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فرصتی دیگر
انتخابــات 29 اردیبهشــت ماه بــا حضــور معنــادار 
مــردم در صحنــه )40 میلیــون نفــر شــرکت کننده( 
فرصتــی  حضــور،  ایــن  بــا  مــردم  شــد.  برگــزار 

مشــکالت  حــل  و  انقــالب  راه  ادامــه  بــرای  دیگــر 
کــه  خــود در اختیــار مســئوالن قــرار دادنــد؛ فرصتــی 
را  اســالمی  انقــالب  دوســتان  و  نگــران  را  دشــمنان 
گفتــن  کــرد؛ زیــرا اولیــن نتیجــه حضــور مــردم  مســرور 
ــالمی  ــالب اس ــه انق ــار ب ــن ب ــد دهمی ــرای چن »آری« ب
و اصــول مســتحکم و بنیادیــن آن اســت؛ »آری« بــه 
انقــالب  شــهدای  و  خمینــی)ره(  امــام  آرمان هــای 
قانــون  رکیــن  رکــن  فقیــه،  والیــت  بــه  و  اســالمی 
»نــه«  دیگــر  ســوی  از  اســالمی؛  جمهــوری  اساســی 
گفتــن اســت بــه همــه دشــمنان داخلــی و خارجــی؛ 
کــه در همــه انتخابــات بــرای  »نــه« بــه نظــام ســلطه 

تبلیــغ می کنــد،... مــردم  نیافتــن  حضــور 

ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید
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 برای حالت خروج آمریکا از برجام 
آماده هستیم

رئیــس شــورای راهبــردی روابــط خارجــی در مصاحبــه ای تحریم هــای جدیــد آمریکا 
ــد. وی گفــت:  گــروه ۱+۵ خوان علیــه ایــران را ناقــض توافــق هســته ای ایــران و 

تحریم هــای جدیــد آمریــکا علیــه شــخصیت ها و ســازمان های 
ایرانــی مخالــف بــا توافــق دانســته می شــود...
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کشاورزی اصفهان خبر داد: قائم مقام جهاد 
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در آســتانه ورود بــه دومیــن ســال از شــهادت 
حجــاج مظلــوم ایرانــی و ســایر کشــورها و پــس از 
یــک ســال وقفــه در اعــزام زائــران ایرانــی بــه مکــه 
ــان  ــتان میزب ــت عربس ــرار اس ــال ق ــه، امس مکرم
ــه  ــه گفت ــه ب ــه البت ــد ک ــن باش ــان ایران زمی مردم
سرپرســت حجــاج ایرانــی ســعودی ها تضمیــن 
امنیــت حجــاج را پذیرفته انــد و شــرایط ایــران 
ــا چــه  ــا حکومــت عربســتان ت لحــاظ می شــود؛ ام

ــد اســت؟  ــد خــود پایبن ــه تعه حــد ب
ــود  ــته ش ــر گذاش ــت س ــک پش ــد دوران مناس بای
ــده شــود. گرچــه  ــه درســتی دی ــن موضــوع ب ــا ای ت
تامیــن امنیــت حجــاج بــا تعهــد و تضمیــن و بــدون 
آن وظیفــه عربســتان بــوده و خواهــد بــود کــه روی 
ایــن موضــوع فعــا بــا توجــه بــه ســوابق بایــد شــک 

کــرد و احتیــاط! 
باالخــره در روزهــا و ماه هــای اخیــر پادشــاهی 
عربســتان شمشــیر را از رو بســته و رجزخوانی هــای 
زیــادی داشــته اســت و حــج امســال بــا ســال های 
گذشــته تفــاوت فاحشــی دارد و آن ایــن اســت 
ــار بــه نــام محمــد  ــی تمام عی ــه یــک ضدایران ک
بــن ســلمان، نفــر دوم قــدرت در مملکــت ســعودی 
شــده اســت؛ کســی کــه حتــی فاجعــه منــا در ســال 
ــراژدی ای  ــان ت ــد. هم ــبت می دهن ــه او نس 94 را ب
کــه موجــب بــه شــهادت رســیدن صدهــا ایرانــی و 

ــی شــد. هــزاران مســلمان غیرایران
گفتــه می شــود امســال طبــق قــول و قرارهــای 
ــدادی از کارشناســان  ــی و ســعودی، تع طــرف ایران
زمــان  در  ایــران  امــور خارجــه  وزارت  کنســولی 
برگــزاری مراســم حــج بــه صــورت موقــت در 
شــهرهای جــده، مکــه و مدینــه بــرای ارائــه خدمات 

ــد.  ــد ش ــال خواهن ــی، فع ــاج ایران ــه حج ب
ــران  ــر ای ــال حاض ــد در ح ــه می دانی ــور ک همان ط
ــش  ــد و کاه ــک ندارن ــط دیپلماتی ــتان رواب و عربس
رابطــه بــا ایــران، یکــی از شــروطی اســت کــه 
از  بــرای  کشــورهای عربــی تحریم کننــده قطــر 
ــد. ــن کشــور مطــرح کرده ان ــا ای ــط ب ســرگیری رواب

از آمــار رســمی و  در هــر حــال مطابــق آنچــه 
ــج 96  ــت، در ح ــده اس ــت آم ــه  دس ــده ب اعام ش
ــه  ــه و مدین ــی مک ــی راه ــزار ایران ــش از ۸۵ ه بی

ــد.  ــد ش خواهن
ــل  ــال های قب ــا س ــال ب ــج امس ــر ح ــاوت دیگ تف
ــج 96  ــار در ح ــتین ب ــرای نخس ــه ب ــت ک ــن اس ای
ــان  ــری ایرانی ــرای رهگی ــی ب ــتبند الکترونیک از دس
ــود  ــتفاده می ش ــعودی اس ــتان س ــر در عربس حاض
چــاره ای  ظاهــرا  و  پذیرفته انــد  مســئوالن  کــه 
نیســت جــز پذیــرش ایــن موضــوع کــه خیلــی هــم 

ــدارد. ــأنیت ن ش
بی شــک اعــزام زائــران ایرانــی بــدون همــکاری دو 
طــرف ایرانــی و ســعودی امکان پذیــر نخواهــد بــود 
کــه اگــر امــکان ایــن همــکاری نباشــد یــا ضعیــف 
باشــد، قطعــا حــج ســختی در پیــش اســت؛ لیکــن 
بایــد در ایــن مراســم بــزرگ حضــور داشــت و 
ــه  ایــن واجــب الهــی را بــه جــا آورد؛ مگــر اینکــه ب
ــن  ــده ای ــع تصمیم گیرن ــق مرج ــل از طری ــر دلی ه
فریضــه بــه تاخیــر افتــد؛ همچنــان کــه ســال قبــل 

ایــن اتفــاق افتــاد.
ماحظــات سیاســی منطقــه و رفتارهــای نامتعــارف 
همســایه جنوبــی می طلبــد مســئوالن بــا تیزبینــی و 
بصیــرت کامــل بــه ایــن موضــوع بپردازنــد و مراقــب 
جــان زائــران خانــه خــدا و آبــروی ایــن ملــت 
بــزرگ و جمهــوری اســامی و اقتــدار بی مثــال 
ــچ  ــه هی ــن ب ــند و ت ــم باش ــه عال ــام یگان ــن نظ ای
تحقیــری ندهنــد؛ بلکــه تدبیــری بیندیشــند کــه بــا 
عــزت و اقتــدار و ســامت و صیانــت از عــرض ملــی 

و اســامی، حــج ابراهیمــی برگــزار شــود.

سیاست خارجی
رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک 
مجمع تشخیص مصلحت نظام:

موضع چین درباره سوریه و غرب 
آسیا شایان تقدیر است

ــع  ــتراتژیک مجم ــات اس ــز تحقیق ــس مرک رئی
تشــخیص مصلحــت نظــام بــا بیــان اینکــه مــا 
اهــداف  از  بین المللــی چیــن  روی حمایــت 
دولــت و ملــت ســوریه حســاب می کنیــم، 
ــاره ســوریه و منطقــه  گفــت: موضــع چیــن درب

ــت.  ــر اس ــایان تقدی ــیا ش ــرب آس غ
تحقیقــات  مرکــز  رئیــس  والیتــی،  علی اکبــر 
اســتراتژیک مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام 
ــن در  ــت چی ــژه دول ــتاده وی ــا فرس ــدار ب در دی
امــور ســوریه، روابــط دو کشــور را بســیار قدیمــی 
ــی  ــرد: طبیع ــح ک ــت و تصری ــردی دانس و راهب
اســت کــه ایــران و چیــن در زمینــه مســائل دو 
جانبــه، منطقــه ای و بین المللــی بــا یکدیگــر 

ــند. ــته باش ــر داش ــادل نظ تب
ــع  ــتراتژیک مجم ــات اس ــز تحقیق ــس مرک رئی
ــور  ــط دو کش ــام رواب ــت نظ ــخیص مصلح تش
ــن  ــزود: ای ــرد و اف ــف ک ــد توصی ــه رش را رو ب
روابــط خــوب ان شــاء هللا از ایــن پــس گســترش 

ــت. ــد داش ــتری خواه بیش
ــع  ــتراتژیک مجم ــات اس ــز تحقیق ــس مرک رئی
تشــخیص مصلحــت نظــام بــا اشــاره بــه رشــد 
خاطرنشــان کــرد:  دو کشــور  همکاری هــای 
بایــد همکاری هــای منطقــه ای دو کشــور نیــز در 

ــط فــی مــا بیــن باشــد. شــأن رواب
درخصــوص  چیــن  دولــت  موضــع  والیتــی 
ســوریه و منطقــه غــرب آســیا را شــایان تقدیــر 
ــی  ــت بین الملل ــا روی حمای ــت: م ــد و گف خوان
چیــن از اهــداف دولــت و ملــت ســوریه حســاب 

می کنیــم.
ــع  ــتراتژیک مجم ــات اس ــز تحقیق ــس مرک رئی
ــکاری  ــت: هم ــام گف ــت نظ ــخیص مصلح تش
بســیاری  ظرفیت هــای  ســوریه  قضیــه  در 
ایجــاد  دوجانبــه  همکاری هــای  زمینــه  در  را 

مهــر می کنــد. 

سرمقاله
به قلم مدیرمسئول

فرصتی دیگر  
 »نــه« بــه کســانی اســت کــه در قالــب اپوزیســیون 
در داخــل در هــر دوره ای خــواب آشــفته می بیننــد و 
بــه لطــف خــدا و بصیــرت مــردم تعبیــر نمی شــود؛ 
ــای  ــامی ج ــام اس ــا نظ ــت ت ــر اس ــی دیگ فرصت
پــای خــود را بیــش از پیــش در دنیــا محکــم، 
امیــد را در دل مبــارزان عالــم نهادینــه، دشــمنان را 
از خیال پــروری ناامیــد و اندیشــه نــاب محمــدی را 
کــه نجات بخــش مســتضعفان اســت، صــادر کنــد 
ــم آورد؛  ــان فراه ــات محروم ــرای نج ــه را ب و  زمین
از طرفــی کمــر همــت مســئوالن بــر حــل مشــکات 
بســته شــود و بــا تمــام تــوان در جهــت رفــاه ایــن 
ــردم  ــام)ره( از م ــر ام ــه تعبی ــه ب ــوب ک ــردم خ م

ــد. ــد، گام بردارن همــه دوره هــا بهترن
همچنیــن فرصتــی دیگــر شــد بــرای دولتــی کــه بــه 
ــه  ــاج افتخــار خدمــت ب ــوان دولــت دوازدهــم ت عن
ــن  ــزم پوالدی ــد ع ــد و بای ــر می نه ــر س ــردم را ب م
خــود را در جهــت معیشــت مــردم و تولیــد و 
اشــتغال و عدالــت اجتماعــی بــه کار بنــدد و شــرایط 
را بــه نفــع مــردم تغییــر دهــد؛ شــرایطی کــه باعــث 
ــورم و  ــود و ت ــت؛ از رک ــردم اس ــه م ــش و گل رنج
ــکاری و  ــا بی ــف ت ــای مختل ــی در زمینه ه بی عدالت
ــی  ــود شــفافیت های مال ازدواج و ... و از طرفــی نب
ــگاه همــه را متوجــه خــود کــرده اســت؛  ــاز ن کــه ب
از رانــت و رشــوه تــا حقوق هــای آنچنانــی کــه 
ــا و  ــا وام ه ــد ت ــر ش ــی تعبی ــای نجوم ــه حقوق ه ب

اســتخدام های بی ســر و صــدا و ... . 
فرصتــی دیگــر اســت بــرای رئیس جمهــور محتــرم  
ــا شــناخت  ــر ب ــار ســاله دیگ ــک دوره چه ــه در ی ک
ــات  ــاله اول، خدم ــار س ــف چه ــوت و ضع ــاط ق نق
شایســته و بایســته تری را بــه مــردم عزیــز ارائــه و 
ــی نعمــت  ــه ول ــردم را ک ــای م بخشــی از نگرانی ه
هســتند، مرتفــع کنــد کــه ایــن شــکرگزاری از 

ــود.  ــه او خواهــد ب نعمــت اعتمــاد مــردم ب
ــای   ــه آق ــن دارد ک ــت از ای ــنیده ها حکای ــه ش البت
روحانــی بــرای فرصــت پیــش آمــده و تنظیــم 
چگونگــی کار در دوره چهــار ســاله و جوانگرایــی 
کابینــه دوم و کارآمدتــر شــدن آن، کمیتــه ای را 
ــات  ــوابق و تجربی ــی س ــایی و بررس ــور شناس مام
ــا  ــی اســت ت ــال رایزن ــرده و در ح ــرح ک ــراد مط اف
ــم  ــت دوازده ــرایط دول ــودن ش ــر نم ــت بهت در جه

ــردارد. ــم، گام اول را ب ــت یازده ــه دول ــبت ب نس
یادشــده کــه  اعضــای کمیتــه  اســت  بدیهــی   
نقــش  ایفــای  در مقــام مشــاور رئیس جمهــور 
ــد از ســعه صــدر بســیاری برخــوردار  ــد، بای می کنن
از سیاســی کاری و  بــه دور  بتواننــد  تــا  باشــند 
ــرایط  ــه دارای ش ــانی را ک ــه کس ــت بازی هم سیاس
ــد  ــتند و می توانن ــردم هس ــه م ــت ب ــوب خدم مطل
ــدی و  ــرپنجه کارآم ــا س ــکات را ب ــره ای از مش گ
ــنجند و  ــد، بس ــاز کنن ــود ب ــدی خ ــزه و توانمن انگی
هیــچ جریــان سیاســی را بــر کارآمــدی و توانمنــدی 
و بــه تعبیــر درســت شایسته ســاالری ترجیــح 
ــل  ــه عم ــد عاقان ــر بای ــروز دیگ ــرا ام ــد؛ زی ندهن
ــا،  ــه فرصت ه ــد از هم ــل ســلیم می گوی ــرد و عق ک
ــد  ــای جناحــی بای ــه معن ــف سیاســی ب ــو مخال ول
ــه  ــت ب ــام و خدم ــداف نظ ــبرد اه ــت پیش در جه
مــردم اســتفاده کــرد؛ البتــه بایــد ایــن مشــی 
ــد  ــام باش ــل در نظ ــرات داخ ــا و تفک ــه جناح ه هم
ــرا  ــت؛ زی ــار گذاش ــداز را کن ــات بنیان بران و اختاف
ــی اســت  ــارزه انتخابات ــرای دوران مب ــوارد ب ــن م ای

ــس.  و ب
ــت اصــول  ــا رعای ــا ب ــد عملکرده ــی اســت نق بدیه
ــت و  ــندیده و الزم اس ــری پس ــکار، ام ــه راه و ارائ
ــرا  ــرد؛ زی ــع ک ــر الزم من ــن ام ــی را از ای ــد کس نبای
نقــد منصفانــه باعــث رشــد و صحــت عمــل خواهــد 

ــاند. ــدک می رس ــه ان ــا را ب ــد و کجروی ه ش
ــه  ــدن کابین ــر ش ــر و جوان ت ــال کارآمدت ــر ح در ه
دوازدهــم ســخن آقــای روحانــی در نخســتین 
نشســت خبــری اش پــس از پیــروزی در انتخابــات 
ــن  ــر ای ــه ب ــت ک ــم اس ــوری دوازده ــت جمه ریاس

ــرد.  ــد ک ــوع تأکی موض
تغییــر کابینــه را بایــد فرصتــی دیگــر بــرای ایشــان 
ــا  ــر می رســد برخــی چهره ه ــه نظ ــرا ب دانســت؛ زی
ــته اند،  ــم نداش ــت یازده ــبی در دول ــرد مناس عملک
و  داشــته  باالیــی  ســال  و  ســن  هــم  برخــی 
ــدی و  ــتای کارآم ــا در راس ــر آن ه ــه تغیی ــد ک دارن
جوانگرایــی مطلــوب اســت و بــه طــور قطــع فرصــت 

ــرد.  ــد ک ــتر خواه ــت را بیش خدم
ــه  ــن نکت ــه ای ــت اســت توجــه ب آنچــه دارای اهمی
اســت کــه امــروز هــم جریان هــای حامــی دولــت 
و هــم منتقــدان در ایجــاد تغییــرات در بدنــه دولــت 
آینــده هم نظــر هســتند و معتقدنــد آقــای روحانــی 
ــد،  ــوی و کارآم ــاوران ق ــتفاده از مش ــا اس ــد ب بای
ــد  ــی کن ــود معرف ــوان وزرای خ ــه عن ــرادی را ب اف
ــات  ــردم اقدام ــات م ــق مطالب ــت تحق ــه در جه ک
ــه  ــد؛ بایــد افــرادی ب عملــی مؤثــری را انجــام دهن
ــردم آگاهــی  ــه از مشــکات م ــه شــوند ک کار گرفت

ــد.  ــز دارن ــع آن را نی ــوان رف ــته و ت داش
انتظــار همــگان ایــن اســت کــه رئیس جمهــور 
ــت  ــه در جه ــد ک ــاب کن ــه ای را انتخ ــرم کابین محت
حــل مشــکات مــردم، به ویــژه در حــوزه اقتصــادی 
رویکــرد و راهبــرد مشــخص داشــته باشــد و از نظــر 
پاکدســتی و ســابقه کاری دارای رزومــه خوبــی 
ــرد  ــدف و رویک ــردم، ه ــه م ــق مطالب ــد و تحق باش

ــد. ــی آن  باش اساس
ــه ذکــر اســت اینکــه فصــل مشــترک  آنچــه الزم ب
گفتمــان جریان هــای سیاســی کشــور بــرای کابینــه 
ــد  ــرادی اســت کــه بتوانن ــری اف دوازدهــم، به کارگی
مشــکات مــردم را رفــع کننــد؛ در ایــن زمینــه، 
رفــع  دو جنــاح سیاســی کشــور  اولویــت هــر 
مشــکات اقتصــادی و معیشــتی مــردم اســت 
ــدی  ــه ج ــه آن توج ــد ب ــم بای ــت دوازده ــه دول ک
ــی  ــای روحان ــه طــور قطــع آق ــه ب داشــته باشــد ک
نیــز در چینــش کابینــه  توجــه وافــری بــه آن نشــان 

ــد داد. خواه

عباســعلی کدخدایــی، ســخنگوی شــورای نگهبــان 
دربــاره اینکــه باالخــره شــورای نگهبــان چــه زمانــی 
دربــاره بررســی شــاخص های رجــل سیاســی 
بــه  توجــه  بــا  می کنــد، گفــت:  نظــر  اعــام 
کمیســیونی کــه مبنــی بــر الیحــه جامــع انتخابــات 
ــل آن  ــز در ذی ــوع نی ــن موض ــده، ای ــکیل ش تش
مــورد بررســی قــرار می گیــرد کــه دربــاره آن 

ــم. ــر می کنی ــام نظ ــه زودی اع ب
ــا  ــته ب ــه گذش ــه هفت ــی ک ــزود: در ماقات وی اف
ــرار شــد جلســه ای  ــس داشــتیم، ق ــس مجل رئی
بیــن مجلــس، دولــت و شــورای نگهبــان و دیگــر 
دســتگاه های مســئول دربــاره بررســی قانــون 
جامــع انتخابــات شــکل گیــرد و ببینیــم چــه 
ــکات آن  ــا مش ــم ت ــام دهی ــد انج ــی بای اقدامات

ــود. ــر ش کمت
ــن  ــه ای ــخ ب ــان در پاس ــورای نگهب ــخنگوی ش س
ســوال کــه تعــدادی از اســتانداران و فرمانــداران بــه 
دلیــل تخلفــات انتخاباتــی به قــوه قضائیــه احضار 
شــده اند، آیــا ایــن شــکایت ها بــه درخواســت 
شــورای نگهبــان بــوده، گفــت: رســیدگی بــه 
بخشــی از تخلفــات در حــوزه صاحیتــی شــورای 
نگهبــان اســت کــه شــامل تخلفاتــی اســت کــه بــر 

ــات تاثیرگــذار باشــد و چنانچــه  سرنوشــت انتخاب
شــورای نگهبــان تخلفــی را تشــخیص دهــد، 
می توانــد بــرای ابطــال یــک یــا چنــد حــوزه 

ــد. ــدام کن اق
انتخاباتــی  جــرم  اســت  ممکــن  افــزود:  وی 
ــه آن در  ــیدگی ب ــه رس ــد ک ــه باش ــورت گرفت ص
حــوزه صاحیــت قــوه قضائیــه اســت؛ ایــن قبیــل 
جرم هــا شــامل تخلفاتــی اســت کــه تاثیــری بــر 
سرنوشــت انتخابــات نداشــته؛ امــا جرمــی صورت 
ــام  ــه اع ــوه قضائی ــه ق ــد ب ــه می توان ــه ک گرفت
شــود و هــر کــس چــه ذی نفــع باشــد یــا نباشــد 
ــه قــوه قضائیــه  ــی را ب ــد تخلفــات احتمال می توان

ــد. اعــام کن
ــت: دســتگاه های  ــان گف ســخنگوی شــورای نگهب
دیگــر هــم ممکــن اســت کــه گزارش هایــی را 
از تخلفــات انتخابــات کــه مــا در شــورای نگهبــان 
بــه قــوه قضائیــه ارســال کرده ایــم، بــه ایــن قــوه 

ــد. ارســال کنن
ــر  ــی ب ــگاری مبن ــوال خبرن ــه س ــخ ب وی در پاس
ــی در  ــد بررس ــال نیازمن ــرارداد توت ــا ق ــه آی اینک
ــار داشــت:  ــر، اظه ــا خی ــان اســت ی شــورای نگهب
مــا بــر موافقت نامه هــای بین المللــی نظــارت 

ــرداری  ــر قراردادهــای کاری و بهره ب ــم و اگ می کنی
باشــد کــه یــک طــرف بخــش خصوصــی اســت  
ــورای  ــخیص ش ــه تش ــا ب ــم؛ بن ــی نمی کنی بررس
ــز  ــان نی ــدارد در شــورای نگهب ــی ن ــان ضرورت نگهب
ــب  ــا در قال ــن قرارداده ــر ای ــود و اگ ــی ش بررس
مجلــس  بــه  دولت هــا  بیــن  موافقت نامه هــا 
ــس  ــس از بررســی در مجل ارســال شــود، آن را پ

بررســی می کنیــم.
کدخدایــی تصریــح کــرد: طبــق تفســیر قانــون اگر 
هــر دو طــرف قــراردادی دولت هــا باشــند، شــورای 
نگهبــان پــس از بررســی های مجلــس دربــاره آن 
ــک  ــال ی ــاره توت ــا درب ــد؛ ام ــر می کن ــام نظ اع
طــرف شــرکت توتــال و بخــش خصوصــی اســت؛ 
البتــه بعضــی قراردادهــا ممکــن اســت در مجلس 
مطــرح شــود کــه در صورتــی مجلــس می توانــد به 
 آن هــا ورود کنــد کــه بخواهــد بــر آن نظارت داشــته 

باشد.
بررســی  دربــاره  نگهبــان  شــورای  ســخنگوی 
موافقت نامــه پاریــس و ابهامــات شــورای نگهبــان 
ــاره آن گفــت: در موافقت نامــه پاریــس چــون  درب
پیوســت ها از ســوی مجلــس بــه شــورای نگهبــان 
ارســال نشــده بــود، آن را بــه مجلــس برگرداندیــم 
ــا پیوســت هایش را بــه شــورای نگهبــان ارســال  ت
کنــد؛ امــا هنــوز شــورای نگهبــان دربــاره محتــوای 

ــرده اســت. ــر نک ــس اظهارنظ ــه پاری موافقت نام
بــه ســوال خبرنــگاری دربــاره  وی در پاســخ 
نحــوه نظــارت بــر انتخابــات شــوراها تاکیــد کــرد: 
طبــق اصــل 99 قانــون اساســی، شــورای نگهبــان 
ــات  ــر انتخاب ــه نظــارت ب ــرای ورود ب ــی ب صاحیت
ــر آن  ــدارد و نظــارت ب شــوراهای شــهر و روســتا ن
نیازمنــد قانــون جدیــدی اســت کــه اگــر ســازوکار 
ــد  ــرد، می توان ــرای آن شــکل بگی ــد ب ــاد جدی و نه

ــار نظــر کــرد. ــاره آن اظه درب
کدخدایــی تاکیــد کــرد: نماینــدگان مجلــس هــم 
بــه نظــارت بــر انتخابــات شــوراها، ایراداتــی دارنــد 

کــه بــه دنبــال اصــاح آن هســتند.
بــه  پاســخ  در  نگهبــان  شــورای  ســخنگوی 

ــاره اینکــه آیــا مصوبــه دولــت دربــاره  ســوالی درب
اختصــاص کوپــن بــه مــواد مخــدر از ســوی دولــت 
بــه شــورای نگهبــان ارســال شــده، گفــت: ضــرورت 
ورود بــه ایــن موضــوع بــر عهــده نماینــدگان 
مجلــس اســت و پــس از بررســی های مجلــس، 

ــرد. ــم ک ــر خواهی ــام نظ ــاره آن اع درب
کدخدایــی دربــاره اقدامــات شــورای نگهبــان بــرای 
ــات الکترونیــک تاکیــد کــرد: مــا  برگــزاری انتخاب
در شــورای نگهبــان بــرای برگــزاری انتخابــات 
الکترونیــک بــه دســتگاه های مســئول کمــک 
می کنیــم و از ایــن جهــت کــه در ایــن دوره از 
ــت  ــردم  درس ــرای م ــواری هایی ب ــات دش انتخاب
ــا در وزارت  ــتان م ــتیم و دوس ــت هس ــد، ناراح ش
کشــور نیــز تــاش می کننــد تــا مشــکات آن 

ــع شــود. رف

ــن  ــه ای ــخ ب ــان در پاس ــورای نگهب ــخنگوی ش س
ــرای  ــر اینکــه برخــی کاندیداهــا ب ــی ب ســوال مبن
ــود،   ــام نمی ش ــان اع ــل رد صاحیتش ــه دالی اینک
گایــه دارنــد، نظــر شــما چیســت، گفــت: شــورای 
ــه  ــت را ب ــل رد صاحی ــه دالی ــرای اینک ــان ب نگهب
ــام  ــی اع ــد؛  برخ ــاس نمی کن ــد، التم ــراد بگوی اف
ــه  ــا گفت ــه م ــت ب ــل رد صاحی ــه دالی ــد ک می کنن
نشــده؛ این هــا کســانی هســتند کــه نمی خواهنــد 

ــد. ــول کنن ــل رد صاحیتشــان را قب دالی
وی اضافــه کــرد: اگــر کســی هــم بخواهــد دالیــل 

ــه  ــم ب ــی داری ــا آمادگ ــد، م ــش را بدان رد صاحیت
او اعــام کنیــم.

ــن  ــری از ای ــن در بخــش دیگ ــی همچنی کدخدای
نشســت خبــری بــه ارائــه گزارشــی از فعالیت هــای 
شــورای نگهبــان از 26 تیــر ســال گذشــته تــا مــدت 
مشــابه امســال پرداخــت و گفــت: بیشــتر وقــت 
شــورای نگهبــان در یــک ســال گذشــته صــرف دو 
انتخابــات ریاســت جمهــوری و شــوراهای شــهر و 
روســتا و نیــز میــان دوره ای مجلــس شــده اســت.

ســخنگوی شــورای نگهبــان بــا اشــاره بــه اقدامــات 
ــک ســال  ــن در ی ــان در حــوزه تقنی شــورای نگهب
ــال  ــر س ــت: از 26 تی ــرد و گف ــاره ک ــته اش گذش
ــه  ــر امســال حــدود ۸2 مصوب ــا 2۵ تی گذشــته ت
ــه ۸0  ــبت ب ــه نس ــرده ام ک ــت ک ــس دریاف از مجل
ــه در دســت  ــه اعــام نظــر شــده و 2 مصوب مصوب
بررســی اســت؛ از ایــن تعــداد 6۵ مصوبــه بــا 
مصوبــه   1۵ و  شــده  روبــه رو  مغایــرت  عــدم 
هــم دارای ایــراد تشــخیص داده شــده کــه از 
ــده  ــر ش ــام نظ ــراد و اع ــع ای ــس رف ــوی مجل  س

است.
کدخدایــی ادامــه داد: از 26 تیــر ســال گذشــته تــا 
2۵ تیــر امســال 16 اساســنامه داشــتیم کــه اعــام 
نظــر شــده و یــک مــورد هــم دارای ایــراد بــوده کــه 

بــه هیئــت وزیــران اعــام شــده اســت.
ــا 2۵  وی تاکیــد کــرد: از 26 تیــر ســال گذشــته ت
ــت اداری  ــوان عدال ــر امســال، 66 نامــه را از دی تی
ــه  ــرت 3۵ نام ــدم مغای ــه ع ــم ک ــت کردی دریاف
اعــام شــده و 7 مــورد هــم خــاف موازیــن شــرع 
و یــک مــورد نیــز دارای ابهــام بــوده کــه در دســت 
بررســی اســت و دربــاره آن اعــام نظــر می کنیــم.

بــه  اشــاره  بــا  نگهبــان  شــورای  ســخنگوی 
ــه  ــان در هفت ــورای نگهب ــات ش ــات و مصوب  اقدام
گذشــته گفــت: در طــول هفتــه گذشــته 11 مصوبــه 
داشــتیم کــه از ایــن تعــداد 9 مصوبــه مــورد ایــراد 
ــن  ــا موازی ــا ب ــرت آن ه ــع نشــده و عــدم مغای  واق
شــرعی و قانــون اساســی بــه مجلــس اعام شــده 

اســت. تسنیم

ادامه از صفحه اول

موشــک »صیــاد 3« از کاس موشــک های بــرد 
متوســط بــه بــاالی جمهــوری اســامی ایــران و 
متصــل بــه سیســتم ســاح »تــاش 2« اســت. 
ــده  ــاع و فرمان ــر دف ــا حضــور وزی روز گذشــته ب
خاتم االنبیــاء)ص(  هوایــی  پدافنــد  قــرارگاه 
تحویل دهــی  و  انبــوه  تولیــد  ارتــش »خــط 

موشــک صیــاد 3«  بــه صــورت رســمی افتتــاح 
شــد. 

در ادامــه مهم تریــن ویژگی هــای »صیــاد 3« 
بــه عنــوان جدیدتریــن ســامانه موشــکی کشــور 

ــم. ــرور می کنی را  م
از کاس موشــک های  موشــک »صیــاد 3« 

ــامی  ــوری اس ــاالی جمه ــه ب ــط ب ــرد متوس ب
 ایــران و متصــل بــه سیســتم ســاح »تــاش 2« 

است.
ایــن سیســتم موشــکی، ارتقایافتــه »صیــاد 1 و 

2« اســت.
ــا  ــم ی ــا RCS ک ــداف ب ــه اه ــاد 3« علی »صی
ــه  ــم ک ــیار ک ــع راداری بس ــطح مقط ــان س هم
ــان اســت، اســتفاده  ــوژی جه ــه تکنول ــروز لب ام
می شــود. سیســتم موشــکی آن، هــم بــه شــکل 
فعــال و هــم بــه شــکل نیمه فعــال قابلیــت 

اســتفاده دارد.
ایــن ســامانه بــا بــرد عملیاتــی حــدود 120 
ارتفــاع پــروازی 27 کیلومتــر در  کیلومتــر و 
مقابــل تهدیــدات هوایــی در بــرد متوســط و بلنــد 

ــت. ــده اس ــی ش طراح
»صیــاد 3« قــادر اســت بــا انــواع مختلــف 
جنگنــده  هواپیما هــای  ماننــد  تهدیــدات 
سرنشــین،  بــدون  هواپیما هــای  رادارگریــز، 
موشــک های کــروز، بالگرد هــا و انــواع مختلــف 
و  ســرعت  مانــور،  دارای  مــدرن  پرنده هــای 

ارتفــاع بــاال در محــدوده عملیاتــی خــود درگیــر 
ــود. ش

 ایــن موشــک دارای هدایــت ترکیبــی و مجهــز به 
ــال  ــال، نیمه فع جســت وجوگر های پیشــرفته  فع
و همچنیــن مــادون قرمــز بــوده و از قابلیت هــای 
ــواع جنــگ الکترونیــک  ــا ان ــه ب پیشــرفته مقابل

برخــوردار اســت.
ــیار  ــکلی بس ــه ش ــکی ب ــتم موش ــن سیس  ای
متهورانــه در محیــط جنــگ الکترونیــک کارایــی 

میــزان دارد. 

مشخصات جدیدترین موشک پدافندی ایران 

صیادی برای صید

رئیس سازمان بسیج مستضعفین:  
 رویکرد بسیج تمرکز بر 

مسائل اجتماعی است  
رئیــس ســازمان بســیج مســتضعفین گفت: بســیج 
در کنــار تقویــت خــود در ابعــاد مختلــف، رویکــردش 

را تمرکــز بــر مســائل اجتماعــی قــرار داده اســت.
ــازمان  ــس س ــرور، رئی ــین غیب پ ــردار غامحس س
بســیج مســتضعفین، طــی ســخنانی اظهــار داشــت: 
برابــر  در  در دوران حاضــر عرصه هــای جدیــدی 
نظــام و جامعــه ایجــاد شــده کــه در گذشــته وجــود 

نداشــته اند.

ــه  ــای علمی ــای حوزه ه ــه ویژگی ه ــاره ب ــا اش وی ب
انقابــی گفــت: یکــی از عرصه هــای جدیــد فضــای 
مجــازی و شــبکه های اجتماعــی اســت کــه حضــور 
طــاب و روحانیــون در ایــن عرصــه بــرای رفــع 

ــت. ــروری اس ــود، ض ــرح می ش ــه مط ــبهاتی ک ش
ــد  ــا تاکی ــتضعفین ب ــیج مس ــازمان بس ــس س رئی
ــه  ــت در جامع ــع روحانی ــگاه رفی ــش و جای ــر نق ب
تصریــح کــرد: بــا وجــود تبلیغــات منفــی کــه 
ــام  ــت انج ــه روحانی ــامی علی ــام اس ــمنان نظ دش
ــا  ــوذ در قلب ه ــا نف ــا ب ــون و علم ــد، روحانی می دهن
همچنــان ســکان هدایــت جامعــه را در اختیــار 

ــد. دارن

ــه  ــی ک ــه عرصه های ــاره ب ــا اش ــرور ب ــردار غیب پ س
جامعــه در آن هــا بــا مشــکاتی مواجــه اســت، 
ــد  ــه بای ــی ک ــر از عرصه های ــی دیگ ــرد: یک ــوان ک عن
ــرد  ــرار گی ــه ق ــورد توج ــامی م ــاب اس ــراز انق در ت
عرصــه تعلیــم و تربیــت و آمــوزش و پــرورش اســت 
و بیشــترین انتظــار از روحانیــون و طــاب انقابــی، 

ــت. ــه اس ــن عرص ــی در ای نقش آفرین
وی در ادامــه بــه موضــوع هجــرت علمــا اشــاره کــرد 
و گفــت: مــا مســاجد زیــادی در کشــور داریــم کــه 
ــی هســتند و طــاب  فاقــد امــام جماعــت و روحان
جــوان بــرای پــر کــردن ایــن خــأ مســئولیت 

ــد. ــده دارن ــر عه ــری ب خطی

درک  و  فکــری  انســجام  غیب پــرور  ســردار 
ــت  ــروری دانس ــاب را ض ــائل انق ــترک از مس مش
کــه  اســت  مهــم  ایــن  کــرد:  خاطرنشــان  و 
ظرفیت هــای مختلــف کشــور بــا شــناختی درســت 
از مشــکات و اولویت هــای جامعــه بــرای حــل 

آن هــا بســیج شــوند.
وی در پایــان بــا اعــام آمادگــی بســیج بــرای 
ــا حوزه هــای علمیــه در حــل مشــکات  همــکاری ب
ــیج در  ــزود: بس ــه اف ــی جامع ــی و فرهنگ اجتماع
کنــار تقویــت خــود در ابعــاد مختلــف رویکــرد 
ــرار داده             ــی ق ــائل اجتماع ــر مس ــز ب ــود را تمرک خ

اســت. دانشــجو

امنیت

امروز یکشنبه 01 مردادماه 1396 - سال سوم - شماره 482 روزنامه2 سیاسـت

،،
اظهــار  نگهبــان  شــورای  ســخنگوی 
موافقت نامه هــای  بــر  مــا  داشــت: 
بین المللــی نظــارت می کنیــم و اگــر 
قراردادهــای کاری و بهره بــرداری باشــد 
که یک طرف بخش خصوصی است  

بررســی نمی کنیــم

با اشاره به دیدار دوجانبه هیئت های ایران و آمریکا در وین

عراقچی: خواهان آزادی ایرانیان تازه دستگیر شده ایم
رئیس شورای راهبردی روابط خارجی:

برای حالت خروج آمریکا از برجام آماده هستیم 

عضــو ارشــد هیئــت مذاکره کننــده کشــورمان بــا اشــاره 
ــام در روز  ــیون برج ــت کمیس ــتمین نشس ــزاری هش ــه برگ ب
ــه در ســطح  ــن جلســه ک ــرد: در ای ــار ک ــن اظه ــه در وی جمع
معاونــان وزیــران خارجــه ایــران و 1+۵ برگــزار شــد، بــه ابعــاد 
ــث  ــن بح ــام و همچنی ــرای برج ــته ای در اج ــوع هس موض
ــه  ــوط ب ــه شــد. درخصــوص مباحــث مرب ــا پرداخت تحریم ه
ــت و  ــورت گرف ــی ص ــام بحث های ــرای برج ــته ای در اج هس
ــه شــد؛ از  گزارشــی از پیشــرفت هایی کــه حاصــل شــده ارائ
جملــه در حــوزه مــدرن کــردن رآکتــور اراک آخریــن تحــوالت 
صورت گرفتــه در ایــن زمینــه مطــرح شــد و هیئــت چینــی و 
ــاط  ــن ارتب ــی در ای ــا و گزارش های ــا صحبت ه ــر هیئت ه دیگ

ــد. ــه کردن ارائ
همکاری هــای  دربــاره  جلســه  ایــن  در  داد:  ادامــه  وی 
صلح آمیــز هســته ای ایــران بــا گــروه 1+۵ بحــث و گفت وگــو 
شــد. همچنیــن گــزارش آژانــس دربــاره پایبنــدی ایــران بــه 
تعهداتــش در برجــام مــورد توجــه قــرار گرفــت و هیئت هــای 
شــرکت کننده از همــکاری کامــل ایــران بــا آژانــس درخصــوص 

اجــرای برجــام تشــکر و قدردانــی کردنــد.
معــاون وزیــر خارجــه بــا بیــان اینکــه در ایــن جلســه بحــث 
مفصلــی نیــز دربــاره تحریم هــا صــورت گرفــت، گفــت: 

مــوارد نقــض تعهــدات از ســوی طــرف مقابــل به ویــژه 
ــک  ــه ی ــک ب ــورت ی ــه ص ــه ب ــن جلس ــا را در ای آمریکایی ه
شــرح دادیــم؛ مــواردی کــه آن هــا بــه تعهــدات خــود یــا کامل 
عمــل نکرده انــد یــا بــا تاخیــر عمــل کرده انــد یــا مــواردی کــه 
ــر اســاس عملکــرد آن هــا نقــض شــده  برجــام از دیــد مــا ب
ــد  اســت . همچنیــن مــواردی را کــه فضــا را تخریــب کرده ان
تــا شــرکت ها و کمپانی هــای اقتصــادی از کار بــا ایــران 

بترســند.
ــام  ــه برج ــد ک ــول بودن ــه اعضــا متفق الق ــه داد: هم وی ادام
ــای  ــا در فض ــه طرف ه ــوی هم ــدات از س ــظ و تعه ــد حف بای

حســن نیــت و ســازنده اجــرا شــود.
معــاون وزیــر خارجــه کشــورمان تصریــح کــرد: همچــون روال 
ــم  ــا آمریکایی هــا اســتفاده کردی ــدار ب گذشــته از فرصــت دی
و از بعــد مســائل انســانی بــه موضــوع ایرانیانــی کــه توســط 
آمریــکا در ایــن کشــور یــا در کشــورهای دیگــر بــه جــرم واهی 
ــم. ــا دســتگیر شــده اند، پرداختی همچــون دور زدن تحریم ه

اخیــرا افــرادی جدیــد از ایرانیــان در کشــورهای مختلــف بــه 
درخواســت آمریکایی هــا دســتگیر شــده اند؛ ایــن مــوارد 
ــا  ــان آزادی آن ه ــم و خواه ــراض کردی ــم؛ اعت ــل کردی را منتق

شــدیم. ایســنا

کمــال خــرازی، در مصاحبــه ای تحریم هــای جدیــد آمریــکا 
علیــه ایــران را ناقــض توافــق هســته ای ایــران و گــروه ۵+1 

خوانــد.
وی گفــت: تحریم هــای جدیــد آمریــکا علیــه شــخصیت ها 
دانســته  توافــق  بــا  مخالــف  ایرانــی  ســازمان های  و 
ــرای  ــا ب ــر بانک ه ــال فشــار ب ــر آن، اعم ــاوه ب می شــود. ع
ــق  ــض تواف ــر نق ــورد دیگ ــران، م ــا ای ــردن ب ــکاری نک هم
ــض  ــکا ناق ــات آمری ــن اقدام ــی ای ــت. تمام ــته ای اس هس

ــتند. ــق هس تواف
ــکا  ــا آمری ــم این ه ــه علی رغ ــان اینک ــا بی ــی ب ــام ایران مق
ــت:  ــد اســت، گف ــق پایبن ــه تواف ــه ب ــد ک ــا می کن ــوز ادع هن
مــا بــرای حالتــی کــه آمریــکا از توافــق خــارج شــود، آمــاده 

هســتیم.
ــات در  ــا مباحث ــه آی ــوال ک ــن س ــه ای ــخ ب ــرازی در پاس خ
ــکی  ــش موش ــه بخ ــش بودج ــرای افزای ــران ب ــان ای پارلم
ــت:  ــت، گف ــران اس ــه ته ــات تافی جویان ــی از اقدام بخش
ــی اســت. ــرای مقاصــد دفاع ــا ب ســاخت موشــک حــق م

رئیــس شــورای راهبــردی روابــط خارجــی ایــران در پاســخ 
بــه ســوالی از مجــری برنامــه مبنــی بــر درخواســت 
مقام هــای آمریکایــی از ســران شــرکت های اروپایــی بــرای 

عــدم تجــارت بــا ایــران گفــت: ایــن اقدامــی خــاف متــن 
ــق هســته ای اســت.  تواف

وی در بخشــی از ایــن مصاحبــه در پاســخ بــه ایــن ســوال 
کــه خــط قرمــز ایــران دربــاره برجــام چیســت، گفــت: خــط 
قرمــز مــا، زمانــی اســت کــه آن هــا از توافــق خــارج شــوند که 

وضعیــت کامــا جدیــدی پدیــد مــی آورد.
دیپلمــات ارشــد ایــران در ادامــه بــه موضــوع تصمیــم دولــت 
آمریــکا بــرای متوقــف کــردن برنامــه مخفیانــه ســیا بــرای 
ــت  ــوریه پرداخ ــلح س ــان مس ــوزش معارض ــلیح و آم  تس
ــتی  ــای تروریس ــه گروه ه ــا( ب ــا )آمریکایی ه ــت: آن ه و گف
کمک هــای زیــادی کرده انــد. طبــق چیــزی کــه خانــم 
کلینتــون گفتــه آن هــا بــه ایجــاد داعــش هــم کمــک 

کرده انــد.
خــرازی اضافــه کــرد: بنابرایــن اقــدام آن هــا بــرای متوقــف 
ــای  ــن گروه ه ــرای ای ــات ب ــاح و اطاع ــال س ــردن ارس ک
ــرون  ــت ســوریه در بی تروریســتی نشــان می دهــد کــه دول
ــق  ــر موف ــق دیگ ــه مناط ــتی ب ــای تروریس ــدن گروه ه ران
بــوده و اکنــون زمــان آن اســت کــه همــه بــه ایــن بیندیشــند 
ــت. شــورای  ــت یاف ــح دس ــه صل ــوان ب ــه می ت ــه چگون ک

راهبــردی روابــط خارجــی

سخنگوی شورای نگهبان: 

بررسی توتال، ارتباطی به شورای نگهبان ندارد
دالیل رد صالحیت ها را به خود افراد اعالم می کنیم



کوتاه اخبار 
کاهش ۸ درصدی حجم 

روان آب های کشور
بــر اســاس آخریــن آمــار ثبت شــده در شــرکت 
مدیریــت منابــع آب ایــران، از ابتــدای مهرمــاه 
حجــم  جــاری،  خردادمــاه  پایــان  تــا  گذشــته 
ــا ســال گذشــته  روان آب هــای کشــور در مقایســه ب

۸ درصــد کاهــش داشــته اســت. 
ــای  ــزان حجــم روان آب ه ــزارش می ــن گ ــر ای ــا ب بن
کشــور کــه تــا خردادمــاه ســال گذشــته ۵۰ میلیــارد 
و ۸۷۲ میلیــون متــر مکعــب بــوده اســت، در پایــان 
ــه  ــا ۸ درصــد کاهــش ب ــاه ســال جــاری ب خردادم
ــیده  ــب رس ــر مکع ــون مت ــارد و ۷۴۶ میلی ۴۶ میلی

اســت. 
بــر اســاس ایــن گــزارش، بیشــترین حجــم کاهــش 
ــی کشــور در  ــز اصل ــای آبری ــا در حوضه ه روان آب ه
ــم  ــن حج ــد و کمتری ــا ۳۹ درص ــه ب ــه ارومی حوض
ــای  ــه دری ــه حوض ــوط ب ــا مرب ــش روان آب ه کاه

ــوده اســت.  ــا ۵ درصــد کاهــش ب خــزر ب
همچنیــن حوضه هــای آبریــز قره قــوم و خلیــج 
فــارس نیــز بــه ترتیــب بــا ۱۷ و ۱۲ درصــد کاهــش 

ــم روان آب مواجــه بوده انــد.  حج
شــش  تمــام  در  موجــود  روان آب هــای  حجــم 
ــه  ــش مواج ــا کاه ــور ب ــی کش ــز اصل ــه آبری حوض
نشــده؛ بلکــه دو حوضــه آبریــز مــرزی شــرق و 
ــا مــدت مشــابه یادشــده در  مرکــزی در مقایســه ب
ــا افزایــش حجــم روان آب مواجــه  ســال گذشــته ب

بوده انــد. 
ــرق  ــرزی ش ــز م ــه آبری ــاس، حوض ــن اس ــر همی ب
ــا حجــم ۲۰۶ میلیــون  کــه در ســال آبــی گذشــته ب
متــر مکعــب روان آب روبــه رو بــوده، امســال بــا ۵۷ 
ــب  ــر مکع ــون مت ــه ۳۲۴ میلی ــش ب ــد افزای درص
رســیده و حوضــه آبریــز مرکــزی نیــز کــه در ســال 
ــون  ــارد و ۴۰۵ میلی ــم ۷ میلی ــته از حج ــی گذش آب
متــر مکعــب برخــوردار بــوده، در ســال آبــی جــاری 
بــا ۲۰ درصــد افزایــش از ۸ میلیــارد و ۹۱۳ میلیــون 

ــب روان آب برخــوردار اســت. ایرنــا ــر مکع مت

سیب زمینی هم گران شد
ــان  ــار اصفه ــوه و تره ب ــن می ــه میادی رئیــس اتحادی
قیمــت  درصــدی   ۱۵ افزایــش  بــه  اشــاره  بــا 
بــازار گفــت: در صــورت واردات  ســیب زمینی در 
ــا  ــن ۵۰ ت ــن محصــول بی ــرخ ای ــه کشــور، ن ــاز ب پی
۴۰ درصــد کاهــش می یابــد؛ امــا مســئوالن تمایلــی 

ــد.  ــن کار ندارن ــه ای ب
ــه  ــه اینک ــه ب ــا توج ــت: ب ــار داش ــرج اظه ــر اط ناص
ــد  ــود و خری ــاد ب ــته زی ــال گذش ــاز در س ــد پی تولی
تضمینــی آن انجــام نشــد، ایــن محصــول در مــزارع 
روی دســت کشــاورزان مانــد و آن هــا متضــرر 

ــدند.  ش
وی بــا بیــان اینکــه بــه دلیــل خســارت ســال 
گذشــته کشــاورزان، امســال حــدود ۵۰ درصــد 
ــد  ــت، تاکی ــش یاف ــان کاه ــاز در اصفه ــت پی کش
کــرد: کاهــش کشــت پیــاز موجــب گرانــی آن طــی 
ــی  ــا پیش بین ــت؛ ام ــده اس ــته ش ــاه گذش ــک م ی
ــه  ــود عرض ــکل کمب ــده مش ــا ۲۰ روز آین ــود ت می ش
و افزایــش نــرخ پیــاز در بــازار برطــرف و ایــن 

محصــول ارزان شــود. 
بــه گفتــه اطــرج در حــال حاضــر قیمــت هــر کیلــو 
ســیب زمینی ۱۱۰۰ تومــان اســت کــه بــا آمــدن 
ایــن محصــول از همــدان بــه طــور قطــع قیمــت آن 

کاهــش می یابــد. ایمنــا

کوتاه از اقتصاد

 قیمت سوخت گازوئیل 
باید افزایش یابد

رئیــس ســازمان راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای 
کشــور گفــت: تــا زمانــی کــه ســوخت گازوئیــل ارزان 
ــل  ــل و نق ــاوگان حم ــاری در ن ــر رفت ــت، تغیی اس
بــاری کشــور صــورت نخواهــد گرفــت. بنابرایــن 
راه حــل اصلــی بــرای اصــاح مصــرف ســوخت 

ــت.  ــت آن اس ــش قیم افزای
کشــاورزیان در مراســم امضــای قــرارداد چهارجانبــه 
ــل  ــل و نق ــاوگان حم ــی از ن ــازی بخش ــرای نوس ب
ــار کــرد:  ــوو اظه ــا کامیون هــای ول ــاری ب فرســوده ب
در بیشــتر کشــورها قیمــت ســوخت گازوئیــل بیــن ۱ 
تــا ۱.۵ دالر اســت. بنابرایــن مــا نیــز بایــد بــه همــان 
ســمت حرکــت کــرده و قیمــت ســوخت را واقعــی 

کنیــم. 
ــل را  ــی کــه ســوخت گازوئی ــا زمان وی ادامــه داد: ت
ــم،  ــه می کنی ــان عرض ــت ۳۰۰ توم ــه قیم ارزان و ب
دیگــر راننــدگان رغبــت نمی کننــد کــه کامیــون 
را  خــود  تومانــی  میلیــون   ۵۰ تــا   ۴۰ فرســوده 
بــا کامیــون نــوی ۴۰۰ تــا ۵۰۰ میلیــون تومانــی 

جایگزیــن کننــد. 
ــل و  ــای حم ــی از چالش ه ــه یک ــان اینک ــا بی او ب
ــوخت  ــت س ــودن قیم ــم ب ــاری ک ــی ب ــل عموم نق
دلیــل  همیــن  بــه  کــرد:  خاطرنشــان  اســت، 
کامیون هــای فرســوده از چرخــه حمــل و نقــل 
عمومــی خارجــی نمی شــوند و انگیــزه ای بــرای 

ــدارد.  ــود ن ــن کار وج ای
رئیــس ســازمان راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای 
کشــور ادامــه داد: بنابرایــن امیدواریــم تصمیــم 
ــه  ــت ســوخت گرفت ــش قیم ــرای افزای شــجاعانه ب

ــود. ایســنا ش

مذاکره با تلگرام ادامه دارد
توافــق  از  ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات  وزیــر 
ــن شــبکه  ــرداری از ای ــرای بهره ب ــا تلگــرام ب ــی ب کل
اجتماعــی خبــر داد و گفــت: مــا بــرای انتقــال 
ــه ایــران مذاکــره کردیــم؛ امــا  ســرورهای تلگــرام ب
ــت.  ــه اس ــورت نپذیرفت ــی ص ــچ اقدام ــون هی تاکن
ــگاه  ــد از نمایش ــیه بازدی ــی در حاش ــود واعظ محم
الکامــپ دربــاره اخبــار مبنــی بــر انتقــال ســرورهای 
ــازمان  ــس س ــرد: رئی ــار ک ــران اظه ــه ای ــرام ب تلگ
ــال  ــرای انتق ــا ب ــه م ــد ک ــات گفته ان ــاوری اطاع فن
ســرورهای تلگــرام بــه ایــران در حــال مذاکــره 
ــدام علمــی انجــام  ــچ اق ــون هی ــا تاکن هســتیم؛ ام

ــت.  ــده اس نش
وی خاطرنشــان کــرد: ســال گذشــته در شــورای 
ــه  ــد ک ــف ش ــا تکلی ــه م ــازی ب ــای مج ــی فض عال
ــران  ــه ای ــرورهایش ب ــال س ــرای انتق ــرام ب ــا تلگ ب
ــر روی  ــی انجــام شــده و ب ــم؛ مذاکرات ــره کنی مذاک
ــوه  ــاره نح ــا درب ــت؛ ام ــده اس ــق ش ــات تواف کلی
ــرات  ــن مذاک ــود، ای ــوب موج ــرداری و چارچ بهره ب
ادامــه دارد و بــه محــض اینکــه بــه نتیجــه برســیم، 

ــرد.  ــم ک ــام خواهی آن را اع
بــر  مبنــی  اخبــاری  بــه  پاســخ  در  واعظــی 
ــه  ــازی ب ــای مج ــی فض ــورای عال ــل ش ضرب االج
ــت:  ــتاگرام گف ــا اینس ــره ب ــرای مذاک ــه ب وزارتخان
ــه  ــک جلس ــه در ی ــده، بلک ــی داده نش ضرب االجل
ــی فضــای  ــه شــورای عال ــون ک ــم اکن ــم کردی تفاه
مجــازی اجــازه داده، مــا بــه شــبکه های اجتماعــی 
ــد،  ــر دارن ــادی کارب ــداد زی ــه تع در داخــل کشــور ک
ــا  ــا مذاکــره کــرده ت ــا آنه ــم. ب اجــازه فعالیــت دهی
ــائل  ــه مس ــود از جمل ــررات موج ــات و مق ماحظ
اخاقــی را رعایــت کننــد. در غیــر ایــن صــورت 
تصمیــم دیگــری دربــاره آن هــا گرفتــه خواهــد       

شــد. خبــر فارســی

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

مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه  شــرکت 
در محــل ســالن  اصفهــان  مبارکــه   فــوالد 
اجتماعــات نگیــن نقــش  جهــان سپاهان شــهر 
ــهامداران  ــد از س ــش از ۹۰ درص ــور بی ــا حض ب
شــرکت برگــزار شــد و طــی آن، پــس از ارائــه 
ــرکت  ــابرس ش ــط حس ــول توس ــزارش مقب گ
بــه صورت هــای مالــی شــرکت فــوالد مبارکــه، 
ــود  ــال س ــارد ری ــزار و ۵۰۰ میلی ــیم ۷ ه تقس

ــب رســید.  ــه تصوی ــدی ب نق
امیرحســین نــادری، معــاون اقتصــادی و 
مالــی شــرکت فــوالد مبارکــه، بــا اعــام 
ایــن خبــر گفــت: طبــق قانــون تجــارت، 
شــرکت های ســهامی حداکثــر چهــار مــاه 
پــس از پایــان ســال مالــی بایــد مجمــع 
ســالیانه  خــود را برگــزار کننــد؛ در ایــن راســتا 
ــا اخــذ  ــق شــد ب ــه موف ــوالد مبارک شــرکت ف
گــزارش مقبــول از حســابرس مســتقل و 
بــازرس قانونــی، درخصــوص صورت هــای 
مالــی منتهــی بــه ۳۰ اســفند ۹۵، مجمــع 
ســالیانه  خــود را در موعــد مقــرر برگــزار کنــد. 
وی یــادآور شــد: پــس از اعــام رســمیت 
جلســه بــا حضــور بیــش از ۹۰ درصــد از 
ــد و  ــت ش ــه قرائ ــتور جلس ــهامداران، دس س
ــزاد  ــان به ــع آقای اعضــای هیئت رئیســه مجم
ســازمان  از  نمایندگــی  بــه  را  بــاب هللا زاده 
توســعه و نوســازی معــادن و صنایــع معدنــی 
ایــران )ایمیــدرو( بــه عنــوان رئیــس مجمــع، 
بــه  را  دولت آبــادی  مختــاری  اســماعیل 
نمایندگــی از ســهام عدالــت و ســعید عبــودی 
ــه  ــن ب ــه نمایندگــی از شــرکت صــدر تأمی را ب
ــادری را  عنــوان نظــار مجمــع و امیرحســین ن

ــد.  ــاب کردن ــع انتخ ــر مجم ــوان دبی ــه عن ب
در ادامــه مجمــع وارد دستورجلســه شــد و 
دکتــر ســبحانی، مدیــر عامــل شــرکت فــوالد 
ــای  ــوطی از فعالیت ه ــزارش مبس ــه، گ مبارک
ــه ۳۰  ــی ب ــال منته ــرای س ــره را ب هیئت مدی
ــرد  ــه ک ــهام ارائ ــان س ــه صاحب ــفند ۹۵ ب اس
ــزارش حســابرس  ــت گ ــا قرائ و پــس ازآن، ب
ــی توســط ســازمان  ــازرس قانون مســتقل و ب
ــن  ــول در ای ــزارش مقب ــه گ ــی و ارائ حسابرس
ــی  ــال مال ــی س ــای مال ــوص، صورت ه خص
بــه  آن  توضیحــی  یادداشــت های  و   ۹۵

ــید.  ــع رس ــب مجم تصوی
ــه، از  ــتور جلس ــه  دس ــزود: در ادام ــادری اف ن
ــزان ۲۰  ــه می ــرکت ب ــص ش ــود خال ــع س جم
ــه  ــال ب ــال )۲۷۷ ری ــارد ری ــزار و ۷۷۰ میلی ه
ازای هــر ســهم(، مبلــغ ۱۰۰ ریــال بــه ازای 
هــر ســهم و جمعــا بــه میــزان ۷ هــزار و ۵۰۰ 

ــد.  ــیم ش ــود تقس ــال س ــارد ری میلی
پرداخــت  زمــان  بــه  اشــاره  بــا  ایشــان 
ســود شــرکت گفــت: بــر اســاس جــدول 
زمان بنــدی منتشرشــده در ســامانه  کــدال، 
ــی  ــهامداران حقیق ــود س ــت س ــان پرداخ زم
ســال  شــهریورماه  ابتــدای  از  ترجیحــی  و 

ــهامداران  ــود س ــت س ــان پرداخ ــاری و زم ج
حقوقــی بــا کمتــر از ۱۰۰ میلیــون ســهم از 
ابتــدای دی مــاه ســال جــاری پیش بینــی 

ــت. ــده اس ش
 انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

معــاون اقتصــادی و مالــی شــرکت فــوالد 
مبارکــه یــادآور شــد: روزنامه هــای »دنیــای 
ــوان  ــه عن ــت« ب ــترش صم ــاد« و »گس اقتص
ــازمان  ــرکت و س ــار ش ــای کثیراالنتش روزنامه ه
ــازرس  ــابرس و ب ــوان حس ــه عن ــی ب حسابرس
 ۹۶ مالــی  ســال  بــرای  شــرکت  قانونــی 
ــه  ــه ب ــا توج ــه ب ــن اینک ــدند؛ ضم ــاب ش انتخ
هیئت مدیــره،  تصــدی  مدت زمــان  پایــان 
ــعه  ــازمان توس ــب س ــا ترکی ــد ب ــای جدی اعض
ــران،  ــی ای ــع معدن ــادن و صنای ــازی مع و نوس
شــرکت ســرمایه گذاری صــدر تأمیــن، شــرکت 
شــرکت  اصفهــان،  اســتان  ســرمایه گذاری 
ســرمایه گذاری اســتان آذربایجــان غربــی و 
شــرکت ســرمایه گذاری اندیشــه محوران بــه 

ــدند.  ــاب ش ــال انتخ ــدت دو س م
ــات  ــکر از زحم ــن تش ــان ضم ــادری در پای ن
کلیــه  همــکاران کــه در تهیــه  صورت هــای 
ایــن مجمــع فعالیــت  برگــزاری  مالــی و 
ــال  ــه س ــرد ک ــدواری ک ــار امی ــتند، اظه داش
طرح هــای  از  بهره بــرداری  شــاهد  جــاری 
توســعه  مهــم شــرکت و افزایــش ســودآوری 

حاصــل از آن باشــیم.

