5ج  ی 
ریــال  بابــت کاســه ی ۲۴۷۳/۹5ش ج ۴ 
بــه مبلــغ ۱۷۱6۳5۱۲۰ ذیــال بابــت کاســه 
 ۱۱۱۳۹۰۴۴۴ مبلــغ   ۴ ج  ش   ۲۴۷۷/۹5 ی 
ریــال بابــت کاســه ی ۲۴۷6/۹5 ش ج ۴ 
مبلــغ ۲۱۷/۷۱۸/5۴۸ ریــال بابــت کاســه 
ی ۲۴۷۴/۹5 ش ج ۴ مبلــغ ۱۲۳۴۲۸5۳۸ 
ج  ش   ۲۴۷5/۹5 ی  بابــت کاســه  ریــال 
ــه  ــت کاس ــال باب ــغ ۷۷/۱۸6/۱۲6 ری ۴  مبل
 ۲۱6۳۸5۸۱۱ مبلــغ   ۴ ج  ش   ۲56۴/۹5 ی 
ریــال بابــت کاســه ی 5۴۸۷/۹5 ش ج ۴ 
بابــت کاســه ی  ریــال   ۱۰۷۰۰۱۷۴۷ مبلــغ 
5۴۸۸/۹5 ش ج ۴ مبلــغ ۱۳6۱5۹6۰5 ریــال 
بابــت کاســه ی 5۴۸۹/۹5 ش ج ۴ مبلــغ 
۲۳۹۱۹۰5۷۴ ریــال بابــت کاســه ی ۹5۰۰۲6ج 
۲۲ مبلــغ ۱۱۳5۱۹۷6۹ ریــال بابــت کاســه ی 
ــال  ــغ ۱۴۱6۰۲۰۴۲ ری 5۱۷۳/۹5 ش ج ۴ مبل
بابــت کاســه ی ۹5۰۰5۷ج ۳ امــوال توقیفــی  
ــی   ــر قفل ــرح س ــه ش ــه  ب ــوم علی محک

مغــازه تجــاری  واقــع در اصفهــان  پاســاژ  
ــد  ــاک ۱۸/6 ک ــف  پ ــه همک ــپاهان  طبق س
پســتی ۸۱۴۴۷۱۷۳6۱ مــی باشــد  کــه مغــازه  
طبــق اظهــارات  خواهــان  و ارائــه  مــدارک 
توســط نماینــده محتــرم مالــک آقــای  پهلــوان 
نــژاد ســر قفلــی  آن متعلــق  بــه خوانــده  
بــوده و مالکیــت آن متعلــق بــه آقــای محمــود 
فضیلــی نــژاد  مــی باشــد  مغــازه مذکــور  دارای 
پــاک ثبتــی  ۹/۲۷۰       ۳56۰/۳   از بخــش 
ــند دارای  ــق س ــه طب ــان  ک ــت اصفه ــک ثب ی
۱۴/65 متــر مربــع  مســاحت  مــی باشــد  
ولــی مســاخت وضــع موجــود حــدودا ۱۹ متــر 
ــود کــف مغــازه ســرامیک – دیوار هــا  ــع  ب مرب
ــخوان   ــن   و پیش ــدی  دارای  ویتری ــه بن قفس
ــرق  ــپیلیت  و ب ــن  دارای اس ــدد رختک و دو ع
مجــزا بــود ه و در موقــع بازدیــد  مغــازه مذکــور  
ــور   ــزی  و منص ــرام  عزی ــان  به ــن آقای در ره
مهــر علیــان  مــی باشــند  بــا توجــه  بــه مــوارد 
فــوق الذکــر  مســاحت  و کاربــری   ارزش 
ــر  ــوق  براب ــازه ف ــی  مغ ــر قفل ــدانگ  س شش
5۱۲۷5۰۰۰۰۰ ریــال  ) پنــج میلیــارد  و یکصــد 
ــزار  ــد ه ــون  و پانص ــت میلی ــت  و هف و بیس
ــه  ــردد  ک ــی گ ــام م ــر آورد  و اع ــال (  ب ری
مــورد اعتــراض هیچیــک یــک از طرفیــن  
مبالــغ   از  یــک  هــر  نگردیــده  کــه  واقــع 
محکــوم بــه پرونده هــای ذکــر شــده  بــه شــر 
ــغ  ــد  مبل ــی باش ــه م ــا حب ــادل ب ــر مع ح  زی
۱۴5۰۰۰۰۰۰۰ ریــال  معــادل ۲۰/۳6 حبــه بــه 
ــه ی   ــت کاس ــال باب ــغ ۲۳5۳۴۴۹۲6 ری مبل
ــه  ــادل ۳/۳۰5 حب ــک  مع ۳۰۹۰/۹5 ش ج ی
ــه  ــت کاس ــال باب ــغ ۱6۱5۳۰66۳۰ ری ــه مبل ب
ی  ۹5۰۳5۴ش ج ۱۱  معــادل ۲۲/6۸۲ حبــه 
ــه ی   ــت کاس ــال باب ــغ ۱۷۱6۳۰۱۲۰ ری ــه مبل ب
۲۴۷۳/۹5 ش ج ۴  معــادل مقــدار۲/۴۱ حبــه 
ــت کاســه ی   ــال باب ــغ ۱۷۱6۳5۱۲۰ ری ــه مبل ب
۲۴۷۷/۹5 ش ج ۴  معــادل مقــدار۲/۴۱ حبــه 
ــال بابــت کاســه ی   ــه مبلــغ ۱۱۱۳۹۰۴۴۴ ری ب
مقــدار۱/56۴  معــادل    ۴ ۲۴۷6/۹5 ش ج 
حبــه بــه مبلــغ ۲۱۷۷۱۸5۴۸ ریــال بابــت 
معــادل    ۴ ج  ش   ۲۴۷۴/۹5 ی   کاســه 
ــال  ــغ ۱۲۳۴۲۸5۳۸ ری ــه مبل ــدار۳/۰6 حب مق
ــادل  ــه ی ۲۴۷5/۹5 ش ج ۴ مع ــت کاس باب
ــت   ــال باب ــغ ۷۷۱۸6۱۲6 ری ــه  مبل ۱/۷۳۳ حب
کاســه ی ۲56۴/۹5 ش ج ۴ معــادل مقــدار 
ــت   ــال باب ــغ ۲۱6۳۸5۸۱۱ ری ــه  مبل ۱/۰۸۴ حب
کاســه ی 5۴۸۷/۹5 ش ج ۴ معــادل مقــدار 
۳/۰۴ حبــه مبلــغ ۱۰۷۰۰۱۷۴۷ ریــال بابــت  
کاســه ی 5۴۸۸/۹5 ش ج ۴ معــادل مقــدار 
۱/5۰ حبــه مبلــغ ۱۳6۱5۹6۰5 ریــال بابــت  
کاســه ی 5۴۸۹/۹5 ش ج ۴ معــادل مقــدار 
ــت   ــال باب ــغ ۲۳۹۱۹۰5۷۴ ری ــه مبل ۱/۹۱۲ حب
ــدار  ــادل مق ــه ی ۹5۰۰۲6 ش ج ۲۲ مع کاس
ــت   ــال باب ــغ ۱۱۳5۱۹۷6۹ ری ــه مبل ۳/۳6 حب
ــدار  ــادل مق ــه ی 5۱۷۳/۹5ش ج ۴ مع کاس
۱/5۹ حبــه مبلــغ ۱۴۱6۰۲۰۴۲ ریــال بابــت  

مقــدار  معــادل   ۳ کاســه ی ۹5۰۰5۷   ج 
۱/۹۹ حبــه کــه مــورد اعتــراض  هیــچ یــک از 
طرفیــن  واقــع نگردیــده  در نظــر  دارد جلســه 
مزایــده ای  مــورخ ۹6/5/۱۴ ســاعت  ۹ تــا 
ــح  در محــل اجــرای احــکام  شــورای  ۱۰  صب
ــروی  ــع در خ آتشــگاه  روب ــاف  واق حــل اخت
ــاز ۲ شــورای حــل  ــع نم ــن  مجتم ــپ بنزی پم
ــرکت در  ــن ش ــد طالبی ــزار نمای ــاف  برگ اخت
ــز  ده  ــا واری ــد  ب ــی توانن ــده  م ــه مزای جلس
ــل  ــل  5 روز قب ــه حداق ــت  پای ــد  قمی در ص
ــه شــماره حســاب  ــده  ب ــزاری  مزای از ووز برگ
ــش  ــه فی ــی  و ارائ ــک مل ۲۱۷۱۳5۰۲۰5۰۰۱ بان
آن بــه ایــن شــعبه  اجــرای احــکام  از امــوال 
توقیــف شــده بازدیــد نماینــد  پیشــنهاد دهنــده  
ــود  ــد ب ــده خواه ــده مزای ــت برن ــن قیم باالتری

م الف ۱۱۰۲۷
ــاف  ــل اخت ــورای ح ــکام ش ــرای اح ــر اج مدی

ــان  اصفه

ابالغیه
 ۹6۱۰۱۰۰۳5۳۱۰۱۲۷۹ اباغنامــه  شــماره 
 ۹5۰۷5۳  : شــعبه  بایگانــی  شــماره 
پرونــده  شــماره   ۹6/۴/۱۸ تنظیــم  تاریــخ 
مشــخصات   ۹5۰۹۹۸۰۳5۸۸۰۰۳۲۲  :
مجیــد  کیانــی   : حقیقــی  شــونده  ابــاغ 
تاریــخ  المــکان  فرزنــد مصطفــی مجهــول 
۹محــل  ســاعت  شــنبه  حضــور۹6/5/۲۸ 
حضــور اص خ  چهــار بــاغ بــاال خ شــهید 
نیکبخــت  ســاختمان دادگســتری  کل اســتان 
ــخ  ــاق شــماره ۳۴۹ تاری ــه ۳ ات ــان  طبق اصفه
در   ۹  : حضــور  ســاعت   ۹6/5/۲۸ حضــور 
خصــوص شــکایت  ســازمان جهــاد کشــاورزی 
ــر  ــر غی ــام تغیی ــه اته ــما ب ــه ش ــان  علی اصفه
ــزان  ــه می ــی  ب ــی  زراع ــری اراض ــاز  کارب مج
ــون  ــع در باط ــی  واق ــع  از اراض ــر مرب ۱۰۴ مت
بخــش مرکــزی  از طریــق  احــداث منــزل  
مســکونی  موضــوع شــکایت  مدیریــت جهــاد 
کشــاورزی  ارســال مــی گــردد در وقــت مقــرر 
ــن شــعبه حاضــر  ــوق جهــت رســیدگی در ای ف
شــوید .محــل حضــور : اصفهــان خ شــهید 
ــان   ــتان اصفه ــتری کل اس ــت – دادگس نیکبخ
طبقــه ســوم  اتــاق ۳۴۹ شــعبه ۱۰5 دادگاه 

اصفهــان   کیفــری دو 
م الف ۱۲۰56 

دفتر شــعبه ۱۰5 دادگاه کیفری دو  اصفهان 

ابالغیه
شماره اباغنامه : ۹6۱۰۱۰6۷۹۷۲۰۰۲۱۹

شــماره پرونــده ۹6۰۹۹۸6۷۹۲۰۰۱5۱ شــماره 
تنظیــم  تاریــخ   ۹6۰۱5۱  : شــعبه  بایگانــی 
ــی  ــونده حقیق ــاغ ش ــخصات اب :۹6/۴/۱۱ مش
ــخ  ــکان تاری ــول الم ــی مجه ــی  رضای : غامعل
حضور۹6/5/۲۸ســاعت : ۱6:۳۰ حضــور اص 
خ ســجاد – خ آیــت الــه اربــاب روبــروی 
مدرســه نیلــی پــور جنــب ســاختمان صبــا 

ــاعت  ــور ۹6/5/۲۸ س ــخ حض ــاک 5۷ تاری پ
ــرکت  ــوی ش ــوص دع ــور : ۱6:۳۰ در خص حض
چیــداک بســپار  ب مدیریــت ر ضــا برنجیــان  
بــه طرفیــت شــما در وقــت مقــرر فــوق جهــت 

ــوید .  ــر ش ــعبه حاض ــن ش ــیدگی در ای رس
م الف ۱۱۰۱۷ 

یــک  شــماره  مجتمــع   ۴۲ شــعبه  دفتــر 
اصفهــان شهرســتان 

رونوشــت آگهی حصر وراثت
ــد رحمــت  ــی  فرزن ــا  علیرضــا آقائ ــم / آق خان
اله         به شــماره شناســنامه ۱۲۰/۰۰۳۸۷۱/۱ 
بــه شــرح دادخواســت بــه کاســه ۷5/۹6/ش 
ــر  ــی حص ــت گواه ــورا درخواس ــن ش ح ۱ از ای
وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه 
شــادروان رحمــت الــه آقائــی  فرزنــد مســیب      
بــه شــماره شناســنامه ۷۱ در تاریــخ۹6/۲/۹ در 
ــه  ــی گفت ــدرود زندگ ــود ب ــی خ ــگاه دائم اقامت
ــه :  متوفــی  ــه آنمرحــوم منحصــر اســت ب ورث
ورثــه  دیگــری نــدارد۱- زهــرا آقائــی  ســیمرمی 
فرزنــد حمــزه علــی  بــه ش ش ۴۴۴6 ت ت 
ــی  ۲— ــادر متوف ــمیرم  م ــادره از س ۱۳۱۲ ص

ــه  ــد عطــا ء ال ــی  ســیمرمی فرزن ــری  آقائ کب
به ش ش ۱۸6 ت ت ۱۳۴5 صادره از ســمیرم  
همســر متوفــی ۳علیرضــا آقائــی  بــه ش ش 
۱۲۰/۰۰۳۸۷۱/۱ ت ت ۱۳6۹ صــادره از ســمیرم  
ــه ش ش  ــی  ب ــرا  آقائ ــی ۴زه ــد  متوف فرزن
۱۲۰/۰۱۷۰66/۰ ت ت ۱۳۷5 صــادره از ســمیرم  
فرزنــد  متوفــی 5پریســا آقائــی  فرزنــد حمــزه 
علــی  بــه ش ش ۱۲۰/۰۱۱۲۳۳/۴ ت ت ۱۳۷۲ 
ــا  ــد  متوفــی اینــک ب صــادره از ســمیرم  فرزن
انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور 
ــر  ــا ه ــد ت ــی نمای ــی م ــت آگه ــک نوب را در ی
ــه ای از  ــا وصیتنام ــی دارد و ی ــی اعتراض کس
ــاه  ــک م ــرف ی ــد ظ ــی باش ــزد او م ــی ن متوف
ــل  ــن شــورا تحوی ــه ای ــی ب ــخ نشــر آگه از تاری
دارد ، بدیهــی اســت بــا انقضــای مهلــت مقــرر 
ــت صــادر خواهــد شــد .    گواهــی انحصــار وراث

ــف ۱۱۲۱   م ال
ــادی  قاضــی  ــی محمــد آب ســید محمــد فقیه
شــورای حــل اختــاف  شــعبه اول شهرســتان 

ســمیرم 

آگهی ابالغ  وقت رســیدگی  و 
دادخواســت و ضمائم 244/96 ش 1

باقــری کفرانــی   ابراهیــم  آقــای   خواهــان 
خ  قائمیــه  ناییــن  ســاکن  حیــدر   فرزنــد 
ــدگان :  ــد ۲ خوان ــن واح ــوک  امی ــار ۲ بل عط
ــاس    ــد عب ــیروانی  فرزن ــی ش ــان : ۱- عل آقای
ســاکن نائیــن  خیابــان  میــرزا  فیعــا  منــازل  
ــی   ــن صمدان ــاک ۲۹   ۲- محس ــازمانی پ س
فرزنــد رضــا ۲- ســعید صمدانــی  فرزنــد 
رضــا  ۴- خانــم مــژگان  قنبــری  فرزنــد 
ــان   ــکان  خواه ــول الم ــی مج ــش همگ دروی
فــوق  خوانــدگان   بطرفیــت   دادخواســتی 

ــر الــزام خوانــدگان  بــه حضــور  الذکــر  دائــر ب
ــل  ــت  نق ــه  اســناد رســمی  جه ــر خان در دفت
ــماره  ــه ش ــودرو  ب ــمی  خ ــند رس ــال س و انتق
ــران ۲۴-6۳۹ ص ۴۲ و پرداخــت  انتظامــی ای
هزینــه  دادرســی  بــه ایــن دفتــر  واصــل  
ــری  ــوق و ج ــه ف ــه کاس ــت  ب ــس از ثب و پ
تشــریفات  قانونــی و تعییــن وقــت رســیدگی  
بــرای روز شــنبه  مــورخ ۹6/5/۲۸ ســاعت ۱۷  
عصــر و بــا توجــه  بــه مجهــول المــکان بــودن  
ــه  ــارم  ب ــوم و چه ــف دوم  س ــدگان  ردی خوان
اســتناد مــاده ۷۳ قانــون آئیــن دادرســی مدنی  
ــک  ــب ی ــاب مرات ــی و انق ــای عموم دادگاهه
نوبــت  در یکــی از روزنامه هــای کثیــر االنتشــار 
آگهــی مــی شــود  تــا نامبــردگان  جهــت اخــذ 
نســخه ثانــی  دادخواســت و ضمائــم  بــه 
ــن  ــیدگی تعیی ــت رس ــه  و در وق ــورا مراجع ش
شــده  در جلســه  شــورا حضــور یابــد و اال 
خواهــد اتخــاذ  مقتضــی   تصمیــم   شــورا 

نمود . 
م الــف ۱۴۷ حســن بهشــتی فــر  رئیــس 
شــعبه اول شــورای حــل اختــاف ناییــن 

 آگهــی احضار متهم
ــد  ــورانی فرزن ــرج س ــای ای ــه آق ــه اینک ــر ب نظ
فــرج هللا  بــه اتهــام ورود بــه عنــف و دخالــت 
ــرف  ــروع از ط ــه نامش ــت و رابط ــر وکال در ام
ایــن شــعبه در پرونــده کاســه ۹6۰۴۲۰/ج 
ــیدگی  ــت رس ــت و وق ــب اس ــت تعقی ۱۰۲ تح
ــخ ۱۳۹6/۰5/۲۹ ســاعت ۰۸:۳۰  ــرای تاری آن ب
ــاغ  ــه اب ــه اینک ــه ب ــا توج ــده و ب ــن گردی تعیی
احضاریــه بــه وی بواســطه مجهــول بــودن 
ــی باشــد  ــن نم ــت مشــارالیه ممک محــل اقام
بدینوســیله در اجــرای مــاده ۱۷۴ قانــون آئیــن 
دادرســی کیفــری مراتــب بــه نامبــرده ابــاغ تــا 
ــی  ــعبه ۱۰۲ دادگاه عموم ــوق در ش ــخ ف در تاری
جزایــی دادگســتری شهرســتان برخــوار جهــت 
ــاع از خــود حاضــر گــردد در صــورت عــدم  دف
حضــور اقــدام قانونــی معمــول  خواهــد شــد.

شــعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو برخوار 
 شــماره نامــه اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی 

5/۳۷/۳۰۳/م الــف بــه تاریــخ ۹6/۰۴/۲۰

آگهی ابالغ دادخواســت و ضمائم
بــه  دادخواســتی  داوری  محســن  آقــای 
محمــد  طرفیــت  بــه  مطالبــه  خواســته 
تســلیم  ایــن شــورا  بــه  حیــدری کایــدان 
ــخ  ــرای تاری ــت و ب ــه ۹6/5۸ ثب ــه کاس ــه ب ک
رســیدگی  وقــت   ۱6:۴5 ســاعت   ۹6/۰6/۲۸
تعییــن شــده اســت نظــر بــه اینکــه خوانــدگان 
حســب  لــذا  میباشــد  المــکان  مجهــول 
مدنــی  دادرســی  آئیــن  قانــون   ۷۳ مــاده 
ــای  ــی از روزنامه ه ــت در یک ــک نوب ــب ی مرات
از  کثیــر االنتشــار طبــع و نشــر میشــود و 
ــد  ــی آی ــل م ــه عم ــوت ب ــور دع ــده مذک خوان
ــت و  ــی دادخواس ــخه ثان ــت نس ــت دریاف جه

ــه و در وقــت  ــر دادگاه مراجع ــه دفت ــم ب ضمائ
 مقــرر فــوق نیــز جهــت رســیدگی حاضــر 

شود. 
یــک  شــماره  مجتمــع  دوم  شــعبه  دفتــر 

برخــوار شهرســتان 
 شــماره نامــه اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی 

5/۳۷/۳۲۴/م الــف بــه تاریــخ ۹6/۰۴/۱۸

آگهی ابالغ دادخواســت و ضمائم
عمــادی  علیــان  محمــد  علیرضــا  آقــای 
دادخواســتی بــه خواســته مطالبــه بــه طرفیــت 
حمدالــه اندایــش بــه ایــن شــورا تســلیم کــه 
بــه کاســه ۹5/۷۲۸ ثبــت و بــرای تاریــخ 
ــیدگی  ــت رس ــی وق ــن آگه ــر ای ده روز از نش
تعییــن شــده اســت نظــر بــه اینکــه خوانــدگان 
ــاده  ــذا حســب م ــول المــکان میباشــد ل مجه
۷۳ قانــون آئیــن دادرســی مدنــی مراتــب 
یــک نوبــت در یکــی از روزنامه هــای کثیــر 
ــده  ــود و از خوان ــر میش ــع و نش ــار طب االنتش
ــت  ــد جه ــی آی ــل م ــه عم ــوت ب ــور دع مذک
دریافــت نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم 
ــرر  ــت مق ــه و در وق ــر دادگاه مراجع ــه دفت ب

ــود.  ــر ش ــیدگی حاض ــت رس ــز جه ــوق نی ف
ــک  ــماره ی ــع ش ــارم مجتم ــعبه چه ــر ش دفت

شهرســتان برخــوار
 شــماره نامــه اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی 

5/۳۷/۳۳۲/م الــف بــه تاریــخ ۹6/۰۴/۲۰

آگهــی مزایــده و فروش اموال غیر 
منقول

احــکام  اجــرای  حقوقــی  دوم  شــعبه 
نظــر  در  برخــوار  شهرســتان  دادگســتری 
 ۹6۰۱5۴ پرونــده کاســه  در خصــوص  دارد 
ــاروج  ــرکت س ــه: ش ــوم ل ــت محک ــه طرفی ب
اصفهــان بــا وکالــت علــی نصیــری و محکــوم 
ــان و  ــون اصفه ــاد بت ــرکت میع ــم: ش و علیه
مجیــد رضــا ســاروج کــه متضامننــا حکــوم بــه 
ــره  ــت ۸ فق ــال باب پرداخــت ۳۲۳۰5۱۸۳5 ری
ــه انضمــام متفرعــات دعــوی در حــق  چــک ب
محکــوم لــه و پرداخــت مبلــغ ۱6۱5۰۲5۹۱ 
حــق االجــرای دولتــی شــده انــد جلســه 
مزایــده ای در تاریــخ ۹6/۰5/۱۷ ســاعت ۰۹:۳۰ 
ــاک  ــگ پ ــروش 6 دان ــور ف ــه منظ ــح ب صب
ــه  ــع در منطق ــش ۱6 واق ــی ۳۹۷/6۲ بخ ثبت
ــخصات : کارگاه  ــا مش ــاد ب ــت آب ــی دول صنعت
ــوار  ــا دی ــد و فــروش بتــن فــوق الذکــر ب تولی
ــون   ــای کامی ــری و دربه ــمتی آج ــی و قس بتن
ــاورت  ــه در مج ــده ک ــدود گردی ــد ح رو تحدی
مســاحت  بــه  اصلــی  ســوله  ورودی  درب 
ــع  ــر مرب ــدود 5۸5 مت ــزان ح ــه می ــی ب اعیان
ــاه  ــاز و آب چ ــرق ۳ ف ــد و دارای ب ــی باش م
ــمی  ــناس رس ــط کارش ــه توس ــت ک ــز هس نی
ریــال   ۹۸55۰۰۰۰۰۰ مبلــغ  بــه  دادگســتری 
ارزیابــی گردیــده   و فعــا در تصــرف محکــوم 
علیــه اســت برگــزار مــی نمایــد. طالبیــن مــی 

ــت  ــده جه ــل از مزای ــج روز قب ــد پن توانن
ــکام  ــرای اح ــر اج ــه دفت ــک ب ــد از مل بازدی
ــده  ــد مزای ــه نماین دادگســتری برخــوار مراجع
ــی  ــغ ارزیاب ــر اجــرا از مبل ــرر در دفت در روز مق
شــده شــروع و ملــک بــه کســی کــه باالتریــن 
ــد  ــه خواه ــد فروخت ــنهاد نمای ــت را پیش قیم
شــد . الزم بــه ذکــر اســت خریــدار مــی 
بایســتی ۱۰ درصــد مبلــغ مــورد مزایــده را فــی 
 المجلــس بــه حســاب دادگســتری واریــز 

نماید.
دادگاه  دوم  شــعبه  احــکام  اجــرای  مدیــر 

برخــوار حقوقــی  
شــماره نامــه اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی 

5/۳۷/۳۲6/م الــف بــه تاریــخ ۹6/۰۴/۱۹

دادنامه
ــادی  ــت آب ــم داوری دول ــم مری ــاکی: خان ش
فرزنــد حســن بــه نشــانی دولــت آبــاد خ 
شــهید محمــد داوری خ شــهید محمدرضــا 
رفیعــی ک ۱۷ شــهریور بــن بســت فریــاد 
پ ۱۲ متهــم: آقــای مهــدی ســجادی بــه 
ــاالر خ ســپیده کاشــانی  ــان خ ت نشــانی اصفه
ک رادمنــش پ ۲۲ اتهــام: تحصیــل مــال 
از طریــق نامشــروع دادنامــه  در خصــوص 
ــد حســن  ــم داوری فرزن ــم مری شــکایت خان
ــادی  ــدی ســجادی نجــف آب ــای مه ــه آق علی
ــغ یــک  ــر تحصیــل مبل ــر ب ــد محمــد دائ فرزن
ــد  ــه نق ــان وج ــزار توم ــون و چهارصــد ه میلی
توضیــح کــه  بدیــن  نامشــروع  طریــق  از 
ــم  ــط مته ــه توس ــق وثیق ــت توثی ــاکیه جه ش
ــدان مبلــغ یــک  جهــت آزادی شــوهرش از زن
ــت  ــان پرداخ ــزار توم ــد ه ــون و چهارص میلی
ــغ  ــت مبل ــس از پرداخ ــن پ ــد ولک ــی نمای م
ــه  ــق وثیق ــه توثی ــبت ب ــم نس ــه مته ــور ب مذک
ــا بررســی  ــی بعمــل نمــی آورد دادگاه ب اقدام
ــر  ــه کیف ــده از جمل ــات پرون ــوع محتوی مجم
خواســت تنظیمــی توســط دادســرای عمومــی 
و انقــاب شهرســتان برخــوار شــکایت شــاکیه 
و مــدارک ابــرازی از ناحیــه ایشــان مبنــی بــر 
ــم  ــه حســاب مته ــر ب ــوق الذک ــغ ف ــز مبل واری
ــر از  ــرف نظ ــهود و ص ــهادت ش ــودای ش و م
ــاع  ــه دف ــت هرگون ــم جه ــور مته ــدم حض ع
موثــر بزهــکاری نامبــرده را حــرز و مســلم 
دانســته و بــه اســتناد مــاده ۲ قانــون تشــدید 
و  اختــاس  و  ارتشــاء  مجــازات مرتکبیــن 
کاهبــرداری عــاوه بــر رد مبلــغ یــک میلیــون 
ــه  ــم ب ــط مته ــان توس ــزار توم ــد ه و چهارص
ــه تحمــل شــش  شــاکیه متهــم موصــوف را ب
رای  نمایــد.  مــی  محکــوم  حبــس  مــاه 
صــادره غیابــی و ظــرف بیســت روز پــس 
 از ابــاغ قابــل واخواهــی در همیــن شــعبه 

می باشد. 
دفتر شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو  برخوار 

 شــماره نامــه اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی 
5/۳۷/۲۲۴/م الــف بــه تاریــخ ۹6/۰۴/۱۰
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ــا  ــام: 1- علیرض ــه: ن ــوم علی ــخصات محک مش
2- ناصــر       نــام خانوادگــی: 1- غفــاری 
ــی       ــدا... 2- مصطف ــدر: 1- عب ــام پ ــی  ن 2- آقائ
نشــانی محــل اقامــت: هــر دو  مجهــول المــکان 
نــام  نام:علیرضــا  لــه:  محکــوم  مشــخصات 
خانوادگــی: عندلیــب   نــام پــدر : مهــدی  نشــانی 
ــد از  ــاد – بع ــان – خ جه ــت: اصفه ــل اقام مح
ــه  کوچــه شــماره 1 پوشــاک علــی  محکــوم به:ب
 9509976793703087 شــماره  رای  موجــب 
تاریــخ95/12/18 حــوزه 7  شــورای حــل اختــاف 
شهرســتان اصفهــان کــه قطعیــت یافتــه اســت.

محکــوم علیــه محکــوم اســت بــه: متضامنــا بــه 
پرداخــت مبلــغ نــود میلیــون ریــال بابــت اصــل 
ــصت  ــت و ش ــون و دویس ــه میلی ــته و س خواس
ریــال بابــت هزینــه دادرســی و خســارت تاخیــر 
ــخ  ــا تاری ــخ ســر رســید 95/6/20 ت ــه از تاری تادی
اجــرای حکــم در حــق خواهــان و پرداخــت نیــم 
ــه  عشــر حــق اجــرا / )ضمنــا تامیــن خواســته ب
شــماره دادنامــه 1637 مــورخ 95/9/23 بــه 
اجــرای احــکام ارســال گردیــده اســت/ مــاده 34 
ــه  ــون اجــرای احــکام: همیــن کــه اجرائیــه ب قان
محکــوم علیــه ابــاغ شــد، محکــوم علیــه مکلــف 
اســت ظــرف مــدت ده روز مفــاد آن را بــه موقــع 
اجــرا بگــذارد یــا ترتیبــی بــرای پرداخــت محکــوم 
ــرای  ــه اج ــد ک ــی کن ــی معرف ــا مال ــد ی ــه بده ب
حکــم و اســتیفاء محکــوم بــه از آن میســر باشــد 
و در صورتــی کــه خــود را قــادر بــه اجــرای مفــاد 
اجرائیــه ندانــد، بایــد ظــرف مهلــت مزبــور صــورت 
جامــع دارایــی خــود را بــه قســمت اجــرا تســلیم 
کنــد و اگــر مالــی نــدارد، صریحــا اعــام نمایــد.

