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یارانعدالتگستر
گاهــی ذهــن و اندیشــه را مشــغول و بــه  کــه  از مســائلی 
ج اســت. ایــن موضوع  خــود متوجــه می کنــد، انتظــار فــر

ســبب می شــود تــا نیم نگاهــی بــه خــود خود کنیــم و ببینیــم آیا 
گــر امــروز ظهــور فرماینــد  بــه واقــع منتظــرش هســتیم؟ یعنــی ا

جــزو یــاران آن امــام عدالت گســتر قــرار می گیریــم؟ 
 احادیــث بی شــماری در ارتبــاط بــا ویژگی هــای امــام زمــان 
کــه ویژگــی  عجــل اهلل تعالــی فرجــه الشــریف در دســت اســت 
کالم  در  امــر  ایــن  و  بیــان می کنــد  نیــز  را  امام)عــج(  یــاران 

امامــان علیهم الســالم بــه زیبایــی تبییــن شــده اســت.
ویژگــی اول و مهــم،  معرفــت عمیــق بــه خــدا و امــام خویــش 
اســت؛ چنانچــه در حدیثــی از امــام صــادق)ع( نقــل شــده: 
»در قلــوب آنــان )یــاران مهــدی )عــج((  شــكی بــه ذات خــدا 

نیســت.«  )بحاراالنــوار، ج52، ص307، ح82(
ــد و شــک  کــه ذره ای تردی ــد  چنــان بــه خداونــد معرفــت دارن

در آنــان راه نــدارد...
ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید
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سیاســت ها را نیــز بــه خوبــی می داننــد.
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بینالملل

ترامپ: ایرانی ها به جای تشکر 
جسورتر شدند

علیــه  اظهاراتــی خصمانــه  در  آمریــکا  رئیس جمهــور 
کشــورمان مدعــی شــد کــه اگــر ایــران بــه توافــق 
ــه  ــزرگ مواج ــا مشــکالت ب ــد نباشــد، ب هســته ای پایبن

ــد. ــد ش خواه
ــب  ــکا، سه شنبه ش ــور آمری ــپ، رئیس جمه ــد ترام دونال
در حاشــیه یــک ســخنرانی در ایالــت اوهایــو بــار دیگــر از 
توافــق هســته ای ایــران و گــروه 1+5 انتقــاد کــرد و گفــت: 
ــه آن  ــد و ب ــل نکن ــته ای عم ــق هس ــه تواف ــران ب ــر ای اگ

پایبنــد نباشــد، عواقــب آن را خواهــد دیــد.
ــد و  ــد نامی ــق ب ــک تواف ــام را ی ــر برج ــار دیگ ــپ ب ترام
گفــت: توافــق بــا ایــران، ممکــن اســت بدتریــن توافقــی 
ــن  ــه ای ــران ب ــده ام. اگــر ای ــخ دی باشــد کــه مــن در تاری
ــزم  ــه مل ــی ک ــام کارهای ــد و از انج ــد نباش ــق پایبن تواف
اســت، خــودداری کنــد، یــک مســئله بســیار بــزرگ بــرای 

ــد. ــاور کنی ــاد؛ ب ــد افت ــاق خواه ــا اتف ایرانی ه
وی در ادامــه اظهــارات خصمانــه خــود بــا انتقــاد از 
ــک  ــری، ی ــان( ک ــت: )ج ــکا گف ــین آمری ــت پیش دول
ــق  ــی تواف ــد وقت ــر می کنی ــت. فک ــد اس ــده ب مذاکره کنن
ــت  ــرد و می گف ــکر می ک ــا تش ــران از م ــد، ای ــام ش انج
ــد  ــول نق ــا پ ــه م ــارد دالر ب ــود 1.۷ میلی ــان نمی ش باورم
ــی  ــد خیل ــا می گوین ــد ایرانی ه ــر می کردی ــد. فک داده ای
ممنــون؛ مــا شــما را خیلــی دوســت داریــم. نــه این طــور 
نبــود. دیدیــم کــه آن هــا بــه  جای تشــکر، بســیار جســورتر 

ــی طــول نخواهــد کشــید.  ــن خیل شــدند. ای
ــپ در  ــد ترام ــدار دونال ــزارش، هش ــن گ ــاس ای ــر اس ب
ــرای  ــکا ب ــت آمری ــه گذشــته دول ــه هفت ــی اســت ک حال
دومیــن بــار، پایبنــدی ایــران بــه توافــق هســته ای را بــه 
کنگــره گــزارش و آن را مــورد تائیــد قــرار داد. بــا ایــن حال 
بعضــی رســانه های آمریکایــی گــزارش دادنــد کــه ترامــپ 
مایــل بــه تاییــد پایبنــدی ایــران بــه توافــق نبــوده اســت.

ــن پالیســی در گزارشــی مدعــی  ــن نشــریه فاری همچنی
شــد کــه پرزیدنــت ترامــپ مصمــم اســت در ۹۰ روز آینــده 

 پایبنــد نبــودن ایــران بــه برجــام را اعــالم کنــد. ایســنا

 سناتور آمریکایی: ترامپ 
دیوانه است! 

ســناتور  کالینــز،  ســوزان  نوشــت:  هیــل  نشــریه 
ــه  ــه متوج ــکا، بی آنک ــن آمری ــت می ــواه ایال جمهوری خ
ــی  ــراز نگران ــا اب ــد، ب ــش باش ــودن میکروفون ــن ب روش
ــد، ســناتور  ــه جــک ری ــی ترامــپ ب ــاره ســالمت روان درب
دموکــرات، گفــت شــک دارد کــه ترامــپ اصــال چیــزی از 

ــد. ــه بدان ــب( بودج ــد )تصوی رون
نشــریه آمریکایــی هیــل در گزارشــی در پایــگاه اینترنتــی 
ــص  ــی تخصی ــه فرع ــه کمیت ــس از آنک ــت: پ ــود نوش خ
بودجــه حمــل و نقــل، مســکن و توســعه شــهری ســنا، 
ــه  ــه کمیت ــب و آن را ب بودجــه ســال ۲۰1۸ خــود را تصوی
اصلــی فرســتاد، کالینــز، رئیــس ایــن کمیتــه، در حالــی 
ــاره  ــر نداشــت میکروفونــش روشــن اســت، درب کــه خب
ــر  ــت: »ه ــد گف ــه ری ــور ب ــه رئیس جمه ــنهاد بودج پیش
جــا کــه کمک هزینــه ای بــوده اســت، آن هــا بــدون هیــچ 
ــد، آن را حــذف  ــاره اش فکــر کنن ــاری و بی آنکــه درب معی

کرده انــد.« 
از  زیــادی  شــمار  ترامــپ،  پیشــنهادی  بودجــه  در 
کمک هزینه هــای دولتــی بــرای حمایــت از خدمــات 
اجتماعــی حــذف شــده اســت. ریــد کــه از اعضــای ایــن 
کمیتــه فرعــی اســت، در پاســخ بــه کولینــز دربــاره ترامــپ 
گفــت: »او دیوانــه اســت« و کولینــز هــم بــه آرامــی گفت: 

ــم.« ــن نگران »م
ریــد کــه عضــو بلندپایــه کمیتــه نیروهــای مســلح ســنا 
نیــز هســت، از اینکــه دســت نیافتــن بــه توافــق بــر ســر 
ــی  ــه دفاع ــه بودج ــه ای ب ــه لطم ــت چ ــه در   نهای بودج
خواهــد زد، ابــراز نگرانــی کــرد. وی گفــت: »اگــر بــر ســر 

ــج خواهــد شــد.« ــم، پنتاگــون فل ــق نکنی بودجــه تواف
ــا  ــرای نهاد ه ــه ب ــرل بودجــه ک ــون کنت ــه قان ــا توجــه ب ب
ــه  ــتیابی ب ــدون دس ــد، ب ــن می کن ــه تعیی ــقف بودج س
ــر بودجــه دفاعــی  ــاره بودجــه، حداکث ــد درب ــق جدی تواف
ــود.  ــد ب ــارد دالر خواه ــده 5۴۹ میلی ــی آین ــال مال در س
ایــن رقــم، کمتــر از ســطح بودجــه فعلــی و ۷۰ میلیــارد 
ــس  ــه بودجــه مجل ــه کمیت ــر از رقمــی اســت ک دالر کمت
نماینــدگان تصویــب کــرده اســت. کولینــز گفــت: »حتــی 
ــرل  ــون کنت ــه قان ــد ک ــپ( بدان ــم او )ترام ــر نمی کن فک

ــت.« باشــگاه خبرنــگاران ــم هس ــه ای ه بودج

 حزب  هللا لبنان آماده جنگ 
علیه اسرائیل

ــل  ــازمان مل ــکا در س ــم آمری ــده دائ ــی، نماین ــی هیل نیک
ــی  ــوص بررس ــه درخص ــت ک ــورای امنی ــه ش ــی جلس ط
ــزار  ــطین برگ ــده فلس ــژه پرون ــه، به وی ــت خاورمیان وضعی

ــدار داد. ــان« هش ــزب هللا لبن ــرد »ح ــاره عملک ــد، درب ش
ایــن مســئول آمریکایــی در عیــن حــال از اتفاقــات کنونــی 

در قــدس ابــراز نگرانــی کــرد.
ــتای  ــد در راس ــا بای ــه گروه ه ــرد: هم ــان ک وی خاطرنش
کاهــش تنــش فعالیــت کننــد و مــا آمــاده ارائــه کمــک بــه 

ایــن مســئله بــه هــر نحــوی هســتیم.
ــه در  ــت ک ــروری اس ــزود: ض ــه اف ــکا در ادام ــفیر آمری س
اماکــن مقــدس امنیــت در حــد یکســان تضمیــن شــود.
ــوص  ــت درخص ــورای امنی ــدی از ش ــادات تن ــی انتق هیل
کــرد  خاورمیانــه  درگیری هــای  قبــال  در   موضعــش 
و مدعــی شــد: شــورای امنیــت شــرایط خاورمیانــه را از آن 
ــرائیل  ــه اس ــد و ب ــر می کن ــت، پیچیده ت ــه هس ــزی ک چی
ســخت می گیــرد و نمی پذیــرد کــه یکــی از دالیــل اصلــی 
ــان«  ــران« و »حــزب هللا لبن ــه، »ای درگیری هــا در خاورمیان

اســت.
ــا کــرد:  ــن ادع ــکا در ســازمان همچنی ــم آمری ــده دائ نماین
ــه  ــد ب ــان مــا بای ــا ماهیــت حــزب هللا لبن ــرای آشــنایی ب ب
فــرای کارهــای ایــن حــزب نــگاه کنیــم کــه بــه نمایندگــی 
ــه  ــش را ب ــردازد و نیروهای ــگ می پ ــه جن ــار اســد ب از بّش
ســوریه فرســتاده و آن هــا مســئول بعضــی حمــالت خونبار 

هســتند.
هیلــی افــزود: حــزب هللا بــه دنبــال نابودی اســرائیل اســت 
ــه  ــن اســت ک ــت ای ــا از شــورای امنی ــع م ــن توق و کمتری

تهدیــدات صریحــی را کــه مقابــل مــا هســتند بشناســد.
وی مدعــی شــد: حــزب هللا لبنــان بــرای جنــگ در آینــده 
ــره  ــلحه ذخی ــی اس ــور غیرقانون ــه ط ــود و ب ــاده می ش آم
می کنــد و بــا ایــن اقــدام ملــت لبنــان را در معــرض خطــر 

ــد. ایســنا ــرار می ده ق

سرمقاله
به قلم مدیرمسئول

یاران عدالت گستر
همچنیــن در روایتــی از امــام ســجاد علیه الســالم 
این گونــه  غیبــت  زمــان  منتظــران  صفــات 
نقــل شــده اســت: »آنــان کســانی هســتند 
کــه بــه امامــت آن بزرگــوار اعتقــاد دارنــد.« 

ح۲( ب31،  ج1،  )کمال الدیــن، 
ــت.  ــل و درک اس ــته از عق ــاد برخاس ــن اعتق ای
ــد متعــال  ــد: خداون حضــرت در ادامــه می فرماین
ــت  ــان داده اس ــه آن ــی ب ــم و معرفت ــل و فه عق
کــه غیبــت نــزد آنــان، بــه منزلــه مشــاهده اســت. 
ــناخت  ــد و ش ــس از توحی ــم پ ــی مه ــا ویژگ ام
امــام، اطاعــت کامــل از آن وجــود مبــارک اســت؛ 
ــه از  ــح، اطاعــت همه جانب ــت صحی نتیجــه معرف
امــام اســت. از امــام صــادق علیه الســالم چنیــن 
ــام،  از  ــان از ام ــت آن ــت: »اطاع ــده اس ــل ش نق
فرمانبــرداری کنیــز در برابــر موالیــش بیشــتر 

اســت.« )بحاراالنــوار، ج5۲، ص3۰۷، ح ۸۲( 
ــت؛  ــر اس ــم دیگ ــی مه ــت ویژگ ــادت و صالب عب
آنــان کــه از پیشــوای خــود الگــو  گرفته انــد، 
روزهــا و شــب ها را بــا یــاد شــیرین حــق و 
ــادق  ــام ص ــد. ام ــپری می کنن ــا او س ــات ب مناج
ــب ها  ــد: »ش ــان فرمودن ــاره  آن ــالم   درب علیه الس
ــا را  ــانند و روزه ــح می رس ــه صب ــادت ب ــا عب را ب
ــالص،  ــوم الخ ــد. « )ی ــان می برن ــه پای ــا روزه ب ب
ص۲۲۴( و ایــن یــاد حــق، در همــه  حــاالت آنــان 
ــت  ــگی خداس ــر همیش ــن ذک ــی دارد. همی تجّل
کــه از آنــان، مردانــی آهنیــن می ســازد کــه 
ــم  ــان را دره ــتواری آن ــت و اس ــز صالب ــچ چی هی
نمی شــکند. امــام صــادق علیه الســالم فرمودنــد: 
ــان  ــا دل هایش ــه گوی ــتند ک ــی هس ــان مردان »آن
ج5۲،  )بحاراالنــوار،  اســت.«  آهــن  پاره هــای 