 فوالد مبارکه، بزرگ ترین 
تولیدکننده ورق های فوالدی

دکتــر بهــرام ســبحانی، مدیــر عامــل شــرکت 
فــوالد مبارکــه  اصفهــان، در بخشــی از گــزارش 
هیئت مدیــره بــه مجمــع عمومــی عــادی 
ســالیانه  صاحبــان ســهام ایــن شــرکت، بــرای 
ــن  ــه ۱۳۹۵/۱۲/۳۰، ای ــی ب ــی منته ســال مال
ــای  ــده  ورق ه ــن تولیدکنن شــرکت را بزرگ تری
شــمال  و  خاورمیانــه  در  تخــت  فــوالدی 
آفریقــا بــا ســهم بیــش از ۵۰ درصــد در میــان 
و  فوالدســازی کشــور  بــزرگ  شــرکت های 
 MENA در  درصــدی   ۲۰ ســهم  همچنیــن 
ــه و شــمال آفریقــا( معرفــی کــرد. )خاورمیان
ایشــان افــزود: ایــن شــرکت بــا ظرفیــت 
ــال،  ــفنجی در س ــن اس ــن آه ــون ت ۱۲ میلی
اســفنجی  آهــن  تولیدکننــده   بزرگ تریــن 
در جهــان محســوب می شــود کــه ســهم 

ــی  ــص داخل ــد ناخال ــدی در تولی ــک درص ی
و در بخــش صنعــت ســهم ۵ درصــدی در 
ــه  خــود  ــی را در کارنام ــص داخل ــد ناخال  تولی

دارد.
مدیــر عامــل شــرکت فــوالد مبارکــه  اصفهــان 
در ادامــه بــا معرفــی ترکیــب ســهامداران 
ــش از ۲۸۰۰  ــن بی ــره  تأمی ــه زنجی ــرکت ب ش
و همین طــور  و خدمــات  تأمین کننــده  کاال 
ــرد  ــاره ک ــتریان اش ــترده  مش ــبکه  گس ــه ش ب
ــامل  ــتریان ش ــترده  مش ــبکه  گس ــت: ش و گف
بیــش از هــزار شــرکت و کارگاه اســت کــه 
صنعــت  در  آن هــا  مصــارف  عمده تریــن 
خودروســازی، لــوازم خانگــی، خطــوط انتقــال 
ــه و  ــع لول ــیمی و صنای ــت و پتروش گاز و نف

ــت. ــل اس پروفی
ــد  ــا اظهــار خرســندی از رون دکتــر ســبحانی ب
ــه در ســنوات  ــوالد مبارک ــودی ســرمایه  ف صع
گذشــته اذعــان کــرد: در حــال حاضــر آخریــن 
ســرمایه  ثبتــی شــرکت، پــس از چهــار مرحلــه 
افزایــش ســرمایه بــه مبلــغ ۷۵ هــزار میلیــارد 
ســهم  میلیــارد   ۷۵ بــه  )منقســم  ریــال 
ــر،  ــال حاض ــیده و در ح ــام( رس ــا ن ــادی ب ع
لحــاظ  بــه  بورســی  شــرکت  بزرگ تریــن 

ــت. ــرمایه اس س
وی ســهم فــوالد مبارکــه در تولیــد فــوالد 
ــزرگ فــوالدی  خــام را در بیــن شــرکت های ب
ــان کــرد و گفــت: فــوالد  کشــور ۵۲ درصــد بی
خوزســتان ۲۵ درصــد، ذوب آهــن ۱۵ درصــد و 
بقیــه شــرکت ها ۸ درصــد ســهم تولیــد را بــه 

ــد. خــود اختصــاص داده ان
ــاره   ــه درب ــوالد مبارک ــرکت ف ــل ش ــر عام مدی
ــرد: در  ــح ک ــال ۹۵ تصری ــد س ــرد تولی عملک
ــزان تولیــد محصــوالت نهایــی  ایــن ســال می

ــزار  ــون و ۷۱ ه ــش از ۶ میلی ــه بی ــرکت ب ش
تــن رســید کــه در مقایســه بــا ســال ۹۴، بــه 
میــزان ۱۰ درصــد افزایــش داشــته اســت؛ 
ضمــن اینکــه میــزان فــروش محصــوالت بــا 
۶ میلیــون و ۲۰۰ هــزار تــن انــواع محصــوالت 
در ســال ۹۵ بــه میــزان ۱۸ درصــد نســبت بــه 

ــرده اســت. ســال ۹۴ رشــد ک
بهــرام ســبحانی خاطرنشــان کــرد: درآمــد 
ــدود ۱۰۱  ــال ۹۵ ح ــوالت در س ــروش محص ف
هــزار و ۸۳ میلیــارد ریــال بــوده اســت کــه بــا 
توجــه بــه اولویــت تأمیــن نیــاز داخــل کشــور 
ــی، ســهم فــروش  و افزایــش تقاضــای داخل

ــت. ــش یاف ــال ۹۵ افزای ــل در س داخ
مدیــر عامــل شــرکت فــوالد مبارکــه اهــم 
ــرداری   طرح هــای توســعه و بهینه ســازی بهره ب
ــمرد:  ــن برش ــته را چنی ــال گذش ــده در س ش
- بهره بــرداری از ماشــین ریخته گــری شــماره  
ــه ۷.۲  ــوالد ب ــد ف ــت تولی ــش ظرفی ۵ و افزای

میلیــون تــن تختــال
ــت  ــت و برداش ــد انباش ــرداری از واح - بهره ب
سفیددشــت  فــوالد  مســتقیم  احیــای  و 

چهارمحــال و بختیــاری 
 - ســولفورزدایی  واحــد  از  -بهره بــرداری 
ــا  ــن ب ــد آب دمی ــد تولی ــرداری از واح بهره ب

ظرفیــت ۴۵۰ متــر مکعبــی 
- احــداث خــط انتقــال آب ۱۴۰۰ میلیمتــر 

شــماره ۲ 
RH-TOP سیستم گاززدایی -

پــروژه   دو  شــد:  یــادآور  ســبحانی  بهــرام 
توســعه  فــوالد هرمــزگان و نــورد گــرم شــهید 
خــرازی نیــز بــا تأمیــن مالــی از ســوی 
کشــورهای اروپایــی بــه زودی بــه مرحلــه  

می رســد. اجــرا 

ــرکت  ــه  ش ــریح برنام ــبحانی در تش ــر س دکت
فــوالد مبارکــه در ســال ۹۶ یــادآور شــد: ارزش 
ــزار  ــدود ۱۲ ه ــوالد ح ــوالت ف ــروش محص ف
ــهم ۲۵۳  ــر س ــود ه ــا س ــان ب ــارد توم میلی
ریــال در بودجــه  ســال جــاری پیش بینــی 
شــده کــه بــا تــاش همــکاران محقــق خواهــد 

شــد.
افتخــارات  مهم تریــن  ادامــه  در  ایشــان 
شــرکت را در ســال ۹۵ بــه شــرح ذیــل اعــام 

ــرد: ک
ــرکت  ــن ش ــوان برتری ــب عن ــداوم در کس - ت
دانشــی کشــور و راهیابــی بــه جایــزه  مدیریــت 

)MAKE( دانــش آســیا
ــوق  ــت از حق ــن حمای ــس زری - کســب تندی

مصرف کننــدگان
- کســب رتبــه  اول در گــروه فلــزات اساســی 

ــی ــر ایران ــرکت برت ــدی ۱۰۰ ش در رتبه بن
ــزه   ــه  جای ــر از دبیرخان ــوح تقدی ــت ل - دریاف
ــار  ــن ب ــرای اولی ــی ب ــئولیت های اجتماع مس

ــور در کش
- دریافــــت تندیـــــس هـمـایـش حامــیان 

محیــط زیســت
ــت  ــتاندارد مدیری ــه  اس ــت گواهینام - دریاف
 )ISO۱۰۰۰۲( رســیدگی به شــکایت مشــتریان
)ISO۱۰۰۰۴( ــت مشــتریان و ســنجش رضای

ــت  ــتاندارد مدیری ــه  اس ــت گواهینام - دریاف
)ISO۵۰۰۰۱( انــرژی 

- کســب رتبــه  اول در جایــزه  بهــره وری در 
صنایــع معدنــی ایمیــدرو

- واحــد نمونــه  اســتاندارد کشــوری و اســتانی 
ــی و  ــتاندارد مل ــت و اس ــه  کیفی ــد نمون و واح
اســتانی از طــرف اداره  کل اســتاندارد اســتان 

اصفهــان

مدیر عامل شرکت فوالد مبارکه عنوان کرد:

روند صعودی سرمایه  فوالد مبارکه

 ۱۵ 3.3  درصد، نرخ مصوب ۱۴ 
سود علی الحساب

 میلیارد دالر، درآمد ایران 
از صادرات برق

 هزار تومان، هزینه تولید 
۱ کیلو گوشت قرمز

نــرخ مصــوب شــورای پــول و اعتبــار بــرای ســود علی الحســاب 
ســپرده بانکــی ۱۵ درصــد اســت.

درآمــد ارزی کشــور در طــول چهــار ســال گذشــته از صــادرات 
بــرق 3.3 میلیــارد دالر بــوده اســت.

گوشــت  تمام شــده  قیمــت  عشــایر  امــور  ســازمان  رئیــس 
قرمــز بــرای عشــایر را کیلویــی حــدود ۱4000 تومــان اعــام 

کــرد.
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،،
فــوالد مبارکــه  مدیــر عامــل شــرکت 
درباره  عملکرد تولید سال ۹۵ تصریح 
تولیــد  میــزان  ســال  ایــن  در  کــرد: 
ــه بیــش  ــی شــرکت ب محصــوالت نهای
از ۶ میلیــون و ۷۱ هــزار تــن رســید کــه 
در مقایســه بــا ســال ۹4، بــه میــزان ۱0 

درصــد افزایــش داشــته اســت

توس چینی
ــروف در  ــی مظ ــده چین ــن تولیدکنن ــی، بزرگ تری ــوس چین ــدی ت ــای تولی ــع کارخانه ه مجتم
ــا ظرفیــت ســالیانه ۲۲۰۰۰ تــن چینــی،  ــده چینــی در جهــان ب ــه و دومیــن تولیدکنن خاورمیان
ــاز شــد و در ســال ۱۳۷۰  ــات آن آغ ــت رســید و کار مطالعــات و تحقیق ــه ثب در ســال ۱۳۶۰ ب
بــا هــدف تولیــد انــواع ظــروف چینــی خانگــی و هتلــی و بــا ظرفیــت ۴۲۰۰ تــن در ســال، در 

ــید.  ــرداری رس ــه بهره ب ــهد ب مش
ایــن مجتمــع در همــان ســال های اولیــه فعالیــت خــود بــا تکیــه بــر تکنولــوژی بــاالی تولیــد و 
دانــش متخصصیــن متعهــد و مجــرب داخلــی و خارجــی پــا بــه عرصــه بازارهــای جهانــی نهــاد 

و در طــی چنــد ســال، موفــق بــه کســب ســهم عمــده ای از بازارهــای داخلــی و خارجــی شــد. 
ــود در  ــهم خ ــظ س ــود و حف ــوالت خ ــت محص ــت و کمی ــعه کیفی ــرای توس ــازمان ب ــن س ای
ــوری،  ــی و دانایی مح ــی، خردگرای ــه ای و بین الملل ــای منطق ــال در بازاره ــور فع ــازار و حض ب
مشــتری مداری، رعایــت اصــول اخاقــی و انســانی، حفــظ محیــط زیســت و رفتــار مســئوالنه 
ــار خــود  ــر رفت ــم ب ــه را اصــول حاک ــا و جامع ــان، ســهامداران، مشــتریان، رقب ــال کارکن در قب

می دانــد. 
ــظ ســامت  ــاد مشــتریان، حف ــظ اعتم ــع انســانی و حف ــه مناب ــر توســعه همه جانب ــز ب تمرک
ــی  ــه ذی نفعــان ســازمان، اصول ــا به کارگیــری دانــش روز و خدمــت بی منــت ب محصــوالت ب
ــا و  ــه برنامه ریزی ه ــر لوح ــواره س ــت هم ــا کیفی ــی ب ــد محصوالت ــرای تولی ــه ب ــتند ک هس

تصمیم گیری هــای ســازمان اســت.

مــردم  نماینــده 
خمینی شــهر در مجلــس بــا 
بیــان اینکــه فعالیــت بیــش 
از ۱۰ هــزار واحــد صنعتــی 
گفــت:  شــده،  متوقــف 
بانک هــا جریمــه دیرکــرد 
خــود را بــه صــورت ثانیــه ای 
ــی  ــد و برخ ــه می کنن مطالب
از کارخانه هــا ســود بیــش 
از ۳۰ درصــد بــه بانک هــا 

می پردازنــد. 
متاســفانه در زمینــه ورود 
بــه  قاچــاق  کاالهــای 

ــه  ــن اجــرا نمی شــود و ب ــه قوانی ــی نیســت و آیین نام کشــور نظارت
ــری  ــرای جلوگی ــد پیشــنهادی جــدی ب ــس بای ــر می رســد مجل نظ

باشــد.  واردات بی رویــه کاال داشــته  از  مؤثــر 
ــور  ــه کش ــه کاال ب ــاره واردات بی روی ــی درب ــواد ابطح ــید محمدج س
ــد  ــفابخش تولی ــیر ش ــه اکس ــی ک ــاد مقاومت ــت: اقتص ــار داش اظه
ملــی و اشــتغال اســت، بــا عــزم راســخ مبــارزه بــا واردات بی رویــه و 

قاچــاق کاال اگــر همــراه نباشــد، بــه ثمــر نخواهــد نشســت. 
ــزار  ــش از ۱۰ ه ــت بی ــر فعالی ــال حاض ــه در ح ــان اینک ــا بی وی ب
ــی از  ــه، یک ــزود: واردات بی روی ــده، اف ــف ش ــی متوق ــد صنعت واح
ــرای  ــز ب ــن کارخانه هــا و کارگاه هاســت. عــده ای نی ــل توقــف ای دالی
ــد  ــی را وارد کشــور می کنن ــی کاالی ــه صــورت مافیای ســودجویی و ب
ــد گفــت  ــه بای ــوارد نیســت؛ البت ــن م ــر ای ــی ب ــه متاســفانه نظارت ک

ــت.  ــام اس ــه برج ــه نتیج ــن واردات بی روی ــی از ای بخش

مــردم  نماینــده 
خمینی شــهر در مجلــس 
ــا بیــان اینکــه متاســفانه  ب
وارداتــی  کاالهــای 
مشــکاتی را بــرای اقتصاد 
کشــور بــه وجــود آورده، 
گفــت: ارزی کــه در مقابــل 
ــه  ــد ب ــت بای ــادرات نف ص
ایــران داده شــود، بلوکــه 
ــن راســتا  می شــود و در ای
مــا تنهــا می توانیــم بــه 
ــم.  ــای ارز، کاال وارد کنی ج
اینکــه  بیــان  بــا  وی 
ــه  ــه ای مطالب ــورت ثانی ــه ص ــود را ب ــرد خ ــه دیرک ــا جریم بانک ه
می کننــد و برخــی از کارخانه هــا ســود بیــش از ۳۰ درصــد بــه 
بانک هــا می پردازنــد، گفــت: همــه ایــن مســائل دســت بــه دســت 
ــره و  ــه ۱۰۰ نف ــدازی کارخان ــد راه ان ــردی قص ــر ف ــه اگ ــم داده ک ه
ــا ۳۰  ــش از ۲۰ ت ــد بی ــد، بای ــته باش ــک داش ــت وام از بان درخواس
ــه بانک هــا بپــردازد؛ ایــن در حالــی اســت کــه  درصــد ســود آن را ب

هیــچ واحــد ســالیانه ۲۰ درصــد ســود نــدارد. 
وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه بــا توجــه بــه فرمایش هــای مقــام 
معظــم رهبــری درخصــوص واردات بی رویــه کاال، آیــا مجلــس 
شــورای اســامی بــرای جلوگیــری از واردات بی رویــه کاال بــه کشــور 
تدبیــری اندیشــیده اســت، گفــت: در برنامــه ششــم توســعه چندیــن 
ــه  ــث واردات بی روی ــه بح ــد ب ــس بای ــده و مجل ــادر ش ــم ص حک

بپــردازد.

ــات  ــر غ ــر کل دفت مدی
ــاورزی  ــاد کش وزارت جه
از آغــاز برداشــت برنج در 
و  شــمالی  اســتان های 
کاهــش تدریجــی قیمت 
ایــن محصول خبــر داد و 
گفــت: ممنوعیــت واردات 
برنــج در فصــل برداشــت 
ــار  ــا ســال گذشــته چه ت
در  امــا  بــود،  ماهــه 
راســتای تنظیــم و کنترل 
مــاه  ســه  بــه  بــازار 
ــه از  ــرد ک ــدا ک ــل پی تقلی

شــهریورماه اعمــال می شــود. 
کاوه خاکســار اظهــار کــرد: وضعیــت تولیــد و برداشــت برنــج در 
شــالیزارهای کشــور مناســب بــوده و برداشــت آن در اســتان های 
ــا توجــه  شــمالی آغــاز شــده اســت کــه پیش بینــی می شــود ب
بــه ســطح زیــر کشــت ۶۱۰ هــزار هکتــاری شــالیزارهای کشــور، 
امســال ۲ میلیــون و ۱۰۰ هــزار تــن تــا ۲ میلیــون و ۲۰۰ هــزار تــن 

برنــج تولیــد شــود. 
وی افــزود: بــا توجــه بــه میــزان تولیــد برنــج و نیــاز ۳ میلیــون 
تنــی برنــج در هــر ســال، ســاالنه بــه واردات ۸۰۰ هــزار تــن برنــج 
نیــاز داریــم کــه طــی ســه ماهــه نخســت امســال بیــش از ۵۰۰ 
هــزار تــن برنــج وارد شــده و دوبــاره در فصــل برداشــت واردات 

آن ممنــوع خواهــد شــد. 
مدیــر کل دفتــر غــات وزارت جهــاد کشــاورزی درخصــوص 

زیــر  ســطح  وضعیــت 
طــی  برنــج  کشــت 
ســال های اخیــر اظهــار 
ســال های  طــی  کــرد: 
دولــت  فعالیــت 
یازدهــم بــا توجــه بــه 
در  محدودیــت  اعمــال 
ــمالی،  ــتان های غیرش اس
ســطح زیــر کشــت در 
کاهــش  مناطــق  ایــن 
ــوان  ــه می ت ــرد ک ــدا ک پی
بــه اســتان خوزســتان، 
اشــاره کــرد کــه طــی ایــن 
بــازه زمانــی همــواره ســطح زیــر کشــت برنــج کاهــش یافتــه و 
بــه عنــوان مثــال امســال بــا کاهــش ۱۰ هــزار هکتــاری نســبت 

بــه ســال گذشــته بــه ۳۰ هــزار هکتــار رســیده اســت. 
ــزوده  ــاره و اف ــش ســطح کشــت دوب ــه افزای ــا توجــه ب ــه ب البت
ــه  ــمالی ک ــتان های ش ــج در اس ــت برن ــر کش ــطح زی ــدن س ش
ــود،  ــده می ش ــالیزارهای رهاش ــر و ش ــای غیرمثم ــامل باغ ه ش
ســطح زیــر کشــت برنــج در کشــور تغییــری نســبت بــه ســال 

گذشــته نداشــته اســت. 
خاکســار گفــت: در ســال های گذشــته ممنوعیــت واردات برنــج 
از مردادمــاه آغــاز شــد و تــا آبان مــاه ادامــه داشــت؛ امــا امســال 
ــت واردات  ــال ممنوعی ــازار اعم ــم ب ــرل و تنظی ــتای کنت در راس
ــا ایــن ممنوعیــت از  ــه تعویــق انداختیــم ت برنــج را یــک مــاه ب

کشــاورزی ابتــدای شــهریورماه اتفــاق بیفتــد. جهــاد 

نماینده خمینی شهر:

بانک ها جرائم دیرکردشان را ثانیه ای مطالبه می کنند
مدیر کل دفتر غالت وزارت جهاد کشاورزی خبر داد:

برداشت برنج آغاز شد
تولید ملی

 اتحادیه طال 
جواهر و سکه 

تهران  $ ۱,۲۵۵.۵

  اونس جهانی طال 

۱۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال 

  سکه تمام بهار آزادی

۱۲,۰۴۷,۰۰۰ ریال 

  تمام سکه طرح قدیم

۴,۹۶۹,۵۰۰ ریال 

  مثقال طال 

۱,۱۴۷,۲۹۰ ریال 

  گرم طال 

۲,۴۷۰,۰۰۰ ریال 

سکه یک گرمی 

۳,۶۲۵,۰۰۰ ریال 

ربع سکه بهار آزادی 

۶,۲۰۵,۰۰۰ ریال 

  نیم سکه بهار آزادی 



هشتبهشت

 اصفهان تا 3 روز آینده 
آسمانی صاف و آفتابی خواهد داشت

 رئیــس اداره پیش بینــی هواشناســی اســتان 
اصفهــان گفــت: بررســی نقشــه های هواشناســی 
بیانگــر اســتقرار جــّو آرام و پایــدار بر روی اســتان 
ــا ســه روز آینــده  ــر ایــن اســاس ت اســت کــه ب

ــت. ــم داش ــی خواهی ــاف و آفتاب ــمان ص آس

حســن خدابخــش روز شــنبه اظهــار کــرد: 
بیانگــر  هواشناســی  نقشــه های  تحلیــل 
ــتان  ــر روی اس ــدار ب ــّوی آرام و پای ــتقرار ج اس

اصفهــان اســت.
وی گفــت: بــر ایــن اســاس در ســه روز آینــده 
ــق  ــتر مناط ــی در بیش ــاف و آفتاب ــمانی ص آس
ــی  ــاد پیش بین ــم وزش ب ــی ه ــتان و گاه اس

می شــود.
خدابخــش افــزود: دمــای هــوا در 24 ســاعت 
آینــده تغییــر محسوســی نخواهــد داشــت و بــر 
ایــن اســاس حداکثــر دمــای کالنشــهر اصفهــان 
35 درجــه ســانتیگراد و حداقــل دمــا 20 درجــه 

ســانتیگراد خواهــد بــود.
ــتان  ــی اس ــی هواشناس ــس اداره پیش بین رئی
 24 در  اســتان  نقطــه  گرم تریــن  اصفهــان 
ــه  ــا 41 درج ــدگل ب ــده را آران و بی ــاعت آین س
ســانتیگراد و خنک تریــن نقطــه را بوئیــن و 
میاندشــت بــا 7 درجــه ســانتیگراد عنــوان کــرد.

وی گفــت: هــوای کالنشــهر اصفهــان بــرای 
ــاد و  ــی وزش ب ــر گاه ــردا  صــاف در بعدازظه ف
ــاد  ــی وزش ب ــاف گاه ــنبه، ص ــرای روز دوش ب

پیش بینــی شــده اســت.

مدیر کل حوادث و فوریت های پزشکی 
استان اصفهان خبر داد:

 رشد حوادث کار در اصفهان 
نسبت به سال گذشته 

مدیــر کل حــوادث و فوریت هــای پزشــکی 
ــتان  ــوادث کار اس ــت: ح ــان گف ــتان اصفه اس
ــبت  ــال نس ــه اول امس ــه ماه ــان در س اصفه
بــه ســال گذشــته بــه لحــاظ تعــداد 102 مــورد 

ــود. ــتر ب بیش
ــتین  ــور راس ــن غف ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ب
ــه در  ــوادث کاری ک ــداد ح ــت:  تع ــار داش اظه
ــان  ــتان اصفه ــال در اس ــه اول امس ــه ماه س
گــزارش شــده، 4۶5 مــورد بــود و ایــن در حالی 
ــه  اســت کــه ایــن حــوادث در ســال گذشــته ب

3۶3 مــورد می رســید.
ــه  ــال ب ــه امس ــوادث کار را ک ــترین ح وی بیش
وقــوع پیوســت، »ســقوط« عنــوان کــرد و بیــان 
ســقوط هایی کــه  تعــداد  امســال  داشــت: 
مامــوران اورژانــس پوشــش دادنــد، 11۸ مــورد 
بــود کــه ســال گذشــته ایــن رقــم بــه ۸1 مــورد 

می رســید.
مدیــر کل حــوادث و فوریت هــای پزشــکی 
اســتان اصفهــان بــا اشــاره بــه اینکــه در میــان 
حــوادث، امســال ســوختگی ســه و ســال 
گذشــته پنــج مــورد گــزارش شــده بــود، ادامــه 
و  مــورد  امســال هشــت  برق گرفتگــی  داد: 
ســال گذشــته چهــار مــورد بــود و ایــن در 
ــر روی  ــی ب ــن ش ــه فروریخت ــت ک ــی اس حال
فــرد امســال دو مــورد و ســال گذشــته شــش 

ــت. ــوده اس ــورد ب م
وی گفــت: در بیــن انــواع حــوادث کار در اســتان 
ــرد  ــا ف ــم ب ــورد جس ــن برخ ــان، همچنی اصفه
ــوده  ــورد ب ــته 4۶ م ــال گذش ــال 44 و س امس

اســت.
 بیشترین قربانیان حوادث کار 

اصفهان بین سنین ۲۱ تا 3۰ سال 
هستند

راســتین بــا اشــاره بــه اینکــه امســال 57 
مــورد حادثــه کار بــرای زنــان و 40۸ مــورد 
ــن در  ــرد: ای ــه ک ــردان رخ داده، اضاف ــرای م ب
حالــی اســت کــه طــی ســه مــاه نخســت ســال 
ــان و  ــرای زن ــه کار ب ــورد حادث ــته 35 م گذش

ــود. ــا رخ داده ب ــرای مرده ــورد ب 32۸ م
وی بــا بیــان اینکــه در ســه ماهــه اول امســال 
حــوادث کار در گــروه ســنی زیــر 20 ســال 34 
مــورد و پارســال 23 مــورد گــزارش شــد، ادامــه 
داد: رخــداد حــوادث کار بــرای ســنین 21 تــا 30 
ســال، امســال 15۶ مــورد و پارســال 10۶ مــورد 
ــال 125  ــال، امس ــا40 س ــنین 31 ت ــرای س و ب

مــورد و پارســال ۹۹ مــورد بــود.
مدیــر کل حــوادث و فوریت هــای پزشــکی 
اســتان اصفهــان بــا اشــاره بــه اینکــه حــوادث 
کار در ســنین 41 تــا 50 ســال، 73 مــورد و 
پارســال ۶5 مــورد ثبــت شــد و ایــن در حالــی 
اســت کــه در محــدوده ســنی 41 تــا 50  ســال، 
73 مــورد و پارســال ۶5 مــورد گــزارش شــده، 
اضافــه کــرد: تعــداد حــوادث کار در اســتان 
اصفهــان بــرای ســن 50 ســال بــه بــاال امســال 
ــده  ــزارش ش ــورد گ ــال 4۹ م ــورد و پارس ۶2 م
اســت و در ســنین نامشــخص نیــز امســال 15 
حادثــه و ســال گذشــته 21 مــورد امدادرســانی 

شــد. مهــر

کشــاورزی  جهــاد  ســازمان  قائم مقــام 
شهرســتان  در  گفــت:  اصفهــان  اســتان 
اصفهــان کــه بســتر تخلفــات اســت، بــه ایــن 
دلیــل کــه بســیاری از حاشــیه زاینــده رود در 
ــده در  ــش از ۸500 پرون ــت، بی ــع اس آن واق

ــت. ــی اس ــت بررس دس
مهــرداد  وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه 
ــگاران  ــع خبرن ــروز در جم ــر دی ــد ظه مرادمن
دربــاره اصــالح الگــوی کشــت اظهــار داشــت: 
در 10 ســال گذشــته ســطح کشــت برنــج 
ــوده  ــار ب ــزار هکت ــان 20 ه ــتان اصفه در اس
ــار رســیده  ــه حــدود 4۹00 هکت ــون ب کــه اکن

ــت. اس
وی بــا بیــان اینکــه اگــر بنــا باشــد جایگزینی 
بــرای کشــت برنــج داشــته باشــیم، آب مــورد 
حق  آبه هــای  بحــث  از  بایــد  آن  مصــرف 
ــزود:  ــه کشــاورزان جــدا باشــد، اف ــوط ب مرب

در ایــن راســتا افــرادی اصفهــان را بــه توســعه 
کشــت برنــج متهــم و بحــث آب اصفهــان را 

بــا چالــش روبــه رو کردنــد.
کشــاورزی  جهــاد  ســازمان  قائم مقــام 
ــار  ــه آم ــر ب ــه داد: اگ ــان ادام ــتان اصفه اس
اســتان های همجــوار بــا توجــه بــه آمارنامــه 
رســمی وزارت جهــاد کشــاورزی دقــت کنیــم، 
اســتان خوزســتان 7۶ هــزار هکتــار، فــارس 
3۶ هــزار هکتــار و اســتان چهارمحــال و 
ــود  ــه خ ــج را ب ــار برن ــاری 3400 هکت بختی
اختصــاص داده انــد کــه در ســال گذشــته 
علی رغــم خشکســالی و کمبــود بارندگــی 
نشــده  ایجــاد  آمــار  ایــن  در  تغییراتــی 
اســت؛ ولــی اصفهــان بــه برنــج کاری متهــم 
در  برنــج کاری  در صورتــی کــه  می شــود، 
ــه رو  ــمگیری روب ــش چش ــا کاه ــان ب اصفه

ــت. ــوده اس ب

و  شــیرین  ذرت  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
ــج کاری در  ــن برن ــوب جایگزی ــای خ ارزن ه
ــی  ــرد: جایگزین ــح ک ــده، تصری ــان ش اصفه
ایــن اقــالم بــه جــای برنــج حــدود ۶ ســال 
اعتبــار  نیازمنــد  و  بــه طــول می انجامــد 
ــی  ــاوت جایگزین ــن مابه التف ــت. همچنی اس
ــت  ــاورز پرداخ ــه کش ــت ب ــط دول ــد توس بای
شــود کــه در مرحلــه نخســت حــدود 40 

ــت. ــاز اس ــار نی ــال اعتب ــارد ری میلی
 تخلف در حاشیه و بستر زاینده رود 

محرز است
مرادمنــد در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه چــرا 
در حریــم زاینــده رود تغییــر کاربــری اراضــی 
رخ داده اســت، افــزود: متولــی حریــم و 
ــا  ــه ای ی ــرکت آب منطق ــه ش ــتر رودخان بس
ــا  ــت؛ ام ــام آن وزارت نیروس ــای ع ــه معن ب
ــه در  ــتر رودخان ــم و بس ــه از حری ــی ک زمان
ــپس  ــده و س ــارج ش ــده رود خ ــیه زاین حاش
وارد اراضــی کشــاورزی  شــویم، مســئولیت آن 

ــت. ــاورزی اس ــاد کش ــده جه ــه عه ب
قائم مقــام ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان 
اصفهــان گفــت: اکنــون در حاشــیه زاینــده رود 
بــه جــز بحــث حریــم کــه بــا آب منطقــه ای 
اســت، اختــالف نظــر هــم راجــع بــه فاصلــه 
ــف  ــن تخل ــود دارد؛ همچنی ــم وج ــن حری ای
ــی از  ــیه و بخش ــری در حاش ــرات کارب تغیی

بســتر زاینــده رود محــرز اســت.
حاصلخیــز  جلگــه  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
زاینــده رود مــورد طمــع و تغییــر کاربــری 
تغییــر  ایــن  گرفتــه کــه  قــرار  فراوانــی 
کاربری هــا منحصــر بــه حریــم و بســتر 
زاینــده رود نیســت، بیــان کــرد: اقدامــات 
خوبــی طــی چنــد ســال اخیــر صــورت 
گرفتــه کــه بــا توجــه بــه ضعف هــای موجــود 
نمی تــوان اقداماتــی را کــه در راســتای تغییــر 
ــرد. ــه اســت، محــو ک ــری صــورت گرفت کارب

مرادمنــد بــه قانــون تغییــر کاربــری در بســتر 
زاینــده رود اشــاره و تصریــح کــرد: در راســتای 
ــده رود  ــی زاین ــری اراض ــر کارب ــون تغیی قان
ــون  ــن قان ــا ای ــود دارد؛ ام ــی وج ضعف های

بازنگــری   ۸5 ســال  در  اینکــه  علی رغــم 
ــع  و  ــه قل شــده و مجــازات ســنگینی از جمل
ــرای آن اعمــال  ــری ب قمــع و جریمــه 3 براب
ــیاقی  ــبک و س ــه س ــوز ب ــت، هن ــده اس ش

ــد. ــته باش ــی داش ــه بازدارندگ ــت ک نیس
 برخورد با تخلف تغییر کاربری 

ــر  ــتای تغیی ــات در راس ــار تخلف ــه آم وی ب
ــاره  ــاری اش ــال ج ــده رود در س ــری زاین کارب
ــال  ــت امس ــه نخس ــت: در 4 ماه ــرد و گف ک
در برخــورد بــا متخلفــان تغییــر کاربــری 
ــتان ها  ــکام در شهرس ــرای اح ــورد اج 170 م
دیوارکشــی  شــامل  کــه  شــده  انجــام 
بــرای ساخت وســاز ویالیــی بــوده اســت. 
همچنیــن در زمینــه تبصــره 2 مــاده 10 قانــون 
کــه درخصــوص پیشــگیری از تخلفــات و 
برخــورد در ابتــدای کار اســت، حــدود 211 

ــت. ــده اس ــرا ش ــورد اج م
کشــاورزی  جهــاد  ســازمان  قائم مقــام 
ــن ســوال  ــه ای ــان در پاســخ ب اســتان اصفه
کــه دخــل و تصرفــات در تغییــر کاربــری 
ــوده، خاطرنشــان  ــدر ب ــاد کشــاورزی چق جه
کــرد: در شهرســتان اصفهــان کــه بســتر 
تخلفــات اســت بــه ایــن دلیــل کــه بســیاری 
از حاشــیه زاینــده رود در آن واقــع اســت 
ــی  ــت بررس ــده در دس ــش از ۸500 پرون بی

ــت. اس

قائم مقام جهاد کشاورزی اصفهان خبر داد:

 8500 پرونده تغییر کاربری 
در شهرستان اصفهان

ــا اشــاره  ــان ب ــط زیســت اســتان اصفه ــر کل حفاظــت محی مدی
ــاز هــم امــکان  ــان گفــت: ب ــار در اصفه ــده گردوغب ــه وقــوع پدی ب
ــی از  ــه یک ــود دارد ک ــان وج ــده ای در اصفه ــن پدی ــوع چنی وق
دالیــل آن خشکســالی های چنــد ســال اخیــر اســت. بــه گــزارش 
ــنبه در  ــر روز ش ــش از ظه ــی پی ــد ظهراب ــن، حمی ــای وط کیمی
ــان  ــا در اســتان اصفه ــده ریزگرده ــاره پدی ــگاران درب ــع خبرن جم
اظهــار داشــت: پیــرو وقــوع پدیــده ریزگردهــا کــه حــدود دو هفتــه 
ــا  ــه ب ــروه مقابل ــان رخ داد، جلســه کارگ ــش در اســتان اصفه پی
ــان  ــه ریاســت اســتاندار اصفه ــژه و ب ــه صــورت وی ــار را ب گردوغب
برگــزار کردیــم. مدیــر کل حفاظــت محیــط زیســت اســتان 
اصفهــان در ادامــه افــزود: بــاز هــم امــکان وقــوع چنیــن حوادثــی 
ــز  ــکی مرک ــل آن خش ــی از دالی ــه یک ــود دارد ک ــان وج در اصفه
ــت و  ــر اس ــال اخی ــد س ــالی های چن ــل خشکس ــه دلی ــران ب ای

ــه میانگیــن کاهــش  ــه 50 درصــد نســبت ب امســال هــم در ورزن
ــن  ــر ای ــان ب ــرد: هواشناس ــان ک ــی بی ــتیم. ظهراب ــی داش بارندگ
ــار  ــم، گردوغب ــر اقلی ــل تغیی ــه دلی ــال ب ــه امس ــد ک ــده بودن عقی
کمــی زودتــر از موعــد مقــرر هــر ســاله خــود را نشــان داده اســت.
ــده رود نمی شــود  ــه زاین ــرد: فاضــالب وارد رودخان ــح ک وی تصری
ــهر  ــطح ش ــه از س ــت ک ــتری اس ــای خاکس ــا روان آب ه و عمدت
ــه می شــود و مــا کمــاکان پیگیــر ایــن  جمــع آوری و وارد رودخان
ــه  ــاب های کارخان ــه پس ــاره ب ــا اش ــی ب ــتیم. ظهراب ــوع هس موض
ــمت  ــالب در قس ــت فاض ــت: انباش ــت گف ــازی در باالدس کاغذس
ــرح  ــی و ط ــای قضای ــا پیگیری ه ــه ب ــود ک ــه ب ــی کارخان جنوب
موضــوع، مشــکل برطــرف و اقداماتــی از جملــه خریــد تجهیزاتــی 
بــرای تصفیه خانــه ایــن کارخانــه انجــام شــد؛ در نهایــت خروجــی 

ــه اســتاندارد شــده اســت. ــه نزدیــک ب کارخان

مدیــر منطقــه 7 شــهرداری اصفهــان گفــت: عملیات 
اجرایــی خیابــان پوریــای ولــی پــس از جابه جایــی 
آغــاز  منطقــه  بــرق  اداره  ســوی  از  تاسیســات 

می شــود.

ــه 7 شــهرداری  ــی منطق ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
اصفهــان، علی اصغــر شــاطوری بــا بیــان ایــن 
ــی در  ــای ول ــان پوری ــداث خیاب ــت: اح ــب گف مطل
خیابــان شــهید ضابــط زاده – میــدان کویتی پــور تــا 

ــی  ــی در ســال جــاری اجرای ــان اشــراق جنوب خیاب
می شــود.

ــن  ــی ای ــات اجرای ــه عملی ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
پــروژه پــس از جابه جایــی تاسیســات توســط اداره 

بــرق آغــاز می شــود، افــزود: بــا احــداث ایــن پــروژه 
نیــز دسترســی شــهروندان بــه خیابــان کاوه، خیابان 
اللــه و بیمارســتان ســوانح ســوختگی آســان تر 
ــا  ــان ب ــه 7 شــهرداری اصفه ــر منطق می شــود. مدی
اشــاره بــه دیگــر پروژه هــای منطقــه ادامــه داد: 
مناسب ســازی پیاده رو هــای خیابــان اللــه، خیابــان 
فالطــوری و خیابــان مولــوی بــرای تــردد روان 

ــاری  ــال ج ــالمندان در س ــازان و س ــوالن، جانب معل
ــت: مناسب ســازی  انجــام می شــود. شــاطوری گف
ضلــع غربــی خیابــان اللــه حــد فاصــل پــل چمــران 
خیابــان  مناسب ســازی  و  قــدس  میــدان  تــا 
ــان  ــا خیاب ــران ت ــراه چم ــوی حــد فاصــل بزرگ مول
مــدرس بــا اعتبــار 300 میلیــون ریــال در ســال 

ــود. ــرا می ش ــاری اج ج

مدیــر کل میــراث فرهنگــی اســتان اصفهــان بــا اشــاره بــه حضــور 
۹00 هــزار گردشــگر خارجــی در اصفهــان گفــت: بــه دنبــال رشــد 4 

برابــری گردشــگری اصفهــان هســتیم.
ــه  نقــل از روابــط  عمومــی اداره  کل  ــه گــزارش کیمیــای وطــن ب ب
میــراث فرهنگــی اســتان اصفهــان، »نگویــن هونــگ تــک« ســفیر 
ویتنــام در ایــران و هیئــت همــراه بــا فریــدون الهیــاری مدیــر کل 

میــراث فرهنگــی اســتان اصفهــان دیــدار کردنــد.
فریــدون الهیــاری در ایــن دیــدار بــا اشــاره بــه رشــد گردشــگری 
ــال  ــار س ــرد: در چه ــد ک ــته تأکی ــال گذش ــار س ــان در چه اصفه
ــه  ــتیم در زمین ــد توانس ــر و امی ــت تدبی ــت دول ــته فعالی گذش
توســعه گردشــگری، حفاظــت از میــراث فرهنگــی و ترویــج صنایع  
ــه ای  ــم؛ به گون ــت یابی ــی دس ــب توجه ــد جال ــه رش ــتی ب دس
ــته  ــال گذش ــی در 4 س ــگر خارج ــزار گردش ــش از ۹00 ه ــه بی ک

ــان  ــتی جه ــع  دس ــهر صنای ــن ش ــوان دومی ــه  عن ــان ب ــه اصفه ب
ــناد  ــاس اس ــر اس ــت ب ــای دول ــه تالش ه ــد. وی ب ــفر کرده ان س
ــرد  ــه ششــم توســعه کشــور اشــاره ک باالدســتی همچــون برنام
ــوری اســالمی  ــت جمه ــر اســاس سیاســت های دول ــزود: ب و اف
ایــران، بــه دنبــال رشــد 4 برابــری گردشــگری در اســتان پهنــاور 
ــزی  ــال برنامه ری ــاس در ح ــن اس ــر ای ــان و ب ــاز اصفه و تاریخ س
بــرای یافتــن بازارهــای جدیــد گردشــگری بین المللــی هســتیم. 
ــازار  ــدی در ب ــور ج ــت حض ــران جه ــت ای ــل سیاس ــه دالی وی ب
ــک  ــدون ش ــت: ب ــار داش ــرد و اظه ــاره ک ــیا اش ــگری آس گردش
فرهنگــی  قرابت هــای  دارای  آســیا،  قــاره کهــن  کشــورهای 
زیــادی بــا مــا هســتند کــه همیــن نکتــه ســبب می شــود تــا بــه 
کشــورهای قــاره بــزرگ آســیا از جملــه ویتنــام بــه  عنــوان یــک 
ــژه داشــته باشــیم. ــی نگاهــی وی ــزرگ گردشــگری جهان ــازار ب ب

مدیر کل محیط زیست اصفهان مطرح کرد:

امکان وقوع دوباره پدیده گردوغبار در اصفهان
مدیر کل میراث فرهنگی اصفهان مطرح کرد:

حضور ۹00 هزار گردشگر خارجی در اصفهان

مدیر منطقه ۷ شهرداری اصفهان خبر داد:

احداث خیابان پوریای ولی در گرو جابه جایی تاسیسات اداره برق است

 نماینده مردم نجف آباد 
و تیران و کرون در مجلس:

 ورود به بازی های سیاسی 
آفتی بزرگ برای شوراهاست

در  و کــرون  تیــران  و  نجف آبــاد  مــردم  نماینــده 
ــزرگ  ــات ب ــت: از آف ــالمی گف ــورای اس ــس ش مجل
شــوراها ورود بــه بازی هــای سیاســی و سیاســی کاری 
اســت؛ در حالــی کــه وظیفــه اصلــی شــوراها، کارهــای 

عمرانــی و خدمات رســانی اســت.
ــی روز  ــن، ابوالفضــل ابوتراب ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ب
شــنبه در نشســت منتخبیــن شــوراهای اســالمی شــهر 
و روســتای شهرســتان نجف آبــاد، شــوراها را رکــن 
ــمرد و  ــالمی برش ــوری اس ــام جمه ــوا در نظ ــارم ق چه
ــژه  ــگاه وی ــه وجــود قوانیــن و جای ــا توجــه ب گفــت: ب
ــن  ــن قوانی ــت ای ــی و ظرفی ــون اساس ــوراها در قان ش
ــورش شــما اعضــای  ــه تبل ــور کشــور ک ــرای اداره ام ب
ــوه  ــوان ق ــه عن ــوراها را ب ــد ش ــتید، بای ــوراها هس ش

ــد. ــام نامی ــوای نظ ــارم از ق چه
وی بــه بعضــی از اقدامــات انجام شــده بــرای حضــور 
ــرد  ــاره ک ــس اش ــن مجل ــوراها در صح ــر ش پررنگ ت
ــون  ــهری و قان ــع ش ــت جام ــرح مدیری ــزود: ط و اف
جامــع دهیــاران در مجلــس در حــال پیگیــری اســت 
و بــرای نتیجــه بهتــر طــرح مدیریــت جامــع شــهری 
در یــک مســابقه بــه نــام چالــش در معــرض انتقــاد و 
ــه  ــوان ب پیشــنهاد مــردم قــرار گرفتــه اســت کــه می ت

ــام بــرد. عنــوان قانونــی بــه پهنــای ایــران از آن ن
ــاره طــرح مدیریــت جامــع شــهری نیــز  ابوترابــی درب
ــان داشــت: در قوانیــن فعلــی و سیســتم معیــوب  بی
اداری شــاهد هســتیم کــه بــرای یــک درصــد کار 
ــی  ــت؛ در حال ــد کار اداری الزم اس ــی، ۹۹ درص عمران
ــن  ــاره 1۸ کشــور پیشــرفته ای ــه درب ــق مطالع ــه طب ک
معضــل بــا ایجــاد پارلمان هــای محلــی و ســپرده 
ــه شــهرداران برطــرف شــده  ــارات ب شــدن تمــام اختی
کــه طبــق ایــن طــرح 23 دســتگاه زیــر نظر شــهرداری 

قــرار می گیرنــد.