شماره11064/ م الف 
ــورای  ــک  ش ــماره ی ــع ش ــعبه 7 مجتم ــر ش دفت

ــان ــتان اصفه ــاف شهرس ــل اخت ح

اجرائیه
شــماره اجرائیــه: 9610420351300089 شــماره 
ــی  ــده: 9509980351300967 شــماره بایگان پرون
تنظیــم:1396/03/08  : 951088تاریــخ  شــعبه 
مشــخصات محکــوم لــه ردیــف 1 نــام :محســن   
ــدر: فیــض  ــام پ ــور  ن ــی : افشــار پ ــام خانوادگ ن
ــل  ــه پ ــی و س ــان – س ــانی: اصفه ــه     نش ال
– مجتمــع تجــاری کوثــر فــاز 2 ط 3 واحــد 
534  مشــخصات محکــوم علیــه ردیــف 1- نــام: 
محمــد جــواد     نــام خانوادگــی : ارشــادی  نــام 
پــدر: محمــد    نشــانی: مجهــول المــکان محکوم 
بــه: بســمه تعالــی بموجــب در خواســت اجــرای 
ــه شــماره 9610090351300670  حکــم مربوطــه ب
و شــماره دادنامــه مربوطــه 9609970351300126 
محکــوم علیــه محکــوم اســت بــه الــزام خوانــده 
بــه انتقــال ســند خــودروی تویوتــا مــدل کمــری 
ــغ 565/000  ــت مبل ــدل 2008 و پرداخ اس ای م
ــا  ــه دادرســی در حــق خواهــان ضمن ــال هزین ری
ــده  ــر عه ــه ب ــوم ب ــذ محک ــرا از ماخ ــق االج ح
محکــوم علیــه اســت )حکــم غیابــی (   محکــوم 
ــه :  ــاغ اجرائی ــخ اب ــت از تاری ــف اس ــه مکل علی
ــرا بموقــع اجــرا گــذارد  1- ظــرف ده روز مفــاد آن
ــی( .2-  ــون اجــرای احــکام مدن ــاده34 قان ) م
ترتیبــی بــرای پرداخــت محکــوم بــه بدهــد . 3- 
ــتیفا  ــم و اس ــرا حک ــه اج ــد ک ــی کن ــی معرف مال
ــه از آن میســر باشــد. چنانچــه خــود  محکــوم ب
ــد  ــد بای ــه ندان ــاد اجرایی ــرای مف ــه اج ــادر ب را ق
ــامل  ــود را ش ــوال خ ــه ام ــی روز کلی ــرف س ظ
ــا مقــدار و قیمــت همــه امــوال منقــول  تعــداد ی
ــر  ــه طــور مشــروح مشــتمل ب و غیــر منقــول ، ب
ــزد  ــوان ن ــر عن ــه ه ــه ب ــدی ک ــوه نق ــزان وج می
ــی  ــاری ایران ــی و اعتب ــات مال ــا و موسس بانکه
ــق  ــراه مشــخصات دقی ــه هم ــا خارجــی دارد ب ی
حســابهای مذکــور و کلیــه اموالــی کــه او بــه هــر 
نحــو نــزد اشــخاص ثالــث دارد و کلیــه مطالبــات 
او از اشــخاص ثالــث ونیــز فهرســت نقــل و 
انتقــاالت و هــر نــوع تغییــر دیگــر در امــوال 
مذکــور از زمــان یــک ســال  قبــل از طــرح دعــوای 
اعســار بــه ضمیمــه دادخواســت اعســار بــه مقــام 
قضائــی ارائــه نمایــد واال بــه در خواســت محکــوم 
ــون  ــواد 8و3 قان ــود) م ــی ش ــت م ــاز داش ــه ب ل
ــی 1394(  .4-  ــت مال ــرای محکومی ــوه اج نح
خــودداری محکــوم علیــه از اعــام کامــل صــورت 
امــوال بــه منظــور فــرار از اجــرای حکــم ، حبــس 
تعزیــری در جــه هفــت را در پــی دارد. ) ماده 34 
ــاده 20 ق.م.ا  ــی و م ــکام مدن ــرای اح ــون اج قان
و مــاده 16 قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت 
ــه  ــه دیگــری ب مالــی 1394( 5- انتقــال مــال ب
هــر نحــو بــا انگیــزه فــرار از ادای دیــن بــه نحــوی 
کــه باقیمانــده امــوال بــرای پرداخــت دیــون 
کافــی نباشــد موجــب مجــازات تعزیــری درجــه 
شــش یــا جــزای نقــدی معــادل نصــف محکــوم 
ــاده 21  ــود. ) م ــی ش ــازات م ــردو مج ــا ه ــه ی ب
قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی 1394(. 
6- چنانچــه صــورت امــوال پــس از مهلــت ســی 
ــدان  ــه از زن ــوم علی ــود آزادی محک ــه ش روز ارائ
منــوط بــه موافقــت محکــوم لــه یــا تودیــع وثیقــه 
یــا معرفــی کفیــل توســط محکــوم علیــه خواهــد 
ــرای  ــوه اج ــون نح ــاده 3 قان ــره 1 م ــود.) تبص ب

ــی 1394(  ــت مال محکومی
شماره: 11172/ م الف  

ــی  ــی حقوق ــعبه 13دادگاه عموم ــر ش ــر دفت مدی
ــریعتی      ــا ش ــان – فریب ــتان اصفه شهرس

آگهی احضار متهم
ــده  ــر در پرون ــد امی ــر فرزن ــد نظ ــی بلن ــای عل آق
ــام  ــه اته ــعبه ب ــن ش ــماره 951533 ب 16 ای ش
کاهبــرداری رایانــه ای تحــت تعقیــب قــرار 
ــر اســاس مــاده 174  ــن وســیله ب ــه ای ــد. ب داری
ــاغ  ــه شــما اب ــری ب ــن دادرســی کیف ــون آئی قان
مــی شــود. ظــرف یــک مــاه از تاریــخ نشــر آگهــی 
در ایــن شــعبه حاضــر شــوید. در غیــر اینصــورت 
پــس از انقضــاء مهلــت مقــرر بــه موضــوع 

رســیدگی و اظهــار نظــر مــی شــود.)متهم مجهــول 
ــکان (  الم

 16 شــعبه  بازپــرس  الــف  :11081/م  شــماره 
اصفهــان دادســرای 

آگهی احضار متهم
ــده  ــزت  در پرون ــد ع ــی فرزن ــد اجل ــای حمی آق
ــام  ــه اته ــعبه ب ــن ش ــماره 951639 ب 16 ای ش
کاهبــرداری تحــت تعقیــب قــرار داریــد. بــه 
ایــن وســیله بــر اســاس مــاده 174 قانــون آئیــن 
ــود.  ــی ش ــاغ م ــما اب ــه ش ــری ب ــی کیف دادرس
ــن  ــی در ای ــخ نشــر آگه ــاه از تاری ــک م ظــرف ی
ــس  ــورت پ ــر اینص ــوید. در غی ــر ش ــعبه حاض ش
از انقضــاء مهلــت مقــرر بــه موضــوع رســیدگی و 
اظهــار نظــر مــی شــود.) متهم مجهــول المــکان ( 

شماره :11082/م الف
 بازپرس شعبه 16 دادسرای اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
ــان  ــه 960431خواه ــده کاس ــوص پرون در خص
رحمــت هللا رحیمــی       دادخواســتی مبنــی 
مــرادی  مرتضــی  طرفیــت  بــه  بر:مطالبــه  
غریبونــد    تقدیــم نمــوده اســت .وقــت رســیدگی 
 11 96/5/28ســاعت  مــورخ  روز.........  بــرای 
ــه  ــه ب ــا توج ــت. ب ــده اس ــن گردی ــح  تعیی صب
مجهــول المــکان بــودن خوانــده حســب تقاضــای 
خواهــان برابــر مــاده 73 قانــون آئیــن دادرســی 
ــده  ــا خوان ــر ت ــد منتش ــب در جرای ــی مرات مدن
قبــل از وقــت رســیدگی بــه ایــن شــعبه واقــع در 
اصفهــان ابتــدای شــیخ صدوق شــمالی  چهــارراه 
ــه و  ــاف مراجع ــل اخت ــورای ح ــع ش وکا مجتم
نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم را اخــذ 
نماییــد. در صــورت عــدم حضــور وقــت رســیدگی 
ــاذ  ــی اتخ ــم مقتض ــی و تصمی ــده تلق ــاغ ش  اب

می شود.
شماره: 11008/م الف 

مدیــر دفتــر شــعبه 7 مجتمــع شــماره 2 شــورای 
حــل اختــاف اصفهــان

دادنامه
کاســه پرونــده : 951133 و 951132 شــماره 
ــورخ 96/1/20   ــه :9609976794400046 م دادنام
 مرجــع رســیدگی : شــعبه 14 شــورای حــل 
رمضانعلــی    : خواهــان  اصفهــان   اختــاف 
ابتــدای  اصفهــان   ورنوســفادرانی  کوچکــی  
ــار  ــوار ب ــادان  خ ــه ش ــب کوچ ــه  جن خ صارمی
فروشــی  ســپاهان  وکیــل : محمــد حاجــی 
ــان شــریعتی   ــان  خیاب حســینلو  نشــانی  اصفه
غربــی مجتمــع  رامیــن  طبقــه دوم  دفتــر وکالت 
آقــای حســین حمــزه  خوانــده : مرتضــی مدنیان 
2- حســن مدنیــان 3- مهــدی مدنیــان هــر ســه 
ــه دو  ــه وج ــته : مطالب ــکان  خواس ــول الم مجه
ــده  فقــره چــک گردشــکار : پــس از ارجــاع پرون
ــوق  و  ــه  ف ــت آن بکاس ــعبه  و ثب ــن ش ــه ای ب
طــی تشــریفات  قانونــی و اخــذ نظریــه مشــورتی 
ــام  ــیدگی را اع ــم رس ــورا خت ــی ش ــا  قاض اعض
ــد  ــادرت بصــدور رای مــی نمای ــر مب و بشــرح زی
ــای  ــوی آق .  رای قاضــی شــورا در خصــوص دع
رمضانعلــی  کوچکــی  ورنوســفادرانی  بــه طرفیــت 
1- مرتضــی مدنیــان 2- حســن مدنیــان 3- 
مهــدی مدنیــان  بــه خواســته  مطالبــه یکصــدو 
هفــت میلیــون و پانصــد هــزار ریــال بابــت یــک 
فقــره چک  بــه شــماره 639580 مــورخ 95/2/3 
عهــده بانــک صــادرات  در پرونده کاســه 951132 
و مطالبــه مبلــغ یکصــد و هفــت میلیــون و پانصد 
ــه شــماره  ــت یــک فقــره چــک ب ــال باب هــزار ری
639581 مــورخ 95/2/14 عهــده بانــک صــادرات  
بــه انضمــام  کلیــه خســارات قانونــی  وارده اعــم 
از  هزینــه هــای دادرســی  خســارت تاخیــر تادیــه  
ــی   ــت تضامن ــل  و محکومی ــه وکی ــق الوکال و ح
خوانــدگان  بــا توجــه بــه دســتور قاضــی شــورای 
ــه   ــا توجــه ب حــل اختــاف  مــورخ 95/12/7 و ب
ــوی  ــاب دع ــدت اصح ــته  و وح ــدت خواس وح
در خصــوص رســیدگی توامــان  و بــا عنایــت بــه 
ــور  و  ــدم حض ــان  و ع ــه خواه ــی  ب ــاغ قانون اب
ــش  و  ــاع از خوی ــر دف ــی ب ــه ای مبن ــه الیح ارائ
ــر   ــی  و تصوی ــه دادخواســت تقدیم ــه  ب ــا توج ب
مصــدق چکهــا و گواهــی عــدم  پرداخــت توســط 
بانــک محــال علیــه  کــه ظهــور در اشــتغال ذمــه 
خوانــده و اســتحقاق خواهــان  در مطالبــه وجــه  
ــه  آن دارد و شــورا ادعــای  خواهــان را مقــرون ب
ــواد 310و313و  ــه اســتناد م صحــت دانســته و ب
قانــون تجــارت و 198و515و519و522  قانــون 
آئیــن دادرســی مدنــی حکــم ب محکومیــت 
ــه پرداخــت  ــی  ب ــه صــورت تضامن ــدگان  ب خوان
ــت اصــل خواســته و  ــال  باب ــغ 215000000 ری مبل
ــق  ــی و ح ــه دادرس ــت هزین ــال باب 5635000 ری
ــارت  ــی خس ــه قانون ــق تعرف ــل طب ــه وکی الوکال
تاخیــر تادیــه  از تاریــخ ســر رســید  چکهــا 
ــا تاریــخ اجــرای  حکــم  )95/2/3و95/2/14 ( ت
ــق  ــزی  در ح ــک مرک ــاخص بان ــاس ش ــر اس ب
ــادره  ــی دارد رای ص ــام م ــادر و اع ــان ص خواه
غیابــی و ظــرف مهلــت 20 روز پــس از ابــاغ  
ــت روز  ــعبه  و بیس ــن ش ــی در ای ــل واخواه قاب
ــر  ــد نظ ــل تجدی ــی  قاب ــت واخواه ــس از مهل پ
خواهــی در محاکــم عمومــی و حقوقــی اصفهــان 

مــی باشــد . 
م الف 10128

ــتان  ــماره 2 شهرس ــع ش ــعبه 14 مجتم ــر ش دفت
ــان اصفه

اخطار اجرایی
مشــخصات محکــوم علیــه: نــام: جــواد انصــاری 
ــول  ــت: مجه ــل اقام ــانی مح ــد منوچهرنش فرزن
المــکان مشــخصات محکــوم لــه: نام:رمضانعلــی 
کاظمــی  فرزنــد رضــا     نشــانی محــل اقامــت 
ــن  ــه ب ــه  گلخان ــماعیل کوچ ــال اس : اص خ کم
ــه:  ــوم ب ــایه ط 4محک ــاختمان  س ــت گل س بس

بــه موجــب رای شــماره 62 تاریــخ  96/3/16 
ــتان  ــاف شهرس ــل اخت ــورای  ح ــوزه  47 ش ح
اصفهــان کــه قطعیــت یافتــه اســت.محکوم علیــه 
ــغ 170000000  ــت مبل ــه: پرداخ ــت ب ــوم اس محک
ریــال بابــت اصــل خواســته و مبلــغ 5080000 
ریــال بابــت هزینــه دادرســی و خســارت تاخیــر 
و تادیــه از تاریــخ دادخواســت  مــورخ 95/12/11 
لغایــت تاریــخ اجــرای حکــم در حــق محکــوم لــه 
ــاده 34  ــم عشــر حــق االجــرا   م و پرداخــت نی
ــه  ــون اجــرای احــکام: همیــن کــه اجرائیــه ب قان
محکــوم علیــه ابــاغ شــد، محکــوم علیــه مکلــف 
اســت ظــرف مــدت ده روز مفــاد آن را بــه موقــع 
اجــرا بگــذارد یــا ترتیبــی بــرای پرداخــت محکــوم 
ــرای  ــه اج ــد ک ــی کن ــی معرف ــا مال ــد ی ــه بده ب
حکــم و اســتیفاء محکــوم بــه از آن میســر 
باشــد و در صورتــی کــه خــود را قــادر بــه اجــرای 
مفــاد اجرائیــه ندانــد، بایــد ظــرف مهلــت مزبــور 
صــورت جامــع دارایــی خــود را بــه قســمت اجــرا 
 تســلیم کنــد و اگــر مالــی نــدارد، صریحــا اعــام 

نماید. / م الف 11123 
شــعبه 47 مجتمــع  شــماره ســه   شــورای حــل 

اختــاف شهرســتان اصفهــان

اخطار اجرایی
محمــد  نــام:  علیــه:  محکــوم  مشــخصات 
الهیــان نشــانی محــل اقامــت: مجهــول المــکان 
ناجــی  نام:رضــا  لــه:  محکــوم  مشــخصات 
اصفهانــی  فرزنــد مصطفــی   نشــانی محــل 
اقامــت : اص ســه راه کهنــدژ ک شــهید افیونــی 
– کــوی رســتگار – نبــش بــن  ســاحل  محکــوم 
به: بــه موجــب رای شــماره 9609976797100066 
تاریــخ  95/1/26 حــوزه  چهــل و یــک     شــورای 
حــل اختــاف شهرســتان اصفهــان کــه قطعیــت 
ــه:  ــه محکــوم اســت ب ــه اســت.محکوم علی یافت
محکومیــت خوانــده بــه  پرداخــت مبلــغ 20000000 
ریــال  بابــت وجــه ســفته  و مبلــغ 5950000 ریــال 
بابــت هزینــه دادرســی  و خســارت تاخیــر تادیــه 
از تاریــخ تقدیــم دادخواســت  لغایــت زمــان 
اجــرای حکــم  و هزینــه نشــر آگهــی  بــه انضمــام 
نیــم عشــر حــق االجــرا  مــاده 34 قانــون اجــرای 
ــه محکــوم علیــه  احــکام: همیــن کــه اجرائیــه ب
ابــاغ شــد، محکــوم علیــه مکلــف اســت ظــرف 
مــدت ده روز مفــاد آن را بــه موقــع اجــرا بگــذارد 
یــا ترتیبــی بــرای پرداخــت محکــوم بــه بدهــد یــا 
مالــی معرفــی کنــد کــه اجــرای حکــم و اســتیفاء 
محکــوم بــه از آن میســر باشــد و در صورتــی کــه 
ــد،  ــه ندان ــاد اجرائی ــه اجــرای مف ــادر ب خــود را ق
بایــد ظــرف مهلــت مزبــور صــورت جامــع دارایــی 
ــر  ــد و اگ ــلیم کن ــرا تس ــمت اج ــه قس ــود را ب خ

ــدارد، صریحــا اعــام نمایــد. /  مالــی ن
ــک   ــف 11117 شــعبه 41 مجتمــع  شــماره ی م ال

ــان شــورای حــل اختــاف شهرســتان اصفه

اخطار اجرایی
ــا  ــام: 1- علیرض ــه: ن ــوم علی ــخصات محک مش
غفــاری  فرزنــد عبدالــه 2- ناصــر آقائــی  فرزنــد 
مجهــول  دو  هــر  اقامــت:  محــل  مصطفــی 
ــا  ــه: نام:علیرض ــوم ل ــخصات محک ــکان مش الم
عندلیــب  فرزنــد مهــدی      نشــانی محــل 
اقامــت :اصفهــان خ جهــاد  بعــد از کــوی شــماره 
ــه موجــب  ــه: ب یــک پوشــاک  علــی  محکــوم ب
تاریــخ    9509976793703088 شــماره  رای 
95/12/18 حــوزه  7 شــورای  حــل اختــاف 
شهرســتان اصفهــان کــه قطعیــت یافتــه اســت.

محکــوم علیــه محکــوم اســت بــه: متاضامنــا بــه 
پرداخــت  مبلــغ دویســت میلیــون ریــال  بابــت 
اصــل خواســته و شــش میلیــون و یکصــد 
ــه دادرســی  و خســارت  ــت هزین ــال باب ــزار ری ه
تاخیــر تادیــه  از تاریــخ  ســر رســید 100000000 
ــورخ  ــال م ــورخ 95/6/17 و 100000000 ری ــال م ری
95/6/23 تــا تاریــخ اجــرای  حکــم در حــق 
ــرا   ــق االج ــر  ح ــم عش ــت نی ــان  و پرداخ خواه
)ضمنــا قــرار تامیــن خواســته  بــه شــماره  
دادنامــه 1636 مــورخ 95/9/23 بــه اجــرای 
احــکام  ارســال گردیــده اســت . مــاده 34 قانــون 
اجــرای احــکام: همیــن کــه اجرائیــه بــه محکــوم 
ــاغ شــد، محکــوم علیــه مکلــف اســت  ــه اب علی
ظــرف مــدت ده روز مفــاد آن را بــه موقــع اجــرا 
ــه  ــا ترتیبــی بــرای پرداخــت محکــوم ب بگــذارد ی
بدهــد یــا مالــی معرفــی کنــد کــه اجــرای حکــم 
و اســتیفاء محکــوم بــه از آن میســر باشــد و 
ــاد  ــرای مف ــه اج ــادر ب ــود را ق ــه خ ــی ک در صورت
اجرائیــه ندانــد، بایــد ظــرف مهلــت مزبــور صــورت 
جامــع دارایــی خــود را بــه قســمت اجــرا تســلیم 
کنــد و اگــر مالــی نــدارد، صریحــا اعــام نمایــد. / 

م الف 11065 
شــعبه هفتــم  مجتمــع  شــماره دو   شــورای حــل 

اختــاف شهرســتان اصفهان

اخطار اجرایی
مشــخصات محکــوم علیــه: نــام: 1- مهدیــه  
2- مطهــره  هــر دو بشــیری گورتــی  3- مریــم  
ــکان  ــول الم ــت: مجه ــل اقام ــی  مح ــا بزرگ آق
مشــخصات محکــوم لــه: نــام: زهــرا  مقصــودی 
نشــانی محــل اقامــت :اصفهــان خ خواجــه عمیــد 
میــدان فتــح خ فرهنــگ – فرعــی گل نرگــس  رو 
ــه موجــب  ــوم به:ب ــرق  محک ــس ب ــه روی تران ب
تاریــخ    95099767960301388 شــماره  رای 
95/7/25 حــوزه  33 شــورای  حــل اختــاف 
شهرســتان اصفهــان کــه قطعیــت یافتــه اســت.

ــه  ــبت ب ــت به:نس ــوم اس ــه محک ــوم علی محک
ســهم االرث بــه پرداخــت  مبلــغ پنجــاه میلیــون 
ــون  ــک میلی ــته و ی ــل خواس ــت اص ــال  باب ری
ــه  ــت هزین ــال باب ــزار ری ــصت ه ــیصدو ش و س
دادرســی و خســارت تاخیــر تادیــه  از تاریــخ ســر 
رســید چــک موصــوف   94/12/11 لغایــت زمــان 
ــه و پرداخــت  ــوم ل ــم در حــق محک اجــرای حک
ــرای  ــون اج ــاده 34 قان ــی   م ــر اجرای ــم عش نی

ــه محکــوم علیــه  احــکام: همیــن کــه اجرائیــه ب
ابــاغ شــد، محکــوم علیــه مکلــف اســت ظــرف 
مــدت ده روز مفــاد آن را بــه موقــع اجــرا بگــذارد 
یــا ترتیبــی بــرای پرداخــت محکــوم بــه بدهــد یــا 
مالــی معرفــی کنــد کــه اجــرای حکــم و اســتیفاء 
محکــوم بــه از آن میســر باشــد و در صورتــی کــه 
ــد،  ــه ندان ــاد اجرائی ــه اجــرای مف ــادر ب خــود را ق
بایــد ظــرف مهلــت مزبــور صــورت جامــع دارایــی 
ــر  ــد و اگ ــلیم کن ــرا تس ــمت اج ــه قس ــود را ب خ

ــد. /  ــدارد، صریحــا اعــام نمای ــی ن مال
م الف 11043 

شــعبه 33  مجتمــع  شــماره یــک   شــورای حــل 
اختــاف شهرســتان اصفهان

اخطار اجرایی
مشــخصات محکــوم علیــه: نــام: پــدرام بخشــی  
مجهــول المــکان محــل اقامــت: مجهــول المــکان 
مشــخصات محکــوم لــه: نــام: ناصــر زارع نشــانی 
محــل اقامــت :اصفهــان ملــک شــهر خ مفتــح خ 
بهــاران چهــارراه ایثــار موبایــل میــاد محکــوم بــه: 
ــخ  94/9/24  ــماره 650 تاری ــب رای ش ــه موج ب
حــوزه 16 شــورای  اختــاف شهرســتان اصفهــان 
کــه قطعیــت یافتــه اســت.محکوم علیــه محکــوم 
ــال اصــل  ــغ 6900000 ری ــه: پرداخــت مبل اســت ب
خواســته و 230000 ریــال بابــت هزینــه دادرســی 
ــخ 93/4/30 و  ــه از تاری ــر تادی ــارت تاخی و خس
93/6/30 لغایــت وصــول  در حــق محکــوم لــه و 
نیــم عشــر حــق االجــرا  مــاده 34 قانــون اجــرای 
ــه محکــوم علیــه  احــکام: همیــن کــه اجرائیــه ب
ابــاغ شــد، محکــوم علیــه مکلــف اســت ظــرف 
مــدت ده روز مفــاد آن را بــه موقــع اجــرا بگــذارد 
یــا ترتیبــی بــرای پرداخــت محکــوم بــه بدهــد یــا 
مالــی معرفــی کنــد کــه اجــرای حکــم و اســتیفاء 
محکــوم بــه از آن میســر باشــد و در صورتــی کــه 
ــد،  ــه ندان ــاد اجرائی ــه اجــرای مف ــادر ب خــود را ق
بایــد ظــرف مهلــت مزبــور صــورت جامــع دارایــی 
ــر  ــد و اگ ــلیم کن ــرا تس ــمت اج ــه قس ــود را ب خ

مالــی نــدارد، صریحــا اعــام نمایــد. / 
م الــف 11013 شــعبه 16  مجتمــع  شــماره دو    

ــان ــتان اصفه ــاف شهرس ــل اخت ــورای ح ش

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقــا ســید احمــد حســینیان مرقــی به شناســنامه 
ــه  ــه کاس ــت ب ــرح دادخواس ــه ش ــماره 60 ب ش
گواهــی  درخواســت  شــورا  ایــن  از   407/96
حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده 
کــه شــادروان ســید علــی حســینیان مرقــی بــه 
شــماره شناســنامه 334 در تاریــخ 1396/1/4 
ــه  ــی گفت ــدرود زندگ ــود ب ــی خ ــگاه دائم اقامت
ــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت  ــه حی ورث
ــد  ــی فرزن ــینیان مرق ــا حس ــید رض ــه 1 – س ب
ســید علــی بــه ش ش 35 فرزنــد متوفــی ، 2 – 
فاطمــه مطهریــان برزکــی فرزنــد حســن بــه ش 
ــدی  ــید مه ــی ، 3 – س ــر متوف ش 2029 همس
ــه ش  ــی ب ــید عل ــد س ــی فرزن ــینیان مرق حس
ش 1906 ، 4 – اکــرم ســادات حســینیان مرقــی 
ــرا  ــه ش ش 27 ، 5 – زه ــی ب ــید عل ــد س فرزن
حســینیان مرقــی فرزنــد ســید علــی بــه ش ش 
ــد  17 ، 6 – ســید احمــد حســینیان مرقــی فرزن
ســید علــی بــه ش ش 60 همگــی فرزنــدان 

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

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

ــور  ــین پ ــه حس ــان – فاطم کاش

رونوشت آگهی حصر وراثت
ــه شناســنامه شــماره  ــور ب ــم زهــرا صــادق پ خان
155 بــه شــرح دادخواســت بــه کاســه 397/96 
ــت  ــن شــورا درخواســت گواهــی حصــر وراث از ای
نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان 
ــه شــماره شناســنامه 8 در  ــور ب احمــد صــادق پ
ــدرود  ــود ب ــی خ ــگاه دائم ــخ 96/4/6 اقامت تاری
ــوم  ــوت آن مرح ــن الف ــه حی ــه ورث ــی گفت زندگ
ــور  ــادق پ ــا ص ــه 1 – حمیدرض ــت ب ــر اس منحص
ــا  ــه ش ش 15 ، 2 – محمدرض ــد ب ــد احم فرزن
صــادق پــور فرزنــد احمــد بــه ش ش 56 ، 3 – 
مهــدی صــادق پــور فرزنــد احمــد بــه ش ش 61 
، 4 – علیرضــا صــادق پــور فرزنــد احمــد بــه ش 
ش 166 ، 5 – زهــرا صــادق پــور فرزنــد احمــد بــه 

ــر  ــی والغی ــدان متوف ش ش 155 فرزن
اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتی درخواســت 
ــی  ــه آگه ــک مرتب ــت و ی ــک نوب ــور را در ی مزب
ــا  ــر کســی اعتراضــی دارد و ی ــا ه ــد ت ــی نمای م
ــد  ــزد او باش ــه ن ــی / متوفی ــه از متوف وصیتنام
از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه 
 شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد 

شد . 
ــاف  ــل اخت ــورای ح ــم ش ــعبه شش ــی ش قاض

ــور  ــین پ ــه حس ــان – فاطم کاش

دادنامه
شــماره دادنامــه :9609970350400361 تاریــخ 
 : پرونــده  شــماره   1396/03/21: تنظیــم 
ــعبه  ــی ش ــماره بایگان 9509986793500320 ش
:950634  خواهــان: آقــای حســین حیــدری 
ســودجانی فرزنــد شــکراله بــه نشــانی اصفهــان-
اصفهــان خ معــراج کوچــه امــام زاده بــن بســت 
شــهید صدوقــی پــاک 356 خوانــدگان:1. آقــای 
حســین میرزایــی فرزنــد علــی بــه نشــانی 
ــر  ــا نص ــد رض ــای محم ــکان 2. آق ــول الم مجه
اصفهانــی فرزنــد علــی بــه نشــانی مجهــول 
المــکان خواســته: الــزام بــه تنظیــم ســند خــودرو 
گردشــکار : دادگاه ختــم رســیدگی را اعــام و 

بشــرح زیــر مبــادرت بــه صــدور رای مــی نمایــد.
ــین  ــای حس ــوی آق ــوص دع رای دادگاه در خص
حیــدری بطرفیــت آقایــان حســین میرزائــی 
و محمدرضــا نصــر اصفهانــی بخواســته الــزام 
یــک  رســمی  ســند  انتقــال  بــه  خوانــدگان 
دســتگاه ســواری پــژو 405 بــه شــماره انتظامــی 
ــارات  ــاب خس ــا احتس ــران 71-561 د 55 و ب ای
دادرســی بــدوا موضــوع در شــورای حــل اختــاف 
اصفهــان مطــرح و ســپس بــه جهــت صــدور قــرار 
عــدم صاحیــت بــه شایســتگی رســیدگی در 
محاکــم عمومــی حقوقــی دادگســتری اصفهــان 
ــن  ــا تعیی ــردد ب ــی گ ــاع م ــعبه ارج ــن ش ــه ای ب
وقــت رســیدگی و دعــوت طرفیــن خوانــده ردیــف 
 1396/1/16 مورخــه  رســیدگی  جلســه  در  اول 
ــه فــروش خــودروی فــوق الذکــر نمــوده  اقــرار ب
ــت  ــاورده اس ــل نی ــی بعم ــر دفاع ــده دیگ و خوان
برابــر پاســخ اســتعام وضعیــت خــودرو از راهــور 
ناجا-اعــام گردیــده در حــال حاضــر پــاک 
مذکــور بنــام خواهــان اســت-قبل اڼ در مالکیــت 
ــران  ــی ای ــه شــماره انتظام ــف اول ب ــده ردی خوان
53-154 و 37 بــوده اســت لــذا اوال  دعــوی 
توجهــی بــه خوانــده ردیــف دوم نداشــته مســتندا 
بــه بنــد چهــارم مــاده 84 قانــون آئیــن دادرســی 
مدنــی قــرار رد دعــوی صــادر و اعــام مــی گــردد. 
ثانیــا در خصــوص خوانــده ردیــف اول دعــوی وارد 
ــون  ــواد 219 و 220 قان ــه م تشــخیص مســتندا ب
مدنــی و 198 و 515 قانــون آئیــن دادرســی 
مدنــی خوانــده ردیــف اول را بــه حضــور در یکــی 
از دفاتــر اســناد رســمی و ســپس انتقــال رســمی 
ســواری فــوق الذکــر و بــا پــاک انتظامــی ایــران 
71- 561 د 55 بــه نــام خواهــان و بــا احتســاب 
ــد.  ــی نمای ــوم م ــزم و محک ــه دادرســی مل هزین
ــرار  ــه اق ــا توجــه ب ــوده و ب ــن رای حضــوری ب ای
خوانــده در جلســه رســیدگی قطعــی اســت  