 )۸۲ ح  ص3۰۷،  
یــاران امام)عــج( آمــاده جان نثــاری و شــهادت طلبی 
ــه  ــق ب ــت عمی ــتند. معرف ــان او هس ــت فرم تح
خــدا و امــام، نــگاه آنــان را بــه زندگــی و حقیقــت 
انســانیت، تنظیــم می کنــد و شــناخت درســتی از 
ــان  ــه آن ــک انســان ب ــه ی ــی و وظیف هــدف زندگ
می دهــد. آنــان درمی یابنــد کــه بــرای کســب 
کمــال، زندگــی می کننــد و می فهمنــد کــه راه 
تحصیــل کمــال، آن اســت کــه همــه  وجود شــان 
بــرای خــدا و دیــن خــدا باشــد؛ از ایــن رو 
ــام  ــد. ام ــداکاری و ایثارن ــوع ف ــر ن ــه ه حاضــر ب
ــدی   ــاران مه ــد: »]ی ــالم فرمودن ــادق علیه الس ص
ــد  ــرد او می گردن ــدان رزم، گ ــالم[ در می علیه الس
و بــا جــان خــود، از او محافظــت می کننــد. آنــان 
کــه خــدا و امــام را شــناختند، نهایــت آرزویشــان 
شــهادت در راه خــدا و در رکاب امــام اســت. 
»آنــان  فرمودنــد:  علیه الســالم  صــادق  امــام 
ــه شــهادت برســند.«  آرزو می کننــد در راه خــدا ب

)بحاراالنــوار،  ج5۲،  ص3۰۷، ح۸۲(  
یــاران مهــدی علیه الســالم ماننــد موالیشــان 
افــرادی شــجاع و مردانــی پوالدیــن هســتند کــه 
ــام  ــد. ام ــراس ندارن ــدا ه ــز خ ــز ج ــچ چی از هی
علــی علیه الســالم در وصــف آنــان فرمودنــد: 
»همــه آنــان، شــیرانی هســتند کــه از بیشــه 
ــا را از  ــد، کوه ه ــر اراده کنن ــده اند و اگ ــرون ش بی

جــا می کننــد.« )یــوم الخــالص، ص۲۲۴( 
جهــاد و مبــارزه بــا ظالــم و عدالت خواهــی یــک 
ویژگــی منحصربه فــرد اســت کــه در وجــود یــاران 
امــام متجلــی اســت. مبــارزه بــر ضــد ظلــم 
جهانــی و تــالش بــرای برقــراری عدالــت، بــا رنــج 

ــت.  ــراه اس ــراوان هم ــقت های ف و مش
ــی  ــای جهان ــق آرمان ه ــام در راه تحق ــاوران ام ی
ناگواری هــا  علیه الســالم همــه  امــام مهــدی 
ــالص و  ــر اخ ــی از س ــد؛ ول ــان می خرن ــه ج را ب
تواضــع،  عمــل خــود را ناچیــز می شــمارند؛ آنــان، 
گروهــی هســتند کــه بــه ســبب صبــر و بردبــاری 
ــد و از  ــت نمی گذارن ــد من ــر خداون ــدا، ب در راه خ
ــق  ــرت ح ــم حض ــش را تقدی ــان خوی ــه ج اینک
می کننــد، بــه خــود نمی بالنــد و آن را بــزرگ 

ص۲۲۴(  )یوم الخــالص،  نمی شــمارند. 
از طرفــی خودخواهی هــا و خواســته های شــخصی 
را از خــود دور کرده انــد. همــه چیــز را بــرای 
هــدف واحــد می خواهنــد و زیــر یــک پرچــم بــه 

ــد.  ــام می پردازن قی
ــان  ــد: »ایش ــالم می فرماین ــی علیه الس ــام عل ام
)یوم الخــالص  هســتند.«  هماهنــگ  و  یکــدل 

ص۲۲3( 
امــام علــی علیه الســالم در وصــف یــاران مهــدی 
ــت  ــش بیع ــد:  »او از یاران ــالم فرموده ان علیه الس
ــدم  ــد و گن ــره ای نیندوزن ــال و نق ــه ط ــرد ک می گی
و جــوی ذخیــره نکننــد.« )منتخــب االثــر، فصــل 

6، ب11، ح۴( 
آنــان اهــداف بلنــدی دارنــد و بــرای آرمانــی 
ــد  ــا نبای ــات و دنی ــذا مادی ــزرگ برخاســته اند؛ ل ب
آنــان را از هــدف بــازدارد؛ بنابرایــن کســانی کــه بــا 
ــره  ــان خی ــا،  چشم هایش ــرق دنی ــدن زرق و ب دی
ــاوران  ــان ی ــرزد، می می شــود و دل هایشــان می ل
امــام، جایــی ندارنــد. البتــه نبایــد فرامــوش کــرد 
ــاره در  ــه یک ب ــا، ب ــاالت و ویژگی ه ــن ح ــه ای ک
ــه  ــان ب ــی ناگه ــی نمی شــود و آدم انســان متجّل
ــال ها  ــد س ــه بای ــود؛ بلک ــف نمی ش ــا متص آن ه
ــن رو   ــد؛ از ای ــالش کن ــا ت ــل آن ه ــرای تحصی ب
ــه  ــت ب ــالم در دوران غیب ــدی علیه الس ــاران مه ی

ــوند.  ــغول می ش ــازندگی مش س
ــرو  ــال پی ــه ح ــالم در هم ــدی علیه الس ــاور مه ی
امــام خــود اســت و اطاعــت از او را ســرلوحه 
زندگــی خــود قــرار می دهــد. پیامبــر اکــرم صلــی 
هللا و علیــه و آلــه و ســلم فرمودنــد: »خوشــا بــه 
حــال کســی کــه قائــم اهــل بیــت مــرا درک کنــد؛ 
ــدا  ــه او اقت ــش، ب ــش از قیام ــه پی ــی ک در حال
کــرده و از او پیــروی نمایــد .« )بحاراالنــوار، ج5۲ 

ص1۲۹( 
ــرد و  ــاد ک ــود ایج ــد در خ ــا را بای ــن ویژگی ه ای
منتظــر بــود؛ وگرنــه انتظــار واقعــی نخواهــد بــود.
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پروانه شریفیگروه سیاست

در ۰3 مردادمــاه 136۷، چنــد روز پــس از 
ــوری  ــط جمه ــه 5۹۸ توس ــرش قطعنام پذی
ــتند  ــد داش ــن قص ــران، منافقی ــالمی ای اس
طــی عملیاتــی موســوم بــه »فــروغ جاویدان« 
و بــا شــعار از »مهــران تــا تهــران« بــه خیــال 
شــوم خــود موجبــات نابــودی انقــالب و 
ــد؛  ــم آورن ــام اســالمی را فراه فروپاشــی نظ
امــا رزمنــدگان اســالم در ۰5 مردادمــاه در 
عملیاتــی متقابــل بــا نــام »مرصــاد« عناصــر 
منفــور و پلیــد گروهــک نفــاق را در تنگــه 
ــاه در  ــی کرمانش ــاد( در نزدیک ــاق )مرص پات
کمیــن خــود گرفتــار کردنــد و با وارد ســاختن 
ــی  ــا غروب ــار، نه تنه ــک و مرگب ــات مهل ضرب
جاویــدان بــرای منافقیــن، بلکــه یــک عبــرت 
ــت  ــان مل ــرای بدخواه ــی را ب ــزرگ تاریخ ب

ــد. ــم زدن ــران رق ای
 شرح عملیات

عملیــات مرصــاد بــا رمــز مقــدس »یــا علی« 
ــه  ــرای مقابل ــال 136۷ ب ــاه س در ۰5 مردادم
ــتکبار  ــزدوران اس ــن و م ــت منافقی ــا خیان ب
ــل و  ــم بین المل ــکا و صهیونیس ــی، آمری جهان
بازپســگیری مناطــق اشغال شــده در خطــوط 
ــپاه  ــی س ــا فرمانده ــگ ب ــی جن ــه میان جبه
پاســداران انقــالب اســالمی و پشــتیبانی 
هوانیــروز مقتــدر ارتــش جمهــوری اســالمی 

ــران انجــام شــد. ای
ــن  ــدن منافقی ــم کوبی ــا دره ــه ب در دو مرحل
متالشــی کــردن  و  ضدانقــالب  عناصــر  و 
یگان هــای نظامــی آنــان و وارد آوردن تلفــات 
ــر  ــروح، ب ــته و مج ــا کش ــا صده ــنگین ب س
ــزرگ  ــروزی ب ــور، پی ــگان منف آن خودفروخت
ــه(  ــة هللا علی ــی )رحم ــام خمین ــدان ام فرزن

رقــم زده شــد و ایــن شکســت، ســرافکندگی 
ســلطه،  نظــام  رســوایی  و  ســفید  کاخ 
صهیونیســم و حامیــان صــدام و منافقیــن را 
آشــکار کــرد و در معــرض قضــاوت جهانیــان 

ــرار داد. ق
 عظمت و رشادت های رزمندگان 

اسالم
عملیــات مرصــاد، یــک عملیــات افتخارآفرین 
رزمنــدگان  توســط  ارزشــمند  و  بــزرگ  و 

ــود. ــران ب ــالمی ای ــوری اس جمه
 در ایــن عملیــات بــزرگ، نقشــه شــوم 
دشــمنان خنثــی و باعــث شــد آن هــا در 
مقابــل عظمــت و رشــادت های رزمنــدگان 
اســالم ســر تعظیــم فروآورنــد و ایــن روز بــه 
عنــوان روزی افتخارآفرین و شــکوهمند برای 
ملــت قهرمان پــرور ایــران اســالمی در مقابلــه 
بــا نفــاق و ضــد انقــالب در تقویــم ثبت شــود.

ایــن عملیــات بــا هــم قســم شــدن منافقیــن 
و صــدام بــه منظــور ایجــاد ضربــه بــه نظــام 
ــه 5۹۸  ــرش قطعنام ــس از پذی ــالمی، پ اس
ــه می خواســتند از فرصــت  ــت ک صــورت گرف
سوءاســتفاده کننــد و بــه خیــال خــام خــود 
بــر کیــان اســالمی مــا تســلط یابنــد کــه بــا 
هوشــیاری و بیــداری امــام)ره(، رزمنــدگان با 
لبیــک بــه مقتــدای خــود در میــدان دفــاع از 
نظــام و انقــالب حضــور یافتنــد و نقشــه آنــان  

نقــش بــر آب شــد.
 پیام عملیات مرصاد

عملیــات مرصــاد نشــان داد کــه مــردم و 
ملــت ایــران اســالمی حتــی لحظــه ای دســت 
ــت  ــالمی و والی ــام اس ــظ نظ ــاع و حف از دف

فقیــه، نکشــیده و نمی کشــند.
 پیــام عملیــات مرصــاد، ایســتادگی تــا 
ــت. در  ــمن اس ــر دش ــس در براب ــن نف آخری
ــر  ــاس خط ــه احس ــی ک ــات وقت ــن عملی ای
کردیــم، بــا تمــام وجــود رفتیــم و بــه دفــاع 
ــاز هــم احســاس خطــر  ــر ب ــم و اگ پرداختی
ــالب و  ــای انق ــس پ ــن نف ــا آخری ــم، ت کنی

می  ایســتیم. نظــام 

 حضور مردم
در طــول ایــن ۸ ســال عملیات هــای زیــادی 
انجــام شــد؛ امــا هیــچ کــدام از آن هــا مثــل 
ــم  ــن تهاج ــرا ای ــود؛ زی ــاد نب ــات مرص عملی
آخریــن تیــر خــالص دشــمنان مــا بــود. 
ــت  ــه داش ــی ک ــدازه توان ــه ان ــی ب ــر کس ه
ــه  ــود ک ــن ب ــد و ای ــه وارد ش ــن عرص در ای
ــا  ــد ب ــان زور نمی توان ــا زب ــد ب ــمن فهمی دش
ایــن ملــت صحبــت کنــد و ایــن مــردم پــای 
آرمان هــای انقــالب و شــهدای خــود ایســتاده                                                             

اســت.

ــبختانه  ــدان« خوش ــروغ جاوی ــات »ف عملی
مردمــی  نیروهــای  به موقــع  حضــور   بــا 
و جانفشــانی های رزمنــدگان اســالم همچــون 
 شــهید صیــاد شــیرازی در نطفــه نابــود شــد 
و گروهــک تروریســتی منافقیــن و حــزب 
بعــث عــراق در تنگــه »چهــار زبــر« کــه امــروز 
بــه نــام تنگــه »مرصــاد« شــناخته می شــود 

شکســت ســختی خــورد.
 مرصاد به درستی تبیین نشده 

است
عملیات هــای  از  یکــی  مرصــاد،  عملیــات 
مهــم و حســاس در تاریــخ کشــورمان اســت 
کــه متأســفانه امــروز بــه درســتی بــرای 
و  ســوم  نســل  به ویــژه  جامعــه،  عمــوم 
چهــارم انقــالب تعریــف و تبییــن نشــده 
رســانه ها  و  دانشــگاه ها  در  اســت  نیــاز  و 
بیشــتر بــه تشــریح ایــن عملیــات و وقایعــی 
کــه در آن اتفــاق افتــاده، پرداختــه شــود 
ــه تاریخــی  ــن واقع ــا ای ــه ب ــوم جامع ــا عم ت
بــزرگ نســبت بــه گذشــته بیشــتر آشــنا               

ــوند. ش
ــام  ــک پی ــه ی ــرای هم ــاد ب ــات مرص عملی
مهــم دارد؛ اینکــه مــردم در هــر برهــه ای 
اگــر به موقــع حضــور داشــته باشــند، پیــروز 
ــن  ــات مرصــاد ای ــود کــه در عملی ــم ب خواهی
ایــن  افتــاد. در وهلــه اول  اتفــاق واقعــا 
نیروهــای مردمــی بودنــد کــه در مقابــل 
لشــکر و تجهیــزات پیشــرفته منافقیــن و 
ــد و نگذاشــتند  رژیــم عــراق ایســتادگی کردن
ذره ای از خــاک کشــورمان بــه دســت دشــمن 

ــد. ــیب ببین ــالب آس ــد و انق بیفت

ادامه از صفحه اول

مجلــس خبــرگان رهبــری بــه مناســبت دهمیــن 
ــی  ــکینی پیام ــت هللا مش ــوم آی ــال مرح ــالگرد ارتح س

ــرد. ــادر ک ص
بخشی از این پیام به شرح ذیل است:

 »بی تردیــد تجلیــل از مقــام شــامخ عالمــان بیــدار 
اســوه های  و  تقــوا  و  ورع  اســتوانه های  و  بصیــر  و 
ــار و  ــأ آث ــش منش ــات خوی ــول حی ــه در ط ــالق ک اخ
ــم دارد. ــس عظی ــری ب ــد، اج ــی بوده ان ــرکات فراوان ب

عالــم عامــل حضــرت  از شــخصیت واالی  ســخن 
ــی هللا  ــی مشــکینی اعل ــرزا عل ــای حــاج می ــت هللا آق آی
مقامــه اســت کــه رفتــار و عمــل او بیــش از بیــان 
و  ایمــان  بــه  دعوت کننــده  رســایش،  و  شــیرین 