وی در ادامــه دربــاره وظایــف اصلــی شــوراها نیــز 
ــن  ــوراها را در ای ــی ش ــت اساس ــرد: دو آف ــح ک تصری
ــتخدام  ــورم اس ــا ت ــدا ب ــرد؛ ابت ــد ک ــر خواه دوره درگی
ــر حــد  کارمندهــا در شــهرداری ها مواجهیــم کــه 2 براب
ــا وجــود  مجــاز شــهرداری ها اســتخدام داشــته اند و ب
وضعیــت اقتصــادی کشــور، امــروز شــهرداری ها حتــی 
ــد و  ــز مانده ان ــود نی ــدان خ ــوق کارمن ــن حق در تأمی
شــما اعضــای جدیــد بایــد از فشــار روی شــهرداری ها 
ــام  ــه انج ــد ک ــد بپرهیزی ــتخدام های جدی ــرای اس ب
نــدادن ایــن امــر در بلندمــدت ظلــم فاحــش بــه مــردم 
ــرون  ــران و ک ــاد و تی ــردم نجف آب ــده م ــت. نماین اس
در مجلــس شــورای اســالمی در ادامــه بیــان داشــت: 
ــی  ــای سیاس ــه بازی ه ــوراها ورود ب ــر ش ــت دیگ آف
اســت؛ در حالــی کــه وظیفــه اصلــی شــوراها کارهــای 
عمرانــی و خدمات رســانی اســت و در ایــن میــان 
ــح شــهرداران و  شــاه بیت وظیفــه شــما، انتخــاب اصل
دهیــاران اســت و بایــد بدانیــد شــما در شــورا وظیفــه 

ــد. ــده داری ــه عه ــی ب مشــاوره ای و نظارت

ــورای  ــس ش ــی مجل ــیون فرهنگ ــو کمیس عض
ــدادی  ــه تع ــد ب ــت بای ــت: جمعی ــالمی گف اس
باشــد کــه تعــادل برقــرار شــود و دســت کم 
نبایــد جمعیــت جــوان مــا از نظــر رشــد در 
ــت  ــد آن ظرفی ــرد؛ بای ــرار بگی ــر ق ــرض خط مع
ــم  ــم و نگذاری ــظ کنی ــی کشــور را حف ــه جوان بنی
ســن کشــور رو بــه کهولــت و پیــری بــرود؛ چــرا 
ــت  ــده مملک ــرای آین ــدی ب ــر ج ــک خط ــه ی ک

ــت. اس
لــزوم  درخصــوص  طباطبایی نــژاد  صــادق 
افزایــش جمعیــت کشــور اظهــار کــرد: افزایــش 
جمعیــت کشــور از جهــات مختلــف مهــم اســت؛ 
چــرا کــه مهم تریــن ثــروت مــا جمعیــت اســت؛ 
لــذا نبایــد ایــن ثــروت خــدادادی را یــک ثــروت 
کــم ارزش بدانیــم و برنامــه ای بــرای ایــن ثــروت 

ملــی نداشــته باشــیم. 
ــد  ــه چن ــردی ک ــت و رویک ــه سیاس ــه ب ــا توج ب
ســال اخیــر دولــت گذشــته و رهبــر معظــم 
انقــالب دربــاره افزایــش جمعیــت داشــتند، ایــن 
ــرار گرفــت. بحــث در مجلــس مــورد بررســی ق
ــداری باشــد  ــه مق ــد ب ــت بای ــزود: جمعی وی اف
کــه تعــادل برقــرار باشــد و دســت کم نبایــد 

ــرض  ــد در مع ــر رش ــا از نظ ــوان م ــت ج جمعی
خطــر قــرار بگیــرد؛ بایــد آن ظرفیــت بنیــه جوانی 
کشــور را حفــظ کنیــم و نگذاریــم ســن کشــور رو 
بــه کهولــت و پیــری بــرود؛ چــرا کــه یــک خطــر 

ــرای آینــده مملکــت اســت. جــدی ب
ــورای  ــس ش ــتان در مجل ــردم اردس ــده م نماین
اســالمی تصریــح کــرد: متأســفانه آن سیاســت 
قبلــی در کشــور در زمانــی اجــرا شــد کــه افــول 
ــت  ــن سیاس ــود و ای ــاده ب ــاق افت ــت اتف جمعی
کاهــش جمعیــت را دولــت وقــت در ســال 
پــس  و  آن ســال ها  در  اعمــال کــرد.   1372
ــم و  ــت بودی ــد جمعی ــقوط رش ــگ در س از جن
متأســفانه ایــن سیاســت باعــث شــد که ســرعت 
ــزء  ــاید ج ــود و ش ــاد ش ــت زی ــقوط جمعی س
معــدود کشــورهایی باشــیم کــه بــه ایــن ســرعت 

ــت. ــده اس ــرل ش ــان کنت ــد جمعیتش رش
 70 دهــه  اوایــل  در  گفــت:  طباطبایی نــژاد 
همان طــور کــه اشــاره شــد، در حالــی کــه 
رشــد جمعیــت کشــور ســیر نزولــی پیــدا کــرده 

ــت را در  ــش جمعی ــت کاه ــم سیاس ــود، آمدی ب
ــن  ــون ای ــفانه هم اکن ــه متأس ــم ک ــش گرفتی پی
ــد  ــود را دارد نشــان می ده ــاب خ سیاســت بازت
ــا کنیــم. ــد ایــن موضــوع را احی و مــا حتمــا بای

ایــن عضــو کمیســیون فرهنگــی مجلس شــورای 
اســالمی ادامــه داد: در ســال های گذشــته دولــت 
قبــل اقدامــی را بــرای رشــد جمعیــت انجــام داد 
کــه مجلــس هــم همــکاری کــرد و رهبــر معظــم 
سیاســت های  کــه  فرمودنــد  هــم  انقــالب 
ــه شــکل نادرســت  ــت ب ــرل جمعی گذشــته کنت
ــه سیاســت رشــد  اجــرا شــد و بایــد برگردیــم ب

ــت  ــه جمعی ــد ک ــالم کردن ــان اع ــت. ایش جمعی
ــد افزایــش  ــر می توان ــون نف ــا 150 میلی کشــور ت
ــتی  ــت درس ــر مدیری ــس اگ ــت: پ ــد.وی گف یاب
داشــته باشــیم، امکانــات کافــی بــرای دو برابــر 
جمعیــت فعلــی کشــور را در اختیــار داریــم. 
متأســفانه بیشــترین مشــکالت بــه ســطح 
ــد  ــت را نبای ــذا جمعی ــردد و ل ــت برمی گ مدیری
بگذاریــم از حالــت تعــادل خــارج شــود کــه 

ــت. ــده اس ــم ش ــه ه ــفانه این گون متأس
ــورای  ــس ش ــتان در مجل ــردم اردس ــده م نماین
اســالمی در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه در 

ــی  ــت 70 میلیون ــا وجــود جمعی حــال حاضــر ب
ــار  ــت، اظه ــده اس ــتغال ناامیدکنن ــت اش وضعی
ــش  ــکالت، کاه ــن مش ــا ای ــه ب ــرد: راه مقابل ک
جمعیــت نبــوده و ایــن درســت نیســت کــه 
ــس  ــم، پ ــی نداری ــتغال خوب ــون اش ــم چ بگویی

ــیم.  ــته باش ــم نداش ــی ه ــت خوب جمعی
می شــود  کــه  کاری  نادرســت ترین  طبیعتــا 
ــه  ــان هــم ک ــان زم ــن اســت. در هم ــرد، همی ک
ــت انجــام شــد، فکــر  سیاســت کاهــش جمعی
ــد  ــام معتق ــوا و ارکان نظ ــه ق ــه هم ــم ک نمی کن
ــال  ــر ح ــه ه ــی ب ــد؛ ول ــوع بودن ــن موض ــه ای ب
ــت  ــش جمعی ــه کاه ــود ک ــن ب ــدی ای جمع بن
خاطرنشــان  بیفتد.طباطبایی نــژاد  اتفــاق 
کــرد: سیاســت کاهــش جمعیــت بنیه هــا و 
ثروت هــای انســانی کشــور را از مــا می گیــرد 
ــا  ــد آن ه ــم، بای ــری داری ــکالت دیگ ــر مش و اگ
ــه اینکــه صــورت مســئله را کــه  را حــل کنیــم؛ ن

ــم.  ــه دار کنی ــت، خدش ــت اس ملی
ــد  ــت چن ــش جمعی ــع افزای ــرح جام ــه ط البت
فرهنگــی  کمیســیون  در  اســت کــه  ســالی 
مطــرح اســت کــه هنــوز بــه جمع بنــدی کاملــی 

نرســیده ایم.

کوتاه خبر
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دادگستری اصفهان:
به زودی رأی نهایی درباره پرونده 

قتل دختر اهل جرقویه سفلی  
صادر می شود

دادگســتری اســتان اصفهــان اعــالم کــرد: بــا پیگیری هــای 
ــر  ــل دخت ــده قت ــاره پرون ــی درب ــده رای نهای ــه عمــل آم ب

ــه زودی صــادر می شــود. ــه ب اهــل جرقوی

ــه گــزارش کیمیــای وطــن، روابــط عمومــی دادگســتری  ب
ــالم  ــاه اع ــری کوت ــنبه در خب ــان روز ش ــتان اصفه کل اس
ــه عمــل آمــده از ســوی رئیــس  ــا پیگیری هــای ب کــرد: ب
کل دادگســتری ایــن اســتان بــه زودی پرونــده قتــل دختر 
اهــل جرقویــه منتهــی بــه صــدور رأی نهایــی خواهــد شــد.
ــع  ــاد از تواب ــهر نصرآب ــاله در ش ــر 15س ــوز دخت دانش آم
بخــش جرقویــه ســفلی دی مــاه ســال ۹5 بــرای امتحــان 
از خانــه خــارج شــد و دیگــر بــه خانــه بازنگشــت و جســد 
ــود در  ــه قتــل رســیده ب ــر خفگــی ب ــر اث بی جــان او کــه ب

حاشــیه محــل زندگــی اش کشــف شــد. 
شــدند کــه  مطلــع  مدرســه  طریــق  از  وی  خانــواده 
فرزندشــان در جلســه امتحــان حاضــر نشــده اســت؛ 
و  برآمدنــد  خــود  دختــر  جســت وجوی  در  بنابرایــن 
ــل  ــری مح ــه کالنت ــود را ب ــاله خ ــر 15 س ــودی دخت مفق
ــوران و  ــی مأم ــات تخصص ــه تحقیق ــد. بالفاصل ــر دادن خب
ــه منظــور  ــان ب ــان پلیــس آگاهــی اســتان اصفه کارآگاه

ــد.  ــاز ش ــوان آغ ــر نوج ــن دخت ــردن ای ــدا ک پی
رئیــس پلیــس آگاهــی اســتان اصفهــان در این بــاره 
ــت  ــه دس ــا ب ــات ب ــان تحقیق ــان در جری ــت: کارآگاه گف
ــس از  ــر از ۶ ســاعت پ آوردن ســرنخ  هایی توانســتند کمت
ــی  ــاله از اهال ــی 25 س ــه جوان ــل را ک ــه، قات ــوع حادث وق
محــل ســکونت دختــر و دارای ســه فقــره ســابقه کیفــری 

ــد. ــش دســتگیر کنن ــرار از منزل ــال ف ــود، در ح ب
ســرهنگ خســروی اظهــار کــرد: پــس از دســتگیری 
ــل  ــژه قت ــرس وی ــور بازپ ــات از وی در حض ــم، تحقیق مته
ــراف  ــوان اعت ــر نوج ــل دخت ــه قت ــم ب ــد و مته ــام ش انج
ــد  ــف جس ــل کش ــه مح ــه  زور ب ــه او را ب ــرد ک ــوان ک و عن
کشــانده و ســپس بــه قتــل رســانده اســت. پــس از قتــل 
ــان،  ــاد مغ ــل پارس آب ــوم اه ــودک معص ــی ک ــا اصالن آتن
مســئوالن بلندپایــه نظــام از جملــه رئیس جمهــوری و 
ریاســت مجلــس شــورای اســالمی ضمــن محکــوم کــردن 
ــت را در  ــن جنای ــده ای ــه پرون ــیدگی ب ــت، رس ــن جنای ای

ــدند.  ــتار ش ــه خواس ــوه قضائی ــت از ق ــرع وق اس
ــه گذشــته، شــماری از رســانه های  ــز در هفت ــی آن نی در پ
اجتماعــی  شــبکه های  همــراه کاربــران  بــه  اصفهــان 
خواســتار رســیدگی بــه پرونــده قتــل دختــر اهــل جرقویــه 

ــد. ســفلی شــده بودن

 آسفالت معابر فرعی منطقه ۱۰ 
به پایان رسید

مدیــر منطقــه 10 شــهرداری اصفهــان گفــت: آســفالت 
معابــر فرعــی منطقــه 10 بــا هــدف بهبــود تــردد روان 
ــی  ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ــد. ب ــل ش ــهروندان تکمی ش
ــار  ــی اظه ــدس امام ــان مهن ــهرداری اصفه ــه 10 ش منطق
کــرد: شــهرداری اصفهــان آســفالت معابــر اصلــی و فرعــی 
شــهر را بــا هــدف بهبــود وضعیــت تــردد خودروهــا و 
رســیدن بــه اســتانداردهای مطلــوب شــهری در دســتورکار 

ــت. ــرار داده اس ــود ق خ
عبدالرســول امامــی، مدیــر منطقــه 10 شــهرداری اصفهــان 
بــا اشــاره بــه اینکــه نهضــت آســفالت در منطقــه بــا 
جدیــت دنبــال می شــود، افــزود: در همیــن راســتا در 
ســال جــاری بــرای آســفالت معابــر فرعــی و اصلــی 
منطقــه نیــز 3 میلیــارد تومــان در نظــر گرفتــه شــده اســت.
مدیــر منطقــه 10 شــهرداری اصفهــان ادامــه داد: آســفالت 
معابــر اصلــی خیابــان شــهید داوودی در خیابــان میثــم و 
محوطــه اطــراف شــهرک ســالمت، چهــارراه شــیخ طوســی 
ــان  ــم اســدی در خیاب ــان حکی ــن و خیاب ــان پروی در خیاب

ــل شــد. ــن - شــیخ طوســی تکمی پروی
امامــی خاطرنشــان کــرد: ســاماندهی و آســفالت معابــر بر 

اســاس اولویت بنــدی در دســتورکار شــهرداری قــرار دارد.

مدیر کل بنیاد شهید استان اصفهان 
تکذیب کرد:

قاب شهدا و نوشته روی قبور 
بازسازی می شود

داریــوش وکیلــی، مدیــر کل بنیــاد شــهید، در واکنــش بــه 
ــذف  ــر ح ــی ب ــی مبن ــای تلگرام ــازی های کانال ه خبرس
قــاب شــهدا و نوشــته روی قبــور در طــرح یکسان ســازی 
قبــور شــهدا، ایــن خبر هــا را تکذیــب کــرد و دروغ محــض 

خوانــد.
ــه گــزارش کیمیــای وطــن، داریــوش وکیلــی، مدیــر کل  ب
بنیــاد شــهید اســتان اصفهــان، دربــاره طرح یکسان ســازی 
ــرد:  ــار ک ــان اظه ــهدای اصفه ــتان ش ــهدای گلس ــور ش قب
ــان  ــن گلســتان شــهدای اصفه ســاماندهی قطعــه دارخوی
ــاق خانواده هــای معظــم شــهدا و  ــه اتف ــب ب ــا نظــر قری ب
ــه  ــت؛ ب ــه اس ــورت گرفت ــان ص ــوی آن ــرم از س ــای ف امض
گونــه ای کــه اگــر ســنگ قبــری شکســته، قــاب شــهیدی 
پوســیدگی دارد یــا رنــگ آن رفتــه اســت، بــا هــدف رفــع 

ــود. ــی می ش ــن کار اجرای ــهدا ای ــور ش ــودگی قب فرس
وی تصریــح کــرد: ایــن روال قــرار اســت در همــه گلســتان 
شــهدا ادامــه یابــد. ایــن ســنگ قبــور و قــاب بــاالی ســر 
قبــور بــه همیــن صــورت بازســازی می شــود و حتــی متــن 
ــد نوشــته خواهــد  ــر جدی ــا روی ســنگ قب ــور عین روی قب

شــد. 
ــی  ــای تلگرام ــازی های کانال ه ــه خبرس ــش ب وی در واکن
مبنــی بــر حــذف قــاب شــهدا و نوشــته روی قبــور در ایــن 
ــرد و دروغ  ــب ک ــدت تکذی ــه ش ــا را ب ــن خبره ــرح، ای ط

محــض خوانــد.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی:

سیاست کاهش جمعیت، ثروت ملی کشور را زمین گیر می کند

،،
اکنــون در حاشــیه زاینــده رود بــه جــز 
بحــث حریــم کــه بــا آب منطقــه ای 
ــه  اســت، اختــاف نظــر هــم راجــع ب

فاصلــه ایــن حریــم وجــود دارد
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رخداد
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 

چهارمحال و بختیاری خبر داد:
 رونمایی از اولین جلد 

دانشنامه امام رضا )ع(
اســامی  ارشــاد  و  فرهنــگ  مدیــر کل  جــواد کارگــران، 
چهارمحــال و بختیــاری، گفــت: اولیــن جلــد دانشــنامه 
امســال و همزمــان  امــام رضــا)ع(، هشــتم مردادمــاه 
بــا دهــه کرامــت، در آییــن اختتامیــه دومیــن جشــنواره 
ــهرکرد  ــوی در ش ــوان رض ــودک و نوج ــاب ک ــد کت ــی تولی مل
رونمایــی می شــود. وی افــزود: ایــن دانشــنامه توســط بنیــاد 

بین المللــی امــام رضــا)ع( جمــع آوری شــده اســت.
ــا بیــان اینکــه ســال گذشــته در اولیــن جشــنواره  کارگــران ب
ــوان  ــوی، ۱۴ عن ــوان رض ــودک و نوج ــاب ک ــد کت ــی تولی مل
کتــاب تولیــد و رونمایــی شــد، اضافــه کــرد: ایــن کتــب در ۲۸ 
هــزار نســخه و بــا یــک میلیــارد و ۳۶۰ میلیــون ریــال اعتبــار 
چــاپ و بــه صــورت رایــگان در مجامــع فرهنگــی توزیــع شــد.

ــوان  ــودک و نوج ــات ک ــب ادبی ــر در قال ــال ۱۵۰ اث وی از ارس
از سراســر کشــور بــه دبیرخانــه دومیــن جشــنواره ملــی 
تولیــد کتــاب کــودک و نوجــوان رضــوی خبــر داد و گفــت: تــا 
کنــون ۶ اثــر بــا تأییــد هیئــت داوران جشــنواره چــاپ شــده 
ــد چــاپ می شــود. باشــگاه  ــز پــس از تأیی ــر دیگــر نی و ۹ اث

خبرنــگاران جــوان

 مدیر کل دیوان محاسبات 
چهارمحال و بختیاری:

دستگاه های اجرایی چهارمحال 
و بختیاری درباره اعتبارات تملک 

دارایی اهتمام بیشتری داشته باشند
مدیــر کل دیــوان محاســبات چهارمحــال و بختیــاری گفــت: 
دســتگاه های اجرایــی بایــد دربــاره اعتبــارات تملــک دارایــی 
و ســرمایه ای بــا احتســاب اقــام ســنواتی یعنــی پولــی کــه 
باتکلیــف مانــده، اقــدام و اهتمــام بیشــتری داشــته باشــند.

مهــدی غفــاری ظهــر دیــروز در شــورای برنامه ریزی و توســعه 
اســتان بــا بیــان اینکــه ۹۰ درصــد گــزارش تفریــق ســال ۹۵ 
اســتان آمــاده شــده، اظهــار داشــت: در ســال ۹۴ تعــداد ۱۰۳ 
ــام  ــتان انج ــبات اس ــوان محاس ــط دی ــی توس ــورد واخواه م
ــاره  ــی درب ــورد واخواه ــام 7 م ــه انج ــاره ب ــا اش ــد. وی ب ش
ــزود: دســتگاه های  ــون بودجــه در ســال ۹۴، اف تبصره هــای قان
اجرایــی بایــد دربــاره اعتبــارات تملــک دارایــی و ســرمایه ای 
ــف  ــه باتکلی ــی ک ــی پول ــنواتی یعن ــام س ــاب اق ــا احتس ب
ــر  ــدام و اهتمــام بیشــتری داشــته باشــند؛ در غی ــده، اق مان
ــود.  ــم ب ــی خواهی ــورد قانون ــه برخ ــور ب ــورت مجب ــن ص ای
ــان  ــاری بی ــوان محاســبات چهارمحــال و بختی ــر کل دی مدی
ــورد  ــداد ۶۸ م ــورد واخواهــی در ســال ۹۴ تع ــرد: از ۱۰۳ م ک
ــا  ــه دادســرا معرفــی، 7 مــورد ب رفــع واخواهــی، ۲۳ مــورد ب
دادن تذکــر رفــع و ۵ مــورد نیــز بــه معاونــت مربوطــه ارجــاع 
داده شــد.غفاری بــا اشــاره بــه بررســی ۳۳ شــرکت در ســال 
۹۴، ادامــه داد: از ایــن تعــداد ۹ شــرکت بــه دادســرا ارجــاع 
داده شــد و یــک شــرکت مــورد واخواهــی قــرار گرفــت. وی 
ــی اســتان مشــکات و اهمــال  ــان اینکــه حــوزه عمران ــا بی ب
زیــادی دارد، خاطرنشــان کــرد: بــدون شــک امســال مــوارد 
ــل ماحظــه ای  ــی جهــش قاب ــا در حــوزه عمران واخواهــی م
ــاری  ــال و بختی ــبات چهارمح ــوان محاس ــر کل دی دارد. مدی
بــا بیــان اینکــه ایــن ســازمان هــر کجــا الزم باشــد، عــاوه بــر 
برخــورد قانونــی پیشــگیری و هدایــت نیــز انجــام می دهــد، 
تصریــح کــرد: چنــد دســتگاه در اســتان تعهــد مــازاد بــر اعتبار 
ــری دارد.  ــازات کیف ــن مســئله جــرم اســت و مج ــد؛ ای دارن

تســنیم

اجرای طرح سپاس برای نخستین بار 
در چهارمحال و بختیاری

ــادی  ــلول های بنی ــدای س ــی اه ــز پذیره نویس ــئول مرک مس
خون ســاز )ســپاس( اســتان چهارمحــال و بختیــاری از 
اجــرای ایــن طــرح بــرای نخســتین بــار در اســتان خبــر داد. 

ــون  ــال خ ــگاه انتق ــرد: پای ــار ک ــدری اظه ــام حی ــر اله دکت
شــهرکرد بــرای پذیــرش داوطلبــان اهــدای ســلول های 
ــرای نمونه گیــری خــون از اهداکننــدگان  بنیــادی خون ســاز ب
ــد و بررســی  ــرای مرکــز پیون ــادی و ارســال ب ســلول های بنی
ــاص  ــرطانی و خ ــاران س ــاز بیم ــن نی ــرای تأمی ــی ب ژنتیک
ــرد: طــرح ســپاس از  ــح ک ــی شــده اســت. وی تصری اجرای
ــی و  ســال های گذشــته در بعضــی اســتان های کشــور اجرای
ــن اســتان  ــز در ای ــاه ســال جــاری نی ســامانه آن از خردادم
راه انــدازی شــد. حیــدری افــزود: بــا راه انــدازی ایــن ســامانه 
ــس از  ــند، پ ــته باش ــرایط الزم را داش ــه ش ــی ک اهداکنندگان
ــان در  ــامت اطاعاتش ــای س ــام آزمایش ه ــاوره و انج مش
ــاری  ــور بیم ــر در کش ــده و اگ ــره ش ــه ذخی ــامانه مربوط س
ــا  ــد، ب ــته باش ــاز داش ــاز نی ــادی خون س ــلول های بنی ــه س ب
ــم  ــانی فراه ــن خدمت رس ــه ای ــدگان زمین ــوان اهداکنن فراخ
ــن  ــال یافت ــه احتم ــه اینک ــه ب ــا توج ــت: ب می شــود. وی گف
اهداکننــده مناســب در بیــن افــراد خانــواده و بســتگان بیمــار 
ــرش  ــن طــرح، پذی ــا در ای بســیار محــدود اســت، هــدف م
ــه  ــک ب ــاز و کم ــادی خون س ــلول های بنی ــدگان س اهداکنن
ــراد  ــان اف ــب از می ــده مناس ــن اهداکنن ــرای یافت ــاران ب بیم
غیرخویشــاوند اســت. حیــدری خاطرنشــان کــرد: ایــن 
اهداکننــدگان از روحیــه ایثارگــری بیشــتری برخوردارنــد؛ زیرا 
عملیــات اهــدا در یــک فرآینــد ۳ تــا ۴ روزه انجــام می شــود 

ــت. ــندانه اس ــمند و خداپس ــیار ارزش ــکاری بس ــن هم و ای
ــر  ــون ۳۰ نف ــرح تاکن ــن ط ــدای اجــرای ای ــزود: از ابت وی اف
ــا  ــد ت ــام کردن ــن اســتان ثبت ن در ســامانه طــرح ســپاس ای
بیمــاران خــاص ماننــد بیمــاران تاالســمی و ســرطان خــون از 

ایــن خدمــات خیرخواهانــه برخــوردار شــوند. 
ــا ۱۳ روزهــای شــنبه و  وی خاطرنشــان کــرد: از ســاعت ۸ ت
یکشــنبه در پایــگاه انتقــال خــون شــهرکرد داوطلبــان پذیرفته 

شــده و از آنــان نمونه گیــری صــورت خواهــد گرفــت. ایســنا

ــان  ــه اصفه ــان اینک ــا بی ــان ب شــهردار اصفه
هــم  بــا  شــهرداری  و  مــردم  را  آبــاد 
ــک  ــد تک ت ــردم بدانن ــت: م ــازند، گف می س
پیشــنهادها و انتقــادات آن هــا می توانــد 
کارســاز بــوده و در جهــت توســعه شــهر 

اصفهــان بــه نوعــی راهگشــا باشــد.
رســانه ای  ارتباطــات  اداره  گــزارش  بــه 
شــهرداری اصفهــان، مهــدی جمالی نــژاد 
بــا آرزوی داشــتن روزهایــی پربرکــت و 
امیدوارکننــده بــرای تمامــی شــهروندان، 
از همراهــی و دلگرمــی صمیمانــه همــه 
مدیــران بــرای سرعت بخشــی بــه ارائــه 
شــهروندان  بــه  امکانــات  و  خدمــات 
تشــکر کــرد و گفــت: بــه یقیــن نتیجــه 
و  تســهیل  تکریــم،  پشــتیبانی  ایــن 
بــود. خواهــد  امــور  بــه  سرعت بخشــی 

بی ریــای  و  فعــال  حضــور  نتیجــه  وی   
مــردم را در برنامه هــای هفتگــی شــهرداری 
قالــب طــرح »هــر هفتــه،  در  اصفهــان 
ــت رویکردهــای شــهر  ــاح«، تقوی ــد افتت چن
دانســت و بیــان کــرد: اصفهــان طــی دو 
بــرای  دوبــاره  فرصتــی  گذشــته  ســال 
ــان و یــک  ســاختن پیــدا کــرد و یــک جری
ــی  ــت همراه ــی در جه ــاور اجتماع ــاژ ب پمپ

شــده  ایجــاد  صمیمیــت  و  همدلــی  و 
ــئوالن  ــا مس ــت ب ــا صداق ــردم ب ــت؛ م اس
برخــورد کننــد و مســئوالن نیــز بــا صداقــت 

پاســخگوی آن هــا باشــند.
شــهردار اصفهــان معتقــد اســت: همــان 
ــی خــوب  ــرای حکمران ــه ب شــاخص هایی ک
ــبختانه  ــود، خوش ــاد می ش ــهر از آن ی در ش

ــت. ــده اس ــاد ش ــان ایج ــهر اصفه در ش

ــار در  ــن ب ــرای اولی ــن ب ــه داد: ای وی ادام
شــهر اصفهــان اتفــاق می افتــد کــه شــهردار 
اصفهــان هــر روز صبــح، روز خــود را بــا 
ســام و ارائــه گــزارش کاری از امــور روزانــه 

بــه شــهروندان  فعالیت هــای شــهرداری 
شــروع می کنــد.

ــت  ــه مدیری ــه اینک ــا اشــاره ب ــژاد ب جمالی ن
شــهری اصفهــان در روزهــای هــر هفتــه 
ــات  ــرای ماق ــی ب ــیار خوب ــای بس برنامه ه
ــا شــهردار انجــام داده اســت،  شــهروندان ب
خاطرنشــان کــرد: شــهروندان بایــد بــه 
ــزی  ــهرداری مرک ــی ش ــط عموم ــد رواب واح
ــد  ــکل کنن ــرح مش ــه و ط ــان مراجع اصفه
ــا  ــرو آن روزهــای دوشــنبه جلســاتی ب و پی

شــهروندان برقــرار می شــود.
وی اضافــه کــرد: در عیــن حــال جریانــی را 
ــد پروژه هــای  ــاد و شــیب تن ــا ســرعت زی ب
در  شــهرداری  تنهــا  و  داریــم  عمرانــی 
ــی  ــت کنون ــا وضعی ــه ب ــتیم ک ــور هس کش
و  تکمیــل  را  پروژه هــا  نه تنهــا  اقتصــادی 
ــم، بلکــه کلنــگ پروژه هــای  ــاح می کنی افتت
ــرعت  ــم؛ س ــهر می زنی ــم در ش ــد را ه جدی
حاضــر  حــال  در  عمرانــی  پروژه هــای 
بی نظیــر اســت و البتــه در حاشــیه مراســم 
مختلــف،  مناطــق  در  پروژه هــا  افتتــاح 
ــهروندان  ــا ش ــا ب ــت ت ــاده اس ــتری آم بس

رودررو صحبــت کنیــم.
شــهردار اصفهــان بــا اشــاره بــه اینکــه 

یکرنگــی و اینکــه مــردم شــهرداری را از 
خانــواده خــود ببیننــد و مــا مــردم را از 
خودمــان ببینیــم، در حــل مشــکات خیلــی 
کمــک می کنــد، تاکیــد کــرد: اصفهــان آبــاد 
ــازند. ــم می س ــا ه ــهرداری ب ــردم و ش را م

وی یــادآور شــد: مــردم بداننــد تک تــک 
پیشــنهادها و انتقــادات آن هــا می توانــد 
کارســاز بــوده و در جهــت توســعه شــهر 

ــد. ــا باش ــی راهگش ــه نوع ــان ب اصفه
ــه سیاســت  ــه اینک ــا اشــاره ب ــژاد ب جمالی ن
ــاز در شــهرداری اصفهــان تســری  درهــای ب
ــر  ــر مدی ــاید کمت ــرد: ش ــار ک ــد، اظه می یاب
ــد  ــی را بخواه ــه بحث ــد ک ــهروندی باش و ش
ــش  ــت آن پی ــد و فرص ــرح کن ــن مط ــا م ب

ــده باشــد. نیام
کان شــهر  در  اینکــه  بــا  داد:  ادامــه  وی 
فشــرده،  بســیار  برنامه هــا  اصفهــان 
ــده  ــاد، معضــات پیچی جلســات بســیار زی
ــرای حــل مشــکات الزم  ــادی ب و زمــان زی

ــم شــهروندان را از  ــا ســعی کردی اســت، ام
ــه و تنگاتنــگ دلســرد  ــاط صمیمان ــن ارتب ای

ــم. نکنی
شــهردار اصفهــان ادامــه داد: شــهروندان 
ــر  ــان اگ ــف اصفه ــق مختل ــات و مناط مح
بخواهنــد مشــکات خــود را در اســرع زمــان 
حــل کننــد، تنهــا جایــی کــه می توانــد 
ــق  ــهرداری مناط ــان ش ــد، هم ــاز باش کارس
ــهروندان  ــکل ش ــه مش ــا چنانچ ــت؛ ام اس
بــه گونــه ای باشــد کــه الزم اســت در ســتاد 
مرکــزی شــهرداری پیگیــری شــود، فرآینــد 
بازرســی و روابــط عمومــی و دفتــر شــهردار 

ــتند. ــخگو هس پاس
ــا  ــاط مســتقیم ب ــد ارتب ــاد واح ــه ایج وی ب
شــهردار در روابــط عمومــی اشــاره و تصریــح 
کــرد: البتــه در عیــن حــال شــهروندان 
می تواننــد از طریــق تمــاس بــا ســامانه 
ــود را  ــائل خ ــان، مس ــهرداری اصفه ۱۳7 ش

ــد. ــرح کنن مط

شهردار اصفهان:

اصفهان آباد را مردم و شهرداری 
با هم می سازند

رئیــس ســازمان قضایــی نیروهــای مســلح گفــت: پرونده هــای 
ــرار از خدمــت در ســطح کشــور بیــش از ۲۳ درصــد کاهــش  ف

یافتــه اســت.
ــه  ــاره ب ــا اش ــی ب ــکرهللا بهرام ــلمین ش ــام و المس حجت االس
ــت:  ــار داش ــا اظه ــم و پرونده ه ــه جرائ ــیدگی ب ــی و رس بررس
در رســیدگی بــه پرونده هــا، یکــی از گزینه هایــی کــه بــرای 
پرداخــت بهــره وری انتخــاب کردیــم، ایــن اســت کــه ُقضاتمــان 
ــره وری  ــد، به ــام کنن ــه اع ــده مختوم ــه بیشــتر کار و پرون هرچ

بیشــتری دریافــت می کننــد.
وی افــزود: امــروز در ســازمان قضایــی مســابقه ای برگــزار شــده 
کــه نســبت بــه رســیدگی بــه پرونده هــا رقابــت بیشــتری 
ــرار از  ــه ای کــه در حــال حاضــر در بحــث ف ــه گون وجــود دارد؛ ب
خدمــت بیــش از ۲۳ درصــد و ســایر جرائــم ۶ درصــد کاهــش 

ــته  ــش داش ــد کاه ــم ۶ درص ــی جرائ ــر در تمام ــته ایم. اگ داش
ــم. ــش رو داری ــی پی ــد خوب ــت رون ــوان گف ــیم، می ت باش

ــه  ــاره ب ــا اش ــلح ب ــای مس ــی نیروه ــازمان قضای ــس س رئی
ــتای  ــرد: در راس ــان ک ــور بی ــرم در کش ــوع ج ــگیری از وق پیش
پیشــگیری از وقــوع جــرم نیــز ۴ برنامــه ۵ ســاله در نظــر گرفتــه 
شــده کــه امســال بیســتمین ســال اجــرای ایــن برنامه هاســت. 
ــا وجــود همــه تنگناهایــی کــه در کشــور داشــتیم، توانســتیم  ب

ــم. ــی کاهــش دهی ــل قبول ــم را در ســطح بســیار قاب جرائ
وی بــا اشــاره بــه حــوزه آگاه ســازی گفــت: در بحــث آگاه ســازی 
تمامــی نیروهــای نظامــی، ســپاه، ارتــش و بســیج و وزارت دفاع 
همــه را تحــت آمــوزش و آگاه ســازی بایســته های حقوقــی قــرار 
دادیــم و امــروز هیــچ نیرویــی نیســت کــه بــه مســائل قضایی و 

عواقــب ارتــکاب جرم آگاه و آشــنا نباشــد. تســنیم

خرمــا  جشــن  گفــت:  بافــق  شــهردار 
قالــب  در  والیــت  هفتــه  بــا  همزمــان 
جشــنواره تابســتانی و ســمپوزیوم ســاخت 
مجســمه های شــنی و بــا حضــور پنــج 
اســتان خرماخیــز کشــور در ایــن شــهر 

می شــود. برگــزار 
ــزاری  ــدف از برگ ــوروززاده ه ــی ن ــید عل س
ارقــام  شناســاندن  را  جشــنواره  ایــن 
از  خرمــای تولیــدی و محصوالتــی کــه 
بافتــه  بــرگ خرمــا  و  شــاخ  و  الیــاف 
ــت و  ــی قابلی ــن معرف ــود و همچنی می ش
جاذبه هــای گردشــگری در بافــق اعــام 

ــرد. ک

وی گفــت: بافــق، نخســتین شهرســتان 
ــت  ــزد اس ــتان ی ــا در اس ــده خرم تولیدکنن
کــه نخلســتان های زیبــا و برافراشــته دارد.

شــهردار بافــق افــزود: ایــن جشــن همزمان 
ــنواره  ــن جش ــت و در دومی ــه والی ــا هفت ب
مجســمه های  ســمپوزیوم  و  تابســتانی 
ــن  ــار ای ــگاه آبش ــه تفرج ــنی در مجموع ش

ــود. ــزار می ش ــهر برگ ش
ــه  ــال ۹۶ ب ــه س ــان اینک ــا بی ــوروززاده ب ن
ــتی و  ــع دس ــر، صنای ــال حصی ــوان س عن
زیرانــداز بــا محوریــت حصیــر معرفــی 
ــن  ــای ای ــرای احی ــزود: ب شــده اســت، اف
درخــت  جانبــی  محصــوالت  و  صنعــت 

ــنواره  ــای جش ــن در انته ــن جش ــا ای خرم
مجســمه های  ســمپوزیوم  و  تابســتانی 

شــنی برگــزار می شــود.
ــن  ــن جش ــد: ای ــادآور ش ــق ی ــهردار باف ش
کــه نخســتین جشــن خرمــا در بافــق 
ــداری،  ــکاری فرمان ــا هم ــال ب ــت امس اس
ــی در  ــش خصوص ــاورزی و بخ ــاد کش جه
حــوزه صنایــع دســتی در هفتــه بافــق )۱۲ 
ــزار  ــاری برگ ــال ج ــهریورماه س ــا ۱۸( ش ت

می شــود.
اســتان  پنــج  از  خاطرنشــان کــرد:  وی 
ــان، بوشــهر، سیســتان و بلوچســتان،  کرم
محصوالتــی  کــه  خوزســتان  و  فــارس 
از خرمــا دارنــد، بــرای شــرکت در ایــن 

جشــنواره دعــوت شــده اســت.
نــوروززاده گفــت: انــواع خرمــا و محصوالتی 
ــا  ــا ب ــت خرم ــرگ درخ ــاف و ب ــه از الی ک

محوریــت حصیــر تولیــد می شــود، در ایــن 
ــرار  ــوم ق ــد عم ــرض دی ــنواره در مع جش
ــه مشــتریان عرضــه خواهــد  ــرد و ب می گی

شــد.
بافــق  تابســتانی  جشــنواره  وی گفــت: 
گســتره شهرســتانی دارد و عــاوه بــر پــارک 
در  و  کمپ هــای گردشــگری  در  آبشــار 
اماکنــی کــه مزیــت و ظرفیــت گردشــگری 

دارنــد، برگــزار می شــود.
بیــش از ۳ هــزار و ۱۰۰ متــر از اراضــی 
بافــق زیــر کشــت درخــت  و باغ هــای 
راســت  نخلســتان های  کــه  خرماســت 
مقابــل  را  زیبــا  چشــم انداز  بــا  قامــت 

می دهــد. قــرار  آدمــی  دیــدگان 
ــار  ــزار و ۴۰۰ هکت ــک ه ــزان، ی ــن می از ای
ــام  ــه از ارق ــی و بقی ــای بوم ــت خرم درخ
مقــداری  و  پیــارم  و  زاهــدی  کبــکاب، 

ــت  ــوش درخ ــا ج ــه پ ــت ک ــی اس مضافت
آن از برازجــان بوشــهر بــه ایــن شهرســتان 

ــت. ــده اس ــت ش ــل و کش منتق
کشــاورزان بافقــی هم اینــک بــه طــور 
متوســط ســاالنه بیــش از ۴ هــزار تــن 
ــه  ــت و ب ــف برداش ــام مختل ــا از ارق خرم
ــد. از اجــزای  ــازار مصــرف عرضــه می کنن ب
حصیــر تهیــه  بــرای  خرمــا   درختــان 

طنــاب  بادبــزن،  کاه،  جــارو،   پــادری، 
و دیگــر محصــوالت حصیــری اســتفاده 
ــق  ــتی باف ــع دس ــده صنای ــود و عم می ش

ــت. ــل اس ــه نخ ــته ب ــون و وابس مره
برداشــت خرمــا در شهرســتان بافــق همــه 
ســاله از اوایــل شــهریور تــا اواخــر مهرمــاه 
انجــام می شــود کــه امســال بــا توجــه بــه 
ــن  ــوا برداشــت ای ــی بیــش از حــد ه گرم

محصــول زودتــر آغــاز خواهــد شــد. ایرنــا

استانها

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح در شهرکرد:

فرار از خدمت در کشور ۲۳ درصد کاهش یافت

شهردار بافق خبر داد:

برپایی نخستین جشن خرما در بافق

مسجد جامع شهرکرد
ــا  ــاج محمدرض ــهرکرد ح ــع ش ــجد جام ــی مس بان
ــوده  ــی ب ــدان ریاح ــن خان ــتوده، از خوانی ــان س خ
ــام و  ــه حم ــز از جمل ــر نی ــاری دیگ ــت. از او آث اس

ــت.  ــده اس ــی مان ــات باق ــل و قن ــه و پ مدرس
ــاروی خشــتی پیرامــون چالشــتر و یــک عمــارت  ب
حوضخانــه هــم از آثــار وی بــوده کــه امــروزه از 
بیــن رفتــه اســت. کاشــی های هفــت رنــگ پشــت 
بغل هــای نماهــای صحــن را موســوی زاده کاشــی پز 

تهیــه و نصــب کــرده اســت.
بــر اســاس اشــعاری از میرســید محمــد، امــام 
جمعــه، حــوض در ســال ۱۳۳۵ احــداث شــده 
ــی،  ــری شمس ــاه هج ــه پنج ــدود ده ــت. در ح اس

ــف  ــی وق ــل، رقبات ــزرگان مح ــی، از ب ــاج نجف قل ح
مســجد کــرد و ســنگ فرش صحــن مســجد و 
مرمت هــای دیگــری بــا نظــر تولیــت آن انجــام 
ــن  ــه ای ــوط ب ــز مرب ــیکاری نی ــات کاش ــد. تزئین ش
زمــان اســت. مســجد از قدیــم ســه ورودی داشــته و 
در دهه هــای اخیــر، ورودی هــای جدیــدی در میانــه 
جبهــه شــرقی از پشــت ایــوان ایجــاد شــده اســت. 
هم اکنــون فقــط از ایــن ورودی اســتفاده می شــود.

ســبک معمــاری ایــن مســجد چهــار ایوانــی و دارای 
دو شبســتان زمســتانه و بهــاره اســت. 

و  شبســتان زمســتانه در ضلــع غربــی صحــن 
بــه عمــق یــک متــری زمیــن قــرار دارد و دارای 
ــت.  ــد اس ــاق و گنب ــر ط ــنگی در زی ــتون های س س

ــا گنبــد مرکــزی و گنبدخانه هــای  شبســتان بهــاره ب
جانبــی، در ضلــع جنوبــی واقــع شــده و حجره هــا و 

رواق، صحــن مســجد را در بــر گرفته انــد.
ایــن مســجد از نظــر معمــاری و وســعت، کامل تریــن 
و بزرگ تریــن مســجد تاریخــی اســتان چهارمحــال 

و بختیــاری محســوب می شــود. 
ــگ زرد در  ــه رن ــا زمین ــگ ب ــت رن ــی های هف کاش
ایــوان شــمالی، درهــای چوبــی گــره چینــی و منبــر 
منبــت کاری شــده، از جملــه تزئینــات ایــن مســجد 
ــوض  ــجد، ح ــن مس ــد. در صح ــمار می رون ــه ش ب
ســنگی و ســنگ آبــی جامی شــکلی وجــود دارد 
ــه  ــر روی آن اشــعار و نقــوش حجاری شــده ب کــه ب

چشــم می خــورد.

#دیدنی_ها

روزنه
 رئیس پارک علم و فناوری 

چهارمحال و بختیاری خبر داد:
صادرات 423 هزار دالری 

محصوالت پارک علم و فناوری 
استان

و  چهارمحــال  فنــاوری  و  علــم  پــارک  رئیــس 
بختیــاری گفــت: شــرکت های مســتقر در پــارک 
علــم و فنــاوری اســتان در ســال گذشــته بــا گــردش 
مالــی بیــش از 7۳۰ میلیــارد ریــال موفــق بــه 
ــه  ــود ب ــوالت خ ــزار دالر از محص ــادرات ۴۲۳ ه ص

ــدند. ــف ش ــورهای مختل کش

اســماعیل پیرعلــی اظهــار کــرد: یکــی از ماموریت هــای 
مهم تریــن  عنــوان  بــه  فنــاوری  و  علــم  پــارک 
دانش بنیــان،  اقتصــاد  حــوزه  متولــی  دســتگاه 
بــا  حاضــر  حــال  در  اســت کــه  تجاری ســازی 
ــداد  ــد شــده، تع ــی تولی ــش فن ــت از ۲۲۰ دان حمای
ــتقر در  ــرکت های مس ــط ش ــی توس ــش فن ۸۰ دان
پــارک علــم و فنــاوری تجاری ســازی شــده اســت.

ــم و  ــارک عل ــتقر در پ ــرکت های مس ــزود: ش وی اف
فنــاوری اســتان در ســال گذشــته بــا گــردش مالــی 
ــادرات  ــه ص ــق ب ــال موف ــارد ری ــش از 7۳۰ میلی بی
ــه کشــورهای  ۴۲۳ هــزار دالر از محصــوالت خــود ب

مختلــف شــدند.
اســماعیل پیرعلــی بــا اشــاره بــه اینکــه پــارک علــم 
ــکال  ــه اش ــته ب ــال گذش ــول دو س ــاوری در ط و فن
ــکاری  ــذب و هم ــه ج ــرده زمین ــاش ک ــف ت مختل
اســتادان دانشــگاه را فراهــم کنــد، اظهــار کــرد: 
در حــال حاضــر تعــداد زیــادی از شــرکت های 
ــتادان اداره  ــن اس ــط ای ــان توس ــاور و دانش بنی فن

می شــوند.
ــرکت ها  ــی ش ــتادان در ارزیاب ــرد: اس ــد ک وی تاکی
و رویدادهــای فناورانــه همــکاری شــایان تحســینی 

دارنــد.
ــش  ــگان عط ــه نخب ــرد: جامع ــح ک ــی تصری پیرعل
کار، تــاش و ورود بــه عرصــه تحقیــق، پژوهــش و 
فنــاوری را دارد؛ بــه همیــن دلیــل چنانچــه شــرایط 
ــه  ــیدن ب ــرای رس ــود، ب ــا نش ــا مهی ــرای آن ه الزم ب
ــن  ــد؛ بنابرای ــری را برمی گزینن ــیر دیگ ــداف، مس اه
دســتگاه های متولــی بایــد ســاختارهای الزم حمایتــی 
را بــرای جــذب نخبــگان فراهــم کننــد تــا از خــروج 
ــا  ــیار گران به ــا بس ــهود، ام ــرمایه های نامش ــن س ای

جلوگیــری شــود.
ــا بیــان اینکــه نخبــگان ســرمایه های انســانی  وی ب
ــعه و  ــور توس ــه مح ــتند ک ــمندی هس ــیار ارزش بس
ثــروت ملــی محســوب می شــوند، تاکیــد کــرد: اگــر 
ایــن قشــر دیــده شــوند پشــتوانه عظیــم فکــری و 
ــه  ــی ک ــود؛ در حال ــد ب ــور خواهن ــر کش ــی ه اجرای
ــعه،  ــال توس ــورهای در ح ــگان از کش ــروج نخب خ
ــن  ــاوری روز را از ای ــم و فن ــری از عل ــوان بهره گی ت
کشــورها می گیــرد و ایــن رونــد بــر تولیــد، صــادرات 
ــد  ــر خواه ــادی اث ــای اقتص ــت بنگاه ه ــوان رقاب و ت

گذاشــت.
پیرعلــی بیــان کــرد: پــارک علــم و فنــاوری پــس از 
ارزیابــی ایده هــای ارائه شــده از ســوی دانشــجویان 
و دانش آمــوزان بــه لحــاظ علمــی، فنــی و اقتصــادی 
و اینکــه ایــده ارائه شــده بــر اســاس نیــاز بــازار بــوده 
و قابلیــت ثبــت اختــراع را داشــته باشــد از طریــق 
ــوآوری و  ــز ن ــت، مراک کانون هــای شــکوفایی خاقی
مراکــز رشــد و بــا ارائــه تســهیات بلندمــدت، ارائــه 
آمــوزش تخصصــی، مشــاوره های الزم کســب و کار، 
ــه  ــا رســیدن ب خدمــات آزمایشــگاهی و کارگاهــی ت

ــد. ــت می کن ــان را حمای ــه تجاری ســازی آن مرحل
ــاوری  ــم و فن ــارک عل ــه پ ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
اشــتغال  زمینــه  ســال گذشــته  ســه  طــی  در 
فراهــم کــرده،  را  دانشــگاهی  دانش آموختــگان 
ــرای  ــود ســاختمان مناســب ب خاطرنشــان کــرد: نب
فنــاور،  شــرکت های  و  فنــاوری  و  علــم  پــارک 
کمبــود بودجــه، عاقــه نداشــتن ســرمایه گذاران 
ــان،  ــرکت های دانش بنی ــرمایه گذاری در ش ــرای س ب
مشــکات بازاریابــی و نداشــتن آزمایشــگاه بــرای 
واحدهــا و شــرکت های فنــاور از مهم تریــن مشــکات 

ــت. ایســنا ــر اس ــال حاض ح

 مدیر کل اوقاف و امور خیریه 
استان یزد:

فعالیت در امامزادگان به 
برنامه های عبادی منحصر نشود

مدیــر کل اوقــاف و امــور خیریــه اســتان یــزد بــا 
اســامی کار و  زندگــی  اینکــه ســبک  بــر  تاکیــد 
فعالیــت همه جانبــه را می طلبــد، گفــت: فعالیــت 
ــه برنامه هــای  ــد ب در امامــزادگان و بقــاع متبرکــه نبای

ــود. ــر ش ــادی منحص عب
در  دیــروز  ظهــر  زارع زاده  حســین  حجت االســام 
ــران  ــره و مدی ــی هیئت مدی ــش آموزش ــومین همای س
بقــاع متبرکــه و امامــزادگان اســتان یــزد کــه در 
ــار  ــد، اظه ــزار ش ــون)س( برگ ــه خات ــتان خدیج آس
ــا  داشــت: اخاق محــوری و آمــوزش زندگــی همــراه ب
ــه و  ــاع متبرک ــای بق ــد در رأس فعالیت ه ــی بای بندگ

ــد. ــزد باش ــتان ی ــزادگان اس امام
ــه  ــف ب ــه اقشــار مختل ــه اینک ــا توجــه ب ــزود: ب وی اف
امامــزادگان و بقــاع متبرکــه مراجعــه دارنــد، بنابرایــن 
بایــد ســعه صــدر در برخــورد بــا افــراد و اخاق محــوری 
در رأس برنامه هــای هیئــت امنــا و مدیــران ایــن 

مراکــز باشــد.
زارع زاده ادامــه داد: بایــد در کنــار برنامه هــای معنــوی، 
ــه  ــط ب ــرد و فق ــرار گی ــر ق ــز مدنظ ــی نی دروس زندگ
ــرا آمــوزش ســبک  ــادی توجــه نشــود؛ زی مراســم عب
زندگــی اســامی بــا توجــه بــه هجمه هایــی کــه 
توســط شــبکه های مختلــف بــه نســل جــوان صــورت 

ــت. مهــر ــت اس ــز اهمی ــیار الزم و حائ ــه، بس گرفت

ــه اینکــه  ــا اشــاره ب ــان ب ــر ورزش و جوان وزی
۴ هــزار پــروژه نیمه تمــام ورزشــی در ســطح 
ــزار  ــدود ۱۰ ه ــت: ح ــود دارد، گف ــور وج کش
ــا  ــن پروژه ه ــام ای ــرای اتم ــان ب ــارد توم میلی

ــار الزم اســت. اعتب
شــورای  جلســه  در  ســلطانی فر  مســعود 
اداری اســتان کرمــان اظهــار داشــت: قبــل از 
انقــاب وضعیــت ورزش اصــا مناســب نبــود؛ 
ــیدیم و  ــری رس ــرایط بهت ــه ش ــروز ب ــا ام ام

ــای کار دارد. ــه ج البت
یــک  فقــط  قبــا  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
ــری در کشــور وجــود  ــزار نف اســتادیوم ۱۰۰ ه
ــتان  ــز اس ــروز در ۲۰ مرک ــت: ام ــت، گف داش
ــاخته  ــال س ــری فوتب ــزار نف ــتادیوم ۱۵ ه اس

ــت. ــده اس ش
ــه اینکــه  ــا اشــاره ب ــان ب ــر ورزش و جوان وزی
ــان  ــتان کرم ــت در اس ــوز موفقی ــی از رم یک
ــن  ــی بی ــدت و هماهنگ ــم، وح ــود تفاه وج
مســئوالن اســت، خاطرنشــان کــرد: در ۶ 
اســتان کشــور بیــش از ۲۰ ســال خدمتگــزار 
مــردم بــودم و وحــدت و همدلــی ای کــه 

در اســتان کرمــان وجــود دارد، مثال زدنــی 
ــت. اس

وی بــا بیــان اینکــه نســخه ای کــه رهبــر 
معظــم انقــاب در بحــث اقتصــاد مقاومتــی 
ــادی  ــکات اقتص ــل مش ــد، در ح ــاغ کردن اب
ــم  ــر معظ ــت: رهب ــت، گف ــر اس ــیار مؤث بس
انقــاب تقریبــا در تمامــی جلســات بخشــی 
از فرمایش هــای خــود را بــه ارزیابــی تحقــق 
اختصــاص  کشــور  در  مقاومتــی  اقتصــاد 
دادنــد و ایــن موضــوع را بــا جدیــت پیگیــری 

می کننــد.
ــه ورزش در  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــلطانی فر ب س
ــت سالم ســازی جســم و روح انســان ها  جه
ــیاری  ــزود: در بس ــت، اف ــذار اس ــیار اثرگ بس
از کشــورها حتــی بــرای پیشــبرد اهــداف 
سیاســی در ســطح جوامــع بین المللــی از 

ابــزار ورزش اســتفاده می کننــد.
ورزش  بخــش  در  اینکــه  بیــان  بــا  وی 

همگانــی در کشــور در ابتــدای دولــت حــدود 
ــا ۱۱ درصــد از مــردم مشــارکت داشــتند  ۱۰ ت
ــا اقدامــات  ــرد: در حــال حاضــر ب ــح ک تصری
ــور در  ــت کش ــد از جمعی ــده ۲۱ درص انجام ش
ورزش همگانــی شــرکت می کننــد؛ امــا هنــوز 

ــم. ــه داری ــی فاصل ــتانداردهای جهان ــا اس ت
ــه  ــه اینک ــا اشــاره ب ــان ب ــر ورزش و جوان وزی
۴ هــزار پــروژه نیمه تمــام ورزشــی در ســطح 

ــزار  ــدود ۱۰ ه ــت: ح ــود دارد، گف ــور وج کش
ــا  ــن پروژه ه ــام ای ــرای اتم ــان ب ــارد توم میلی

ــار الزم اســت. اعتب
وی بــا بیــان اینکه حضور نداشــتن و مشــارکت 
نکــردن بخــش خصوصــی و غیردولتــی در 
ــت:  ــار داش ــت، اظه ــکل اس ــک مش ورزش ی
بــه اقتصــاد ورزش در کشــور توجــه نشــده؛ در 
حالــی کــه در ســایر کشــورها در ایــن زمینــه 

می کننــد. ســرمایه گذاری 
ــش  ــه در بخ ــه اینک ــاره ب ــا اش ــلطانی فر ب س
توســعه ورزش در چنــد موضــوع بایــد تمرکــز 
ــه ورزش  بیشــتری داشــته باشــیم، گفــت: ب
بانــوان، ورزش معلــوالن و جانبــازان و ورزش 
روســتایی و عشــایری بایــد توجــه بیشــتری 

شــود.
وی بــا بیــان اینکــه بودجــه هیئت هــای 
ورزشــی امســال بیــن ۳ تــا ۵ برابــر افزایــش 
پیــدا می کنــد، ابــراز امیــدواری کــرد کــه 
ــوان در بخــش  ــه بت ــن بودج ــش ای ــا افزای ب

اســتعدادیابی موفق تــر عمــل کــرد.
ــه اینکــه  ــا اشــاره ب ــان ب ــر ورزش و جوان وزی
ــی  ــدام ضربت ــن اق ــان چندی ــتان کرم در اس
ــرد:  ــان ک ــرد، خاطرنش ــم ک ــروع خواهی را ش
ــرار اســت تعــدادی زمیــن ورزشــی چمــن  ق

ــود. ــداث ش ــان اح ــتان کرم در اس
ــه ورزش  ــزود: ســال گذشــته ۱۵۰ خان وی اف
روســتایی در کشــور راه انــدازی شــد کــه 
امســال بــه هــزار خانــه ورزش روســتایی 

افزایــش پیــدا می کنــد. تســنیم

وزیر ورزش و جوانان در کرمان مطرح کرد:

وجود 4 هزار پروژه نیمه تمام ورزشی در کشور

،،
بــرای  کــه  شــاخص هایی  همــان 
ــاد  حکمرانــی خــوب در شــهر از آن ی
شــهر  در  خوشــبختانه  می شــود، 

اســت شــده  ایجــاد  اصفهــان 

اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری گفــت: دســتگاه های نظارتــی 
ــازوی دســتگاه های اجرایــی شــوند و تنهــا در صــورت لــزوم  ب

عمــل محاکمــه و برخــورد قانونــی را انجــام دهنــد.
قاســم ســلیمانی دشــتکی در شــورای برنامه ریــزی و توســعه 
چهارمحــال و بختیــاری مدیــران اجرایــی را موظــف بــه جــذب 
و وصــول اعتبــارات اســتانی دانســت و گفــت: در حــال حاضــر 
مشــکات بودجــه ای در کشــور وجــود دارد؛ بــه همیــن دلیــل 

ــاغ می شــود. ــر اب ــا تأخی ــز ب بودجه هــای اســتانی نی
وی در ادامــه تصریــح کــرد: مدیــران و معاونــان دســتگاه های 
اجرایــی بایــد نســبت بــه کار خــود، برنامــه ششــم توســعه و ... 