ــف  ــماره :11135/م ال ش
حقوقــی  عمومــی  دادگاه   4 شــعبه  رئیــس 

شــریف  اســتاد   – اصفهــان 

دادنامه 
 9609970352900650: دادنامــه  شــماره 
شــماره   1396/04/07: تنظیــم  تاریــخ 
:9409980358701423شــماره  پرونــده 
کاســه  پرونــده   950468: شــعبه  بایگانــی 
دادگاه   103 9409980358701423شــعبه 
کیفــری دو شــهر اصفهــان )103 جزایــی ســابق( 
آقــای  شــکات:1.  شــماره   نهایــی  تصمیــم 
محــراب اســماعیلی فرزنــد قاســم 2. خانــم 
ــا  ــای محمدرض ــت آق ــا وکال ــمری ب ــرا کاش زه
ــه نشــانی  ــد محمدرضــا ب ــوده فرزن اســکندری پ
ــاال  ــاغ ب ــار ب ــان چه ــان - اصفه ــان - اصفه اصفه
دادگســتری  روی  روبــه  نیکبخــت  شــهید  خ 
ســاختمان مــاکان واحــد 35 متهــم: آقــای 
ــکان   ــول الم ــانی مجه ــه نش ــور ب ــا باقرپ علیرض
ــال از  ــل م ــرداری 2. تحصی ــا:1. کاهب ــام ه اته
ــب  ــتفاده و تقل ــوء اس ــا س ــروع ی ــق نامش طری
ــا بررســی اوراق  ــازات  گردشــکار: دادگاه ب از امتی
ــر  ــده ختــم رســیدگی را اعــام و بشــرح زی پرون
ــد رای دادگاه  در  ــی نمای ــادرت بصــدور رای م مب
ــور  ــا باقرپ ــای علیرض ــای آق ــام ه ــوص اته خص
فرزنــد محمــد دایــر بــر تحصیــل مــال از طریــق 
نامشــروع و کاهبــرداری، حســب شــکایت آقــای 
ــا  محــراب اســماعیلی و خانــم زهــرا کاشــمری ب
ــا توجــه  ــای محمدرضــا اســکندری، ب ــت آق وکال
بــه محتویــات پرونــده و تحقیقــات معمولــه 
و اظهــارات شــاکیان پرونــده و وکیــل انهــا و 
عــدم حضــور متهــم پرونــده در دادســرا و در 
ــواد 1 و  ــتناد م ــه اس ــیدگی دادگاه، ب ــه رس جلس
2 قانــون تشــدید مجــازات مرتکبیــن کاهبــرداری 
ــون مجــازات  ــاده 131 قان ــودن م ــا لحــاظ نم و ب
اســامی مصــوب 92 ، متهــم موصــوف را بــه 
تحمــل چهارســال حبــس تعزیــری و بــه پرداخت 
مبلــغ ســی و پنــج میلیــون ریــال جــزای نقــدی 
ــق  ــال( در ح ــور )رد م ــغ مذک ــه رد مبل ــز ب و نی
شــاکیان فــوق الذکــر محکــوم مــی نمایــد و رأی 
صــادره غیابــی بــوده و ظــرف بیســت روز پــس از 
ابــاغ قابــل واخواهــی در همیــن دادگاه و ســپس 
ظــرف بیســت روز قابــل تجدیدنظرخواهــی در 
ــان مــی باشــد.  محاکمتجدیدنظــر اســتان اصفه

/ق 
شماره :11150/م الف 

ابراهیــم حســین زاده رئیــس شــعبه 103 دادگاه 
کیفــری دو اصفهــان

دادنامه 
تاریــخ تنظیــم :1395/11/28 شــماره پرونــده 
ــعبه  ــی ش ــماره بایگان :9509986794300314 ش
:950731 پرونــده کاســه 9509986794300314 
ــتان  ــی شهرس ــی حقوق ــعبه 31 دادگاه عموم ش
ــر  ــد نظ ــماره تجدی ــی ش ــم نهای ــان تصمی اصفه
خــواه: آقــای اصغــر حاجــی شــیرمحمدی فرزنــد 
علــی بــه نشــانی اصفهان-اصفهــان تجدیــد نظــر 
ــه نشــانی  ــای بیــت خــان نیکــوی ب ــده: آق خوان
مجهــول المــکان   تجدید نظر خواســته : اســترداد 
ــه رای شــورا ( رای  ــراض ب ــول ( )اعت ــال )منق م
دادگاه درخصــوص تجدیدنظرخواهــی آقای اصغر 
ــت  ــای بی ــت آق ــه طرفی حاجــی شــیرمحمدی ب
ــه دادنامــه شــماره 725  ــی نســبت ب خــان نکوی
ــورای  ــعبه 13 ش ــادره از ش ــورخ 95/4/30 ص م
ــه  ــم ب ــوع حک ــا موض ــان ب ــاف اصفه ــل اخت ح
بــی حقــی بــا توجــه بــه پاســخ اســتعام واصلــه 
ــواه را  ــای تجدیدنظرخ ــه ادع ــک ک ــت بان از پس
ــر  ــه حســاب تجدیدنظ ــه ب ــز وج ــر واری ــی ب مبن
دادخواســت  مفــاد  و  نمــوده  تأییــد  خوانــده 
تجدیدنظرخواهــی و توضیحــات تجدیــد نظرخــواه 
در دادگاه و مفــاد ســند عــادی کــه تجدیدنظرخواه 
نظرخواهــی  تجدیــد  دادخواســت  پیوســت 
ادعــای  بــر صحــت  و داللــت  نمــوده  خــود 
تجدیدنظرخــواه  مبنــی بــر واریــز اشــتباهی وجــه 

ــذا  ــد ل ــده مــی نمای ــه حســاب تجدیدنظرخوان ب
تجدیدنظرخواهــی وارد اســت و دادگاه بــا اســتناد 
ــون  ــواد 198 و519 و515 و522 و358 قان ــه م ب
آییــن دادرســی مدنــی و مــاده 27 قانــون هــای 
شــورا هــای حــل اختــاف ضمــن نقــض دادنامــه 
ــده  ــت تجدیدنظرخوان ــه محکومی ــم ب ــوق حک ف
ــه میلیــون و پانصــد هــزار  ــه پرداخــت مبلــغ ن ب
ــتصد  ــغ هش ــته و مبل ــل خواس ــت اص ــال باب ری
ــت خســارات دادرســی  ــال باب و پنجــاه هــزار ری
ــی  ــام م ــادر و اع ــواه ص ــد نظرخ ــق تجدی در ح
ــت بیســت  ــی و ظــرف مهل ــن رأی غیاب نماید.ای
روز از تاریــخ ابــاغ قابــل واخواهــی در ایــن 

ــس دادگاه وپ
از آن قطعی است.

شماره :11042/م الف 
ــی  ــی حقوق ــو م ــعبه 31 دادگاه عم ــس ش رئی

اصفهــان - حجــت هللا طاهــری

اخطار اجرایی
ــا  ــی رض ــام: عل ــه: ن ــوم علی ــخصات محک مش
رضایــی فرزنــد محمــد علــی شــغل آزاد نشــانی 
ــخصات  ــکان مش ــول الم ــت: مجه ــل اقام مح
فرزنــد  احمــدی  نام:مرتضــی  لــه:  محکــوم 
محــل  نشــانی  شــغل کارمنــد  عبدالکریــم  
ــه  ــن کوچ ــانی  بی ــم کاش ــت : اص محتش اقام
31و33 مجتمــع امیــن 3 واحــد 6 کــد پســتی 
رای  موجــب  به:بــه  محکــوم   8175898881
شــماره 9609976795000387تاریــخ 96/2/16 
اختــاف  حــل  شــورای  بیســتم     حــوزه  
شهرســتان اصفهــان کــه قطعیــت یافتــه اســت.
محکــوم علیــه محکــوم اســت به:پرداخــت مبلــغ 
ــه عنــوان اصــل  یکصــد و ســی میلیــون ریــال ب
خواســته و پرداخــت 3480000 ریــال بــه عنــوان 
خســارت دادرســی و پرداخــت خســارات  تاخیــر 
تادیــه از تاریــخ 94/3/15 لغایــت زمــان وصــول 
و ایصــال آن طبــق نــرخ شــاخص بانــک مرکــزی 
ــق  ــر ح ــم عش ــت نی ــان و پرداخ ــق خواه در ح

ــرا   االج
ــه  ــن ک ــکام: همی ــرای اح ــون اج ــاده 34 قان م
اجرائیــه بــه محکــوم علیــه ابــاغ شــد، محکــوم 
ــاد  ــف اســت ظــرف مــدت ده روز مف ــه مکل علی
ــرای  ــا ترتیبــی ب ــه موقــع اجــرا بگــذارد ی آن را ب
پرداخــت محکــوم بــه بدهــد یــا مالــی معرفــی 
کنــد کــه اجــرای حکــم و اســتیفاء محکــوم بــه 
از آن میســر باشــد و در صورتــی کــه خــود را قــادر 
ــرف  ــد ظ ــد، بای ــه ندان ــاد اجرائی ــرای مف ــه اج ب
مهلــت مزبــور صــورت جامــع دارایــی خــود را بــه 
قســمت اجــرا تســلیم کنــد و اگــر مالــی نــدارد، 

ــد. /  صریحــا اعــام نمای
م الف 11115 

ــل  ــورای ح ــک  ش ــماره ی ــع ش ــعبه 20مجتم ش
ــان ــتان اصفه ــاف شهرس اخت

آگهی احضار متهم
ــه  ــده کاس ــه در پرون ــن ک ــه ای ــر ب ــا نظ احترام
آقــای  شــعبه  ایــن   9609983752400377
رحمــان ســبحانی فرزنــد رحیــم بــه اتهــام 
توهیــن و تهدیــد و خانــم بهــاره دســت پــور 
ــد  ــی باش ــب م ــت تحقی ــن تح ــام توهی ــه اته ب
ــس از  ــود پ ــی ش ــاغ م ــردگان اب ــه نامب ــذا ب ل
ــس از  ــی روز پ ــرف س ــرگ ظ ــن ب ــاهده ای مش
ــن  ــابی در ای ــام انتس ــاع از اته ــت دف ــاغ جه اب
شــعبه حاضــر شــوند. در غیــر ایــن صــورت وفــق 

ــد. ــی آی ــل م ــات الزم بعم ــررات اقدام مق
ــی  ــاری دادســرای عموم ــر شــعبه دوم دادی دفت

و انقــاب برخــوار
ــامی  ــاد اس ــگ و ارش ــه اداره فرهن ــماره نام  ش

ــخ 96/04/21 ــه تاری ــف ب 5/37/334/م ال

دادنامه 
 : دادنامــه  :951525شــماره  پرونــده  کاســه 
ــورخ 1396/3/16 مرجع  9609976794100297م
رســیدگی : شــعبه 11 شــورای حــل اختــاف  
خواهــان رســول حیــدری رنانــی نشــانی : رهنــان 
ــاک 258    ــوی 92 – پ ــی – ک ــهیدان غرب خ ش
وکیــل :علــی شــیرزاده نشــانی : نبــش ســه راه 
ســیمین طبقــه دوم داروخانــه ســامت  خوانــده 
ــول  ــانی  مجه ــهرکی نش ــده ش ــدا بن ــوان خ کی
المــکان شــورا بــا عنایــت بــه محتویــات پرونــده 
و اخــذ نظریــه مشــورتی اعضــا شــورا ختــم 
رســیدگی را اعــام و بــه شــرح آتــی مبــادرت بــه 
صــدور رای مــی  نمایــد رای قاضــی شــورای حــل 
ــدری  ــول حی ــوی رس ــوص دع ــاف در خص اخت
ــت  ــه طرفی ــی شــیرزاده ب ــت عل ــا وکال ــی ب رنان
کیــوان خدابنــده شــهرکی بــه خواســته مطالبــه 
مبلــغ 200/000/000ریــال  وجــه چــک بــه شــماره 
ــک  ــده بان 253526 و 488851 و 994528عه
ــق  ــام مطل ــه انضم ــی ، ســیما    ب تجــارت ، مل
ــت  ــه دادخواس ــه ب ــا توج ــی ب ــارات قانون خس
تقدیمــی تصویــر مصــدق چــک و گواهــی عــدم 
پرداخــت توســط بانــک محــال علیــه کــه ظهــور 
در اشــتغال ذمــه خوانــده و اســتحقاق خواهــان 
در مطالبــه وجــه آن دارد و اینکــه خوانــده علــی 
رغــم ابــاغ قانونــی در جلســه رســیدگی حضــور 
نداشــته و هیچگونــه الیحــه و دفاعیــات مســتند 
و محکمــه پســندی در مقــام دفــاع نســبت بــه 
ــوده  ــه ننم ــراز و ارای ــان از خــود اب ــوی خواه دع
اســت لــذا دعــوی خواهــان علیــه خوانــده ثابــت 
بــه نظــر میرســد کــه بــه اســتناد مــواد 310و313 
قانــون تجــارت و 198و515و519و522 قانــون 
ــت  ــه محکومی ــم ب ــی حک ــی مدن ــن دادرس آئی
مبلغ200/000/000ریــال   پرداخــت  بــه  خوانــده 
ــت  ــال باب ــت اصــل خواســته و 5/120/000ری باب
ــق  ــل طب ــه وکی ــق الوکال ــی و ح ــه دادرس هزین
ــه از  ــر تادی ــارت تاخی ــی  و  خس ــه قانون تعرف
تاریخ ســر رســید چــک موصــوف )94/12/25-
94/11/12-94/12/25( تــا تاریــخ اجــرای حکم 
در حــق خواهــان صــادر و اعــام مــی نمایــد رای 

صــادره غیابــی و ظــرف مهلــت بیســت روز پــس 
از ابــاغ قابــل واخواهــی در ایــن شــعبه و پــس 
ــت روز  ــرف بیس ــی ظ ــت واخواه ــام مهل از اتم
قابــل تجدیــد نظــر در محاکــم عمومــی حقوقــی 

اصفهــان مــی باشــد .
11061/م الف

قاضی شعبه 11 شورای حل اختاف اصفهان

دادنامه 
 9609970352900651  : دادنامــه  شــماره 
ــده  ــماره پرون ــم : 1396/04/07 ش ــخ تنظی تاری
:9509980359901435 شــماره بایگانــی شــعبه 
:960174 پرونــده کاســه 1435 998035990 
شــهر  دو  کیفــری  دادگاه   103 شــعبه   950
ــی  ــم نهای ــی ســابق( تصمی ــان )103 جزای اصفه
شــماره شــاکی: آقــای مصطفــی مددیکاهکــش 
فرزنــد مجیــد بــه نشــانی اســتان اصفهــان 
بهارســتان  شــهر   - اصفهــان  شهرســتان   -
- خیابــان ولیعصــر- خ پیمــان پــاک 206 
فرزنــد  امدادیــان  بهــادر  امیــر  متهم:آقــای 
اصفهــان   - اصفهــان  نشــانی  بــه  جهانگیــر 
- چهاربــاغ بــاال - خ نیکبخــت - روبــروی 
ــتری  ــروی داد گس ــران - روب ــان ای ــون زب کان
ــا  ــکار دادگاه ب ــت گردش ــت در امان ــام: خیان اته
بررســی اوراق پرونــده ختــم رســیدگی را اعــام 
و بشــرح زیــر مبــادرت بصــدور رای مــی نمایــد 
امیــر  آقــای  اتهــام  دادگاه در خصــوص  رای 
بهــادر امدادیــان فرزنــد جهانگیــر، دایــر بــه 
ــره چــک  ــه 26 فق ــت نســبت ب ــت در امان خیان
ــت  ــده و کیفرخواس ــور در پرون ــرح مذک ــه ش ب
آقــای مصطفــی  صــادر و حســب شــکایت 
مــددی کاهکــش فرزنــد مجیــد، بــا توجــه 
بــه محتویــات پرونــده و تحقیقــات معمولــه 
و مفــاد کیفرخواســت و عــدم حضــور متهــم 
پرونــده بــه اســتناد مــاده 674 قانــون مجــازات 
ــوف را  ــم موص ــرات، مته ــش تعزی ــامی بخ اس
بــه تحمــل دو ســال حبــس تعزیــری محکــوم 
مــی نمایــد و رای صــادره غیابــی بــوده و ظــرف 
ــی در  ــل واخواه ــاغ قاب ــس از اب ــت روز پ بیس
همیــن دادگاه و ســپس ظــرف بیســت روز 
قابــل تجدیدنظرخواهــی در محاکــم تجدیدنظــر 

ــد. /ق  ــی باش ــان م ــتان اصفه اس
شماره :11149/م الف 

ابراهیــم حســین زاده رئیــس شــعبه 103 دادگاه 
کیفــری دو اصفهــان 

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
بــه  دادخواســتی  کاظمــی  حســن  آقــای 
محمدرضــا  طرفیــت  بــه  مطالبــه  خواســته 
علیــزاده بــه ایــن شــورا تســلیم کــه بــه کاســه 
96/136 ثبــت و بــرای تاریــخ 96/06/19 ســاعت 
04:30 وقــت رســیدگی تعییــن شــده اســت نظر 
بــه اینکــه خوانــدگان مجهــول المــکان میباشــد 
ــن دادرســی  ــون آئی ــاده 73 قان ــذا حســب م ل
مدنــی مراتــب یــک نوبــت در یکــی از روزنامــه 
ــود و  ــر میش ــع و نش ــار طب ــر االنتش ــای کثی ه
ــد  ــی آی ــل م ــه عم ــوت ب ــور دع ــده مذک از خوان
ــت و  ــی دادخواس ــخه ثان ــت نس ــت دریاف جه
ــت  ــه و در وق ــر دادگاه مراجع ــه دفت ــم ب ضمائ
مقــرر فــوق نیــز جهــت رســیدگی حاضــر شــود. 
دفتــر شــعبه چهــارم مجتمــع شــماره یــک 

برخــوار شهرســتان 
ــگ و ارشــاد اســامی  ــه اداره فرهن  شــماره نام

ــخ 96/04/21 ــه تاری ــف ب 5/37/335/م ال

دادنامه 
 9609970350400337  : دادنامــه  شــماره 
شــماره   1396/03/17: تنظیــم  تاریــخ 
شــماره   9509980350400979: پرونــده 
کاســه  پرونــده   951104: شــعبه  بایگانــی 
9509980350400979  شــعبه 4 دادگاه عمومــی 
ــی  ــم نهای ــان تصمی ــتان اصفه ــی شهرس حقوق
خواهــان:   9609970350400337 شــماره  
ــد  ــی فرزن ــای سیدمحســن حجــازی دهاقان آق
ــان -  ــه نشــانی اســتان اصفه سیدابوالقاســم ب
شهرســتان اصفهــان - شــهر اصفهــان - میــدان 
ــاغ گلدســته - شــهرداری  امــام حســین - خ ب
هماهنگــی  معاونــت  قســمت   - مرکــزی 
مردمــی - بــه کــد پســتی 8149937136 و 
آقــای   .1 خوانــدگان:   09139127065 همــراه 
آقــای   .2 فرزنــد جمشــید  زهــرا ســلیمانی 
نشــانی  بــه  همگــی  محمــودی  ابوالفضــل 
ــکان خواســته: اعســار از پرداخــت  ــول الم مجه
ــی  ــا بررس ــکار: دادگاه ب ــی گردش ــه دادرس هزین
محتویــات پرونــده ختــم رســیدگی را اعــام وبــه 
شــرح ذیــل مبــادرت بــه صــدور رای مــی نمایــد. 
رای دادگاه در خصــوص دعــوی آقــای ســید 
ــم  ــت خان ــی بطرفی ــازی دهاقان ــن حج محس
ــودی  ــل محم ــای ابوالفض ــلیمانی و آق ــرا س زه
بخواســته صــدور حکــم اعســار خواهــان از 
ــه  ــوی مطالب ــی در دع ــه دادرس ــت هزین پرداخ
ــای 113775- ــماره ه ــه ش ــک ب ــره چ دو فق
1395/8/20 بــه مبلــغ 1/000/000/000 ریــال و 
113774 – 1395/6/3 بــه مبلــغ 80/000/000 
ــودای  ــده م ــات پرون ــه محتوی ــه ب ــال از توج ری
گــواه گواهــان تعرفــه شــده در جلســه رســیدگی 
وضعیــت  جملگــی  1396/3/17 کــه  مــورخ 
نظــر  و  انــد  داده  خواهــان گواهــی  اعســار 
ــت  ــتحضار از وق ــا اس ــدگان ب ــه خوان ــه اینک ب
ــه  ــوی مطروح ــال دع ــی در قب ــیدگی دفاع رس
بعمــل نیــاورده انــد لــذا دعــوی وارد تشــخیص 
ــون ائیــن دادرســی  ــه مــاده 504 قان مســتندا ب
ــان از  ــار خواه ــی اعس ــه قبول ــم ب ــی حک مدن
پرداخــت هزینــه دادرســی در ایــن مرحلــه 
ــن رای حضــوری  ــردد ای ــی گ ــام م صــادر و اع
ــاغ قابــل  ــوده و ظــرف بیســت روز پــس از اب ب

ــر ــد نظ تجدی
نظــر  تجدیــد  محتــرم  محاکــم  در  خواهــی 

. ق / باشــد  اصفهــان مــی  اســتان 
شماره :11131/م الف

ــارم دادگاه  ــعبه چه ــس ش ــریف رئی ــتاد ش اس
ــان ــی اصفه ــی حقوق عموم
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اخبار ورزشی

مهدی طارمی، کاپیتان سوم 
پرسپولیس شد

ــی ها  ــع پرسپولیس ــه جم ــی ب ــدی طارم ــت مه ــا بازگش ب
عنــوان کاپیتــان ســومی سرخپوشــان بــه آقــای گل 
ــی اردوی  ــای ابتدای ــه در روزه ــی ک ــت. در حال ــق گرف تعل
سرخپوشــان در اوکرایــن، برانکــو ایوانکوویــچ کاپیتان هــای 
اول تــا چهــارم تیمــش را بــا معرفــی ســید جالل حســینی، 
حســین ماهینــی، محســن مســلمان و کمــال کامیابی نیــا 
ــادالت  ــی مع ــدی طارم ــت مه ــود، بازگش ــرده ب ــالم ک اع

ــه هــم ریخــت.  ــروات را ب ســرمربی ک
مهــدی طارمــی کــه اکنــون بــه دنبال پشــت ســر گذاشــتن 
ــرار دارد از  ــپولیس ق ــورش در پرس ــل حض ــن فص چهارمی
ــم بعــد  ــن تی ــان ســوم ای ــوان کاپیت ــه عن ســوی برانکــو ب
از ســید جــالل حســینی و حســین ماهینــی معرفــی شــد 
ــه و  ــا روحی ــران ب ــال ای ــر فوتب ــای گل دو دوره اخی ــا آق ت
انگیــزه زیــاد در فصــل هفدهــم بــا پیراهــن شــماره ۹ ایــن 

تیــم حضــور یابــد. 
ــلمان و  ــن مس ــا محس ــن ب ــن بازیک ــتانه ای ــه دوس رابط
ــرای  ــری را ب ــن تصمیم گی ــرایط ای ــا ش ــال کامیابی نی کم
ــماره  ــای ش ــا  هافبک ه ــرد ت ــان ک ــچ آس ــو ایوانکووی برانک
۷۷ و ۱۱ سرخپوشــان نیــز بــه خوبــی ایــن تصمیــم را 
ــان ســوم پرســپولیس  ــی را رســما کاپیت ــد و طارم بپذیرن

ــد. ایرنــا ــی کنن معرف

بازگشت استقاللی ها از ارمنستان
ــم  ــران بازگشــت. تی ــه ای ــال اســتقالل ب ــم فوتب کاروان تی
ــود  ــازی خ ــت اردوی آماده س ــه جه ــتقالل ک ــال اس فوتب
ــه  ــود، ب ــده ب ــتان ش ــروان ارمنس ــی ای ــدود ۱۲ روز راه ح

ــت.  ــران بازگش ته
ــم و  ــارس ج ــای پ ــا تیم ه ــتان ب ــتقاللی ها در ارمنس اس
آرارات ایــروان بــازی کردنــد و موفــق شــدند ایــن دو تیــم 
را بــه ترتیــب بــا حســاب ۲ بــر 0 و ۲ بــر ۱ شکســت دهنــد. 
اســتقاللی ها روز سه شــنبه قــرار اســت در تســت پزشــکی 
ــا در  شــرکت کننــد و پنجشــنبه راهــی آلمــان می شــوند ت

۳۱ تیرمــاه بــه مصــاف پرســپولیس برونــد. ایســنا

 مهمان ویژه  میالد محمدی 
در روسیه

مربــی دروازه بانــان تیــم ملــی کــه از ســوی کارلــوس 
کــی روش مأموریــت بازدیــد از روســیه را دریافــت کــرده، با 
میــالد محمــدی دیــدار کــرد. دن گاســپار، مربــی تیــم ملی 
فوتبــال ایــران، بــه باشــگاه احمــد گروژنــی روســیه رفــت 
ــم  ــرای اردو زدن تی ــگاه ب ــن باش ــپ ای ــات کم ــا از امکان ت

ــد.  ــی بازدیــد کن ــران پیــش از جــام جهان ملــی ای
گاســپار در ایــن بازدیــد بــا میــالد محمــدی لژیونــر ایرانــی 
همیــن تیــم احمــد گروژنــی هــم دیــدار کــرد و در این بــاره 
ــا  ــده ب ــق ش ــه موف ــی ک ــم مل ــرد. تی ــورت ک ــا او مش ب
هدایــت کارلــوس کــی روش جــواز صعــود بــه جــام جهانــی 
روســیه را دریافــت کنــد، مطمئنــا بــه تجربیــات بازیکنــان 
ایرانــی حاضــر در ایــن کشــور نیــاز دارد و بایــد دیــد تیــم 
ــپ را  ــن کم ــی ای ــام جهان ــرای ج ــی روش ب ــوس ک کارل

ــر. گل ــا خی ــد ی ــرای اســکان انتخــاب می کن ب

کوتاه اخبار 
 برگزاری دربی اصفهان 

در نقش جهان قطعی شد
آغــاز  از  پیــش  ذوب آهــن  و  ســپاهان  تیــم  دو 
رقابت هــای لیــگ برتــر در دیــداری دوســتانه بــه 

مصــاف هــم خواهنــد رفــت. 
پیش تــر صحبت هایــی دربــاره برگــزاری دربــی دو 
تیــم ســپاهان و ذوب آهــن پیــش از آغــاز رقابت هــای 
لیــگ هفدهــم انجــام شــده بــود؛ ولــی برگــزاری ایــن 
دیــدار در  هالــه ای از ابهــام قــرار داشــت. مدیــر روابــط 
عمومــی باشــگاه ســپاهان تأییــد کــرد کــه ایــن دیــدار 
روز شــنبه هفتــه آینــده، ســاعت ۲0:45 دقیقــه در 
ورزشــگاه نقــش جهــان برگــزار خواهــد شــد تــا دو تیم 
ــد.  محکــی جــدی پیــش از شــروع رقابت هــا بخورن

ــی ۱0 روزه در  ــن اردوی ــم ذوب آه ــر تی ــال حاض در ح
ترکیــه برگــزار کــرده و پــس از بازگشــت از ایــن کشــور 
ــد؛  ــاده می کن ــپاهان آم ــا س ــاف ب ــرای مص ــود را ب خ
در ســوی مقابــل تیــم ســپاهان ماننــد ســال گذشــته 
اردوی خــارج از کشــور را در دســتورکار خــود قــرار نداده 
ــد.  ــری می کن ــود را پیگی ــات خ ــان تمرین و در اصفه
گفتنــی اســت دو تیــم ســپاهان و ذوب آهــن در هفتــه 
چهــارم رقابت هــای لیــگ برتــر بایــد مقابــل هــم قــرار 

ــد. ورزش 3 بگیرن

 نیکو در گالسکو 
شایعه در اصفهان

ــت کم در  ــار دس ــو کرانچ ــر زالتک ــدن پس ــپاهانی ش س
آینــده نزدیــک، تصــور واقع بینانــه ای بــه نظــر نمی رســد. 
زالتکــو کرانچــار در نشســت خبــری خــود بــا اصحــاب 
ــال  ــاره احتم ــی درب ــب و عجیب ــؤال جال ــا س ــانه ب رس
ســپاهانی شــدن پســرش مواجــه شــد. همان طــور کــه 
ــد  ــن ســؤال تأکی ــه ای ســرمربی ســپاهان در پاســخ ب
ــم  ــت تی ــرد نیکــو کرانچــار در حــال حاضــر در عضوی ک
گالســکو رنجــرز اســت و تــا پایــان فصــل ۲0۱۷-۲0۱۸ 
ــرارداد دارد. مثــل  ــن باشــگاه اســکاتلندی ق ــا ای هــم ب
بســیاری از لیگ هــای اروپایــی لیــگ اســکاتلند هنــوز 
ــدار  ــا رنجــرز در فصــل جــاری ۲ دی شــروع نشــده، ام
رســمی از مرحلــه مقدماتــی لیــگ اروپــا را پشــت ســر 
گذاشــته اســت. کرانچــار در هــر ۲ مســابقه در ترکیــب 
اصلــی گالســکو بــه میــدان رفــت، امــا نتوانســت مانــع 
ــود.  ــی ش ــای اروپای ــن رقابت ه ــش از ای ــذف تیم از ح
کرانچــار کــه ۸۱ مرتبــه پیراهــن تیــم ملــی کرواســی را 
بــه تــن کــرده، اگرچــه دیگــر نشــانی از ســتاره درخشــان 
ــه   ــر می رســد ک ــه نظ ــا ب ــدارد، ام ســال های گذشــته ن
ــدوک  ــرب،  های ــو زاگ ــای دینام ــابق تیم ه ــک س هافب
اشــپیلت، پورتســموث، تاتنهــام، دینامــو کیــف و کوئینــز 
ــد در  ــان می توان ــالگی همچن ــرز در ۳۲ س ــارک رنج پ
ســطح نســبتا خوبــی از فوتبــال اروپــا بــه حرفــه خــود 

ادامــه دهــد. ایمنــا

A.Galandari@eskimia.ir
اصغر قلندریگروه ورزش

ــه گفتــه رئیــس ســازمان لیــگ فدراســیون  ب
والیبــال کمتــر از ســه مــاه بــه آغــاز مســابقات 
لیــگ برتــر کشــور فرصــت باقــی مانــده اســت 
ــرارداد  ــد ق ــرای عق ــا مســئوالن باشــگاه ها ب ت
ــالم  ــن اع ــی و همچنی ــان و کادر فن ــا بازیکن ب
آمادگــی و واریــز مبلــغ ورودیــه بــه لیــگ برتــر 
ــر  ــد. منوچه ــل آورن ــه عم ــات الزم را ب اقدام
ــال  ــگ والیب ــازمان لی ــس س ــن، رئی پورحس
ــی  ــط عموم ــا رواب ــی ب ــور، در گفت وگوی کش
مســابقات  شــروع  از  والیبــال  فدراســیون 
لیــگ برتــر در تاریــخ پنجــم مهرمــاه خبــر داده 
ــاز  ــا آغ ــاه ت ــر از ســه م ــی در کمت اســت؛ یعن
ــت  ــی اس ــت باق ــر فرص ــگ برت ــای لی بازی ه
و در حالــی کــه بیشــتر تیم هــای شهرســتانی 
بــه تکاپــو افتاده انــد تــا کادر فنــی و بازیکنــان 
ــرای  ــرده و ب ــم ک ــذب تی ــود را ج ــر خ مدنظ
ثبت نــام اقــدام کننــد، لیکــن طبــق روال 
همــه ســاله هنــوز تکلیــف تیــم رعــد پدافنــد 
هوایــی اصفهــان مشــخص نیســت؛ تیمــی که 
بــا مــرارت فــراوان و مشــکالت مالــی زیــاد بــه 
ــر  ــان ایثارگ ــی بازیکن ــرت و مردانگ ــف غی لط
ســرباز خــود توانســته از دســته یــک بــه لیــگ 