بــود.  حق گوئــی  و  حق طلبــی  و  پارســائی 

ایــن عالــم پارســا و مجاهــد بحــق، مصــداق کالم 
ــد:  ــه فرمودن ــت ک ــالم اس ــی اس ــول گرام ــی رس نوران
»اقــرب النــاس مــن درجــة النبــوة اهــل الجهــاد و اهــل 

ــم.« العل
ــه در درس و  ــه چ ــوان هللا علی ــکینی رض ــت هللا مش آی
ــگاه  ــت شــاگردان و چــه در جای ــی و تربی بحــث طلبگ
ــود را  ــواره خ ــری، هم ــرگان رهب ــس خب ــت مجل ریاس
ســرباز اســالم و انقــالب می دانســت و هیــچ گاه از 
نشــر معــارف اســالم و اهــداف انقــالب اســالمی و خــط 
امــام و رهبــری دریــغ نورزیــد؛ چنانکــه ســخنان ایشــان 
ــرگان،  ــگاه ریاســت خب ــگ و جای ــر و ســنگرِ جن در منب
حکایــت از ســلوک صائــب و مســتقیم و بــدون انحــراف 

وی داشــت؛ »عــاش ســعیدًا و مــات ســعیدًا«

عضــو کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی مجلــس بــا 
ــران  ــالمی ای ــوری اس ــام جمه ــجام نظ ــدار و انس ــه اقت ــاره ب اش
گفــت: آمریــکا، آرزوی تغییــر حکومــت ایــران را بــه گــور می بــرد. 
البتــه کــه این گونــه رفتارهــا کاری دور از شــأن حقــوق بین الملــل 

اســت.
ــر در  ــال حاض ــران در ح ــرد: ای ــار ک ــی اظه ــم رضای محمدابراهی
ــه  ــت ک ــتحکام اس ــجام و اس ــدار، انس ــا اقت ــات و ب ــرایط ثب ش
حرف هایــی از جنــس وزیــر خارجــه آمریــکا دربــاره تغییــر 

ــت. ــد داش ــری نخواه ــران اث ــت ای حکوم
ــن حرف هــا  ــه ای ــه آمریکایی هــا سال هاســت ک ــزود: البت وی اف
را زدنــد و ایــن آرزو را بــه زبــان می آورنــد؛ امــا خودشــان 
ــه  ــت ب ــی در نهای ــن الفاظ ــتفاده از چنی ــه اس ــد ک ــر می دانن بهت

ــود. ــام می ش ــان تم ضررش

ایــن عضــو کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی مجلس 
در عیــن حــال مواضــع وزیــر خارجــه و دســتگاه دیپلماســی در 
ــکا را خــوب  ــه ایــن صحبت هــای وزیــر خارجــه آمری واکنــش ب
توصیــف کــرد و گفــت: در همیــن راســتا کمیســیون امنیــت ملــی 
نیــز این گونــه اظهــارات را محکــوم کــرده و تمامــی اجــزای 
حاکمیــت نیــز واکنــش نشــان دادنــد؛ چــون ایــن کاری احمقانــه 

ــل اســت. ــوق بین المل و دور از شــأن حق
رضایــی در پایــان گفــت: بــا وجــودی کــه انتظــار مــی رود نهادهای 
مدعــی حقــوق بشــر در برابــر چنیــن اظهاراتــی واکنــش نشــان 
دهنــد، ایــن اتفــاق رخ نمی دهــد؛ چــون عرصــه بین الملــل 
عرصــه زور و حاکمیــت و فریــب و قــدرت و پــول اســت کــه ایــن 
ســازمان ها بــه دلیــل قــرار گرفتــن زیــر ســلطه آمریــکا، جرئــت 

اتخــاذ مواضعــی برخــالف نظــر آمریــکا را ندارنــد. شــهر خبــر

پیام مجلس خبرگان رهبری:

آیتهللامشکینی،خودراسربازاسالموانقالبمیدانست
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس:

آمریکا،آرزویتغییرحکومتایرانرابهگورمیبرد

عضو کمیسیون امنیت ملی:
ایران باید در ادامه مسیر 

برجام، تجدیدنظر کند
حجت االســالم مجتبــی ذوالنــور، عضــو کمیســیون 
ــا  ــس، ب ــی مجل ــت خارج ــی و سیاس ــت مل امنی
اشــاره بــه تحریم هــای کنگــره آمریــکا علیــه 
کشــورمان اظهــار داشــت: تحریم هــای جدیــد 
ــته  ــای گذش ــا تحریم ه ــت ب ــد جه ــکا از چن آمری

ــت. ــاوت اس متف
را  تحریم هــا  ایــن  تمایــز  وجــه  اولیــن  وی 
نشــانه گرفتــن تــوان دفاعــی و نیروهــای مســلح 

کشــورمان بــه عنــوان پایــه و اســاس اصلــی 
آن هــا برشــمرد و افــزود: هــر کــس کــه در جهــت 
تقویــت تــوان دفاعــی کشــور اقدامــی انجــام 
ــور  ــه ط ــود؛ ب ــا می ش ــمول تحریم ه ــد، مش ده
مثــال در نــگاه اول دولــت، مجلــس و دیگــر ارکان 
ــن تحریم هــا تعریــف نشــده اند؛ امــا  کشــور در ای
ــس و  ــت، مجل ــه دول ــی ک ــد از آنجای ــگاه بع در ن
دســتگاه های دیگــر در راســتای تقویــت بنیــه 
ــس شــامل  ــد، پ ــت می کنن ــی کشــور فعالی دفاع
باالدســت  یعنــی  می شــوند؛  تحریم هــا  ایــن 
نیروهــای مســلح، هم تــراز و زیرمجموعــه آن هــا با 
ــم می شــوند و  ــد امریکایی هــا تحری ــم جدی تحری

ایــن بــه معنــای تحریــم کامــل جمهوری اســالمی 
اســت.ذوالنور بــا بیــان اینکــه بــا تحریم هــای 
جدیــد برجــام بی خاصیــت شــده و دیگــر قابلیــت 
اســتفاده نخواهــد داشــت، تصریــح کــرد: بعضــی 
از تحریم هــای مــا در برجــام زمانبنــدی شــده 
بــود؛ بــه طــور مثــال مدت زمــان بعضــی از آن هــا 
هشــت ســاله بــود کــه اکنــون نزدیــک به دو ســال 
آن گذشــته و بایــد پــس از هشــت ســال برداشــته 
دیگــر  تحریم هــای جدیــد  بــا  امــا  می شــد؛ 
قابلیــت برداشــته شــدن وجــود نــدارد و ایــن بــه 

ــت. ــام اس ــدن برج ــت ش ــای بی خاصی معن
عضــو کمیســیون امنیــت ملــی بیــان داشــت: 

ــا  ــود تنه ــن ب ــه در گذشــته ممک ــر اینک ــه دیگ نکت
علیــه  تحریم هایــی  امریــکا  رئیس جمهــور 
کشــورمان وضــع و اعمــال کنــد؛ امــا مســیر جدیــد 
تحریم هــای اخیــر از کنگــره، ســنا و رئیس جمهــور 
ــت  ــوم نیس ــن معل ــذرد. بنابرای ــور می گ ــن کش ای
اگــر فــردا روزی رئیس جمهــور بعــدی آمریــکا 
وحــدت  بــردارد،  را  تحریم هــا  ایــن  بخواهــد 
ــن  ــرد و ای ــن ســه رکــن صــورت گی ــن ای نظــر بی
یعنــی اینکــه تحریم هــای جدیــد علیــه کشــورمان 
دائمــی خواهــد بــود؛ چــرا کــه ســیر نقــض 
ــت.  ــش اس ــیر تصویب ــد س ــا مانن ــن تحریم ه ای

دانشــجو

امنیت
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،،
بــرای همــه یــک  عملیــات مرصــاد 
پیــام مهــم دارد؛ اینکــه مــردم در هــر 
برهــه ای اگــر به موقــع حضــور داشــته 

باشــند، پیــروز خواهیــم بــود

رئیس جمهور:

پاسخاقدامآمریکاییهاراخواهیمداد
رئیس مجلس:

ایرانتردیدیدرحمایتازمحورمقاومتندارد

ــه  ــاره ب ــا اش ــت ب ــت دول ــه هیئ ــی در جلس ــن روحان حس
دشــمنی های ادامــه دار آمریــکا بــا جمهــوری اســالمی و ملــت 
ایــران گفــت: مــردم مــا بــا ایــن دشــمنی ها آشــنا هســتند و 
بــه آن عــادت دارنــد و راه مقابلــه بــا ایــن سیاســت ها را نیــز 

ــد. ــی می دانن ــه خوب ب
ــد  ــه بای ــد ک ــران می دان ــت ای ــرد: مل ــد ک ــور تاکی رئیس جمه
در برابــر دشــمنانش بــه خوبــی ایســتادگی و مقاومــت کنــد؛ 
چــرا کــه طــی ایــن ۴۰ ســال، همــواره و هــر روز بــا تحریم هــا 
ــاروا از ســوی دســتگاه های  ــوع و اتهامــات ن و فشــارهای متن

تبلیغاتــی و سیاســیون آمریــکا، مواجــه بــوده اســت.
کریــم  قــرآن  تاکیــدات  بــه  اشــاره  بــا  رئیس جمهــور 
مبنــی بــر تقویــت قــدرت و بنیــه دفاعــی مســلمانان و 
ــه  ــد همیش ــا بای ــرد: م ــان ک ــالمی خاطرنش ــورهای اس کش
ــام  ــتا تم ــن راس ــم و در ای ــت کنی ــان را تقوی ــه دفاعی م بنی
ــران  ــه نظــرات دیگ ــدون توجــه ب ــان را ب ســالح های دفاعی م
ــه  ــدار بنی ــیر اقت ــان را در مس ــرد و راهم ــم ک ــت خواهی تقوی

دفاعــی کشــور ادامــه خواهیــم داد.
رئیس جمهــور بــا تاکیــد بــر اینکــه جمهــوری اســالمی ایــران 
ــش  ــکا، واکن ــره آمری ــد کنگ ــت جدی ــر حرک ــا در براب مطمئن

متقابــل نشــان خواهــد داد، گفــت: در اولیــن اقــدام، مجلــس 
را  زمینــه قدم هــای خــودش  ایــن  در  اســالمی  شــورای 
برخواهــد داشــت و هــر قــدم دیگــری هــم الزم و مــورد نیــاز 
ــم و  ــورمان برمی داری ــت کش ــت و مصلح ــرای تقوی ــم، ب بدانی
ــه راه  ــا ب ــت های آن ه ــا و سیاس ــه تحریم ه ــه ب ــدون توج ب

خودمــان ادامــه می دهیــم.
ــه اینکــه آمریکایی هــا ۴۰ ســال فشــار،  ــا اشــاره ب ــی ب روحان
تحریــم، تحریــک و بســیج بعضــی از کشــورهای منطقــه علیه 
ــا شکســت  ــه ب ــه کــرده و در همــه مرحل ملــت ایــران را تجرب
مواجــه شــده اند، خاطرنشــان کــرد: آمریکایی هــا بایــد از 
ــران،  ــا ملــت ای شکســت های پیاپــی خودشــان در مواجهــه ب

ــد. درس عبــرت بیاموزن
ــرای آمریــکا، ایــن  ــده ب روحانــی ادامــه داد: تنهــا راه باقی مان
ــوری  ــام جمه ــه نظ ــران و ب ــت ای ــوق مل ــه حق ــه ب ــت ک اس
ــد  ــرام بگــذارد و بدان ــران، احت اســالمی و انقــالب اســالمی ای
ــش  ــردم و پی ــوق م ــاق حق ــرام و احق ــایه احت ــط در س فق
آمریــکا  مــردم  منافــع  صلــح،  و  مســالمت  راه  گرفتــن 
پایــگاه اطالع رســانی  تأمیــن شــود.  بهتــر می توانــد  نیــز 

یاســت جمهوری ر

ــس شــورای اســالمی، روز  ــی، رئیــس مجل ــی الریجان عل
ــاداری  ــیون وف ــس فراکس ــد، رئی ــد رع ــا محم ــته ب گذش
ــن  ــای ای ــایر اعض ــان و س ــس لبن ــت در مجل ــه مقاوم ب

فراکســیون دیــدار و گفت وگــو کــرد.
ــا تبریــک بــه مناســبت  رئیــس مجلــس در ایــن دیــدار ب
بــا گروه هــای  مقابلــه  در  لبنــان  اخیــر  پیروزی هــای 
ــت   ــت: موفقی ــار داش ــال اظه ــه عرس ــتی در منطق تروریس
نیروهــای مقاومــت در ســرکوب تروریســت ها، یــک حرکــت 
ارزشــمند بــوده و قطعــا در تاریــخ باقــی خواهــد مانــد؛ گرچه 
در شــرایط کنونــی بعضــی کشــورهای ماجراجــو بــه دنبــال 

مقابلــه بــا نیروهــای مقاومــت هســتند.
رئیــس مجلــس شــورای اســالمی بــا اشــاره بــه اقدامــات 
و سیاســت های بعضــی از کشــورهای منطقــه تصریــح 
کــرد: امــروز مــا گرفتــار خام اندیشــی سیاســی در عرصــه 
منطقــه هســتیم کــه قطعــا ایــن موضــوع مشــکلی بــزرگ 
 بــرای منطقــه خواهــد بــود؛ حــال خوشــبختانه اســتقامت 
کــه  شــد  موجــب  مقاومــت  محــور  ایســتادگی  و 
ــاهد  ــروز ش ــد و ام ــدا کن ــا پی ــور ارتق ــن مح ــگاه ای جای
ــراق و ســوریه  ــی تروریســت ها در ع  شکســت های پی درپ

هستیم.
وی یــادآور شــد: قطعــا همراســتا بــا افزایــش پیروزی های 
محــور مقاومــت، دشــمنی ها و کینه هــا علیــه ایــن محــور 
تشــدید می شــود و امــروز شــاهد هســتیم کــه ایــن 
ــه  ــبت ب ــه نس ــل کین ــه دلی ــتر ب ــات بیش ــا و اقدام رفتاره
محــور مقاومــت اســت؛ از ایــن رو بعضــی کشــورهای 
منطقــه بــا کمــک آمریکایی هــا موضــوع تحریــم حــزب هللا 
را مطــرح می کننــد کــه قطعــا ایــن کشــورها بــا طــرح ایــن 