اشــراف کامــل داشــته باشــند.
ــف را  ــرد ضعی ــا عملک ــران ب ــود مدی ــتکی وج ــلیمانی دش س
بــرای نظــام پرخطــر دانســت و گفــت: معیــار انتخــاب مدیــران 

ــدارد  ــی ن ــار اســامی باشــد و فرق ــد معی ــی بای اســتانی و مل
ــا اصاح طلــب باشــد؛ بلکــه بایــد عملکــرد و  فــرد اصول گــرا ی

ــت. ــر داش ــت های آن را در نظ سیاس
ــه  ــد ب ــور بای ــت کان کش ــای مدیری ــرد: ماک ه ــار ک وی اظه
گونــه ای باشــد کــه از همــه نیروهــای نظــام اســتفاده شــود تــا 

بتــوان بــه یــک اجمــاع کلــی رســید.
ــرزمین در  ــش س ــند آمای ــه س ــه اینک ــاره ب ــا اش ــتاندار ب اس
اســتان شــهریورماه ســال جــاری آمــاده ارائــه اســت، تصریــح 
کــرد: چهارمحــال و بختیــاری جــز معــدود اســتان هایی اســت 

کــه ایــن ســند را بــه موقــع تهیــه و تدویــن کــرده اســت.
معضــل  از  برون رفــت  راهــکار  یافتــن  بــرای  افــزود:  وی 
بیــکاری بایــد از افــراد خبــره و باتجربــه در اجــرای طرح هــای 

اشــتغال زایی اســتفاده کــرد. ایســنا

استاندار چهارمحال و بختیاری:

مدیران ضعیف باید تغییر کنند



دکتــر ســید حامــد برکاتــی گفــت: یکــی از برنامه هــای 
ــی کــودکان، تدویــن آیین نامــه مرکــز جامــع  مداخــات تکامل

ــود. ــاغ می ش ــاه اب ــا مهرم ــه ت ــت ک ــودکان اس ــل ک تکام
وی افــزود: تشــکیل کمیتــه کشــوری تکامــل کــودکان در ســال 
ــوزش  ــال ۹۱، آم ــودکان در س ــری ک ــت غربالگ ــاد تس ۹۰، ایج
ــواده،  ــامت خان ــروه س ــران گ ــی، مدی ــت علم ــای هیئ اعض
ــکان  ــاب پزش ــامت و انتخ ــم س ــکان تی ــکان و غیرپزش پزش
ــودکان در هــر شهرســتان توســط  ــه تکامــل ک ــن در برنام معی

ــت. ــه اس ــن زمین ــا در ای ــر برنامه ه ــوم، از دیگ ــگاه عل دانش
وی بــا اشــاره بــه برگــزاری اولیــن همایــش بین المللــی 
بهداشــت، ســامت و تکامــل کــودکان در ســال جــاری از 
انتشــار فراخــوان ایــن همایــش در آینــده نزدیــک خبــر داد و 
گفــت: اداره ســامت کــودکان شــش برنامــه اصلــی دارد کــه از 

ــالم،  ــودک س ــه ک ــت ادغام یافت ــه مراقب ــوان ب ــه می ت آن جمل
مراقبــت ادغام یافتــه ناخوشــی های اطفــال، ترویــج تغذیــه بــا 
شــیر مــادر، نظــام مراقبــت مــرگ کــودکان و احیــای کــودکان 
ــته  ــاب داش ــد ۱۰ کت ــال بای ــر ۵ س ــودکان زی ــرد. ک ــاره ک اش
باشــند کــه هم اکنــون این گونــه نیســت و بایــد بــه ایــن 

ــم. ــدا کنی ــزان دســت پی می
بنــا بــر اعــام روابــط عمومــی معاونــت بهداشــت وزارت 
ــودکان  ــد از ک ــه ۳۴ درص ــان اینک ــا بی ــی ب ــت، برکات بهداش
ــاد  ــی ی ــل اجتماع ــد و تعام ــی محرومن ــازی اجتماع ــا از ب م
ــون  ــد تلویزی ــر دو ســال نبای ــد، افــزود: بچه هــای زی نمی گیرن
نــگاه کننــد و بــاالی دو ســال هــم نبایــد بیــش از یــک ســاعت 
تلویزیــون ببیننــد کــه ایــن امــر در ۷۴ درصــد کــودکان رعایــت 

نمی شــود. جــام جــم

ــرای  ــگیرانه و اج ــای پیش ــاره برنامه ه ــاورزی درب ــا کش آناهیت
غربالگــری بیماری هــای شــایع توســط ســازمان بیمــه ســامت 
ــدات  ــری در تعه ــال غربالگ ــرد: امس ــار ک ــاری اظه ــال ج در س
ســازمان بیمــه ســامت نیســت و جــزو برنامه هــای وزارت 

ــت. ــت اس بهداش
معــاون بیمــه خدمــات ســامت ســازمان بیمــه ســامت ایــران 
ــتاها در  ــطح روس ــه در س ــکانی ک ــه پزش ــه هم ــان اینک ــا بی ب
ــق مراکــز  ــد از طری ــب نظــام ارجــاع ســرویس دهی می کنن قال
ــد،  ــرارداد دارن ــامت ق ــه س ــازمان بیم ــا س ــتی درمانی ب بهداش
گفــت: هماننــد ســایر گروه هــا، پزشــکان نظــام ارجــاع در ســطح 
مازنــدران و فــارس هــم مطالباتــی از مــا دارنــد کــه هنــوز موفــق 
ــم  ــه زودی بتوانی ــم ب ــا امیدواری ــده ایم؛ ام ــت آن نش ــه پرداخ ب

مطالبــات را تســویه کنیــم.

ــارف  ــع و مص ــرل مناب ــرورت کنت ــر ض ــه ب ــاورزی در ادام کش
تاکیــد و اظهــار کــرد: از جملــه اســتراتژی ها و اولویت هــای 
اساســی مــا در ســازمان بیمــه ســامت، کنتــرل هزینه هــا 
ــش  ــا از کاه ــد م ــه قص ــت؛ البت ــی اس ــع مال ــت مناب و مدیری
هزینه هــا، تحمیــل فشــار بــه بیمه شــدگان نیســت؛ بلکــه 
هــدف نهایــی مــا، بهبــود ارائــه خدمــات در حیــن جلوگیــری از 

ــت. ــع اس ــت مناب هدررف
ــن ســازمان را در  ــد ای ــای جدی ــی از برنامه ه ــن یک وی همچنی
ســال جــاری ادامــه اجــرای بیمــه ســامت همگانــی از طریــق 
ــف از  ــد تکلی ــال چن ــت: امس ــت و گف ــع« دانس ــون »وس آزم
ــی از  ــامت همگان ــه س ــه بیم ــه ادام ــم ک ــت داری ــوی دول س
جملــه آن هاســت و قــرار شــده بــا همــکاری وزارت رفــاه دریافت 

ــق آزمــون وســع را داشــته باشــیم. ایســنا حــق بیمــه از طری

رئیس اداره سالمت کودکان وزارت بهداشت اعالم کرد:

ممنوعیت تماشای تلویزیون برای کودکان زیر ۲ سال 
معاون بیمه خدمات سالمت سازمان بیمه سالمت خبر داد:

افزایش ۱۰ درصدی سرانه پزشکان روستایی 

خواص درمانی نارنج
اســت کــه  ایــران  بومــی  گیاهــان  از  یکــی  نارنــج، 
ــراوان دارد؛  ــی ف ــف آن مصــارف درمان بخش هــای مختل
در طــب ســنتی از خــواص نارنــج بــرای درمــان اختــاالت 
کبــدی و صفــرا اســتفاده می شــده اســت. خــوردن ایــن 
ــکوفه های  ــتفاده از ش ــت و اس ــرش و پرخاصی ــوه ت می
ایــن گیــاه کــه بــه بهارنارنــج معــروف اســت و از آن عــرق 
ــنی  ــای س ــه گروه ه ــرای هم ــود، ب ــه می ش ــی تهی گیاه
مفیــد اســت. اســتفاده از آن در رژیــم غذایــی بــه صــورت 
مصــرف میــوه نارنــج، عــرق بهارنارنــج، چــای، رب نارنــج 
و ... عــاوه بــر خــوش طعــم کــردن غذاهــا بــه تغذیــه و 

ســامت کمــک شــایانی خواهــد کــرد. 
ــد آن  ــج و فوای ــواص نارن ــا خ ــتر ب ــنایی بیش ــرای آش ب
ــن  ــه ای ــدن، در ادام ــموم ب ــع س ــامتی و دف ــرای س ب

ــید. ــراه باش ــا هم ــا م ــب ب مطل
 گیاه شناسی نارنج

درخــت نارنــج بــه نظــر می رســد از دورگه گیــری دو گونــه 

ــت  ــه دس ــی ب ــی و داراب ــامل نارنگ ــات ش ــر از مرکب دیگ
ــاه همیشــه ســبز اســت و گاهــی  ــن گی آمــده اســت. ای
میوه هــای ســال قبــل هنــوز باقــی مانــده کــه میوه هــای 
ــا  ــت ۳ ت ــن درخ ــاع ای ــوند. ارتف ــل می ش ــد حاص جدی
ــباهت  ــال ش ــان پرتق ــه درخت ــیار ب ــت و بس ــر اس ۹ مت
ــر  ــج انبوه ت ــت نارن ــاج درخ ــه ت ــاوت ک ــن تف ــا ای دارد؛ ب
و متراکم تــر و ارتفــاع آن کوتاه تــر از درخــت پرتقــال                                                                          

اســت.
برگ هــا و شــکوفه های درخــت نارنــج بســیار معطــر 
هســتند و هماننــد میــوه آن از خــواص درمانــی بســیاری 
برخوردارنــد. از مهم تریــن خــواص بهارنارنــج، تقویــت 
اعصــاب، درمــان بی خوابــی و رفــع غــم و افســردگی 

ــت. اس
 خواص نارنج )طبیعت و خواص درمانی(

طبــع میــوه نارنــج ســرد و خشــک اســت و هرچــه میــزان 
ترشــی آن بیشــتر باشــد، درجــه ســردی آن نیــز افزایــش 
ــد  ــج و فوای ــواص نارن ــن خ ــی از مهم تری ــد. بعض می یاب

درمانــی آن عبارتنــد از:

نارنــج حالــت لزجــی دارد کــه ایــن لزجــی بــرای درمــان 
ــاد  ــت ایج ــه عل ــاری تنفســی ک ســرفه و مشــکات مج
ــت.  ــد اس ــیار مفی ــت، بس ــکی اس ــرارت و خش آن از ح
ــم  ــه دو نی ــط ب ــج را از وس ــوه نارن ــور می ــن منظ ــه ای ب
تقســیم و هســته های آن را خــارج کنیــد و مقــداری 
نبــات کوبیده شــده روی آن بپاشــید؛ ســپس کمــی 
ــه جــوش آب  ــک ب ــا حــد نزدی ــد ت ــه آن حــرارت دهی ب
برســد. ایــن ترکیــب، داروی خوبــی بــرای قفســه ســینه، 
ــان ســرفه  مشــکات حنجــره و مجــاری تنفســی و درم
اســت. کمــک بــه هضــم بهتــر غــذا، پیشــگیری و درمــان 
ــت  ــان حال ــتها و درم ــش اش ــوء هاضمه، افزای ــخ و س نف
ــرای حفــظ ســامت دســتگاه  ــج ب ــوع از خــواص نارن ته

ــت. ــوارش اس گ
بهتریــن نــوع میــوه نارنــج، نوعــی اســت کــه هــم پوســت 
رویــی و هــم پوســت نــازک داخــل میــوه خیلــی ضخیــم 
ــت و  ــند، کیفی ــر باش ــته ها نازک ت ــه پوس ــد و هرچ نباش
ــز  ــوده و هضــم و جــذب آن نی ــج بیشــتر ب خــواص نارن

ــت. بیتوتــه ــر اس راحت ت

مدیــر دفتــر بهبــود تغذیــه جامعــه وزارت بهداشــت 
ــافرت  ــل داغ مس ــتان فص ــه تابس ــان  اینک ــا بی ب
ــی  ــواد غذای ــه و م ــه تغذی ــه ب ــت: توج ــت، گف اس
مصرفــی در ســفر بســیار مهــم اســت و بــا رعایــت 
خــود  ســفر  از  می تــوان  ســاده  نکتــه  چنــد 

ــرد. ــذت را ب ــترین ل بیش
ــواد  ــی از م ــه داد: یک ــی ادام ــرا عبدالله ــر زه دکت
غذایــی مهــم و حســاس، آب مصرفی اســت؛  از آب 
چشــمه، نهــر و رودخانــه بــرای آشــامیدن اســتفاده 
ــده  ــری بسته بندی ش ــای بط ــه آب ه ــد. همیش نکنی
ــده  آب بطری هــا  همــراه داشــته باشــید و  باقی مان
را در پشــت شیشــه و زیــر تابــش نــور خورشــید قــرار 
ندهیــد.  اگــر از ســامت آب در جایــی بی اطاعیــد، 

آن را بجوشــانید و بعــد  مصــرف کنیــد.
 وی  درخصــوص مصــرف غــذا در طــول ســفر  
افــزود: اگــر مجبــور شــدید در رســتوران غــذا میــل 
ــر و  ــه ظاه ــد ک ــاب کنی ــتورانی را انتخ ــد، رس کنی
وضعیــت کارکنانــش مطلــوب باشــد و شــرایط 
بهداشــتی و محیــط مناســب داشــته و کارکنــان آن 

ــند.  ــته باش ــر داش ــتی معتب ــز کارت بهداش نی
ــل  ــی کنســروی قب ــواد غذای در صــورت مصــرف م
ــه آن هــا را بجوشــانید و  ــا ۲۰ دقیق از مصــرف حتم
از مصــرف کنســروهای بادکــرده یــا زنــگ زده جــدا 

ــد.  خــودداری کنی
توصیــه می شــود بــه جــای ســاالد و ســبزی 
خــوردن در رســتوران ها  کــه احتمــال آلودگــی 

ــک راه ســاده  ــد. ی ــاد اســت، ماســت بخوری آن زی
بــا خــود  منــزل  از  اســت کــه  آن  و مطمئــن 
ــده  ــرش شسته ش ــو ت ــار و لیم ــی و خی گوجه فرنگ
همــراه داشــته باشــید و در رســتوران در کنــار غذایی 
ــار  ــی و خی ــد، از گوجه فرنگ ــفارش می دهی ــه س ک
خردشــده کــه همــراه خــود داریــد اســتفاده کنیــد.
ــا خــود  ــی را کــه ب ــه کــرد: غذاهای عبداللهــی توصی
ــان  ــا از هم ــد، ی ــز نکنی ــد، نیم پ ــفر می بری ــه س ب
اول غــذا را کامــل بپزیــد یــا اینکــه در مقصــد اقــدام 
بــه پخــت آن کنیــد. غذاهایــی مثــل کتلــت و کوکــو 
یــا تخم مــرغ پختــه بــرای ســفر مناســب هســتند 
و غذاهایــی مثــل الویــه و کبــاب کوبیــده، کالبــاس و 
سوســیس بســیار حســاس و فســادپذیر هســتند. 

می کنیــد،  تهیــه  راه  بیــن  بــرای  غذایــی کــه 
ــواع  ــل ان ــی مث ــای آبک ــد. غذاه ــی باش ــد آبک نبای
چــون  می شــوند؛  فاســد  ســریع تر  خورش هــا، 
مایــع،  فضــای  در  باکتری هــا  و  میکروب هــا 
ــد.  ــر دارن ــرای رشــد و تکثی ــط مناســب تری ب محی
غذایــی را کــه بــرای ســفر آمــاده می کنیــد بــا 
ــک  ــا خن ــول راه کام ــا در ط ــه فصــل گرم توجــه ب

ــد. نگهداری
ــابه های  ــای نوش ــه ج ــه ب ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــدون گاز  ــک و ب ــذا دوغ کم نم ــا غ ــراه ب گازدار، هم
ــات در  ــد، درخصــوص مصــرف تنق ســفارش دهی
ســفر اظهــار داشــت: در طــول راه بــه عنــوان تنقــات 
مقــداری آجیــل مثــل نخودچــی، کشــمش، خرمــا، 
انجیــر خشــک، گــردو، بــادام، پســته و فنــدق 
کم  نمــک یــا تخمه هــای کم نمــک بــه همــراه 
داشــته باشــید. ایــن تنقــات بســیار ســالم تر 

وکم ضررتــر از چیپــس، پفــک و نوشــابه های گازدار 
هســتند.

مدیــر دفتــر بهبــود تغذیــه جامعــه وزارت بهداشــت 
ــد در  ــراد مایلن ــه بســیاری از اف ــه اینک ــا اشــاره ب ب
طــول مســیر، بســاط پختــن کبــاب و جوجه کبــاب 
برپــا کننــد کــه غــذای ســالم، مطبــوع و باکیفیتــی 
ــد توجــه داشــت  ــه کــرد: بای خــورده باشــند، توصی
ــخ  ــرف ی ــزل و در ظ ــرغ را از من ــت و م ــه گوش ک
گذاشــته و دقــت کنیــد در طــول راه و قبــل از 
کبــاب کــردن، کامــا ســرد نگهــداری شــود. از 
ــده و  ــزان ش ــوای آزاد آوی ــه در ه ــت هایی ک گوش
بــه فــروش می رســند، اســتفاده نکنیــد. انــواع 
میکروب هــا و تخــم انگل هــا بــا مصــرف ایــن 
ــه  ــم پخت ــوب ه ــت خ ــن اس ــه ممک ــت ها ک گوش
نشــوند، بــه بــدن منتقــل می شــود. روابــط عمومــی 

بهداشــت وزارت  بهداشــت  معاونــت 
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 فاکتورهای پرخطر ابتال به 
زوال عقل را بشناسید

ــد  ــوان می کنن ــدن عن ــج لن ــگاه کال ــان دانش محقق
در نظــر گرفتــن فاکتورهــای پرخطــر احتمــاال از 
ــه زوال عقــل پیشــگیری  ــا ب ۳۵ درصــد مــوارد ابت

می کنــد.
ــودن  ــد از: ب ــل عبارتن ــگیری از زوال عق ــوارد پیش م
در محیــط درس و مدرســه حداقــل تــا بــاالی ســن 
ــی و  ــنوایی، چاق ــد کم ش ــش رون ــالگی، کاه ۱۵ س
فشــار خــون بــاال در میانســالی )۴۵ تــا ۶۵ ســال(، 
ــی،  کاهــش ســیگار کشــیدن، افســردگی، بی تحرک
ــاال )۶۵  ــنین ب ــت در س ــی و دیاب ــزوای اجتماع ان

ســال بــه بــاال(.
ــل  ــر، عام ــای پرخط ــن فاکتوره ــا ای ــه ب در مقایس
ــه ApoE از کمتــر از یــک مــورد  ژنتیــک موســوم ب
ــد(  ــل )۷ درص ــه زوال عق ــا ب ــورد ابت ــر ۱۰ م از ه

می کنــد. پیشــگیری 
ــه زوال  ــا ب ــان مبت ــر در جه ــون نف حــدود ۴۷ میلی
عقــل هســتند. انتظــار مــی رود ایــن رقــم تــا ســال 
ــون  ــه ۱۳۱ میلی ــود و ب ــر ش ــه براب ــدود س ۲۰۵۰ ح

نفــر برســد.
زوال عقــل در ســنین بــاال تشــخیص داده می شــود؛ 
امــا تغییــرات مغــز مرتبــط بــا زوال عقــل معمــوال از 
ســال ها قبــل از ظهــور عائــم آغــاز می شــوند. مهــر

کاهش ۵۰ درصدی مرگ و میر 
ناشی از ایدز در جهان

بــه  ایــدز  بــه  مبتــا  افــراد  امــکان دسترســی 
داروهــای ضــروری موجــب کاهــش نــرخ مــرگ و 
میــر ناشــی از بیمــاری ایــدز در جهــان شــده اســت.

از  درصــد(   ۵۳( میلیــون   ۱۹.۵  ،۲۰۱۶ ســال  در 
جمعیــت تقریبــی ۳۷ میلیونــی آلــوده بــه ویــروس 
ــی  ــان داروی ــه درم ــدز( ب ــل ای ــروس عام HIV )وی
ــی از  ــر ناش ــرگ و می ــتند. م ــی داش HIV دسترس
بیمــاری ایــدز از ۱.۹ میلیــون نفــر در ســال ۲۰۰۵ بــه 

ــت. ــش یاف ــال ۲۰۱۶ کاه ــر در س ــون نف ۱ میلی
در صــورت تــداوم ایــن رونــد درمــان، هــدف تامیــن 
ــا  ــه HIV ت ــا ب ــار مبت ــون بیم ــرای ۳۰ میلی دارو ب

ــود. ســال ۲۰۲۰ خواهــد ب
ــا  ــوب آفریق ــرق و جن ــت در ش ــن موفقی بزرگ تری
از جمعیــت  نیمــی  از  بیــش  اســت کــه  بــوده 
ــتند. از  ــاکن هس ــان در آن س ــه HIV جه ــا ب مبت
ــدز در  ــا ای ــط ب ــای مرتب ــرگ و میره ــال ۲۰۱۰، م س
ایــن منطقــه ۴۲ درصــد کاهــش یافتــه اســت. 
ــه ۲۹  ــن منطق ــز در ای ــد HIV نی ــای جدی عفونت ه

ــت. ــه اس ــش یافت ــد کاه درص
همچنیــن بــا کاهــش مــرگ ناشــی از ایــدز، افزایش 
چشــمگیری در نــرخ امیــد بــه زندگــی مناطــق تحت 
تاثیــر ایــدز مشــاهده شــده اســت؛ بــه عنــوان مثــال 
در مناطــق شــرق و جنــوب آفریقــا، نــرخ امیــد بــه 
زندگــی از ســال ۲۰۰۶ تــا ۲۰۱۶، حــدود ۱۰ ســال 

افزایــش یافتــه اســت. شــهر خبــر

تغذیه

1۰ غذای برتر شست وشودهنده کبد 
پزشــکی  دانشــکده  محققــان  مطالعــات 
انــواع  کــه  می دهــد  نشــان  دانشــگاه  هاروارد 
ســبزیجات، گریپ فــروت، گــردو، لیمــو، آووکادو، 
چــای ســبز، ســیر، چغنــدر، ســبزیجات بــا برگ های 
ــه  ــتند ک ــی هس ــه، غذاهای ــگ و زردچوب ــبز پررن س
را  را شست وشــو می دهنــد و ســامت آن  کبــد 

می کننــد. تضمیــن 
کبــد، یکــی از اندام هــای بــزرگ ســمت راســت 
ــرم وزن دارد.  ــدود ۱.۳۶ کیلوگ ــه ح ــت ک ــکم اس ش
مهم تریــن وظیفــه کبــد، فیلتــر کــردن خونــی اســت 
ــرار  ــد می شــود و ق ــوارش وارد کب ــه از دســتگاه گ ک
ــواد  ــام م ــد. تم ــان یاب ــدن جری اســت در سراســر ب

ــوند. ــدا می ش ــد ج ــون در کب ــر خ ــمی و مض س
  کبــد بــا تولیــد صفــرا، چربــی غــذا را تجزیــه کــرده 
ــد  ــره قن ــد. ذخی ــرژی می کن ــه ان ــل ب و آن را تبدی

ــد اســت. ــده کب ــه عه ــز ب ــدن نی ب
ــرژی  ــد ســالم باعــث می شــود ان ــک کب داشــتن ی
بیشــتر و حــال بهتــری داشــته باشــیم؛ ولــی کبــدی 
کــه بیمــار اســت و بــه درســتی کار نمی کنــد، باعــث 
ــس،  ــکال در تنف ــردرد، اش ــتگی، س ــاس خس احس
ــی،  ــواد غذای ــل بعضــی م ــدم تحم حساســیت و ع

ــود. ــش وزن می ش ــتی و افزای ــکات پوس مش
 حقایقی درباره کبد 

- کبد، بزرگ ترین ارگان داخلی بدن است.
- بیــش از ۵۰۰ عملکــرد حیاتــی بــدن از جملــه 
مبــارزه بــا انــواع ویــروس و عفونــت بــه عهــده کبــد 

اســت.
ــر  ــون در سراس ــن و هورم ــد پروتئی ــا تولی ــد ب - کب
بــدن، نقــش مهمــی را در حفــظ ســطح نرمــال قنــد 

ــد. ــا می کن ــون ایف خ
ــود را  ــد خ ــه می توان ــت ک ــوی اس ــا عض ــد تنه - کب
ــل اســت  ــن دلی ــه همی ــد؛ ب ــم( کن بازســازی )ترمی
کــه افــراد می تواننــد بخشــی از کبــد خــود را اهــدا 

کننــد.
- کبــد حــدود ۱۰ درصــد از جریــان خــون را مصــرف 
کــرده و در هــر دقیقــه حــدود دو لیتــر خــون پمپــاژ 

می کنــد.
ــت  ــچ عام ــا هی ــدی ب ــای کب ــفانه بیماری ه متاس
ظاهــری همــراه نیســتند و بیمــار زمانــی از آن 
اســت.  گذاشــته  کار  از  کار  کــه  می شــود  آگاه 
ــت و  ــیروز، هپاتی ــد، س ــایی کب ــد، نارس ــرطان کب س
ــد هســتند. ــوز شــایع ترین مشــکات کب هموکرومات

پزشــکی  دانشــکده  محققــان  مطالعــات 
انــواع  کــه  می دهــد  نشــان  دانشــگاه  هاروارد 
ســبزیجات، گریپ فــروت، گــردو، لیمــو، آووکادو، 
بــا  ســبزیجات  چغنــدر،  ســیر،  ســبز،  چــای 
برگ هــای ســبز پررنــگ و زردچوبــه، مهم تریــن 
غذاهایــی هســتند کــه کبــد را ســالم نگــه می دارنــد.

ــه  ــده اســت ک ــات آم ــن تحقیق ــج ای ــه نتای در ادام
ــکل و  ــری، ال ــاده و حاض ــای آم ــتفاده از غذاه اس
ســیگار، روغــن و غذاهــای ســرخ کرده و بی تحرکــی، 
ــا ــتند. ایرن ــد هس ــه کب ــیب ب ــل آس ــن دالی مهم تری

زیبایی

ورزش و کاهش وزن نوجوانان 
در کنــار نگرانــی بــرای چگونگــی تربیــت فرزنــد 
ــان  ــش وزن نوجوان ــب و کاه ــه مناس ــه تغذی دغدغ
نیــز در بیــن خانواده هــا وجــود دارد. در طــی ۳۰ 
ســال گذشــته، روزبــه روز آمــار کــودکان و نوجوانــان 
ــل  ــت. عوام ــه اس ــش یافت ــه وزن افزای دارای اضاف
ــن مشــکل نقــش داشــته؛  ــادی در گســترش ای زی
ــان،  ــد نوجوان ــش از ح ــتن بی ــی و نشس ــا تنبل ام
یکــی از اصلی تریــن عوامــل گســترش چاقــی و 

ــت. ــه وزن اس اضاف
وجــود  زمینــه  ایــن  در  امیدوارکننــده ای  اخبــار 
ــه  ــروع ب ــن ش ــنین پایی ــان در س ــر نوجوان دارد؛ اگ
ورزش روزانــه کننــد، فایده هــای زیــادی در پــی 
ــده کاهــش وزن  ــی کــه فای خواهــد داشــت؛ در حال
نوجوانــان، بســیار جالــب توجــه اســت. گمــان نکنیــد 
ــته  ــده ای نداش ــالی فای ــش وزن در بزرگس ــه کاه ک
ــرای رســیدن  و دیگــر دیــر شــده اســت؛ هیــچ گاه ب
ــر نیســت و همیشــه فرصــت  ــدام دی ــه تناســب ان ب

ــود دارد. ــش وزن وج ــرای کاه ــب ب مناس
بــه نمونــه ای از فعالیت هــای بدنــی اشــاره خواهیــم 
می توانیــد  دســته جمعی  صــورت  بــه  کــرد کــه 

ــد. ــام دهی انج
ــروع  ــی ش ــه هدف ــا چ ــه ب ــدارد ک ــی ن ــچ تفاوت هی
ــد؛  ــی می کنی ــت بدن ــتن فعالی ــرک و داش ــه تح ب
ــه  ــا اینک ــد ی ــم کنی ــان را ک ــد وزنت ــا می خواهی مث
قصدتــان رهایــی از اســترس اســت. همیــن کاهــش 
ــیار  ــای بس ــی دارای فایده ه ــت ورزش وزن و فعالی
ــی  ــر ورزش را از نوجوان ــژه اگ ــت؛ به وی ــادی اس زی

ــد. ــاز کنی آغ
 فایده تحرک و فعالیت بدنی 

در نوجوانان
داشــتن اســتخوان ها و عضــات محکم تــر، احتمــال 
کمتــر ابتــا بــه اضافــه وزن، احتمــال کمتــر ابتــا بــه 
دیابــت نــوع دو، کلســترول و فشــار خــون پایین تــر، 
بهبــود خلــق و خــو و داشــتن خــواب بهتــر از فوایــد 

ــان اســت. فعالیت هــای بدنــی در نوجوان
ســعی کنیــد برنامــه ورزشــی روزانه داشــته باشــید و 
طبــق آن ورزش کنیــد؛ زیــرا داشــتن برنامــه ورزشــی 
ــی  ــک فراوان ــما کم ــامت ش ــش وزن و س ــه کاه ب
ــدرت  ــد، ق ــم ورزش کنی ــی منظ ــرد. وقت ــد ک خواه
ــان  ــردی و انعطاف پذیری ت ــای ف ــل، توانایی ه تحم

نیــز افزایــش خواهــد یافــت.
بــا  می توانیــد  کــه  بازی هایــی  و  ورزش هــا 
فرزندانتــان بــه صــورت گروهــی انجــام دهیــد:

ــه  ــواری، حلق ــکتبال، دوچرخه س ــازی، بس ــال ب دنب
ــال ــس، فوتب ــنا، تنی ــکیت، ش ــاب زدن، اس  زدن، طن

ــاد  ــی ایج ــارک، موانع ــا پ ــان ی ــدم زدن در خیاب ق
ــد. ــور کنی ــا عب ــن آن ه ــم از بی ــا ه ــه ب ــرده و هم ک

همــه ورزش هــا و بازی هایــی کــه در بــاال بــه آن هــا 
اشــاره شــد، راه هــای مناســبی بــرای عاقه منــد 
ســاختن نوجوانــان بــه ورزش و خــارج کــردن آن هــا 
از زندگــی بی تحــرک و ســاکن اســت. بهداشــت 

نیــوز

اصولتربیت
اصول اساسى در تربیت فرزند

اصــل  از  ایــن گــزارش  پیشــین  شــماره های  در 
ــا  ــا م ــه ب ــم. در ادام ــت کردی ــر صحب ــاب همس انتخ

همــراه باشــید. 
 اصل دوم: انتخاب نام خوب

توصیــه  آن  بــه  )ص(  پیامبــر  کــه  حقوقــى  از 
فرموده انــد و احادیــث فراوانــى در ایــن رابطــه وجــود 
ــام خــوب، نامــى  ــام خــوب اســت. ن دارد، انتخــاب ن
ــام  ــود، پی ــادر ش ــى از آن ص ــاى خوب ــه معن ــت ک اس
ــه در  ــت ک ــى اس ــد و نام ــته باش ــر داش ــى در ب ارزش
برخــوردار  ارزشــى  ویژگى هــاى  از  نام هــا  میــان 
باشــد؛ خوشــبختانه در کشــور مــا بــه دلیــل دینــدارى 
ــه اهــل بیــت عصمــت و طهــارت  و گرایــش مــردم ب
علیهم الســام کمتــر دیــده مى شــود از نام هایــى 
اســتفاده شــود کــه بعــدا موجــب تحقیــر فرزند شــود؛ 

ــود. ــده مى ش ــی دی ــه گاه اگرچ
ــه  ــام  هنرپیشــه ها و ... را کــه شــخصیتى ن افــرادى ن
ــراى فرزندشــان انتخــاب  ــد، ب ــوب دارن ــدان مطل چن
مى کننــد و متأســفانه تــا ایــن فرزنــد بــه دوران تمییــز 
برســد، آن شــخصیت هنــرى، ورزشــى، ســینمایى و... 
ــه مفســده اى دچــار شــده کــه باعــث ســرافکندگى  ب
ــد  ــودک خواه ــراى آن ک ــى ب ــار منف ــن ب ــت و ای اس
شــد؛ ایــن در حالــى اســت کــه مــا هــم در فرهنــگ 
ــه  ــم ک ــى داری ــى کشــورمان، نام های ــى و هــم مل دین
بســیار بامعناســت. در هــر حــال نــام خــوب از حقوقى 
اســت کــه فرزنــد دارد و بایــد ایــن حــق را ایفــا کــرد.

 اصل سوم: آموزش قرآن 
اولیــن و مهم تریــن چیــزى کــه فرزنــد بایــد بیامــوزد 
و بــا آشــنایى آن پیــدا کنــد، کتــاب خداســت؛ کتابــى 
کــه پاســخگوى همــه نیازهــاى بشــرى اســت و 
ــى  ــم، در تمام ــنا کنی ــا آن آش ــان را ب ــا کودکم ــر م اگ
ابعــاد زندگــى غنــى خواهــد شــد و بــه فرهنگ هــاى 
ــه  ــه مای ــى ک ــد؛ کتاب ــد ش ــیده نخواه ــى کش انحراف
ــه اوج  ــه نقط ــان را ب ــت و انس ــت اس ــات و هدای نج

کمــال می رســاند.
 اگــر فرزنــد بــا ایــن کتــاب آشــنایى پیــدا کــرد، اگــر 
ــس گرفــت، صــراط  ــا کام خــدا ان آن را آموخــت و ب
مســتقیم را یافتــه اســت کــه هرگــز بــه بیراهــه 
نخواهــد رفــت و بــه دنیــا و آخــرت بــه معنــاى واقعــى 

ــد. ــت مى یاب ــه دس کلم
روز  مى فرماینــد:  )ع(  عســکرى  حســن  امــام   
ــى  ــاداش بزرگ ــادر پ ــدر و م ــه پ ــد ب ــت خداون قیام

مى فرمایــد. عنایــت 
ــل در  ــه تفض ــن هم ــروردگارا ای ــد: پ ــا مى گوین آن ه

ــت؟  ــا از کجاس ــورد م م
گفتــه مى شــود: ایــن پــاداش شماســت کــه بــه 
فرزنــد خــود کتــاب خــدا را آموختیــد و او را در 
آیینــش بصیــر و بینــا تربیــت کردیــد. انتشــارات 

رحمــت همــای 

P.Sharifi@eskimia.ir
پروانه شریفیگروه سالمت

بزرگ تریــن  پزشــکی  نظــام  ســازمان 
گــروه مردم نهــاد یــا همــان NGO کشــور 
ــال ۱۳۳۵  ــه س ــت آن ب ــه قدم ــت ک اس

می رســد. 
ماماهــا،  دندان پزشــکان،  پزشــکان، 
لیسانســه های پروانــه دار، داروســازان و 
آزمایشــگاهی  علــوم  دانش آموختــگان 
می بایــد عضــو ایــن نهــاد شــوند و پــس از 
دریافــت شــماره نظــام پزشــکی فعالیــت 

ــد.  ــاز کنن ــود را آغ ــه ای خ حرف
ــک  ــتان ی ــر شهرس ــکی در ه ــام پزش نظ
هیئت مدیــره دارد کــه توســط اعضــا و 
طــی برگــزاری انتخابــات مشــخص شــده 
و در ســمت های مختلــف مشــغول بــه کار 

می شــوند. 
یــک  ســال  چهــار  هــر  اتفــاق  ایــن 
بــار مطابــق بــا کل کشــور در سراســر 
اســتان اصفهــان هــم انجــام می شــود 
کــه روز جمعــه ایــن حماســه در تــاالر 
علــوم  دانشــگاه  علمــی  همایش هــای 
پزشــکی اصفهــان رقــم خــورد و جمعیــت 
ــری  ــق رأی گی ــن دقای ــا آخری ــی ت فراوان
ــا  ــد ت ــر بودن ــی منتظ ــای طوالن در صف ه

نماینــدگان خــود را مشــخص کننــد. 
از  ارقــام اعام شــده  از آمــار و  جــدای 
دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان در رابطــه 
بــا شــرکت کنندگان در انتخابــات، صفــوف 
ــابقه،  ــات بی س ــم مراجع ــی و حج طوالن
خــود صحــه ای بــر رشــد چشــمگیر حضور 
ــای  ــای صندوق ه ــامت پ ــوزه س کادر ح
ــس  ــبانه رئی ــه ش ــوری ک ــود؛ حض رأی ب
دانشــگاه علــوم پزشــکی را بــه ســتاد 
مرکــزی کشــاند و معاونیــن وی هــم 
ــد برگــزاری  مشــغول رصــد و بررســی رون

ــد.  ــات بودن انتخاب
عمومــی  روابــط  اعــام  اســاس  بــر 
دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان امســال 
ــع آوری  ــتان جم ــر اس ۳۱۶۶ رأی از سراس
شــد کــه رشــد ۷۳ درصــدی را نشــان 
اولیــن  بــرای  امســال  امــا  می دهــد؛ 
ــات  ــزاری انتخاب ــی برگ ــه متول ــود ک ــار ب ب
یعنــی وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش 
پزشــکی خبــر از الکترونیکــی بــودن ایــن 

ــم داد.  ــات مه انتخاب
 تحول جدیدی در امر انتخابات  

کشور
انتخابــات  بــودن  الکترونیکــی  تجربــه 
بــه طــور پایلــوت در انتخابــات اخیــر 

شــوراهای اســامی شــهر و روســتا در 
بعضــی از مناطــق رقــم خــورد؛ امــا حضــور 
در پــای صنــدوق الزامــی بــود و فقــط 
ــد؛  ــام می ش ــی انج ــی الکترونیک رأی ده
هرچنــد اعــام وزارت بهداشــت مبنــی بــر 
عــدم نیــاز حضــور رأی دهنــدگان بــود کــه 
ــت  ــا امنی ــی ب ــتند پیامک ــراد می توانس اف

ــد. ــال کنن ــود را ارس ــاال، رأی خ ب
 هــر چنــد روش ســنتی هــم در دســتورکار 
ــد،  ــدام جدی ــن اق ــا ای ــت، ام ــرار داش ق
امــر  در  جدیــدی  تحــول  می توانســت 

ــود آورد.  ــه وج ــور ب ــات  کش انتخاب
ــراد در  ــه اف ــود ک ــورت ب ــن ص ــد بدی رون
ابتــدا پیامکــی بــه شــماره اعام شــده 
ــت محــرز شــد  ــر هوی می فرســتادند و اگ
می توانســتند الکترونیکــی رأی بدهنــد؛ در 
غیــر ایــن صــورت بایــد از روش حضــوری 
و ســنتی اســتفاده می کردنــد. در ایــن 
ــد  ــا بای ــم صرف ــدودی ه ــراد مع ــن اف بی

حضــوری رأی می دادنــد. 
صبــح   8 ســاعت  جمعــه  روز  صبــح 
ســاعات  در  و  شــد  آغــاز  رأی گیــری 
ابتدایــی، ســامانه رأی گیــری الکترونیکــی 
ــرای مراجعــه  ــا اخــال مواجــه شــد و ب ب
ــه از ســوی  ــد ک ــش آم ــراد مشــکل پی اف
وزارت بهداشــت اعــام شــد از ســاعت ۱۲ 
ظهــر می توانیــد رأی خــود را الکترونیکــی 
ــم  ــاعت ۱۴ ه ــا س ــان ت ــن زم ــد؛ ای بدهی
تمدیــد شــد، اما بــه یک بــاره کانــال وزارت 
ــی و  ــات الکترونیک ــو انتخاب ــت لغ بهداش
ابطــال آراء مأخــوذه از ایــن روش را اعــام 
کــرد و پــس از مدتــی هــم ایــن خبــر بــه 
طــور رســمی بــه شــعب اخــذ رأی اعــام 

شــد. 
 زیرساخت های موجود هنوز برای 

این کار کافی نیست
ــوم  ــگاه عل ــی دانش ــت اجرای ــس هیئ رئی
پزشــکی اصفهــان در ایــن بــاره می گویــد: 
مــا  زیرســاخت های کشــور  متأســفانه 

ــی نیســت.  ــن کار کاف ــرای ای ــوز ب هن
در ابتــدای روز جمعــه کــه رأی گیــری 
شــروع شــد پــس از مدتــی چندیــن 
ــار قطــع و وصــل مشــاهده شــد کــه در  ب

ــرد. ــد ک ــاد تردی ــئوالن ایج مس
ــکل  ــه مش ــی ک ــزود: در حال ــری اف اصغ
ــل  ــن دلی ــه همی ــود و ب ــخت افزاری ب س
صــاح بــر ایــن بــود کــه ادامــه پیــدا 
نکنــد؛ بنابرایــن انتخابــات بــه طریــق 
رونــد  در  و  یافــت  ادامــه  حضــوری 
و  مشــکل  هیــچ  حضــوری  انتخابــات 

نداشــتیم. خللــی 
ــئوالن  ــام مس ــر اع ــا ب ــال بن ــن ح ــا ای ب
اصفهــان  پزشــکی  جامعــه  مشــارکت 
ــبت  ــکی ۱۳۹۶ نس ــام پزش ــات نظ انتخاب
بــه دوره گذشــته، ۷۳ درصــد افزایــش 

داشــت.

 اختالالت فنی در ابزارهای 
رمزنگاری پیشرفته سامانه 

انتخابات
ــی  ــس حــوزه انتخابات ــی اشــرفی، رئی عل
ــا  ــت: ب ــی گف ــم در توضیحات ــان ه اصفه
توجــه بــه تاش  هــای تیــم فنــی، بــه 
ــده در  ــش آم ــی پی ــاالت فن ــت اخت عل
ــامانه  ــرفته س ــگاری پیش ــای رمزن ابزاره
انتخابــات، بــر اســاس تصمیــم مشــترک 
ــرای  ــارت ب ــت نظ ــی و هیئ ــت اجرای هیئ
حفــظ و صیانــت از آرا، فرآینــد رأی گیــری 
در  رأی گیــری  و  لغــو  الکترونیــک 
حوزه هــای انتخابیــه در سراســر کشــور بــه 
ــق برنامــه پیــش  صــورت حضــوری و طب

ــت.  رف
ضعــف زیرســاخت های فنــاوری اطاعــات 
ــات  ــتین انتخاب ــه نخس ــود ک ــکلی ب مش
و  نــاکام گذاشــت  را  تمام الکترونیکــی 

ــت و  ــرای وزارت بهداش ــی ب ــه تلخ تجرب
درمــان شــد؛ روشــی کــه برخــی نهادهــای 
نظارتــی آن را بــرای انتخابــات ریاســت 
جمهــوری و برخــی از انتخابــات مهم دیگر 
در شــرایط امــروزی نادرســت خواندنــد کــه 
ــا  ــای آن ه ــاید ادع ــات ش ــن انتخاب در ای

ــت شــد.  ثاب
بــه هــر حــال ایــن روش از دور انتخابــات 
الکترونیکــی  افــرادی کــه  از  و  خــارج 
رأی داده بودنــد، در فضــای مجــازی و 
رســانه ها خواســته شــد تــا حضــوری 
بیندازنــد؛  صنــدوق  بــه  را  خــود  رأی 
امــا در ایــن بیــن افــرادی بــه امیــد 
بــه مســافرت  الکترونیکــی  انتخابــات 
ــای  ــر معذوریت ه ــا در اث ــد ی ــه بودن رفت
ــه  ــد ک ــرکت کنن ــتند ش ــر نمی توانس دیگ
ــه  ــات ب ــورد شــائبه ای در انتخاب ــن م همی
وجــود آورد تــا عــده ای را بــر آن بــدارد 
 تــا بــر طبــل ابطــال کامــل انتخابــات 

بکوبند.
ــازمان  ــه س ــر جمع ــن عص ــن حی در همی
وزارت  بــه  نامــه ای  پزشــکی  نظــام 
ــاعته  ــد ۲۴ س ــر تمدی ــی ب ــت مبن بهداش
انتخابــات حضــوری بــه وزارتخانــه ارســال 

ــرد.  ک
ــد  ــه بای ــود ک ــت ب ــن وزارت بهداش ــا ای ام
ــم  ــت و تصمی ــی را می گرف ــم نهای تصمی
بــر تمدیــد انتخابــات تــا ســاعت ۲۲ و 
ــاز  ــه نی ــی ک ــتر در حوزه های ــد بیش تمدی
ــا  ــا ب ــود ت ــد، ب ــتری دارن ــت بیش ــه وق ب
ایــن اقــدام تعــداد کمــی از افــراد کــه جــا 
ــد، خــود را بــه صندوق هــا برســانند؛  ماندن
امــا خبــری از ابطــال انتخابــات و تمدیــد 

ــود.  ــک روزه نب ی
ــق  ــه ناموف ــا تجرب ــم ب ــد ببینی ــال بای ح
انتخابــات تمام الکترونیکــی چــه راهــکاری 
بــرای انتخابــات  آتــی در دســتور قــرار 
می گیــرد و افــرادی کــه می خواســتند 
ــات الکترونیکــی نظــام پزشــکی را  انتخاب
نمونــه کوچکــی از انتخابــات  بــزرگ کشــور 
ــد  ــی دارن ــه برنامه های ــد، چ ــداد کنن قلم
و بــر ســر انتخابــات الکترونیکــی چــه 

ــد. ــد آم خواه

،،
بایــد ببینیــم بــا تجربــه ناموفــق انتخابــات 
بــرای  راهــکاری  چــه  تمام الکترونیکــی 
انتخابــات  آتــی در دســتور قــرار می گیــرد 
انتخابــات  می خواســتند  کــه  افــرادی  و 
نمونــه  را  پزشــکی  نظــام  الکترونیکــی 
کشــور  بــزرگ  انتخابــات   از  کوچکــی 
قلمــداد کننــد، چــه برنامه هایــی دارنــد

هفتمین انتخابات نظام پزشکی کشور به روایت کیمیای وطن 

تجربه ناکام نخستین انتخابات تمام الکترونیکی کشور  
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خداوند شهدا را در کنار معصومین 
قرار داده است

ــان  ــا بی ــت ســیره شــهدا ب ــس مؤسســه روای رئی
اینکــه شــهدا امامــزادگان عصــر مــا هســتند، 
امــا  نبودنــد؛  معصــوم  شــهدا  تصریــح کــرد: 
خداونــد در آیــه ۶۹ ســوره نســاء آن هــا را در 
ــهدا  ــام ش ــت؛ مق ــرار داده اس ــن ق ــار معصومی کن

واالســت.
ــدگاری، رئیــس  ــدی مان  حجت االســام محمدمه
مجلــس  در  شــهدا،  ســیره  روایــت  مؤسســه 
ــه  ــی ک ــد صادق ــهید محم ــردار ش ــت س بزرگداش
ــته، در  ــود بازگش ــه زادگاه خ ــال ب ــس از ۳۳ س پ
ــاد گفــت: مجلــس شــهید  مســجد جامــع هرمزآب
ــه  ســه پذیرایــی دارد؛ اولیــن پذیرایــی حســرت ب
مقــام و جایــگاه شهداســت. پذیرایــی دوم اتمــام 
حجــت و پذیرایــی ســوم احســاس غربــت اســت.

وی افــزود: ۳۰ ســال اســت کــه بــرای ایــن شــهید 
در ایــام شــهادت امــام موســی کاظــم)ع( یــادواره 
گرفتــه می شــود. مقــام شــهدا را خداونــد در قــرآن 

فرمــوده کــه »َأحيــاٌء ِعنــَد َربِِّهــم ُيرَزقوَن« انــد.
ــه شــهدا  ــان اینک ــا بی ــدگاری ب حجت االســام مان
امامــزادگان عصــر مــا هســتند، تصریــح کــرد: 
ــه ۶۹  ــد در آی ــا خداون ــد؛ ام شــهدا معصــوم نبودن
ــرار  ــن ق ــار معصومی ــا را در کن ــاء آن ه ــوره نس س

ــت. ــهدا واالس ــام ش ــت؛ مق داده اس
ــا اشــاره  رئیــس مؤسســه روایــت ســیره شــهدا ب
ــی  ــد صادق ــادر شــهید محم ــه چشــم انتظاری م ب
و اینکــه عمــر وی بــه دنیــا کفــاف نــداده کــه 
کــرد:  عنــوان  ببینــد،  را  فرزنــدش  بازگشــت 
ــه  ــم ب ــدش متنع ــار فرزن ــهید کن ــادر ش ــا م قطع
نعمت هاســت و در برخــی روایــات اســت کــه 
شــهید تــا ۷۰۰ هــزار نفــر را شــفاعت می کنــد.

ــه  ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــدگاری ب ــام مان حجت االس
ــان  ــم، بی ــرار بگیری ــهدا ق ــیر ش ــد در راه و مس بای
ــام  ــرآن اتم ــاس ق ــر اس ــا ب ــا م ــهید ب ــرد: ش ک
ــد:  ــرآن می فرمای ــد در ق ــد. خداون ــت می کن حج
ــه  ــز ب ــن نی ــد، م ــام دهی ــود را انج ــف خ »تکالی
وعده هایــم عمــل می کنــم.« خــدا بــه شــهدا 
ــز  ــا نی ــت و م ــت داده اس ــت و بهش ــزت، نورانی ع

ــم. ــل کنی ــود عم ــف خ ــه تکالی ــد ب بای
ــه تکلیفــش عمــل  ــر انســان ب ــان کــرد: اگ وی بی
ــروز  ــد. ام ــک می کن ــه او کم ــز ب ــدا نی ــد، خ کن
برخــی پدرهــا تکلیــف خــود را انجــام نمی دهنــد؛ 
ــدان رعایــت  مدیریــت و والیــت پــدر را بایــد فرزن

ــد. کنن
حجت االســام مانــدگاری بــه تکالیــف پــدران 
بــه فرزنــدان اشــاره و مطــرح کــرد:  نســبت 
گذشــت،  فرزنــدان،  بیــن  عدالــت  برقــراری 
ــت. ــدران اس ــف پ ــش از وظای ــخاوت و بخش س

 قــدرت و اقتــدار پــدر بایــد بــا محبــت عجین شــود 
و پــدر بایــد بــه فرزنــدان محبــت کنــد؛ پــدری کــه 
ــه اش از  ــه روز فاصل ــد روزب ــته باش ــت نداش محب

ــش بیشــتر می شــود. میــزان فرزندان

گردشگری

تخت درگاه قلی بیگ
ــوب  ــه در جن ــی اســت ک ــگ، عمارت تخــت درگاه قلی بی
ــه  ــوه قلع ــی ک ــه جنوب ــان و در زاوی ــهر کرم ــرقی ش ش
ــوادگان  ــره یکــی از ن ــکان مقب ــن م ــرار دارد. ای ــر ق دخت
ــر  ــرای اواخ ــگ از ام ــت. درگاه قلی بی ــگ اس ــرام بی بی
ــوده  ــان ب ــار در کرم ــل افش ــس ای ــه و رئی دوره صفوی
ــی  ــای فن ــتفاده از قابلیت ه ــا اس ــته ب ــت. در گذش  اس
بومــی در کنــار تخــت درگاه قلــی بیــگ دریاچــه ای 
ــه یکــی از  ــه را ب ــن منطق ــه ای ــزرگ وجــود داشــته ک ب
ــا هــم  ــود؛ ام ــرده ب ــل ک ــن مناظــر اســتان تبدی زیباتری

ــت. ــکیده اس ــه خش ــن دریاچ ــون ای اکن
ــا کــه در مجــاورت باغــی سرســبز قــرار  ــای زیب ــن بن ای
گرفتــه اســت، از جملــه بناهــای منحصربه فــرد تاریخــی 
اســت کــه از گزنــد حملــه اقــوام مختلــف بــه کرمــان و 
ــده اســت و  ــرزه دور مان ــد زمین ل حــوادث طبیعــی مانن
هــم اکنــون بــه ماننــد نگینــی در ارتفاعــات شــرق کرمان 

می درخشــد. 
ــد  ــر محم ــیله همس ــه وس ــگ ب ــی بی ــت درگاه قل تخ
ــی  ــه کربای ــوم ب ــک موس ــان وکیل المل ــماعیل خ اس

ــگری  ــت. گردش ــده  اس ــر ش تعمی

کاروانسرای لحاف دوزها
کاروانســرای لحاف دوزهــا بــا ۱۰ حجــره در بــازار میــدان 
ــرا  ــن کاروانس ــه ای ــا ک ــرار دارد و از آنج ــان ق ــه کرم قلع
محــل کار لحــاف دوزان بــوده، بــه ایــن نام مشــهور شــده 

اســت.
قدمــت ایــن کاروانســرا به حــدود ۱۰۰ســال قبــل و اواخر 
قاجــار می رســد. ایــن کاروانســرا بــا کاروانســراهای دیگر 
از نظــر ســبک معمــاری متفــاوت اســت و جدیدتــر بــه 
ــن کاروانســرا را  ــه ای ــر اســت ک ــل ذک ــد. قاب نظــر می آی

ــا هــم می شناســند. ــام کاروانســرای کوزه گره ــه ن ب
جملــه کاروانســراهایی  از  لحاف دوزهــا  کاروانســرای 
ــل  ــه و مث ــرار گرفت ــان ق ــازار کرم ــه در دل ب ــت ک اس
ــه دارای دو درب  ــی از کاروانســراهای عصــر قاجاری خیل
بــزرگ اســت کــه احتمــاال یکــی از درب هــا مربــوط بــه 
ــه ســمت  ــوده و ب ــه کاروانســرا ب ــات ب ورود کاال و خدم
ــدان  ــی می ــازار، یعن ــی ب ــدان اصل ــه می ــه ب کوچــه ای ک
بــاز می شــود و درب دوم  قلعــه منتهــی می شــود، 
ــازار  ــه ب ــردد ب ــت ت ــت، جه ــل اس ــازار متص ــه ب ــه ب ک
طراحــی شــده اســت. این طــور بــه نظــر می رســد 
ــوده کــه  کــه جهــت رفــاه حــال تاجــران و مســافرانی ب
ــد  ــی نکنن ــازار را ط ــم ب ــچ و خ ــر پی ــتند راه پ می خواس
ــه  ــازار ب ــیر ب ــر از مس ــده را غی ــای خریداری ش و کااله

ــد.  ــه ببرن ــان قلع ــا هم ــرون شــهر ی بی
کاروانســرای لحاف دوزهــا از خشــت های آن دوره ســاخته 
شــده و بــا درب هــای بــزرگ چوبــی تزئین شــده اســت. 
کاروانســرای لحاف دوزهــا در تاریــخ ۲۵ اردیبهشــت 
ــار  ــوان یکــی از آث ــه  عن ــا شــماره ثبــت ۳۸۶۲ ب ۱۳۸۰ ب

ملــی ایــران بــه ثبــت رســیده اســت.