برتــر صعــود کنــد.
مســئوالن بلندپایــه اصفهــان کوچک تریــن 
ــه  ــاد رفت ــر ب ــرای حفــظ حیثیــت ب اقدامــی ب

والیبــال دیــار )نصــف جهــان( نمی کننــد؛ 
به ویــژه مســئوالن هیئــت والیبــال اســتان 
ــه حــال  ــز در یافتــن اسپانســری دلســوز ب نی
ــذاب و  ــته ج ــن رش ــده ای ــفته و نگران کنن آش

ــد. ــی نمی کنن ــا کمک زیب
در ایــن شــرایط کــه نگرانــی و اضطــراب 
ــوان  ــان ج ــژه بازیکن ــال، به وی ــواده والیب خان
ــی  ــرژی آن کــه دارای قابلیت هــای خوب و پران
هســتند، روزبــه روز فزونــی می یابــد، نیــاز بــه 
مســاعدت شــخص اســتاندار محتــرم اســتان 
اصفهــان داریــم تــا بــرای تشــکیل تیمــی 

ــد. ــل آی ــه عم ــات الزم ب ــته اقدام شایس
 البتــه ایــن موضــوع تازگــی نــدارد و داســتان 
در  فوتبــال  منهــای  توپــی  ورزش هــای 
اصفهــان بــه داســتان غم انگیــزی مبــدل 
نصــف  والیبــال  از  سال هاســت  و  شــده 
جهــان کــه یکــی از مدعیــان مقــام قهرمانــی 
ــده اســت؛  ــا نامــی باقــی مان ــود، تنه ــران ب ای
ــوش  ــن ملی پ ــد بازیک ــی چن ــز معرف ــه ج ب
در ایــن رشــته کــه درخشــش و راهیابــی 
ــه  ــوان بیشــتر ب ــی را می ت ــم مل ــه تی ــا ب آن ه
ــت  ــوط دانس ــی مرب ــگاه های غیراصفهان باش
ــش  ــان بادان ــالش مربی ــایه ت ــه در س و البت
افغــان،  حســن  همچــون  زحمتکشــی  و 
ــجاعی  ــی ش ــژاد و میرمصطف ــعید معنوی ن س
همچــون  خوش تکنیکــی  بازیکنــان  کــه 
ــژاد،  ــواد معنوی ن ــری، محمدج ــا مباش علیرض

امیــر غفــور و مســعود غالمــی را پروردنــد؛ 
بازیکنانــی کــه بــه اجبــار بــا تــرک زادگاهشــان 
بــه تیم هــای ســایر اســتان ها و تیم هــای 
ــه تیــم ملــی پیوســتند  ــی و در نهایــت ب تهران
و جــزو نفــرات فیکــس تیــم ملــی کشــورمان 

ــتند. ــوده و هس ب
 انحالل ورزش والیبال دیار کهن 

اصفهان
 ایــن تــراژدی اســفناک از زمانــی آغــاز شــد که 
باشــگاه هایی نظیــر فــوالد مبارکــه ســپاهان و 
ذوب آهــن اصفهــان بــه دالیــل نبــود امکانــات 
مالــی اقــدام بــه انحــالل ورزش والیبــال دیــار 
کهــن اصفهــان کردنــد کــه ســابقه ای فراتــر از 

نیــم قــرن در ســطح کشــور داشــت. 
حــال کــه پــس از گذشــت هشــت ســال 
ــده ای در  ــان دارای نماین ــاور اصفه اســتان پهن
ســوپر لیــگ شــده، چــرا فــردی خّیــر یــا یکــی 
از شــرکت های معظــم صنعتــی و تولیــدی 
حاضــر نمی شــوند بــا قبــول اسپانســری، 
ــن  ــان را در ای ــال اصفه ــده والیب ــان ارزن جوان
شــرایط اســتثنایی همراهــی کننــد تــا بــا 
کمــک آن هــا بتواننــد از حیثیــت والیبــال دیــار 

ــد؟! ــاع کنن ــده رود دف زاین
ــان دلخــوش  ــال اصفه ــن شــرایط والیب  در ای
ــران در  ــای دخت ــترده تیم ه ــور گس ــه حض ب
مســابقات قهرمانــی کشــور و تیــم بانــوان 
ذوب آهــن اســت کــه بــه عناویــن قهرمانــی و 

می شــوند.  نائــل  نایب قهرمانــی 
بگوییــم  صراحــت  بــه  بایــد  متاســفانه 
وجــود  بــا  اصفهــان  والیبــال  ســناریوی 
کارخانه هــای ذوب آهــن، فــوالد مبارکــه، تــوکا 
ــوالد، ســیمان ســپاهان و... در حــال تکــرار  ف
ــار  ــه ب ــم ک ــراس داری ــت و از آن روزی ه اس
دیگــر ســهمیه لیــگ برتــر را از دســت بدهیــم.
تــا شــروع لیــگ برتــر فرصتــی نمانــده و بایــد 
در اســرع وقــت بــرای تشــکیل تیــم و جــذب 
کادر فنــی مجــرب اقدامــات الزم بــه عمــل آید 
ــش از  ــان بی ــال اصفه ــم والیب ــازه ندهی و اج

ایــن نابــود شــود. 
والیبــال  هیئــت  رئیــس  باجــول،  تیمــور 

ــرای تشــکیل  اســتان، از نداشــتن اسپانســر ب
و حضــور شایســته در لیــگ برتــر ســخن 
می کنــد  امیــدواری  اظهــار  و  می گویــد 
کــه بــه کمــک مقامــات اســتانی، به ویــژه 
ــت  ــان و حمای ــت اصفه ــهردار ورزش دوس ش
همه جانبــه اعضــای محتــرم شــورای اســالمی 
ــکل از  ــی را متش ــد تیم ــان بتوانن ــهر اصفه ش
ــان بومــی کــه بیشــتر آن هــا ملی پــوش  جوان
ــد  ــر کنن هســتند، راهــی مســابقات لیــگ برت
تــا آرزوی دیرینــه مــردم نجیــب اصفهــان 
ــه  ــه سال هاســت خواســتار حضــور مقتدران ک
جوانــان برومنــد، شایســته و توانمنــد والیبــال 

ــد. ــق یاب ــد، تحق ــگ برترن ــهر در لی ش

کمتر از سه ماه دیگر، لیگ والیبال برتر آغاز می شود

تیم رعد پدافند هوایی اصفهان در انتظار اسپانسر

لژیونــر ووشــوی بانــوان ایــران در لیــگ حرفــه ای چیــن کمبــود 
ــازی  ــرای آماده س ــا ب ــی از ضعف ه ــی را یک ــای تدارکات اردوه

تیــم ملــی اعــالم کــرد.
 الهــه منصوریــان بــه خــوب بــودن ســطح ووشــوکاران ایــران 
ــران  ــابقات ای ــی در مس ــا وقت ــد: م ــی ش ــرد و مدع ــاره ک اش
شــرکت می کنیــم، ســطح باالیــی را شــاهد هســتیم و حتــی 
ــه  ــی ک ــا وقت ــی را دارد؛ ام ــابقات جهان ــس مس ــان ح برایم
ــد بازی هــای  ــدر باالســت، بای ــران این ق ســطح ووشــوکاران ای
ــا و  ــا چینی ه ــد ب ــت کم بای ــم. دس ــتر کنی ــی را بیش تدارکات
حتــی ترکیه ای هــا مســابقات تدارکاتــی را برگــزار کنیــم و قطعــا 
در ایــن صــورت آمادگــی ووشــوکاران چندیــن برابــر می شــود. 
او همچنیــن دربــاره اینکــه چگونــه می تــوان جایــگاه اول 
جهانــی را کســب کــرد، گفــت: بــا توجــه بــه اینکــه فدراســیون 
تــالش خــود را در ایــن مســیر می کننــد، بــه تنهایــی نمی توانــد 

ایــن مهــم را عملــی کنــد. باشــگاه های مــا کــم کاری می کننــد 
ــگاه  ــن جای ــه ای ــی ب ــه تنهای ــد ب ــم نمی توان ــی ه ــم مل و تی
برســد. بایــد باشــگاه ها کمــک و در راســتای ایــن کار از 
بازیکنــان چینــی در لیــگ اســتفاده کــرده و مســابقات ســطح 
باالیــی را برگــزار کننــد. البتــه داشــتن اردوهــای تدارکاتــی زیــاد 
و برگــزاری مســابقات ســطح بــاال در داخــل کشــور نیــز یکــی 
دیگــر از راه هــای تأثیرگــذار اســت. وی اظهــار کــرد: از بازیکنانــی 
کــه اردوهایشــان تــازه شــروع شــده، از نظــر بدنــی خســته تر 
هســتم؛ ولــی بــه دلیــل حضــور در لیــگ چیــن آمادگــی بدنــی 
خوبــی دارم و حتــی همیــن اآلن هــم می توانــم مــدال طــال را 
کســب کنــم. بــا حضــور در لیــگ چیــن، هــم تجربــه زیــادی 
کســب کــرده ام و هــم از نظــر روحــی در شــرایط خوبــی قــرار 
دارم. تنهــا از کنــار رفتــن خواهــرم ناراحــت هســتم؛ امــا خــب 

مــن و ســهیال در لیــگ چیــن شــرایط خوبــی داریــم. ایســنا

مدیــر عامــل شــرکت توســعه و نگهــداری اماکــن ورزشــی از 
احــداث پارکینــگ طبقاتــی در مجموعــه ورزشــی آزادی خبــر 
داد و گفــت: نشســت های ورزشــگاه آزادی مطلقــا خطــر 

ــد.  ریــزش ندارن
ــن  ــاری ای ــال ج ــه س ــه بودج ــاره ب ــا اش ــر ب ــی مدب مصطف
شــرکت تصریــح کــرد: 450 میلیــارد تومــان بودجــه ســال ۹۶ 
اســت. ایــن بودجــه نســبت بــه بودجــه ســال گذشــته و بــه 
ــه اتمــام رســیده  ــزرگ ورزشــی ب ــل اتمــام پروژه هــای ب دلی
ــه طــور کامــل تخفیــف  ــن بودجــه مصــوب ب اســت. اگــر ای
ــد، می توانیــم امســال 40 پــروژه ورزشــی را افتتــاح  پیــدا کن
ــای ۱۶0  ــدا از هزینه ه ــام ج ــار و ارق ــن آم ــه ای ــم. البت کنی
ــرای بهســازی و بازســازی ورزشــگاه  ــاردی اســت کــه ب میلی
آزادی بــرآورد شــده اســت. اگــر ایــن هزینــه طــی دو ســال 
بــه دســت مــا برســد، رونــد بازســازی آزادی را انجــام 

ــم داد.  خواهی
مدبــر بــا یــادآوری اینکــه 50 ســال از افتتــاح ورزشــگاه 
آزادی می گــذرد، ادامــه داد: بــه صــورت طبیعــی چنیــن 
ــته  ــال های گذش ــی س ــاز دارد. ط ــازی نی ــه بازس ــروژه ای ب پ
ــص  ــی تخصی ــه خوب ــگاه آزادی بودج ــداری ورزش ــرای نگه ب
داده شــد، امــا بــرای بازســازی و بهســازی آن بــه کار خیلــی 
ــت در  ــن قدم ــا ای ــتادیوم هایی ب ــت. اس ــاز اس ــژه ای نی وی
ــد.  ــرار گرفته ان ــازی ق ــورد بازس ــا م ــر باره ــورهای دیگ کش

وی بــا بیــان اینکــه پــس از دیــدار تیــم ملــی فوتبــال مقابــل 
ازبکســتان، بازســازی اســتادیوم یکصــد هــزار نفــری آزادی در 
دســتورکار قــرار گرفــت، یــادآور شــد: بــا برداشــتن الیه هــای 
اولیــه کــه ســکوی تماشــاگران روی آن قــرار داشــت، کارمــان 
ــوند و  ــم ش ــن  ترمی ــای زیری ــد الیه ه ــم. بای ــروع کردی را ش

ــاره صندلی گــذاری انجــام شــود. مهــر بعــد دوب

ورزش

دادنامه 
شــماره دادنامــه :۹۶0۹۹۷0۳5۲۹00۶4۸تاریخ 
پرونــده  شــماره   ۱۳۹۶/04/0۷: تنظیــم 
ــی شــعبه  :۹50۹۹۸0۳۶0۱00۱4۱ شــماره بایگان
:۹504۹۲  پرونده کالســه ۹50۹۹۸0۳۶0۱00۱4۱ 
ــان  ــری دو شــهر اصفه شــعبه ۱0۳ دادگاه کیف
)۱0۳ جزایــی ســابق( تصمیــم نهایــی شــماره

شــاکی: آقــای مهــرداد کریــم زاده بــاردهء 
آقــای  وکالــت  بــا  مــراد  فرزنــد ســلطان 
مهــران براتــی دارانــی فرزنــد علــی بــه نشــانی 
اصفهــان - شــاهین شــهر - شــاهین شــهرخ 
عطــار بیــن فرعــی ۶ و۷غربــی ســاختمان 
یحیــی  آقــای  و   ۷ واحــد   ۲ ط  ایرانبــان 
ــان  ــه نشــانی اصفه ــد حســین ب دالوری فرزن
خیابــان کاوه ابتــدای خیابــان جابرانصــاری 
ــارم  ــه چه ــالک ۷5 طبق ــرا پ ــروی دادس روب
ــای  ــی ۲. اق ــی امین ــای مجتب ــن:۱. اق متهمی
محمــد جدیداالســالم همگــی بــه نشــانی 
فاقــد نشــانی ۳. آقــای ســعید عســگری 
ــول المــکان   ــه نشــانی مجه ــد شــاعلی ب فرزن
ــد  ــی فرزن ــگری ارجنک ــد عس ــای محم 4. آق
ــه نشــانی مجهــول المــکان  اتهــام:  رحمــان ب
ــا  ــکار دادگاه ب ــدی گردش ــرح عم ــرب و ج ض
را  رســیدگی  ختــم  پرونــده  اوراق  بررســی 
اعــالم و بشــرح زیــر مبــادرت بصــدور رای مــی 
اتهام هــای  خصــوص  در  دادگاه   نمایــدرای 
ــد  ــان ۱- ســعید عســگری ارجنکــی فرزن اقای
بــر  دایــر  امینــی  مجتبــی   -۲ و  شــاعلی 
شــرکت در ایــراد ضــرب و جــرح عمــدی 
ــد  ــم زاده فرزن ــرداد کری ــای مه ــه اق نســبت ب
ــان  ــام اقای ــر آن اته ــالوه ب ــراد و ع ــلطان م س
۱- ســعید عســگری ارجنکــی فرزنــد شــاعلی 
فرزنــد  ارجنکــی  عســگری  محمــد   -۲ و 
ــد  ــی و 4- محم ــی امین ــان و ۳- مجتب رحم
ــرکت در  ــر ش ــر ب ــی دای ــالم همگ جدیداالس
شــروع بــه آدمربایــی، کــه وکالی شــاکی فــوق 
الذکــر، اقایــان یحیــی دالوری و مهــران براتــی 
ــده  ــات پرون ــه محتوی ــه ب ــا توج ــند، ب میباش
ــت  ــاد کیفرخواس ــه و مف ــات معمول و تحقیق
و تحقیقــات تکمیلــی معمولــه و اظهــارات 
بــه  مربوطــه  وکالی  و  پرونــده  طرفیــن 
ــازات  ــون مج ــواد 44۸ و 44۹ قان ــتناد م اس
ــاده ۶۲۱  ــره م ــات و تبص ــش دی ــالمی بخ اس
بخــش تعزیــرات، هــر یــک از متهمــان ســعید 
ــت  ــه پرداخ ــی را ب ــی امین ــگری و مجتب عس
در  صــدم   ۲5 و  دیــه کامــل  صــد  در   5/۱
ــل  ــه کام ــزارم دی ــل و 5/۱ ه ــه کام ــد دی ص
بالســویه در حــق شــاکی پرونــده محکــوم 
مــی نمایــد و عــالوه بــر آن هــر یــک از چهــار 
ــه تحمــل ســه  ــر را ب ــوق الذک ــر متهمــان ف نف
ســال حبــس تعزیــری بابــت شــرکت در 
مینمایــد  محکــوم  آدمربایــی  بــه  شــروع 
و بــا توجــه بــه ســن و وضعیــت متهــم 
ــاظ  ــاعلی و لح ــد ش ــگری فرزن ــعید عس س
نمــودن جهــات تخفیــف، محکومیــت 

ــس  ــک ســال حب ــه ی ــری وی ب ــس تعزی حب
تعزیــری کاهــش مییابــد و رأی صــادره در 
خصــوص وی و شــاکی پرونــده حضــوری 
بــوده و ظــرف بیســت روز پــس از ابــالغ قابــل 
خصــوص  در  و  میباشــد  تجدیدنظرخواهــی 
ســایر طرفیــن پرونــده، غیابــی بــوده و ظــرف 
بیســت روز پــس از ابــالغ قابــل واخواهــی در 
همیــن دادگاه و ســپس ظــرف بیســت روز 
قابــل تجدیدنظرخواهــی در محاکــم تجدیدنظر 

اســتاناصفهان میباشــد. /ق
شماره :۱۱۱4۶/م الف 

رئیــس شــعبه ۱0۳  زاده  ابراهیــم حســین 
اصفهــان دو  دادگاه کیفــری 

دادنامه 
 ۹۶0۹۹۷۶۸۳۷۲00۶0۸: دادنامــه  شــماره 
ــده  ــم :۱۳۹۶/04/0۸ شــماره پرون ــخ تنظی تاری
بایگانــی  شــماره   ۹50۹۹۸۶۸۳۷۲0۱۷۱5:
زینــب  :۹5۱۷5۶  خواهــان: خانــم  شــعبه 
ــتان  ــانی اس ــه نش ــااله ب ــد ماش ــی فرزن لیاقت
شــهر   - اصفهــان  شهرســتان   - اصفهــان 
محمــد  خ   - چمــران  اتوبــان   - اصفهــان 
طاهــر - مجتمــع گلهــا - بهــار ۱0 خوانــده: 
ــح  ــد فت ــی فرزن ــهنی میدان ــن ش ــای رامی آق
ــته:  ــکان خواس ــول الم ــانی مجه ــه نش ــه ب ال
تاریــخ  بــه  زوجــه  درخواســت  بــه  طــالق 
ــه  ــاده جلس ــوق الع ــت ف ۲5/0۳/۱۳۹۶ در وق
شــعبه ۱۲ دادگاه خانــواده شهرســتان اصفهــان 
بتصــدی امضــاء کننــده ذیــل تشــکیل اســت. 
ــرار دارد.  ــر ق ــت نظ ــوق تح ــه ف ــده کالس پرون
رای دادگاه در خصــوص دادخواســت خانــم 
ــت  ــه طرفی ــااله ب ــد ماش ــی فرزن ــب لیاقت زین
ــح  ــد فت ــی فرزن ــهنی میدان ــن ش ــای رامی آق
ــق  ــاظ تحق ــه لح ــالق ب ــته ط ــه خواس ــه ب ال
ســند  گانــه   ۱۲ ۱و۲و۸ازبندهــای  بندهــای 
رســمی  ســند  فتوکپــی  بامالحظــه  ازدواج 
ترتیــب  شــماره  بــه  دادخواســت  پیوســت 
ــت ازدواج  ــمی ثب ۱۳۷۷-۳0/۱۳۸۱/۱۱دفتررس
شــماره ۱۶۶ حــوزه ثبــت اصفهــان کــه حکایــت 
از وجودعلقــه زوجیــت دائــم بیــن متقاضیــان 
بــه زوجــه  نــکاح زوج  دارد وضمــن عقــد 
وکالــت بالعــزل بــا حــق توکیــل غیــرداده 
ــه دادگاه  ــوع ب ــروحه بارج ــوارد مش ــه در م ک
ــالق  ــوع ط ــاب ن ــس از انتخ ــوز پ ــذ مج و اخ
خودرامطلقــه نمایــد ودر صــورت بــذل از طــرف 
ــه  ــوارد مشــروحه ک ــد ۸از م ــول نمایدوبن او قب
بــه امضــای زوج رســیده عبــارت اســت از 
ــذر  ــدون ع ــی راب ــی خانوادگ ــه زوج زندگ اینک
موجــه تــرک کنــد یاشــش مــاه متوالــی بــدون 
عــذر موجــه از نظــر دادگاه غیبــت نمایــدو 
گــزارش مامــور کالنتــری ۱۹ کاوه حکایــت دارد 
ــزل  ــرک من ــخ ۲4/۲/۱۳۹4 ت ــده از تاری خوان
ــهودخواهان  ــر ش ــارات دونف ــت اظه ــرده اس ک
ــده از حدوددوســال پیــش  ــت دارد خوان حکای
تاکنــون تــرک زندگــی مشــترک نمــوده و 

و  اســت  رهــا کــرده  رابالتکلیــف  خواهــان 
خوانــده علیرغــم دعــوت در جلســه دادگاه 
ــوق و  ــب ف ــه مرات ــت نظرب ــده اس ــر نش حاض
اینکــه مســاعی دادگاه و داوران جهــت ســازش 
ــد  ــق بن ــذا تحق ــع نشــده ل ــر واق ــن موث زوجی
هشــتم محــرز اســت باتوجــه بــه نظــر قاضــی 
محتــرم مشــاور و مســتند بــه مــواد ۱۱۱۹ 
ــواده  ــت خان ــون حمای ــی و ۲۶ قان ــون مدن قان
ــه احرازشــرایط اعمــال  مصــوب ۱۳۹۱ حکــم ب
ــورت  ــه در ص ــادر تازوج ــالق ص ــت در ط وکال
ــه یکــی  ــه ب ــم خــود بامراجع ــر تصمی ــای ب بق
وبراســاس  طــالق  ثبــت  رســمی  دفاتــر  از 
وکالــت ماخــوذه از ناحیــه زوج بــه وکالــت 
ــس از انتخــاب  ــر پ ــل غی ــا حــق توکی از وی ب
ــورت  ــد ودر ص ــه نمای ــالق خودرامطلق ــوع ط ن
بــذل از طــرف اوقبــول نمایــد حضانــت فرزنــد 
ــد ۱۲/۱۲/۱۳۹۱  ــا متول ــام رامین ــه ن مشــترک ب
عهــده زوجــه مــی باشــد زوج مــی توانــد 
 ۱۶ الــی  صبــح   ۱0 ازســاعت  جمعــه  هــر 
بعداظهرفرزنــد مذکوررامالقــات نمایــد حضانــت 
ــی  ــده زوج م ــد ۱0/۷/۱۳۸۳ عه ــن متول رامتی
ــنبه از  ــر چهارش ــد ه ــی توان ــه م ــد زوج باش
ســاعت ۱۷ الــی ۱۷ جمعــه همــان هفتــه 
ــان  ــد خواهــان بی ــات نمای ــد مذکوررامالق فرزن
ــه و نفقــه  ــه وجهیزی داشــته درخصــوص مهری
واجــرت المثــل وســایر حقــوق مالــی و نفقــه 
فرزنــد درایــن پرونــده نیــاز بــه اتخــاذ تصمیــم 
نیســت در خصــوص بندهــای ۱ و ۲ بامالحظــه 
ــق آن محــرز نیســت  ــده تحق ــات پرون محتوی
بدیهــی اســت رعایــت شــرایط صحــت شــرعی 
ــده  ــه عه ــالق ب ــه ط ــرای صیغ ــی اج و قانون
ــک ذی  ــی پزش ــه گواه ــت ارائ ــری آن اس مج
ــدم آن  ــا ع ــن ی ــود جنی ــورد وج ــالح در م ص
بــرای ثبــت طــالق الزامــی اســت مــدت اعتبــار 
حکــم طــالق شــش مــاه پــس از تاریــخ ابــالغ 
رای فرجامــی یــا انقضایــی مهلــت فرجــام 
خواهــی اســت رای غیابــی ظــرف مهلــت 
ــی  ــل واخواه ــالغ قاب ــخ اب ــت روز از تاری بیس
ــت بیســت  ــن دادگاه وســپس ظــرف مهل درای
روز از تاریــخ انقضایــی مهلــت واخواهــی قابــل 
تجدیدنظرخواهــی درمحاکــم تجدیدنظراســتان 
از  روز  بیســت  مهلــت  وظــرف  اصفهــان 
تاریــخ انقضایــی مهلــت تجدیدنظرخواهــی 
 قابــل فرجــام خواهــی دردیوانعالــی کشــور 

است.
شماره:۱۱۱۶۹/م الف 

ــان -  ــواده اصفه رئیــس شــعبه ۱۲ دادگاه خان
عبدالمجیــد رشــیدی

دادنامه 
 ۹۶0۹۹۷0۳5۳40۲454: دادنامــه  شــماره 
شــماره   ۱۳۹۶/04/0۱: تنظیــم  تاریــخ 
شــماره   ۹40۹۹۸0۳۶۲۲00۶۳۱: پرونــده 
پرونــده کالســه   ۹40۶۲۳: بایگانــی شــعبه 
دادگاه   ۱0۸ شــعبه   ۹40۹۹۸0۳۶۲۲00۶۳۱

جزایــی   ۱0۸( اصفهــان  شــهر  دو  کیفــری 
ســابق( تصمیــم نهایــی شــماره شــاکی: آقــای 
ــانی  ــه نش ــا ب ــد رض ــان فرزن ــن فوالدرکی حس
ــو  ــی تابل ــام خمین ــان خ ام ــتان اصفه شهرس
ازادگان ک اللــه  خانــه اصفهــان لمجیــر خ 
ــری  ــی جهانگی ــای قربانعل ــا متهم:آق ــن گله ب
فرزنــد علــی بــه نشــانی مجهــول المــکان  
ــا  اتهــام مزاحمــت تلفنــی  گردشــکار: دادگاه ب
بررســی اوراق پرونــده ختــم رســیدگی را اعــالم 
و بشــرح زیــر مبــادرت بصــدور رای مــی نمایــد
رای دادگاه در خصــوص اتهــام اقــای قربانعلــی 
ــاد  ــر ایج ــر ب ــی دای ــد عل ــری فرزن ــان گی جه
مزاحمــت تلفنــی موضــوع شــکایت اقــای 
ــات  ــه محتوی ــان از توجــه ب ــوالدر کی حســن ف
از  اســتعالم  و  و شــکایت شــاکی  پرونــده 
ــن  ــا حضــور متهــم و ســایر قرای ــرات و ب مخاب
و امــارات موجــود در پرونــده بــزه انتســابی بــه 
ــاده  ــتناد م ــه اس ــت و ب ــرز اس ــرده مح ــام ب ن
ــرات( و  ــالمی )تعزی ــازات اس ــون مج ۶4۱ قان
بــا رعایــت مــواد ۶۶ و ۶۸ قانــون مجــازات 
ــوف  ــم موص ــال ۹۲ مته ــوب س ــالمی مص اس
ــال  ــون ری ــغ هیجــده میلی ــه پرداخــت مبل را ب
جــزای نقــدی جایگزیــن از شــش مــاه حبــس 
تعزیــری در حــق صنــدوق دولــت محکــوم می 
نمایــد. رأی صــادره غیابــی و ظرف بیســت روز 
پــس از ابــالغ قابــل واخواهــی در ایــن دادگاه 
ــل  ــت بیســت روز قاب و پــس از آن ظــرف مهل
اعتــراض در دادگاه تجدیدنظــر اســتان اصفهــان 

ــی باشــد. /ق  م
شماره :۱۱۱4۲/م الف 

علــی دویســتی رئیــس شــعبه ۱0۸ دادگاه 
کیفــری دو اصفهــان

دادنامه 
 ۹50۹۹۷0۳50۹00۸5۶: دادنامــه  شــماره 
تاریــخ تنظیــم :۱۳۹5/05/۲5 شــماره پرونــده 
بایگانــی  شــماره   ۹40۹۹۸0۳50۹0۱04۹:
شــعبه:۹4۱۱۷5 خواهــان: شــرکت ســهامی 
ــر  ــم کاردگ ــت ابراهی ــه مدیری ــیا ب ــه آس بیم
ــه نجــف پورســیبکی  ــم مرضی ــت خان ــا وکال ب
فرزنــد رحــم خــدا بــه نشــانی اصفهــان ملــک 
شــهر ابتــدای خیابــان مطهــری بعــد از بانــک 
صــادرات مجتمــع پزشــکی ســینا طبقــه چهارم 
واحــد ۲ همــراه: 0۹۱۳۱۶450۱۹ خوانــده: آقــای 
ــانی  ــه نش ــی ب ــی کهنگ ــاس قریش ــید قی س
مطالبــه   .۱ خواســته ها:  المــکان   مجهــول 
خســارت دادرســی ۲. مطالبــه وجــه بابــت ... 
ــا  ــه دادگاه ب ــر تادی ــارت تاخی ــه خس ۳. مطالب
بررســی اوراق پرونــده ختــم رســیدگی را اعــالم 
ــد ــه صــدور رای میکن ــدام ب ــل اق و بشــرح ذی
ــهامی  ــرکت س ــان ش ــوی خواه رای دادگاه دع
ــه نجــف  ــم مرضی ــت خان ــا وکال بیمــه اســیا ب
پــور ســیبکی بــه طرفیــت خوانــده اقــای ســید 
ــه  ــته مطالب ــی بخواس ــی کهنگ ــاس قریش قی
ــارات  ــام خس ــه انضم ــال ب ــون ری ــد میلی نهص

دادرســی و تاخیــر تادیــه مــی باشــد بــا توجــه 
ــه  ــه اینک ــر ب ــی و نظ ــت تقدیم ــه دادخواس ب
ــغ  ــت مبل ــه پرداخ ــدام ب ــان اق ــرکت خواه ش
خواســته بعنــوان دیــه مرحــوم علــی رضــا 
ــده در  ــر خوان ــر تقصی ــر اث ــه ب ــی ک ســواد جان
حیــن رانندگــی وفــق بیمــه نامــه شــخص 
ثالــث اتومبیــل تحــت رانندگــی خوانــده کــرده 
اســت و خوانــده دعــوی در زمــان رانندگــی 
فاقــد گواهینامــه رانندگــی بــوده اســت کــه بــا 
وصــف مذکــور شــرکت بیمــه گــر حــق مراجعــه 
ــه وجــوه پرداخــت  ــه ومطالب ــه مقصــر حادث ب
ــه عــدم  ــا توجــه ب شــده را دارا مــی باشــد و ب
حضــور خوانــده و عــدم ایــرد ودفــاع در قبــال 
دعــوی مطــرح شــده دادگاه دعــوی را وارد 
ــالح  ــون اص ــاده ۶ قان ــتناد م ــه اس ــته ب دانس
ــواد ۱0 و  ــث و م ــخص ثال ــاری ش ــه اجب بیم
ــواد ۱۹۸ و 5۱۹  ــی و م ــون مدن ۲۱۹ و ۲۲0 قان
و 5۲۲ قانــون ائیــن دادرســی مدنــی خوانــده 
ــال  ــون ری ــد میلی ــغ نهص ــت مبل ــه پرداخ را ب
بابــت اصــل خواســته و مبلــغ 000/۹۶۲/۲۷ 
بابــت هزینــه دادرســی و پرداخــت  ریــال 
ــی در  ــه قانون ــق تعرف ــل وف ــه وکی ــق الوکال ح
ــارات  ــد خس ــی کن ــوم م ــان محک ــق خواه ح
ــت  ــم دادخواس ــخ تقدی ــه از تاری ــر تادی تاخی
اعالمــی  شــاخص  اخریــن  ۱5/۱0/۹4وفــق 
ــان اجــرا محاســبه مــی  ــک مرکــزی در زم بان
شــود رای صــادر شــده غیابــی و ظــرف ۲0 روز 
پــس از ابــالغ قابــل واخواهــی و ۲0 روز پــس 