ــد. ــان را می برن ــروی خودش ــتر آب ــائل بیش مس
ــا  ــه محوره ــر ب ــر اگ ــرد: از طــرف دیگ ــه ک ــی اضاف الریجان
 و متــن تحریم هــای روز گذشــته آمریــکا علیــه ایــران 
ــت  ــن اس ــفاف و روش ــال ش ــم، کام ــگاه کنی ــیه ن و روس
کــه ایــن تحریم هــا بــه دلیــل کینــه آمریــکا علیــه محــور 

ــد. ــب ش ــت تصوی مقاوم
ــوری اســالمی در  ــا اعــالم اینکــه جمه رئیــس مجلــس ب
حمایــت از محــور مقاومــت و ســرکوب تروریســت ها هیــچ 
ــک  ــئله ی ــن مس ــا ای ــد: قطع ــادآور ش ــدارد، ی ــدی ن تردی
وظیفــه اســالمی و انســانی اســت؛ زیــرا تروریســت ها بــه 

حیثیــت مســلمانان لطمــه زدنــد. فــارس 

روایت کیمیای وطن از یک عملیات ویژه

ازدروغجاویدانتاغرورمرصاد
پیام مرصاد، ایستادگی تا آخرین نفس است 



کوتاه اخبار 
مجوز گرانی برای خودروسازان 

ارسال شد
بــا ارســال مصوبــه شــورای رقابــت بــه شــرکت های 
خودروســاز مجــوز افزایــش قیمت هــا صــادر شــد. 
شــورای رقابــت روز گذشــته مجــوز افزایــش قیمــت 
و  ســایپا  ایران خــودرو،  محصــوالت  از  تعــدادی 
خودروســاز  شــرکت های  بــه  را  پارس خــودرو 

ــرد.  ارســال ک
ــت قیمــت  ــه تیرمــاه امســال شــورای رقاب در مصوب
ــک  ــا ی ــک ت ــر ی ــا حداکث ــد و تیب ــای پرای خودروه
ــدر 90  ــژو و تن ــمند، پ ــت س ــد و قیم ــم درص و نی
ــا 3 درصــد افزایــش پیــدا کــرد.  غیراتومــات 2.5 ت
همچنیــن در گــروه پارس خــودرو هــم بــرای دو 
ــش 1.88 درصــدی  ــدر 90 مجــوز افزای محصــول تن
شــده         صــادر  رقابــت  شــورای  توســط  قیمــت 

ــت. اس
 بنــا بــر اعــام تقــی زاده، معــاون بازاریابــی فــروش 
ــت مجــوز  ــه محــض دریاف ــن شــرکت ب ســایپا، ای
بــر روی  را  افزایــش قیمت هــا  رقابــت  شــورای 
ــدر 90 اعمــال خواهــد  ــا و تن ــد، تیب محصــوالت پرای

کــرد.
ــا  ــه ب ــودرو در رابط ــئوالن ایران خ ــوز مس ــه هن  البت
ــرح  ــی را مط ــت زمان ــورای رقاب ــه ش ــرای مصوب اج

عصــر خــودرو نکرده انــد. 

 هشدار درباره افزایش 
مصرف آب و برق

درخصــوص  نیــرو،  وزیــر  چیت چیــان،  حمیــد 
وضعیــت مصــرف آب و بــرق در کشــور اظهــار 
اوج و  ایــن روزهــای گــرم، شــاهد  داشــت: در 
مــردم  توســط  بــرق  و  آب  مصــرف  افزایــش 
ــرف از  ــزان مص ــن می ــه ای ــوی ک ــه نح ــتیم؛ ب هس
ــه؛  ــی گرفت ــم پیش ــا ه ــای م ــزان پیش بینی ه می
ــرق  ــه طــور مثــال در اســتان هرمــزگان مصــرف ب ب
ــه مــدت مشــابه ســال گذشــته،  امســال نســبت ب

حــدود 19.8 درصــد افزایــش داشــته اســت. 
ــرف  ــزان مص ــن می ــرد: ای ــح ک ــان تصری چیت چی
ــران  ــی ای ــا و حت ــورهای دنی ــدام از کش ــچ ک در هی
ــان  ــه می ــت ک ــن اس ــا راه ای ــته و تنه ــابقه نداش س
مصرف کننــدگان و تأمین کننــدگان هماهنگی بیشــتری 

ــرد. ایرنــا صــورت پذی

3 تعاونی غیرمجاز به زودی 
تعیین تکلیف می شوند

رئیــس کل بانــک مرکــزی اعــام کــرد: غیــر از 
کاســپین،  در  ادغامــی  منحل شــده  تعاونی هــای 
ســه تعاونــی دیگــر هــم داریــم کــه غیرمجــاز 
ــا  ــف آن ه ــن تکلی ــر تعیی ــه زودی خب ــتند و ب هس
وجــود  ایــن  بــا  می کنیــم کــه  اعــام  هــم  را 
نخواهیــم                                         غیرمجــازی  موسســه  هیــچ  دیگــر 

داشــت. 
ــت  ــت دول ــی هللا ســیف در حاشــیه جلســه هیئ ول
دربــاره  مــا  اعــام کــرد:  خبرنــگاران  جمــع  در 
ســپرده گذاران تعاونی هــای ادغامــی در موسســه 
کاســپین تــا صــد میلیــون تومــان را تعییــن تکلیــف 
مناســب  شــرایط  االن  خوشــبختانه  و  کرده ایــم 
اســت و مبالــغ بیشــتر را هــم تعییــن تکلیــف 
خواهیــم کــرد و ایــن کار حتمــا انجــام خواهــد شــد. 

پــول نیــوز

کوتاه از اقتصاد

سهمیه بندی بنزین نداریم
وزیــر نفــت دربــاره افزایــش مصــرف بنزیــن گفــت: 
ــم  ــن نداری ــهمیه بندی بنزی ــر س ــی ب ــی مبن تصمیم
و در صــورت کمبــود، نیازمــان را از طریــق واردات 

پیگیــری می کنیــم. 
بیــژن نامــدار زنگنــه در حاشــیه جلســه هیئــت 
دولــت و در جمــع خبرنــگاران دربــاره افزایــش 
ــن ســهمیه بندی  ــا بنزی ــه آی ــن و اینک مصــرف بنزی
خواهــد شــد یــا خیــر، تصریــح کــرد: ســهمیه بندی 

ــم.  ــن نداری بنزی
وی تاکیــد کــرد: در صــورت کمبــود بنزیــن نیازمــان 

ــم.  ــن می کنی ــق واردات تأمی را از طری
افزایــش قیمــت  احتمــال  نفــت دربــاره  وزیــر 
ــرای آن  ــد ب ــده بای ــت آین ــت: دول ــز گف ــن نی بنزی

مهــر کنــد.  تصمیم گیــری 

تشدید مقابله ها با قاچاق دام
وزارت جهــاد کشــاورزی در اطاعیــه ای اعــام 
ــده  ــبک زن ــادرات دام س ــوز ص ــدور مج ــرد: ص ک
کشــور، بــه منظــور تنظیــم بــازار داخلــی از اواخــر 
ــده  ــف ش ــوی متوق ــاع ثان ــا اط ــته ت ــال گذش س

ــت.  اس
در ایــن اطاعیــه آمــده اســت: بــه منظــور کنتــرل 
خــروج غیرمجــاز دام ســبک زنــده از کشــور نیــز، 
ایــن وزارتخانــه طــی مکاتباتــی بــا رئیــس ســتاد 
ــاون  ــن مع ــا قاچــاق کاال و ارز و همچنی ــارزه ب مب
ــتانداران  ــور و اس ــی وزارت کش ــی و انتظام امنیت
ــات  ــرزی، خواســتار تشــدید اقدام اســتان های م
جلوگیــری و مقابلــه بــا قاچــاق دام زنــده از کشــور 

کشــاورزی شــده اســت. جهــاد 

هشدار به طالفروشی ها و 
طالسازی ها

مدیــر کل اســتاندارد تهــران از واحدهــای تولیــدی 
ــه  ــرد ک ــت ک ــا درخواس ــات ط ــی مصنوع و صنف
دارای  عیارســنجی  آزمایشــگاه های  خدمــات  از 
ــب  ــد و فری ــره گیرن ــت به ــد صاحی ــی تأیی گواه

آزمایشــگاه های بــدون مجــوز را نخورنــد. 
مســلم بیــات بــا اشــاره بــه اینکــه در اســتان 
ــن  ــا ســه آزمایشــگاه عیارســنجی از ای ــران تنه ته
ســازمان مجــوز اســتاندارد دریافــت کرده انــد و 
همــکار اســتاندارد محســوب می شــوند، اظهــار 
مجــوز  بــدون  آزمایشــگاه های  برخــی  کــرد: 
اقــدام بــه اســتفاده از نــام ایــن ســازمان و نشــان 
ــه  ــد ک ــود کرده ان ــات خ ــه  خدم ــتاندارد در ارائ اس
ــاف  ــود و خ ــوب می ش ــرم محس ــدام ج ــن اق ای
ــه دادگاه  ــا از متخلفــان ب ــون اســت کــه طبیعت قان

می شــود.  شــکایت 
اســتان  در  حاضــر  حــال  در  داد:  ادامــه  وی 
ــای  ــا نام ه ــنجی ب ــگاه عیارس ــه آزمایش ــران س ته
ــق و بهســاز دارای  ــروش، میزان گســتر دقی حریرف
گواهــی تأییــد صاحیــت اســتاندارد هســتند و 
ــامی  ــد اس ــازی ها می توانن ــی ها و طاس طافروش
آزمایشــگاه های فــوق و دیگــر آزمایشــگاه های 
را  اســتاندارد  صاحیــت  تأییــد  گواهــی  دارای 
پایــگاه ســازمان ملــی  در ســایر اســتان ها در 
ــه نشــانی www.isiri.org مشــاهده  اســتاندارد ب

ــد.  کنن
مدیــر کل اســتاندارد تهــران ضمــن هشــدار دوبــاره 
ــوز در  ــدون مج ــگاه های ب ــود آزمایش ــاره وج درب
ــا  ــی ب ــی قانون ــرد: در اقدام ــان ک ــه بی ــن رابط ای
ــد و  ــد ش ــورد خواه ــت برخ ــا قاطعی ــان ب متخلف
در ایــن رابطــه هماهنگــی الزم بــا مراجــع قانونــی 

ــت. ایســنا ــه اس ــورت گرفت ص

خشکســالی عامــل اصلــی مهاجــرت، 
ناامنـــی،  اجتماعـــی،  خشـــونت های 
و  بیــکاری  فرقــه ای،  جنگ هــای 
بحران هــای محیطــی اســت کــه ایــران مــا 

می کنــد.  تهدیــد  را 
ــی در  ــداد عجیب ــش، رخ ــه پی ــک ده ی
عربســتان اتفــاق افتــاد؛ چشــمه های 
آب گــرم باســتانی رو بــه خشــکی نهــاد. 
ایــن خشکســالی چشــمه ها، واحه هــای 
می کردنــد کــه  تغذیــه  را  باشــکوهی 
قــرآن و انجیــل آن هــا را بــه تصویــر 
ــا ناپدیــد شــدن آب،  کشــیده بودنــد و ب
ــی از  ــه تل ــل ب ــن باغ هــای ســبز تبدی ای

شــدند.  روان  ماســه های 
در ســال ٢٠٠٣، وزیــر آب عربســتان در 
مصاحبــه ای بــا نیویورک تایمــز اعــام کــرد: 
چشــمه های  دوران کودکــی  از  »مــن 
ــر  ــه خاط ــی را در اســتان شــرقی ب پرآب
خشــک  اکنــون  همگــی  کــه  دارم 

ند.«  شــده ا
بــرای  جوشــان  چشــمه های  ایــن 
آبــی  ســفره های  از  ســال  هــزاران 
صحــرای  اعمــاق  در  کــه  عظیمــی 
عربســتان قــرار داشــت، بــه وجــود آمــده 

بودنــد. 
آب  کارشناســان،  محاســبه  بــر  بنــا 
بزرگ تریــن  از  یکــی  ســامانه  ایــن 
آبخوان هــای دنیــا محســوب می شــد 
و ظرفیــت آن بــه انــدازه دریاچــه ایــری 

ــود. ــکا ب آمری
 اصرار بر یک اشتباه

کشــاورزان متحیــر از خشــک شــدن 
چاه هــای  ناچــار  بــه  چاه هایشــان، 
عمــق  بــه  کردنــد  حفــر  عمیق تــری 

1۶00 متــر تــا همچنــان بتواننــد صحــرای 
خشــک را بــه مــزارع پــرآب تبدیــل 
کننــد و عربســتان را در مقــام ششــمین 
ــد.  ــه دارن ــا نگ ــدم در دنی ــده گن صادرکنن
ــد کاری کــه مــا امــروز در  )درســت مانن

می کنیــم.(  ایــران 
امــا ایــن نتیجــه دوامــی نداشــت؛ امروز 
و  فروپاشــیده  عربســتان  کشــاورزی 

ــت. ــدون آب اس ب
ــه  ــم ب در اینجــا نظــر کوتاهــی می اندازی
ــه  ــه چگون ــاده و اینک ــاق افت ــه اتف آنچ
از  دنیــا  دیگــر کشــورهای  و  آمریــکا 
تلــخ  تجربــه  از  بایــد  ایــران  جملــه 

بیاموزنــد. عربســتان 

ــوز آب در عربســتان  ــد شــدن مرم ناپدی
ــان قــرن گذشــته و آغــاز  ــی پای در حوال
در ســال  ظاهــر شــد.  قــرن جدیــد 
را  آب  وزارت  ســعودی  دولــت   ،٢٠٠٢
مأمــور جســت وجوی پاســخ بــرای ایــن 

ــرد.  ــداد ک رخ
ــه یــک کارآگاه  یــک بانکــدار ســعودی ب
آب مبــدل شــد و در ســال ٢٠٠۴ اجــزای 

تحقیقاتــش را بــه هــم وصــل کــرد 
تحــت  را  خارق العــاده ای  گــزارش  و 
نمی کننــد،  پــرواز  »شــترها  عنــوان 
نمــی آورد«  بــار  بــه  شــکوفه  صحــرا 

ــرد.  ــر ک منتش
تحقیقــات اِلی الحــج مقصــر را شناســایی 
کــرد: بــه کشــاورزان متمــول اجــازه داده 
ــدون  ــه ب ــه ده ــرای س ــا ب ــود ت ــده ب ش
ــد! ــه کنن نظــارت ســفره های آب را تخلی