شیطان پرستی، دامی برای 
استحاله فرهنگ و عقاید جوانان

  آگهی ابالغیه پرونده  اجرائی :
 139504002003001314 /1 

 ۱۳۹۵۰4۰۰۲۰۰۳۰۰۱۳۱4/۱: پرونــده  شــماره 
ــماره   ــده ۹۵۰۲۵۰۶/۱ ش ــی پرون ــماره بایگان ش
 ۱۳۹۶۰۳۸۰۲۰۰۳۰۰۰۰۶۷ اباغیــه  آگهــی 
بــه  بدینوســیله   ۹۶/۳/۲۰ صــدور  تاریــخ 
آقــای ســید امیــر افروشــه  فرزنــد ســید 
رضــا   بــه شناســنامه شــماره ۱۵۷۶ و کــد 
ملــی ۱۲۸۷۲4۲۳۸۳ بــه نشــانی ســاکن 
ــهید  ــه ش ــان  کوچ ــه  دو طف ــان  زینبی اصفه
ــه  ــود  ک ــی ش ــاغ م ــه اب ــاک س ــیرابی  پ ش
بانــک قوامیــن شــعبه زینبیــه  جهــت وصــول 
مبلــغ ۷/۵۰۰/۰۰۰  ریــال باســتناد چــک شــماره 
۷4۹۷۳۸ مــورخ ۹۱/۷/۸ علیــه شــما اجرائیــه 
ــه   ــه کاس ــی ب ــده اجرای ــوده  وپرون ــادر نم ص
۹۵۰۲۵۰۶/۱ در ایــن اداره  تشــکیل  شــده و 
طبــق گــزارش  مامــور مربوطــه محــل اقامــت 
شــما  بــه شــرح متــن ســند شــناخته نشــده 
لــذا بنــا بــه تقاضــای بســتانکار  طبــق مــاده ۱۸ 
آئیــن نامــه مفــاد اجرائیــه فقــط  یــک مرتبــه 
در  روزنامــه کیمیــای وطــن  آگهــی مــی شــود 
چنانچــه  ظــرف  مــدت ده روز از تاریــخ  ایــن 
ــردد  ــی گ ــوب م ــاغ محس ــه روز اب ــی ک آگه
نســبت بــه پرداخــت بدهــی خــود اقــدام 
ننمایــد عملیــات اجرایــی جریــان خواهــد 

ــت  یاف
شــماره۱۲۰۳۳م الــف رئیــس اد اره اجــرای 

ــدی ــان اس ــمی اصفه ــناد رس اس

  آگهی ابالغیه پرونده  کالسه : 
9502735

 ۱۳۹۵۰4۰۰۲۱۲۱۰۰۰۱۸4/۲  : پرونــده  شــماره 
شــماره  بایگانــی پرونــده ۹۵۰۲۷۳۵/۱ شــماره  
ــخ  ــه ۱۳۹۶۰۳۸۰۲۰۰۳۰۰۰۰۸۷ تاری ــی اباغی آگه
ــام   ــای بهن ــه آق ــیله ب ــدور ۹۶/4/۱ بدینوس ص
ترکیــان والشــانی  فرزنــد فضــل الــه   بــه 
شناســنامه شــماره ۱4 و کد ملــی ۱۱4۲۱۲۹۵4۳ 
ــاد  ــود آب ــان  محم ــاکن اصفه ــانی س ــه نش ب
خیابــان ۲۶ تجــارت ســنگ ســیاه   ابــاغ مــی 
ــت  ــی ابراهیمــی   جه ــای مجتب ــه آق شــود  ک
ــک  ــتناد چ ــال باس ــغ ۳4۰۰۰۰۰۰ری ــول مبل وص
شــماره ۳۵۷۱۵4 مــورخ ۹۵/۶/۲۰ علیــه شــما 
ــه  ــی ب ــده اجرای ــوده  وپرون ــادر نم ــه ص اجرائی
ــن اداره  تشــکیل  شــده و  ــوق در ای کاســه  ف
طبــق گــزارش  مامــور مربوطــه محــل اقامــت 
شــما  بــه شــرح متــن ســند شــناخته نشــده 
لــذا بنــا بــه تقاضــای بســتانکار  طبــق مــاده ۱۸ 
آئیــن نامــه مفــاد اجرائیــه فقــط  یــک مرتبــه 
در  روزنامــه کیمیــای وطــن  آگهــی مــی شــود 
ــن  ــخ  ای چنانچــه  ظــرف  مــدت ده روز از تاری
ــردد  ــی گ ــوب م ــاغ محس ــه روز اب ــی ک آگه
نســبت بــه پرداخــت بدهــی خــود اقــدام ننماید 

ــان خواهــد یافــت ــی جری ــات اجرای عملی
 ۱۲۰۳۵ م الــف  رئیــس اد اره اجــرای اســناد 
رســمی اصفهــان افســانه اســدی اورگانــی 

  آگهی ابالغیه پرونده  اجرائی : 
 139604002003000107/1
شماره پرونده : ۱۳۹۶۰4۰۰۲۰۰۳۰۰۰۱۰۷/۱

شــماره بایگانــی پرونــده  ۱/ ۹۶۰۰۱۹۹ شــماره 
آگهــی اباغیــه ۱۳۹۶۰۳۸۰۲۰۰۳۰۰۰۰۸۶ تاریــخ 
آقــای  بــه  بدینوســیله   ۹۶/۳/۳۱ صــدور 
مجیــد ایزدخواســتی  فرزنــد حســن   بــه 
شــماره شناســنامه ۳۸۹۶۱ و شــماره ملــی 
خ  اصفهــان   نشــانی   بــه   ۱۲۸۲۳۱۷۰۷۵
ــی  ــاغ م ــد  پ ۲4 اب ــه عمی ــی خ خواج ج
ــر   ــعبه بزرگمه ــیان  ش ــک پارس ــه بان ــود ک ش
شــماره  بانکــی   قــرارداد   د  اســتنا  بــه 
 ۹۳/۶/۲۲ مــورخ   ۲۰۶۱/۳۰۰/۱۳۷۰۹۷۵۳
ــال  ــغ ۲۳۳۹۳۶۵۵۶ ری ــول  مبل ــت وص جه
مبلــغ ۶۵۵۰۲۲۳۶  و  اصــل طلــب   بابــت 
ریــال  بابــت ســود و ۱۵۲۰۱۶۳۹۰ ریــال بابــت  
ــا تاریــخ ۹۶/۱۲/۲۱  ــه  ت ــر تادی خســارت تاخی
میــزان   بــه  روزانــه   خســارت  بانضمــام  
۲۷۸۹۲۹ ریــال از تاریــخ مذکــور  تا روز تســویه  
ــما  ــه ش ــررات  علی ــق  مق ــی  طب ــل بده کام
اجرائیــه صــادر نمــوده  و پرونــده اجرائــی بــه 
کاســه ۹۶۰۰۱۹۹ در ایــن اداره تشــکیل شــده  
و طبــق  گــزارش مــورخ ۹۶/۲/۲۷ مامــور محل 
اقامــت  شــما بــه شــرح متــن ســند شــناخته 
نشــده  لــذا بنــا بــه تقاضــای  بســتانکار  طبــق 
ــه   ــاد اجرائی ــرا مف ــه اج ــن نام ــاده ۱۸ آئی م
فقــط یــک مرتبــه در  روزنامــه کیمیــای وطــن 
ــدت  ــی شــود  و چنانچــه  ظــرف م ــی م آگه
ده روز از تاریــخ ایــن آگهــی کــه روز ابــاغ 
ــت   ــه پرداخ ــبت ب ــردد نس ــی گ ــوب م محس
بدهــی خــود اقــدام ننمائیــد عملیــات اجرائــی 

ــت . ــد یاف ــان خواه جری
شماره: ۱۲۰۳4م الف  

رئیــس اد اره اجــرای اســناد رســمی اصفهــان 
افســانه اســدی اورگانــی

آگهی وقت رسیدگی 
  ۹۶۱۰۱۰۰۳۵۱4۰۲۷۱۹   : اباغنامــه  شــماره 
 ۹۵۰۹۹۸۰۳۵۱4۰۰۹۰۳  : پرونــده  شــماره 
تاریــخ   ۹۵۱۰۱۰  : شــعبه  بایگانــی  شــماره 
:۹۶/۳/۱۷ خواهــان ســید مجیــد  تنظیــم 
عســگری کرچگانــی دادخواســتی بــه طرفیــت 
خوانــده مجیــد حســینی اخــوان و آقــای 
حامــد علیخانــی  بــه خواســته مطالبــه وجــه ، 
مطالبــه خســارات دادرســی و خســارات تاخیر 
تادیــه تقدیــم دادگاه هــای عمومــی شهرســتان 
اصفهــان نمــوده کــه جهــت رســیدگی بــه 
شــعبه ۱4  دادگاه عمومــی حقوقی شهرســتان 
اصفهــان واقــع در اصفهــان – خ چهــار بــاغ بــاال  
خ شــهید نیکبخت ســاختمان دادگســتری کل 
ــاق ۳۲۳ ارجــاع   اســتان اصفهــان طبقــه ۳ ات
و بــه کاســه ۹۵۱۰۱۰  ثبــت گردیــده کــه  وقــت 
رســیدگی بــه تاریــخ ۹۶/۶/4 و ســاعت ۱۰ 
صبــح تعییــن شــده اســت بــه علــت مجهــول 
المــکان بــودن خوانــده و درخواســت خواهــان 

و بــه تجویــز مــاده ۷۳ قانــون آییــن دادرســی 
دادگاه هــای عمومــی و انقــاب در امــور مدنــی 
و دســتور دادگاه مراتــب یــک نوبــت در یکــی 
از جرایــد کثیراالنتشــار آگهــی مــی شــود 
ــی و اطــاع از  ــس از نشــر آگه ــده پ ــا خوان ت
ــه دادگاه مراجعــه و ضمــن اعــام  ــاد آن ب مف
نشــانی کامــل خــود نســخه دوم دادخواســت 
ــوق  ــرر ف ــم را دریافــت و در وقــت مق و ضمائ

ــردد . ــت رســیدگی حاضــر گ جه
دادگاه   ۱4 شــعبه  منشــی   ۱۱۱۶۵ الــف  م 

اصفهــان شهرســتان  حقوقــی  عمومــی 

آگهی وقت رسیدگی 
 ۹۶۱۰۱۰۰۳۵۰۵۰۲۹۳۸  : اباغنامــه  شــماره 
 ۹۵۰۹۹۸۰۳۵۰۵۰۱۱۳۸  : پرونــده  شــماره 
تاریــخ   ۹۵۱۳۰۱  : بایگانــی شــعبه  شــماره 
فریــدون  خواهــان   ۹۶/۳/۲۹  : تنظیــم 
طهماســبی بلداجــی دادخواســتی بــه طرفیــت 
و  منــش  کامــران  اکبــر  علــی  خوانــده  
ــار   ــته اعس ــه خواس ــیاوش  ب ــش س جهانبخ
ــای  ــم دادگاه ه ــه تقدی ــوم ب ــت محک از پرداخ
نمــوده کــه  عمومــی شهرســتان اصفهــان 
دادگاه    ۵ شــعبه  بــه  رســیدگی  جهــت 
ــع  ــان واق ــی شهرســتان اصفه ــی حقوق عموم
در اصفهــان خ چهــار بــاغ بــاال  خ شــهید 
نیکبخــت ســاختمان دادگســتری کل اســتان 
اصفهــان طبقــه ۲ اتــاق ۲۲۱ ارجــاع  و بکاســه 
کــه   گردیــده  ثبــت   ۹۵۰۹۹۸۰۳۵۰۵۰۱۱۳۸
ــاعت  ــخ ۹۶/۶/۵ س ــه تاری ــیدگی ب ــت رس وق
ــت  ــه عل ــذا ب ــت ل ــده اس ــن گردی ۱۰:۳۰تعیی
مجهــول المــکان بــودن خوانــده و درخواســت 
خواهــان و بــه تجویــز مــاده ۷۳ قانــون آییــن 
ــاب در  ــی و انق ــای عموم ــی دادگاه ه دادرس
امــور مدنــی و دســتور دادگاه مراتــب یــک 
ــد کثیراالنتشــار آگهــی  ــت در یکــی از جرای نوب
ــی  ــس از نشــر آگه ــده پ ــا خوان ــی شــود ت م
و اطــاع از مفــاد آن بــه دادگاه مراجعــه و 
ضمــن اعــام نشــانی کامــل خــود نســخه دوم 
دادخواســت و ضمائــم را دریافــت و در وقــت 
ــوق جهــت رســیدگی حاضــر گــردد . ــرر ف مق

م الف ۱۰۰۹۷ 
دادگاه   ۵ شــعبه  حقوقــی  دادگاه  منشــی 
ــاری و  ــور تج ــع ام ــی مجتم ــی حقوق عموم
بازرگانــی شهرســتان اصفهــان- ناصــر جالــی 

  آگهی ابالغیه پرونده  کالسه : 
9600558

 ۱۳۹۶۰4۰۰۲۰۰۳۰۰۰۲۷۳/۱  : پرونــده  شــماره 
شــماره  بایگانــی پرونــده ۹۶۰۰۵۵۸/۱ شــماره  
آگهــی اباغیــه ۱۳۹۶۰۳۸۰۲۰۰۳۰۰۰۱۰۳ تاریــخ 
صــدور ۹۶/4/۲۶ بدینوســیله بــه آقــای حمیــد 
افشــار پــور فرزنــد احمــد  بــه شناســنامه 
شــماره ۱۹۷۳ صــادره از اصفهــان  ســاکن 
اصفهــان  خ دولت آباد  خ بهارســتان  نســاجی 
افشــار    ابــاغ مــی شــود  کــه آقــای  محمــد 

ــت  ــا وکال ــی  ب ــور  اصفهان ــاج پ ــین  نس حس
آقــای محمــد ســلطانی  وشــاره    جهــت 
وصــول مبلــغ ۱۲۶۰۰۰۰۰۰۰ ریــال  باســتناد چــک 
شــماره ۰۹۷۱/۰۸۱۲۲4 مــورخ ۹۶/۳/۲  عهــده 
ــه  ــاد علی ــت آب ــعبه دول ــادرات  ش ــک ص بان
شــما اجرائیــه صــادر نمــوده  وپرونــده اجرایــی 
بــه کاســه  فــوق در ایــن اداره  تشــکیل  شــده 
و طبــق گــزارش  مامــور مربوطــه محــل اقامــت 
شــما  بــه شــرح متــن ســند شــناخته نشــده 
ــاده  ــق م ــه تقاضــای بســتانکار  طب ــا ب ــذا بن ل
ــک  ــط  ی ــه فق ــاد اجرائی ــه مف ــن نام ۱۸ آئی
ــی  ــن  آگه ــای وط ــه کیمی ــه در  روزنام مرتب
ــدت ده روز از  ــرف  م ــه  ظ ــود چنانچ ــی ش م
ــاغ محســوب  ــه روز اب ــی ک ــن آگه ــخ  ای تاری
مــی گــردد نســبت بــه پرداخــت بدهــی خــود 
ننمایــد عملیــات اجرایــی جریــان  اقــدام 

خواهــد یافــت
 ۱۳۰۶۷ م الــف  رئیــس اد اره اجــرای اســناد 

رســمی اصفهــان افســانه اســدی اورگانــی 

آگهی وقت رسیدگی 
 ۹۶۱۰۱۰۰۳۵۲۲۰۲۵۵4  : اباغنامــه  شــماره 
 ۹۶۰۹۹۸۰۳۵۲۲۰۰۰۹۱  : پرونــده  شــماره 
تاریــخ   ۹۶۰۰۹۱  : شــعبه  بایگانــی  شــماره 
ــاری  تنظیــم : ۹۶/4/۱۱ خواهــان شــرکت اعتب
ــی   ــی رضای ــی عیس ــت عامل ــا مدیری ــر ب کوث
ــی   ــی صباغ ــطه مصطف ــع الواس ــت م و وکال
ــه  ــده معصوم ــت خوان ــه طرفی ــتی ب دادخواس
کیانــی  ابــری  بــه خواســته مطالبــه خســارت 
ــوال  ــل  ام ــرت المث ــه  اج ــی  و مطالب دادرس
دادگاه هــای  تقدیــم  خواســته  تامیــن  و 
نمــوده کــه  اصفهــان  عمومــی شهرســتان 
دادگاه    ۲۲ شــعبه  بــه  رســیدگی  جهــت 
ــع  ــان واق ــتان اصفه ــی شهرس ــی حقوق عموم
در اصفهــان اصفهــان خ چهــار بــاغ بــاال  خ 
دادگســتری  ســاختمان  نیکبخــت  شــهید 
کل اســتان اصفهــان طبقــه ۳ اتــاق ۳۵4 
ارجــاع و بــه کاســه  ۹۶۰۹۹۸۰۳۵۲۲۰۰۰۹۱ 
ثبــت گردیــده کــه وقــت رســیدگی بــه تاریــخ 
۹۶/۶/۵ ســاعت ۹:۳۰تعییــن شــده اســت لــذا 
ــده و  ــودن خوان ــکان ب ــول الم ــت مجه ــه عل ب
ــاده ۷۳  ــز م ــه تجوی ــان و ب ــت خواه درخواس
قانــون آییــن دادرســی دادگاه هــای عمومــی و 
انقــاب در امــور مدنــی و دســتور دادگاه مراتــب 
ــار  ــد کثیراالنتش ــی از جرای ــت در یک ــک نوب ی
ــس از نشــر  ــده پ ــا خوان ــی شــود ت ــی م آگه
آگهــی و اطــاع از مفــاد آن بــه دادگاه مراجعــه 
ــود نســخه  ــل خ ــام نشــانی کام ــن اع و ضم
دوم دادخواســت و ضمائــم را دریافــت و در 
ــر ــیدگی حاض ــت رس ــوق جه ــرر ف ــت مق  وق

گردد .
م الف ۱۱۱۶۶ 

دادگاه   ۲۲ شــعبه  حقوقــی  دادگاه  منشــی 
عمومــی حقوقــی مجتمــع امــور تجــاری و 

اصفهان-بروجنــی  شهرســتان  بازرگانــی 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
 ۹۶۰44۸ کاســه  پرونــده  خصــوص  در 
بافرانــی  امامــی  احمدرضــا   خواهــان 
دادخواســتی مبنــی برمطالبــه چــک   بــه 
طرفیــت  خــداد نصیــری تقدیــم نمــوده و 
ــرای روز ..............  مــورخ  وقــت رســیدگی ب
۹۶/۶/۵  ســاعت ۸:۳۰تعییــن گردیده اســت . 
باعنایــت بــه  مجهــول المــکان بــودن خوانــده 
ــل  ــده قب ــا خوان ــر ت ــد منتش ــب در جرای مرات
ــع در  ــعبه واق ــن ش ــه ای ــیدگی ب ــت رس از وق
خیابــان ســجاد- اول خیابــان  اربــاب – روبــه 
ــب ســاختمان  ــور – جن ــی پ روی مدرســه نیل
صبــا – پــاک ۵۷ کــد پســتی ۸۱۶۵۷۵۶44۱ 
شــورای حــل اختــاف اصفهــان – شــعبه ۱۳ 
مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائم 
ــور در  ــدم حض ــورت ع ــد. در ص ــذ نمای را اخ
وقــت رســیدگی ابــاغ قانونــی  تلقــی شــده  و 

ــد. ــد ش ــاذ خواه ــی اتخ ــم مقتض تصمی
شــماره: ۱۲۰۹4م الــف مدیــر دفتــر شــعبه ۱۳ 

شــورای حــل اختــاف اصفهــان

دادنامه 
ــه  ــماره دادنام ــده : ۹۵۱4۳۳ ش ــه پرون کاس
 ۹۶/۲/۱۶ مــورخ   ۹۶۰۹۹۷۶۷۹۶۲۰۰۵۸۸  :
شــورای    ۳۲ شــعبه    : رســیدگی  مرجــع 
حــل اختــاف  خواهــان بانــک مهــر اقتصــاد  
ــا  ــای علیرض ــت آق ــه مدیری ــام  ب ــهامی ع س
زمانــی نشــانی پــل آذر ابتــدای خ توحیــد 
پــاک ۳ وکیــل : ســید محمــد  سید هاشــمی  
نبــش  دانشــگاه  بلــوار  اصفهــان  نشــانی 
ــه دوم  ــس طبق ــع پردی ــی مجتم ــه زمان کوچ
 -۱ خوانــدگان    ۵۷۹ پــاک    ۱۲۲ واحــد 
ــژاد  ــن ۲- فرهــاد خشــتی ن ــان بی ــک جه باب
ــول  ــه  مجه ــر س ــوداویان  ه ــری س ۳-  مه
ــا عنایــت  المــکان  خواســته مطالبــه  شــورا ب
بــه محتویــات پرونــده و اخــذ نظریه مشــورتی 
ــه  ــام و ب ــیدگی را اع ــم رس ــورا خت ــا ش اعض
شــرح آتــی مبــادرت به صــدور رای مــی  نماید 
رای قاضــی شــورای حــل اختــاف در خصوص 
ــام   ــهامی ع ــاد  س ــر اقتص ــک مه ــوی بان دع
ــت  ــا وکال ــی ب ــای علیرضــا زمان ــت  آق مدیری
ــت ۱-  ــه طرفی ــدی سید هاشــمی  ب ســید مه
ــژاد  ــن ۲- فرهــاد خشــتی ن ــان بی ــک جه باب
۳-  مهــری ســوداویان بــه خواســته مطالبــه 
ــال  وجــه بخشــی از یــک فقــره  ۷۱۵۰۰۰۰۰ ری
ــه شــماره ۲۹۲۸۹۸ مــورخ ۹۵/۹/۲۳   چــک ب
بــه عهــده بانــک صــادرات   بــه انضمــام 
بــه  توجــه  بــا  قانونــی  مطلــق خســارات 
دادخواســت تقدیمــی تصویــر مصــدق چــک و 
گواهــی عــدم پرداخــت توســط بانــک محــال 
ــده و  ــه خوان ــور در اشــتغال ذم ــه ظه ــه ک علی
ــه وجــه آن دارد  اســتحقاق خواهــان در مطالب
و اینکــه خوانــده علــی رغــم ابــاغ قانونــی در 
جلســه رســیدگی حضــور نداشــته و هیچگونــه 
الیحــه و دفاعیــات مســتند و محکمه پســندی 

ــان  ــوی خواه ــه دع ــاع نســبت ب ــام دف در مق
از خــود ابــراز و ارایــه ننمــوده اســت لــذا 
دعــوی خواهــان علیــه خوانــده ثابــت بــه 
نظــر میرســد کــه بــه اســتناد مــواد ۳۱۰و۳۱۳ 
قانــون تجــارت و ۱۹۸و۵۱۵و۵۱۹و۵۲۲ قانــون 
آئیــن دادرســی مدنــی حکــم بــه محکومیــت 
ــه پرداخــت  ــی  ب ــه نحــو تضامن ــدگان ب خوان
مبلــغ ۷۱۵۰۰۰۰۰ ریــال  بابــت اصــل خواســته 
ــی و  ــه دادرس ــت هزین ــال باب و ۲۱۷۲۵۰۰ ری
ــی  ــه قانون ــق تعرف ــل طب ــه وکی ــق الوکال ح
و  خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ ســر 
مــورخ  موصــوف)۲۹۲۸۹۸(  رســید چــک 
ــق  ــم در ح ــرای حک ــخ اج ــا تاری ۹۵/۹/۲۳ت
خواهــان صــادر و اعــام مــی نمایــد رای 
ــت روز  ــت بیس ــرف مهل ــی و ظ ــادره غیاب ص
پــس از ابــاغ قابــل واخواهــی در ایــن شــعبه 
و پــس از اتمــام مهلــت واخواهــی ظــرف 
ــم  ــر در محاک ــد نظ ــل تجدی ــت روز قاب بیس

ــد . ــی باش ــان م ــی اصفه ــی حقوق عموم
م الــف ۱۱۱۲۹ قاضــی شــعبه ۳۲ شــورای 

حــل اختــاف اصفهــان

دادنامه 
ــه  ــماره دادنام ــده : ۹۵۱۵۲۸ش ــه پرون کاس
 ۹۶/۳/۳۰ مــورخ   ۹۶۰۹۹۷۶۷۹۳۷۰۱۹۳۲  :
مرجــع رســیدگی : شــعبه۷ شــورای حــل 
اختــاف  اصفهــان خواهــان نصــرت الــه 
جهانگیــری حیــدری نشــانی : اصفهــان – 
ســه راه ســیمین کــوی ولیعصــر خ شــفق 
خوانــده      ۱۸ فرعــی  جنوبــی  کاشــانی 
ــورا  ــکان  ش ــول الم ــدری  مجه ــماعیل ق اس
ــذ  ــده و اخ ــات پرون ــه محتوی ــت ب ــا عنای ب
نظریــه مشــورتی اعضــا شــورا ختــم رســیدگی 
را اعــام و بــه شــرح آتــی مبــادرت بــه صــدور 
ــل  ــورای ح ــی ش ــد رای قاض ــی  نمای رای م
ــای نصــرت  ــوی آق ــاف در خصــوص دع اخت
ــه طرفیــت آقــای  ــه جهانگیــری حیــدری ب ال
مبلــغ  خواســته  بــه  قــدری   اســماعیل 
ــماره  ــه ش ــک ب ــه چ ــال  وج ۸۰/۰۰۰/۰۰۰  ری
۶۱۷۲۶۹ مــورخ ۹۵/۹/۱۰  عهــده بانــک تجارت  
بــه انضمــام مطلــق خســارات قانونــی بــا 
تقدیمــی تصویــر  دادخواســت  بــه  توجــه 
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 دفاعیات 
ــاع  ــام دف ــه پســندی در مق مســتند و محکم
ــراز و  ــان از خــود اب ــوی خواه ــه دع نســبت ب
ــان  ــوی خواه ــذا دع ــت ل ــوده اس ــه ننم ارای
ــه  ــد ک ــر میرس ــه نظ ــت ب ــده ثاب ــه خوان علی
بــه اســتناد مــواد ۳۱۰و۳۱۳ قانــون تجــارت و 
ــی  ــن دادرس ــون آئی ۱۹۸و۵۱۵و۵۱۹و۵۲۲ قان
خوانــده  محکومیــت  بــه  حکــم  مدنــی 

بــه پرداخــت مبلــغ هشــتاد میلیــون  
ــته و ۲/۲4۵/۰۰۰  ــل خواس ــت اص ــال  باب ری
ریــال بابــت هزینــه دادرســی و خســارت 
ــخ ســر رســید چــک  ــه  از تاری ــر درتادی تاخی
موصــوف) ۹۵/۹/۱۰ ( تــا تاریــخ اجــرای حکم 
در حــق خواهــان صــادر و اعــام مــی نمایــد 
ــت  ــت بیس ــرف مهل ــی و ظ ــادره غیاب رای ص
ــن  ــی در ای ــل واخواه ــاغ قاب ــس از اب روز پ
ــی  ــت واخواه ــام مهل ــس از اتم ــعبه و پ ش
ظــرف بیســت روز قابــل تجدیــد نظــر در 
محاکــم عمومــی حقوقــی اصفهــان مــی 

ــد  باش
ــورای  ــعبه ۷  ش ــی ش ــف  قاض .۱۱۰۸۶/م ال

ــان  ــاف  اصفه ــل اخت ح

دادنامه 
 ۹۶۰۹۹۷۰۳۵۲۹۰۰۶4۹  : دادنامــه  شــماره 
:۱۳۹۶/۰4/۰۷شــماره  تنظیــم  تاریــخ 
شــماره   ۹۵۰۹۹۸۰۳۵۹4۰۰۲۱۳: پرونــده 
بایگانــی شــعبه:۹۵۰۲۹۵  پرونــده کاســه 
دادگاه   ۱۰۳ شــعبه   ۹۵۰۹۹۸۰۳۵۹4۰۰۲۱۳
اصفهــان )۱۰۳ جزایــی  دو شــهر  کیفــری 
ســابق ( تصمیــم نهایی شــماره  شــاکی:آقای 
مجیــد جعفــری فرزنــد علــی اکبــر بــا وکالــت 
آقــای روح الــه جعفــری کوپائــی فرزنــد 
عبدالکریــم بــه نشــانی اصفهــان - شــیخ 
ــارت -  ــک تج ــب  بان ــمالی- جن ــدوق ش ص
ســاختمان اندیشــه - طبــق دوم - دفتــر داود 
ابــن علــی متهــم :اقــای محمــد مهرســاز بــه 
نشــانی مجهــول المــکان  اتهــام: کاهبــرداری 
گردشــکار دادگاه بــا بررســی اوراق پرونــده 
اعــام و بشــرح زیــر  را  ختــم رســیدگی 
ــدرای دادگاه  ــی نمای ــدور رای م ــادرت بص مب
ــاز  ــد مهرس ــای محم ــام آق ــوص اته در خص
شــکایت  حســب  کاهبــرداری  بــر  دایــر 
آقــای مجیــد جعفــری فرزنــد علــی اکبــر بــا 
ــا توجــه  ــری، ب ــه جعف ــای روح ال ــت آق وکال
ــه  ــده و تحقیقــات معمول ــه محتویــات پرون ب
و اظهــارات شــاکی پرونــده و وکیــل وی و 
عــدم حضــور متهــم پرونــده در دادســرا و در 
ــاده  ــتناد م ــه اس ــیدگی دادگاه، ب ــه رس جلس
یــک قانــون تشــدید مجــازات مرتکبیــن 
ــل  ــه تحم ــوف را ب ــم موص ــرداری، مته کاهب
ــت  ــه پرداخ ــری و ب ــس تعزی ــال حب چهارس
ــزای  ــال ج ــون ری ــود میلی ــد و ن ــغ یکص مبل
ــال(  ــغ )رد م ــن مبل ــه رد ای ــز ب ــدی و نی نق
در حــق شــاکی پرونــده محکــوم مــی نمایــد 
ــوده و ظــرف بیســت  ــی ب و رای صــادره غیاب
روز پــس از ابــاغ قابــل واخواهــی در همیــن 
دادگاه و ســپس ظــرف بیســت روز قابــل 
تجدیدنظــر  محاکــم  در  تجدیدنظرخواهــی 

ــد. /ق ــان میباش ــتان اصفه اس
 شماره :۱۱۱4۷/م الف 

 ابراهیــم حســین زاده  رئیــس شــعبه ۱۰۳ 
ــان ــری دو اصفه دادگاه کیف

ــور و گســترش نحله هــای فکــری و عرفان هــای  ظه
کاذب در ســال های اخیــر از جملــه موضوعاتــی 
اســت کــه ذهــن بســیاری از افــراد را بــه خــود 
مشــغول ســاخته و دربــاره آن بســیار صحبــت 
شــده اســت؛ از جملــه ایــن نحله هــای فکــری، 
قدرت هــای  توســط  اســت کــه  شیطان پرســتی 
ــا هــدف  ــزرگ فراماســونری پایه گــذاری شــده و ب ب
ــر  ــورهای دیگ ــه کش ــگ ب ــد و فرهن ــتحاله عقای اس

می شــود. منتقــل 
عجیــب نیســت کــه ایــران از جملــه مهم تریــن 
اندیشــه  مروجــان  بــرای  هــدف  کشــورهای 
ــل  ــل تام ــئله قاب ــا مس ــد؛ ام ــتی باش شیطان پرس
ایــن اســت کــه ایــن اندیشــه در بیــن جوانــان ایــران، 
کشــوری بــا تاریخــی موحــد و دینــدار در حــال 
گســترش اســت؛ در حالــی کــه اقــدام خاصــی بــرای 

مقابلــه بــا آن صــورت نمی گیــرد. 
هــواداران شیطان پرســتی، شــیطان را یــک طــرح و 
الگــوی اصلــی و قبــل از عالــم هســتی می پندارنــد. 
در شیطان پرســتی شــیطان بــه عنــوان نمــاد قــدرت 
ــن  ــوان برتری ــه عن ــن و ب ــر روی زمی ــت ب و حاکمی
قــدرت دو جهــان مــورد توجــه و پرســتش قــرار دارد. 
در ایــن آییــن، غیــر از اســتفاده از شــیطان بــه  عنــوان 
قــدرت تاریکــی و قــدرت مطلــق، از نیروهــا و اجنــه 
ــیدن  ــرای رس ــز ب ــیطانی نی ــد و ش ــای پلی و روح ه
ــت  ــود و در نهای ــتفاده می ش ــود اس ــداف خ ــه اه ب

ــدی  ــدرت پلی ــتش ق ــتی، پرس ــای شیطان پرس معن
اســت.

ــتند  ــی هس ــای خاص ــتان دارای نماده شیطان پرس
کــه معــرف آن هاســت؛ نمادهایــی کــه بــر روی 
بازی هــای  در  دســتبندها،  گردنبنــد،  لباس هــا، 
ســینمایی  فیلم هــای  و  انیمیشــن ها  رایانــه ای، 
قابــل مشــاهده اســت؛ از جملــه ایــن نمادهــا 
ــج  ــید، ۶۶۶، پن ــرخ خورش ــا چ ــته ی ــب شکس صلی
ضلعــی وارونــه، صلیــب وارونــه، ســر بــز و چشــمی 
ــر روی  ــه ب ــی ک ــه همــه جــا می نگــرد )عامت ــه ب ک
ــاس  ــود دارد و اس ــده وج ــاالت متح ــج ای ــول رای پ
نظــم نویــن جهانــی اســت( اســت. )ر ک بــه کتــاب 
فراماســونری، دجــال آخرالزمــان، ســایت کتابنــاک(
 عــاوه بــر ایــن نمادهــا گروه هــای همســو بــا 
دارنــد کــه  ویــژه ای  نشــانه های  شیطان پرســتی 
آن هــا را در اجتمــاع از ســایر افــراد جــدا می کنــد؛ از 
ــه ایــن نشــانه ها انگشــتر های خــاص تیــغ دار،  جمل
دســتبندهای عجیــب، گردنبندهــای اســکلتی بــا 
موهــای بلنــد یــا ســر طــاس، لباس هایــی از جنــس 
ــه رنــگ مشــکی و قرمــز،  ــر و چــرم و بیشــتر ب جی
مــدل موهــای عجیــب و غریــب، رنــگ آرایــش 
ــای  ــد، چکمه ه ــز تن ــش و قرم ــکی، بنف ــب مش اغل
ــا فلــز تزئین شــده،  چرمــی ســاق بلنــد کــه اغلــب ب

اســت. 
بســیاری از جوانــان کشــور مــا از روی ناآگاهــی از این 

ــد. شــاید در  نمادهــا و پوشــش ها اســتفاده می کنن
نــگاه اول ایــن فکــر بــه ذهــن افــراد خطــور کنــد کــه 
اســتفاده ناآگاهانــه از ایــن نمادهــا نمی توانــد زنــگ 
ــر در  ــن تفک ــر رواج ای ــود خط ــرای وج ــداری ب هش
ــه غافــل  ــن نکت ــد از ای ــا نبای بیــن مــردم باشــد؛ ام
شــویم کــه بــر اســاس آنچــه در علــم روان شناســی 
ــردی  ــود، ف ــده می ش ــتقیم نامی ــری غیرمس یادگی
ــر  ــا حاض ــرد ی ــزی را فرانمی گی ــتقیما چی ــه مس ک
بــه پذیــرش مطلبــی نیســت، تحــت فرآینــدی 
می تــوان  می کنــد،  درگیــر  را  او  ناخــودآگاه  کــه 
ــودآگاه  ــری ناخ ــاد داد. یادگی ــه او ی ــئله را ب آن مس
فرآینــدی دارد کــه همــان »نهادینه ســازی تدریجــی 
در ذهــن افــراد« اســت؛ بــه گونــه ای کــه قــادر اســت 

ــه  ــدازد. )ر ک ب ــر انســانی ســایه بین ــر اراده و تفک ب
ــی  ــونری در زندگ ــتی و فراماس ــج شیطان پرس تروی

)www.beiyat.ir ــایت ــا، س م
ــه راحتــی وارد فرهنــگ عمومــی جامعــه   نمادهــا ب
می شــوند، در بیــن افــراد به ویــژه جوانــان گســترش 
می یابنــد و آنــان را جــذب می کننــد. از آنجایــی 
کــه ایــن نمادهــا حامــل پیــام هســتند بــا اســتفاده 
مــداوم از آن هــا بــه عنــوان بخشــی از رفتــار و ســلیقه 
شــخص درمی آینــد و بــه نوعــی هویــت او را شــکل 
ــای  ــوی گروه ه ــه س ــرد ب ــد از آن ف ــد و بع می دهن

ــل می شــود. ــورد نظــر متمای م
عــاوه بــر اســتفاده از نمادهــا، راه هــای دیگــری نیــز 
ــه صــورت  ــان ب ــق آن جوان ــد کــه از طری وجــود دارن
ــه  ــن نحل ــمت ای ــه س ــتقیم ب ــتقیم و غیرمس مس
ــتی  ــج شیطان پرس ــوند؛ تروی ــذب می ش ــری ج فک

انیمیشــن ها  ســینمایی،  فیلم هــای  طریــق  از 
ایــن  مهم تریــن  از  رایانــه ای،  بازی هــای  و 

روش هاســت. 
نتایــج تحقیقــات محققــان نشــان می دهــد کــه تنهــا 
ــان  ــک قهرم ــردن در نقــش ی ــازی ک ــه ب ــج دقیق پن
یــا تبهــکار در محیط هــای مجــازی بــه راحتــی 
ــذارد.  ــر بگ ــرد تاثی ــی ف ــار اجتماع ــر رفت ــد ب می توان
بــرای  هالیــوود  ســنگین   ســرمایه گذاری های 
میــزان  نشــانه  فیلم هــا،  از  نــوع  ایــن  ســاخت 
تاثیرگــذاری آن بــر ذهــن افراد اســت. آن ها ســعی دارند 
قدرت منــدی  چــون  مســائلی  فیلم هایشــان  در 
شــیطان، انــکار دیــن، عــدم امــکان مقابلــه بــا 
شــیطان و لــزوم تســلیم در برابــر او، لــزوم عصیــان و 
دامــن زدن بــه زشــتی ها را بــه مخاطبیــن خــود القــا 

کننــد. )ر ک بــه کریمــی، ۱۳۸۸( ایکنــا

مالــی  بســته های  اهــدای  طــرح  دولــت 
کم بهــره را بــرای مرمــت ابنیــه و اطاع رســانی 

گردشــگری اجرایــی می کنــد.
ــل  ــا معض ــواره ب ــخ هم ــول تاری ــران در ط ای
کم آبــی دســت بــه گریبــان بــوده و البتــه بــه 
مــرور زمــان ایــن دســت بــه گریبانــی بیشــتر 
هــم شــده اســت؛ امــا بــرای مبــارزه بــا ایــن 
مشــکل و جلوگیــری از خالــی از ســکنه شــدن 
شــهرهای کهــن و ارزشــمند مناطــق خشــک 
و کویــری، یکــی از راهکارهــای مهــم مــا 

ــت. ــگری اس گردش
رونــق ایــن صنعــت ســبز اســت کــه می توانــد 
و  یــزد  بلوچســتان، کرمــان،  و  سیســتان 
حتــی اصفهــان )به ویــژه  مناطــق شــرق 

اســتان( را نجــات دهــد. ایــن نکتــه ای اســت 
ــد  ــر آن تاکی ــگاه ب ــدرس دانش ــک م ــه ی ک
کــرده و می گویــد: گردشــگری بــا توجــه 
ــا  ــه ذات حــوزه خــود، فعالیتــی ســودمند ب ب
کمتریــن عــوارض زیســت محیطی اســت کــه 
ــتان  ــی اس ــوزه جغرافیای ــرای ح ــد ب می توان
یــزد کــه بــا چالش هــای متعــدد منابــع 
آبــی و زیســت محیطی روبه روســت، یــک 
ــاب  ــه حس ــی ب ــل برون رفت ــو و عام آلترناتی
ــول  ــه را متح ــادی منطق ــده اقتص ــد و آین آی

ــد. کن
 طــی ســال های اخیــر کــه مناطــق مختلــف 
ــا معضــات زیســت محیطی  کشــور هــر روز ب
ــی برخــی از  ــه رو هســتند و حت ــف روب مختل

روســتاها بــه دلیــل کم آبــی بــه مــرور از 
ــئوالن  ــده اند، مس ــارج ش ــی خ ــه زندگ چرخ
ــدزا و  ــت درآم ــق صنع ــر رون ــه فک ــور ب کش
حــاال  افتاده انــد.  گردشــگری  کم عارضــه 
در قشــم روســتاهای کوچــک و دورافتــاده 
خانوارهــای  بــه  تانکــر  بــا  کــه  جزیــره 
کم تعدادشــان آب آشــامیدنی می رســاندند، 
کســب  راه هــای  مهم تریــن  از  یکــی 
درآمدشــان همیــن رفت وآمــد گردشــگران 
بــه منطقــه اســت کــه بــه بهانــه دیــدن 
جزیــره ســتاره ها، غارهــای خربــس غارهــای 
ــم در  ــی را ه ــد صباح ــاحل، چن ــی و س نمک
اتاق هــای  در  می گذراننــد؛  روســتاها  آن 
می شــوند،  ســاکن  بومیــان  خانه هــای 

صنایــع دســتی و آثــار هنــری زنــان جزیــره را 
می خرنــد و چشــم امیــد منطقــه ای هســتند 
ــاال  ــوده  و ح ــی« ب ــا »محــل زندگ ــه قرن ه ک
ــه  ــی  از منطق ــم، زندگ ــگ کنی ــی درن ــر کم اگ

می شــود.  گرفتــه 
ــدودی در  ــا ح ــه ت ــم البت ــاق ه ــن اتف همی
شــرق اصفهــان بــا خشــک شــدن زاینــده رود 
و باتــاق گاوخونــی در شــرف رخ دادن اســت 
ــد از ایــن اتفــاق ناگــوار  و گردشــگری می توان

ــد.  ــری کن جلوگی
صنایــع  مهم تریــن  از  یکــی  گردشــگری، 
ــه رشــد ســریعی در توســعه  ــان اســت ک جه
اقتصــادی داشــته؛ بــه نحــوی کــه بــر اســاس 
داده هــای ســازمان جهانــی جهانگــردی در 
ســال ۲۰۰۳، بیــش از ۶۹4 میلیــون نفــر 
ــه  ــان ب ــطح جه ــی در س ــگر بین الملل گردش
گردشــگری پرداختنــد و بیــش از ۶۰۰ میلیــارد 

ــد.  ــاد کردن ــد ایج دالر درآم
یــک مــدرس دانشــگاه و رئیــس پایــگاه 
پژوهشــی میــراث فرهنگــی اردکان دربــاره 
امــروزه  اســت:  گفتــه  موضــوع  همیــن 
ــت  ــج صنع ــزو پن ــگری را ج ــت گردش صنع
شــرایط   بــا  همگــون  البتــه  و  درآمــدزا 
رشــد  بــرای  عاملــی  و   زیســت محیطی 
ــن  ــد و ای ــی می دانن ــع محل ــعه جوام و توس
فاکتورهــا قابــل تســری بــه ایــران نیز هســت.

 محســن میرجانــی اضافــه می کنــد: اســتان 
ــوزه  ــتاز در ح ــتان های پیش ــی از اس ــزد، یک ی
ــود  ــا وج ــی ب ــت؛ ول ــور اس ــگری کش گردش
ــتان در  ــگران اس ــه گردش ــب توج ــد جال رش
ایــن حجــم  بــاز هــم  ســال های اخیــر  
گردشــگر شایســته اســتان یــزد بــا انبــوه 
و تنــوع جاذبه هــای گردشــگری تاریخــی، 

ــا ــت. ایرن ــی نیس ــی و مذهب طبیع

،،
هــواداران شیطان پرســتی، شــیطان 
را یــک طــرح و الگــوی اصلــی و قبــل 
در  می پندارنــد.  هســتی  عالــم  از 
ــوان  ــه عن شیطان پرســتی شــیطان ب
نماد قدرت و حاکمیت بر روی زمین 
و بــه عنــوان برتریــن قــدرت دو جهــان 

مــورد توجــه و پرســتش قــرار دارد

گردشگری، کلید حل چالش های کم آبی و زیست محیطی



امروز یکشنبه 01 مرداد ماه 1396 - سال سوم - شماره 482 روزنامه8 اطالعرسانی
  آگهی نوبتی سه ماهه 

اول سال 1396 اداره ثبت 
اسناد وامالک شهرستان 

خوروبیابانک
قانــون   11 مــاده  بــه موجــب   
ثبــت اســناد وامــاک و مــاده 
ــون  ــه قان ــن نام 59 اصاحــی آئی
مذکــور اماکــی کــه در ســه ماهــه 
ــت  ــای ثب ــال 1396 تقاض اول س
آنهــا پذیرفتــه شــده وآنچــه طبــق 
بایســتی  نظــارت  آراءهیــات 
تجدیــد شــود وبخشــهای 5 و6 
حــوزه ثبتــی  بــه شــرح ذیــل 

ــود. ــی ش ــی م آگه
بخش 5 حوزه ثبتی :

ــان  ــی – آقای ــی از 2 اصل 13 فرع
شــیبانی  وحیــد  و  عبــاس 
هریــک  آقــا  جــان  فرزنــدان 
نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع از 
شــش دانــگ یــک بــاب خانــه به 
مســاحت شــش دانــگ 379/03 
متــر مربــع واقــع در خوروبیابانــک
1 فرعــی از 352  اصلــی – خانــم 
ســید  فرزنــد  موســوی  اختــر 
ابوالقاســم شــش دانــگ یــک 
ــه  ــه و باغچــه متصــل ب ــاب خان ب
ــر  ــه مســاحت 346/33 مت آن ب

ــک ــع در خوروبیابان ــع واق مرب
ــی – آقــای  6 فرعــی از 497 اصل
فرزنــد  موســوی  ســیدعباس 
میراســداله و خانــم مهیــن دخــت 
غامرضایــی فرزنــد علــی هریــک 
نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع از 
شــش دانــگ یــک بــاب خانــه به 
مســاحت شــش دانــگ 308/04 
متــر مربــع واقــع در خوروبیابانــک
ــای  ــی – آق ــی از 521  اصل 1 فرع
فرزنــد  موســوی  ســیدعباس 
ــک  ــگ ی ــش دان ــیدمحمد ش س
بــاب خانــه بــه مســاحت 276 
متــر مربــع واقــع در خوروبیابانــک
در  واقــع  اصلــی   -3383((
روســتای آبگــرم فروعــات بشــرح 

ذیــل ((
ابوالفضــل  آقــای  فرعــی–   18
محمدحســین  فرزنــد  مــراد 
شــش دانــگ یــک قطعــه زمیــن 
ــاحت 801/83  ــه مس ــی ب مزروع

ــع  ــر مرب مت
فرعــی–   36 از  فرعــی   63
آقــای ابوالفضــل مــراد فرزنــد 
محمدحســین شــش دانــگ یــک 
بــاب بــاغ بــه مســاحت 75 /270 

ــع  ــر مرب مت
فرعــی–   43 از  فرعــی   64
آقــای ابوالفضــل مــراد فرزنــد 
دانــگ  شــش  محمدحســین 
ــاحت  ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ی

مربــع  متــر   358/17
فرعــی–   43 از  فرعــی   65
آقــای ابوالفضــل مــراد فرزنــد 
دانــگ  شــش  محمدحســین 
ــاحت  ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ی

مربــع  متــر   332/46
فرعــی–   43 از  فرعــی   66
آقــای ابوالفضــل مــراد فرزنــد 
دانــگ  شــش  محمدحســین 
ــه  یــک قطعــه زمیــن محصــور  ب
مســاحت 470/46 متــر مربــع 
فرعــی–   32 از  فرعــی   67
آقــای ابوالفضــل مــراد فرزنــد 
دانــگ  شــش  محمدحســین 
ــه  یــک قطعــه زمیــن مزروعــی ب
ــع  ــر مرب مســاحت 15517/15 مت
اصلــی   3524 از  فرعــی   1098
– آقــای علــی اکبــر حشــمتی 
فرزنــد محمــود شــش دانــگ 
ــا  ــور ب ــن محص ــه زمی ــک قطع ی
مســاحت  بــه  احداثــی  بنــای 
445/50 متــر مربــع واقــع در 

مهرجــان روســتای 
1100 فرعــی از 3524 اصلــی – 
آقــای غامرضــا غفــور فرزنــد 
محمــد شــش دانــگ یــک قطعــه 
بــه مســاحت  زمیــن محصــور 
685/66 متــر مربــع واقــع در 

روســتای مهرجــان
ــی –  ــی از 3577 اصل 355 فرع
خانــم بــه دخــت یغمائــی فرزنــد 
همایــون شــش دانــگ یــک بــاب 
ــاغ بــه مســاحت 778/06 متــر  ب

مربــع واقــع در روســتای گرمــه
382 فرعــی از 3577 اصلــی – 
ــد  ــی فرزن ــوش یغمائ ــای داری آق
ــاب  ــک ب ــگ ی ــد شــش دان احم
بــاغ بــه مســاحت 331/43 متــر 

ــه ــع در روســتای گرم ــع واق مرب
اصلــی   3577 از  فرعــی   893
ــوی  ــل موس ــید خلی ــای س – آق
فرزنــد سیدحســین شــش دانگ 
یــک بــاب بــاغ بــه مســاحت 
در  واقــع  مربــع  متــر   306/90

روســتای گرمــه
از  فرعــی   570 از  فرعــی   1591
فــرخ  آقــای   – اصلــی   3577
ــماعیل  ــد اس ــی فرزن ــی یغمائ پ
شــش دانــگ یــک بــاب بــاغ بــه 
مســاحت 458/31 متــر مربــع 

واقــع در روســتای گرمــه
از  از 1013 فرعــی  1592 فرعــی 
3577 اصلــی – خانــم طوبــی 
یغمائــی فرزنــد فــرج الــه شــش 
بــه  خانــه  بــاب  یــک  دانــگ 
مســاحت 173/34 متــر مربــع 

واقــع در روســتای گرمــه
 – اصلــی   3689 از  فرعــی   12
ــد  ــزدی فرزن ــی ای ــای جعفرقل آق
علــی اکبــر ســه دانــگ مشــاع از 
شــش دانــگ یــک بــاب خانــه به 
مســاحت شــش دانــگ 435/30 
متــر مربــع واقــع در خوروبیابانــک
اصلــی    3952 از  فرعــی   491
– آقــای علــی اکبــر امراللهــی 
ــگ  ــش دان ــا ش ــد غامرض فرزن
ــه  ــه نیمــه ســاز ب ــاب خان ــک ب ی
مســاحت 239/41 متــر مربــع 

در خوروبیابانــک واقــع 
بخش 6 حوزه ثبتی :

آمنــه  خانــم    - اصلــی    49
حســینعلی  فرزنــد  چوپانــی 
ــه  ــاب خان ــک ب ــگ ی ــش دان ش
بــه مســاحت 140/20 متــر مربــع 

واقــع در فرخــی
ــی  ــای رمضانعل ــی – آق 151 اصل
اســامی فرزنــد قربانعلــی شــش 
ــه  ــه نیم ــاب خان ــک ب ــگ ی دان
ســاز بــه مســاحت 239/33 متــر 

ــع در فرخــی ــع  واق مرب
مهــدی  آقــای   – اصلــی    406
رئیســی فرزنــد بــرزو و خانــم 
مهــدی  فرزنــد  رئیســی  زهــرا 
ــگ  ــه دان ــه س ــبت ب ــک نس هری
مشــاع از شــش دانــگ یــک 
بــاب خانــه مخروبــه به مســاحت 

متــر   398/64 دانــگ  شــش 
مربــع واقــع در فرخــی

 ))3385- اصلــی واقــع در شــهر 
جنــدق فروعــات بشــرح ذیــل ((

حســن  آقــای  فرعــی–   2035
شــش  محمــد  فرزنــد  آزادی 
دانــگ یــک بــاب مغــازه بــه 
مربــع  متــر   49/63 مســاحت 
محمــد  آقــای  فرعــی–   2391
جعفرقلــی  فرزنــد  حشــمت 
ــه  ــاب خان ــک ب ــگ ی ــش دان ش
متــر   284/93 مســاحت  بــه 