ــت. ــی اس ــر خواه ــد نظ ــل تجدی از ان قاب
شماره :۱۱۱۷۶/م الف

رئیــس شــعبه ۹ حقوقــی اصفهــان -علیرضــا 
اصالنــی 

دادنامه 
 ۹۶0۹۹۷۶۸۳۷۲005۱۹: دادنامــه  شــماره 
شــماره   ۱۳۹۶/0۳/۲۳: تنظیــم  تاریــخ 
شــماره   ۹۶0۹۹۸۶۸۳۷۲000۸۲: پرونــده 
آقــای  :۹۶00۸5 خواهــان:  بایگانــی شــعبه 
ــا  ــد غالمرض ــی فرزن ــری بلطاق ــر جهانگی یاس
ــهرک  ــرودگاه - ش ــان-خ ف ــانی اصفه ــه نش ب
ــتیانی  ــت آش ــن بس ــریعتی ب ــدی خ ش المه
ــده: آقــای  پ ۱0۹ تلفــن ۹۳۶۶۹۲۶۱۸0 0 خوان
ــه  ــر ب ــد باق ــد محم ــری فرزن ــا جهانگی پریس
نشــانی مجهــول المــکان خواســته: الــزام 
ــات  ــه محتوی ــام خدا:باتوج ــه ن ــن ب ــه تمکی ب
ــتعانت  ــا اس ــالم ب ــی اع ــم دادرس ــده خت پرون
بــه صــدور رای  اقــدام  از خداونــد متعــال 
ــردد:رای دادگاه در خصــوص دادخواســت  میگ
ــه  ــد غالمرضــا ب اقــای یاســر جهانگیــری فرزن
طرفیــت خانــم پریســا جهانگیــری فرزنــد 
ــن  ــه تمکی ــزام ب ــته ال ــه خواس ــر ب محمدباق
جملــه  از  پرونــده  محتویــات  بــه  باتوجــه 
فتوکپــی مصــدق ســند ازدواج باشــماره ترتیــب 
ــر رســمی ثبــت  45۲۲-۹۱/۱/۱۷صــادره از دفت
ــه  ــدن ک ــی فری ــوزه ثبت ــماره ۱40 ح ازدواج ش

مثبــت رابطــه زوجیــت دائــم طرفیــن میباشــد 
ــه  ــوت در جلس ــم دع ــده علیرغ ــه خوان و اینک
دادگاه حاضــر نشــده و دلیلــی بــر تمکیــن 
ــذا دادگاه  ــت ل ــوده اس ــه ننم ــان ارائ از خواه
ــاور  ــرم مش ــی محت ــر قاض ــه نظ ــه ب ــا توج ب
وبــا اســتناد بــه مــواد ۱۱0۲ و ۱۱۱4 قانــون 
مدنــی خوانــده را بــه تمکیــن از خواهــان 
ــت  ــی اس ــادره غیاب ــد.رای ص ــوم مینمای محک
ظــرف مهلــت بیســت روز از تاریــخ ابــالغ 
وســپس  دادگاه  درایــن  واخواهــی  قابــل 
ــی  ــخ انقضای ــت بیســت روز از تاری ــرف مهل ظ
تجدیدنظرخواهــی  قابــل  واخواهــی  مهلــت 
اصفهــان  تجدیدنظراســتان  محاکــم   در 

می باشد.
شماره :۱۱۱۷0/م الف

رئیس شعبه ۱۲ دادگاه خانواده اصفهان
عبدالمجید رشیدی

دادنامه 
 ۹۶0۹۹۷0۳50۳00۳5۶: دادنامــه  شــماره 
شــماره   ۱۳۹۶/0۳/۱0: تنظیــم  تاریــخ 
شــماره   ۹50۹۹۸0۳50۳00۹۸۳: پرونــده 
کالســه  پرونــده   ۹5۱۱۹۱: شــعبه  بایگانــی 
دادگاه   ۳ شــعبه   ۹50۹۹۸0۳50۳00۹۸۳
عمومــی حقوقــی شهرســتان اصفهــان تصمیــم 

۹۶0  ۹۹۷0۳50۳00۳5۶ شــماره  نهایــی 
خواهــان: آقــای احمــد مولویــان جــزی فرزنــد 
ــی  ــای ســیدرضا طباطبائ ــت آق ــا وکال ــه ب یدال
نشــانی  بــه  مجیــد  فرزنــد ســید  منــش 
ــی  ــدوق جنوب ــیخ ص ــان ش ــان - خیاب اصفه
نبــش کوچــه ۱۳ ســاختمان میــر دامــاد طبقــه 
دوم واحــد 4- همــراه: ۹۱۳۱۱۳۷۱۶0. خوانــده: 
ــه  ــن ب ــد حس ــیان فرزن ــام کرباس ــای بهن آق
خواســته ها:۱.  المــکان  مجهــول  نشــانی 
مطالبــه خســارت تاخیــر تادیــه ۲. مطالبــه 
پرداخــت  از  اعســار  دادرســی ۳.  خســارت 
ــت ... ــه باب ــه وج ــی 4. مطالب ــه دادرس هزین

رای دادگاه در خصــوص دادخواســت آقــای 
احمــد مولویــان جــزی فرزنــد یــدا... بــا 
ــش  ــی من ــا طباطبای ــید رض ــای س ــت آق وکال
ــد  ــیان فرزن ــام کرباس ــای بهن ــت آق ــه طرفی ب
ــر  ــی ب ــه خواســته صــدور حکــم مبن حســن ب
اعســار از پرداخــت هزینــه دادرســی بــا توجــه 
ــی  ــده و استشــهادیه محل ــات پرون ــه محتوی ب
بــه صحــت  مقــرون  اظهــارات  و  پیوســت 
ــه از ســوی خواهــان و اینکــه از  گواهــان تعرف
ــی  ــر تمکــن مال ــی ب ــز دلیل ــده نی ســوی خوان
ــت  ــر پرداخ ــادر ب ــه ق ــوی ک ــه نح ــان ب خواه
ــه نشــده اســت و  ــه دادرســی باشــد ارائ هزین
ــادره  ــدد ص ــای متع ــه دادنامه ه ــه ب ــا توج ب
دعــوی  دادگاه  خواهــان  اعســار  متضمــن 
مســتندابه  و  دانســته  ثابــت  را  خواهان هــا 
مــواد ۱۹۸ و 504 و 505 قانــون آئیــن دادرســی 
مدنــی حکــم بــه اعســار موقــت خواهــان 
ــالم  ــادر و اع ــی ص ــه دادرس ــت هزین از پرداخ

مــی نمایــد. رای صــادره حضــوری ظــرف 
ــراض  ــل اعت ــالغ قاب ــس از اب ــت روز پ بیس
اصفهــان  اســتان  تجدیدنظــر  محاکــم   در 

می باشد./ 
شماره :۱۱۱44/م الف 

رئیــس شــعبه ۳ دادگاه عمومــی حقوقــی 
موســوی اصفهانسیدابوالحســن 

برگ اخطاریه
نــام اخطــار شــونده : فرنگیــس و فریبــا و 
قمــر آغــا همگــی برومنــد فرزنــد محمــد 
ــکان  محــل  ــول الم ــه نشــانی مجه ــدی ب مه
تحضــور شــعبه 4 شــورای حــل اختــالف واقــع 
در خــورزوق شهرســتان برخــوار وقــت حضــور 
ظــرف ده روز ســاعت بعــد از ظهــر علــت 
حضــور فرصــت داریــد جهــت مطالعــه نظریــه 
کارشناســی پرونــده فــوق االشــاره )۹5-50۸( 
بــه شــورای حــل اختــالف شــعبه 4 خــورزوق 

ــد . ــه نمائی مراجع
دفترشــعبه چهــارم مجتمــع شــماره یــک  

برخــوار  شهرســتان 
 شــماره نامــه اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 

5/۳۷/۳۳0/م الــف بــه تاریــخ ۹۶/04/۱۹

اخطار اجرایی
مشــخصات محکــوم علیــه: نــام: ابراهیــم 
ــول  ــت: مجه ــل اقام ــانی مح ــک نش ــر ل س
ــر  ــه: نام:ناص ــوم ل ــخصات محک ــکان مش الم
ــت :  ــل اقام ــانی مح ــادی نش ــق آب زارع عاش
ــارراه  ــاران  چه ــح خ به ــهر – خ مفت ــک ش مل
به:بــه  محکــوم  میــالد  موبایــل   – ایثــار 
تاریــخ   ۸۳۸-۸۳۷ شــماره  رای  موجــب 
۹4/۸/۲۳ حــوزه اصفهــان   شــورای حــل 
اختــالف ۱۷ شهرســتان اصفهــان کــه قطعیــت 
ــت  ــوم اس ــه محک ــت.محکوم علی ــه اس یافت
ــت  ــال باب ــون ری ــغ ده میلی ــت مبل به:پرداخ
اصــل خواســته و یکصــدو هفتــاد و پنــج 
هــزار ریــال هزینــه نشــر آگهــی بابــت هزینــه 
ــخ  ــه از تاری ــر تادی ــارت تاخی ــی و خس دادرس
ــت وصــول در حــق  ســر رســید ۹۲/۲/۲0 لغای
محکــوم لــه و نیــم عشــر حــق االجــرا   مــاده 
۳4 قانــون اجــرای احــکام: همیــن کــه اجرائیه 
بــه محکــوم علیــه ابــالغ شــد، محکــوم علیــه 
ــاد آن  ــدت ده روز مف ــرف م ــت ظ ــف اس مکل
ــرای  ــی ب ــا ترتیب ــذارد ی ــرا بگ ــع اج ــه موق را ب
پرداخــت محکــوم بــه بدهــد یــا مالــی معرفــی 
ــوم  ــتیفاء محک ــم و اس ــرای حک ــه اج ــد ک کن
بــه از آن میســر باشــد و در صورتــی کــه خــود 
را قــادر بــه اجــرای مفــاد اجرائیــه ندانــد، 
بایــد ظــرف مهلــت مزبــور صــورت جامــع 
ــلیم  ــرا تس ــمت اج ــه قس ــود را ب ــی خ دارای
 کنــد و اگــر مالــی نــدارد، صریحــا اعــالم 

نماید. / م الف ۱۱00۹ 
شــعبه ۱۷ شــورای حــل اختــالف شهرســتان 

اصفهــان

ورزشگاه آزادی به پارکینگ طبقاتی مجهز می شودضعف های تیم ملی ووشو از زبان الهه منصوریان



پیشهناد فیلم

قندون جهیزیه

کارگردان:علیمالقلیپور
نویسنده:علیمالقلیپور

بازیگــران:صابــرابــر،رضــاثاقــبرأی،افســانه
چهــرهآزاد،اکبــرعبــدی،حســنعباســی،نــگار

جواهریــان،کریــماکبــریمبارکــه
خالصه داستان فیلم

ــد ــتأجرند.موع ــهایمس ــهدرخان ــاومعصوم عط
اجــارهآنهــاپایــانیافتــه،امــامیخواهنــددر

ــد. ــهبمانن خان
علــی ســاخته نخســتین جهیزیــه«، »قنــدون
مالقلیپــورفرزنــدرســولمالقلیپــور،یکــیاز
ــینمای ــالبس ــسازانق ــانپ ــنکارگردان مهمتری

ــت. ــراناس ای
»قنــدونجهیزیــه«،فیلــمضعیفــیاســتکــه
ضعــفآنطبــقمعمــولســایرفیلمهــایســینمای
ایــرانریشــهدرفیلمنامــهآندارد.فیلــمدرحقیقــت
داســتانیکوتــاهبیشــترنزدیــکبــهیــکایــدهدارد
ــبنیســتو ــدمناس ــمبلن ــومفیل ــرایمدی ــهب ک
ــاردرون ــهاجب ــزب ــیآننی ــتانهایفرع خردهداس
فیلمنامــهگنجانــدهشــدهتــاشــایدکمــیازماللــت
ــه ــمب ــهآنه ــدک ــیبکاه وســکونداســتاناصل
دلیــلعــدمدرگیــریبــاپیرنــگاصلــیآزاردهنــده

ــده. ــاکمککنن ــتت اس
درحقیقــتمالقلیپــورتــالشداشــتهیــککمــدی
موقعیــتدررونــدقصــهایجــدیشــکلدهــد؛امــا
ــا ــرانهتنه ــاماج ــادهانگارانهب ــوردس ــلبرخ ــهدلی ب
کمــدیموقعیــتلــوسشــده،بلکــهزیرمتــن
ــده ــتش ــدیموقعی ــیکم ــزقربان ــرنی ــدیاث ج
ــق ــتیخل ــهدرس ــتب ــدیموقعی ــهکم ــالن وعم
ــذار ــرتأثیرگ ــیاث ــهاجتماع ــسزمین ــهپ ــدهن ش

ــت. ــدهاس ش

حرف و نقل

 وزیــرفرهنــگوارشــاداســالمیدرنشســتچشــمانداز
تئاتــراســتانهاتأکیــدکــردکــهتئاتــرمیتوانــدعنصــر

ــد. ــورباش ــیدرکش ــشقوم وحدتبخ
 بهــزادعبــدی،آهنگســاز،بــااشــارهبــهموســیقی
ســریالهایتلویزیونــیبیــانکــرد:ایــنمشــهوداســتکــه
ــورت ــهص ــریالهاب ــیقیس ــهموس ــانب ــیازکارگردان بعض
مصرفــینــگاهمیکننــد.بخشــیازایــنمســئلهبــهبودجــه
ــت ــتندباب ــرهس ــترحاض ــازندگانبیش ــهس ــاطداردک ارتب
بازیگــری،نویســندگیوکارگردانــیبپردازنــدتــااینکــهصــرف

ــد. ــتکنن نوشــتنُن
 دوفیلــمانیمیشــن»اکتســاباتانتســابی«و»بادســر«
ازتولیــداتمرکــزگســترشســینمایمســتندوتجربــیدر

جشــنوارهانیمیشــنکرواســیرویپــردهمــیرود.
 تازهتریــنآلبــومگــروهموســیقی»دنگشــو«بــاعنــوان
»مــّدونــای«دهــممردادمــاهدردســترسعالقهمنــدانقــرار
میگیــرد.»دلتنــگشــو«،»اتــاقگوشــواره«و»شــیرازچــل
ــی ــو«ط ــروه»دنگش ــهگ ــتندک ــیهس ــاله«،آلبومهای س

ســالهایاخیــرمنتشــرکــردهاســت.
عمومــیششــمینجشــنواره روابــط بــهگــزارش  
ــرر ــهمق ــدادســینماییک ــنروی ــمســبز،ای ــیفیل بینالملل
بــوددرتیرمــاهامســالبرگــزارشــود،بــاتصمیــمبرگزارکنندگان

ــد. ــدش ــزارخواه ــهریوربرگ ــا24ش 18ت
ــاب ــادخط ــیوزارتارش ــاینمایش ــزهنره ــرمرک  مدی
ــه ــامجموع ــمت ــتدعامیکن ــت:»اس ــادگف ــرارش ــهوزی ب
وزارتخانــهرابــههمافزایــیبــرایارتقــایجایــگاهتئاتــر

ــازید.« ــونس رهنم
 نمایــش»تنهــاخــداحــقداردبیــدارمکنــد«بــه
نویســندگیمحمــدچرمشــیروکارگردانــیمحســنعمــادی
تــا2۷تیرمــاهدرســالنکتابخانــهالغدیــرخمینیشــهرروی

ــیرود. ــهم صحن
ــور ــان«درکش ــم»دورب ــنوارهفیل ــتمینجش  سیوهش
ــد،دو ــمبلن ــهفیل ــشس ــاننمای ــی،میزب ــایجنوب آفریق

ــود. ــدب ــیخواه ــاهایران ــمکوت ــکفیل مســتندوی
ــر ــازهرهب ــتندت ــوانمس ــین«عن ــایتاتنش  »بلندیه
ــترش ــزگس ــتمرک ــاحمای ــهزودیب ــهب ــتک ــریاس قنب

ــورد. ــدمیخ ــیکلی ــتندوتجرب ــینمایمس س
ــهعنــوان  کمپانــیدیزنــیازحضــور»ویــلاســمیت«ب
صداپیشــهغــولچــراغجــادودرفیلــمجدیــد»عالءالدیــن«

خبــرداد.
 جایــزهادبیــاتحقوقــیوجنایــی»هارپــرلــی«کــهبــهیاد
نویســندهرمــانبرنــدهپولیتــزر»کشــتنمــرغمقلــد«راهاندازی

شــده،درایــندورهبــه»جیمــزگریپانــدو«تعلــقگرفت.
 گالــری»آ«درجدیدتریــنپــروژهپژوهشــیخــود،
نمایشــگاهیرابــهنــام»پروســه«برگــزارکــردهاســت.
مجموعــهاولایــننمایشــگاهاز2۳تیــرتــا۳مــرداد
بــانمایــشپروســهخلــقآثــارامیــراثباتــی،آراپیــک
باغداســاریان،علــیپزشــک،محمــدطلوعــی،محمدحســین
عمــاد،نیمــامجلســی،نــزارموســوینیا،مهــرآرامولــوی
ومهــدیوثوقنیــابرپــاشــدهومجموعــهدوم۶تــا1۷
مردادمــاهبــانمایــشپروســهخلــقآثــاربرنــاایزدپنــاه،پویــا
پرهیــزکار،ســهیلدانشاشــراقی،علــیذاکــری،امیرحســین
قدســی،فرشــادمهــدیزاده،احمــدبطحایــی،رضــاندیمــیو

ــد. ــدش ــزارخواه ــریفبرگ ــیش ــژننعمت بی

کوتاه اخبار 

 »الف، ب ای... شعر« 
در مرکز ادبی قلمستان

مرکــزآفرینشهــایادبــیقلمســتاندر کیمیای وطن

کارگاهآموزشــی»الــف،بای...شــعر«ازعالقهمنــدان
ــی ــطعموم ــزارشرواب ــهگ ــیآورد.ب ــلم ــهعم ــامب ثبتن
کارگاه اصفهــان، شــهرداری فرهنگیتفریحــی ســازمان
ــه ــف،بای...شــعر«یکشــنبههایهــرهفت آموزشــی»ال
درمردادمــاه9۶برگــزارخواهــدشــد.مرکــزآفرینشهــای
ادبــیقلمســتانبــهعنــواندفتــرتخصصــیادبیــاتوزبــان
فارســیســازمانفرهنگیتفریحــیشــهرداریاصفهــانبــه
برگــزاریکارگاهآموزشــیدرحــوزهشــعربــاعنــوان»الــف،

بای...شعر«اقدامکردهاست.
ایــنکارگاهآموزشــییکشــنبههایهــرهفتــهســاعت
15:۳0برگــزارمیشــودکــهعالقهمنــدانبــرایثبتنــام
درایــنکارگاهآموزشــیتــاپایــانتیرمــاهفرصــتدارنــدبــه
ــاغ محــلمرکــزآفرینشهــایادبــیقلمســتانواقــعدرب

غدیــرمراجعــهکننــد.

فرزاد فرزین در اصفهان می خواند
موســیقی خواننــده فرزیــن، فــرزاد کیمیای وطن
ــرای ــهاج ــانب ــیاصفه ــاالررودک ــاهدرت ــاپ،۳0تیرم پ
ــده،ترانهســراو ــن،خوانن ــرزادفرزی ــردازد.ف ــهمیپ برنام
تنظیمکننــدهموســیقی،اســتکــهکارخــودرابــهصــورت
رســمیازســال1۳۷8آغــازکــردوتاکنــونشــشآلبــوم
ــانس«، ــوک«،»ش ــراره«،»ش ــای»ش ــانامه ــمیب رس
»شــلیک«،»شــخصی«و»شــش«روانــهبــازارموســیقی
ــز ــرنی ــوانبازیگ ــهعن ــنراب ــت.فرزی ــردهاس ــورک کش
فیلمهــای در بــازی ســابقه چــراکــه میشناســند؛
ــرتروی ــری«،»کنس ــرانآج ــون»پس ــینماییایچ س
آب«و»ســگهایپوشــالی«راداشــتهودرســریال
»عاشــقانه«نیــزایفــاینقــشکــردهاســت.عالقهمنــدان
بــرایشــرکتدرایــنکنســرتمیتواننــدبــاتهیــهبلیــت
ــاالر ــهت ــاهب ــه۳0تیرم ازســایتپارســیکنســرت،جمع

رودکیاصفهانمراجعهکنند.

ممنوع التصویری شیرین صمدی 
تکذیب شد

ــر ــی»عص ــهتلویزیون ــدهبرنام ــی،تهیهکنن ــرکریم علیاکب
خانــواده«،گفــت:شــیرینصمــدیکهاجــرایبرنامــه»عصر
ــتو ــرنیس ــت،ممنوعالتصوی ــدهداش ــرعه ــواده«راب خان
دلیــلنوشــتنمطلبــیبــاچنیــنمضمونــیرابایــدازخــود

ــاشــد. اوجوی
ــت؛ ــرنیس ــدیممنوعالتصوی ــیرینصم ــهداد:ش ویادام
ــی ــم.کریم ــکارینمیکنی ــااوهم ــیب ــرایطکنون ــادرش ام
تصریــحکــرد:هماکنــونخانــمبنــاکاراجــرایبرنامــه»عصــر
ــه ــنبرنام ــدای ــهرون ــدهداردودرادام ــرعه ــواده«راب خان
ــه ــم.ویدرادام ــماســتفادهمیکنی ــریه ــاندیگ ازمجری
ــه ــراســاسروالکاریک ــرد:ب ــارک ــایخــوداظه صحبته
ــساز ــولپ ــورمعم ــهط ــم،ب ــیمکردهای ــودترس ــرایخ ب
ــعی ــم،س ــرمیدهی ــهراتغیی ــاتبرنام ــهموضوع ــیک مدت
میکنیــمازمجریهایــیاســتفادهکنیــمکــهدربــارهآن

ــیداشــتهباشــند.میــزان موضــوعتخصــصکاف

تئاتر

 »مده آ، فصل دوم« با تغییرات جدید 
اجرا می شود

ــن ــهاینکــهای ــااشــارهب ــدهآ،فصــلدوم«ب ــرداننمایــش»م کارگ
ــی ــراتاساس ــرتغیی ــرفج ــنوارهتئات ــرایجش ــهاج ــبتب ــرانس اج
کــرده،عنــوانکــرد:رســالتتئاتــرازجــذبمخاطــببــههــرشــکل

ــت. ــراس ــشمهمت برای
نمایــش»مــدهآ،فصــل میــالدنیکآبــادیطــراحوکارگــردان
ــاره ــهاســت،درب ــاالرچهارســورویصحن ــنروزهــادرت ــهای دوم«ک
تغییراتــیکــهایــننمایــشنســبتبــهاجــرایجشــنوارهتئاتــرفجــر
ــال ــهقب ــیک ــهاجرای داشــته،گفــت:اساســاکار180درجــهنســبتب
درجشــنوارهســیودومتئاتــرفجــربــهصحنــهرفــت،تغییــرکــرده
اســت.دراجــرایجدیــدنویســندهعــوضشــدهوماجــرایجدیــدی
راروایــتمیکنــد.درنمایــشقبلــیدوشــخصیت»مــدهآ«و
»جیســون«وجــودداشــت؛امــادرنمایــشجدیــدعــالوهبــرایــندو
شــخصیتکرئــون،دختــرکرئــونوشــخصیتیجدیــدبــهنــامتومــا
ــد. ــد،حضــوردارن ــرحمیکن ــازهایرامط ــهت ــرحوتوطئ ــهط ک

ــیوه ــهش ــن،چ ــهدرمت ــراچ ــناج ــادرای ــردم ــزود:رویک ویاف
اجرایــیوچــهنــوعبازیهــاوطراحــیصحنــهتغییــرکــردهاســت؛
بنابرایــنمخاطبــانشــاهدیــکنمایــشجدیــدهســتندوهیــچنقطه
ــهدرجشــنواره ــدهآ«ک ــش»م ــشونمای ــننمای ــنای اشــتراکیبی
تئاتــرفجــربــهصحنــهبــردم،وجــودنــدارد.ایــناجــراتجربــهایتــازه
ومتفــاوتبــرایمــنمحســوبمیشــود.نمایــشقبلــی40درصــد
ازانتظــاراتمــنرابــرآوردهکــرد؛امــاحــدودیــکســالونیــمروی
ــدود1۶ ــرح ــفیعیزرگ ــدیش ــدهومه ــشکارش ــننمای ــنای مت
ــنتالشهــاامــروزروی ــنرابازنویســیکــردهوماحصــلای ــارمت ب

ــهرفتــهاســت.مهــر صحن

سینما

برنامه ریزی برای اکران »شنل«
حســینکنــدری،کارگــردانســینما،بــااشــارهبــهاینکــهنــگارشســه
ــران ــرایاک ــزیب ــرد:برنامهری ــدک ــدهدارد،تاکی ــرعه ــهراب فیلمنام

ــمســینمایی»شــنل«درحــالانجــاماســت. فیل
ایــنکارگــردانســینمابــااشــارهبــهجدیدتریــنفعالیتهــایخــود
ــینمایی ــهس ــهفیلمنام ــرس ــالحاض ــت:درح ــینماگف ــوزهس درح
ــان ــهپای ــهزودیب ــهب ــنفیلمنام ــگارشآخری ــهن ــتدارمک دردس
میرســد.ایــنســهفیلمنامــهفضاهــایمختلفــیداردکــهنمیتــوان
ــاهــممقایســهکــرد.البتــههنــوزمشــخصنیســتکــدامیــکاز ب

ــرم. ــنمیب ــویدوربی ــارراجل ــنآث ای
کارگــردانفیلــم»اینجــاکســینمیمیــرد«بیــانکــرد:فکــرمیکنــم
طــیدوهفتــهآینــدهبــاتوجــهبــهبررســیشــرایطتولیــد،مشــخص
شــودکــهکــدامیــکازایــنفیلمنامههــاراجلــویدوربیــنمیبــرم.
ویدربخــشدیگــریازصحبتهــایخــوددربــارهفیلــمســینمایی
ــهنمایــشایــناثــرســینماییبهتازگــی »شــنل«توضیــحداد:پروان
صــادرشــدهوبرنامهریــزیبــرایاکــرانآندرحــالانجــاماســت.
ــش ــرکتپخ ــطش ــینماییتوس ــرس ــناث ــرد:ای ــارک ــدریاظه کن
نســیمصبــااکــرانمیشــود؛البتــههنــوززمــاندقیــقاکــران
ــی ــابابابیگ ــتهحمیدرض ــنل«نوش ــه»ش مشــخصنیســت.فیلمنام
ــه ــکب ــهریکوچ ــترش ــهدربس ــتک ــیانسانهاس ــراژدیتنهای ت
ــم ــیروایــتمیشــود.درخالصــهداســتانفیل ــهدهکــدهجهان مثاب
ــاورکنــیکــهدیگــهمنــونمیبینــی. آمــده:خیلــیطــولمیکشــهب
ــار ــودی،به ــابهب ــری،رض ــارانکوث ــرا؟ب ــمصح ــیگفت ــنیدیچ ش
ــعود ــورمس ــاحض ــدیب ــااحم ــینینیا،رض ــدیحس ــوزی،مه کات
فروتــن،فهیمــهرحیمنیــا،بابــکانصــاریوبازیگــرخردســالآیســان
ــد.ســینما خبــر ــکیلمیدهن ــمراتش ــرانفیل ــببازیگ ــداد،ترکی ح

تلویزیون

درهای تلویزیون به روی »کاله قرمزی« 
بسته نیست

مدیــرشــبکهدوســیماضمــناعالمخبرســاختســریســوممجموعه
»محلــهگلوبلبــل«بــرایپخــشدرروزهــایزمســتانازپیگیریهــای
جدیــدتلویزیــونبــرایبازگشــتمجموعــه»کالهقرمزی«خبــرداد.

محمدرضــاجعفــریجلــوهبــااعتقــادبــراینکــههیــچزمانــیدرهــای
ــوده، ــزی«بســتهنب ــهروی»کالهقرم ــونوشــبکهدوســیماب تلویزی
ــارکــرد:اگــرمشــکالتیوجــودداشــته،ازســویخــارجازرســانه اظه
ایجــادشــدهوموانعــینیســتکــهازســویرســانهملــیشــکلگرفتــه
ــگاه ــیون ــاواقعبین ــمب ــاسمیکن ــالاحس ــرح ــهه ــاب ــد؛ام باش

حرفهایتــر،راهمیتوانــدمتناســبترطــیشــود.
اوادامــهداد:مــنناامیــدنیســتموهیــچزمــانناامیــدنبودهام.حســم
ایــناســتکــهصداوســیماوشــبکهدو،خانــه»کالهقرمــزی«اســت.
»کالهقرمــزی«بــهایــنمجموعــهتعلــقداردوایــنمجموعــههــمبــه
ــم ــاه ــندوب ــهای ــردارد.سالهاســتک ــقخاط ــزی«تعل »کالهقرم
ایــنراهراطــیکردهانــدوسرنوشتشــانبــههــمگــرهخــوردهاســت.
ــرایبازگشــت»کاله ــیب ــهپیگیریهای ــاناینک ــابی ــوهب ــریجل جعف
ــا ــمب ــرد:امیدواری ــارک ــه،اظه ــورتگرفت ــونص ــهتلویزی ــزی«ب قرم
درایــتونــگاهمنصفانهتــریایــنراهطــیشــود؛چــراکــه»کاله

ــقدارد. ــبکهدوتعل ــونوش ــهتلویزی ــزی«ب قرم
مدیــرشــبکهدوســیمادربــارهحاشــیههایتوقــفمجموعــه»محلــه
ــار ــوانمیشــود،اظه ــیعن ــلآنچــهمشــکلمال ــهدلی ــل«ب گلوبلب
کــرد:برنامــه»عمــوپورنــگ«مشــکلینداشــتهاســت.ســریدومایــن
مجموعــهدر90قســمتبــهرویآنتــنرفــتوپخــششــدوطبیعــی
ــهداده ــلبرنام ــهعوام ــتراحتیب ــمتاس ــساز90قس ــهپ ــتک اس
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شــبکهنمایــشخانگــیچنــدســالیاســتبه
محلــیبــرایارائــهآثــارمتفــاوتبــدلشــده؛
آثــاریکــهجایــیدرتفکــرســنتیرســانه
ــاســریالهای ــهب ــرایمقابل ــدوب ــیندارن مل
ــهدامــنشــبکهنمایــش ماهــوارهایدســتب

ــدهاند. ــیش خانگ
بزرگــی موفقیتهــای گاه ســریالها ایــن
ــکشکســت ــهی ــدوگاهب ــهدســتآوردهان ب

رســیدهاند. تمامعیــار
رقابــتدرفضــاینمایــشخانگــیاصــوال
کــردن وادار زیــرا اســت؛ رقابــتســختی
مــردمایــرانکــهعــادتبــهتماشــایمجانــی
برنامههــادارنــد،بــهخریــدســریالبــهعنــوان
ــت. ــختیاس ــی،کارس ــیفرهنگ محصول

درکنــارایــن،نبــودقوانیــنمحکــمکپیرایــت
درایــراننیــزباعــثشــدهحتــیســریالهای

موفــقهــمبــهدلیــلدانلــودغیرقانونــی
ــا ــوند.ب ــهروش ــدهایروب ــکالتعدی ــامش ب
ــه وجــودایــنهــرازگاهــیعــدهایدســتب
ــذاب ــریج ــاختاث ــاس ــاب ــوندت کارمیش
مخاطبــانراراضــیبــهتماشــایســریالخــود

ــد. کنن
ســریال»عاشــقانه«،یکــیازآخریــنتالشهای
ــان ــذبمخاطب ــرایج ــرادب ــروهازاف ــنگ ای
ــه ــریالیک ــت؛س ــوناس ــرخوردهازتلویزی س
ــاحضــوربازیگــرانمطــرحســینماییقصــد ب
داردنبــضایــنبــازاربیرمــقرادردســت

ــرد. بگی
شروع

ســریال»عاشــقانه«بــاحواشــیزیادیشــروع
ــتمزد ــدابحــثدس ــانابت ــرد.ازهم ــهکارک ب
بعضــیازبازیگرانــشماننــدمحمدرضــاگلــزار
ومهنــازافشــارخبرســازشــد.بعضــیخبــراز
ــه ــدک ــاردیمیدادن ــایمیلی ــترقمه پرداخ

ــد ــبنش ــاتکذی ــدی ــچگاهتأیی ــدهی ــرچن ه
امــافعــاالنایــنعرصــهمیگفتنــدکــههزینــه
ــروژه ــهشکســتپ ــتب ــادســریالدرنهای زی
ــتند ــدداش ــمتاکی ــازندگانه ــد؛س میانجام
کــهفــروشســریالمیتوانــدهزینههــارا

جبــرانکنــد.
بــههــرترتیــبســریالبــاهمــهحواشــیآغــاز
بــهکارکــردوحــاالدرمیانههــایراههنــوزبــه
ــم ــازندگانه ــدوس ــهمیده ــودادام کارخ
تاکیــددارنــدکــهتمامــیمراحــلســاختبــه
اتمــامرســیدهوســریالطبــقبرنامــهتــاانتهــا

پخــشخواهــدشــد.
داستان

ســریال»عاشــقانه«بــاداســتانیجــذاب
شــروعشــد.ورودیــکزنمرمــوز)مهنــاز
ــات ــوادهواتفاق ــدخان ــمچن ــهحری افشــار(ب
ــدقســمتابتدایــی،بســیار پــسازآندرچن
ــریال ــنس ــشرفت ــاپی ــاب ــود؛ام ــذابب ج
ضعــفهمیشــگیســریالهایایرانــیدوبــاره
ــیدر ــدنزول خــودرانشــاندادوســریالرون

ــت. ــشگرف پی
ایــنســالهاضعــفداســتان درتمامــی
ســریالهای بیشــتر مشــکل بزرگتریــن
ایرانــیبــودهاســت.ســادهفــرضکــردن
مخاطــبیــاآشــنایینداشــتننویســندگانبــا
ــا ــریالهایم ــدهس ــثش ــهباع ــنجامع بط
کمتریــنشــباهترابــهزندگــیمعمــولمــردم

ــند. ــتهباش داش
درســریالهایایرانــیشــخصیتهایــاســیاه

هســتندیــاســفیدوکمتــرشــخصیتهای
خاکســتریمجــالخودنمایــیپیــدامیکننــد.
ــز ــانی ــریالهایم ــیس ــخصیتهایمنف ش
بــهشــدتضعیــفودمدســتیطراحــی
میشــوندوهمیــنموضــوعکشــمکشالزمرا
ازداســتانمیگیــردتــادرنهایــتبــاقصــهای
بیخاصیــتوبیمــزهروبــهروباشــیم.