١٩٧٠، صاحبــان  ســال های  اواخــر  در 
ــه  ــوز را ب ــن مج ــتان ای ــن در عربس زمی
دســت آوردنــد تــا بــا اســتخراج آب 
صحــرای  از  بخشــی  آبخوان هــا،  از 
ــاورزی  ــای کش ــه زمین ه ــتان را ب عربس
تبدیــل کننــد و بدیــن ترتیــب، حکومــت 
ســعودی بــه ســرعت توانســت بــه یکــی 
از بزرگ تریــن صادرکننــدگان گنــدم در 

ــود. ــدل ش ــان ب جه
ــور  ــه ط ــاورزان ب ــال های ١٩٩٠ کش در س
ــن آب در ســال  ــارد گال متوســط 5 میلی
ــدار  ــن مق ــا ای ــد. ب ــتخراج می کردن اس
می تــوان در طــول ٢5 ســال دریاچــه 

ــرد.  ــه کل خشــک ک ــری را ب ای
الی الحــج در گــزارش خــود می نویســد: 
»سیاســت دولــت عربســتان در حــد 
وســیعی طبقــه حاکــم را ثروتمنــد کــرد 
و درنتیجــه بــه خالــی شــدن تقریبــا 
ــر  ــا ارزش منج ــفره های آب ب ــل س کام
شــد. ترکیبــی از پــول و آب می توانــد 
صحرایــی را شــکوفا کنــد، تــا اینکــه 
زمانــی یــا پــول یــا آب بــه انتهــا برســد.« 
ــه  ــه ب ــود ک ــن آب ب ــتان ای ــرای عربس ب

ــید.  ــان رس پای
از  زیرزمینــی  آب  از  بیشــتری  مقــدار 

آب  منابــع  باســتانی  آبخوان هــای 
ــال  ــزار س ــا ه ــه صده ــوده ک ــیلی ب فس
زمــان نیــاز اســت تــا دوبــاره آبــدار 

شــوند. 
ــه  ــه واح ــاء« ک ــی »تیم ــهر تاریخ در ش
بزرگــی اســت و بارهــا از آن در عهــد 
ــگران  ــده، پژوهش ــرده ش ــام ب ــق ن عتی
چاه هــای  بزرگ تریــن   ٢٠١١ ســال  در 

خشک شــده را پیــدا کردنــد. 
ــبز  ــه سرس ــک واح ــی ی ــاء« زمان »تیم
بــود و بــرای هــزاران ســال زندگــی 

انســان را تامیــن کــرده بــود.
باستان شناســان در ایــن شــهر لوح هــای 
ــش  ــه ٢5٠٠ ســال پی ــق ب ســنگی متعل
ــک  ــول ی ــط در ط ــه فق ــد و هم یافته ان

نســل خشــک شــد.
ــت عربســتان در ســال 2015 اعــام  دول
ــدم  ــت گن ــده، کش ــال آین ــه س ــرد ک ک
خواهــد  صــورت  بــار  آخریــن  بــرای 

گرفــت. 
مــردم عربســتان آب آشــامیدنی خــود را 

ــه دســت  ــا ب ــا شــیرین کــردن آب دری ب
انــدازه  از  بیــش  روشــی  می آورنــد؛ 
پرخــرج. داســتان صادرکننــده عمــده 
خــوراک چیــزی نبــود، جــز یــک ســراب 

ــتان! ــی عربس ــخ طوالن در تاری
نکتــه مهم تــر امــا آن اســت کــه اراضــی 
بــدل  اینــک  عربســتان  در  رهاشــده 
ــاک  ــرد و خ ــد گ ــمه های تولی ــه چش ب
جدیــد شــده و دود آن بــه چشــم مــردم 
منطقــه، به ویــژه عــراق و ایــران مــی رود. 
برداشــت  جنایــت  ایــن  امیدواریــم 
تولیــدات  بــرای  زیرزمینــی  آب هــای 
ــل های  ــودی نس ــه ناب ــه ب ــاورزی ک کش
آینــده می انجامــد، بــا اعتراضــات مردمــی 

ــود.  ــف ش متوق
هم اکنــون بیــش از 80 درصــد ســفره های 
آب زیرزمینــی ایــران خشــک شــده و 
ــه و  ــدم و هندوان ــرای کاشــت گن ــه ب بقی
... اســتفاده می شــود کــه اگــر اقدامــی 
نکنیــم بــه زودی خشــک خواهنــد شــد. 

خبــر فارســی

اشتباه عربستان را تکرار نکنیم

 کشاورزی غیراصولی در حال 
نابود کردن منابع آبی ایران است

ــاه  ــار م ــت: در چه ــران گف ــاری ای ــی حف ــرکت مل ــاون ش مع
ــه  ــل 5۴ حلق ــر و تکمی ــات حف ــاری، عملی ــال ج ــت س نخس
ــور  ــی کش ــکی و دریای ــق خش ــت و گاز در مناط ــای نف چاه ه

ــام رســید.  ــه اتم ب
حمیدرضــا خوشــایند بــا اعــام ایــن خبــر اظهــار کــرد: از ایــن 
ــه توســعه ای و  ــه اکتشــافی، 22 حلق ــک حلق ــداد چــاه، ی تع
ــزود: از  ــت. وی اف ــوده اس ــری ب ــه تعمی ــی و 31 حلق توصیف
ــرکت  ــی ش ــوزه عملیات ــه در ح ــا ۴0 حلق ــن چاه ه ــوع ای مجم
ــت  ــه در موقعی ــار حلق ــوب، چه ــز جن ــق نفت خی ــی مناط مل
ــای  ــه در پروژه ه ــاره، 9 حلق ــات ق ــت ف ــرکت نف ــت ش فعالی
شــرکت مهندســی و توســعه نفــت و یــک حلقــه بــه ســفارش 
ــاری و  ــران حف ــت ای ــی نف ــرکت مل ــاف ش ــت اکتش مدیری

ــرار گرفــت.  ــا ق ــار کارفرم ــل شــد و در اختی تکمی
خوشــایند تصریــح کــرد: از ابتــدای فروردیــن تــا پایــان تیرمــاه 

میــزان حفــاری کــه از ســوی چهــار مدیریــت عملیــات حفــاری 
در خشــکی و مدیریــت حفــاری در دریــا گــزارش شــده، از مــرز 

9۶ هــزار متــر فراتــر رفــت. 
ــرکت ۷۴ دکل  ــن ش ــون ای ــه هم اکن ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــار  حفــاری ملکــی ســبک، ســنگین و فــوق ســنگین در اختی
دارد کــه ۷1 دســتگاه خشــکی و ســه دســتگاه دریایــی اســت، 
گفــت: بیــش از 15 درصــد دکل هــای نــاوگان شــرکت هم اینــک 

در میادیــن مشــترک در چرخــه عملیــات قــرار دارنــد.
ــاری  ــات حف ــران در عملی ــاری ای ــی حف ــرکت مل ــاون ش  مع
افــزود: در ایــن مــدت درنتیجــه تــاش فــراوان متخصصــان و 
کارکنــان ایــن شــرکت، حفــاری و تکمیــل هشــت حلقــه چــاه 
ــوی  ــده از س ــه تعیین ش ــر از برنام ــدت 1۴3 روز زودت ــه م ب
کارفرمــا پایــان یافــت کــه ایــن توفیــق از نظــر اقتصــادی، دارای 

ــادی اســت. خبــر فارســی ارزش زی

بانــک مرکــزی جزئیــات گــزارش تغییــرات قیمتــی کاالهــای 
اساســی را منتشــر کــرد کــه بــر ایــن اســاس، نــرخ لبنیــات، 
ــه  ــرغ نســبت ب ــی و گوشــت م ــن نبات ــرغ، چــای، روغ تخم م

ــد.  ــان می ده ــش را نش ــل از آن، افزای ــه قب هفت
ــای  ــات، میوه ه ــج، حبوب ــی برن ــت خرده فروش ــن قیم همچنی
تــازه، ســبزی های تــازه و گوشــت قرمــز کاهــش یافتــه و قنــد 

ــد.  ــه می کن ــات را تجرب و شــکر ثب
ــات ۷.۷  ــی لبنی ــت خرده فروش ــط قیم ــال، متوس ــن ح در عی
ــات  ــد، حبوب ــج ۶.۶ درص ــد، برن ــرغ 31.5 درص ــد، تخم م درص
ــازه  ــبزی های ت ــد، س ــازه ۷.۴ درص ــای ت ــد، میوه ه 20.۷ درص
ــرغ 5.9  ــز 21.2 درصــد، گوشــت م ۴0.8 درصــد، گوشــت قرم
ــد در  ــی 8.۷ درص ــن نبات ــد و روغ ــای 23.5 درص ــد، چ درص
ــه  ــاه ســال جــاری نســبت ب ــه ســی ام تیرم ــی ب ــه منته هفت

ــته اند.  ــش داش ــته افزای ــال گذش ــابه س ــه مش هفت

همچنیــن قیمــت خرده فروشــی قنــد و شــکر در هفتــه مــورد 
گــزارش نســبت بــه هفتــه مشــابه ســال قبــل از آن 2.2 درصــد 
ــروه  ــزارش در گ ــورد گ ــه م ــت. در هفت ــته اس ــش داش کاه
لبنیــات قیمــت پنیــر غیرپاســتوریزه معــادل 3.۴ درصــد 
افزایــش داشــت و بهــای ســایر اقــام ایــن گــروه نســبت بــه 
هفتــه قبــل بــدون تغییــر بــود. قیمــت تخم مــرغ معــادل ۶.1 
درصــد افزایــش یافــت و شــانه ای 98 هــزار تــا 11۷ هــزار ریــال 

ــت.  ــروش می رف ف
ــه درجــه دو  ــج داخل ــج بهــای برن ــه در گــروه برن در ایــن هفت
معــادل 1.2 درصــد کاهــش داشــت و قیمــت ســایر اقــام ایــن 
گــروه ثابــت بــود. در گــروه حبوبــات بهــای لوبیــا چیتــی و لوبیا 
ســفید بــدون تغییــر بــود و قیمــت ســایر اقــام ایــن گــروه )به 
جــز عدســی کــه معــادل 0.2 درصــد افزایــش یافــت( بیــن 0.2 

درصــد تــا 0.5 درصــد کاهــش داشــت. بانــک مرکــزی

 ۵۳  ۸ هزار و ۵۷۹ مگاوات، رکورد ۲.۱
جدید پیک مصرف برق

میلیون و ۹۷۵ هزار واحد 
تعداد آپارتمان های کشور

درصد، رشد قیمت جهانی طال

بــا رشــد مصــرف بــرق نســبت بــه روزهــای قبــل از آن، پیــک 
مصــرف لحظــه ای بــرق بــه ۵۳ هــزار و ۵۷۹ مــگاوات رســید.

8 میلیــون و ۹۷۵ هــزار و 1۵۳ واحــد از خانه هــای کشــور را 
واحدهــای آپارتمانــی تشــکیل می دهنــد.

قیمــت هــر اونــس طــا نســبت بــه هفتــه گذشــته ۲.1 درصــد 
افزایــش داشــت.
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،،
هم اکنون بیش از 8۰ درصد سفره های 
آب زیرزمینــی ایــران خشــک شــده و 
بقیــه بــرای کاشــت گنــدم و هندوانــه و 
... اســتفاده می شــود کــه اگــر اقدامــی 
نکنیــم بــه زودی خشــک خواهنــد شــد

ایستکول
شــرکت صنعتــی تکران مبــرد )تأســیس 135۶( دارای چهــل ســال ســابقه در تولیــد 
ــاد  ــه هفت ــر ده ــرکت از اواخ ــن ش ــت. ای ــاری اس ــی و تج ــردکننده صنعت ــوالت س محص
ــک 3 و 5  ــایز کوچ ــای س ــوه یخچال ه ــد انب ــه تولی ــدام ب ــی اق ــور تخصص ــه ط ــی ب شمس
ــاده، توانســت در صــدر  ــت فوق الع ــه کیفی ــابقه و ارائ ــاد س ــا ایج ــرد و ب ــتکول ک ــوت ایس ف

ــرد.  ــرار گی ــران ق ــازار ای ب
ایســتکول یــک عامــت تجــاری ثبت شــده بین المللــی متعلــق بــه شــرکت صنعتــی 
تکران مبــرد اســت کــه بخشــی از محصــوالت آن تولیــد داخــل کشــور بــوده و بخــش 
ــا کیفیــت از کشــورهای مختلــف تأمیــن  دیگــر بــه صــورت مونتــاژی٬ از قطعــات وارداتــی ب
ــوالت  ــام محص ــتاندارد و تم ــر اس ــتکول دارای مه ــی ایس ــوالت داخل ــه محص ــود. کلی می ش
ــران  ــتاندارد ای ــه اس ــد موسس ــا و تائی ــه اروپ ــتاندارد اتحادی ــاژی، دارای اس ــی و مونت واردات

ــتند.  هس
ــر 3  ــکا ب ــا ات ــرد و ب ــی شــرکت تکران مب ــا گارانت ــن تمامــی محصــوالت ایســتکول ب همچنی
ــا هــدف  ــن ب ــروش در سراســر کشــور عرضــه می شــوند؛ همچنی دهــه خدمــات پــس از ف
ــن  ــخ گویی در کوتاه تری ــات و پاس ــه  خدم ــه  یکپارچ ــدگان، ارائ ــرد نماین ــر عملک ــارت ب نظ
ــا  ــی ی ــات ایســتکول در سراســر کشــور )شــامل مشــکات فن ــه  خدم ــرش کلی ــان، پذی زم

ــرد. ــام می پذی ــتریان انج ــات مش ــزی خدم ــر مرک ــق دفت ــب( از طری ــات نص خدم

کیمیای وطن

ــروزه ای  ــهر فی ــش ش ــن همای دومی
بــا دختــران توانــا بــه همــت شــورای 
عالــی بانــوان و بــا حضــور چنــد تــن 
خادمــان  و  اســتانی  مســئوالن  از 
معصومــه)س(  حضــرت  حــرم 
برگــزار شــد. بــه گــزارش روابــط 
عمومــی اتــاق بازرگانــی اصفهــان 
ایــن همایــش حجت االســام  در 
و المســلمین حبیب رضــا ارزانــی، 
مدیــر کل اداره فرهنــگ و ارشــاد 
ــراز  ــا اب اســامی اســتان اصفهــان، ب