مربــع 
ابراهیــم  آقــای  فرعــی–   2710
ــم  ــه و خان ــد روح ال ــارف فرزن ع
ــمعیل  ــد اس ــی فرزن ــه برات فاطم
هــر یــک نســبت بــه ســه دانــگ 
مشــاع از شــش دانــگ یــک 
ــه مســاحت شــش  ــه ب ــاب خان ب

دانــگ 376/81 متــر مربــع 
ــیدعلی  ــای س ــی– آق 2944 فرع
ــن  ــد سیدمحس ــی فرزن طباطبائ
شــش دانــگ یــک قطعــه زمیــن 
ــاحت 213/44  ــه مس ــور ب محص

ــع  متــر مرب
ابراهیــم  آقــای  فرعــی–   3017
ــبت  ــف نس ــد یوس ــدری فرزن حی
بــه چهــار دانــگ و خانــم فاطمــه 
حشــمت فرزنــد علــی نســبت بــه 
دو دانــگ مشــاع از شــش دانــگ 
ــاحت  ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ی
متــر   532/51 دانــگ  شــش 

ــع  مرب
علــی  آقــای  فرعــی–   3092
مهــدی  فرزنــد  یغمائــی  اکبــر 
شــش دانــگ یــک قطعــه زمیــن 
محصــور بــه مســاحت 189/61 

ــع ــر مرب مت
فرعــی–    60 از  فرعــی   3228
فرزنــد  نبیئــی  صفیــه  خانــم 
حســن شــش دانــگ یــک بــاب 
خانــه بــه مســاحت 131/17  متــر 

ــع  مرب
ــیدعلی  ــای س ــی– آق 3229 فرع
ــن  ــد سیدمحس ــی فرزن طباطبائ
شــش دانــگ یــک قطعــه زمیــن 
ــاحت 209/92  ــه مس ــور  ب محص

ــع  ــر مرب مت

رســول  آقــای  فرعــی–   3230
ــش  ــد ش ــد محم ــمت فرزن حش
ــه  ــه نیم ــاب خان ــک ب ــگ ی دان
ــر  ــاحت 161/71 مت ــه مس ــاز ب س

ــع  مرب
ــیدعلی  ــای س ــی– آق 3231 فرع
ــن  ــد سیدمحس ــی فرزن طباطبائ
شــش دانــگ یــک قطعــه زمیــن 
ــه  ــی  ب ــای احداث ــا بن ــور ب محص

ــع  ــر مرب ــاحت 216/52 مت مس
ــیدعلی  ــای س ــی– آق 3232 فرع
ــن  ــد سیدمحس ــی فرزن طباطبائ
شــش دانــگ یــک قطعــه زمیــن 
محصــور  بــه مســاحت 210/16 

ــع  ــر مرب مت
3233 فرعــی– آقــای علیرضــا 
ــش  ــدی ش ــد مه ــدری فرزن حی
دانــگ یــک بــاب خانــه  بــه 
ــع  ــر مرب ــاحت 237/93 مت مس
3236 فرعــی– آقــای ســید احمد 
طباطبائــی فرزنــد سیدابوالقاســم 
نســبت به36ســهم از 72ســهم 
وآقــای ســیدمحمد طباطبائــی 
فرزنــد سیدحســن نســبت بــه 
شــش  72ســهم  از  30ســهم 
ــین  ــه حس ــات و مزرع ــگ قن دان
آبــاد بــه مســاحت شــش دانــگ 
ــات  ــدود قن ــع ح 66250 مترمرب
مبــداء قنــات واقــع اســت در 
اراضــی پــاک 1032 فرعــی از 
ــاه  ــورت چ ــه ص ــی ب 3451 اصل
ــه طــول  و پشــته بهــم پیوســته ب
ــر و 28  ــر و 24 مت ــای 23 مت ه
متــر و 35 متــر و 34 متــر 15 
ــر و 59  ــر و 44 مت ــر و 16 مت مت
ــر و 54  ــر و 35 مت ــر و 66 مت مت
ــده  ــه ش ــتخر مزرع ــر وارد اس مت
و بــه مــدار 12 شــبانه روز بــه 
مصــرف کشــت و زرع مــی رســد.
 2334 از  فرعــی   3245
فرعــی– آقــای ســیدعلی محمــد 
طباطبائــی فرزنــد ســیدعلی اکبــر 
شــش دانــگ یــک قطعــه زمیــن 
محصــور بــه مســاحت 585 متــر 

ــع مرب
 3246 فرعــی از 2334 فرعــی– 
خانــم فاطمــه شــاهنگیان فرزنــد 
ــک  ــگ ی ــش دان ــم ش سیدهاش

بــه  محصــور  زمیــن  قطعــه 
مســاحت 585 متــر مربــع 

3247 فرعــی از 2023 فرعــی– 
ــد  ــدری فرزن ــین حی ــای حس آق
یوســف شــش دانــگ یــک بــاب 
خانــه  بــه مســاحت 160/52 متــر 

مربــع 
اصلــی–   3429 از  فرعــی   181
فرزنــد  عارفــی  محمــد  آقــای 
حســن شــش دانــگ یــک قطعــه 
بــه مســاحت  زمیــن محصــور 
در  واقــع  مربــع  متــر   452/05

روســتای مصــر
از  فرعــی   136 از  فرعــی   182
3429 اصلــی– آقــای سیدهاشــم 
ــش  ــد داراب ش ــی فرزن طباطبائ
بــه  خانــه  بــاب  یــک  دانــگ 
ــع  ــر مرب ــاحت 475/87 مت مس

واقــع در روســتای مصــر
از  فرعــی   136 از  فرعــی   183
3429 اصلــی– آقــای ســیدمحمد 
ــش  ــد داراب ش ــی فرزن طباطبائ
بــه  خانــه  بــاب  یــک  دانــگ 
ــع  ــر مرب ــاحت 557/82 مت مس

واقــع در روســتای مصــر
))3453- اصلــی واقــع در شــهر 
فرخــی فروعــات بشــرح ذیــل ((
مبارکــه  خانــم  فرعــی–   753
ترابــی فرزنــد حبیــب الــه شــش 
بــه  خانــه  بــاب  یــک  دانــگ 
مســاحت 176/76 متــر مربــع 
فرعــی–   271 از  فرعــی   767
آقــای مهــدی پرهیــزگار فرزنــد 
عبدالمحمــد و خانــم معصومــه 
جالــی فرزنــد عباســعلی هریــک 
ــاع از  ــگ مش ــه دو دان ــبت ب نس
شــش دانــگ یــک بــاب خانــه بــه 
مســاحت شــش دانــگ 352/31 

ــع  ــر مرب مت
فرعــی–   271 از  فرعــی   768
آقــای مهــدی پرهیــزگار فرزنــد 
عبدالمحمــد و خانــم معصومــه 
جالــی فرزنــد عباســعلی هریــک 
ــاع از  ــگ مش ــه دو دان ــبت ب نس
ــازه  ــاب مغ ــک ب ــگ ی شــش دان
دانــگ  شــش  مســاحت  بــه 

22/60 متــر مربــع 
1 فرعــی از 3454  اصلــی– آقــای 

مجیــد افاکــی فرزنــد صمــد 
ــه  ــاب خان ــک ب ــگ ی ــش دان ش
بــه مســاحت 833/75  متــر 
مربــع واقــع در مزرعــه خرمشــهر

بــه موجــب مــاده 16قانــون ثبــت 
اســناد و امــاک چنانچــه کســی 
نســبت بــه امــاک منــدرج در 
ایــن آگهــی اعتراضــی داشــته 
باشــد از تاریــخ انتشــار اولیــن 
ــدت90  ــت 96/05/01 ظــرف م نوب
روز اعتــراض خــود را بــه ایــن 
تبصــره 2  اداره تســلیم وطبــق 
مــاده واحــده  قانــون تعییــن 
ــده هــای معترضــی   تکلیــف پرون
مــدت  ظــرف  معتــرض  ثبــت 
تســلیم  تاریــخ  از  مــاه  یــک 
ــن اداره بایســتی  ــه ای ــراض ب اعت
بــه  دادخواســت  تقدیــم  بــا 
مرجــع ذیصــاح قضایــی گواهــی 
و  رااخــذ  دادخواســت  تقدیــم 
ــد در  ــلیم نمای ــن اداره تس ــه ای ب
صورتــی کــه قبــل از انتشــارآگهی 
باشــد  شــده  اقامــه  دعوایــی 
طــرف دعــوی بایــد گواهــی دادگاه 
ــرف  ــوی ظ ــان دع ــعر برجری مش
مــدت مرقــوم تســلیم ایــن اداره 
نمایداعتراضــات یــا گواهــی طــرح 
دعــوی کــه بعــد از انقضــاء مــدت 
مرقــوم واصــل شــود  مطابــق 
قســمت اخیــر مــاده 16و تبصــره 
رفتــار  ثبــت  قانــون   17 مــاده 
ــاده  ــق م ــد. ضمناطب ــد ش خواه
56 آئیــن نامــه  قانــون ثبــت 
حقــوق ارتفاقــی در موقــع تحدیــد 
ــد  ــس قی حــدود در صــورت مجل
ــاک و  ــان ام ــی صاحب و واخواه
ــدود و  ــه ح ــبت ب ــن نس مجاوری
حقــوق ارتفاقــی مطابــق مــاده 20  
ــده  ــف پرون ــن تکلی ــون  تعیی قان
ــه  ــت پذیرفت ــای منعترضــی ثب ه
ــی در دو  ــن آگه ــد ای ــد ش خواه
نوبــت بــه فاصلــه 30 روز از تاریــخ 
روزنامــه  در  اول  انتشــارنوبت 
ــان   ــاپ اصفه ــن چ ــای وط کیمی

درج و منتشــر مــی شــود.
تاریخ انتشار نوبت اول : 

یکشنبه96/05/01
تاریخ انتشار نوبت دوم : 

سه شنبه  96/05/31
محمدعلــی بیطــرف رئیــس اداره 

ثبــت خــور و بیابانــک                                                                                                                                      

آگهی نوبتی سه ماهه اول 
سال 1396 اداره ثبت اسناد 

و امالک قمصر 
بــه موجــب مــاده 11 قانــون ثبــت 
 59 مــاده  و  امــاک  و  اســناد 
اصاحــی آئیــن نامــه مربــوط بــه 
اماکــی کــه در ســه ماهــه اول 
ســال 96 تقاضــای ثبــت آنهــا 
پذیرفتــه شــده و همچنین شــماره 
هــای از قلــم افتــاده و نیــز آنچــه 
ــت  ــارت ثب ــات نظ ــق آرای هی طب
ــود  ــد ش ــد تجدی ــا بای ــی آنه آگه
ــر  ــی قمص ــوزه ثبت ــه ح ــوط ب مرب
بــه شــرح ذیــل آگهــی مینمایــد : 
شــماره پاک و مشــخصات مالک 
و نــوع ملــک کــه اظهارنامــه آنها در 
ســه ماهــه مربوطه تنظیــم و جهت 
انتشــار آگهــی در ردیــف منظــور و 
اماکــی کــه قبــا اظهارنامــه آنهــا 
ــد  ــتباها در موع ــی اش ــم ول تنظی

مقــرر آگهــی نشــده انــد .
یــک  بخــش  ابنیــه  و  امــاک 

قمصــر  ثبتــی  حــوزه 
شــماره هــای فرعــی از 25 اصلــی 
واقــع در بخــش یــک حــوزه ثبتــی 

قمصر 
فکــری  حمیــد  آقــای   -332

فرزنــد منصــور – ششــدانگ یــک 
ــه  ــی ک ــک جریب ــه باغچــه ی قطع
ــه درآمــده اســت  ــه صــورت خان ب
– واقــع در دشــت پــرآب قمصــر . 
خانــم   – از 423  فرعــی   1577
فائــزه واعظــی فرزنــد محمدتقــی 
– ششــدانگ یکبــاب باالخانــه بــه 

ــع .  ــاحت 29/59 مترمرب مس
1578 – آقــای امیــر ثابتــی فرزند 
ــه  ــدانگ یکبابخان ــم – شش ابراهی
بــه مســاحت 2873/90 مترمربــع 

 .
شــماره هــای فرعــی از 36 اصلــی 
واقــع در بخــش یــک حــوزه ثبتــی 

قمصر 
663 – آقــای منصــور اســامی 
ششــدانگ   – ناصــر  فرزنــد 

قســمتی از یکبابخانه به مســاحت 

ــه  ــروز ، ک ــع مف 544/63 مترمرب

برابــر رای شــماره 983 هیــات 
ــت  ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی قان
ســاختمانهای  و  اراضــی  ثبتــی 
فاقــد ســند رســمی تصرفــات 

متقاضــی محــرز گردیــده اســت . 
اســامی  منصــور  آقــای   -668
ششــدانگ   – ناصــر  فرزنــد 
یکبابخانــه بــه مســاحت 663/57 

برابــر  ، کــه  مفــروز  مترمربــع 
ــون  ــات قان ــماره 983 هی رای ش
ــی  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی تعیی
فاقــد  ســاختمانهای  و  اراضــی 
ســند رســمی تصرفــات متقاضــی 

محــرز گردیــده اســت . 
ــی  ــم نعمت ــای ابوالقاس 770 – آق
 – امــرا...  فرزنــد  قمصــری 
ششــدانگ قطعــه زمیــن مشــجر 

بــه مســاحت 1413/65 مترمربــع 
– واقــع در محلــه ده قمصــر . 

2167 – خانــم طاهــره رضــوی زاد 
فرزنــد حســین آقــا – ششــدانگ 
مســاحت  بــه  زمیــن  قطعــه 

 . مترمربــع   434/76
ــری  ــی ناص ــید مرتض 2168 – س
ســید  فرزنــد  قمصــری  زاده 
ــه  ــدانگ یکبابخان ــن – شش عابدی
بــه مســاحت 287/40 مترمربــع . 
آقــای   –  1177 از  فرعــی   2172

ســعید واردی قمصــری فرزنــد 
علــی – ششــدانگ قطعــه زمیــن 

بــه مســاحت 300/39 مترمربــع . 

آقــای   –  1069 از  فرعــی   2173
علــی مبــارک قمصــری فرزنــد 
ــه  ــدانگ قطع ــینعلی – شش حس
مســاحت  بــه  محصــور  زمیــن 

 . 450/29 متــر مربــع 
آقــای   – از 1035  فرعــی   2174
ــد  ــری فرزن ــرادی قمص ــر م یاس
عبــاس – ششــدانگ قطعــه زمین 
ــع  ــاحت 239/25 مترمرب ــه مس ب
شــماره هــای فرعــی از 49 اصلــی 
واقــع در بخــش یــک حــوزه ثبتــی 

قمصر 
روح  آقــای   –  1041 و   1037
فرزنــد  قمصــری  شــمس  ا... 

محمدعلــی – ششــدانگ یکــدرب 
ــه  ــجرالبعض ب ــن مش ــاغ و زمی ب
ــع –  ــاحت 13262/90 مترمرب مس

واقــع در بــن رود قمصــر . 
زهراســادات  خانــم   –  2099
ســید  فرزنــد  نــژاد  موســوی 
قطعــه  ششــدانگ   – حســین 
 453/20 مســاحت  بــه  زمیــن 
ــن  ــاده ب ــع در ج ــع – واق مترمرب

 . قمصــر  رود 
ــراج  ــا مع ــای محمدرض 2800- آق
 – اســماعیل  حاجــی  فرزنــد 
ششــدانگ قطعــه زمیــن محصــور 

بــه مســاحت 176/74 مترمربع – 
ــر .  ــد قمص ــع در جزاون واق

2803 فرعــی از 1865 – آقــای 

ــی و  ــد مرتض ــدی اژدری فرزن مه

خانــم ســودابه ابوالحســنی قــزاآن 
بالمناصفــه  غامعلــی  فرزنــد 
– ششــدانگ یکــدرب بــاغ بــه 
مســاحت 353/93 مترمربــع – 

واقــع در بــن رود قمصــر . 
ــکار  ــاا... گندم ــای ماش 2804- آق
قمصــری فرزنــد عزیزالــه و آقــای 
ــد  ــی فرزن ــواه فین ــعید خیرخ س
رحمــت ا... بــه ترتیــب نســبت 
ــه 807/76 و 250 ســهم مشــاع  ب
از 1057/76 ســهم – ششــدانگ 
مســاحت  بــه  زمیــن  قطعــه 
1057/76 مترمربــع – واقــع در 

ــر .  ــد قمص جزاون
ابوالفضــل  آقــای   –  2805
ــیدعلی  ــد س ــار فرزن ــوی تب موس

– ششــدانگ قطعــه زمیــن بــه 
ــع –  ــاحت 2132/43 مترمرب مس
واقــع در جــاده قــزاآن قمصــر . 
آقــای   – از 1865  فرعــی   2806
صــادق واردی قمصــری فرزنــد 
مســلم – ششــدانگ قطعــه زمین 

بــه مســاحت 233/37 مترمربــع 
ــر .  ــن رود قمص ــع در ب – واق

شــماره هــای فرعــی از 201 اصلــی 
واقــع در زنجانبــر بخــش یــک 

ــی قمصــر  ــوزه ثبت ح

1010 – آقــای ماشــاا... ســلمانی 
فرزنــد غــام – ششــدانگ قطعــه 
 71/65 مســاحت  بــه  زمیــن 

مترمربــع . 
بــه موجــب مــاده 16 قانــون ثبــت 
اســناد و امــاک ، چنانچــه کســی 
نســبت بــه امــاک منــدرج در 
ایــن آگهــی واخواهــی داشــته 
انتشــار  تاریــخ  از  بایــد  باشــد 
نســبت  آگهــی  نوبــت  اولیــن 
ــت  ــای ثب ــه تقاض ــی ک ــه آنهای ب
شــده انــد ظــرف مــدت 90 روز 
خــود  واخواهــی  دادخواســت 
ــق  ــلیم و طب ــن اداره تس ــه ای را ب
تبصــره 2 مــاده واحــده قانــون 
تعییــن تکلیــف پرونــده هــای 
معترضــی ثبــت ، معتــرض ظــرف 
ــلیم  ــخ تس ــاه از تاری ــدت یکم م

ــتی  ــن اداره بایس ــه ای ــراض ب اعت

بــا تقدیــم دادخواســت بــه مرجــع 
ذیصــاح قضایــی ، گواهــی تقدیــم 

دادخواســت را اخــذ و بــه ایــن 
اداره تســلیم نمایــد و درصورتیکــه 
آگهــی  ایــن  انتشــار  از  قبــل 

دعوایــی اقامــه شــده باشــد طــرف 
را  دادگاه  بایــد گواهــی  دعــوی 
مشــعر بــه جریــان دعــوی ظــرف 

نمایــد  تســلیم  مرقــوم  مــدت 
. اعتراضــات یــا گواهــی طــرح 
دعــوی کــه بعــد از انقضــای مــدت 
ــر و  ــا اث ــود ب ــل ش ــوم واص مرق
ــاده 16  ــر م ــمت اخی ــق قس مطاب
ــت  ــون ثب ــاده 17 قان ــره م و تبص
رفتــار خواهــد شــد . ضمنــا طبــق 
مــاده 56 آئیــن نامــه قانــون ثبــت 
حقــوق ارتفاقــی در موقــع تعییــن 
حــدود در صورتمجلــس قیــد و 
و  امــاک  صاحبــان  واخواهــی 
ــدود و  ــه ح ــبت ب ــن نس مجاوری
حقــوق ارتفاقــی مطابــق مــاده 20 
قانــون ثبــت و تبصــره دومــاده 
واحــده قانــون تعییــن تکلیــف 
پرونــده هــای معترضــی ثبــت 
ایــن   . شــد  خواهــد  پذیرفتــه 

ــه  ــه فاصل ــت و ب ــی در دو نوب آگه
30 روز از تاریــخ انتشــار نوبــت اول 
در روزنامــه کیمیــای وطــن چــاپ 

اصفهــان درج و منتشــر مــی شــود 
و  اســناد  ثبــت  اداره  رئیــس 
امــاک فمصــر – رضــا طویلــی 

714/م الــف تاریــخ انتشــار نوبــت 
اول : 96/05/01 

 : دوم  نوبــت  انتشــار  تاریــخ 

96 /05 /31
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کوتاه اخبار 

مهدی مرندی به بانک سرمایه 
پیوست

لیبــروی تیــم ملــی والیبــال ایــران بــا عقــد قــراردادی بــه 
تیــم بانــک ســرمایه پیوســت. 

مهــدی مرنــدی، لیبــروی اول تیــم ملــی والیبــال ایــران و 
بازیکــن فصــل گذشــته باشــگاه پیــکان، بــا عقــد قــراردادی 
 بــه تیــم بانــک ســرمایه پیوســت. ایــن لیبــروی ۳۱ ســاله 
و ۱۷۲ ســانتیمتری در فصــل گذشــته بــا تیــم پیــکان 
تهــران بــه عنــوان نایب قهرمانــی لیــگ برتــر والیبــال 

ــنا ــود. ایس ــه ب ــت یافت دس

 مأموریت جدید کرانچار 
به مدیران سپاهان

سرپرســت باشــگاه ســپاهان می گویــد کــه باشــگاه ســپاهان 
دوســت دارد علــی کریمــی بــه تیــم بازگــردد و در ایــن میــان 
ــپاهان در  ــود. س ــد ب ــده خواه ــی تعیین کنن ــی کریم ــر عل نظ
روزهــای اخیــر بــا دو بازیکــن عراقــی و برزیلــی بــرای ترمیــم 
ــه توافــق رســید، ولــی آن هــا همچنــان  خــط دفاعــی خــود ب
ــاز در  ــن بازی س ــک بازیک ــه ی ــود ب ــم خ ــت تی ــرای تقوی ب
ــای  ــی روزه ــت ط ــرار اس ــه ق ــد ک ــاز دارن ــدان نی ــه  می میان
ــود.  ــه ش ــان اضاف ــع طالیی پوش ــه جم ــن ب ــن بازیک ــی ای آت
ــاره اینکــه  ــدی اخــوان، سرپرســت باشــگاه ســپاهان، درب مه
ــه می شــود، گفــت:  ــم اضاف ــه تی ــی ب ــن بازیکــن چــه زمان ای
»امیدواریــم طــی دو ســه روز آینــده ایــن بازیکــن هــم بــه تیم 
ــات  مــا اضافــه شــود. در حــال حاضــر هــم مــروان در تمرین

ــد.« ورزش 3 ــال می کن ــرو کارش را دنب ــی ژای ــت؛ ول نیس

 رحیمی و قاسمی 
غایبان ایران در پاریس

ــدال آور  ــط دو م ــی توس ــم مل ــات اردوی تی ــرک تمرین ــا ت ب
کشــتی آزاد ایــران در المپیــک ریــو، حســن رحیمــی و کمیــل 
ــی ۲0۱۷  ــران در رقابت هــای جهان ــزرگ ای ــان ب قاســمی غایب
ــری در  ــا اط ــی رض ــس از قهرمان ــود. پ ــد ب ــس خواهن پاری
ــه در  ــتی آزاد ک ــی کش ــم مل ــی تی ــرم انتخاب وزن 5۷ کیلوگ
ــو،  ــز المپیــک ری ــده مــدال برن غیــاب حســن رحیمــی، دارن
بــه دلیــل مصدومیــت بــه دســت آمــد، شــورای فنــی کشــتی 
آزاد اعــالم کــرد رحیمــی می توانــد در دیــدار انتخابــی مجــدد 
بــه مصــاف نفــرات برتــر ایــن وزن بــرود تــا چهــره نماینــده 
ــا  ــس مشــخص شــود؛ ام ــی پاری ــران در مســابقات جهان ای
رحیمــی اعــالم کــرد بــه دلیــل مصدومیــت تــوان حضــور در 
ــل  ــز کمی ــنگین وزن نی ــدارد. در س ــی را ن ــای انتخاب دیداره
قاســمی دارنــده مدال هــای نقــره و برنــز المپیــک در حالــی 
کــه در رقابت هــای انتخابــی تیــم ملــی مقابــل یــدهللا محبــی 
جــوان باآتیــه کشــتی ایــران نتیجــه را واگــذار کــرد نیــز، بــه 
اردوی تیــم ملــی دعــوت شــد؛ امــا وی نیــز پــس از یــک روز 
حضــور در تمرینــات تیــم ملــی اقــدام بــه تــرک تمرینــات کرد 
ــی  ــس قطع ــی پاری ــای جهان ــی در رقابت ه ــور محب ــا حض ت
ــی  ــابقات انتخاب ــش از مس ــز پی ــمی نی ــل قاس ــود. کمی ش
ــن  ــا ای ــرد. ب ــرم می ک ــه ن ــت و پنج ــیب دیدگی دس ــا آس ب
شــرایط بایــد منتظــر حضــور قهرمانــان مســابقات انتخابی، در 

ــود. کاپ ــس ب ــی پاری ــای جهان رقابت ه

ورزش بانوان
 عباسعلی بدون مربی 

عازم بازی های جهانی شد
ــور در  ــواز حض ــه ج ــران ک ــه ای ــوی کارات ــده بان ــا نماین تنه
بازی هــای جهانــی لهســتان را بــه دســت آورده بــود، 
روز شــنبه  بــدون مربــی عــازم ایــن رقابت هــا شــد. 
بازی هــای جهانــی کاراتــه در لهســتان دوم تــا پنجــم 
ــاره و  ــر ق ــان ه ــا قهرمان ــود و تنه ــزار می ش ــاه برگ مردادم
مــدال آوران مســابقات جهانــی ســال گذشــته جــواز حضــور 

ــد.  ــت آوردن ــه دس ــابقات را ب ــن مس در ای
ســمانه خوش قــدم، مربــی تیــم ملــی، در فــرودگاه 
متوجــه شــده اســت کــه مهلــت ویــزای شــینگن مولتــی 
او بــه پایــان رســیده و نمی توانــد حمیــده را در بازی هــای 
ــان  ــا چشــمانی گری ــد و عباســعلی ب ــی همراهــی کن جهان
راهــی ایــن مســابقات شــد. حــال بایــد دیــد چــه کســی 
می توانــد در روز مســابقات در جایــگاه مربــی تنهــا بانــوی 
ایرانــی در مســابقات لهســتان بنشــیند و او را هدایــت کنــد 

ــت. مهــر ــی پاسخگوس ــه کس ــهل انگاری را چ ــن س و ای

تغییر محل اسکان تیم ملی والیبال 
بانوان در ویتنام

سرپرســت نایب رئیســی بانــوان فدراســیون والیبــال گفــت: 
محــل اســکان تیــم ملــی والیبــال بانــوان ایــران در اردوی 
ــس  ــت و پ ــبی نداش ــرایط مناس ــام ش ــرزی ویتن برون م
ــن  ــاره آخری ــی درب ــرد. صادق ــر ک ــران تغیی ــراض ای از اعت
ــم گفــت: ملی پوشــان عصــر پنجشــنبه  ــن تی ــت ای وضعی
ــای  ــپ تیم ه ــیدند و در کم ــام رس ــوی ویتن ــهر  هان ــه ش ب
ملــی والیبــال ایــن کشــور مســتقر شــدند.  فریبــا صادقــی 
بــا بیــان اینکــه متاســفانه کمــپ تیم هــای ملــی والیبــال 
ــی  ــرایط خوب ــاختمانی ش ــتی و س ــر بهداش ــام از نظ ویتن
ــال  ــیون والیب ــراض فدراس ــس از اعت ــت: پ ــت، گف نداش
ایــران و بــا همــکاری ســفارت جمهــوری اســالمی در  
ــی  ــوان روز جمعــه در هتل ــال بان ــی والیب ــوی، تیــم مل هان
ــت و  ــکان یاف ــام اس ــی ویتن ــای مل ــپ تیم ه ــک کم نزدی
ــزار  ــز برگ ــی نی ــه و توپ ــن وزن ــت تمری ــه دو نوب روز جمع

کــرد. ایرنــا

 رقابت های جهانی کشتی 
آلیش بانوان به تعویق افتاد

ــا  ــوان ب ــش بان ــتی آلی ــی کش ــی جهان ــابقات قهرمان مس
اعــالم اتحادیــه جهانــی کشــتی بــه تعویــق افتــاد. فراســت 
ــا  ــن رقابت ه ــاره ای ــوان، درب ــش بان ــی آلی ــدی، مرب مبت
اتحادیــه جهانــی کشــتی،  اعــالم  بیــان کــرد: طبــق 
ــق  ــه تعوی ــوان ب ــش بان ــان آلی ــی جه ــابقات قهرمان مس
ــل  ــه دلی ــؤال ک ــن س ــه ای ــخ ب ــت. او در پاس ــاده اس افت
بــه تعویــق افتــادن رقابت هــا چیســت، بیــان کــرد: دلیــل 
ــن  ــاد ای ــه احتمــال زی ــا ب ــد؛ ام ــوان نکرده ان خاصــی را عن

ــود. خبــر فارســی ــزار نش ــابقات برگ مس
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ــا قهرمانــی تیــم  ــال ایــران ب ســوپرجام فوتب
ــا  ــید ت ــان رس ــه پای ــپولیس ب ــال پرس فوتب
ایــران  فوتبــال  فصــل گذشــته  قهرمــان 
اولیــن جــام ایــن فصــل را بــه ویتریــن 

ــد.  ــه کن ــود اضاف ــارات خ افتخ
قرمزپوشــان پایتخــت پــس از تمرینــات 
فشــرده پیش فصــل آماده تــر از همیشــه 
ــد و  ــت رفتن ــم بحــران زده نف ــه مصــاف تی ب
موفــق شــدند بــا ۳ گل، قهرمانــی ســوپرجام 

ــد. ــن بگیرن را جش
 ترکیب

ــد  ــدار دو خری ــن دی ــه در ای ــپولیس ک پرس
جدیــد خــود یعنــی گادویــن منشــا و بشــار 
ــار  ــت در اختی ــل مصدومی ــه دلی ــن را ب رس
نداشــت، بــا ترکیــب: علیرضــا بیرانونــد، 
ــی، شــجاع  ــح، حســین ماهین شــایان مصل
محســن  انصــاری،  محمــد  خلیــل زاده، 
)کامیابی نیــا  امیــری  وحیــد  ربیع خــواه، 
84(، فرشــاد احمــدزاده، محســن مســلمان 
ــدی  ــه 88(، مه ــی، دقیق ــد طاهرخان )حمی
ــی( و  ــیامک نعمت ــه ۷4، س ــی )دقیق طارم

ــت.  ــت رف ــاف نف ــه مص ــور ب ــی علی پ عل
در آن ســو تیــم بحــران زده نفــت کــه بــا 
حمیــد  آمــدن  و  کریمــی  علــی  رفتــن 

مطــرح  بازیکنــان  از  بســیاری  درخشــان 
خــود را از دســت داده اســت، در ایــن دیــدار 
ــش  ــی، جهانبخ ــالد فراهان ــب: می ــا ترکی ب
فریــد  جعفــری،  حســین  ذبیحی طاهــر، 
فشــنگچی  امیرحســین  محمــدی زاده، 
)علــی خدایــی ۷4(، علیرضــا عزت کرامــت، 
فرشــاد  هاشــمی، علــی میرخــراط، مجتبــی 
عیســی  و  شــهامتی  آرش  حق دوســت، 
ــه  ــدم ب ــپولیس ق ــل پرس ــر در مقاب آل  کثی

میــدان گذاشــت. 

ــرارداد  ــوز ق ــه هن ــان ک ــد درخش ــه حمی البت
خــود را امضــا نکــرده، ترجیــح داد روی 
ــازی را از  ــیند و ب ــت ننش ــم نف ــت تی نیمک

روی ســکوها دنبــال کــرد. 

خیلــی  روزی کــه  در  برانکــو  مقابــل  در 
نمی کــرد  احســاس  خــود  روی  فشــاری 
بــدون دغدغــه تیمــش را از کنــار زمیــن 

هدایــت کــرد.
 نیمه اول

ــپولیس  ــل پرس ــری کام ــا برت ــدار ب ــن دی ای
آغــاز شــد و تقریبــا تــوپ و میــدان در تمــام 
ــود  ــم ب ــن تی ــار ای ــازی در اختی ــات ب  لحظ
ــردن و  ــاع ک ــه دف ــط ب ــت فق ــان نف و بازیکن

ــد. ــغول بودن ــوپ زدن مش ــر ت زی
اول  نیمــه  همــان  در  توانســتند  قرمزهــا 
چندیــن موقعیــت گل ایجــاد کننــد کــه 
بــا  برخــی هــم  و  بی دقتــی  بــا  برخــی 
بدشانســی راهــی بــه دروازه پیــدا نکــرد؛ امــا 
ــه  ــک ضــد حمل ــازی روی ی ــه ۱8 ب در دقیق
ــا فــراری تماشــایی  ســریع، علــی علی پــور ب
توانســت گل اول قرمزهــا را بــه ثمــر برســاند. 
دقایــق انتهایــی نیمــه اول بــدون اتفــاق 
ــان  ــا هم ــا ب خاصــی ســپری شــد و قرمزه

ــد. ــن رفتن ــه رختک ــک گل ب ی
 نیمه دوم

پرسپولیســی ها  دوم  نیمــه  شــروع  بــا 
دوبــاره تــوپ و میــدان را در اختیــار گرفتنــد 
دروازه  روی  را  متعــددی  موقعیت هــای  و 

ــد.  ــاد کردن ــت ایج نف
در دقیقــه 66 روی پــاس علی پــور، محســن 

مســلمان بــا شــوتی تماشــایی توانســت 
برتــری قرمزهــا را بــه دو گل افزایــش دهــد. 
ــه  ــد ب ــعی کردن ــد از گل دوم س ــا بع نفتی ه
امــا  نزدیــک شــوند،  پرســپولیس  دروازه 
ــن  ــان ای ــهود بازیکن ــی مش ــف تاکتیک ضع
پاس هــای  شــمار  می شــد  باعــث  تیــم 
ــاس  ــه ۳ پ ــی ب ــت حت ــان نف ســالم بازیکن

ــم نرســد.  ه
در دقیقــه 8۳ فــرار خــوب ماهینــی و پــاس 
ــه  ــه درون محوط ــن ب ــن بازیک ــایی ای تماش
ــراه  ــت هم ــع نف ــای مداف ــا خط ــه ب جریم
ــه  ــک ضرب ــود و پرســپولیس را صاحــب ی ب

ــرد.  ــی ک پنالت
در  احمــدزاده  فرشــاد  را  پنالتــی  ضربــه 
خــالف جهــت دروازه بــان بــه گل تبدیــل کــرد 
تــا قهرمانــی قرمزهــا بــا ۳ گل تثبیــت شــود.

 بحران نفت
ــدار نشــان داد کــه بحــران  نفــت در ایــن دی

بــه وجــود آمــده در ایــن تیــم خــوب تــا چــه 
انــدازه مخــرب بــوده اســت. 

یکــی  و  ایــران  حذفــی  جــام  قهرمــان 
بــه  ســال ها  ایــن  خــوب  تیم هــای  از 
رهــا  و  مالــی  متعــدد  مشــکالت  دلیــل 
ــکالت  ــا مش ــت ب ــوی وزارت نف ــدن از س ش
ــی  ــد فعل ــا رون ــت و ب ــماری روبه روس بی ش
بعیــد بــه نظــر می رســد بتوانــد از ایــن 

مشــکالت رهایــی یابــد.
پرســپولیس اگرچــه در ایــن دیــدار بــا اقتدار 
قهرمــان شــد، امــا قهرمانــی در فصــل آینــده 
ــی در آســیا  ــر و همین طــور قهرمان لیــگ برت
بــرای ایــن تیــم بــه ایــن راحتی هــا نخواهــد 

 . د بو
لیــگ  شــروع  تــا  می تواننــد  قرمزهــا 
بــا  امــا  باشــند،  قهرمانــی  از  ســرخوش 
ــو و  ــل برانک ــاه عس ــگ دوران م ــروع لی ش

یارانــش بــه پایــان خواهــد رســید.

نفت در آتش پرسپولیس سوخت

اولین جام به قرمزها رسید

ســتاره ســابق تیــم ملــی ایــران پــس از ســال ها 
حضــور در کالس هــای مربیگــری ســرانجام بــه صــورت 

ــد. ــری ش ــای مربیگ ــمی وارد دنی رس
ــدان دور  ــه چن ــد  هاشــمیان، ســتاره ســال های ن  وحی
فوتبــال ایــران و یکــی از معروف تریــن لژیونرهــای 
شــاغل در اروپــا و باشــگاه های آلمانــی، بعــد از نزدیــک 
بــه چهــار تــا پنــج ســال حضــور مــداوم در کالس هــای 
ــد و  ــاب ش ــای پرالته ــن دنی ــما وارد ای ــری رس مربیگ
هدایــت تیــم زیــر ۱۷ ســاله های  هامبــورگ را در دســت 

گرفــت. 
در گــزارش وســت الیــن ســایت مطــرح آلمانــی آمــده 
ــال  ــر در فوتب ــرای هلی کوپت ــد ب ــغل جدی ــت: »ش اس
ــاله های  ــر ۱۷ س ــت زی ــتن روی نیمک ــا نشس ــان ب آلم

ــورگ رقــم خــورد.«   هامب

بازیکنــی کــه  مدعــی شــد  الیــن  وســت  ســایت 
بیــن ســال های ۲00۱ تــا ۲004 بــرای  هامبــورگ بــه 
میــدان رفــت و توانســت قلــب طرفــداران ایــن تیــم را 
ــر  ــول هدایــت زی ــا قب ــار دیگــر ب ــد، یــک ب تســخیر کن
ــا  ــی را ب ــکاری نزدیک ــگاه، هم ــن باش ــاله های ای ۱۷ س
ــد از فعالیــت  ــا وارد عرصــه ای جدی ــاز کــرد ت آن هــا آغ

ــود.  ــال ش ــای فوتب ــود در دنی ــه ای خ حرف
بــا ایــن انتصــاب حــاال وحیــد  هاشــمیان در راه رســیدن 
بــه یــک آرزوی بــزرگ قــرار دارد؛ جایــی کــه می توانــد 
ــگاه  ــک باش ــت ی ــتن روی نیمک آرزوی او در راه نشس
ــزرگ را تحقــق ببخشــد. آرزویــی کــه او سال هاســت  ب
بــرای رســیدن بــه آن تــالش می کنــد و تمــام مراحــل 
و کالس هــای مربیگــری را یکــی پــس از دیگــری طــی 
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کارشناســان ممیــزی حرفه ای ســازی کنفدارســیون فوتبــال آســیا 
ــان  ــه اصفه ــن ب ــگاه ذوب  آه ــت باش ــی وضعی ــت بررس ــه جه ک
آمــده بودنــد، پــس از بازدیــد از اماکن ورزشــی و امکانات باشــگاه 
ذوب آهــن در محــل ســتاد و دفتــر مدیــر عامــل باشــگاه حضــور 
یافتــه و بــا جمعــی از معاونیــن و مســئوالن پروژه حرفه ای ســازی 

ــد. ــدار و گفت وگــو کردن باشــگاه ذوب آهــن دی
 مارســل ایســاکوف، کارشــناس آلمانی تبــار ممیــزی AFC، دربــاره 
ــر در  ــگاه های حاض ــازی باش ــه حرفه ای س ــد و پروس ــن بازدی ای
ــا صــدور  ــی م ــه اصل ــار داشــت: وظیف ــای آســیایی اظه رقابت ه
ــن  ــه ای ــت؛ البت ــت اس ــگاه های دارای صالحی ــرای باش ــوز ب مج
ــای  ــون و نیازه ــای گوناگ ــه فرهنگ ه ــل ب ــه کام ــا توج ــم ب مه

ــا آن مواجــه می شــود.  ــر کشــور ب ــه ه ــی اســت ک مختلف
ــز  ــر چی ــش از ه ــران، پی ــا از ای ــد م ــول بازدی ــزود: در ط وی اف
بــا مســئوالن فدراســیون و لیــگ مالقات هایــی داشــتیم و 

ــس از آن  ــتیم و پ ــان گذاش ــان در می ــا ایش ــان را ب نقطه نظراتم
دیــداری کوتــاه از 4 باشــگاه نماینــده ایــران در مســابقات آســیایی 
ــا  ــی م ــدف نهای ــت: ه ــه گف ــاکوف در ادام ــم. ایس ــام دادی انج
ــال در کشــورهای مربوطــه اســت   توســعه و ارتقــای ســطح فوتب
و پــس از بررســی باشــگاه های واجــد شــرایط، پیشــنهادهایی را 

بــه کنفدراســیون فوتبــال آســیا ارائــه می دهیــم. 
 وی افــزود: در یــک دورنمــای کلــی آینــده فوتبــال ایــران 
ــت  ــر از وضعی ــیار بهت ــن را بس ــون ذوب آه ــگاه هایی همچ و باش
ــه باشــگاه هایی  فعلی شــان پیش بینــی می کنــم و توصیــه مــن ب
ــان اروپایی شــان  از ایــن دســت ایــن اســت کــه همچــون همتای
ــرهای  ــر اسپانس ــردن ب ــه ک ــا تکی ــد ب ــه می توانن ــی ک ــا آنجای ت
همچــون  نهادهایــی  از  را  خودشــان  وابســتگی  مســتقل، 
ــا  ــد و ت ــر کنن ــر و کمت ــن کمت ــد ممک ــا ح ــادر ت ــای م کارخانه ه
حــد ممکــن حــوزه اســتقالل عمــل خــود را افزایــش دهنــد. ایمنــا

ورزش

،،
کامــل  برتــری  بــا  دیــدار  ایــن 
تقریبــا  و  شــد  آغــاز  پرســپولیس 
لحظــات  تمــام  در  میــدان  و  تــوپ 
بــود  تیــم  ایــن  اختیــار  در   بــازی 
بــه دفــاع  و بازیکنــان نفــت فقــط 
مشــغول  زدن  تــوپ  زیــر  و  کــردن 

بودنــد

آگهی حصر وراثت
خانــم زینــب خیامــی بــه شناســنامه شــماره 
ــه  ــه کالس ــت ب ــرح دادخواس ــه ش 5۱۲85 ب
466/96 از ایــن شــورا درخواســت گواهــی 
حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده 
کــه شــادروان کاظــم قبــوری بــه شــماره 
ــگاه  ــخ 96/۳/۲0 اقامت شناســنامه 6۱0 در تاری
دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حین 
الفــوت آن مرحــوم منحصر اســت بــه ۱. زینب 
خیامــی کاشــانی فرزنــد علــی اصغــر بــه ش 
ش 5۱۲85 همســر ۲. مرســانا قبــوری فرزنــد 
ــد ۳.  ــه ش ش ۱۲5۱۳۱۷405 فرزن ــم ب کاظ
ــه ش ش  ــر ب ــی اکب ــد عل ــل فرزن اشــرف نبی
ــد علینقــی  ــوری فرزن ــادر 4. محمــد قب ۲۲ م
ــا  ــک ب ــر . این ــدر و الغی ــه ش ش  4۳۷ پ ب
درخواســت  مقدماتــی  تشــریفات  انجــام 
ــور را در یــک نوبــت و یــک مرتبــه آگهــی  مزب
ــا هرکســی اعتراضــی دارد و یــا  مــی نمایــد ت
وصیتنامــه از متوفــی / متوفیــه نزد او باشــد از 
تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا 
تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد . 
قاضــی شــعبه ششــم شــورای حــل اختــالف 
کاشــان – فاطمــه حســین پــور ۷49/م الــف 

رونوشت آگهی حصر وراثت 
خانــم زهــرا وفائــی نــژاد به شناســنامه شــماره 
۱۷56 بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه 
456/96 از ایــن شــورا درخواســت گواهــی 
حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه 
شــادروان محمدعلــی وفائــی نــژاد بــه شــماره 
ــگاه  ــخ 96/۲/9 اقامت شناســنامه ۲44 در تاری
دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه 
حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه 
ــه ش  ــد ســیدعباس ب ــی فرزن ــن نخل ۱. مهی
ش 80۲ همســر ۲. فهیمــه وفائــی نــژاد فرزند 
محمدعلــی بــه ش ش 4۲۳۱ ۳. زهــرا وفائــی 
نــژاد فرزنــد محمدعلــی بــه ش ش ۱۷56 4. 
حســن وفائــی نــژاد فرزنــد محمدعلــی به ش 
ــک  ــر . این ــی والغی ــدان متوف ش ۱۷89 فرزن
ــت  ــی درخواس ــریفات مقدمات ــام تش ــا انج ب
ــور را در یــک نوبــت و یــک مرتبــه آگهــی  مزب
ــا هرکســی اعتراضــی دارد و یــا  مــی نمایــد ت
وصیتنامــه از متوفــی / متوفیــه نزد او باشــد از 
تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا 
تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد . 
قاضــی شــعبه ششــم شــورای حــل اختــالف 
کاشــان – فاطمــه حســین پــور  ۷50/ م الــف 

رونوشت آگهی حصر وراثت 
ــه شناســنامه شــماره  ــی درخشــنده ب ــا عل آق
بــه کالســه  دادخواســت  شــرح  بــه   ۱۱06
44۷/96 از ایــن شــورا درخواســت گواهــی 
ــح داده  ــن توضی ــوده و چنی ــت نم حصــر وراث
ــه  ــنده ب ــه درخش ــت ال ــادروان رحم ــه ش ک
ــخ 96/4/4  شــماره شناســنامه 6 در تاری

ــه  ــدرود زندگــی گفت ــگاه دائمــی خــود ب اقامت
ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر 
ــد  ــادی فرزن ــه نورآب ــی فعل ــه ۱. انس ــت ب اس
قــدم علــی بــه ش ش ۲8۱ همســر ۲. فاطمــه 
درخشــنده فرزنــد رحمــت الــه بــه ش ش 6۷ 
۳. زهــرا درخشــنده فرزنــد رحمــت الــه بــه ش 
ــد رحمــت  ش 6۲۳ 4. زهــره درخشــنده فرزن
الــه بــه ش ش ۱9۷ 5. مهــدی درخشــنده 
فرزنــد رحمــت الــه بــه ش ش 664 6. علــی 
درخشــنده فرزنــد رحمــت اله بــه ش ش ۱۱06 
ــام  ــا انج ــک ب ــر . این ــی والغی ــدان متوف فرزن
ــور را در  ــی درخواســت مزب تشــریفات مقدمات
یــک نوبــت و یــک مرتبــه آگهــی مــی نمایــد 
تــا هرکســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از 
متوفــی / متوفیــه نــزد اوباشــد از تاریــخ نشــر 
آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد 

ــد شــد .  واال گواهــی صــادر خواه
قاضــی شــعبه ششــم شــورای حــل اختــالف 
کاشــان – فاطمــه حســین پــور ۷۲۳/م الــف 

رونوشت آگهی حصر وراثت
ــد  ــان فرزن ــر مرادی ــنگ پی ــا هوش ــم / آق خان
فتــح الــه          دارای شــماره شناســنامه 
۷۱8۳ بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه 
۷6/96/ش ۱ از ایــن شــورا درخواســت گواهــی 
ــح داده  ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــر وراث حص
کــه شــادروان صغــری ســامی  فرزنــد محمــد 
ــنامه 4۷86  ــماره شناس ــه ش ــماعیل      ب اس
در تاریــخ۱۳9۳/۷/۲۷ در اقامتــگاه دائمــی 
ــوم  ــه آنمرح ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ــود ب خ
منحصــر اســت بــه۱- هوشــنگ  پیــر مرادیــان 
فرزنــد فتــح الــه  ش ش ۷۱8۳ ت ت ۱۳۳۲ 
صــادره از  ســمیرم  فرزنــد متوفــی ۲- شــهر 
ــه  ش  ــح ال ــد فت ــان فرزن ــر مرادی ــو   پی بان
ش 9508 ت ت ۱۳4۷ صــادره از  ســمیرم  
ــان  ــر مرادی ــت   پی ــی۳- عصم ــد متوف فرزن
ــه  ش ش ۱۷5 ت ت ۱۳44  ــح ال ــد فت فرزن
صــادره از  ســمیرم  فرزنــد متوفــی4- رخســار   
پیــر مرادیــان فرزنــد فتــح الــه  ش ش 6۷85 
فرزنــد  ســمیرم   از   صــادره   ۱۳۲9 ت  ت 
متوفــی5- شــوکت   پیــر مرادیــان فرزنــد 
ــادره  ــه  ش ش ۱8۲ ت ت ۱۳۳۲ ص ــح ال فت
از  ســمیرم  فرزنــد متوفــی6- اقــدس   پیــر 
ــه  ش ش 6۲00 ت  ــح ال ــد فت ــان فرزن مرادی
ــد متوفــی   ت ۱۳۲۷ صــادره از  ســمیرم  فرزن

ــدارد .  ــری ن ــه  دیگ ــی ورث متوف
مقدماتــی  تشــریفات  انجــام  بــا  اینــک 
درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی 
مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا 
ــد  ــی باش ــزد او م ــی ن ــه ای از متوف وصیتنام
ظــرف یــک مــاه از تاریــخ نشــر آگهــی بــه ایــن 
شــورا تحویــل دارد ، بدیهــی اســت بــا انقضــای 
ــت صــادر  ــرر گواهــی انحصــار وراث ــت مق مهل

ــد .    ــد ش خواه
ــد  ــی محم ــد فقیه ــید محم ــف ۱۱۲۳ س م ال

آبــادی  قاضــی شــورای حــل اختــالف شــعبه 
ــمیرم ــتان س اول شهرس

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانــم / آقــا یوســف منجــی  فرزنــد مهــر علــی 
ــه  ــنامه ۱۲0/00۱4۷8/۲ ب ــماره شناس دارای ش
ــه ۷8/96//ش  ــه کالس ــت ب ــرح دادخواس ش
ــر  ــی حص ــت گواه ــورا درخواس ــن ش ح۱ از ای
وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه 
ــد یوســف        ــی اصغرمنجــی  فرزن شــادروان عل
بــه شــماره شناســنامه ۱۲۷/۷86098/۱ در 
تاریــخ96/۳/۲8در اقامتــگاه دائمــی خــود 
بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه آنمرحــوم منحصــر 
ــر  ــد مه ــی  فرزن ــف منج ــه۱- یوس ــت ب اس
علــی ش ش ۱۲0/00۱4۷8/۲  ت ت ۱۳6۷ 
صــادره از ســمیرم – مــورک ) پــدر متوفــی ( 
ــدی محمــد ش  ــد عی ۲- زهــرا منجــی  فرزن
از  صــادره   ۱۳۷4 ت  ت   ۱۲0/0۱6۲96/۱ ش 
ــر    ــی و ال غی ــد متوف ــورک فرزن ــمیرم  - م س
متوفــی ورثــه  دیگــری نــدارد . اینــک بــا 
انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبور 
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 ــی باشــد ظــرف ی ــزد او م ــی ن متوف
ــه ایــن شــورا تحویــل  از تاریــخ نشــر آگهــی ب
دارد ، بدیهــی اســت بــا انقضــای مهلــت مقــرر 
گواهــی انحصــار وراثــت صــادر خواهــد شــد .  
ــد  ــی محم ــد فقیه ــید محم ــف ۱۱۲4 س م ال
آبــادی   قاضــی شــورای حــل اختــالف شــعبه 

اول شهرســتان ســمیرم

آگهی فقدان سند 
ــد  ــوی فرزن ــای بهمــن  عل ــه آق ــه اینک نظــر ب
مجیــد  بــا تســلیم یــک بــرگ استشــهاد  
شــهود  شــماره ۳89۱8 مــورخ 9۳/۷/۳ دفتــر 
خانــه 86 اصفهــان مدعــی مفقود شــدن ســند 
ــدانگ   ــاع از شش ــگ  مش ــه دان ــت  س مالکی
ــش ۱4  ــع در بخ ــماره ۱۱/۲9۱۱ واق ــالک ش پ
ــت ۱۱۷48۱  ــل ثب ــه در ذی ــان  ک ــت اصفه ثب
امــالک   645 جلــد  دفتــر    ۳۱۱ صفحــه  
تحــت  شــماره چاپــی 00۷۷845 صــادر و 
ــی  ــند رهن ــب س ــه بموج ــده ک ــلیم گردی تس
شــماره ۱۱۱00۱ مــورخ ۷9/8/۱5 دفتــر خانــه ۱5 
اصفهــان  در رهــن بانــک  مســکن قــرار گرفتــه  
اســت  و مالــک اظهــار  داشــته کــه ســند 
ــود  ــی مفق ــر جابجای ــوم  در اث ــت  مرق مالکی
ــت  ــند مالکی ــدور س ــای ص ــده  و تقاض گردی
ــر چــه ســند  ــذا دفت ــی نمــوده اســت  ل المثن
مالکیــت  مذکــور  از درجــه اعتبــار  ســاقط 
ــت   ــند مالکی ــه س ــت  چنانچ ــی اس و مقتض
مفقــودی جهــت انجــام هــر گونــه معاملــه  بــه 
آن دفتــر خانــه ارائــه گردیــد  از انجــام معاملــه 
ــررات   ــال مق ــت اعم ــود داری  و آن را جه خ
بــه ایــن اداره ارســال نمائیــد انجــام هــر نــوع 
معاملــه بــا ســند مالکیــت  المثنــی موکــول به 

اســتعالم از ایــن اداره مــی باشــد . لــذا مراتــب 
بــه اســتناد تبصــره یــک اصالحــی ذیــل مــاده 
ــت  ــک نوب ــت در ی ــون ثب ــه قان ــن نام ۱۲0 آیی
آگهــی مــی شــود چنانچــه کســی مدعــی 
ــا  ــه ملــک مرقــوم ی ــه نســبت ب انجــام معامل
ــزد خــود میباشــد از  ــت ن وجــود ســند مالکی
ــدت ده  ــرف م ــی ظ ــن آگه ــار ای ــخ انتش تاری
ــه اصــل  ــًا ضمــن ارائ روزاعتــراض خــود را کتب
ــن  ــه ای ــه ب ــند معامل ــا س ــت ی ــند مالکی س
ــا مراتــب  اداره تســلیم و رســید اخــذ نمایــد ت
ــه  ــت ب ــس و اصــل ســند مالکی صــورت مجل
ارائــه کننــده ســند مســترد گــردد بدیهی اســت 
اگــر ظــرف / مــدت مقــرر اعتراضــی نرســید یــا 
در صــورت اعتــراض اصــل ســند مالکیــت یــا 
ــه صــدور ســند  ــدام ب ــه نشــود اق ــه ارائ معامل
مالکیــت المثنــی طبــق مقــررات خواهد شــد . 
م الــف ۱۲5۱0  علیرضــا حیدری-رئیســں ثبت 

اســناد و امــالک غــرب اصفهان

آگهی مزایده نوبت دوم 
اجــرای احــکام  مدنــی شــورای حــل اختــالف 
ــق  ــی  متعل ــوال توقیف ــر دارد ام ــن در نظ نایی
بــه محکــوم علیــه مرحــوم ناصــر یــوز باشــی 
بــه شــماره پرونــده ۳0۱/95  حقوقــی  اجرایــی 
شــورای حــل اختــالف  ناییــن  جهــت وصــول 
ــتانی  از  ــاء  گلس ــه نس ــوم ل ــات  محک مطالب
طریــق مزایــده بــه فــروش برســاند  لــذا 
ــه  ــد در روز س ــی توانن ــد م ــان  خری متقاضی
شــنبه  مــورخ  96/5/۲4 ســاعت ۱0 صبــح 
ــورای  ــی ش ــکام  حقوق ــرای اح ــل اج در مح
ــه  ــر و در جلس ــن  حاض ــالف  نایی ــل اخت ح
مزایــده شــرکت فرماینــد برنــده کســی اســت 
کــه باالتریــن مبلــغ را پیشــنهاد نمایــد ضمنــا 
مبلــغ  درصــد   ۱0 بایســتی  مزایــده  برنــده 
را قبــل  را پرداخــت و مابقــی  کارشناســی 
ــاب  ــه حس ــده  ب ــخ مزای ــاه  از تاری ــک م از ی
نمایــد  واریــز  ناییــن  ســپرده دادگســتری 
حضــور متقاضیــان خریــد  در جلســه الزامــی 
ــل  ــج روز قب ــد پن ــی توانن ــن  م ــوده و طالبی ب
ــل  ــروحه  ذی ــوال مش ــده از ام ــام مزای از انج
در واقــع  در پارکینــگ شــهرداری ) بهشــت 
کبــری ناییــن ( بازدیــد نماینــد . مشــخصات 
ملــک : یــک دســتگاه وانــت نیســان  زامیــاد 
بــه شــمار ه انتظامــی ۲۳-555م ۱۲ دو گاه 
نــه ســوز دســتی – شیشــه جلــو شکســته در 
قســمت اتــاق عقــب تغییــر داده شــده  اســت 
و از حالــت فابریــک خارج گردیــده  اســت 
بــه شــماره شاســی 5۷455 و شــماره موتــور 
۳۱4۱۳۲ مــدل ۱۳85 رنــگ آبــی روغنــی  
مالــک آقــای ناصــر یــوز باشــی  ضمنــا 
ــون  ــی میلی ــد و س ــی یکص ــت کارشناس قیم
ریــال ) ســیزده میلیــون تومــان ( می باشــد .