فرمــول»عاشــقانه«هــمبــاهمــهتــالش
ــت ــمتجذابی ــدقس ــادرچن ــندگانتنه نویس
در آنداســتان از پــس و ایجــادمیکنــد
آبکــی روایتهــای تکــرار ورطــه همــان

. فتــد میا
شخصیت ها

ــدان طراحــیشــخصیتهادر»عاشــقانه«چن
ویــژهنیســتوفقــطســعیشــدهجلــوه
ــوال ــهمعم ــهک ــرمرف ــیقش ــریاززندگ دیگ
درتلویزیــونکتمــانمیشــود،نشــانداده

ــایشــیک ــل،لباسه ــایمجل شــود.خانهه
وماشــینهایگرانقیمــت،فرمولــیاســتکــه
درسریالســازیترکیــهبســیارمــورداســتفاده
اســتوبــهنظــرمیرســدبــاتوجــهبــهرغبــت
ســریالهای دیــدن بــه ایرانــی بیننــدگان
ترکــی،ســازندگان»عاشــقانه«ســعیکردهانــد
ــره ــببه ــذبمخاط ــرایج ــولب ــنفرم ازای
ســریال جــذاب شــخصیت تنهــا ببرنــد.
ــت ــیدیاس ــنس ــازیهوم ــاب ــان«ب »پیم
کــهقــراراســتنمــککاررابــهعهــدهداشــته
باشــدوســیدیهــمبــهخوبــیازپــسایــن
ــازیدیگــربازیگــران کاربرآمــده؛امــادرکلب

ــد. ــهدلنمیزن ــیب ــدانچنگ چن
سری دوم

ــرای ــهایراب ــوزبرنام ــریالهن ــازندگانس س
اعــالم ایــنســریال ســاختســریدوم
بــا ســریال فــروش اگــر امــا نکردهانــد؛
پیشبینیهــایخودشــانهماهنــگبــوده
ــقانه« ــه»عاش ــدسزدک ــوانح ــد،میت باش

دومــیهــمدرکارباشــد.
ــرسرشــناس ــدادبازیگ ــنتع ــردنای ــعک جم
دریــکســریال،کاربســیارمشــکلیاســتو
ــرایســاخت ــرب ــناث جســارتســازندگانای
ــر ــااگ ــت؛ام ــتودنیاس ــریالیس ــنس چنی
جــدایازمباحــثمالــیســازندگانبــهدنبــال
ســاختاثــریبــاکیفیــتهســتندبهتــراســت
ــذاب ــتانج ــرایداس ــودراب ــوانخ ــامت تم
ــتان ــنداس ــتای ــوندرنهای ــد؛چ صــرفکنن

ــد. ــذبمیکن ــبراج ــهمخاط ــتک اس

مهــدییراحــیتیتــراژفیلــمســینمایی»بیســتویکروزبعــد«
ــر ــناث ــویای ــیقیوموزیکویدئ ــهموس ــد.قطع رامیخوان
ــممنتشــرخواهــد ــازنمایــشعمومــیفیل ــاآغ ــهزودیوب ب

شــد.
»بیســتویکروزبعــد«،نخســتینســاختهســینماییســید
محمدرضــاخردمنــدانبــهتهیهکنندگــیمحمدرضــاشــفاه،از
نیمــهمــرداد9۶بــهســرگروهیپردیــسکــوروشرویپــرده
ــا ــات،حمیدرض ــارهبی ــمس ــنفیل ــد.درای ــینماهامیآی س
آذرنــگ،امیرحســینصدیــق،جــاللفاطمــی،رضــااســتادی،
ســینارازانــیهمــراهبــادوبازیگــرنوجــوان،مهــدیقربانــیو

ــد. ــیمیکنن ــریفی،نقشآفرین ــینش حس
ــتدو ــهدریاف ــقب ــمموف ــنفیل ــازیدرای ــرایب ــیب قربان
پروانــهزریــنبهتریــنبازیگــرنوجــوانازجشــنوارهفیلمهــای

ــانشــد. کــودکونوجــواناصفه

ســودای مســابقه بخــش در بعــد« روز »بیســتویک
ســیمرغســیوپنجمینجشــنوارهفیلــمفجــرحضــورداشــت
ــگاه ــرازن ــمبرت ــزدفیل ــانســینما،نام ــااســتقبالمخاطب وب
ــندر ــمهمچنی ــنفیل ــد.ای ــنوارهش ــنجش ــاگرانای تماش
ــان ــواناصفه ــودکونوج ــایک ــنوارهفیلمه ــیامینجش س
خــوشدرخشــیدوبــادریافــتپنــجپروانــهزریــن،برتریــن

ــنجشــنوارهشــد. ــمای فیل
»بیســتویکروزبعــد«،ملودرامــیاجتماعــیاززندگــی
نوجوانــیبــهنــام»مرتضــی«اســتکــهدرراهتحقــق
میشــود. روبــهرو بســیاری چالشهــای بــا آرزویــش،
فیلــمســینمایی»بیســتویکروزبعــد«بــهکارگردانــی
ســیدمحمدرضــاخردمنــدان،تهیهکنندگــیمحمدرضــاشــفاه
ــده ــاختهش ــدانس ــاخردمن ــیدمحمدرض ــندگیس ونویس

اســت.خبرآنالیــن

ــاریو ــهکارگردانــیداریــوشی پیشتولیــدســریال»هاتــف«ب
ــهای ــمت50دقیق ــهدر10قس ــیک ــتچگین ــینعم تهیهکنندگ
ــی ــدمیشــود،روزهــایپایان ــاهمحــرمتولی ــرایپخــشدرم ب

ــد. ــیمیکن راط
حمیــدگــودرزی،مهــردادضیایــی،محمــدحاتمــی،کمنــد
ــف« ــرانســریال»هات ــمبلوچــیو...بازیگ امیرســلیمانی،کاظ

ــتند. هس
نعمــتچگینــی،تهیهکننــدهایــنســریال،خبــرازانتخــاب
بیــشاز80درصــدازبازیگــراناصلــیســریالدادوگفــت:
یکــی،دونقــشاصلــیمــابــهزودیانتخــابخواهــدشــدوکار
ــود. ــازمیش ــرانآغ ــاهدرته ــرتیرم ــرداریازاواخ تصویرب

چگینــیافــزود:ایــنســریالویــژهمــاهمحــرماســتودرگــروه
فیلــموســریالمرکــزســیمافیلمتولیــدمیشــودتــاازیکــیاز

ــرود. شــبکههایسراســریرویآنتــنب

تهیهکننــدهســریال»بــرادر«افــزود:تهــران)جنــوبشــهر،
ــال( ــراق)کرب ــک(وع ــه،نارم ــرب،صادقی ــهرکغ ــت،ش طرش
ــهدر۷5روز)2 ــتندک ــریالهس ــنس ــیای ــنهایاصل لوکیش
ــد ــهطــولخواه ــنســریالب ــرداریای ــم(کارتصویرب ــاهونی م
انجامیــد.فــروغفروهیــدهایــنســریالرانوشــتهوپیشبینــی
میشــوددردهــهدوممــاهمحــرم،ســریال»هاتــف«روی
آنتــنبــرود.درخالصــهداســتانآمــده:درروزعاشــورا،ابراهیمدر
کربــالبــراثــرحملــهقلبــیمیمیــرد.دختــرش،ریحانــه،پیگیــر
ــهرا ــریریحان ــنپیگی ــدرمیشــود.ای ــامپ ــهناتم ــنگفت آخری
ــا ــد؛ام ــرارمیده ــوئیاشق ــیزناش ــوادهوزندگ رودررویخان
ریحانــهاعتقــادداردکــهعدالــتنمیتوانــددرپشــتدرخانــهآدم
ــن ــدربرمــیدارد.درای ــاموصیــتپ ــردهازابه ــد...اوپ جــابمان
ــهدســت ــدشــخصیتوایمــانخــودرابازســازیکــردهوب رون

ــیآورد.ایســنا م
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معرفی سبک هنری

مینیمالیسم
هنــر مینیمــال )هنــر کمینه گرایــی( یــا 
مینیمالیســم، مکتبــی تجریــدی در نقاشــی 
هرگونــه  کــه  اســت  مجسمه ســازی  و 
بیــان شــخصی در آن حداقــل نگــه داشــته 
می شــود. بــا ایــن هــدف کــه بــه هــر 
ــا  ــرف اعط ــا بی ط ــوری کام ــول، حض محص

ــد.  کن
ســاده  آثــاری  مکتــب  ایــن  نتیجــه 
ــون  ــوا و مضم ــل محت ــه حداق ــتند ک هس
ــی  ــب، تجل ــی مکت ــور اصل ــردارد. مح را درب
ــت  ــه واقعی ــت؛ بلک ــد نیس ــراز هنرمن ــا اب ی
ــه  ــه کار گرفت ــا همــان مــواد ب آن واســطه ی
ــی دیگــر یــک  ــه بیان ــر اســت؛ ب شــده در اث
اثــر هنــری بــه هیــچ چیــز غیــر از خــودش 

کــه  همان طــور  نمی شــود.  داده  ارجــاع 
ــه  ــک اســتا گفت نقــاش مینیمالیســت فران
اســت: »آنچــه می بینیــد همــان اســت کــه 

ــر.«  ــه کمت ــتر و ن ــه بیش ــد، ن می بینی
هنــر مینیمــال در اواخــر دهــه ۵۰ میــادی 
ــای ۶۰  ــر در دهه ه ــور فراگی ــه ط ــد و ب متول
ــن  ــا عناوی ــن ب ــد. همچنی ــکوفا ش و ۷۰ ش
ــم،  ــی، لیِترالیس ــر لفظ ــی آرت، هن ِای بی س
و هنــر  )تقلیل دهندگــی(  ریداکتیویســم 

پس زننــده شــناخته می شــود. 
ــود  ــن ب ــدان مینیمالیســت ای قصــد هنرمن
کــه بازدیدکننــدگان را بــا یــک واکنــش 
ســریع و بــه کلــی تجســمی مواجــه کننــد و 
اجــازه دهنــد تــا عمیقــا کیفیــت رنــگ، فرم، 
تصویــر و فضــا را تجربــه کننــد. ایــن ســبک 

ــو  ــر و بازگ ــایی هن ــت وجوی رمزگش در جس
ــود. در  ــادی آن ب ــاخصه های بنی ــردن ش ک
ــر  ــواد اث ــا( و م ــطه )مدی ــا واس ــر آن ه نظ
حقیقــت آن بــود و ایــن دقیقــا چیــزی بــود 
ــه تصویــر کشــیدنش  کــه هنرمنــد در پــی ب

بــود.
 در ایــن دوره، ایــن فلســفه زیباشناســی 
بــه  انقابــی  بــس  حرکتــی  خالــص، 
ــه  ــیدن ب ــتای رس ــد. در راس ــاب می آم حس
ــام  ــا تم ــد ت ــدد برآمدن ــدف، درص ــن ه ای
اشــاره ها و الهامــات بیــان شــخصی را از 
اثــر حــذف کننــد؛ ماننــد: ترکیب بنــدی، 
پیچیدگــی فــرم، درون مایــه، پیوندهــای 
اســتعاری، سمبولیســم )نشــان پردازی(، 
ــال،  ــوی، تمث ــوی و فرامعن ــاره های معن اش

عاطفــه،  مفهــوم،  پیونــد،  یــا  مرجــع 
ــار  ــر آث ــی، عناص ــیر اجتماع ــاس، تفس احس
ســنتی. از آن بــه بعــد، تمــام انتخــاب 
هنرمنــد ریشــه در قصــد او بــرای حضــوری 
ــود: اســتفاده  ــر ب ــه اث حقیقــت بخشــیدن ب
بــه  هندســی،  فرم هــای  در  وحــدت  از 
ــتباه  ــرایی اش ــا داستان س ــه ب ــه ن ــی ک نوع
گرفتــه شــود، نــه بــا نماینــده ای بــرای 
نمایــش دنیــای بیرونــی. اســتفاده از چرخه 
تک فــام رنگ هــای اصلــی، بــه گونــه ای کــه 
اصلی تریــن و خنثی تریــن باشــند؛ رنــگ 
ــت  ــان حال ــرای بی ــیله ای ب ــوان وس ــه عن ب
یــا احســاس بــه کار گرفتــه نمی شــد، بلکــه 
بــه ســادگی وســیله ای بــود بــرای ترســیم و 

ــا. ــردن فض ــن ک معی

،،
یــا  کــردن مخاطــب  فــرض   ســاده 
آشنایی نداشتن نویسندگان با بطن 
ســریال های  شــده  باعــث  جامعــه 
مــا کمتریــن شــباهت را بــه زندگــی 

معمــول مــردم داشــته باشــند

نگاهی به سریال »عاشقانه« 

نه چندان عاشقانه

ا�ن �ن ا�ب ک�ت

۴۲ اندیشه ناب
نویسنده لمارک ورنون

قیمت 119000 تومان
نشر نشر نو        

آستریکس و پیکت ها
نویسنده ژان ایو فری

قیمت 15000 تومان
نشر سامر          

کِی ۲؛ زندگی و مرگ در 
خطرناک ترین کوه دنیا

نویسنده اد ویسترز- دیوید رابرتز
قیمت 31 هزار تومان
نشر سبزان         

»هاتف« اواخر تیرماه کلید می خوردمهدی یراحی، خواننده تیتراژ »بیست ویک روز بعد« شد
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مدارس »نشان استاندارد« 
می گیرند

معــاون آمــوزش متوســطه وزارت آمــوزش و پــرورش گفــت: 
ــزه  ــا ســازمان اســتاندارد کــه مســئول برگــزاری جای ــرا ب اخی
ــرای  ــا ب ــم ت ــو کردی ــت، گفت وگ ــران اس ــت در ای ــی کیفی مل
ســال 96 مــدارس مــا هــم توســط ســازمان اســتاندارد 
ارزیابــی شــوند و آن هــا کــه بــه مراحــل نهایــی راه می یابنــد، 
نشــان های ملــی اســتاندارد را دریافــت کننــد. علــی زرافشــان 
دربــاره درجه بنــدی مــدارس متوســطه اظهــار کــرد: در قالــب 
ــم.  ــدی می کنی ــدارس را درجه بن ــت، م ــی مدیری ــرح تعال ط
وی افــزود: اخیــرا بــا ســازمان اســتاندارد کــه مســئول 
ــو  ــت، گفت وگ ــران اس ــت در ای ــی کیفی ــزه مل ــزاری جای برگ
ــه  ــت ک ــی کیفی ــش مل ــال 96 در همای ــرای س ــا ب ــم ت کردی
آبان مــاه برگــزار می شــود، مــدارس مــا هــم توســط ســازمان 
اســتاندارد ارزیابــی شــوند و آن هــا کــه بــه مراحــل نهایــی راه 
ــد.  ــت کنن ــتاندارد را دریاف ــی اس ــان های مل ــد، نش می یابن
معــاون آمــوزش متوســطه وزارت آمــوزش و پــرورش بــا بیان 
اینکــه امســال همــه مــدارس دوره اول و دوم متوســطه تحت 
ــر حســب  ــن مــدارس ب ــد، گفــت: ای ــرار می گیرن پوشــش ق

شــاخص های برنامــه تعالــی درجه بنــدی خواهنــد شــد. 
زرافشــان عنــوان کــرد: در مدارســی کــه مجــری برنامــه تعالی 
ــم کــه در آن شــاخصه ها  ــع کردی هســتند دفترچه هایــی توزی
و مالک هــای عمــل فرآیندهــای موجــود در مدرســه کــه 
ــری،  ــی، یادگی ــم از یادده ــی را اع ــد عموم ــامل 9 فرآین ش
ــی  ــاء، نظــام اداری مدرســه، عملکــرد تحصیل مشــارکت اولی
دانش آمــوزان و یــک فرآینــد خــاص هنرســتان های فنــی و 

حرفــه ای اســت، تعییــن کردیــم. ایســنا

 شماره گذاری خودروهای 
گران قیمت خارجی

ســخنگوی ناجــا از شــماره گذاری خودروهــای وارداتــی ثبــت 
 ســفارش شــده از ســوی پلیــس راهنمایــی و رانندگــی خبــر 
داد. ســردار ســعید منتظرالمهــدی دربــاره شــماره گذاری 
ــرد:  ــار ک ــی اظه ــت خارج ــی و گران قیم ــای آمریکای خودروه
خودروهایــی کــه ثبــت ســفارش شــده باشــند توســط پلیــس 

ــد. ــد ش ــماره گذاری خواه ــور ش راه
ــا بیــان اینکــه هرگونــه قوانیــن در ایــن حــوزه توســط   وی ب
می شــود،  انجــام  تجــارت  و  معــدن  و  صنعــت  وزارت 
ــماره گذاری  ــع ش ــور قط ــه ط ــا ب ــور ناج ــس راه ــت: پلی گف
خودروهایــی را کــه از طریــق وزارت صنعــت، معــدن و تجارت، 
ثبــت ســفارش شــده باشــند، انجــام خواهــد داد و چنانچــه 
ورود خودروهــا از مبــادی رســمی باشــد و مغایــر بــا قوانیــن 
نباشــد، هیــچ مشــکلی در ایــن زمینــه وجــود نــدارد. بــه گفتــه 
ــون مصــوب  ــر اســاس قان ــدی در حــال حاضــر ب منتظرالمه
مجلــس شــورای اســالمی، واردات خودروهــا، دارای ضوابــط 
و آیین نامه هــای مشــخص اســت و پلیــس در موضــوع 
شــماره گذاری خودروهــا هیــچ تفســیری نداشــته و بــر 

اســاس آیین نامه هــای شــفاف عمــل می کنــد. 
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه پلیــس هیــچ اصــراری بــرای انجــام 
ــدارد، تصریــح کــرد:  بــه هرآنچــه  اقدامــات فراتــر از قانــون ن
قانــون بــر عهــده نیــروی انتظامــی قــرار داده، عمــل خواهیــم 

کــرد. پلیــس

جامعه
 ثبت نام پرهزینه 

در مدارس هیئت امنایی
هماننــد  همــواره  دانش آمــوزان  ثبت نــام  مشــکالت 
ســال های گذشــته وجــود دارد و تغییــر نکــرده اســت.  
بــه  مردمــی  مشــارکت های  توســعه  »آیین نامــه  طبــق 
دولتــی  مــدارس  امنایــی«،  هیئــت  مدیریــت   شــیوه 
ــه  ــورای مدرس ــت ش ــه درخواس ــرایط ب ــد ش ــاز واج و خّیرس
ــا منطقــه  و تأییــد شــورای آمــوزش و پــرورش شهرســتان ی
بــه صــورت هیئــت امنایــی اداره می شــوند. هــدف از هیئــت 
امنایــی کــردن مــدارس دولتــی نیــز »ارتقــای کیفیــت 
ــب و توســعه  ــدارس، جل ــی م ــای آموزشــی و تربیت برنامه ه
ــور  ــداث و اداره ام ــن در اح ــی و خّیری ــارکت های مردم مش
مــدارس، تقویــت نظــام مدیریتــی، مالــی و اجرایــی مــدارس 
مبتنــی بــر گســترش عدالــت آموزشــی و پیمان ســپاری 
مدیریــت مــدارس« عنــوان شــده اســت. مدارســی هســتند 
ــای  ــام از اولی ــگام ثبت ن ــا هن ــتند، ام ــی نیس ــه غیردولت ک
دانش آمــوزان شــهریه های میلیونــی دریافــت می کننــد؛ 
ــق  ــی ح ــت امنای ــدارس هیئ ــه م ــت ک ــی اس ــن در حال ای
دریافــت پــول بــه صــورت اجبــاری را ندارنــد، امــا همــه ســاله 
ایــن اتفــاق می افتــد. مدیــران مــدارس به دلیــل اینکــه وزارت 
ــد،  ــان ســرانه ای پرداخــت نمی کن ــه آن ــرورش ب آمــوزش و پ
ــر  ــد. ه ــران می کنن ــود را جب ــن کمب ــا ای ــب خانواده ه از جی
ــه  ــی ب ــدارس دولت ــوی م ــتی از س ــای درخواس ــال پول ه س
ــی  ــوان مال ــود و از ت ــته می ش ــال گذش ــش از س ــب بی مرات

ــت. مهــر ــارج اس ــز خ ــوزان نی ــاء دانش آم اولی

دستور رئیس هالل احمر برای 
پیگیری حقوق شهدای هالل احمر

ــت:  ــر گف ــالل احم ــت ه ــان جمعی ــازمان جوان ــس س رئی
ــواده شــهدای داوطلــب هــالل احمــر اســتان زنجــان در  خان
اقدامــی ارزشــمند باقــی هزینه هــای مراســم بــرای شــهدای 
ــا در  ــد ت ــدا کردن ــت اه ــه جمعی ــر را ب ــالل احم ــب ه داوطل
ــه شــود. مســعود  راســتای فعالیت هــای بشردوســتانه هزین
حبیبــی دربــاره حمایت هــای ســازمان جوانــان هــالل احمــر از 
خانواده هــای دو امدادگــر داوطلــب هــالل احمــر کــه چنــدی 
پیــش در یــک عملیــات امدادرســانی در زنجــان جــان خــود 
را از دســت داده بودنــد، اظهــار داشــت: مســئله ای کــه بــرای 
مــن بســیار ارزشــمند و شــایان احتــرام بــود ایــن اســت کــه 
خانــواده ایــن دو شــهید اعــالم کردنــد کــه باقــی هزینه هایــی 
را کــه قــرار بــود بــرای مراســم ترحیــم صــرف کننــد، بــه هــالل 
ــت  ــات جمعی ــتای اقدام ــا در راس ــد ت ــدا می کنن ــر اه احم

هزینــه شــود. ایــن نــگاه بســیار ارزشــمند اســت. 
حبیبــی اضافــه کــرد: ریاســت جمعیــت هــالل احمــر دســتور 
پیگیــری و مکاتبــه بــا مســئوالن ذی ربــط را از طــرف نماینــده 
مقــام معظــم رهبــری در هــالل احمــر داده تــا پیگیــر 
ــود  ــان خ ــه ج ــزان ک ــن عزی ــدگان ای ــی از بازمان حمایت های
ــام  ــند و تم ــد، باش ــت داده ان ــت از دس ــتای خدم را در راس
مزایــای شــهدا بــرای ایــن افــراد لحــاظ شــود. خبــر فارســی

کوتاه حوادث 

بخشش پدر قاتل از سوی فرزندان
ــان  ــه 9 ســال پیــش همســرش را در جری ــرد کلیدســاز ک م
ــود، در  ــل رســانده ب ــه قت ــا چاقــوی آشــپزخانه ب مشــاجره ب
حالــی کــه یــک قــدم بــا چوبــه دار فاصلــه داشــت، بــه دلیــل 
ــار  ــا ب ــال یافــت ت ــه دادگاه انتق ــای دم ب مــرگ یکــی از اولی

دیگــر محاکمــه شــود. 
متهــم در دادگاه گفــت: »زنــم قربانــی بداخالقــی ام شــد و من 
هرگــز خــودم را نخواهــم بخشــید. امــا بــاور کنیــد وقتــی او 
ــون  ــگار خشــم و جن ــودم. ان ــادی نب را کشــتم، در شــرایط ع

جلــوی چشــمانم را گرفتــه بــود.« 
ــت  ــا درخواس ــه و ب ــل، محاکم ــه قت ــراف ب ــس از اعت او پ
اولیــای دم بــه قصــاص محکــوم شــد. او یــک قــدم بــا چوبــه 
ــن  ــه ای ــش جــان ســپرد و ب ــه مادرزن ــه داشــت ک دار فاصل

ــد.  ــه می ش ــاره محاکم ــد دوب ــب بای ترتی
صبــح یکشــنبه در جریــان محاکمــه دوم، فرزنــدان ایــن مرد، 
اولیــای دم مقتــول، بــا ایــن شــرط کــه پدرشــان تــا آخــر عمر 
ــا آن هــا هیــچ تماســی نداشــته باشــد، او را بخشــیدند. در  ب
ــا توجــه بــه شــرایط روحــی  پایــان جلســه، قضــات دادگاه ب
متهــم و درخواســت فرزندانــش، وارد شــور شــدند تــا حکــم را 

صــادر کننــد. جــام نیــوز

دستگیری فرد مظنون به قتل مادر 
و دختر حمیدیه ای

فرمانــدار حمیدیــه گفــت: بــه دنبــال کشــف اجســاد مــادر 
ــان  ــا ایــن جری ــاط ب ــون در ارتب و دختــری یــک نفــر مظن
ــه واســطه اظهــارات و اقرارهایــی کــه  دســتگیر شــد کــه ب
داشــت، دالیلــی محکــم علیــه وی بــه دســت آمــده اســت. 
ــک  ــا ی ــوالن ب ــواده مقت ــت: خان ــواری پور گف ــور س عاش
ــروی  ــه نی ــر را ب ــدن زن و دخت ــد ش ــر ناپدی ــه تأخی هفت

انتظامــی اطــالع می دهنــد. 
وی افــزود: نیــروی انتظامــی نیــز پــس از ردیابــی آخریــن 
تمــاس زن و دختــر ناپدیدشــده، شــخصی را کــه در ایــن 
رابطــه مشــخص می شــود دخالــت داشــته، دســتگیر 

ــت.  ــرج اس ــیر خس ــاکنان مس ــه از س ــد ک می کنن
فرمانــدار حمیدیــه توضیــح داد: فــرد مظنــون در اعترافــات 
ــا  ــا ت ــول را تنه ــرد مقت ــه دو ف ــود ک ــی می ش ــه مدع اولی
ــس از  ــه پ ــدارد ک ــا ن ــری از آن ه ــانده و خب ــیری رس مس
بازجویی هــای اولیــه ایــن فــرد بــا قیــد ضمانــت آزاد  شــد. 
ــد زن و  ــدن جس ــدا ش ــس از پی ــه داد: پ ــواری پور ادام س
دختــر ناپدیدشــده دادســتان شهرســتان حمیدیــه دســتور 

ــاره مظنــون را داد.  دســتگیری دوب
فرمانــدار حمیدیــه در پایــان بــا اشــاره بــه اعترافــات فــرد 
مظنــون بــه نقــل از گــزارش نیــروی انتظامــی بیــان کــرد: 
ــش  ــرد: پی ــراف ک ــتگیری اعت ــس از دس ــون پ ــرد مظن ف
ــگل  ــین در جن ــده، ماش ــر ناپدیدش ــاندن زن و دخت از رس
ــم  ــدا کن ــم وســیله ای پی ــی کــه رفت خامــوش شــد و زمان
تــا ماشــین را بکشــد، در بازگشــت متوجــه شــدم خانــم و 

ــد.  ــود، مــکان را تــرک کردن دختــری کــه همراهــش ب
گفتــه می شــود مــادر و دختــر از اهالــی حمیدیــه هســتند؛ 
ضمــن اینکــه هنــوز انگیــزه قتــل مشــخص نشــده و 

ــه دارد. فــارس ــه ادام ــن زمین ــات در ای تحقیق

کنش    وا

قائم مقام سازمان نظام پرستاری   
در حال حاضر 185 دانشکده پرستاری دولتی و غیردولتی 
داریم و ساالنه 12 هزار نفر فارغ التحصیل می شوند؛ این در 

حالی است که در بعضی از شهرستان ها از 120 دانش آموخته 
فقط امکان جذب 15 نفر است؛ بنابراین بهانه وزارت بهداشت 

مبنی بر اینکه کمبود کادر پرستاری داریم، درست نیست.

 معاون آموزش متوسطه 
وزیر آموزش و پرورش   

در راستای جلوگیری از بروز چالش هایی که سال گذشته 
وجود داشت، تفویض اختیار به استان ها در هدایت 

تحصیلی، تهیه دستورکار ها و ارسال به استان ها، ورود 
نمرات خردادماه دانش آموزان به سیستم و تعریف 

الیه های نظارتی از تدابیری است که امسال در راستای 
تسهیل فرآیند هدایت تحصیلی انجام شد تا این امر با 

آرامش برگزار شود.