خرســندی از نــگاه متفــاوت و ارزشــمند اتــاق بازرگانــی اصفهان به مســائل 
ــی از  ــی گفــت: نخبگــی، موهبت ــن همایش های ــزاری چنی ــف و برگ مختل
جانــب خداونــد بــوده و الزم اســت از ایــن نعمت پاســداری شــود و شــاکر 
ــگان  ــوزی نخب ــف مهارت آم ــن از ضع ــی همچنی ــید. ارزان ــد باش خداون
ــای الزم  ــگان از مهارت ه ــر نخب ــرد: اگ ــح ک ــاد و تصری ــی کشــور انتق علم
ــوردار  ــانی برخ ــاع و پیام رس ــم، اط ــای تکل ــه مهارت ه ــی از جمل در زندگ
ــاد  ــام ابع ــت در تم ــاع و موفقی ــه عرضــه خــود در اجتم ــادر ب نباشــند، ق
ــاق  ــس ات ــهل آبادی، رئی ــاب س ــید عبدالوه ــود. س ــد ب ــی نخواهن زندگ
بازرگانــی اصفهــان، نیــز از اســتقبال شایســته بانــوان از دومیــن همایــش 
شــهر فیــروزه ای بــا دختــران توانــا ابــراز خرســندی کــرد و گفــت: در ابتــدا 
ــی وجــود  ــان مخالفت های ــاق اصفه ــوان در ات ــرای تشــکیل شــورای بان ب
داشــت کــه خوشــبختانه بــا فعالیت هــای ثمربخــش و تاش هــای 
ــاق  ــدگان ات ــت نماین ــای هیئ ــام اعض ــا تم ــورا، نه تنه ــن ش ــوب ای مطل

ایــن  فعالیت هــای  بــا  اصفهــان 
شــورا همصــدا شــده اند، بلکــه تمــام 
نیــز  کشــور  بازرگانــی  اتاق هــای 
ــان در  ــردن زن ــال ک ــتای فع در راس
ــود،  ــتان خ ــی اس ــای بازرگان اتاق ه
ــات  ــدی از تجربی درخواســت بهره من
ــد.  ــان را دارن ــی اصفه ــاق بازرگان ات

ــه  ــات ب ــن مباه ــه ضم وی در ادام
وجــود زنــان توانــا در کشــور افــزود: 
متاســفانه تصویــر مطلوبــی از بانــوان 
کشــورمان در اذهــان جهانــی وجــود 
نداشــته؛ در حالــی کــه زنــان ایرانــی 
درصــد کرســی های   50 از  بیــش 
ــب و کار  ــط کس ــد و در محی ــاص داده ان ــود اختص ــه خ ــگاهی را ب دانش
می شــوند.  محســوب  نیروهــا  کم حاشــیه ترین  نیــز  کارخانه هــا  و 
ســهل آبادی گفــت: در ایــن دور از فعالیــت هیئــت نماینــدگان اتــاق 
بازرگانــی اصفهــان مصــوب شــده تــا ســقف 30 درصــد از کمیســیون های 
موجــود از بانــوان باشــند. رئیــس اتــاق بازرگانــی اصفهــان در ادامــه از راه 
یافتــن اتــاق بازرگانــی اصفهــان در جمــع چهــار اتــاق بازرگانــی برتــر جهــان 
بــه همــت واحــد امــور بین الملــل و بــا مشــارکت شــورای عالــی بانــوان و 
جوانــان و همچنیــن مرکــز مبــادالت پیمانــکاری فرعــی SPX بــه مرحلــه 
نهایــی رقابــت اتاق هــای جهــان در اســترالیا خبــر داد. ســهل آبادی 
ــات  ــدی از خدم ــرای بهره من ــان ب ــاق اصفه ــی ات ــر همراه ــد ب ــا تاکی ب
ــوان در  ــت بان ــا، از فعالی ــد آن ه ــه رش ــک ب ــوان و کم ــه بان ــاوره ای ب مش
ــا در  ــوب آن ه ــرد بســیار مطل ــی و کارک ــاف مالیات ــای حــل اخت هیئت ه

ــر داد. ــن حــوزه خب ای

رئیــس هیئت مدیــره شــرکت 
گفــت:  ایــران  مخابــرات 
ــی  ــرات، یــک ســرمایه مل مخاب
تاش هــای  بــا  کــه  اســت 
باقــی  بــرای مــا  گذشــتگان 
مانــده اســت؛ لــذا بایــد بــا 
دانــش  و  فنــون  به کارگیــری 
ــت  ــواره در جه ــی هم بین الملل
ارتقــای جایــگاه آن بــرای مــردم 

بکوشــیم. آینــدگان  و 
رئیــس  قنبــری،  بــرات 
هیئت مدیــره شــرکت مخابــرات 
کــه در آییــن اجرای تربیــت 110 

مدیــر شایســته ســخن می گفــت، بــا بیــان ایــن مطلــب افــزود: 
همان طــور کــه دانــش گذشــته بــرای انجــام کارهــای کنونــی بــه 
ــش  ــا دان ــز ب ــده نی ــان آین ــات در زم ــه خدم ــد، ارائ کار نمی آی
ــات  ــی خدم ــرای آمادگ ــد ب ــس بای ــت. پ ــر نیس ــروز میس ام
آینــده، دانــش شــرکت را در حــد بین المللــی افزایــش دهیــم.

وی در ادامــه افــزود: بــه یقیــن تــا ســال 2020 مخابــرات 
ــتفاده از  ــال آن، اس ــه دنب ــد؛ ب ــد ش ــول خواه ــا متح در دنی
ــدا  ــد توســعه پی ــز بای ــران نی ــد ارتباطــی در ای نســل های جدی

ــد. کن
ــازمان  ــی در س ــر تحول ــالوده ه ــه ش ــان اینک ــا بی ــری ب قنب
ــرد: یکــی از دغدغه هــای  ــار ک ــروی انســانی آن اســت، اظه نی
مهــم هیئت مدیــره شــرکت، اســتفاده از نیــروی انســانی 
ــا تصمیماتــی کــه در  کارآمــد و متخصــص اســت؛ از ایــن رو ب

ــرد،  ــن حــوزه صــورت می گی ای
بــه دنبــال ارتقــای دانــش و 
اســتفاده از کارکنــان و مدیــران 
شایســته بــا دانــش روز، در 
ــف هســتیم. پســت های مختل

هیئت مدیــره  رئیــس 
ایــران،  مخابــرات  شــرکت 
نیــروی  روی  ســرمایه گذاری 
ضــرورت  یــک  را  انســانی 
از  پــس  گفــت:  و  دانســت 
ادغــام شــرکت های تابعــه و 
انجــام  کــه  یکپارچه ســازی 
روی  ســرمایه گذاری  شــد، 
ــرای ارتقــای شایســتگی در اولویــت اصلــی  نیــروی انســانی ب

گرفــت. قــرار 
ــرای  ــی ب ــارب بین الملل ــتفاده از تج ــه اس ــان اینک ــا بی وی ب
ــرد: در  ــان ک ــت، خاطرنش ــی الزم اس ــر جایگاه ــران در ه مدی
ــروی  ــتفاده از نی ــر اس ــته، ب ــر شایس ــت 110 مدی ــروژه تربی پ
ــک  ــوان ی ــه عن ــا ب ــد ت ــد ش ــتان ها تأکی ــام اس ــانی تم انس
فرصــت از تمــام شــاغان سراســر کشــور در آزمــون اســتفاده 

ــود. ش
قنبــری در پایــان ســخنان خــود از منتخبــان ایــن طــرح 
خواســت یادگیــری و به کارگیــری دانــش روز جهانــی را در 
امــور و انجــام کارهــای شــرکت، ســرلوحه کار خــود قــرار دهنــد 
ــران          ــرات ای ــرکت مخاب ــزرگ ش ــد ب ــای برن ــت ارتق و در جه

بکوشــند. ایســنا

تولید ملی مخابرات، یک سرمایه ملی استنخبگان علمی کشور از ضعف مهارت آموزی برخوردارند

افزایش قیمت ۵ گروه کاالیی در هفته آخر تیرماهحفاری ۵۴ حلقه چاه نفت و گاز در سال جاری
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پریسا خاکبازانگروه اصفهان

ــتان  ــارت اس ــدن و تج ــت، مع ــازمان صنع ــاون س مع
ــل  ــیمان را حم ــد از ارزش س ــت: 40 درص ــان گف اصفه
و نقــل آن شــامل می شــود و بدیهــی اســت کــه یارانــه 
ــادرات  ــهیل ص ــزایی در تس ــش بس ــل نق ــل و نق  حم

دارد.
ــل در  ــل و نق ــه حم ــان اینک ــا بی ــری ب ــد مجی محم
ســیمان و تعامــات مالــی بــا کشــورهای دیگــر از 
ــه  ــد ب ــزود: بای ــت، اف ــدی اس ــای ج ــه چالش ه جمل
ــل   ــل و نق ــه حم ــون یاران ــهیاتی چ ــدگان تس صادرکنن
دهیــم؛ چــرا کــه 40 درصــد از ارزش ســیمان را حمــل 
و نقــل آن شــامل می شــود و بدیهــی اســت کــه یارانــه 
ــادرات          ــهیل ص ــزایی در تس ــش بس ــل نق ــل و نق حم

دارد.
ــزود:  ــادرات اف ــدن ص ــم ش ــل ک ــاره دالی ــری درب مجی
رقابــت منفــی بیــن شــرکت ها منجــر بــه کاهــش 
ــا  ــوان ب ــوع را می ت ــن موض ــت؛ ای ــده اس ــادرات ش ص

تشــکیل کنسرســیوم ها حــل کــرد.
وی تصریــح کــرد: ســال 95، 803 میلیــون دالر صادرات 
کــه در ســال قبــل 953 میلیــون دالر بــوده، 16 درصــد 
کاهــش داشــته، امــا از لحــاظ وزنــی افزایش داشــته؛ از 
مجمــوع صــادرات کشــور، 42 میلیون دالر ســهم اســتان 
اصفهــان اســت کــه بــا توجــه بــه تولیدکننده هــای 

فعــال در اســتان کمتــر از انتظــار اســت.

 ویژه برنامه »ماه تا خورشید« 
 با همکاری آستان قدس رضوی 

در اصفهان  
ــرت  ــاد حض ــید« از می ــا خورش ــاه ت ــه »م  ویژه برنام
معصومــه)س( تــا میــاد امــام رضــا)ع(، همزمــان بــا 
ــن  موســی   ــم  ب دهــه کرامــت در حــرم حضــرت ابراهی
ــزار  ــا)ع( برگ ــام رض ــف ام ــرادر خل ــر)ع(، ب ــن  جعف ب

می شــود.

تولیــت آســتان مقــدس حضــرت ابراهیــم ابــن موســی 
ابــن جعفــر)ع( گفــت: بــا آغــاز دهــه کرامــت هــر ســاله 
به ویــژه  اســتان،  در سراســر  بســیاری  جشــن های 

ــزار می شــود.  ــزادگان برگ ــدس امام آســتان مق
ــن  ــن موســی اب ــم اب آســتان مقــدس امامــزاده ابراهی
جعفــر)ع( واقــع در شــهر دولت آبــاد شهرســتان برخوار، 
ــی الرضا)ع( و  ــن موس ــی اب ــرت عل ــف حض ــرادر خل ب
حضــرت معصومــه)س(، یکــی از ایــن امامزاده هاســت 
ــه و  ــن ده ــرای ای ــژه ای ب ــای وی ــواره برنامه ه ــه هم ک

ــده می شــود. ــدارک دی ــاد در آن ت ــن اعی ای
ــاره برنامه هــای  ــی درب حجت االســام شــیخ علی نریمان
ــر  امســال ایــن امامــزاده اظهــار داشــت: امســال نیــز ب
اســاس روال ســالیان گذشــته ویژه برنامــه »از مــاه 
ــازده شــب  ــه مــدت ی ــا خورشــید« از ســوم مــرداد ب ت
ویــژه دهــه کرامــت برگــزار می شــود. تنهــا تفــاوت 
ــارکت  ــوان مش ــته را می ت ــال های گذش ــا س ــال ب امس
 آســتان قــدس رضــوی در ایــن مراســم محســوب 

کرد.
وی افــزود: ایــن مراســم بــا اقامــه نمــاز جماعــت مغرب 
و عشــا بــه امامــت حجت االســام سجادی نســب، 
ــه از  ــود و در ادام ــاز می ش ــتان، آغ ــت اس ــام جماع ام
بیانــات خطــاب و ســخنرانان کشــوری از جملــه حجــج 
مومنــی،  تراشــیون،  فرحــزاد،  )مانــدگاری،   اســام 
ــتفاده  ــی( اس ــف و ثبات ــاری، میرخل ــی خوانس صالح

می کنیــم.

 بازسازی ۳۲ رشته قنات 
در نجف آباد

ــت:  ــاد گف ــتان نجف آب ــاورزی شهرس ــاد کش ــر جه مدی
ــالی  ــارات خشکس ــل اعتب ــته از مح ــال گذش ــی س ط
اقداماتــی همچــون بازســازی و مرمــت 32 رشــته 
ــون تومــان  ــارد و 300 میلی ــار یــک میلی ــا اعتب ــات ب قن
و مرمــت کانال هــای انتقــال آب ســه روســتای بخــش 
مهردشــت بــه طــول 8500 متــر و هزینــه 1۷5 میلیــون 

تومــان انجــام شــد.
  مجتبــی مطهــری اظهــار داشــت: احــداث دو اســتخر 
ــه بلمچــه  ــاد و منطق ــره آب در روســتای حاجی آب ذخی
بــا هزینــه یکصــد میلیــون تومــان، تجهیــز پنج چــاه آب 
ــا اعتبــار 200 میلیــون  کشــاورزی در مناطــق مختلــف ب
تومانــی و اجــرای نزدیــک بــه 2500 متــر کانــال انتقــال 
ــه  ــاد، بلمچ ــنگ، جنب آب ــد کهریزس ــی مانن آب در نقاط
ــون  ــه 45 میلی ــا هزین ــوات ب ــوی قن ــرکت 1۷ ج و ش
ــوب  ــر محس ــل ذک ــای قاب ــر فعالیت ه ــی، از دیگ تومان

می شــوند.
ــول  ــه ط ــی ب ــاری عموم ــای آبی ــداث کانال ه وی از اح
تقریبــی 5 هــزار و500 متــر و اعتبــار 500 میلیــون 
تومانــی بــه عنــوان یکــی دیگــر از اقدامــات انجام شــده 
در ایــن مــدت نــام بــرد و بیــان داشــت: توزیــع 
ــارف  ــت مص ــل جه ــر گازوئی ــون لیت ــم میلی ــه و نی س
کشــاورزی، خریــد و تحویــل 68 میلیــون تومــان ادوات 
جال آبــاد،  روســتای  در  کشــاورزی  نهاده هــای  و 
صــدور 350 مجــوز اســتقرار و اســکان زنبــورداران 
ــه  ــدور 150 دفترچ ــار ص ــور در کن ــاط کش ــایر نق در س
ــوب                                               ــر محس ــل ذک ــات قاب ــر اقدام ــورداری از دیگ زنب

ایمنــا می شــوند. 