 م الف ۱5۲ 
شــعبه اول اجــرای احــکام شــورای حــل 

ناییــن  اختــالف 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
 آقــای غالمحســین  جاللــی  فرزنــد حســن با 
وکالــت خانــم صدیقــه  رحمانــی دادخواســتی  
بــه طرفیــت خوانــده  آقــای ســعید  رخصتــی  
دوســت فرزنــد  علیرضــا  بــه خواســته  مطالبه 
وجــه  یــک فقــره چــک بــه شــماره 5۷۳۷۲۳ 
مــورخ 95/4/۲5 بــه مبلــغ نــود میلیــون 
ــه دادرســی  و خســارت  ــال بانضمــام هزین ری
تاخیــر تادیــه  بــه ایــن شــورا تقدیــم کــه طــی 
کالســه ۳۱۳/95 ش ۱ ثبــت  و پــس از اجرای 
تشــریفات  قانــون وقــت رســیدگی  آن بــرای 
ــر   ــد از ظه ــاعت 5:۳0 بع ــخ 96/5/۲8 س تاری
تعییــن و نظــر بــه اینکــه  آدرس خوانــده 
ــه  ــب ب ــده مرات ــالم گردی ــکان اع ــول الم مجه
ــاده ۷۳  ــز م ــه تجوی درخواســت  خواهــان و ب
ــت  ــک نوب ــی ی ــی  مدن ــن دادرس ــون آئی قان
ــر   ــوق الذک ــده ف ــا خوان ــردد ت ــی گ ــی م آگه
ــت   ــی   دادخواس ــخه ثان ــت نس ــت دریاف جه
و ضمائــم  بــه ایــن شــورا مراجعــه و در وقــت 
ــه  مقــرر فــوق جهــت دفــاع از خــود حضــور ب

هــم رســاند . 
م الــف ۱54  دفتــر شــعبه اول  شــورای حــل 

اختــالف  شهرســتان خــورو بیابانــک 

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانــم / آقــا حبیــب ســفید گــر نایینــی          
بــه شــرح  دارای شــماره شناســنامه ۲۲5 
ــه کالســه 8۷/96 از ایــن شــورا  دادخواســت ب
ــوده و  ــت نم ــر وراث ــی حص ــت گواه درخواس
چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان شــکر الــه 
ســفید گــر نایینــی      بــه شــماره شناســنامه 
86 در تاریــخ90/۷/۲9 در اقامتــگاه دائمــی 
ــوم  ــه آنمرح ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ــود ب خ
حبیــب  متقاضــی  بــه۱-  اســت  منحصــر 
ســفید گــر نایینــی ) پســر (۲- ماشــااله  
ــی پســر ۳-غالمرضــا  ســفید  ســفید گرنایین
گرنایینــی پســر 4- اشــرف ســفید گرنایینــی 
دختــر 5-ســمیه  ســفید گرنایینــی دختــر6- 
منــور محققــی پــور نایینــی همســر اینــک بــا 
انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبور 
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 ــی باشــد ظــرف ی ــزد او م ــی ن متوف
ــه ایــن شــورا تحویــل  از تاریــخ نشــر آگهــی ب
دارد ، بدیهــی اســت بــا انقضــای مهلــت مقــرر 
گواهــی انحصــار وراثــت صــادر خواهــد شــد .   

م الف ۱56 
شــعبه ســوم حقوقــی شــورای حــل اختــالف 

شهرســتان ناییــن احمــد قاســمی

دادنامه 
کالســه پرونــده : 94-۱۱0۱شــماره دادنامــه 
: 409 مــورخ 95/4/۲۳مرجــع رســیدگی : 
ــان  ــالف  خواه ــل اخت ــورای ح ــعبه ۳5 ش ش
حســن آلویــی آدرس خوراســگان خ طالقانــی  

ــالد پ  ــور کوچــه می ــری پ کوچــه شــهید قدی
بوکالــت مســعود حبیبیــان  آدرس خ   ۳۳
ــوک  ــه  بل ــور پون ــع پ ــاد  مجتم ــعادت آب س
۲ طبقــه ۲  خوانــده مجتبــی افشــین پــور  
مجهــول المــکان خواســته : مطالبــه وجــه 
ــه  ــده ب چــک گردشــکار : پــس از ارجــاع پرون
ایــن شــعبه و ثبــت آن بکالســه فــوق و طــی 
ــورتی  ــه مش ــذ نظری ــی و اخ ــریفات قانون تش
اعضــا قاضــی شــورا ختــم رســیدگی را اعــالم 
و بشــرح زیــر مبــادرت بصــدور رای مــی نمایــد 
:در خصــوص دعــوی  قاضــی شــورا  رای   .
حســن آلویــی بــه وکالــت مســعود حبیبیــان 
بــه طرفیــت مجتبــی افشــین پــور به خواســته 
مطالبــه مبلــغ 84000000 ریــال  وجــه ســه 
فقــره چک بــه شــماره 948۷۲۲ و 948۷۳۷و 
940۲96۱40۱ عهــده بانــک ملــی ایــران  شــعبه 
ــی و  ــارات دادرس ــام خس ــر  انضم ــر کبی امی
خســارت تاخیــر تادیــه بــا توجــه بــه محتویات 
ــه  ــت وج ــدم پرداخ ــه ع ــده و گواهینام پرون
چــک از ناحیــه بانــک محــال علیــه و بــا توجــه 
ــیدگی  ــه رس ــان در جلس ــارات خواه ــه اظه ب
مورخــه95/4/۱۳ و دفاعیــات  غیــر موثــر  
خوانــده در جلســه رســیدگی شــورا و نظــر 
بــه اینکــه اصــل ســند تجــاری در یــد دارنــده 
چــک حکایــت ازمدیونیــت صــادر کننــده 
ــه  ــر ب ــدارد و نظ ــه وی ــتغال ذم ــور در اش و ظه
ــی کــه حکایــت  ــده دلیل ــه خوان اینکــه از ناحی
از پرداخــت وجــه چــک نمایــد ارائــه نگردیــده  
ــا  ــورتی اعض ــه مش ــه نظری ــه ب ــا توج ــذا ب فل
شــورا بــه شــرح صورتجلســه مورخــه95/4/۱۳ 
بــا احــراز اشــتغال ذمــه خوانــده و اســتصحاب 
دیــن و مســتندا بــه مــاده۱۱ قانــون شــوراهای 
ــون  حــل اختــالف و مــواد ۳۱0و ۳۱۱و۳۱۳ قان
تجــارت تبصــره الحاقــی مصــوب مجمــع 
تشــخیص مصلحــت نظــام بــه مــاده ۲ قانــون 
صــدور چــک و مــواد ۱98و5۱9و5۲۲ از قانــون 
آئیــن دادرســی مدنــی حکــم بــر محکومیــت 
ــار  ــغ هشــتاد و چه ــه پرداخــت مبل ــده ب خوان
میلیــون ریــال   بابــت اصــل خواســته و 
ــخ  ــه از تاری ــر و تادی ــارت تاخی ــت خس پرداخ
ــا ) 94/۱۲/۱0 و 94/۱۱/۱۲  ــید چک ه ــر رس س
و 94/۱۲/۱0  تــا زمــان اجــرای حکــم بــر 
ــک  ــه بان ــی از ناحی ــاخص اعالم ــاس ش اس
ــل و  ــه  وکی ــق الوکال ــت ح ــزی و پرداخ مرک
ــت  ــد و هف ــغ ص ــی   بمبل ــای دادرس هزینه ه
هــزار تومــان  در حــق خواهــان صــادر و اعــالم 
مــی نمایــد رای صــادره غیابــی و ظــرف مهلــت 
ــی  ــل واخواه ــالغ قاب ــس از اب ــت روز پ بیس
مهلــت  اتمــام  از  پــس  و  ایــن شــعبه  در 
ــد  ــل تجدی ــت روز قاب ــرف بیس ــی ظ واخواه
ــان  ــی اصفه ــی حقوق ــم عموم ــر در محاک  نظ

می باشد .
م الف ۲84 

قاضــی شــورای حــل اختــالف شــعبه ۳5 
حــوزه قضایــی اصفهــان 

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانــم / آقــا منصــور ســنائی نــژاد         دارای 
شــرح  بــه   ۱۱9۷ شناســنامه  شــماره 
دادخواســت بــه کالســه 606/96ح 54 از ایــن 
شــورا درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده 
و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان محمــد 
علــی ســنایی نــژاد     بــه شــماره شناســنامه 
۱0۳ در تاریــخ96/۳/4 در اقامتــگاه دائمــی 
ــوم  ــه آنمرح ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ــود ب خ
منحصــر اســت بــه : دو پســر و یــک دختــر و 
یــک همســر ۱-مســعود ســنائی نــژاد ش ش 
ــنائی  ــور س ــی ۲- منص ــد متوف 5۲۳0۷ فرزن
نــژاد ش ش ۱۱9۷ فرزنــد متوفــی۳- ناهیــد 
ســنائی نــژاد ش ش ۱4۲۱ فرزنــد متوفــی4- 
ربــاب مشــتاقیان  ش ش ۱۱98  همســر 
متوفــی اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی 
ــی  ــت آگه ــک نوب ــور را در ی ــت مزب درخواس
ــی دارد و  ــی اعتراض ــر کس ــا ه ــد ت ــی نمای م
یــا وصیتنامــه ای از متوفــی نــزد او مــی باشــد 
ظــرف یــک مــاه از تاریــخ نشــر آگهــی بــه این 
شــورا تحویــل دارد ، بدیهــی اســت بــا انقضــای 
ــت صــادر  ــرر گواهــی انحصــار وراث ــت مق مهل

خواهــد شــد .  
 م الف ۱۲۱50 

رئیــس شــعبه 54 مجتمــع شــماره ۳ شــورای 
حــل اختــالف اصفهان 

رونوشت آگهی حصر وراثت
پــور           ســلطانی   حســین  آقــا   / خانــم 
ــرح  ــه ش ــنامه ۳۷569 ب ــماره شناس دارای ش
دادخواســت بــه کالســه 605/96ح 54 از ایــن 
شــورا درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده 
و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان بیگــم آغا 
ــه شــماره شناســنامه  موســوی کاظمــی      ب
565 در تاریــخ96/۲/5 در اقامتــگاه دائمــی 
ــوم  ــه آنمرح ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ــود ب خ
منحصــر اســت ســه پســر و ســه دختــر 
۱- حســین ســلطانی پــور ش ش ۳۷569 
ــور  ــه ســلطانی پ ــی ال ــد  متوفــی ۲- ول فرزن
ــا  ــی۳- غالمرض ــد  متوف ش ش ۱۳68 فرزن
ســلطانی پــور ش ش ۷۱ فرزنــد  متوفــی4- 
ــد   ــور ش ش ۱49۱ فرزن ــلطانی پ ــه س فاطم
متوفــی5- رقیــه ســلطانی پــور ش ش ۱۳6۷ 
ــور  ــه  ســلطانی پ ــد  متوفــی6- معصوم فرزن
ــا انجــام  ش ش ۷0 فرزنــد  متوفــی اینــک ب
مزبــور  درخواســت  مقدماتــی  تشــریفات 
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 ــزد او مــی باشــد ظــرف ی ــی ن متوف
از تاریــخ نشــر آگهــی بــه ایــن شــورا تحویــل 
دارد ، بدیهــی اســت بــا انقضــای مهلــت مقــرر 
گواهــی انحصــار وراثــت صــادر خواهــد شــد .   

م الف ۱۲۱5۷ 
 ۳ شــماره  مجتمــع   54 شــعبه  رئیــس 

اصفهــان اختــالف  حــل  شــورای 

تذکر ناظر AFC به تیم های ایرانیهاشمیان، مربی زیر 17 ساله های  هامبورگ شد



پیشهناد فیلم

خواب تلخ

کارگردان: محسن امیریوسفی
نویسنده: محسن امیریوسفی

ــی،  ــن رحیم ــاس اســفندیاری، محس ــران: عب بازیگ
ــوری، اصغــر کاظمــی ــه ان ــر قصــری، یدال دلب

 خالصه داستان فیلم
 پیرمــرد مرده شــوری پــس از یــک عمــر کار در 
ــرگ  ــان م ــه زم ــه ب ــد ک قبرســتان احســاس می کن

ــت. ــده اس ــک ش ــودش نزدی خ
ــاخته  ــن س ــخ« اولی ــواب تل ــینمایی »خ ــم س فیل

محســن امیریوســفی اســت.
دبــورا یانــگ منتقــد ورایتــی »خــواب تلــخ« را اولین 
کمــدی ســیاه ســینمای ایــران دانســت کــه برخــاف 
ــاز  ــره ای طن ــان، چه ــی آن زم ــر فیلم هــای ایران دیگ

از مــردم ایــران نشــان می دهــد. 
»خــواب تلــخ« جایــزه ویــژه بخــش دوربیــن 
ــه  ــش دوهفت ــوان از بخ ــگاه ج ــزه ن ــی و جای طای
و   ۲۰۰۴ کــن  فیلــم  جشــنواره  کارگردان هــای 
همچنیــن جایــزه اســکندر طائــی و جایــزه بهتریــن 
جایــزه  یونــان،  تســالونیکی  تماشــاگران  فیلــم 
ــو  ــن( ژن ــی منتقدی فیپرشــی )فدراســیون بین الملل
ــای  ــنواره والدیوی ــن جش ــزه منتقدی ــوئیس، جای س
ــم در  ــن فیل ــرده اســت. ای شــیلی و ... را کســب ک
مــاردل  ادینبــورگ، لس آنجلــس،  جشــنواره های 
پاتــا، ژنــو، نانــت، مونتــرال، شــیکاگو، دبــی و... بــه 

ــت.  ــده اس ــش درآم نمای
فیلــم »خــواب تلــخ« در جشــنواره فیلــم فجــر 
ســال 8۲ پذیرفتــه نشــد؛ امــا در ســال 83 توســط 
علیرضــا رضــاداد، رئیــس وقــت بنیــاد فارابــی، مــورد 
ــنواره  ــور در جش ــرای حض ــت و ب ــرار گرف ــر ق تقدی
فجــر ســال 83 )بخــش خــارج از مســابقه( دعــوت                            

شــد.

حرف و نقل

 اصغــر همــت، مدیــر عامــل خانــه تئاتــر، گفــت: با 
کمــک صنــدوق اعتبــاری هنــر و لطفــی کــه معاونــت 
هنــری بــه مــا کــرد، شــرایط ویــژه ای بــرای اعضــای 
ــاس و  ــن اس ــر ای ــه ب ــده ک ــم ش ــر فراه ــه تئات خان
ــه  ــتیم یاران ــی توانس ــای صنف ــال پیگیری ه ــه دنب ب
بیشــتری بــرای حــق بیمــه ای کــه اعضــا می پردازنــد 

دریافــت کنیــم.
ــی  ــریال های »تنهای ــنده س ــا، نویس ــد عنق  حام
مجموعــه  نــگارش  از  یخــی«،  »قلــب  و  لیــا« 
جدیــدی بــرای تلویزیــون بــا عنــوان »حرمــت« 
خبــر داد و قصــه ایــن ســریال را بازگشــت بــه دوران 
ــوان                 ــدر عن ــگاه پ ــت جای ــا و اهمی گذشــته خانواده ه

ــرد. ک
 مســتند سیاســی »انتهــای خیابــان پاســتور« بــه 
ــی روز یکشــنبه یکــم  ــی محســن خان جهان کارگردان
مردادمــاه در کتابخانــه مرکــزی مــورد نقــد و بررســی 

ــرد. ــرار می گی ق
 حســین کیانــی، نویســنده و کارگــردان تئاتــر 
ــی  ــد تاریخی نویس ــه می توان ــری ک ــا هن ــت: تنه گف
را از ابتذالــی کــه دچــار آن شــده، نجــات دهــد 
نمایشنامه نویســی اســت؛ چــون فیلم هــا و ســریال های 

ــت. ــخ اس ــل تاری ــا جع ــن روزه ــبه تاریخی ای ش
ــد«  ــد هنرمن ــر، ص ــد اث ــتانی »ص ــداد تابس  روی
ــی ام  ــی س ــال متوال ــن س ــت و پنجمی ــرای بیس ب
تیــر در گالــری گلســتان افتتــاح شــد و در روز 
افتتاحیــه بــه فــروش ۱۲۵ میلیــون تومانــی دســت                    

ــت. یاف
ــرای  ــرای اج ــاش ب ــه ت ــاره ب ــا اش ــرج راد ب  ای
نمایــش »در گــوش ســالمم زمزمــه کــن« همزمــان 
بــا ســالروز تولــد زنده یــاد جعفــر والــی، اعــام کــرد 
کــه قصــد دارد نمایــش »دکتــر کنــوک« را در مقــام 

ــرد. ــه بب کارگــردان روی صحن
ــده  ــر برن ــی، بازیگ ــن اسپیس ــت کوی ــرار اس  ق
ــد  ــی جدی ــم بیوگرافیک ــک فیل ــکار، در ی ــزه اس جای
محصــول نتفلیکــس نقــش »گــور ویــدال« نویســنده 
ــام دارد، در  ــور« ن ــه »گ ــم ک ــن فیل ــد. ای ــازی کن را ب

ــه اســت. ــا در دســت تهی ــال حاضــر در ایتالی ح
 »ایــران، رؤیــای رنگیــن جــاده ابریشــم« بــه 
عنــوان شــعار حضور ایــران در بیســت و چهارمیــن دوره 
نمایشــگاه کتــاب پکــن به عنــوان مهمــان ویژه توســط 
مدیــر عامــل مؤسســه نمایشــگاه های فرهنگــی ایــران 

معرفــی شــد.
دوره  پنجمیــن  داوران  از  فرجــاد کــه  مونــا   
ــاره  ــا اش ــود، ب ــوره ب ــر س ــه ای تئات ــنواره منطق جش
بــه اینکــه »داوری کاری بســیار دشــوار و مســئولیت  
اســت«، گفــت: اگــر داوری بخواهــد بــر اســاس 
ــد، بایــد احســاس قلبــی اش را  عدالــت قضــاوت کن
کنــار بگــذارد و آن زمــان متوجــه می شــود کــه چقــدر 
ــه داشــته  ــی ک ــر انتخاب ــن کار ســخت اســت و ه ای
ــت  ــدادی را ناراح ــحال و تع ــده ای را خوش ــد، ع باش

می کنــد.
 »دلرباعی هــا«، مجموعــه ای از رباعیــات طنزآمیــز 

بهاءالدین خرمشــاهی منتشــر شــد.

کوتاه اخبار 

»نرگس مست« آماده نمایش شد
ــن  ــاره آخری ــده ســینما، درب ــدهللا اســفندیاری، تهیه کنن عب
وضعیــت فیلــم ســینمایی »نرگــس مســت« بــه کارگردانی 
جال الدیــن ُدری گفــت: تمــام کارهــای فنــی ایــن اثــر بــه 
پایــان رســیده و آمــاده نمایــش شــده اســت و مــا بــرای 

ــم.  ــه نمایــش اقــدام کرده ای کســب پروان
وی افــزود: در حــال مذاکــره بــا دفاتــر پخــش بــرای اکران 
ایــن اثــر هــم هســتیم و بــه نظــرم بهتریــن زمــان نمایــش 
عمومــی »نرگــس مســت« اواخــر تابســتان و اوایــل 
پاییــز اســت؛ زیــرا بــا توجــه بــه اینکــه ایــن فیلــم دربــاره 
موســیقی اســت، بهتــر اســت کــه پــس از روزهــای محــرم 

اکــران شــود. مهــر

»کاج های موذی« منتشر شد
»کاج هــای مــوذی«، مجموعــه شــعری زیــر عنــوان 
»پریســکه« اســت کــه به تازگــی از ســید حســن حســینی 
ــاد منتشــر شــده اســت. ایــن کتــاب در ۶۶ صفحــه  تیل آب
بــه قیمــت ۶۰۰۰ تومــان و بــا شــمارگان ۱۰۰۰ نســخه توســط 

ــه چــاپ رســیده اســت.  انتشــارات دوات معاصــر ب
ــم علی رضــا بهرهــی  ــه قل ــه ب ــه ک ــن مجموع ــه ای در مقدم
نوشــته شــده، آمــده اســت: »شــعر پریســکه، شــعر امــروز 
ــد در کارنامــه شــعرای امــروز  اســت و شــعر امــروز را بای

ــرد. ــت وجو ک جس
ــعرای  ــته از ش ــاد از آن دس ــینی تیل آب ــن حس ــید حس س
جــوان و نوپــردازی اســت کــه پــس از چنــد ســال تجربــه 
ســرایش شــعر نــو، به ویــژه شــعر کوتــاه، در روزهــای اولیــه 
ــزرگ  ــواده ب ــع خان ــه جم ــکه ب ــعر پریس ــکل گیری ش ش

پریسکه ســرایان پیوســت. 
توجــه بــه مضامیــن اجتماعــی و برگرفتــه از زندگــی روزمره 
بــا زبانــی ســهل ممتنــع کــه بــا الیــه ای زیرپوســتی از درد و 
رنــج پنهــان همــراه اســت، ســاختار اصلــی پریســکه های 

وی را تشــکیل می دهــد.« ایبنــا

 برگزاری کارگاه »کارتون« 
در خانه هنرمندان

روز  بــا محوریــت  ورکشــاپ کارتــون  کیمیای وطن

ــان  ــدان اصفه ــه  هنرمن ــاه در خان ــوم مردادم ــگار، س خبرن
ــه  ــدام ب ــان اق ــور اصفه ــه  کاریکات ــود. خان ــزار می ش برگ
برگــزاری یــک ورکشــاپ کارتونــی بــه مناســبت روز 

خبرنگار کرده است. 
در ایــن ورکشــاپ موضوعاتــی مثــل شــهروند خبرنــگاری، 
خبرنــگاری در فضــای مجــازی، اخبــار بــدون مــرز و 
خطــرات خبرنــگاری مطــرح می شــود و عــاوه بــر اهــدای 
ــه طرح هــای  جوایــزی از ســوی حــوزه  هنــری اصفهــان ب
منتخــب، نمایشــگاهی از ایــن آثــار نیــز در آینــده ای نزدیک 

برگــزار خواهــد شــد. 
ــن کارگاه  ــرای شــرکت در ای ــدان ب ــی اســت عاقه من گفتن
بایــد طرح هــای اولیــه و اتودهــای خــود را پیــش از 
ــر را  ــد و وســایل اجــرای اث برگــزاری ورکشــاپ آمــاده کنن

ــه همــراه داشــته باشــند.  ــا خــود ب ــز ب نی
ایــن کارگاه، سه شــنبه، ســوم مردادمــاه، رأس ســاعت ۱۷ 

در خانــه  هنرمنــدان اصفهــان برگــزار می شــود.

عکاسی

مهرداد افسری به کانون عکس اصفهان می آید
ــور  ــرح کش ــتادان مط ــوت از اس ــت های دع کیمیای وطن در سلسله نشس

ــاه  ــنبه ۴ مردادم ــان چهارش ــان اصفه ــینمای جوان ــن س ــس انجم ــون عک کان
میزبــان »مهــرداد افســری« اســت. مهــرداد افســری، عــکاس، مستندســاز و 
ــی  ــدرک کارشناس ــت. م ــوی اس ــد ۱3۵۶ در خ ــی متول ــت ایران ــو آرتیس ویدئ
عکاســی را در ســال ۱3۷۹ و کارشناســی ارشــد عکاســی خود را در ســال ۱38۵ 
از دانشــگاه هنــر تهــران دریافــت کــرد. او ۱۴ ســال ســابقه تدریــس در 
دانشــگاه های هنــر را دارد و عضــو افتخــاری انجمــن هنرمنــدان ایــران اســت. 
از ســال ۱3۷۹ تاکنــون ۱۴ نمایشــگاه انفــرادی در گالری هــای مختلــف از 
ــری محســن ۱3۹۴، »هــر آنچــه کــه دیگــر  ــزرگ« گال ــه: »بعــد از مادرب جمل
نیســت« گالــری محســن ۱3۹3، »آمریــکا گســتره معلــق« گالــری محســن 
ــاه   ــاهنامه ش ــاد ۱3۹۰، »ش ــری اعتم ــت« گال ــدس بخ ــه مق ۱3۹۲، »هندس
اثــر ۱38۶،  بایکرومــات« گالــری  اثــر ۱388، »گام  طهماســب« گالــری 
»عکاســی بــه  مثابــه اســطوره« گالــری راه ابریشــم ۱38۴، »مناظــر جــاده ای« 
گالــری اثــر ۱38۱ و … برگــزار کــرده اســت. آثــار او در بیــش از 8۰ نمایشــگاه و 
ــکا، امــارات،  ــران، آلمــان، آمری ــری از ســال ۱3۷8 در کشــورهای ای حــراج هن
لیتوانــی، اســپانیا، ایتالیــا، اســلوونی، ترکیــه، گرجســتان، فرانســه، انگلســتان، 
ــر معاصــر  ــو فرانســه، هن ــس فت ــا، پاری ــز ایتالی ــال ونی ــه در بین ــروژ، از جمل ن
اســتانبول، مــوزه کویینــز آمریــکا، مــوزه هنرهــای معاصــر گرجســتان، دانشــگاه 
ــی و  ــوزه  طراح ــپانیا، م ــا اس ــا صوفی ــی رین ــوزه مل ــدن، م ــتر لن ــت منیس وس

معماری موا، لیوبلیانا، اسلوونی و … به نمایش درآمده است. 

تئاتر

»اوبو شاه« را در فرشچیان مالقات کنید
تئاتــر »اوبوشــاه« بــه نویســندگی آلفــرد ژاری و کارگردانــی و دراماتــورژی 
اســماعیل موحــدی از یکــم تــا پانزدهــم مردادمــاه در مجتمــع فرهنگی هنــری 
فرشــچیان روی صحنــه مــی رود. تئاتــر »اوبوشــاه« کــه ســال گذشــته بــه عنوان 
ــگ و  ــار از ســوی دانشــگاه فرهن ــرای نخســتین ب ــان و ب ــده  اصفه ــا نماین تنه
ــود  ــه ب ــگاهی راه یافت ــر دانش ــی تئات ــنواره  بین الملل ــتمین جش ــه بیس ــر ب هن
اکنــون بــرای اجــرا در مجتمــع فرهنگی هنــری فرشــچیان آمــاده شــده اســت. 
اســماعیل موحــدی، کارگــردان ایــن نمایــش، دربــاره جزئیــات آن گفــت: جــواد 
ذوالفقــاری ترجمــه  متــن ایــن نمایشــنامه را بــر عهــده داشــته و دراماتــورژی آن 
را بنــده انجــام داده ام. در متــن اصلــی بیــش از بیســت یــا ســی کاراکتــر وجــود 

داشــت کــه در بازنویســی، ایــن کاراکترهــا را محــدود کــرده ام.
ــخ روی می دهــد و  ــا مطب ــک آشــپزخانه ی ــزود: داســتان نمایــش در ی وی اف
بدیــن شــکل اســت کــه آشــپزها داســتان بــه قــدرت رســیدن »اوبــو« را بــرای 

ــد. ــان می کنن ــر بی یکدیگ
گفتنــی اســت در ایــن نمایــش بازیگرانــی چــون محمدرضــا قاســمی، حمیــد 
ــارانی نژاد  ــد س ــرادی زاده و محم ــا م ــودی، رض ــارف محم ــیچانی، ع ــرد س ک

ــد. ــش می کنن ــای نق ایف
ــا تهیــه  بلیــت از ســایت  ــرای دیــدن ایــن نمایــش می تواننــد ب عاقه منــدان ب
پارتــاک تیکــت یــا بــه صــورت حضــوری از ۱ تــا ۱۵ مردادمــاه، هــر شــب رأس 
ســاعت ۲۰:3۰ بــه ســالن کوچــک مجتمــع فرهنگی هنــری فرشــچیان مراجعــه 

کننــد. ایمنــا

موسیقی

»سی« کم فروشی نمی کند
کارگــردان کنســرت تئاتر »ســی« بــا تاکیــد بــر اینکــه در ایــن پــروژه نبایــد 
ــی  ــن ویژگ ــت: مهم تری ــرد، گف ــاد ک ــر ایج ــیقی و تئات ــن موس ــیم بندی بی تقس
»ســی« در ایــن اســت کــه مخاطــب را بــا یــک پدیــده جــذاب روبــه رو می کنــد؛ در 

ــت.  ــرده اس ــی نک ــه کم فروش ــاظ اندیش ــه لح ــه ب ــن اینک عی
کنســرت تئاتر »ســی«، یــک پــروژه چنــد رســانه ای از همایــون شــجریان و ســهراب 
پورناظــری، بــه کارگردانــی علی اصغــر دشــتی بــا نویســندگی نغمــه ثمینــی اســت 
ــتم  ــه، رس ــاهنامه زال و روداب ــتان های ش ــتان از داس ــه داس ــاس س ــر اس ــه ب ک
و اســفندیار و رســتم و ســهراب از ۱۵ مردادمــاه در مجموعــه  فرهنگی هنــری 
ســعدآباد اجــرا می شــود. در ایــن پــروژه بازیگرانــی همچــون ســحر دولتشــاهی، 
مهــدی پاکــدل، صابــر ابــر، بانیپــال شــومون و حســین صوفیــان حضــور دارنــد و 

امیرحســین ماحــوزی هــم اثــر را دراماتــورژی کــرده اســت. 
ــکاری  ــه هم ــن ســؤال ک ــه ای ــروژه، در پاســخ ب ــن پ ــردان ای ــر دشــتی، کارگ اصغ
ــان کــرد: در ایــن  ــروژه از کجــا شــروع شــد، بی ــر در ایــن پ بیــن موســیقی و تئات
پــروژه بــه طــور مشــخص مــن شــروع کننده نبــودم و انجــام ایــن کار پیشــنهادی 
ــود. تصمیــم بــر همنشــینی  از ســمت ســهراب پورناظــری و همایــون شــجریان ب
ــود  ــا موضــوع داســتان های شــاهنامه ب ــگ ب ــر و ویدئومپین ــن موســیقی، تئات بی
و مــن بــا یــک پیشــنهاد مواجــه شــدم و ســعی کــردم خــودم را بــا آن پیشــنهاد 
تنظیــم کنــم. وی اضافــه کــرد: در حــال حاضــر همکاری هــای همایــون شــجریان 
ــذب  ــود ج ــه خ ــوان را ب ــل ج ــان نس ــتره ای از مخاطب ــری گس ــهراب پورناظ و س

کــرده اســت. مهــر
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برنامــه محبــوب »تخــت گاز« تــا پیــش 
برنامــه  محبوب تریــن  شــدن،  تعطیــل  از 
تلویزیونــی جهــان بــود. ایــن برنامــه ســال ها 
بــا اختــاف فــراوان نســبت بــه رقبــا در صــدر 
شــوهای تلویزیونــی قــرار داشــت. جرمــی 
کارکســون، جیمــز مــی و ریچــارد همونــد 
ــخصیت های  ــده ترین ش ــا از شناخته ش تقریب
تلویزیونــی جهــان بــوده و محبوبیتشــان را 
ــت گاز«  ــه »تخ ــون برنام ــال مدی ــام و کم تم

ــتند.  هس
ســال  در  مجموعــه  ایــن  ســری  اولیــن 
ــال  ــا س ــش آن ت ــد و پخ ــاخته ش ۱۹۷۷ س
ــل  ــه دلی ــت ب ــا در نهای ــه داشــت ت ۲۰۱۵ ادام
ــده  ــون و تهیه کنن ــی کارکس ــک کاری جرم کت
ــان رســید.  ــه پای ــرای همیشــه ب پخــش آن ب
ــام  ــا ن ــه ب ــن برنام ــد ای ــری جدی ــه س )البت
»گرنــد تــور« هم اکنــون در حــال تولیــد و 

ــت.( ــش اس پخ
 بــر اســاس آمارهــا برنامــه »تخــت گاز« زمان 
ــده داشــت  پخــش حــدود 3۵۰ میلیــون بینن
ــی  ــش غیرقانون ــه پخ ــه ب ــا توج ــه ب ــه البت ک
ایــن برنامــه در بســیاری از کشــورها می تــوان 
گفــت بیننــدگان آن بســیار بیشــتر از آمارهــای 

ــت.  ــوده اس ــده ب ارائه ش
برنامــه »تخــت گاز« در بیــش از ۲۰۰ کشــور بــه 
ــای  ــد و برنامه ه ــش ش ــمی پخ ــورت رس ص

متعــددی از روی ایــن مجموعــه موفــق در 
ــن  ــد؛ همی ــاخته ش ــف س ــورهای مختل کش
دالیــل کافــی بــود تــا در کشــورمان هــم 
ــه ای مشــابه  ــر ســاخت برنام ــه فک ــده ای ب ع

ــد.  بیفتن
ایــده ســاخت برنامــه ای مشــابه »تخــت گاز«، 
ــا  ــا ب ــود؛ ام ــرح ب ــون مط ــا در تلویزی مدت ه
ــکان  ــچ گاه ام ــه هی ــت برنام ــه ماهی ــه ب توج

ســاخت پیــدا نکــرد. 
ســرانجام نیــز ماننــد بســیاری از برنامه هــای 
ســاخت  فکــر  بــه  عــده ای  این چنینــی 
نمایــش  شــبکه  در  مشــابه  مجموعــه ای 

خانگــی افتادنــد.
 گاراژ 888

ــوان »اســب  ــا عن ــه ب ــن مجموع ــود ای ــرار ب ق
بخــار« بــه نقــد و بررســی عملکــرد خودروهــا 

ــردازد.  بپ
ــای  ــش و قوس ه ــس از ک ــال پ ــن ح ــا ای ب
فــراوان، مجموعــه »گاراژ 888« تولیــد و روانــه 
ــد. »گاراژ  ــی ش ــش خانگ ــبکه نمای ــازار ش ب
888« یــا همــان »تخــت گاز« وطنــی بــا 
ــان زاده و نیمــا طیبــی )کــه  اجــرای علــی قرب
ــاز  ــت( آغ ــز هس ــه نی ــدگان برنام از تهیه کنن
شــد. البتــه مانــی حــدادی، نویســنده قدیمــی 
هفته نامــه »دنیــای خــودرو«، نیــز بــه عنــوان 
و  می کنــد  همراهــی  را  کارشــناس، گــروه 
می تــوان حــدس زد اطاعــات کارشناســی 
ــه شــده اســت.  ــا توســط او تهی ــه قطع برنام

گاز«  »تخــت  ســبک  بــه  برنامــه  ایــن 
ــر  ــا ب ــد ت ــوت می کن ــز دع ــی را نی میهمان های

جذابیــت برنامــه بیفزایــد.
 تقلید

ــتی  ــد کار درس ــازی تقلی ــد در برنامه س هرچن
نیســت، امــا تقلیــد از برنامــه موفقــی ماننــد 
بــه  بزرگــی  عیــب  چنــدان  »تخــت گاز« 
حســاب نمی آیــد؛ بــه گونــه ای کــه حتــی 
در آمریــکا کــه غــول برنامه ســازی جهــان 
بــه شــمار مــی رود، برنامــه »تخــت گاز« 
ــت و  ــاخت اس ــال س ــه در ح ــت ک مدت هاس
تقریبــا از تمــام المان هــای برنامــه اصلــی نیــز 

ــت.  ــده اس ــتفاده ش در آن اس
ــوم  ــم و رس ــم رس ــد ه ــال تقلی ــن ح ــا ای ب
ــد  ــه تقلی ــرار ب ــر ق ــود را دارد و اگ ــاص خ خ
اســت، بایــد تــا جــای ممکــن اثــر باکیفیــت 
تولیــد شــود؛ امــا »گاراژ 888« بــه هیــچ 
ــت  ــه »تخ ــای برنام ــد و اندازه ه ــوان در ح عن
ــچ  ــه هی ــه ب ــای برنام گاز« نیســت. مجری ه
 عنــوان ظرافــت و جســارت جرمــی کارکســون 
و  تجربه هــای عجیــب  در  را  و همکارانــش 
ــا  ــه اساس ــر اینک ــاف ب ــد؛ مض ــب ندارن غری
هیــچ تهیه کننــده ای در ایــران امکانــات مالــی 
ــدارد.  ــی ن ــه ای این چنین ــاخت برنام ــرای س ب
تولیــد هــر قســمت از »تخــت گاز« میلیون هــا 
دالر هزینــه دارد؛ هــر چنــد ایــن هزینه هــا 
ــه  ــی ب ــه رقم ــن برنام ــروش ای ــل ف در مقاب
ســاخت  کل  در  امــا  نمی آیــد،  حســاب 
هزینه بــر  بســیار  این چنینــی  برنامــه ای 
اســت و بــا توجــه بــه امکانــات محــدود 
ــریال  ــم و س ــاخت فیل ــرمایه گذاری در س س
ــاخت  ــرای س ــی ب ــن هزینه های ــکان چنی ام
شــبکه  در  هــم  آن  تلویزیونــی  مجموعــه 

نیســت. امکان پذیــر  خانگــی  نمایــش 
 چرا »گاراژ 888« جذاب نیست؟

»گاراژ 888« بیــش از اینکــه اتفاقــات جــذاب 
گفت وگومحــور  برنامــه ای  باشــد،  داشــته 

ــت  ــذاب اس ــدان ج ــری نه چن ــان دو مج می
ــه دنیــای ماشــین ها  ــد ب کــه بیشــتر عاقه من

هســتند. 
ــت  ــه »تخ ــت برنام ــده موفقی ــل عم در مقاب
گاز«، به ویــژه در ســری آخــر کــه از ســال 
بــه دلیــل رفتارهــا و  ۲۰۰۲ پخــش شــد، 

گفتارهــای مجریــان برنامــه اســت. 
ــا کارهــای عجیــب و  مجریــان »تخــت گاز« ب
ــد  ــی چن ــد و حت ــیب دیدن ــا آس ــب باره غری
بــاری هــم در کشــورهای مختلــف دســتگیر و 

از آنجــا اخــراج شــدند. 
ــت »تخــت گاز«  ــم موفقی ــل مه ــر دالی از دیگ
تنــوع برنامــه اســت. ایــن برنامــه در هــر 
ــف  ــای مختل ــاهد ماجراجویی ه ــمت، ش قس
مختلــف  کشــورهای  در  گــروه   اعضــای 

است. 

برنامه ســازان »تخــت گاز« بــرای ســاخت 
هــر فصــل از ایــن برنامــه، تقریبــا بــه نصــف 
حالــی  در  ایــن  می کردنــد؛  ســفر  جهــان 
اســت کــه »گاراژ 888« حتــی از نشــان دادن 
ــز  ــران نی جاذبه هــای طبیعــی و جاده هــای ای

ــوان اســت. نات
دربــاره »گاراژ 888« بایــد گفــت ایــن برنامــه 
اعضــای گــروه،  تــاش همــه  بــا وجــود 
جذابیــت  فاقــد  و  کســالت بار  برنامــه ای 

ــان زاده  ــی قرب ــم و آرام عل ــره مای اســت. چه
ــا  بیشــتر مناســب برنامه هــای ادبــی اســت ت
برنامــه ای دربــاره خــودرو، آن هــم بــه ســبک 

»تخــت گاز«. 
اساســا به دلیــل امکانــات ایــران و خودروهای 
وطنــی کــه خــط قرمــز خودروســازان محتــرم 
هســتند، حــرف زدن دربــاره خــودرو در کشــور 

ممکــن نیســت. 
باشــید،  بــوده  »تخــت گاز«  بیننــده  اگــر 
برنامــه  ایــن  در  کــه  دیده ایــد  حتمــا 
نقدهــای  خــودرو  ســازنده  نــام  از  فــارغ 
حتــی  ســازندگان،  علیــه  تیــزی  و  تنــد 
ســازندگان بریتانیایــی مطــرح شــده و گاه 
خودروســازان  ایــن  مطــرح  خودروهــای 
امــا  می شــود؛  گرفتــه  تمســخر  بــاد  بــه 
 آیــا چنیــن چیــزی در ایــران امکان پذیــر 

است؟
نمی تــوان گفــت در ایــران ســاخت برنامــه 
دربــاره خــودرو غیرممکــن اســت؛ امــا ســاخت 
برنامــه بــا اســتانداردهای »تخــت گاز« در 

ــا فعــا میســر نیســت.  کشــور م
بــا ایــن حــال ایــران جاده هــای شــگفت انگیز 
ــب  ــر در قال ــه اگ ــری دارد ک ــر بی نظی و مناظ
ســفرهای خودرویــی بــه تصویــر کشــیده 
ــد.  ــذاب باش ــاده ج ــد فوق الع ــود، می توان ش
اگــر برنامه ســازان مــا بــه جــای تمرکــز 
بــر جاده هــا  را  تمرکــز خــود   بــر خــودرو 
شــمال  شــاید  بگذارنــد،  طبیعت گــردی  و 
ایــران از هجــوم ایــن حجــم از مســافر نجــات 
ــه  ــان متوج ــیاری از هموطن ــد و بس ــدا کن پی
شــوند کــه زیبایــی ایــران تنهــا در شــمال 

ــت.  ــده اس ــه نش خاص
ــد حتــی در توســعه  چنیــن برنامــه ای می توان
ــد و راه را  ــر باش ــز مؤث ــور نی ــگری کش گردش
ــاط  ــگری در نق ــت گردش ــعه صنع ــرای توس ب
ایــران  شناخته شــده  کمتــر  و  دورافتــاده 

ــد.  ــم کن فراه

کارگاه هــای »انتقــال تجربــه« از ســوی دفتر  کیمیای وطن

ــان  ــور فیلمنامه نویســان و کارگردان ــا حض ــی ســینما ب تخصص
ــاه، در  ــر م ــنبه های اول ه ــاه ش ــور، از ۷ مردادم ــرح کش مط

کتابخانه  مرکزی شهرداری اصفهان برگزار می شود. 
کانــون فیلمنامه نویســان دفتــر تخصصــی ســینما وابســته بــه 
ــه زمســتان  ــان ک ســازمان فرهنگی تفریحــی شــهرداری اصفه
ســال گذشــته نخســتین دوره نشســت های تحلیلی آموزشــی 
فنــون فیلمنامه نویســی را برگــزار کــرده بــود، اکنــون بــا هــدف 
تمرکــز بــر حــوزه  »فیلمنامــه« اقــدام بــه برگــزاری کارگاه هایــی 
ــون  ــکیل »کان ــی آن تش ــه« و در پ ــال تجرب ــوان »انتق ــا عن ب

ــت.  ــرده اس ــان« ک فیلمنامه نویس
در ایــن کارگاه مدرســانی چــون امــرهللا احمدجــو، رســول 
ــعید  ــت هللا، س ــد نعم ــعدیان، حمی ــون اس ــی، همای صدرعامل
ــار  ــت، مازی ــادی مقدم دوس ــری،  ه ــا گوه ــی، محمدرض عقیق

میــری، امیــر عربــی و محمدحســین مهدویــان حضــور خواهند 
داشــت.

ــن  ــزاری ای ــام و برگ ــات ثبت ن ــوص جزئی ــون درخص ــن کان ای
کارگاه، مــوارد زیــر را برشــمرده اســت: ۱- زمــان برگــزاری 
برنامــه شــنبه های اول هــر مــاه اســت و از ۷ مردادمــاه 
جلســات آغــاز خواهــد شــد. ۲- هزینــه دوره بــرای 8 جلســه 
ــه  ــره: هزین ــت. تبص ــان اس ــزار توم ــغ ۲۰۰ ه ــاعته مبل ۴ س
ــت.  ــان اس ــزار توم ــه ای ۴۰ ه ــات تک جلس ــور در جلس  حض
3- بــر اســاس شــرایط عضویــت، همــراه داشــتن کپــی مدرک 
دانشــگاهی یــا ســینمای جــوان بــه همــراه فیلــم خــود بــرای 
ــن  ــرای شــرکت در ای ــدان ب ــی اســت. عاقه من ــام الزام ثبت ن
ــوزش  ــور آم ــد ام ــه واح ــد ب ــت دارن ــرداد فرص ــا 3 م کارگاه ت
دفتــر تخصصــی ســینما واقــع در طبقــه  دوم زیریــن کتابخانــه  

مرکــزی شــهرداری اصفهــان مراجعــه کننــد.