 مدیر کل دفتر مسکن و مهندسی 
کمیته امداد   

۳0 تا 60 درصد درآمد مددجویان کمیته امداد صرف تأمین 
مسکن می شود و ما مصمم هستیم در یک برنامه پنج 

ساله مشکل مسکن مددجویان را حل کنیم؛ اما نمی توانیم 
همه اعتبارات مسکن را فراهم کنیم و الزم است از طرفیت 

حامیان هم استفاده کنیم؛ زیرا خیران زیادی هستند که 
آمادگی دارند در تأمین مسکن نیازمندان مشارکت کنند.

مدیر عامل گروه خودروسازی سایپا   
شرکت سیتروئن در حال حاضر شرکت سایپا - سیتروئن 
شده و دیگر شرکت سیتروئن نیست. تا پایان سال جاری 

نیز از نخستین محصول این شرکت رونمایی می شود. 
سهم سایپا در این قرارداد 50 درصد و سهم سیتروئن نیز 

50 درصد برابر است.

 امید نوری، عضو هیئت علمی 
دانشگاه شهید بهشتی   

آبیاری فضای سبز نباید هنگام ظهر انجام شود؛ البته 
گاهی اوقات به دلیل کمبود نیروی انسانی و امکانات، 

زمان آبیاری گیاهان اجتناب ناپذیر است. در حال حاضر 
حسگرهایی وجود دارد که زمان آبیاری گیاه را تشخیص 
و به دستگاه فرمان آبیاری می دهد. متاسفانه در زمینه 

هوشمندسازی فضای سبز هیچ گونه اقدامی تاکنون انجام 
نشده است.

رئیس شبکه هپاتیت ایران   
ریشه کنی هپاتیت سی در ایران تا سال 1۴10 جزو 

اهداف نظام سالمت است. خوشبختانه دانش فنی، 
نیروی انسانی مجرب، امکانات تشخیصی و درمان های 
دارویی مؤثر و ارزان تولیدشده در داخل کشور به راحتی 
در دسترس بوده و امکان تحقق این امر بیش از پیش 
میسر شده است. خوشبختانه در حال حاضر دستورکار 

نحوه تشخیص و درمان در کشور مورد استفاده پزشکان 
و مورد تأیید بیمه ها قرار گرفته و هزینه کمتری به بیماران 

تحمیل می شود.

گروگانگیری 2 میلیاردی رنگ خون گرفت

چنــدی قبــل مــردی بــا پلیــس گــراش تمــاس گرفــت 
و از ربــوده شــدن پــدرش کــه پیرمــردی ثروتمنــد بــود، 
ــدرم  ــروز پ ــن مــرد مدعــی شــد: عصــر دی ــر داد. ای خب
بــرای خریــد از خانــه خــارج شــد و چنــد ســاعت بعــد، 
ــت و  ــا گوشــی همراهــم تمــاس گرف ــرد ناشناســی ب م

گفــت کــه او را ربــوده اســت. 
ابتــدا حرف هــای ایــن مــرد را بــاور نکــردم، امــا وقتــی او 
گوشــی تلفنــش را بــه پــدرم داد و صــدای او را شــنیدم، 
فهمیــدم کــه پــدرم در دام آدم ربایان اســیر شــده اســت. 
ــر  ــه اگ ــرد ک ــدم ک ــرد ناشــناس تهدی ــه داد: م وی ادام
ــد  ــم، او را خواه ــرار ده ــرا ق ــان ماج ــس را در جری پلی
ــرای  ــا ب ــت دارم ت ــاعت وق ــه ۴8 س ــت ک ــت و گف کش
ــا  ــه آن ه ــم و ب ــه کن ــان تهی ــارد توم آزادی اش 2 میلی
ــدرم را نخواهــم  ــر ایــن صــورت دیگــر پ ــردازم؛ در غی بپ
دیــد. پــس از ایــن تمــاس، از آنجایــی کــه تصــور 
ــر  ــت او خب ــاید از سرنوش ــدرم ش ــت پ ــردم دوس می ک
دارد، راهــی خانــه آن هــا شــدم؛ امــا وی مدعــی شــد کــه 
ــد کــه  ــازار برون ــه ب ــد ب ــرای خری ــدرم ب ــا پ ــوده ب قــرار ب
ــه کــه کاری برایــش  ــا گفتــن ایــن جمل در بیــن راه او ب
پیــش آمــده، از وی خداحافظــی کــرده و رفتــه اســت. 
ــد کــه چــه  ــده و نمی دان بعــد از آن هــم دیگــر او را ندی

بالیــی ســرش آمــده اســت. 
ــن  ــه بهتری ــوران ک ــرد، مام ــن م ــارات ای ــس از اظه پ
تماس هــای  روی  تمرکــز  را  معمــا  ایــن  راه حــل 
ــاید  ــا ش ــتند ت ــار نشس ــه انتظ ــد ب ــان می دیدن آدم ربای
در تماس هــای بعــدی، بــه ســرنخی از متهمــان دســت 
یابنــد. چنــد روز از ربــوده شــدن مــرد ثروتمنــد گراشــی 
ــا  ــود. ب ــان نب ــری از آدم ربای ــوز خب ــود و هن ــته ب گذش
توجــه بــه اعــالم ایــن شــکایت مامــوران کالنتــری 
تحقیقــات اولیــه را انجــام دادنــد و ســپس پرونــده بــه 

ــد.  ــال ش ــی ارس ــس آگاه پلی
بــا توجــه بــه حساســیت موضــوع بــا دســتورات قضایــی 
ــس  ــده پلی ــوران زب ــژه ای از مام ــپ وی ــده اکی صادرش
شناســایی  درخصــوص  یافتنــد  مأموریــت  آگاهــی 

ــد. ــدام کنن ــروگان اق ــان و آزادی گ ــگاه آدم ربای مخفی
در حالــی کــه تحقیقــات در ایــن خصــوص ادامــه 
فــرد  خانــواده  بــا  دوبــاره  گروگانگیــران  داشــت، 
ربوده شــده تمــاس گرفتنــد و ضمــن تهدیــد آن هــا 
مبلــغ درخواســتی را بــار دیگــر 2 میلیــارد تومــان اعــالم 

ــران و  ــودن گروگانگی ــه ای ب ــه حرف ــه ب ــا توج ــد. ب کردن
پیچیدگــی اقدامــات آن هــا، اقدامــات مأموریــن پلیــس 
آگاهــی کــه بــه صــورت شــبانه روزی تحقیقــات پرونــده 
را انجــام می دادنــد بــا بن بســت مواجــه شــد تــا اینکــه 
ــول و  ــت پ ــرای دریاف ــده ب ــرد ربوده ش ــواده ف ــا خان ب
آزادی گــروگان قــرار گذاشــتند و بــا وجــودی کــه پســر 
فــرد ربوده شــده در محــل قــرار حاضــر شــده بــود، امــا 
بــه دلیــل تــرس از گرفتــار شــدن در محاصــره مأموریــن 
ــود  ــب ب ــوه مراق ــاالی ک ــه در ب ــران ک ــی از گروگانگی یک
ــی  ــاس تلفن ــی تم ــد و ط ــر نش ــرار حاض ــل ق در مح
ــرد.  ــد ک ــده را تهدی ــرد ربوده ش ــواده ف ــدت خان ــه ش ب
تحقیقــات گســترده پلیــس درخصــوص شناســایی 
ــه  ــا اینک ــت ت ــه داش ــان ادام ــان همچن ــن آدم ربای ای
مامــوران باخبــر شــدند جســد پیرمــردی در بیابان هــای 
گــراش پیــدا شــده. بــا اعــالم ایــن گــزارش مامــوران بــه 
ــی کــه درون  محــل عزیمــت و جســد مــردی را در حال

ــد.  ــف کردن ــود کش ــودروش ب خ
بازپــرس  دســتور  بــه  دقیــق صحنــه  بررســی  بــا 
جســد ایــن مــرد بــرای تعییــن علــت فــوت بــه 
پزشــکی قانونــی انتقــال یافــت. در ادامــه مامــوران بــه 
پرونده هــای مفقــودی پرداختنــد و پــی بردنــد کــه ایــن 
ــه قتــل  ــد اســت کــه ب ــه مــرد ثروتمن ــوط ب جســد مرب

ــت. ــیده اس رس
 سر نخی از آدم ربایان

بــا توجــه بــه قتــل ایــن مــرد مســیر تحقیقــات مامــوران 
وارد مرحلــه و فصــل تــازه ای شــد. در بازرســی از خــودرو 
یــک نامــه کشــف شــد کــه بــر روی آن مبلــغ 2 میلیــارد 

تومــان نوشــته شــده بــود.
کارآگاهــان جنایــی کــه تحقیقــات گســترده ای را بــرای 
ردیابــی آدم ربایــان شــروع کــرده بودنــد، بــا کاغــذی کــه 
بــه دســت آمــده بــود، توانســتند یــک نفــر را شناســایی 
کننــد. تیمــی از کارآگاهــان راهــی مخفیــگاه ایــن مــرد 
و بــا همــکاری پلیــس ایــن اســتان موفــق شــدند 
اطالعــات بیشــتری از گروگانگیــر بــه دســت آورنــد 
ــب  ــن ترتی ــه ای ــد. ب ــایی کنن ــگاه وی را شناس و مخفی
ایــن محــل محاصــره و در یــک عملیــات ضربتــی 
متهــم دســتگیر شــد. در حــال حاضــر تحقیقــات دربــاره 
افشــای راز ســر بــه مهــر ایــن ماجــرا و اینکــه آیــا کســی 
ــوده یــا خیــر، ادامــه دارد. آفتــاب نیــوز ــا او همدســت ب ب

پژوهش هــای  مرکــز  دفتــر حقوقــی  مدیــر 
مجلــس دربــاره کاهــش مجــازات اعــدام بــرای 
مرتکبــان جرائــم مرتبــط بــا مــواد مخــدر گفــت: 
بــا مصوبــه روز یکشــنبه، کســانی کــه بــه  دلیــل 
فقــر و بیــکاری مرتکــب جــرم شــده اند، اعــدام 

نخواهنــد شــد. 
ــدگان مجلــس شــورای اســالمی،  ــا رأی نماین ب
ــدام  ــازات اع ــش مج ــرح کاه ــت ط ــک فوری ی
ــید.  ــب رس ــه تصوی ــدر ب ــواد مخ ــن م محکومی
ــک  ــاق ی ــرح الح ــب »ط ــه در قال ــن مصوب ای
مــاده بــه قانــون مبــارزه بــا مــواد مخــدر« 
شــد  بررســی  مجلــس  در  دیــروز   صبــح 
و پــس از ارائــه نظــرات موافــق و مخالــف 
ــا  ــه تصویــب رســید. ایــن طــرح ب نماینــدگان ب
182 رأی از مجمــوع 2۴5 نماینــده حاضــر در 

ــید.  ــب رس ــه تصوی ــس ب مجل
همچنیــن نماینــدگان بــا ارجــاع ایــن مــاده 
ــتر  ــی بیش ــرای بررس ــیون ب ــه کمیس ــده ب واح
نیــز موافقــت کردنــد. بــر اســاس کلیــات مــاده 
ــون اضافــه شــد:  ــه قان واحــده ۴6 کــه امــروز ب
ــدر در  ــواد مخ ــا م ــط ب ــم مرتب ــان جرائ »مرتکب
مــوارد زیــر مفســد فــی االرض محســوب شــده 
ــد در  ــس اب ــدام و حب ــه اع ــوارد ک و در ســایر م
ــال  ــش از 25 س ــه بی ــده اند، ب ــه ش ــر گرفت نظ
تــا ۳0 ســال حبــس درجــه یــک محکــوم 

می شــوند:
ــا حداقــل  الــف – مــواردی کــه مباشــر جــرم ی
یکــی از شــرکا حیــن ارتــکاب ســالح گــرم 
همــراه داشــته یــا ســالح گــرم یــا ســرد کشــیده 

باشــد.
اســاس  بــر  مرتکــب  کــه  مــواردی  ب- 
مــاده 18 ایــن قانــون یــا مــاده 1۳0 قانــون 
ــه  ــروه مجرمان ــته گ ــالمی سردس ــازات اس مج

باشــند. ســازمان یافته 
پ – مــواردی کــه مرتکــب ســابقه محکومیــت 
بــه اعــدام یــا 10 ســال حبــس یــا بیــش از آن یا 
ــه علــت  ــدن دســت کم 5 ســال حبــس ب گذران
ارتــکاب جرائــم موضــوع قانــون مــواد مخــدر را 

داشــته باشــد.
ــواد  ــردن م ــا وارد ک ــد ی ــا تولی ــاخت ی ت – س
بــه کشــور  قانــون  ایــن  مــاده 8  موضــوع 
مشــروط بــه آنکــه بیــش از … کیلوگــرم باشــد.
همچنیــن بــر اســاس تبصــره ذیــل ایــن مــاده 
ــون  ــن قان ــوع ای ــم موض ــاره جرائ ــده درب واح
ــب  ــال دارد، مرتک ــش از دو س ــس بی ــه حب ک

ــی  ــی را ط ــازات قانون ــل مج ــد حداق ــا بای الزام
ــره  ــز تبص ــه ج ــدت، ب ــن م ــر از ای ــد و کمت کن
مــاده ۳8 ایــن قانــون، مشــمول معافیــت، 
تخفیــف، تبدیــل، آزادی مشــروط، مرخصــی 
ــد  ــی نخواه ــای ارفاق ــایر نهاده ــدان و س از زن
شــد. در صورتــی کــه حکــم بــه مجــازات بیــش 
دادگاه  باشــد  قانونــی  مجــازات  حداقــل  از 
ــس  ــس را پ ــازات حب ــی از مج ــد بخش می توان
از گذرانــدان حداقــل مجــازات قانونــی بــه مــدت 
10 تــا 15 ســال تعلیــق کنــد و ایــن قانــون 
ــی  ــی فعل ــت قطع ــدگان محکومی ــامل دارن ش

نیــز می شــود.« 
ایــن مــاده واحــده پــس از بررســی دوبــاره 
ــات در  ــی جزئی ــی و بررس ــیون قضای در کمیس
صحــن علنــی مجلــس و همچنیــن اعــالم 
نظــر شــورای نگهبــان بــه قانــون قطعــی تبدیــل 

ــد. ــد ش خواه
 نظرات کارشناسی موافقان و 

مخالفان طرح
ــی  ــر حقوق ــر دفت ــی، مدی ــالم محب حجت االس
مرکــز پژوهش هــای مجلــس شــورای اســالمی 
کــه در صحــن علنــی مجلــس در این بــاره 
ســخن می گفــت، بــا بیــان اینکــه بــا توجــه بــه 
ــتگاه های  ــی دس ــه و بعض ــوه قضائی ــرات ق نظ
دیگــر، مــا از ابتــدا بــا ایــن تغییــر موافــق 
ــن  ــه ای ــی ها ب ــس از بررس ــزود: پ ــم، اف نبودی
نتیجــه رســیدیم کــه می تــوان در قانــون تغییــر 

داد. 

وی بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر کســی 
ــت:  ــدارد، گف ــد ن ــرح تردی ــن ط ــات ای در کلی
ــات  ــد پــس از تصویــب کلی ــدگان می توانن نماین
ــات  ــر در جزئی ــال نظ ــرای اعم ــرح، ب ــن ط ای
پیشــنهادات خــود را ارائــه دهنــد. دکتــر خدایــار، 

نماینــده قــوه قضائیــه، نیــز در ایــن جلســه 
افزایــش  موافــق  گفــت: دســتگاه قضایــی 
محکومیت هــا نیســت و نگرانــی مــا ایــن اســت 
ــان  ــدام قاچاقچی ــازات اع ــش مج ــا کاه ــه ب ک
ــواد  ــاق م ــش قاچ ــث افزای ــدر، باع ــواد مخ م

ــیم. ــدر باش مخ
ــم  ــدگان می خواهی ــه از نماین ــان اینک ــا بی وی ب
ــرم  ــه ج ــکاب ب ــه اول ارت ــرای دفع ــد وزن ب قی
ــون  ــل قان ــا اص ــا ب ــت: م ــد، گف ــر دهن را تغیی
موافقیــم؛ امــا معتقدیــم بایــد دوبــاره بــه 
کمیســیون قضایی ارجــاع داده شــود.میرکوهی، 
نماینــده دولــت، نیــز اعــالم کــرد کــه بــا کلیــات 

ــت. ــق اس ــرح مواف ــن ط ای
نقــوی  حســینی، ســخنگوی کمیســیون امنیــت 
ــن  ــی ای ــر منف ــه نظ ــاره ب ــا اش ــز ب ــی، نی مل
ــدی  ــاره طــرح گفــت: در جمع بن کمیســیون درب
و تطبیــق مزایــا و معایــب ایــن طرح، کمیســیون 
امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی بــا ایــن طرح 

مخالفــت کــرد. 
وی بــا بیــان اینکه مجــازات ســنگین بازدارندگی 
ایجــاد می کنــد، گفــت: کمیســیون امنیــت ملــی 
معتقــد اســت کــه بــا کاهــش مجــازات اعــدام 
بــرای قاچاقچیــان مــواد مخــدر، توزیــع و تولیــد 

مــواد مخــدر بیشــتر خواهــد شــد.
ســخنگوی کمیســیون ملــی نیــز خواســتار 
ــی  ــیون های تخصص ــه کمیس ــاره ب ــاع دوب ارج

ــد. ش
ــز  ــی، نی ــیون قضای ــخنگوی کمیس ــوروزی، س ن
در موافقــت بــا ایــن طــرح گفــت: کســانی 
ــد  ــرح کار کرده ان ــن ط ــر روی ای ــا ب ــه ماه ه ک
ــتند.  ــابقه هس ــات خوش س ــزو قض ــی ج همگ
تنــدروی در بحــث اعــدام مــواد مخــدر فایــده ای 
ــدر  ــواد مخ ــاق م ــش قاچ ــث کاه ــدارد و باع ن

نمی شــود. 
وی بــا بیــان اینکــه »مــا بنــا نداریــم کــه اعــدام 
ــدر  ــواد مخ ــوداگران م ــان و س ــرای قاچاقی را ب
حــذف کنیــم و آن ها کمــاکان محارب هســتند«، 
تصریــح کــرد: مــا می گوییــم اگــر کســی بــرای 
ــلحانه  ــدام مس ــد و اق ــتگیر ش ــار دس ــن ب اولی
ــس  ــازات حب ــا مج ــد ب ــود، بای ــداده ب ــام ن انج
مواجــه شــود و در صــورت قاچــاق دوبــاره، طعــم 

ــد.  ــنگین را بچش ــای س مجازات ه
ــا بیــان اینکــه  ســخنگوی کمیســیون قضایــی ب
مــواد مخــدر  قاچاقچیــان سازماندهی شــده 
همــواره بــا گرفتــن وکالی مجــرب و خــرج 

کــردن پــول از مجــازات اعــدام می گریزنــد 
ــواد  ــن م ــرای حاملی ــدام ب ــازات اع ــت: مج گف

ــت. ــتی نیس ــازات درس ــدر، مج مخ
 رفت وآمد چندباره طرح کاهش 

مجازات اعدام
پیــش از ایــن، یــک بــار دیگــر نیــز طــرح 
ــدام در دســتورکار صحــن  کاهــش مجــازات اع
ــب  ــس از تصوی ــه پ ــود ک ــه ب ــرار گرفت ــی ق علن
دربــاره  متعــدد  نظــرات  آن  واحــده  مــاده 
بندهایــی از ایــن مــاده ســبب شــد تــا دوبــاره به 
کمیســیون قضایــی و حقوقــی بــرای اصالحــات 

تخصصی تــر ارجــاع داده شــود.
ــان  ــرایط مجرم ــرح ش ــن ط ــاع ای ــس از ارج پ
بــرای کاهــش مجــازات اعــدام بــه گونــه ای 
ــورد  ــم خ ــی رق ــی و حقوق ــیون قضای در کمیس
کــه قیــد وزن بــرای تولیــد، توزیــع، حمــل، 
نگهــداری و وارد کــردن مــواد مخــدر بــه کلــی از 
مجــازات اعــدام حــذف و اعــدام تنهــا مشــمول 
ــانی  ــدر و کس ــواد مخ ــاق م ــرکرده های قاچ س
ــب  ــرم مرتک ــالح گ ــتفاده از س ــا اس ــه ب ــد ک ش
ــت  ــات دس ــه دفع ــا ب ــوند ی ــرم می ش ــن ج ای
ــار دســتگیر شــده اند. ــد ب ــه ایــن کار زده و چن ب

ــه  ــاره ایــن طــرح ب ــا اصــالح ایــن مــوارد، دوب ب
ــی  هیئت رئیســه جهــت بررســی در صحــن علن
ارســال شــد؛ امــا حــذف قیــد »تولیــد، توزیــع، 
حمــل، نگهــداری و وارد کــردن مــواد مخــدر 
جهــت تعییــن مجــازات اعــدام« مخالفــان 
زیــادی داشــت کــه از جملــه آن هــا می تــوان بــه 
برخــی متولیــان مبــارزه بــا مــواد مخــدر، برخــی 
مســئوالن قــوه قضائیــه، وزارت دادگســتری 
و دادســتانی کل کشــور اشــاره کــرد کــه بــر 
ــازات  ــن مج ــت تعیی ــد وزن« جه ــن »قی تعیی
اعــدام تأکیــد داشــتند. انتقــادات بــه ایــن طــرح 

ــار  باعــث شــد تــا ایــن طــرح دوبــاره و بــرای ب
ــت  ــی جه ــی و حقوق ــه کمیســیون قضای دوم ب
اصــالح ارجــاع داده شــده و پــس از بررســی بــه 

ــود. ــال ش ــس ارس ــه مجل هیئت رئیس
 کسانی که به دلیل فقر و بیکاری جرم 

مرتکب شدند، اعدام نمی شوند
حجت االســالم جلیــل محبــی، نویســنده طــرح 
کاهــش اعــدام در جرائــم مــواد مخــدر در ایــن 
بــاره گفــت: بــا ایــن مصوبــه مجلــس، کســانی 
ــرم  ــب ج ــکاری مرتک ــر و بی ــل فق ــه ذلی ــه ب ک

ــد. ــد ش ــدام نخواهن ــده اند، اع ش
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بیشــتر مرتکبیــن جرائم 
ــت فقــر  ــه عل ــب مــرز ب ــژه ل مــواد مخــدر به وی
بــه ایــن جرائــم دســت می زننــد و قاچاقچیــان 
ــح  ــد، تصری ــی از مجــازات مصــون می مانن اصل
کــرد: اعــدام بــرای ایــن افــراد بازدارنــده نیســت 

و بایــد چــاره دیگــری اندیشــیده می شــد. 
دکتــر محبــی بــا بیــان اینکــه یــک جــوان 
ــال او  ــه اش را در قب ــت وظیف ــه دول ــکاری ک بی
انجــام نــداده، نبایــد بــه دلیــل یــک خطــا اعدام 
شــود و بایــد بــه او فرصــت بازگشــت داد، گفــت: 
حقیقتــا کاری کــه ایــن جــوان انجــام داده، 

ــت.  ــی االرض نیس ــاد ف فس
پژوهش هــای  مرکــز  دفتــر حقوقــی  مدیــر 
ــاده  ــن م ــزود: ای ــس شــورای اســالمی اف مجل
در  و  شــد  آن کار  روی  ماه هــا  قانونــی کــه 
مجلــس بــه تصویــب رســید، مجازات هــای 
ــوع  ــه ن ــا توجــه ب ــواد مخــدر را ب ــه م ــوط ب مرب

می کنــد.  متناسب ســازی  ارتکابــی  جــرم 
وی افــزود: تکــرار جــرم، جرائــم ســازمان یافته، 
ــلحانه  ــاق مس ــودکان و قاچ ــتفاده از ک سوءاس
اعــدام و باقــی مــوارد حبس هــای طوالنی مــدت 

را بــه دنبــال خواهــد داشــت.

موافقت مجلس با کلیات طرح کاهش مجازات اعدام برای مواد مخدر

اعدام،شاید وقتی دیگر

،،
بیشــتر مرتکبیــن جرائــم مــواد مخــدر به ویژه 
لــب مــرز بــه علــت فقــر بــه این جرائم دســت 
می زننــد و قاچاقچیــان اصلــی از مجــازات 
مصــون می ماننــد. اعــدام بــرای ایــن افــراد 
دیگــری  چــاره  بایــد  و  نیســت  بازدارنــده 

اندیشــیده می شــد

راز قتــل زن ســالخورده را ۳0 ســال در دل خــود نگــه داشــت 
و بــرای هیــچ کــس، جــز خواهــرش بازگــو نکــرد. رحیــم آن 
زمــان 17 ســال بیشــتر نداشــت. وسوســه اجــاره کــردن مغازه 
ــایه  ــرزن همس ــای پی ــرقت پول ه ــه س ــا نقش ــد ت ــث ش باع

را بکشــد.
او دربــاره ایــن جنایــت می گویــد: آن موقــع حــدود 17 ســاله 
ــای خــودم ایســتادم. دوچرخــه ای  ــی روی پ ــودم. از کودک ب
داشــتم کــه بــا آن کار می کــردم. روزی چنــد باکــس ســیگار 
ــا میــدان آزادی  ــاد ت ــا دوچرخــه ام از یاغچی آب می گرفتــم و ب
می بــردم و می فروختــم. پــس از چنــد مــاه ۴0 هــزار تومــان 
ــه  ــی ک ــا زمان ــدرم دادم ت ــه پ ــول را ب ــن پ ــردم. ای ــع ک جم
مغــازه ای بــرای معاملــه پیــدا کنــم. مدتــی گذشــت و مــن در 
ــم  ــا پول ــدم. می خواســتم ب ــازه ای مناســب دی ــاد مغ نازی آب
آن را رهــن کنــم و لــوازم آرایشــی بفروشــم، امــا پــدرم از دادن 
پــول خــودداری کــرد و ســر همیــن موضــوع بــا هــم اختــالف 
ــه دســت آورده  ــا ســختی ب ــول را ب ــن آن پ ــم. م ــدا کردی پی

ــی کــه دارم. ــا معلولیت ــژه ب ــودم، به وی ب
 علت معلولیت شما چیست؟

در سه سالگی تب کردم و پای راستم معلول شد.
 وقتی پدرتان پولتان را نداد، چه کردید؟

به عبدل آباد رفتم تا پیش خواهرم زندگی کنم.
 مدرسه را هم رها کردید؟

ــه  ــده ام. بعــد از آن ب ــی بیشــتر نخوان ــا ســوم راهنمای مــن ت
ــردم. ــل ک ــرک  تحصی ــردن، ت ــل کار ک دلی

 چطور متوجه شدید زن سالخورده همسایه در 
خانه اش پول نقد دارد؟

ــزار  ــوری ۳50 ه ــک موت ــش ی ــد روز پی ــت چن ــرم گف خواه
تومــان بــرای او آورده. ایــن را هــم گفــت کــه خانــواده اش در 

ــد. ــی می کن ــا زندگ ــتند و تنه ــتان هس شهرس
 یعنی به شما اطالع داد یا تحریکتان کرد؟

نمی توانــم بگویــم تحریکــم کــرد؛ چــون خــودم عقــل 
ــدازم؛  ــرم بین ــردن خواه ــر را گ ــم تقصی ــتم. نمی خواه داش
ــون  ــه زد، مقصــر اســت؛ چ ــی ک ــان حرف ــد هم ــا او در ح ام

دســت کم 10 ـ 15 ســال از مــن بزرگ تــر بــود.
 چند روز بعد به فکر سرقت افتادی؟

ــش  ــردم. پی ــر ک ــا فک ــرقت پول ه ــه س ــب ب ــام آن ش تم
ــم و  ــش می ده ــی روم، هل ــه اش م ــه خان ــم ب ــودم گفت خ
پــس از ســرقت پول هایــش، مغــازه ای اجــاره می کنــم. 
ــر شــویم  ــا هــم درگی اصــال فکــرش را هــم نمی کــردم کــه ب

ــد. ــی رخ ده و قتل
 قتل چطور اتفاق افتاد؟

و  بــود  چیــده  علــف  دســته ای  مقتــول  بــود.  صبــح 
ــی  ــود. وقت ــاز ب ــاط ب ــرد. در حی ــزش بب ــرای ب می خواســت ب
ــان آذری پرســید: اینجــا چــه  ــه زب ــد و ب وارد شــدم، مــرا دی

هــی؟ می خوا
 بــه ســمتم آمــد. در دســتش جســم تیــزی مثــل چاقــو بــود. 
درگیــر شــدیم و مــرا هــل داد. روی زمیــن افتــادم. چاقــو هــم 
از دســتش افتــاد. آن را برداشــتم. در کشــمکش بودیــم کــه 

خــون روی لباســم پاشــید.
 زن 70 ساله کشته شد؟

وقتــی چاقــو بــه دســتش خــورد، ترســیدم جیــغ بزنــد و همه 

ــه او زدم.  ــر ب ــه دیگ ــد ضرب ــن چن ــرای همی ــر شــوند؛ ب باخب
خــودش را بــه حمــام رســاند. آنجــا بــا یــک پارچــه دســتش 

را بــه شــیر آب بســتم و یــک ضربــه دیگــر هــم زدم. 
ســپس همــه جــا را زیــر و رو کــردم، امــا هیــچ پــول و طالیــی 

ــه نبود. در خان
 پیش از قتل، احتمال درگیری می دادی؟

نه؛ من فقط برای سرقت رفته بودم.
 تا آن موقع از چاقو استفاده کرده بودی؟

نه، اصال اهل دعوا نبودم.
 وقتی پولی پیدا نکردی، به خانه خواهرت 

برگشتی؟
ــوض  ــی ام را ع ــای خون ــم و لباس ه ــرم رفت ــه خواه ــه خان ب
کــردم. ماجــرا را بــه او گفتــم و ســریع بــه یاغچی آبــاد پیــش 

پــدرم برگشــتم.
 چه شد که چند سال بعد ازدواج کردی؟ عذاب 

 وجدان نداشتی؟
در تمــام ایــن مــدت عــذاب وجــدان داشــتم و کابــوس 
ــز  ــا هــر چی ــد اســمش را عشــق ی ــدم. شــما می توانی می دی
دیگــر بگذاریــد. مــن دو بــار ازدواج کــردم و از دو همســرم، دو 

پســر و یــک دختــر هفــت ماهــه دارم.
 خانواده ات از ماجرای قتل خبر نداشتند؟

نــه؛ فقــط خواهــرم می دانســت و بــا سوءاســتفاده از آن 
ــر ارث  ــدم س ــور ش ــه مجب ــوری ک ــرد؛ ط ــد می ک ــرا تهدی م
مقابلــش کوتــاه بیایــم. او بعدهــا ماجــرا را بــه یکــی دیگــر از 

ــت. ــم گف ــم ه خواهرهای
 بعد از قتل به جرم دیگری دستگیر نشدی؟

ــت  ــت. دس ــم ریخ ــه ه ــی ام ب ــرا زندگ ــن ماج ــس از ای پ
ــی از  ــه یک ــا اینک ــد ت ــراب می ش ــی زدم، خ ــر کاری م ــه ه ب
آشــناهای دورم بــه مــن پیشــنهاد داد در فــروش مــواد مخدر 
شــریکش شــوم. بــه دلیــل همیــن خــالف، یــک بار دســتگیر 

شــدم و شــش مــاه بــه زنــدان افتــادم.
 چرا هیچ وقت خودت را تسلیم نکردی؟

تصمیم داشتم، اما نتوانستم.
 چطور بازداشت شدی؟

ــتگیرم  ــوران دس ــه مام ــودم ک ــینم ب ــا ماش ــردد ب ــال ت در ح
ــد. کردن

 فکر می کردی یک روز به اتهام قتل دستگیر 
شوی؟

ــرد. در  ــم را می گی ــول دامن ــون مقت ــک روز خ ــتم ی می دانس
ایــن ۳0 ســال، دســت بــه هــر کاری زدم، شکســت خــوردم. 
حتــی یــک بــار بــه دلیــل بدهــکاری ناچیــز به زنــدان افتــادم.