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرانصیریگروه اصفهان

ــه  ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــان ب ــتاندار اصفه اس
ــه آموزش هــای  ــد ب بخــش خصوصــی بای
ــار داشــت:   ــردازد، اظه ــی و حرفــه ای بپ فن
ــد  ــه ای بای ــی و حرف ــوزش فن ســازمان آم
بخــش  و  باشــد  ناظــر  و  سیاســتگذار 

ــردازد. ــوزش بپ ــه آم ــد ب ــی بای خصوص
هفتــه  مناســبت  بــه  زرگرپــور  رســول 
فنــی  مدیــر کل  بــا  دیــدار  در  مهــارت 
گفــت:  اصفهــان  اســتان  حرفــه ای  و 
ــه ای  ــی و حرف سیاســت های آموزشــی فن

بایــد متناســب بــا بســته های حمایتــی 
ــتان  ــعه ای اس ــای توس ــتغال و محوره اش

باشــد.
 وی بــا اشــاره بــه اینکــه بایــد در راســتای 
مثبــت  قدم هــای  اســتان  توســعه 
برداشــته و از ایــن دوران طایــی بــه نحــو 
مطلــوب اســتفاده شــود، افــزود: در طــول 
ــی  ــچ زمان ــاب هی ــس از انق ــال های پ س
مســائل فنــی و حرفــه ای بــه انــدازه امــروز 
جایــگاه خــود را پیــدا نکــرده و امــروز ایــن 
ســازمان در یــک دوران طایــی قــرار دارد.

وی اظهــار داشــت: اصفهــان در بخــش 

اســتان کشــور  صنعتی تریــن  صنعــت، 
ــزرگ کشــور،  ــع ب اســت و 10 درصــد صنای
مصالــح  درصــد   50 فــوالد،  درصــد   ۷0
ســاختمانی و ســنگ، 60 درصــد مصنوعات 
طــا و 25 درصــد فرآورده هــای نفتــی 

کشــور در اصفهــان تولیــد می شــود.
ــرخ  ــرایط ن ــن ش ــا ای ــزود: ب ــور اف زرگرپ
از  درصــد   2 اســتان  ایــن  در  بیــکاری 
متوســط کشــور بیشــتر اســت و بایــد 
مشــخص شــود کــه چــرا بــا ایــن امکانــات 
و ظرفیت هــا کــه بایــد ایــن اســتان را 
ــرخ  ــد، ن ــل کن ــتغال تبدی ــت اش ــه بهش ب

بیــکاری آن بیــش از متوســط کشــوری 
ــت. ــتان نیس ــأن اس ــن در ش ــت؛ ای اس

بخــش  فعالیــت  بــه  اشــاره  بــا  وی 
ــت در  ــش صنع ــژه در بخ ــی به وی خصوص
اســتان اظهــار داشــت: زمانــی کــه اقتصــاد 
ــکاری در  ــا مشــکل مواجــه می شــود، بی ب
ــد. ــتری می یاب ــود بیش ــتان نم ــن اس ای

ــاد  ــداد زی ــزود: تع ــان اف ــتاندار اصفه اس
بــرای  دانشــگاهی  دانش آموختــگان 
ورود بــه عرصــه کار و همچنیــن مهاجــرت 
افــراد جویــای کار از اســتان های دیگــر 
ــد  ــز می توان ــتان نی ــن اس ــمت ای ــه س ب
بیــکاری                  نــرخ  بــودن  زیــاد  عوامــل  از 

ــد. باش
ــد در اســتان  ــه بای ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب

بــا  متناســب  آموزشــی  سیاســت های 
باشــد،  اشــتغال  حمایتــی  بســته های 
ــی و  ــوزش فن ــازمان آم ــد س ــزود: بای اف
ــاوری  ــه آمــوزش نیروهــای فن حرفــه ای ب
در  آموزش هــا  و  بپــردازد  تحقیقاتــی  و 
فضاهــا و اولویت هــای توســعه اســتان 

ــرد. ــرار گی ق
 زرگرپــور بــا بیــان اینکــه دانش آموختــگان 
دانشــگاهی اطاعــات فنــی کافــی ندارنــد، 
ــه  اظهــار داشــت: اغلــب کارخانه هــا نیــاز ب
کارمنــدان و کارگــران متخصــص دارنــد 
و در ایــن راســتا بایــد ســازمان فنــی و 
حرفــه ای آموزش هــای الزم را بــه ایــن 
ــز در  ــی نی ــص فن ــا تخص ــد ت ــراد بده اف

دانش آموختــگان ایجــاد شــود.

ــهرداری  ــک ش ــرل ترافی ــز کنت ــر مرک  مدی
ــن در  ــورت میانگی ــه ص ــت: ب ــان گف اصفه
طــول یکســاله اخیــر، تخلفــات ســرعت 25 

ــه اســت. درصــد کاهــش یافت
ــی از  ــرد: یک ــار ک ــاه اظه ــون یزدان پن همای
سیاســت های اصلــی مدیریــت شــهری 

اصفهــان طــی ســال های اخیــر، گســترش 
ســامانه های نظــارت تصویــری، ســامانه 
ــوده  ــور از چــراغ قرمــز ب ثبــت تخلــف و عب

اســت.
نصــب  بــا  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
کاهــش  ســرعت  تخلفــات  ســامانه ها، 

ــن راســتا  ــوان کــرد: در ای ــه اســت، عن یافت
ــی  ــای نظارت ــداد دوربین ه ــش تع ــا افزای ب
 25 اخیــر،  یکســاله  طــول  در  شــهر  در 
درصــد از تخلفــات ســرعت کاهــش یافتــه 

ــت. اس
ــهرداری  ــک ش ــرل ترافی ــز کنت ــر مرک مدی

اصفهــان در ادامــه از نصــب 41 ســامانه 
ــر  ــز خب ــراغ قرم ــور از چ ــف عب ــت تخل ثب
ــداد  ــز تع ــال نی ــان س ــا پای ــت: ت داد و گف
ــراغ  ــور از چ ــف عب ــت تخل ــامانه های ثب س

قرمــز دو برابــر می شــود.
شــهروندان  اگــر  داد:  ادامــه  یزدان پنــاه 
ــم  ــور حت ــه ط ــد، ب ــت کنن ــن را رعای قوانی
ــد؛  ــش می یاب ــیب ها کاه ــات و آس تصادف
جریمــه  دیگــر  شــهروندان  همچنیــن 

ایمنا نمی شــوند.

استاندار اصفهان همزمان با هفته مهارت: 

 بخش خصوصی باید به آموزش های فنی و حرفه ای بپردازد

مدیر مرکز کنترل ترافیک شهرداری اصفهان خبر داد:

کاهش ۲۵ درصدی تخلفات سرعت در طول یکسال اخیر

 تازه ترین اثر غالمرضا سازگار 
منتشر می شود 

جلد ششم »نخل میثم« در راه است
ــر و ادبیــات  ــر مؤسســه هن حجت االســام حســین فتحــی، مدی
هــال، بــا بیــان اینکــه مجلــدات »نخــل میثــم«، یکــی از 
ــمین  ــت: شش ــت، گف ــازگار اس ــا س ــار غامرض ــن آث ماندگارتری
ــروه  ــردآوری آن در کارگ ــه گ ــم« ک ــدات »نخــل میث ــد از مجل جل
کارشناســی ایــن موسســه بــه پایــان رســیده، همزمــان بــا 
فرارســیدن مــاه محــرم چــاپ و در سراســر کشــور توزیــع 

می شــود.
وی افــزود: بســیاری از مخاطبــان، غامرضــا ســازگار را بــا 
در ســال های  البتــه  میثــم درک کرده انــد؛  نخــل  مجلــدات 
اخیــر موسســه هنــر و ادبیــات هــال در راســتای تحقــق بیانــات 
و رهنمودهــای مقــام معظــم رهبــری مبنــی بــر گســترش شــعر 
ــوت،  ــدات صــدف نب ــار متعــددی چــون مجل خــوب توانســته آث
مجلــدات یــک مــاه خــون گرفتــه، مجلــدات بهــار امامــت، آتــش 
ــت و پشــتیبانی ســازمان  ــا حمای ــر و... از اســتاد ســازگار را ب مه

ــردآوری و  ــون گ ــبت های گوناگ ــرای مناس ــامی ب ــات اس تبلیغ
چــاپ کنــد کــه از ایــن میــان می تــوان اشــاره ویــژه ای بــه کتــاب 

نخلســتان داشــت.
مدیــر موسســه هنــر و ادبیــات هــال بــا اشــاره بــه اینکــه کتــاب 
ــا  نخلســتان در واقــع گزیــده ای از مجلــدات نخــل میثــم یــک ت
پنــج و بعضــی از کتاب هــای مناســبتی منتشرشــده در موسســه 
ــه  هنــر و ادبیــات هــال اســت، خاطرنشــان کــرد: ایــن کتــاب ب
ــروز  ــعر ام ــان ش ــه از سرشناس ــکاک ک ــفعلی میرش ــت یوس  هم
و از جملــه صاحب نظــران در ایــن خصــوص محســوب می شــود، 
گــردآوری شــده و عاقه منــدان بــه آشــنایی کامــل بــا مجلــدات 
نخــل میثــم می تواننــد بــا مطالعــه کتاب هــای نخلســتان و نخــل 

میثــم شــش تــا حــدود زیــادی بــه ایــن مهــم دســت یابنــد.
ــر اســاس ایــن گــزارش مخاطبــان می تواننــد جهــت ســفارش  ب
ــا شــماره تمــاس  کتاب هــای نخلســتان و نخــل میثــم شــش ب
02188932۷6۷ در ســاعات ادرای تمــاس بگیرنــد و در هــر نقطــه 
ــرده و  ــت ک ــود دریاف ــر خ ــد نظ ــل م ــاب را در مح ــور کت از کش
ــه پایــگاه اینترنتــی  همچنیــن جهــت کســب اطاعــات بیشــتر ب

ــد. ــه کنن madayeh.com مراجع

P.Khakbazan@eskimia.ir
پریسا خاکبازانگروه اصفهان

ــان  ــتان اصفه ــرکت گاز اس ــل ش ــر عام مدی
بــا اعــام اینکــه نجف آبــاد از نخســتین 
ــه شــمار مــی رود  شــهرهای ســبز اســتان ب
ــهر و 15  ــر 6 ش ــر ه ــال حاض ــت: در ح گف
روســتای ایــن شهرســتان از نعمــت گاز 

هســتند. بهره منــد 
ــرد: در  ــح ک ــوی تصری ــی عل ــید مصطف س
راســتای نگهــداری از شــبکه های گازرســانی 
بــا توجــه بــه اهمیــت ایمنــی در حــوزه گاز، 
جلوگیــری از دســتکاری و تخریــب کنتورهــا 
ــرکت  ــن ش ــم ای ــیار مه ــائل بس ــه از مس ک
اســت، نقــش فرمانداری هــا برای پیشــگیری 
ــع  ــت از مناب ــتفاده درس ــازی اس و فرهنگ س

اجتناب ناپذیــر اســت.
ــداری هــر شهرســتان در   وی افــزود: فرمان

فرهنگ ســازی مســائل مختلــف اثربخــش 
بــوده و بــه خوبــی می توانــد در راســتای 
ــب شــهروندان در پرداخــت  تشــویق و ترغی
ــن  ــی گاز و همچنی ــوض مصرف ــع قب به موق
پیشــگیری از تخریــب کنتورهــا موثــر باشــد.

وی بــا تاکیــد بــر اینکــه شــرکت گاز اســتان 
خدمات رســان  شــرکت  یــک  اصفهــان، 
اســت کــه تمامــی تــوان خــود را بــرای 
توزیــع گاز ایمــن و مســتمر بــه کار می گیــرد 
درخصــوص گازرســانی بــه شــهرک صنعتــی 
از  الزم  پیگیری هــای  گفــت:  امیرکبیــر 
ســوی ایــن شــرکت صــورت گرفتــه  و 
ــاز انجــام شــده و  ــورد نی طراحــی شــبکه م
ــورد  ــن م ــوز زمی ــا هن ــت؛ ام ــاده اجراس آم

نیــاز بــرای احــداث ایســتگاه های ایــن 
شــهرک بــه ایــن شــرکت گاز واگــذار نشــده 

ــت. اس
 وی بیــان داشــت: وجــود بیــش از یکصــد و 
11هــزار مشــترک، 68 هــزار و ۷00 انشــعاب، 
ــبکه و 341  ــر ش ــزار و 321 کیلومت ــک ه ی
مشــترک عمــده در ایــن شهرســتان بیانگــر 
گوشــه ای از حجــم فعالیت هــای اجراشــده 
ــدف  ــا ه ــه ب ــت ک ــتان اس ــن شهرس در ای
اشــتغال،  ایجــاد  مــردم،  بــه  خدمــت 
حمایــت از چرخــه تولیــد و گســترش رفــاه 

ــه اســت. ــام گرفت ــی انج عموم
ــان  ــتان اصفه ــرکت گاز اس ــل ش ــر عام مدی
ــی  ــالت اصل ــردم را رس ــه م ــزاری ب خدمتگ

بخش هــای  در  شــرکت  ایــن  کارکنــان 
مختلــف عنــوان کــرد و تاکیــد داشــت: 
الزمــه خدمتگــزاری، دلســوزی، همدلــی 
ســرعت و دقــت در انجــام امــور محولــه 

ــت. اس

ــات  ــه عملی ــاره ب ــا اش ــن ب ــوی همچنی  عل
ــاد و احــداث  ــی طــرح جامــع نجف آب اجرای
ــای 10 و 20  ــا ظرفیت ه ــتگاه TBS ب 5 ایس
ــه در دهــه  ــر مکعــب در ســاعت ک ــزار مت ه
فجــر ســال گذشــته آغــاز شــد، گفــت: ایــن 
طــرح در راســتای پایــداری گاز تــا 25 ســال 
آینــده آغــاز شــده کــه طــی آن 8 ایســتگاه 
ــی  ــبکه گذاری اجرای ــر ش TBS و 10 کیلومت

خواهــد شــد.
وی بــا اشــاره بــه ســه اســتراتژی مهــم 
ایــن شــرکت، ســرآمدی در عملیــات، بهبــود 
بهــره وری  ارتقــای  و  اقتصــادی  عملکــرد 
ــر  ــه ب ــا تکی ــان ب ــرکت گاز اصفه ــت: ش گف
کارکنــان متعهــد و توانمنــد خــود و بــا رعایت 
اســتانداردها و ضوابــط فنــی توانســته  99.6 
درصــد از جمعیــت ایــن  اســتان را از نعمــت 