فیلــم ســینمایی »ســاعت ۵ عصــر« بــه نویســندگی و 
ــری اکــران خــود را در ســینماهای  ــران مدی ــی مه کارگردان
ســاحل، فلســطین، ســپاهان و پردیــس ســینمایی چهارباغ 

آغــاز کــرده اســت. 
ــران  ــی مه ــدی اجتماع ــن کم ــر«، تازه تری ــاعت ۵ عص »س
مدیــری اســت. داســتان فیلــم در ســال ۱3۹۲ اتفــاق 
افتــاده و بــا فضایــی مــدرن آغــاز می شــود. مهــرداد پرهــام 
ــه  ــل دادگســتری اســت ک ــک وکی )ســیامک انصــاری(، ی
بــه تنهایــی در شــمال شــهر تهــران زندگــی می کنــد. 
ــد  ــت و او بای ــل اس ــغول تحصی ــه مش ــزدش در فرانس نام
بــرای پرداخــت قســط بانکــی تــا رأس ســاعت ۵ خــود را 
بــه شــعبه بانــک برســاند تــا خانــه اش را از مصــادره شــدن 
توســط بانــک نجــات دهــد. در ایــن میــان اتفاقــات زیــادی 
ــد داســتان را شــکل می دهــد و  ــه رون ــد ک ــرای او می افت ب

هــر کــدام نشــانگر معضــات اجتماعــی و ناهنجاری هایــی 
ــاید  ــم و ش ــر و کار داری ــا س ــا آن ه ــر روز ب ــه ه ــت ک اس
برایمــان عــادی شــده اســت؛ از حضــور و هجمــه مــردم در 
ــا شــرایط نامســاعد ســفرهای  ــرای ســوار شــدن ت متــرو ب

درون شــهری و بیمارســتان های کشــور و ... . 
مدیــری در ایــن فیلــم ســعی کــرده مشــاغل و رفتارهــای 
ــش  ــه نمای ــف را ب ــای مختل ــرایط و جایگاه ه ــردم در ش م
بگــذارد و آن هــا را بــه چالــش بکشــد؛ نکتــه ای کــه در ایــن 
میــان خــط اصلــی داســتان را شــکل می دهــد، اتفاقــات بــد 
ــه نظــر  پی درپــی بــرای شــخصیت اول فیلــم اســت کــه ب
می رســد مدیــری پــس از ســال ها کار در تلویزیــون و شــبکه 
ــم  ــک فیل ــا ی ــته ب ــار می خواس ــن ب ــی، ای ــش خانگ نمای
اســتندآپ های  در  را کــه  کمدی اجتماعــی، حرف هایــی 

ــه نمایــش بگــذارد. ایمنــا برنامــه »دور همــی« مــی زده، ب
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ژانر عکاسی

عکاسی ماکرو
عکاســی ماکــرو یــا تصویــر بــرداری ماکــرو نوعــی 
ــول از  ــور معم ــه ط ــک، ب ــای نزدی ــی از نم عکاس
ــیک  ــور کالس ــه ط ــت؛ ب ــک اس ــوژه های کوچ س
ــر  ــرو بزرگ ت ــر ماک ــک تصوی ســوژه موجــود در ی
ــوده  ــو ب ــر روی نگاتی ــت ب ــدازه آن در طبیع از ان
ــرداری  ــروزه تصویرب ــکل ام ــر ش ــه ه ــت. ب اس
ماکــرو، تهیــه تصویــر از ســوژه در ابعــاد بزرگ تــر 
و واضح تــر از آن چیــزی اســت کــه در حیــات 
دیــده می شــود. لنزهــای ویــژه ماکــرو اختصاصــا 
بــرای نزدیــک شــدن زیــاد بــه ســوژه و جلوگیــری 

ــده اند.  ــی ش ــر طراح ــکل تصوی ــر ش از تغیی

ــت  ــز دارای قابلی ــو نی ــای تله فت ــی از لنزه بعض
ماکــرو هســتند کــه بــا ترکیــب اپتیکــی ویــژه ای 
ــد در شــرایط بســیار نزدیــک  ــد، می توانن کــه دارن
ــد. یکــی از  ــز روی آن فوکــوس کنن ــه ســوژه نی ب
مزایــای دوربین هــای دیجیتــال ایــن اســت 
ــا  ــرو ب ــه عکاســی ماک ــادر ب ــه بیشــتر آن هــا ق ک

ــتند.  ــوب هس ــت خ کیفی
در بعضــی از انــواع دوربین هــا، ایــن امــکان 
وجــود دارد کــه تــا حــد بســیار زیــادی بــه ســوژه 
ــای  ــی دوربین ه ــی در بعض ــوند؛ ول ــک ش نزدی
دیگــر از زوم بــرای پــر کــردن کادر و بــزرگ 
ــی  ــور کل ــه ط ــود. ب ــتفاه می ش ــوژه اس ــردن س ک

در عکاســی ماکــرو، ســرعت شــاتر بســیار پاییــن 
ــرای  ــم ب ــه محک ــک پای ــتفاده از ی ــت و اس اس
ــای  ــت. نماه ــی اس ــیار خوب ــده بس ــی ای عکاس
ــز  ــب و نی ــیار جال ــوال بس ــک معم ــیار نزدی بس
ــی از  ــرو جزئیات ــی ماک ــت. در عکاس ــد اس مفی
ــی  ــم معمول ــا چش ــه ب ــود ک ــده می ش ــیء دی ش
نمی تــوان دیــد. اســتفاده دیگــر عکاســی ماکــرو 
ــرل  ــی و کنت ــرای بازرس ــه ب ــت ک ــت اس در صنع
ــرای  ــال ب ــود؛ مث ــتفاده می ش ــت از آن اس کیفی
ثبــت تصویــر اجــزاء ارزشــمند دســتگاه ها از ایــن 
تکنیــک اســتفاده می کننــد. بــه طــور کلــی نمــای 
ــای  ــد کاربرده ــیاء می توان ــک اش ــت و نزدی درش

ــه  ــور ک ــد. همان ط ــته باش ــی داش ــیار متنوع بس
ــک  ــک ی ــای نزدی ــر نم ــد تصوی ــر ش ــال ذک قب
ــا  ــیء ب ــه آن ش ــردن ب ــگاه ک ــادل ن ــیء مع ش
ــه طــور معمــول  ذره بیــن اســت. جزئیاتــی کــه ب
ــد  ــل دیــدن نیســتند، ناگهــان بیــرون می زنن قاب
ــه  ــم ب ــه جس ــتی های نهفت ــا زش ــا ی و زیبایی ه
چشــم می آینــد؛ بــرای مثــال گل هــا بــرای 
ایــن عکاســی ســوژه بســیار جالبــی هســتند. دو 
ــد از:  ــرو عبارتن ــی ماک ــم در عکاس ــش مه چال
باریکــی عمــق میــدان بــه دلیــل نزدیکــی زیــاد 
لنــز بــه ســوژه و دیگــر ســختی نورپــردازی جســم 

ــد. ــایه نیفت ــه روی آن س ــه ای ک ــه گون ب

،،
دربــاره »گاراژ 888« بایــد گفــت ایــن 
برنامــه بــا وجــود تــاش همــه اعضــای 
گــروه، برنامــه ای کســالت بار و فاقــد 

جذابیــت اســت

نگاهی به مجموعه »گاراژ 888«

»تخت گاز« وطنی

ا�ن �ن ا�ب ک�ت

 کتاب کتاب ها )کتابنامه 
توصیفی کتاب(

نویسنده ابوالفضل نجاری
قیمت 40 هزار تومان

نشر خانه کتاب       

تابستان غم انگیز ساموئل اس
نویسنده جی. پی. دانیلوی

قیمت 8 هزار تومان
نشر هیرمند         

مرواریدی که صدفش را شکافت
نویسنده نادیا  هاشمی

قیمت 35 هزار تومان
نشر  هیرمند        

آغاز اکران »ساعت ۵ عصر« در سینماهای اصفهانبرگزاری کارگاه »انتقال تجربه« در اصفهان
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 افزایش ۱۰ درصدی سرانه 
پزشکان روستایی

معــاون بیمــه خدمــات ســامت ســازمان بیمــه ســامت 
ــاره رشــد ســرانه پزشــکان روســتایی در ســال  ــران درب ای
جــاری گفــت: طبــق مصوبــه هیئــت وزیــران ســرانه 
پزشــکان روســتایی در ســال جــاری، ۱۰ درصــد نســبت بــه 

ــت.  ــه اس ــش یافت ــال ۹۴ افزای س
و  پیشــگیرانه  برنامه هــای  دربــاره  آناهیتــا کشــاورزی 
ــای شــایع توســط ســازمان  ــری بیماری ه اجــرای غربالگ
بیمــه ســامت در ســال جــاری اظهــار کــرد: امســال 
غربالگــری در تعهــدات ســازمان بیمــه ســامت نیســت و 

جــزو برنامه هــای وزارت بهداشــت اســت. 
معــاون بیمــه خدمــات ســامت ســازمان بیمــه ســامت 
ــطح  ــه در س ــکانی ک ــه پزش ــه هم ــان اینک ــا بی ــران ب ای
روســتاها در قالــب نظــام ارجــاع ســرویس دهی می کننــد 
از طریــق مراکــز بهداشــتی درمانی بــا ســازمان بیمــه 
ــا،  ــایر گروه ه ــد س ــت: همانن ــد، گف ــرارداد دارن ســامت ق
پزشــکان نظــام ارجــاع در ســطح مازنــدران و فــارس هــم 
مطالباتــی از مــا دارنــد کــه هنــوز موفــق بــه پرداخــت آن 
ــات را  ــم مطالب ــه زودی بتوانی ــم ب ــا امیدواری نشــده ایم؛ ام

تســویه کنیــم. 
کشــاورزی در ادامــه بــر ضــرورت کنتــرل منابــع و مصــارف 
تاکیــد و اظهــار کــرد: از جملــه اســتراتژی ها و اولویت هــای 
اساســی مــا در ســازمان بیمــه ســامت کنتــرل هزینه هــا و 
مدیریــت منابــع مالــی اســت. البتــه قصــد مــا از کاهــش 
ــه بیمه شــدگان نیســت؛ بلکــه  هزینه هــا، تحمیــل فشــار ب
هــدف نهایــی مــا بهبــود ارائــه خدمــات در حیــن جلوگیری 

از هدررفــت منابــع اســت. بهداشــت نیــوز

مهاجرت پرندگان به تاالب های 
چهارمحال و بختیاری

و  چهارمحــال  زیســت  محیــط  حفاظــت  کل  مدیــر 
بختیــاری گفــت: امســال بیــش از ۱۰۰ هــزار قطعــه پرنــده 
مهاجــر بــه تاالب هــای اســتان و به ویــژه چغاخــور و 

ــد.  ــرت کردن ــان مهاج گندم
ــج  ــتان پن ــه در اس ــه اینک ــاره ب ــا اش ــدی ب ــهرام احم ش
منطقــه حفاظت شــده شــامل مناطــق شــیدا، تنــگ 
ــی  ــارک مل ــک پ ــن و ی ــبزکوه و هل ــری، س ــاد، قیص صی
تحــت عنــوان پــارک ملــی تنــگ صیــاد، یــک اثــر 
ــگاه  ــک پناه ــون و ی ــه واژگ ــام الل ــه ن ــی ب ــی مل طبیع
ــار  ــود دارد، اظه ــتان وج ــام شیرس ــه ن ــش ب ــات وح حی
قابلیــت  دارای  و  ایــن زیســت بوم ها حســاس  کــرد: 
معیــاری  بــه  وی  هســتند.  زیســت محیطی  زیــاد 
ــاخص  ــن ش ــرای تعیی ــتی ب ــوع زیس ــای تن ــون بن همچ
ــزود:  ــرد و اف ــاره ک ــور اش ــق مذک ــودن مناط ــاس ب حس
ــی  ــر اراض ــا 2۰۰ براب ــت و ت ــت اس ــاهکار خلق ــاالب ش ت
کشــاورزی و ۱۰ برابــر اراضــی جنگلــی در واحــد مســاحت 
دارای ارزش زیســت محیطی اســت. احمــدی تصریــح 
ــی و دائمــی وجــود  ــاالب فصل ــرد: در اســتان شــش ت ک
دارد؛ تــاالب بین المللــی چغاخــور کــه در رامســر اســت و 
تــاالب گندمــان کــه جــزء ۱۰ تــاالب برتــر کشــور در زمینــه 

ــتند. ایســنا ــا هس ــه آن ه ــت، از جمل ــدگان اس پرن

جامعه
 سیگار کشیدن در استادیوم 

ممنوع شد
بــا مصوبــه هیئت رئیســه ســازمان لیــگ از ایــن بــه 
ــوع اســت؛  ــات در ورزشــگاه ها ممن ــد اســتعمال دخانی بع
ــی شــدنش بســیار  ــر می رســد اجرای ــه نظ ــه ب ــی ک قانون
ســخت اســت. طبــق مصوبــه هیئت رئیســه ســازمان 
ــتعمال  ــل ۹۷-۹۶ ورود و اس ــران در فص ــال ای ــگ فوتب لی
دخانیــات در تمامــی ورزشــگاه های کشــور ممنــوع اســت. 
ــوب  ــه محس ــام ممنوع ــز اق ــیگار ج ــب س ــن ترتی ــه ای ب
شــده و تماشــاگران نبایــد بــا ســیگار وارد ورزشــگاه شــوند. 
البتــه ایــن اتفــاق در دنیــا سال هاســت کــه افتــاده؛ 
ــازه  ــس اج ــال هیچ ک ــم فوتب ــای مه ــا در تورنمنت ه مث
ــتن  ــراه داش ــه هم ــد. ب ــیگار بکش ــگاه س ــدارد در ورزش ن
ــوان،  ــای شیشــه ای و لی ــدک، بطری ه ــون فن اشــیایی چ
پرچم هــای حــاوی اشــعار خــاص و ... جــزو مــوارد 
غیرقانونــی هســتند و تماشــاگران اجــازه بــردن ایــن اشــیا 
بــه ورزشــگاه را ندارنــد و بــه نظــر می رســد از فصــل جدیــد 
ســیگار هــم جــزو وســایل ممنوعــه محســوب می شــود. 
ــت در  ــی سال هاس ــروی انتظام ــال و نی ــیون فوتب فدراس
ــن  ــا همی ــد؛ ام ــه کرده ان ــره مقابل ــواد منفج ــر ورود م براب
چنــد مــاه پیــش و در بــازی ایــران و چیــن، تماشــاگرنماها 
ــد کــه پیامدهــای  ــاب کردن ــه ســمت کمــک داور ترقــه پرت ب
ســنگینی بــرای فوتبــال ایــران به همــراه داشــت. خبرآنالین

 اعالم زمان اتمام ثبت نام 
مرحله دوم جریمه سربازی

جانشــین رئیــس ســازمان وظیفــه عمومــی ناجــا از اتمــام 
ــی ســربازی ســال ۹۶  ــه ریال ــام جریم ــه دوم ثبت ن مرحل

تــا پایــان شــهریورماه خبــر داد. 
ــه  ــرح جریم ــرای ط ــاره اج ــی درب ــم کریم ــردار ابراهی س
ریالــی ســربازی در ســال جــاری اظهــار کــرد:  همان طــور 
ــال  ــان امس ــا پای ــه ت ــی ک ــموالن غایب ــد مش ــه می دانی ک
ــته  ــت داش ــتر از آن غیب ــا بیش ــال ی ــت س ــل هش حداق
ــس + ۱۰  ــر پلی ــه دفات ــه ب ــا مراجع ــد ب ــند، می توانن باش
ــدام  ــرح اق ــن ط ــدی از ای ــت بهره من ــام جه ــرای ثبت ن ب

ــد.  کنن
ــغ  ــس از پرداخــت مبل ــراد پ ــن اف ــه ای ــان اینک ــا بی وی ب
جریمــه، کارت معافیــت ســربازی دریافــت خواهنــد کــرد، 
گفــت: مرحلــه اول اجــرای ایــن طــرح نیمــه خردادمــاه بــه 
ــد و  ــی ش ــدگان بررس ــده ثبت نام کنن ــید و پرون ــان رس پای
واجدیــن شــرایط کارت معافیــت خــود را دریافــت کردنــد.
 جانشــین رئیــس ســازمان وظیفــه عمومــی ناجــا ادامــه 
داد: مرحلــه دوم ایــن طــرح نیــز از نیمــه خردادمــاه آغــاز 
ــت؛  ــد داش ــه خواه ــهریورماه ادام ــان ش ــا پای ــده و ت ش
بنابرایــن آن دســته از مشــموالن غایــب کــه دارای شــرایط 
ــس + ۱۰  ــر پلی ــه دفات ــه ب ــا مراجع ــد ب ــتند، می توانن هس
ــدام  ــود اق ــربازی خ ــت س ــف وضعی ــن تکلی ــرای تعیی ب

پلیس کنند. 

کوتاه حوادث 

گوینده رادیو در دام دزدان زورگیر
ــت  ــای پایتخ ــی از کانتری ه ــه یک ــه ب ــا مراجع ــی ب زن
ــک  ــوار ی ــروز س ــتم. ام ــو هس ــده رادی ــن گوین ــت: »م گف
ــرد  ــده، م ــر از رانن ــدم. غی ــد ش ــودروی پرای ــتگاه خ دس
دیگــری نیــز در ماشــین نشســته بــود. چنــد دقیقــه کــه از 
حرکــت گذشــت، راننــده بــه ســمت حاشــیه جــاده تغییــر 
مســیر داد و مســافر دیگــر بــا تهدیــد چاقــو مــرا وادار بــه 
ســکوت کــرد. وقتــی بــه محلــی خلــوت رســیدیم، ســاعت 
3۰ میلیــون تومانــی و ۹۰۰ هــزار تومــان طایــم را دزدیدنــد 

ــد.« ــاد بودن ــا معت ــواری شــدند. آن ه و مت
 تحقیقــات بــرای شناســایی ســارقان آغــاز شــده بــود کــه 
ــس  ــت پلی ــه دس ــز ب ــری نی ــابه دیگ ــکایت های مش ش
رســید. شــش مــاه پــس از اولیــن ســرقت، تعــداد 
ــرانجام  ــا س ــت ت ــش یاف ــر افزای ــه 22 نف ــا ب مالباخته ه
ــرقتی  ــی های س ــی از گوش ــی یک ــا ردیاب ــارق ب ــر دو س ه
ــرد ۴3 و 3۰  ــا دو م ــدند. آن ه ــتگیر ش ــایی و دس شناس
ســاله هســتند کــه در شــعبه هشــتم دادگاه کیفری اســتان 
ــه ریاســت قاضــی حســین اصغــرزاده محاکمــه  ــران ب ته
شــدند. در ابتــدای جلســه دادگاه، شــاکیان خواســتار 
برگشــت امــوال خــود شــدند. پــس از شــاکیان، نوبــت بــه 
ســارقان رســید. آن هــا ۱8 فقــره از ســرقت ها را پذیرفتنــد 
و گفتنــد: »بــرای تأمیــن هزینــه شیشــه و خــرج زندگــی 
دســت بــه ســرقت زدیــم.« در پایــان، قضــات دادگاه 
ــه  ــه 2۰ ســال و ب ــی ب ــه جــرم آدمربای هــر دو ســارق را ب
ــوم  ــاق محک ــس و ش ــال حب ــه ۱5 س ــرقت ب ــرم س  ج
کردنــد. مالخــر هــم بــه ۴.5 ســال حبــس و شــاق 

محکــوم شــد. جــام نیــوز

آخرین وضعیت پرونده قتل »آتنا«
رئیــس کل دادگســتری اســتان اردبیــل گفــت: هنــوز نظریه 
تکمیلــی پزشــکی قانونــی دربــاره علــت تامــه قتــل آتنــا بــه 
ــلمین  ــام و المس ــت. حجت االس ــیده اس ــتمان نرس دس
ــا  ــده قتــل آتن ــاره وضعیــت پرون محمدعلــی قاصــدی درب
اصانــی اظهــار کــرد: نظریــه اولیــه پزشــکی قانونــی بــرای 
مــا ارســال شــد؛ ولــی نظریــه تکمیلــی پزشــکی قانونــی 
ــت.  ــیده اس ــتمان نرس ــه دس ــل ب ــه قت ــت تام ــاره عل درب
ــه  ــی ب ــکی قانون ــه پزش ــه نظری ــان ک ــر زم ــزود: ه وی اف
ــده صــادر می شــود.  دســتمان برســد، کیفرخواســت پرون
بــر اســاس ایــن گــزارش، رئیــس کل دادگســتری اســتان 
ــا  ــل آتن ــات قات ــه اعتراف ــاره ب ــا اش ــاه ب ــل 28 تیرم اردبی
بــه جرائــم دیگــر گفتــه بــود: در حــال حاضــر بــه پرونــده 
ــده  ــا پرون ــت ب ــر رســیدگی نمی شــود و اولوی ــم دیگ جرائ
قتــل آتناســت. وی یــادآور شــد: پرونــده قتــل آتنــا اصانی 

در مرحلــه تحقیقــات تکمیلــی اســت. 
رئیــس کل دادگســتری اســتان اردبیــل تاکیــد کــرد: ســعی 
ــرده و  ــل ک ــات را کام ــت تحقیق ــن فرص ــم در اولی می کنی

بــرای اجــرای مجــازات اقــدام کنیــم. 
ــه مــوارد دیگــر  ــا ب ــل آتن ــه اعترافــات قات ــا اشــاره ب وی ب
ــر  ــم دیگ ــده جرائ ــه پرون ــر ب ــال حاض ــرد: در ح ــوان ک عن
رســیدگی نمی شــود و اولویــت بــا پرونــده قتــل آتنــا 
ــد  ــیدگی خواه ــود رس ــان خ ــب در زم ــه مطال ــت، بقی اس

شــد. دانــا

   #هموطن_سالم

   ۰9۱۰....66۰
سام بر کیمیایی ها!

پسرم امسال پیش دانشگاهیه؛ می خواد برای 
کنکور ۹۷ انسانی آماده بشه؛ به نظر شما از کدوم 

آزمون های آزمایشی و مشاوران کدوم موسسه 
استفاده کنه؟

   ۰9۱3....۰۱7
زحمتکش تر از پدرم تو زندگی ام ندیدم؛ ممنونم 

به خاطر روزی حالت پدر مهربونم؛ دستای 
زحمتکشت رو می بوسم. مینا دوستی 

   ۰9۰3....۰99
این جوایزی که بعضی تولیدکننده ها می ذارن از 

کجا میارن، غیر از جیب مردم؟ چرا کسی برخورد 
نمی کنه؟

   ۰9۱3....393
تو رو خدا حقوق بازنشسته های فرهنگی را واریز 

کنید؛ مردم چک دارند، برگشت می خوره، آبرشون 
می ره.

   ۰936....739
مگه نظارت بر قیمت گذاری تو کشور نیست؟ چرا 

قیمتی که روی کاالست، تخفیف داره؟ این یعنی از 
اول چند برابر قیمت می ذارن، بعد تخفیفی می دن؟ 

کی از حقوق مصرف کننده دفاع می کنه؟!

   ۰9۱3....99۱
پیاز اونقدر گرون شده که دیگه هر کی دهنش بوی 

پیاز بده، کاس داره.

   ۰9۱3....۱4۱
عقب افتادگی حقوق فروردین امسال بازنشستگان 

تامین اجتماعی چی شد؟ چرا واریز نمی کنند؟

   ۰9۱3....958
توجه...توجه...

شربت و قرص متادون اعتیادآور و خطرناکه! 
عزیزانی که استفاده می کنند و مردد هستند لطفا با 

چند پزشک و دکتر داروساز دیگر مشورت کنند

   ۰9۱3....2۱5
می خواستم از طریق روزنامه شما از شهرداری 

بخوام برای مشکات خیابان رکن الدوله هم اقدامی 
کنند؛ باریکی، بافت فرسوده، سد معبر و ... .

منتظر پیام های شما هستیم
3000573433

09213394736
@eskimia

تصمیم جنون آمیز پس از درخواست طالق

ــرک و از دادگاه  ــرش او را ت ــه همس ــوان ک ــرد ج م
خشــم  دچــار  بــود،  طــاق کــرده  درخواســت 
زندگــی  بــه  تصمیم گرفــت  و  شــد  جنون آمیــز 
ــان دهــد. ایــن   ــد خردســالش پای خــود و دو فرزن
مــرد جــوان شــبانه پــس از خورانــدن قــرص برنــج 
ــه دختربچــه ۶ ســاله و پســر 3 ســاله اش چنــد  ب
قــرص خــورد کــه هــر ســه نفــر شــبانه و در حالــی 
ــتانی در  ــه بیمارس ــتند، ب ــی داش ــع وخیم ــه وض ک
ــواده ســاعتی  ــدر خان ــا پ ــد؛ ام ــال یافتن ــرج انتق ک
بعــد جــان ســپرد و دو فرزنــدش را در حالــت 
بحرانــی بــه بیمارســتانی در تهــران منتقــل کردنــد.
عقربه هــای ســاعت یــک بامــداد را نشــان مــی داد 
کــه فرهــاد 25 ســاله )پــدر کــودکان( آخریــن 
اورژانــس  تخــت  روی  را  زندگــی اش  دقایــق 

بیمارســتان کــرج گذرانــد.
او هشــت ســال پیــش زندگــی اش را بــا دختــری 
بــه  نــام لیــا شــروع کــرده بــود و از وقتــی 
مــکان کردنــد،  نقــل  بــه کــرج  از شهرســتانی 
ــد  ــکاتی ش ــار مش ــی دچ ــر مال ــان از نظ زندگی ش
ــه  خاطــر بیــکاری تصمیــم گرفــت  و مــرد جــوان ب
ــی  ــک خانه شــان بســاط جگرک ــارراه نزدی ســر چه

راه بینــدازد. 
مالی شــان  اوضــاع  امــا  گذشــت،  ســالی  دو 
ــا  ــا نتوانســت ب ــا اینکــه لی ــر شــد ت ــه روز بدت روزب
ایــن اوضــاع کنــار بیایــد و بــه همیــن دلیــل خانــه 
ــاق و  ــه دادگاه، ط ــه ب ــا مراجع ــرد و ب ــرک ک را ت

مهریــه اش را خواســت.
ــاد  ــید و فره ــول کش ــاه ط ــت م ــرا هف ــن ماج ای
ــردد؛  ــه باز گ ــه خان ــا ب ــود لی ــدوار ب ــان امی همچن
ــود. ــدی ب ــرش ج ــم همس ــه تصمی ــل از اینک غاف

 آخرین دیدار با بقال محله
بقــال محلــه می گویــد: هنــگام غــروب فرهــاد 
همــراه دو فرزنــدش، ســپهر و ســتایش، بــه مغــازه 
ــم  ــش کن ــت: حال ــش را داد و گف ــد؛ بدهی های آم
ــی  ــه خوراک ــت هرچ ــش خواس ــد از فرزندان و بع

ــد.  ــد، بردارن دوســت دارن
بعــد قــرار شــد بچه هــا را بــه خانــه خواهــرش ببــرد؛ 

در حالــی کــه کافــه بــود و حــال خوبــی نداشــت. 
ــاد در  ــدم فره ــر ش ــه باخب ــود ک ــب ب ــان ش هم
بیمارســتان مــرده و بچه هایــش را بــه بیمارســتانی 

ــد. ــال داده ان ــران انتق در ته
 پیامک مشکوک فرهاد به یک دوست

یکــی از دوســتان مــرد جــوان گفــت: او مــاه قبــل 
ــم  ــل تصمی ــه دلی ــت و ب ــی نداش ــال و روز خوب ح

ــود.  همســرش نگــران ب
ــاعت  ــه س ــت س ــه و درس ــب حادث ــاعت ۱۱ ش س
ــکوکی داد  ــک مش ــن پیام ــه م ــش ب ــل از مرگ قب
ــه شــدت نگــران شــدم. بعــد کــه ســراغش  کــه ب
ــتری  ــتان بس ــدم در بیمارس ــه ش ــم، متوج را گرفت
شــده و مــن در آخریــن لحظــات زندگــی  او در 
کنــارش بــودم؛ امــا او خــودش را قربانــی تصمیــم 

ــرد.  ــتباهش ک اش
ســاعت ۱۱ شــب 28 تیــر مــرد جــوان همــراه 
دو فرزنــدش توســط امدادگــران اورژانــس بــه 
ــتری  ــد و بس ــال یافتن ــرج انتق ــتانی در ک بیمارس

ــدند.  ش
بــا توجــه بــه گفتــه یکــی از همراهــان، مســمومیت 
هــر ســه نفــر در اثــر خــوردن قــرص برنــج بــوده؛ 
بنابرایــن، بافاصلــه پزشــکان متخصــص بــرای 
ــفانه  ــا متأس ــدند؛ ام ــل ش ــا وارد عم ــات آن ه نج
ــوان  ــرد ج ــم پزشــکی م ــای تی ــا وجــود تاش ه ب
ســاعتی بعــد جان باخــت و ســتایش ۶ ســـــــاله 
و ســپهر 3 ســاله نیــز کــه بــه نظــر می رســید تعــداد 

ــد. ــا رفتن ــه کم ــد، ب ــرص خورده ان ــری ق کمت
ــتند  ــی داش ــرایط وخیم ــه ش ــی ک ــا در حال  آن ه
نیمــه شــب بــه بیمارســتان لقمــان پایتخــت 
انتقــال یافتنــد. فرهــاد غــروب روز 28 تیــر پــس از 
خــوردن قــرص برنــج همــراه فرزندانــش بــه خانــه 
خواهــرش رفــت؛ امــا وقتــی ســتایش بــه خاطــر 
ــل  ــا قب ــت: باب ــرد، گف ــاه ب ــه اش پن ــه عم  دل درد ب
از اینکــه بیاییــم بــه مــا قــرص داد و خــودش 
هــم از آن قرص هــا خــورد. چنــد دقیقــه بعــد 
هــم فرهــاد بیهــوش شــد و دو فرزنــدش از حــال 

رفتنــد. باشــگاه خبرنــگاران جــوان

ــان کــه  ــون حمایــت از کــودکان و نوجوان طبــق قان
ــی  ــب رســیده اســت، تمام ــه تصوی در ســال 8۱ ب
اشــخاصی کــه بــه ســن هجــده ســال تمــام 
هجــری شمســی نرســیده باشــند، مــورد حمایــت 

قــرار می گیرنــد. 
بــر اســاس ایــن قانــون هرنــوع اذیــت و آزار 
ــان  ــه آن ــان کــه موجــب شــود ب کــودکان و نوجوان
صدمــه جســمانی یــا روانــی و اخاقــی وارد شــود 
ــره  ــه مخاط ــان را ب ــا روان آن ــم ی ــامت جس و س

ــت.  ــوع اس ــدازد، ممن ان
ــم  ــودک آزاری از جرائ ــون، ک ــن قان ــاس ای ــر اس ب
ــاکی  ــه ش ــاز ب ــود و نی ــوب می ش ــی محس عموم
ــه  ــد ب ــی هــر کــس می توان ــدارد؛ یعن خصوصــی ن
ــزارش  ــودک آزاری آن را گ ــورد ک ــدن م ــض دی مح
ــوم  ــوان مدعی العم ــه عن ــم ب ــد و دادســتان ه ده
بایــد موضــوع را پیگیــری کنــد. حداکثــر مجازاتــی 
کــه در ایــن قانــون پیش بینــی شــده، ۶ مــاه 
حبــس و یــک میلیــون تومــان جــزای نقــدی 
اســت. امــا در قوانیــن کیفــری ایــران هیــچ قانونــی 
بــرای حمایــت از آزار جنســی کــودکان پیش بینــی 
نشــده اســت. البتــه در فصــل ۱8 مــاده ۶۴۰ قانــون 
مجــازات اســامی بــه جرائــم ضــد عفــت و اخــاق 
عمومــی اشــاره شــده اســت امــا هیــچ اشــاره ای 
بــه کــودکان در جهــت حمایــت بیشــتر از آن هــا، بــه 

عمــل نیامــده اســت. 
و ایــن در حالــی اســت کــه »کمیتــه حقــوق 
کــودک ســازمان ملــل متحــد« بــا تاکیــد بــر لــزوم 

ــام  ــوص، از تم ــن خص ــاص در ای ــذاری خ قانونگ
دولت هــا خواســته اســت کــه در قوانیــن کیفــری 
خــود، اســتثمار جنســی، فحشــا و قاچــاق کــودکان 
را بــه عنــوان جرائمــی مهــم و بــا حداکثــر مجــازات 
بــرای مرتکبــان پیش بینــی کننــد و اطفــال را 
بدیــن وســیله، مــورد حمایــت کیفــری بیشــتر قرار 

دهنــد.

 نواقص قانونی
ــه  ــوط ب ــن مرب ــه نظــر می رســد قوانی متاســفانه ب
حمایــت از حقــوق کــودکان در ایــران دچــار نواقــص 
زیــادی اســت و قانونگــذار کیفــری بایــد بــا توجــه 
بــه آســیب پذیری بیشــتر اطفــال، طفــل بــودن را از 
علــل مشــدده جــرم قــرار دهــد و بــه جرم انــگاری 
خــاص بــرای اطفــال در ایــن زمینه هــا اقــدام کنــد. 
قضایــی  سیســتم های  برخــورد  نحــوه  البتــه 

در برخــورد بــا کــودک آزاری در کشــورها متنــوع 
ــادی  ــال ۱۹۶۹ می ــان از س ــور آلم ــت. در کش اس
ســن  ســال   25 از  بیــش  کودک آزارانــی کــه 
داشــته باشــند، در صــورت نظــر موافــق کمیســیون 
پزشــکی، بــا اســتفاده از دارو عقیــم می شــوند؛ در 
ــون مشــابهی از ســال ۱۹۹3 اجــرا  ــز قان ســوئد نی
ــی  ــم تمهیدات ــپانیا ه ــه و اس ــود. در فرانس می ش
بــرای اجــرای مــوارد مشــابه انجــام گرفتــه اســت. 
ــب  ــی را تصوی ــرا چنیــن قانون ــت اســپانیا اخی دول
ــون  ــاس قان ــر اس ــه ب ــن آنک ــت؛ ضم ــرده اس ک
ــا مجــازات کســانی کــه  ــد ایــن کشــور، نه تنه جدی
ــی  ــتفاده جنس ــودک آزاری و سوءاس ــه ک ــم ب مته
ــل  ــور قاب ــه ط ــتند، ب ــان هس ــودکان و نوجوان از ک
ــن  ــه ای ــت، بلک ــد یاف ــش خواه ــه ای افزای ماحظ
ــدان  ــت در زن ــی دوران محکومی ــس از ط ــراد پ اف
و آزادی بــه  مــدت 2۰ ســال تحــت نظــر قــرار 
خواهنــد گرفــت تــا در آینــده و پــس از آزادی 
نتواننــد بــه اســتخدام هیــچ نهــادی کــه بــا کــودکان 
و نوجوانــان ســروکار دارد، درآینــد و ایــن در حالــی 
ــاره  اســت کــه در ایــران اقــدام ســختگیرانه ای درب
حمایــت از کــودکان وجــود نــدارد و در قانــون دچــار 

خأل هــای زیــادی هســتیم.
 آمارها چه می گویند؟

ــان دهنده  ــه نش ــی ک ــار دقیق ــر آم ــال حاض در ح
در  به ویــژه کــودکان کار  جنســی کــودکان،  آزار 

ــدارد. ــود ن ــد، وج ــورمان باش کش
ــوزش  ــان و آم ــت، درم ــام وزارت بهداش ــق اع طب

حــوزه  در  انجام شــده  مطالعــات  پزشــکی 
ــع بشــری  ــد در جوام روان پزشــکی نشــان می ده
ســوء رفتار جنســی بــا کــودکان، شــایع تر از آن 

چیــزی اســت کــه تصــور می شــود. 
در همیــن رابطــه حســین اســدبیگی، رئیــس 
ــاری از  ــه آم ــا ارائ ــور، ب ــی کش ــس اجتماع اورژان
کــودک آزاری می گویــد:  ســال گذشــته ۱۰ هــزار 
و ۱۰۱ مــورد کــودک آزاری بــه واحدهــای ســیار 
مــورد   ۷۶5 و  هــزار   2 اجتماعــی،  اورژانــس 
کــودک آزاری بــه مراکــز مداخلــه در بحــران )مراکــز 
حضــوری( اورژانــس اجتماعــی و ۱3 هــزار و ۷2۶ 
کــودک آزاری بــه خــط تلفنــی ۱23 اورژانــس 

اجتماعــی اطــاع داده شــده اســت. 
مــورد  و ۷۶5  هــزار  از 2  می کنــد:  تصریــح  وی 
بــه مراکــز حضــوری  گزارش شــده کــودک آزاری 
اورژانــس اجتماعــی، 8۰ کــودک مــورد سوء اســتفاده 
جنســی و 2۴ کــودک هــم مــورد سوء اســتفاده 
جنســی و هــم مــورد ضــرب و شــتم قــرار گرفته انــد. 

وی همچنیــن تعــداد پســرها و دخترهایــی را کــه 
مــورد سوء اســتفاده جنســی قــرار گرفته انــد، برابــر 

اعــام کــرده اســت.
مــوارد  درصــد   2.3 می افزایــد:  اســدبیگی 
گزارش شــده کــودک آزاری بــه خــط تلفــن ۱23 
بــوده  جنســی  کودک آزاری هــای  بــه  مربــوط 

اســت.
در همیــن رابطــه حســن قاضــی زاده  هاشــمی، 
وزیــر بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی، هــم 
ــودکان  ــه ک ــی ب ــرض جنس ــزان تع ــد: می می گوی
فراتــر از تصــور اســت و در کشــور بایــد قــوه قضائیه 

ــا متجــاوزان برخــورد کنــد. ــه طــور قاطــع ب ب
ــای  ــار برخورده ــد: در کن ــت می افزای ــر بهداش وزی
قاطــع قضایــی همچنیــن نیازمنــد اقتضائــات 
فرهنگــی، توجــه بــه ســامت روان در جامعــه 
آموزش هــای الزم در مقاطــع ســنی  ترویــج   و 
ــن، نظــام آموزشــی و  ــق والدی ــی از طری و تحصیل

ــا ــتیم. ایرن ــیما هس ــژه صداوس ــانه ها، به وی رس

رئیــس کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی مجلــس 
شــورای اســامی درخصــوص شــرایط برگــزاری حــج آینــده ابــراز 

نگرانــی کــرد. 
ــه در  ــه اینک ــه ب ــا توج ــار داشــت: ب ــن بروجــردی اظه عاءالدی
حــال حاضــر روابــط ایــران و عربســتان بــه صــورت رســمی برقرار 
ــق  ــت عربســتان از طری ــا دول ــران ب نیســت، همــه ارتباطــات ای

ــرد.  ــوان حافــظ منافــع صــورت می گی ــه عن ــث، ب کشــور ثال
وی افــزود: در وضعیــت عــادی روابــط، ســفارت جمهــوری 
اســامی ایــران در ریــاض یــا کنســولگری ایــران در جــده، 
ــای  ــتان و ارگان ه ــت عربس ــا دول ــری را ب ــئولیت ارتباط گی مس
مختلــف ایــن کشــور در زمینــه حفــظ امنیــت حجــاج ایرانــی و 
ســایر مســائل مرتبــط بــا امــر حــج و حجــاج ایرانــی بــر عهــده 

دارد. 
رئیــس کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی مجلــس 

بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر ایــن دو ســنگر را در عربســتان 
خالــی داریــم، افــزود: در حــال حاضــر سرکنســولگری و ســفارت 
نداریــم؛ در توافقــی کــه 2 مــاه قبــل بــا مســئول ســازمان حــج و 
زیــارت صــورت گرفــت، قــرار بــر ایــن شــد کــه ۱۰ نفــر از اعضــای 
وزارت خارجــه بــا مصونیــت دیپلماتیــک، عــازم عربســتان شــوند 
کــه مقــرر شــده بــود اوایــل شــوال، ایــن ۱۰ نفــر پــس از اســتقرار 

مذاکــره کننــد و کارت هــای ویــژه تــردد را در اختیــار بگیرنــد. 
ــق  ــن تواف ــخ ای ــاه از تاری ــک م ــه ی ــان اینک ــا بی ــردی ب بروج
می گــذرد، ادامــه داد: تــا امــروز ویــزای ایــن افــراد صــادر نشــده 
و بــا توجــه بــه اینکــه اولیــن پــرواز حــج در ۱۰ روز آینــده انجــام 
ــق  ــه مطاب ــی ک ــم؛ در حال ــی نداری ــوز هیئت ــا هن ــود، م می ش
توافــق از پیــش انجــام شــده، ایــن تیــم بایــد مســتقر شــود؛ در 
حــال حاضــر هیــچ فــردی را بــه عنــوان مدافــع حجــاج خــود در 

ــم. خانــه ملــت عربســتان نداری

ــار  ــش آم ــه افزای ــاره ب ــا اش ــور ب ــه کش ــتاد دی ــل س ــر عام مدی
محکومــان مالــی گفــت: اکنــون در ایــن دســته از زندانیــان 25۰۰ 
ــه در حبــس  ــد مهری ــی در پرداخــت تعه ــت ناتوان ــی باب مــرد ایران

ــد. ــر می برن ــه س ب
ســید اســدهللا جوالیــی بــا ارائــه آمــار اســتانی افــزود: بــه ترتیــب 
فــارس بــا 23۱ مددجــو، اســتان های اصفهــان و تهــران هــر کــدام 
ــر  ــدران ه ــان و مازن ــدی گی ــای بع ــوم و در رتبه ه ــا ۱82 محک ب
کــدام بــا ۱۷۹ بدهــکار، میزبــان بیشــترین زندانــی مهریــه هســتند. 
وی ادامــه داد: اســتان های خراســان شــمالی تنهــا بــا ۱5 زندانــی 
ایــام بــا 22 محبــوس و خراســان جنوبــی بــا 23 دربنــد مســتمند 
کمتریــن زندانیــان مهریــه را در آمــار کشــوری بــه خــود اختصــاص 

داده اند. 
مدیــر عامــل ســتاد دیــه کشــور بــا بیــان اینکــه حمایــت از زندانیــان 
مهریــه هرگــز در اولویــت ایــن نهــاد مردمــی نیســت، یــادآور شــد: 

در تمامــی پرونده هایــی کــه بــا عنــوان ناتوانــی مالــی در پرداخــت 
مهریــه بــه ایــن ســتاد ارجــاع می شــوند، در وهلــه نخســت تمــام 
ــح و ســازش  ــه برقــراری صل ــر نمایندگــی معطــوف ب تــاش دفات
ــرز  ــا مح ــر واقع ــد اگ ــه بع ــود. در مرحل ــا می ش ــن خانواده ه بی
شــود، امــکان ســازش بیــن یــک زوج نیســت، در صــورت تأییــد 
»نــداری« و »آبرومنــدی« ایــن دســته از بدهــکاران معاضدت هــای 
ــه درخواســت اعســار  ــت ارائ ــای الزم در جه ــی و راهنمایی ه قضای
ــه اعســار  ــه دادگاه انجــام می شــود. جوالیــی افــزود: بعــد از ارائ ب
و قبــول آن از ســوی قاضــی و تقســیط بدهــی طبــق حکــم دادگاه 
ــب  ــی را در قال ــی از کل بده ــد معین ــد درص ــی بای ــخص زندان ش
ــن  ــن همی ــان در تأمی ــده ای از محبوس ــردازد. ع ــت بپ پیش پرداخ
ــه در تأمیــن  ــغ ماه هــا دچــار مشــکل می شــوند کــه ســتاد دی مبل
ــته  ــه در بس ــوض بلک ــورت باع ــه ص ــه ب ــم ن ــم، آن ه ــن مه ای

ــد. ایســنا ــه آن هــا کمــک می کن ــدون ســود، ب تســهیات ب

قوانین ایران درباره کودک آزاری چه می گوید؟

ضرورتی به نام حمایت از کودکان

،،
قوانیــن  نظــر می رســد  بــه  متاســفانه 
مربــوط بــه حمایــت از حقــوق کــودکان 
در ایــران دچــار نواقــص زیــادی اســت 
ــا توجــه بــه  و قانونگــذار کیفــری بایــد ب
طفــل  اطفــال،  بیشــتر  آســیب پذیری 
قــرار  از علــل مشــدده جــرم  را  بــودن 

دهــد
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ــک  ــر ی ــرارآمیز همس ــرگ اس ــاه از م ــت ۱۷ م ــا گذش ب
جــراح جــوان، متخصصــان کمیســیون پزشــکی قانونــی راز 
ــی  ــن در حال ــد. ای ــاش کردن ــاک را ف ــت هولن ــن جنای ای
ــتکاری  ــا دس ــم ب ــان داد مته ــات نش ــه تحقیق ــت ک اس
مــدارک پزشــکی، تــاش داشــته مــرگ ایــن زن را بــر اثــر 

ــد. ــادون نشــان ده مصــرف مت
ــس از  ــه پ ــام فاطم ــه ن ــی ب ــال ۹۴ زن جوان 2۰ دی س
حــدود دو مــاه بســتری شــدن در یکــی از بیمارســتان های 
ــر  ــه نظ ــور ب ــدا این ط ــپرد. ابت ــان س ــران ج ــمال ته ش
ــت  ــادون و عفون ــرف مت ــر مص ــر اث ــه وی ب ــید ک می رس
ناشــی از آن جــان  باختــه اســت و کســی تصــور نمی کــرد 
زن جــوان کــه پرســتار یکــی از بیمارســتان های پایتخــت 
ــا  ــا ب ــد؛ ام ــده باش ــوش ش ــت خام ــی جنای ــود، قربان ب
شــکایت پــدر زن جــوان و پیگیری هــای گســترده آن هــا و 

ــازه ای شــد. ــه ت ــده وارد مرحل ــی، پرون ــم جنای تی
ــا  یکــی از روزهــای زمســتان ســال ۹۴ مــرد میانســالی ب
مراجعــه بــه دادســرای امــور جنایــی تهــران ضمــن تســلیم 
شــکایتی مدعــی شــد کــه دختــرش بــه دســت دامــادش 
بــه قتــل رســیده اســت. ایــن در حالــی بــود کــه پرونــده 
بالینــی پرســتار جــوان حکایــت از آن داشــت کــه فاطمــه 
بــر اثــر عفونــت شــکمی و عــوارض قلبــی بــر اثــر مصــرف 
متــادون جــان باختــه اســت؛ امــا بــا توجــه بــه مشــکوک 
جان باختــه،  پرســتار  پــدر  شــکایت  و  ماجــرا  بــودن 
ــران  ــی ته ــور جنای ــرای ام ــم دادس ــعبه هفت ــرس ش بازپ
دســتور تحقیقــات بیشــتر بــرای کشــف معمــای مــرگ را 

صــادر کــرد. 
در ادامــه بررســی ها مشــخص شــد 22 آبــان، امدادگــران 
بــه  را  جــوان  زن  نیمه جــان  پیکــر  تهــران  اورژانــس 

ــد. ــل کردن ــران منتق ــمال ته ــتانی در ش بیمارس
ایــن در حالــی بــود کــه همســرش مدعــی بــود فاطمــه بــه 
اشــتباه قــرص متــادون را بــه جــای داروی اســتامینوفن 
خــورده اســت. بــا ادعــای ایــن مــرد، آزمایش هــای 
ــرف  ــت مص ــه عل ــرگ ب ــا م ــد؛ ام ــام ش ــی انج تخصص
متــادون رد شــد؛ بــا توجــه بــه اصرارهــای پزشــک جــوان، 
ــز  ــار و در مرک ــن ب ــرای دومی ــگاهی ب ــای آزمایش نمونه ه
دیگــری تحــت بررســی قــرار گرفــت کــه ایــن بــار جــواب، 
مثبــت درآمــد. در نهایــت هــم بــا توجــه بــه جــواب مثبــت 
آزمایــش متــادون، علــت مــرگ عفونــت و عــوارض قلبــی 

ــوان شــد. ــادون عن ناشــی از مصــرف مت
بــا وجــود ایــن پرونــده فاطمــه بــه کمیســیون ســه 
ــا پــس از انجــام  ــی ارجــاع شــد؛ ام ــره پزشــکی قانون نف
آزمایش هــای تخصصــی و سم شناســی اعــام شــد از 
آنجــا کــه در آزمایــش اولیــه، وجــود متــادون در خــون زن 
جــوان یافــت نشــده، بــه همیــن دلیــل آزمایــش دوم رد 
ــد  ــخص ش ــی ها مش ــه بررس ــی در ادام ــود. از طرف می ش
ــوض  ــتان ع ــز در بیمارس ــوان نی ــکی زن ج ــدارک پزش م

ــده اســت. ــود آم ــه وج ــی در آن ب شــده و تغییرات
 بازداشت پزشک جوان

بــا ســرنخ های بــه  دســت آمــده و احتمــال دســت 
داشــتن دکتــر جــوان در ماجــرای مــرگ مرموز همســرش، 
بازپــرس جنایــی دســتور بازداشــت او را صــادر کــرد. 

بدیــن ترتیــب پزشــک جــراح بــه اتهــام قتــل همســرش 
ــد و  ــت ش ــر جنای ــان منک ــا او همچن ــد؛ ام ــت ش بازداش
اظهــار داشــت کــه همســرش را بــه قتــل نرســانده اســت.

پــدر فاطمــه در این بــاره گفــت: اردیبهشــت ۹۴ دختــرم بــا 
متهــم کــه آن زمــان در حــال گرفتــن تخصــص بــود، ازدواج 
ــی  ــی خوب ــع مال ــت وض ــد - می گف ــم - وحی ــرد. مته ک
ــه دلیــل اینکــه دلمــان می خواســت دخترمــان  ــدارد و ب ن
در زندگــی اش احســاس آرامــش و راحتــی کنــد، یکــی از 
اتاق هــای خانه مــان را در اختیــار او و همســرش قــرار 
ــا اینکــه 22  ــد ت ــا ســاکن بودن ــه م ــا در خان ــم. آن ه دادی
آبــان ســال ۹۴، دامــادم بــا مــن تمــاس گرفــت و گفــت 
بــا دختــرم بحثشــان شــده اســت. بــه دختــرم گفتــم بهتــر 
اســت آشــتی کنــد، امــا او از وحیــد دلخــور بــود؛ ولــی بــه 

هــر حــال بــا هــم آشــتی کردنــد.
 شاهد تزریق آمپول مرگ به خواهرم بودم

ــت:  ــدرش گف ــای پ ــه صحبت ه ــه در ادام ــر فاطم خواه
اتــاق خواهــرم رد  از مقابــل  بــود کــه داشــتم  ظهــر 
می شــدم کــه متوجــه شــدم شــوهرش بــه خواهــرم 
دارویــی تزریــق کــرد. بعــد از آن از اتــاق بیرون آمــد و گفت 
ــه  ــرده و کســی ب ــق ک ــه فاطمــه داروی آرام بخــش تزری ب
ســراغش نــرود. مــا کــه نمی دانســتیم ماجــرا از چــه قــرار 
اســت، بــاور کردیــم. در طــول آن روز مــادرم چنــد بــاری به 
فاطمــه ســر زد، امــا چــون همســرش گفته بــود کــه داروی 
آرام بخــش زده اســت، ســعی نکــرده بــود او را بیــدار کنــد. 
ــود، متوجــه  ــه ب ــه ســراغ خواهــرم رفت ــار کــه ب آخریــن ب
شــده بــود کــه کــف از دهانــش بیــرون آمــده اســت. بــه 
همیــن دلیــل خیلــی ســریع بــا شــوهرش تمــاس گرفتیم 
کــه او گفــت بــا اورژانــس تمــاس بگیریــم. بــه هــر حــال 
مــن شــاهد تزریــق بــودم. از آنجــا کــه شــوهرش پزشــک 
ــادی در ایــن رابطــه دارد، معتقدیــم  اســت و اطاعــات زی
بــرای از بیــن بــردن ســمی کــه وارد بــدن خواهــرم کــرده 
ــن  ــه همی ــود؛ ب ــه  داشــته ب ــا نگ ــاه در کم ــود، او را دو م ب
ــار  ــد، آث ــق می ش ــرم تزری ــه خواه ــه ب ــرمی ک ــل س دلی
باقی مانــده ســم تزریقــی در بدنــش را بــه تدریــج از بیــن 

می بــرد.
ــال او  ــرای انتق ــم ب ــرار مته ــت: اص ــز گف ــه نی ــدر فاطم پ
ــه در  ــه همیش ــت ک ــؤالی اس ــر، س ــتانی دیگ ــه بیمارس ب
ــن  ــف ای ــا مخال ــت. م ــده اس ــواب مان ــا بی ج ــن م ذه
انتقــال بودیــم؛ ولــی او بــه  عنــوان شــوهر دختــرم، پیکــر 
ــال  ــری انتق ــتان دیگ ــه بیمارس ــرش را ب ــان همس نیمه ج
ــرد  ــی ک ــرم را خال ــد دخت ــم کم ــد ه ــاعت بع داد. 2۴ س
ــی  ــرم رفــت و خیل ــاق دخت ــه ات ــه ب و همــان شــب حادث
ــه  ــرد. هم ــز ک ــا را تمی ــرد و آنج ــرم را ب ــایل دخت از وس
ایــن مــوارد نشــان می دهــد کــه او ســعی در مخفــی 
نگهداشــتن مســائلی داشــته کــه مــا از آن بی خبــر 
ــات موجــود  ــم هرچــه ســریع تر ابهام هســتیم و امیدواری

ــود. ــا ش ــاه افش ــدود ۱۷ م ــس از ح ــده پ در پرون
پزشــک جــوان در حــال حاضــر بــا قــرار بازداشــت موقــت 
تحــت بازجویی هــای تخصصــی کارآگاهــان جنایــی قــرار 
ــرده  ــراف نک ــرش اعت ــل همس ــه قت ــون ب ــا تاکن دارد، ام

اســت. رکنــا

معمای قتل پرستار جوان
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   ترفند خانه داری
سالمترینروشتمیزکردنمبلها

بــه  بخارشــوی  از دســتگاه  بخــار متصاعدشــده 
و  می شــود  تولیــد  آب  اندکــی  مقــدار  وســیله 
همیــن حجــم انــدک باعــث می شــود رطوبــت کــم 
ــطوح و  ــاد درون س ــیار زی ــرارت بس ــا ح ــار ب و بخ
درزهــا نفــوذ کنــد و بــه تمیــزی آن هــا منجــر شــود. 
ــم  ــرای ســطوح  هایپرآلرژن ه ــوال ب ــار معم ــن بخ ای
قابــل اســتفاده اســت و چــون در آن از هیــچ مــاده 
ــری  ــود، خط ــتفاده نمی ش ــیمیایی اس ــوینده ش ش
ــاد  ــرارت زی ــدارد. ح ــرژی ن ــه آل ــان ب ــرای مبتالی ب
باکتری هــای  و  قارچ هــا  می توانــد  بخــار  ایــن 
مبلمــان را از بیــن ببــرد و خانه تــان را عــاری از 

ــد. ــرژی کن آل
ــت  ــرای نظاف ــرش ب ــامپو ف ــتفاده از ش ــاره اس درب
ــوالت،  ــن محص ــه ای ــم ک ــد بگوی ــم بای ــان ه مبلم
آلودگــی را درجــا از بیــن می برنــد؛ امــا چــون مبــل 
ــی  ــر آبکش ــیدن، دیگ ــرش کش ــامپو ف ــس از ش پ
خشــک  و  می مانــد  باقــی  آن  در  و  نمی شــود 
ذرات  پخــش  باعــث  می توانــد  ایــن  می شــود، 
ــر اســت  ــس بهت ــل شــود. پ آلودگــی در ســطح مب
پــس از شــامپو کــردن مبل های تــان، بــا یــک 
ــوده  ــی، ذرات آل ــی معمول ــا جاروبرق ــوی ی بخارش

ببرید.بیتوتــه بیــن  از  را  مبل هــا  روی 

   سالم باشیم
۴۵مادهسمیخانهتانرا

گردگیریکنید
محققــان دانشــگاه جــرج واشــینگتن ۴۵ مــاده شــیمیایی 
ــن  ــد. ای ــار خانه هــا یافتن ســمی را در نمونه هــای گــرد و غب
مــواد شــیمیایی از طیــف وســیعی از وســایل مصرفــی 
الکترونیــک و  نظیــر مبلمــان، فــرش، پــرده، وســایل 

می شــوند. ســاطع  اســباب بازی ها 
آمــی زوتــا، سرپرســت تیــم تحقیــق، در این بــاره می گویــد: 
»گــرد و غبــار داخــل منــزل، منبــع مــواد شــیمیایی 
محصــوالت مصرفــی هســتند. بیشــتر اوقــات زمانــی 
ــده  ــوالت مصرف کنن ــه محص ــیمیایی ب ــواد ش ــن م ــه ای ک
ــدا  ــوالت پی ــا محص ــیمیایی ب ــد ش ــوند، پیون ــه می ش اضاف
ــرون  ــدی بی ــول تولی ــا از محص ــه آن ه ــد. درنتیج نمی کنن

آمــده و در هــوا پخــش می شــوند.«
بــه گفتــه وی »بعضــی از ایــن مــواد شــیمیایی پیامدهــای 
ــد.« ــرای ســالمت، به ویــژه ســالمت کــودکان، دارن جــدی ب

ایــن تیــم مطالعــه بــرای کاهــش قرارگیــری در معــرض گرد 
و غبــار خانگــی راهکارهایــی را توصیــه می کننــد:

ــان را بشــویید.  ــب دســت خــود و فرزندانت ــه طــور مرت – ب
معمــوال کــودکان دست هایشــان را زیــاد بــه دهانشــان 

می برنــد.
– بــه طــور منظــم فرش هــای خانــه را بــا جاروبرقــی مجهــز 

بــه فیلتــر جــذب بــاالی ذرات جــارو کنیــد. ســالمت آنالیــن

   سبک زندگی
کاروتالش

ــای  ــه موقعیت ه ــه ب ــا توج ــی)ع( ب ــرت عل  حض
زندگــی، کاری را انجــام مــی داد کــه نیــاز جامعــه بــه 

ــود.  آن و امکانــش برایــش فراهــم ب
ایشــان بــه حکــم قرآنــی بــه آبادانــی زمیــن 
می پرداخــت )هــود، آیــه 61( و کارش را بیهــوده 
ــد: ایحســب  ــرآن می فرمای نمی دانســت؛ چنانکــه ق
االنســان ان یتــرک ســدی؛ آیــا انســان گمــان 
می کنــد کــه رهــا شــده اســت؟ )قیامــت، آیــه 36( 
در روایــت اســت کــه امــام علــی)ع( هنــگام شــخم 

ــد.  ــه را می خوان ــن آی ــن ای زدن زمی
ــالش آن  ــاره کار و ت ــادق)ع( درب ــام ص ــرت ام حض
حضــرت)ع( فرمــوده اســت: گاهــی امیرالمؤمنیــن 
بــه ســوی صحــرا می رفــت و همــراه خــود بــاری از 
هســته خرمــا می بــرد. وقتــی ســوال می شــد ایــن 
چیســت کــه بــه همــراه داری، می فرمــود: هــر دانــه 

از این هــا یــک نخــل اســت. ان شــاءا... .
را می کاشــت و  آنــگاه می رفــت و همــه آن هــا 
ــه ای از آن هــا را نمی خــورد. )الکافــی، ج ۵، ص  دان

 )7۵
آن حضــرت)ع( زندگــی اش را از راه کار و تــالش 
ــال  ــه بیت الم ــته ب ــود را وابس ــرد و خ ــن می ک تامی
نمی کــرد؛ بلکــه چنــان بــود کــه دیگــران نیــز از کار 

و تــالش وی بهره منــد می شــدند. بیتوتــه

بااینمردانازدواجنکنید
 مردخودخواهومتعصبافراطی

ــزرگ  ــکل ب ــار مش ــرای زن چه ــت ب ــن اس ــرد ممک ــن م ای
ایجــاد کنــد: اختــالف عقیــده، نــزاع همیشــگی، عصبــی بــودن 

و ســختی معاشــرت.
 مردعصبیمزاج

ایــن مــرد در واقــع یکــی از مردانــی اســت کــه دکتــر 
ــگاه  ــی ازدواج در دانش ــتیتو راهنمای ــت انیس ــز، سرپرس آدام
ــرای  ــز ب ــا را نی ــا آن ه ــن ب ــخن گفت ــال س ــیلوانیا، اص پنس
ــی  ــه روح ــی ک ــن مردان ــد. چنی ــاک می دان ــران خطرن دخت
ــن مســئله  ــا همســر خــود ســر کوچک تری ــد، ب ــی دارن عصب
نــزاع و مشــاجره ســختی می کننــد و یــک زندگــی شــیرین 
ــاه و  ــای بی گن ــت و بچه ه ــر بدبخ ــه کام همس ــرح را ب و مف

ــازند. ــخ می س ــک تل ــنایان دور و نزدی ــی آش حت
 مرداننامنظموبیادب

ــالح  ــه ص ــز ب ــه دور از ادب نی ــم و ب ــردان نامنظ ــا م ازدواج ب
ــاس  ــواه در لب ــت، خ ــن وق ــواه در تعیی ــی خ ــت. بی نظم نیس
ــد. ــزار می کن ــز دیگــر، شــما را از زندگــی بی ــا هــر چی و غــذا ی

 شوهرسختگیروبیگذشتدرامورمالی
شــوهری کــه در امــور مالــی زن بســیار ســختگیری می کنــد 
ــورد.  ــی نمی خ ــه درد زندگ ــدارد، ب ــت ن ــوزنی گذش ــر س و س
ــه در  ــاجراتی ک ــتر مش ــه بیش ــت ک ــد اس ــز معتق ــر آدام دکت
خانــه روی می دهــد فقــط بــر ســر پــول اســت. حــال آنکــه 
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