 از کاری که کردی، پشیمانی؟
از وقتــی دســتگیر شــده ام، از کابوس هایــی کــه ســراغم 
می آمدنــد، خــالص شــده ام؛ امــا می دانــم بــه دلیــل جرمــی 
کــه انجــام داده ام، بایــد مجــازات شــوم. هــر حکمــی برایــم 

ــرم. ــود، می پذی ــادر ش ص
 فکر می کنی بزرگ ترین خطایی که مرتکب 

شده ای، چیست؟
ــواده ام  ــرای خان ــن کار ب ــا ای ــالخورده. ب ــان زن س ــل هم قت
ــه  ــه ب ــودم ک ــه خ ــا ب ــن نه تنه ــد. م ــار آم ــه ب ــی ب بی آبروی

ــردم. رکنــا ــم ک ــم ظل ــواده ام ه خان

جنایت برای 350 هزار تومان
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رئیس دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان در استان اصفهان در گفت وگو با کیمیای وطن مطرح کرد: 

شورای نگهبان، تنها مفسر قانون اساسی
P.Sharifi@eskimia.ir

پروانه شریفیکیمیای وطن

شــورای نگهبــان قانــون اساســی از جملــه نهادهــای 
نظارتــی نظــام جمهــوری اســامی ایــران اســت. 

ــاد را  ــن نه ــل ای ــور کام ــه ط ــردم ب ــی از م ــاید برخ ش
نشناســند، امــا وظایــف بســیار خطیــری دارد و بــه عبارتــی 

ــت.  ــاب اس ــام و انق ــظ اس حاف
ــن  ــد قوانی ــورا، تأیی ــن ش ــف ای ــن وظای ــی از مهم تری یک
ــد  ــه تأیی ــی ب ــه اگــر قانون ــه طــوری ک مجلــس اســت؛ ب
شــورای نگهبــان نرســد، قابلیــت اجــرا نــدارد. ایــن شــورا 
ــه  ــر فقی ــش نف ــته و ش ــدان برجس ــر حقوق ــش نف را ش
ــری و  ــا را رهب ــه فقه ــد ک واجدالشــرایط تشــکیل می دهن
ــد.  ــه منصــوب می کنن ــوه قضائی ــان را رئیــس ق حقوقدان
ایــن  از وظایــف  انتخابــات  هــم، یکــی  بــر  نظــارت 
ــن  ــا ای ــان را ب ــب مــردم شــورای نگهب ــه اغل شوراســت ک
ــم  ــه زع ــه ب ــه همیش ــی ک ــند؛ انتخابات ــه می شناس وظیف
ــف، حاشــیه هایی هــم داشــت.  ــراد و گروه هــای مختل اف
بــرای بررســی بیشــتر ایــن موضوعــات و آشــنایی بیشــتر 
بــا شــورای نگهبــان بــه دفتــر ایــن شــورا در اســتان 
اصفهــان رفتیــم و بــا دکتــر مرتضــی طبیبــی بــه گفت وگــو 
نشســتیم. دکتــر مرتضــی طبیبــی، عضــو هیئــت علمــی 
گــروه حقــوق دانشــگاه اصفهــان اســت کــه میزبــان مــا و 

ــای وطــن شــد.  ــان کیمی ــان مخاطب میهم
 قدری از پایه و اساس شورای نگهبان بگویید 

شــورای نگهبــان صادقانــه در طــول ســال بــه نظــام 
و انقــاب خدمــت می کنــد. امــروز ســالروز تشــکیل 
شــورای نگهبــان اســت. دربــاره شــورای نگهبــان صحبــت 
ــنایی  ــم آش ــیار ک ــا آن بس ــردم ب ــده و م ــم ش ــیار ک بس
ــات و رد  ــا انتخاب ــان را ب ــورای نگهب ــتر ش ــد و بیش دارن

می شناســند.  صاحیت هــا 
از دو منظــر می تــوان بــه اهمیــت یــک موضــوع پــی بــرد: 
ــان  ــری مخالف ــت و موضع گی ــی حّساســیت و مخالف یک
کــه نشــان دهنده  جایــگاه اثرگــذار آن موضــوع در مغایــرت 
ــن و  ــد و تبیی ــری تأکی ــت و دیگ ــان اس ــداف آن ــا اه ب
هشــدارهای موافقــان دلســوز کــه بــه اهمیــت و نقــش آن 

ــا اصــرار می کوشــند.  ــد و ب آگاهن
ــات  ــن موضوع ــی از همی ــان، یک ــورای نگهب ــگاه ش جای
اســت. کفــار و منافقیــن هــم تــاش می کننــد دقیقــا در 
همیــن مقطــع آن را تحــت فشــار قــرار دهنــد تــا نتوانــد 

ــه خــودش را کامــل انجــام دهــد.  وظیف
بنــده معتقــدم یکــی از نهادهایــی کــه از بــدو تأســیس آن 
ــتند  ــه می خواس ــی ک ــون اساس ــرگان قان ــس خب در مجل
قانــون را تأســیس کننــد، مــورد هجمــه واقــع شــد، 
شــورای نگهبــان اســت. طبیعــی اســت کــه نهادهایــی کــه 
ــظ،  ــد، در حف ــل کردن ــمن را تحم ــه دش ــترین هجم بیش

ــی  ــش بی بدیل ــامی نق ــاب اس ــداوم انق ــداری و ت نگه
ــد.  دارن

ــان  ــورای نگهب ــف ش ــریح وظای ــه وارد تش ــش از اینک پی
ــات امــام  ــد کــه در زمــان حی ــرای نســل جدی بشــویم، ب
خمینــی)ره( نبودنــد یــا کــودک بودنــد و امــام)ره( 
را بــه عنــوان شــخصیتی بــزرگ و عارفــی بی بدیــل 

می کنــم.  ارائــه  توضیحاتــی  می شناســند، 
در انقــاب مشــروطه وقتــی قانــون اساســی مشــروطیت 
ــس  ــذاری مجل ــه قانونگ ــل اینک ــه دلی ــد، ب ــن ش تدوی
شــورای ملــی بــا شــرع اســام مغایــر نباشــد، شــورایی را 
پیش بینــی کــرده بودنــد کــه متشــکل باشــد از تعــدادی از 
فقهــای طــراز اول کــه این هــا مصوبــات مجلــس را ببیننــد 
و هــر کــدام از مصوبــات مجلــس کــه مغایــر بــود، از اعتبار 
بیفتــد. ریشــه شــورای نگهبــان در متمــم قانــون اساســی 
وجــود داشــته، امــا نگذاشــتند عملــی شــود. حــال هــم 
هــر قانونــی را کــه شــورای نگهبــان تأییــد نکنــد، نمی تــوان 
اجــرا کــرد. شــورای نگهبــان هــم ضامــن اســامی بــودن 
نظــام و هــم ضامــن تــداوم جمهــوری بــودن نظــام اســت. 

 چه کسانی شورای نگهبان را تشکیل 
می دهند؟ 

شــورای نگهبــان از شــش فقیــه و شــش حقوقــدان 
تشــکیل شــده و طبــق قانــون ایــن افــراد موازیــن 
شــرعی و قانونــی را مــد نظــر قــرار می دهنــد. ایــن 
ــکاتی دارد و  ــان تش ــورای نگهب ــت و ش ــی اس ــاد اصل نه
ــی و  ــکده حقوق ــف پژوهش ــتردگی وظای ــل گس ــه دلی ب
شــورای مشــورتی فقهــی هــم راه انــدازی شــد. همچنیــن 
ــد  ــود دارن ــی وج ــای حقوق ــم در زمینه ه ــاورینی ه مش
و مشــاوره می دهنــد. در کل اســتان ها دفاتــر نظــارت 
و بازرســی انتخابــات شــورای نگهبــان وجــود دارد کــه در 
طــول ســال فعــال هســتند و بــازوی شــورای نگهبــان در 
ــه جــز شــورا های شــهر و روســتا  ــات ب ــر انتخاب نظــارت ب

ــتند.  هس
 شورای نگهبان چه وظایفی دارد؟ 

ــه  ــان قســمتی اســت ک قســمت ارزشــمند شــورای نگهب
دیــده نمی شــود و مــردم آن را درک نمی کننــد کــه همــان 

مصوبــات مجلــس اســت. 
مجمــوع قوانیــن مجلــس را بایــد شــورای نگهبــان تأییــد 
ــا آن قوانیــن بتوانــد عملــی شــود. ایــن مشــروح  کنــد ت
ــه ارزشــمندی  ــک گنجین ــان ی ــرات در شــورای نگهب مذاک

حقوقــی  رشــته های  در  کــه  کســانی  بــرای  اســت 
تحقیــق و تحصیــل می کننــد و در حــال پژوهــش در 
ــد  ــام بای ــت از نظ ــرای صیان ــتند. ب ــی هس ــوق عموم حق
دقــت کنیــم کــه هیــچ مصوبــه ای در مجلــس مغایــر بــا 
قانــون اساســی تصویــب نشــود و ایــن مصوبــات مغایــر 
ــی را  ــث فقه ــند. بح ــم نباش ــام ه ــن اس ــکام دی ــا اح ب
شــش نفــر فقیــه جامع الشــرایط بررســی می کننــد. 
مفســر قانــون اساســی هــم شــورای نگهبــان اســت؛ ایــن 
ــد  ــد ببین ــه می خواه ــی ک ــت. کس ــی اس ــوع مهم موض
قوانیــن بــر اســاس قانــون اساســی اســت یــا خیــر، بایــد 

ــد.  ــون را تفســیر کن ــد قان خــودش بتوان
 این روند صیانت فقط در کشور ما هست یا 

در سایر کشورها هم وجود دارد؟ 
در  و  نــدارد  ایــران  بــه  اختصــاص  نگهبــان  شــورای 
فعالیــت  زیــادی  نام هــای  بــا  مختلــف  کشــورهای 
می کنــد. در بعضــی کشــورها هــم قــوه قضائیــه آن کشــور 

وظایــف شــورای نگهبــان را انجــام می دهــد. 
تخریــب  اســتکبار  خواســته  می فرماینــد  رهبــری 
شــورای نگهبــان اســت و وقتــی دشــمن اســام و ملــت 
می خواهــد نهــادی را تخریــب کنــد، از اینجــا هــم بایــد بــه 

ــم.  ــی ببری ــتر پ ــگاه آن بیش ــت و جای اهمی
 از وظایف شورای نگهبان، رد یا قبول 

مصوبات مجلس را برشمردید؛ آیا وظایف 
دیگری هم دارد؟ 

ســه وظیفــه عمــده شــورای نگهبــان را می تــوان تأییــد یــا 
ــون  ــس شــورای اســامی، تفســیر قان ــات مجل رد مصوب
اساســی و نظــارت بــر انتخابات مختلــف دانســت. قوانین 
نیــاز نیســت منطبــق باشــند، فقــط نبایــد مغایــر باشــند. 
ــا  ــر کج ــه  ه ــم ک ــد بگوی ــی بای ــون اساس ــیر قان در تفس
ــون اساســی داشــته  ــه تفســیر قان ــاز ب کــه ســایر قــوا نی
باشــند، بایــد نظــر شــورای نگهبــان را جویــا شــوند. تنهــا 
انتخاباتــی کــه شــورای نگهبــان بــر آن نظارتــی نمی کنــد، 
انتخابــات شــوراهای اســامی شــهر و روستاســت. نظــارت 
بــر انتخابــات هــم دو بخــش دارد: یــک بخــش بــه تأییــد 
ــل  ــه مراح ــر کلی ــش دوم ب ــا و بخ ــت کاندیداه صاحی
اجــرای انتخابــات برمی گــردد. ایــن نظــارت عــام، مطلــق 

و اســتصوابی اســت. 
 چرا حتما باید نظارت شورای نگهبان 

استصوابی باشد؟ 

نظــارت  می شــود  نباشــد،  اســتصوابی  نظــارت  اگــر 
اطاعــی کــه آن هــم ثمــری نــدارد. اثــر عملــی را نظــارت 
ــد.  ــال کن ــات را ابط ــد انتخاب ــه می توان ــتصوابی دارد ک اس
ــا  ــی ب ــدارد. برخ ــری ن ــد، تأثی ــی باش ــط اطاع ــر فق اگ
ــارت  ــد نظ ــند می خواهن ــانه ای و عوام پس ــات رس توجیه
ــون  ــر اســاس قان ــد، امــا اگــر ب اســتصوابی را حــذف کنن

ــت.  ــم الزم اس ــیار ه ــه بس ــم ک ــم، می بینی ــگاه کنی ن
 کسانی که قانون گذاری می کنند، خودشان 

مگر قانون را نمی دانند؟ شاید برخی  بگویند خود 
شورای نگهبان قانون وضع کند، پس مجلس 

می خواهیم چکار؟ نظر شما چیست؟ 
ــت و  ــح دول ــاس لوای ــر اس ــامی ب ــورای اس ــس ش مجل
نیازهــای جامعــه و تشــخیص خــودش قانــون می گــذارد. 
همــه  کاندیداهــا حقــوق نمی داننــد و در حوزه هــای 
ــد.  ــد مهندســی و پزشــکی تخصــص دارن ــی مانن مختلف
ــب  ــون تصوی ــه قان ــای جامع ــه نیازه ــه ب ــا توج ــا ب آن ه
می کننــد و تمرکزشــان هــم بــر روی همیــن مــوارد اســت. 
آن عــده مجتهــد یــا قانونــدان اثــر کلــی بــر رأی مجلــس 
ــری  ــوارد را پیگی ــن م ــی ای ــد مرجع ــس بای ــد؛ پ ندارن
ــد  ــدگان تأکی ــی از نماین ــت قاطع ــر اکثری ــد. حــال اگ کن
ــان  ــون تصویــب شــود، شــورای نگهب ــن قان ــد کــه ای دارن
ــر  ــت و اگ ــد نیس ــل تأیی ــل قاب ــن دالی ــه ای ــد ب می گوی
مجلــس بــاز هــم تأکیــد داشــته باشــد کــه فــان قانــون 
بایــد تصویــب شــود، در ایــن مــورد بــرای تعییــن تکلیــف، 
پرونــده بــه مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام مــی رود تا 
نظــر نهایــی اعــام شــود و هــم مجلــس و هــم شــورای 
نگهبــان بایــد از نظــر مجمــع اطاعــت کننــد؛ مثــا خــوردن 
گوشــت گوســفند مــرده حــرام اســت، ولــی اگــر کســی 
در بیابــان باشــد و چنیــن گوشــتی را پیــدا کنــد و نخــورد، 
ــادی،  ــه یــک آب ــا برســد ب ــی اگــر بخــورد ت ــرد، ول می می
ــده نگــه دارد. چنیــن مقتضیــات  ــد خــودش را زن می توان
زمانــی در مجمــع، تصمیم گیــری می شــود. در کل در 
ــان را  ــورای نگهب ــرات ش ــع نظ ــوارد مجم ــیاری از م بس

تأییــد کــرده اســت. 
 چه نیازی به تفسیر قانون اساسی است؟ 

ــی  ــر کس ــن؛ ه ــار م ــد ی ــود ش ــن خ ــی از ظ ــر کس ه
احتمــال دارد از قانــون برداشــت خــودش را بکنــد و بایــد 
ــد و  ــی را بزن ــرف نهای ــد ح ــی باش ــک مرجع ــر ی در آخ

ــد.  ــون باش ــیرکننده قان تفس

 از قوانین انتخاباتی بگویید؛ برخی معتقدند 
این قوانین خالی از اشکال نیست. 

ــی دارد.  ــات ایرادات ــون انتخاب ــه، همین طــور اســت؛ قان بل
ــرت  ــه مغای ــد ک ــد بگوی ــط می توان ــان فق ــورای نگهب ش
ــودن و خــوب  ــد ب ــدارد و ب ــا ن ــون و اســام دارد ی ــا قان ب
بــودن قانــون کاری بــه شــورای نگهبــان نــدارد. اگــر طبــق 
فــان قانــون وضعیــت اقتصــادی بــه هــم ریخــت، مقصــر 
ــه  ــا ب ــان و مغایرت ه ــورای نگهب ــه ش ــت، ن ــس اس مجل

ــود.  ــوط می ش ــورا مرب ــن ش ای
ــه  ــئولیت کلی ــت و مس ــذار نیس ــان قانونگ ــورای نگهب ش
ــه  ــس شــورای اســامی اســت. در کلی ــا مجل ــا ب قانون ه
قوانیــن انتخاباتــی ایراداتــی داریــم؛ مثــا شــرایط دقیقــی 
ــام  ــوند، اع ــدا ش ــد کاندی ــه می خواهن ــانی ک ــرای کس ب
نمی شــود. طبــق ایــن قانــون برخــی بــرای مضحکــه کــردن 
نظــام و شــهرت طلبی می آینــد و کاندیــدا می شــوند و 
ــاص و  ــرایط خ ــد. ش ــرح می کنن ــم آن را مط ــانه ها ه رس
ویــژه ای از ســوی مجلــس اعــام شــد کــه شــورای نگهبــان 
ــه نظــرم می رســد تأییــد صاحیــت افــراد  آن را رد کــرد؛ ب
ــس  ــت و مجل ــان اس ــورای نگهب ــار ش ــرا در اختی منحص
حــق نــدارد شــرایطی بــرای ریاســت جمهــوری مشــخص 
ــان در اولیــن  ــه مــن اعتقــاد دارم شــورای نگهب ــد. البت کن
فرصــت ممکــن بایــد وقــت بگــذارد و شــرایط کلــی را کــه 
ــوری  ــت جمه ــای ریاس ــرای کاندیداه ــی ب ــون اساس قان
ــر  ــراد محدودت ــره اف ــا دای ــد ت ــر کن ــرده، ریزت مشــخص ک
شــود و تفســیر خــود را از قانــون اساســی بــه وزارت کشــور 
ــه طــور کلــی مســئولیت وظیفــه صاحیــت  ــد. ب ــاغ کن اب
ــا  ــا ب ــوری صرف ــای ریاســت جمه ــای کاندیداه و ویژگی ه

شــورای نگهبــان اســت. 
 اخباری مبنی بر وجود تخلفات و جرائمی در 

انتخابات اخیر منتشر شد. این اخبار صحت 
دارد؟ 

تخلفاتــی از ســوی برخــی مســئوالن اتفــاق افتــاد و 
ــم  ــا و جرائ ــان، گزارش ه ــورای نگهب ــه ش ــر وظیف ــا ب بن
انتخاباتــی بــه دســتگاه قضایــی اســتان منعکــس شــده 
و در حــال رســیدگی اســت کــه گــزارش مفصلــی از ســوی 
ــد  ــه خواه ــوم ارائ ــه عم ــان ب ــتان اصفه ــتری اس دادگس

شــد. 
جلســات مختلفــی در کل اســتان داشــتیم کــه بــا 
ــده  ــا در آین ــات برخــورد شــود ت ــن تخلف ــا ای ــت ب قاطعی

ــد و  ــده باش ــراد بازدارن ــایر اف ــراد و س ــن اف ــرای همی ب
ــکاب  ــی از ارت ــون، بازدارندگ ــت اجــرای قان فلســفه ضمان
ــی  ــای ضعیف ــت اجراه ــه ضمان ــت. البت ــف اس ــه تخل ب
ــت  ــن ضمان ــن بهتری ــر م ــه نظ ــه ب ــده ک ــی ش پیش بین
اجــرا بــرای تخلفــات ایــن اســت کــه مقامــات حکومتــی 
و ناظــران و مجریــان کــه مرتکــب تخلــف شــوند، بایــد از 
ــر  ــه بازدارنده ت ــی منفصــل شــوند ک ــات دولت ــه خدم کلی
از حبــس و جریمــه اســت یــا دســت کم ممنوعیــت 
مشــاغل حســاس و مربــوط بــه انتخابــات در دســتورکار 

ــرد.  ــرار بگی ق
 انتخابات که در حضور ناظران برگزار 

می شود؛ پس چرا این مشکالت به وجود آمد؟ 
ــد از آن  ــه بای ــات وجــود دارد ک ــون انتخاب ــه ای در قان نکت
رفــع ابهــام شــود. نظــرات ناظــران شــورای نگهبــان بایــد 
ــد.  ــته باش ــتری ارزش داش ــن دادگس ــدازه ضابطی ــه ان ب
اصــوال بایــد یــا مــدرک باشــد یــا ضابــط باشــد کــه ببینــد 
و بــرای او محــرز شــود. اگــر پلیــس ببینــد کســی تخلــف 
می کنــد مدرکــی نیــاز نیســت و طبــق نظــر پلیــس، فــرد 
خاطــی جریمــه می شــود. ناظریــن شــورای نگهبــان هــم 
ــر  ــدار تذک ــده فرمان ــه نماین ــد ب ــزارش می دهن ــی گ وقت
ــان  ــر هم ــی ب ــام قضائ ــد مق ــرد، بای ــه نک ــم و توج دادی
ــر  ــی اگ ــد؛ ول ــوم کن ــدار را محک ــده فرمان ــاس نماین اس
ــا آن فــرد ناظــر برخــورد  ــد ب خــاف ایــن ثابــت شــد بای

و مجــازات شــود. 
 چرا به شورای نگهبان هجمه می شود؟ 

ــا وظایــف و  ــل آن کم اطاعــی اســت. افــراد ب یکــی از عل
قانــون آشــنا نیســتند و انتظــارات اشــتباهی دارنــد. هــر 
ــا  ــرد الزام ــراد می گی ــان ای ــورای نگهب ــه ش ــه ب ــی ک کس
ــم  ــواردی ه ــک م ــت. ی ــاب نیس ــام و انق ــف نظ مخال
وجــود دارد کــه توضیــح آن بــرای مــردم در همــان لحظــه 
وجــود نــدارد. روابــط عمومــی شــورای نگهبــان بایــد 
خیلــی بیــش از چیــزی کــه امــروز هســت تقویــت شــود 
تــا مجمــوع فعالیت هــای شــورای نگهبــان را تبلیــغ کنــد 
و بایــد از مجلــس هــم بیشــتر ایــن کار را انجــام بدهــد. 
مشــکل بعــدی ایــن اســت کــه شــورای نگهبــان همیشــه 

ــد از  ــراد بای ــد. اف ــاع کن ــودش دف ــودش از خ ــد خ بای
شــورای نگهبــان دفــاع کننــد تــا هجمه هــای ناجوانمردانــه 

تضعیــف شــود. 
 به عنوان سوال آخر بفرمایید به نظر شما 

برگزاری انتخابات توسط دولت مستقر می تواند 
شائبه ای مبنی بر اعمال نفوذ در انتخابات ایجاد 

کند یا خیر؟ راهکار چیست؟ 
مجــری انتخابــات، وزارت کشــور و فرمانــداران یــک دولــت 
مســتقر می خواهنــد انتخابــات را برگــزار کننــد. ایــن 
ــت و  ــه اس ــه و بی طرفان ــا منصفان ــه آی ــت ک ــوالی اس س
آیــا اعمــال نفــوذ می شــود یــا خیــر؟ ایــن ابهامــی اســت 
کــه برخــی می گوینــد نهــادی جــدای از دولــت باشــند و 
برگزارکننــدگان کاری بــه قــوه مجریه نداشــته باشــد. یعنی 
ــر  ــات حــذف شــود و زی ــزاری انتخاب وزارت کشــور از برگ
نظــر رهبــری بــا نظــارت هــر ســه قــوه برگــزار شــود؛ ایــن 
یــک نظــر اســت. مــا می گوییــم پیشــنهاد دیگــری هــم 
هســت کــه می گویــد در همیــن قانــون موجــود قانونگــذار 
ــی  ــود؛ یعن ــل نمی ش ــه آن عم ــا ب ــرده، ام ــی ک پیش بین
بــا برگــزاری انتخابــات توســط وزارت کشــور ایــن ابهامــات 
برطــرف شــود. قانــون می گویــد هیئــت اجرایــی انتخابــات 
ــا  ــت؛ مث ــردم اس ــن م ــن و معتمدی ــکل از منتخبی متش
ــردم را  ــن م ــر از معتمدی ــی نف ــان س ــداری اصفه فرمان
بــه هیئــت نظــارت شهرســتان معرفــی می کنــد کــه اگــر 
تأییــد شــدند آن هــا 9 نفــر را از بیــن خودشــان بــه عنــوان 
ــر  ــن ســی نف ــد. االن ای ــی انتخــاب می کنن ــت اجرائ هیئ
ــات هــم  ــد کــه گاهــی اوق ــداران انتخــاب می کنن را فرمان
ــی  ــداری معرف ــه فرمان ــا ب ــی گروه ه ــراد را برخ ــن اف ای
ــد  ــی می کن ــرادی را معرف ــم اف ــداری ه ــد. فرمان می کنن
ــدار در  ــت. فرمان ــازگار اس ــودش س ــت خ ــا وضعی ــه ب ک
ــس  ــک رأی دارد و رئی ــت و ی ــر اس ــی دبی ــت اجرای هیئ

نیســت. ایــن ابهامــات بایــد برطــرف شــود. 
 اولین چیزی را که با شنیدن این کلمات به 

ذهنتان می رسد، بیان کنید. 
آیت هللا جنتی: مرد خدا / قانون: واژه ای مقدس 
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»آگهی مزایده عمومی«

)آگهی تجدید مناقصه عمومی(

نوبت دوم

نوبت دوم

شهرداری فوالدشهر به استناد مصوبه شماره 4/95/2184 مورخ 95/12/18 شورای اسامی 
شهر در نظر دارد تعداد 2 پاک از اراضی حوزه 5 سایت مرکزی به شماره پاکهای 5/16 

و 5/14 را با کاربری تجاری خدماتی گردشگری از طریق مزایده عمومی و بصورت نقدی 

به متقاضیان و با قیمت پایه کارشناسی به فروش برساند. متقاضیان فرصت دارند تا آخر 

وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 96/5/5 جهت اطاع از شرایط و شرکت در مزایده به 

واحد امور قراردادهای شهرداری فوالدشهر مراجعه نمایند.

سرعتگیر  نصب  و  آسفالت  لکه گیری  دارد  نظر  در  فوالدشهر  شهرداری 
از طریق مناقصه عمومی به شرکتهای  را  آسفالتی سطح شهر فوالدشهر 
واجد شرایط واگذار نماید. داوطلبان می توانند جهت آگاهی از شرایط و 
دریافت اسناد مناقصه تا تاریخ 96/5/5 به واحد امور قراردادهای شهرداری 

مراجعه نمایند.

عباس مرادی  -  شهردار فوالدشهر

عباس مرادی  -  شهردار فوالدشهر

خســرو معتضــد، تاریخ نــگار ایرانــی، در دیــدار بــا 
شــهردار اصفهــان، اصفهــان را مینیاتــور شــهرهای 
ایــران معرفــی کــرد و گفــت: ایــن شــهر را بایــد روی 

ــت. ــگاه داش ــم ن چش
بــه گــزارش کیمیــای وطــن بــه نقــل از اداره ارتباطــات 
معتضــد  خســرو  اصفهــان،  شــهرداری  رســانه ای 
تاریخ نــگار و پژوهشــگر تاریــخ بــا مهــدی جمالی نــژاد 

ــرد. ــو ک ــدار و گفت وگ ــان دی ــهردار اصفه ش
ایــن مجری کارشــناس رشــته تاریــخ برنامه هــای 
ــا  ــه بلدیه ه ــان اینک ــا بی ــدار ب ــن دی ــی در ای تلویزیون
ــار  ــد، اظه ــی دارن ــابقه ای طوالن ــران س ــخ ای در تاری
کــرد: نخســتین بلدیه هــا در شــهرهایی ماننــد تبریــز 
و اصفهــان بــه وجــود آمــده و کلمــه شــهرداری نیــز از 

ــرد. ــرار می گی ــه ق ــای بلدی ــه ج ــال 1315 ب س
مهم تریــن  و  زیباتریــن  از  یکــی  را  اصفهــان  وی 
ــه  ــی ک ــزود: از آنجای ــرد و اف ــر ک ــران ذک شــهرهای ای
اصفهــان شــهری بســیار مهــم در تاریــخ ایــران و دارای 
ظرفیت هــای بســیار زیــاد پنهــان تاریخــی اســت 

ــود. ــی ش ــردم معرف ــه م ــته ب ــش از گذش ــد بی بای
اینکــه اصفهــان در دوره هــای  بیــان  بــا  معتضــد 
مختلــف تاریخــی شــهری بــوده کــه هیــچ حکومتــی 
ــرد:  ــد ک ــد، تاکی ــر کن ــرف نظ ــته از آن ص نمی توانس
ایــن شــهر مرکــز اداری، اقتصــادی، تجــاری و ... 
بــوده و زمانــی کــه ایــن شــهر در دوره هــای مختلــف 
ــهر  ــن ش ــل ای ــران مقاب ــوده، ته ــت ب ــی پایتخ تاریخ

ــت. ــوده اس ــه ای ب قری
وی اضافــه کــرد: در ســال 1939 قــراردادی محرمانــه 
ــوروی  ــی ش ــان یعن ــن آن زم ــمن خونی ــن دو دش بی
کمونیســت و آلمــان ناسیونالیســت منعقــد می شــود 

کــه جهــان را میــان خودشــان تقســیم کننــد. در ایــن 
ــه ســهم شــوروی می شــوند. ــران و ترکی ــرارداد ای ق

ــه تقســیم لهســتان  ــا اشــاره ب ــی ب ــورخ ایران ــن م ای
میــان ایــن دو کشــور اضافــه کــرد: شــوروی و آلمــان 
ــرف 15 روز آن را  ــرده و ظ ــه ک ــور حمل ــن کش ــه ای ب
ــژه  ــا و به وی ــان ایرانی ه ــن زم ــد. در ای ــود می کنن ناب
ــرای لهســتانی ها  ــی پذی ــه مــدت طوالن اصفهانی هــا ب
می شــوند؛ بــه همیــن دلیــل مــردم ایــن کشــور 

ــد. ــن شــهر دارن ــی از ای خاطــرات خوب
ــه  ــا ب ــوان تنه ــان را نمی ت ــه اصفه ــان اینک ــا بی وی ب
عنــوان یــک شــهر حســاب کــرد، بلکــه مینیاتــور 
شــهرهای ایــران اســت، گفــت: ایــن شــهر را بایــد روی 

چشــم نــگاه داشــت. در دوران حکومت پهلــوی رئیس 
دانشــکده معمــاری میــان ایتالیــا آروزی دیــدن گنبــد 
مســجد جامــع عباســی را در اصفهــان داشــته و زمانی 
کــه بــه ایــن آرزوی دیرینــه خــود می رســد، بــا وجــود 
ــد  ــاالی گنب ــی از ب خطــرات بســیار و هشــدارهای قبل
ــرت می شــود و جــان خــود را از دســت  ــه پاییــن پ  ب

می دهد.
ــان  ــخ اصفه ــان تاری ــرای بی ــرد: ب ــد ک ــد تاکی معتض
ــهر  ــن ش ــت. ای ــد گذاش ــان بای ــاعت زم ــزاران س ه
در  پاریــس  و  لنــدن  ماننــد  شــهرهایی  معــادل 
ــهر را  ــن ش ــدر ای ــد ق ــران بای ــردم ای ــت و م اروپاس

بداننــد.

خسرو معتضد در دیدار با شهردار اصفهان مطرح کرد:

اصفهان، مینیاتور شهرهای ایران است