ــد.    ــوردار کن ــی برخ گاز طبیع
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بهبود محیط کسب و کار، یکی از 
برنامه های جدی شورای پنجم است

ــن دوره شــورای  ــت پنجمی رئیــس موق کیمیای وطن
شــهر اصفهــان بــا بیــان اینکــه بهبــود محیــط کســب و کار 
یکــی از برنامه هــای جــدی شــورای پنجــم اســت، گفــت: 
امــام جمعــه اصفهــان در دیــدار بــا منتخبان پنجمیــن دوره 
ــه  ــی را ارائ ــان، رهنمون های ــهر اصفه ــامی ش ــورای اس ش

داشت. 
ــا اشــاره بــه دیــدار منتخبیــن پنجمیــن  فتــح هللا معیــن ب
ــید  ــت هللا س ــا آی ــان ب ــهر اصفه ــامی ش ــورای اس دوره ش
یوســف طباطبایی نــژاد، امــام جمعــه اصفهــان، اظهــار کــرد:  
از جملــه رهنمون هــای امــام جمعــه در دیــدار بــا منتخبــان 
ــود کــه تــاش کنیــم کــه اصفهــان  شــورای پنجــم ایــن ب
موقعیــت و جایــگاه خــود را در بیــن کان شــهرهای کشــور 
داشــته باشــد و همچنیــن ایشــان بــر ایــن موضــوع تأکیــد 
داشــتند کــه اصفهــان دارای توانمندی هــا و پتانســیل های 
ــد از رکــود موجــود در کشــور  متعــددی اســت کــه می توان
کمتــر آســیب ببینــد و نخســین شــهری باشــد کــه شــاهد 

رونــق اقتصــادی در آن باشــیم.
وی افــزود: همچنیــن امــام جمعــه در ایــن دیــدار تأکیــد 
داشــتند کــه مــا در مســائل شهرســازی و مســائل موجــود 
ــا  ــتری را ب ــل بیش ــی، تعام ــتگاه اجرای ــد دس ــن چن در بی
اســتاندار، رئیــس کمیســیون مــاده  5 شهرســازی و 
ســازمان راه و شهرســازی و میــراث فرهنگــی داشــته 
بازســازی و  بــرای  از قبــل  باشــیم کــه تســهیاتی را 
نوســازی بافــت فرســوده شــهری پیش بینــی کنیــم و ایــن 
ــازی  ــازی و بازس ــه نوس ــم و ب ــعه بدهی ــهیات را توس تس

ــم. ــک کنی ــت فرســوده شــهر کم باف
وی تصریــح کــرد: از ســوی شــورای پنجــم ایــن موضــوع 
عنــوان شــد کــه بهبــود محیــط کســب و کار، یکــی از 
برنامه هــای جــدی شــورای پنجــم اســت و در ایــن زمینــه 

مــا فعــال خواهیــم شــد.   

صادرات 47 میلیون دالری کاشان 
به خارج از کشور

A.Taslimi@eskimia.ir
آمنه تسلیمیکاشان

مســئول واحــد ارزیابــی گمــرک کاشــان از صــادرات بیــش 
از 19 میلیــون و ۷29 هــزار  کیلوگــرم کاال بــه ارزش 4۷ 
میلیــون و 100 هــزار دالر در ســه ماهــه نخســت امســال بــه 

خــارج از کشــور خبــر داد.

علیمــراد نــوروزی بــا بیــان اینکــه ایــن مقــدار صــادرات کاال 
نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل بــه لحــاظ وزنــی 30 
درصــد افزایــش داشــته، گفــت: از نظــر ارزش دالری نیــز 

36 درصــد رشــد داشــته اســت.
وی گفــت: گاب و عرقیــات گیاهــی، فــرش ماشــینی، 
مــواد  مســی،  مفتــول  پلیــکا،  و  چدنــی  لوله هــای 
ــی،  ــر آب ــات، کول ــز، لبنی ــت ترم ــرد، لن ــی، میلگ پی وی س
گونــی، آب لیمــو و مــواد شــوینده، از جملــه کاالهــای 

صادراتــی کاشــان اســت.
مســئول واحــد ارزیابــی گمــرک اســتان اصفهــان مســتقر 
در کاشــان، انــواع ظرف هــای آرکوپــال، آلومینیــوم، چینــی، 
ــاف  ــکول، الی ــزی، باس ــب فل ــن، قال ــتیک و مامی پاس
ــی  ــوالت صادرات ــر محص ــخ را از دیگ ــواع ن ــی و ان مصنوع

ــه خــارج از کشــور برشــمرد. کاشــان ب
ازبکســتان  آلمــان،  ارمنســتان،  اتریــش،  از  نــوروزی 
اســترالیا، آفریقــای جنوبــی، افغانســتان، ترکمنســتان 
بحریــن  اندونــزی،  امــارات،  قطــر،  آلبانــی،  اکرایــن، 
چیــن  ترکیــه،  تاجیکســتان،  پاکســتان،  بلغارســتان، 
زیمبــاوه، عــراق، ســنگاپور، عمــان، قزاقســتان، کانــادا 
عنــوان  بــه  و کویــت  لیتوانــی  مالــزی، گرجســتان، 
ــرد. ــام ب ــی کاشــان ن کشــورهای مقصــد کاالهــای صادرات

انجام فعالیت های فرهنگی در 
دارالقرآن باب الحوائج اردستان  

H.Farokhi@eskimia.ir
حمید فرخیاردستان

مدیــر دارالقــرآن باب الحوائــج اردســتان گفــت: افــراد 
ــد  ــرم جدی ــدند و در ت ــرآن ش ــن دارالق ــذب ای ــادی ج زی
از کاس هــای قرآنــی شــامل احــکام، حفــظ، روان خوانــی 
ــا  ــنایی ب ــن آش ــراد ضم ــد. اف ــتفاده می کنن ــد اس و تجوی
ــردن  ــر ک ــور پ ــه منظ ــی ب ــای فرهنگ ــه فعالیت ه ــرآن ب ق

ــد. ــز می پردازن ــت نی ــات فراغ اوق
محمدعرفــان واحدی فــر افــزود: ســه کاس در حــال 
می شــود  برگــزار  باب الحوائــج  دارالقــرآن  در  حاضــر 
ــا  ــان 9 ت ــان و جوان ــا ۷ ســال و نوجوان ــاالن 5 ت ــه نونه ک
ــال در آن  ــا 50 س ــاالن 20 ت ــن بزرگس ــال و همچنی 15 س

می کننــد. شــرکت 

زن گرفتارشده در آتش نجات یافت
ــه  ــاختمان طعم ــارم س ــه چه ــه در طبق ــی ک ــوی جوان بان
حریــق در بهارســتان در میــان انبوهــی از دود گرفتــار شــده 

ــت. ــات یاف ــانان نج ــاش آتش نش ــا ت ــود، ب ب
مدیــر روابــط عمومــی و ســخنگوی ســازمان آتش نشــانی 
ــاعت  ــت: س ــان گف ــهرداری اصفه ــی ش ــات ایمن و خدم
23 و 10 دقیقــه سه شنبه شــب بــا اعــام خبــر حریــق 
ســاختمان چهــار طبقــه ای در خیابــان ایثــار شــمالی شــهر 
بهارســتان،  آتش نشــانی   125 ســامانه  بــه  بهارســتان 
آتش نشــانان ایســتگاه بهارســتان در محــل حادثــه حضــور 

ــد. یافتن
ــا  ــن تیم ه ــور ای ــس از حض ــزود: پ ــریعتی اف ــد ش محم
در محــل، بــا اعــام نیــاز نیــروی کمکــی بــه ســامانه 125 
ــان، ســتاد فرماندهــی، ایســتگاه های شــماره 13،12      اصفه
و یــک دســتگاه نردبــان را از ایســتگاه شــماره یــک و یــک 
دســتگاه خــودرو تنفســی را بــه همــراه افســر کشــیک بــه 

محــل حادثــه اعــزام کــرد. ایرنــا 

مدیر عامل شرکت گاز استان اصفهان:

برای گازرسانی به شهرک صنعتی امیرکبیر، زمین نیاز است 

»چاقوسازی«، صنعتی با قدمت 4 قرن در نجف آباد

 با منسوخ شدن صنایع دستی 
یک هویت منسوخ می شود

پــس از گذشــت 4 قــرن، هنــوز بقایــای 
اسلحه ســازی در نجف آبــاد وجــود دارد و 
چاقوهایــی ســاخته می شــوند کــه بــه گفتــه 
هنرمنــدان در موزه هــای خارجــی بــه عنــوان 
یــک صنعــت دســتی ارزشــمند قــرار دارنــد.

ــا خــود    تنهــا شــهر اصفهــان نیســت کــه ب
ــا  ــه ب گنجینه هــای ارزشــمند دســتی دارد ک
دقــت، ظرافــت و عشــق ســاخته می شــوند؛ 
ــاور  ــتان پهن ــن اس ــه ای ــه در گوشه گوش بلک
ــا  ــه ب ــی هســتند ک ــز، مردمان ــرور نی و هنرپ
عشــق و عاقــه صنایــع دســتی  زیبایــی 

پدیــد می آورنــد.
در تمامــی شهرســتان های اســتان اصفهــان 
ــرای  ــی ب ــع دســتی، حرف ــک از صنای ــر ی ه
ــز  ــه تمرک ــا توجــه ب ــا ب ــد؛ منته ــن دارن گفت
 و توجهــی کــه در شــهر اصفهــان اســت، 
ــدان در  ــر ســایر هنرمن ــع هن ــب مواق در اغل
ــود. ــده نمی ش ــی دی ــه خوب ــتان ها ب شهرس

یکــی از همیــن شهرســتان ها، نجف آبــاد 
ــه  ــان ک ــی اصفه ــهری در نزدیک ــت؛ ش اس

ــدارد.  ــهر ن ــن ش ــا ای ــادی ب ــه زی فاصل
جدیــد  شــهر  قدیمی تریــن  نجف آبــاد 
ایــران اســت؛ امــا بــا وجــود جدیــد بودنــش 
در تاریــخ، در نــوع خــودش قدیمــی اســت؛ 
شــهری کــه در زمــان شــاه عبــاس صفــوی 

در 25 کیلومتــری غــرب شــهر اصفهــان بنــا 
و پــس از آن بــه گفتــه اســناد تاریخــی بــه 
اصفهــان  اسلحه ســازی  عنــوان کارخانــه 

انتخــاب شــد.
 بقایای اسلحه سازی در نجف آباد

هنــوز هــم آن اســلحه ها در ایــن شــهر 
ســاخته می شــوند. نجف آبادی هــا هنــوز 
ــو  ــود خ ــدادی خ ــا و اج ــه آب ــه پیش ــم ب ه
خــود  حرفــه  را  چاقوســازی  و  گرفتــه 

ننــد.  ا می د
حرفــه ای  اســتادکاران  شــهر  ایــن  در 
چاقوهایــی  کــه  هســتند  چاقو ســازی 
ــان و  ــای زنج ــر از چاقوه ــازند برنده ت می س
ــی  ــع هنگام ــا؛ در واق ــه ج ــر از هم بی نام ت
ــان در  ــهر زنج ــد، ش ــو می آی ــام چاق ــه ن ک
ــی  ــن در حال ــی می شــود؛ ای ــان تداع ذهنم
خودمــان  شــهر  نزدیکــی  در  اســت کــه 
ــه مشــغول   ــن حرف ــه ای اســتادان بزرگــی ب

هســتند.
ــتان  ــن شهرس ــد در ای ــت بدانی ــب اس جال
چاقوهایــی ســاخته می شــود کــه بــه گفتــه 
هنرمنــدان در موزه هــای خارجــی بــه عنــوان 
یــک صنعــت دســتی ارزشــمند قــرار دارنــد.
 چاقوسازی، نخستین صنعت دستی 

نجف آباد

اســتان  دســتی  صنایــع  کارشــناس 
اصفهــان گفــت: نخســتین صنعــت دســتی 
ــه  ــت ک ــازی اس ــت چاقوس ــاد صنع نجف آب

بــا شــاخ بــز ســاخته می شــود.
ــه اینکــه ســابقه  ــا اشــاره ب اکــرم عباســی ب
ایــن حرفــه بــه 400 ســال قبــل بازمی گــردد، 
ــه  ــان ب ــه اصفه ــه ک ــان صفوی ــزود: در زم اف
عنــوان پایتخــت شــاه عبــاس انتخــاب 
ــرای  اسلحه ســازی  ــاد ب شــد، شــهر نجف آب
ــادی در  ــران نجف آب ســاخته شــد و صنعتگ
ــه فعالیــت شــدند. ایــن حرفــه مشــغول ب

ــه کیفیــت چاقوهــای ساخته شــده در  وی ب
ــای  ــت: چاقوه ــرد و گف ــاره ک ــاد اش نجف آب
ایــن شــهر بســیار ُبرنده تــر و بادوام تــر و 
کاربردی تــر از شــهرهای دیگــر از جملــه 

ــتند. ــان هس زنج
کارشــناس صنایــع دســتی اســتان اصفهــان 
ــرای  ــاد بیشــتر ب ــزود: چاقوهــای نجف آب اف
ــود؛  ــتفاده می ش ــاورزی اس ــداری و کش دام
بایــد فــوالد در کــوره خــوب  ایــن رو  از 
گداختــه شــود و بــا ضربه هــای محکــم 

ــرد. ــکل بگی ــندان ش ــر س ــش ب چک
ــه چاقوهــای دســته شــاخ  اکــرم عباســی ب
گفــت:  و  کــرد  اشــاره  هــم  نجف آبــاد 
هنرمنــدان ایــن شــهر بــا مهــارت خاصــی از 
شــاخ بــز و گوســفند دســته بــرای چاقوهــا 
دســتی  صنایــع  بــا  را  آن  و  می ســازند 

می بخشــند. زینــت  اصفهــان 
وی افــزود: پــس از گذشــت چهارصــد ســال 
ــت  ــن صنع ــادی در ای ــتادکار نجف آب 90 اس

مشــغول بــه کار هســتند تــا ایــن هنــر 
ــد. ــا بمان ــان پابرج همچن

 چاقوهایی با شاخ بز و آهو
هنرمنــدان  از  معیــن،  مهــدی  اســتاد 
ــه  ــق و عاق ــا عش ــه ب ــت ک ــادی اس نجف آب
صنعــت قدیمــی و بــا ریشــه نجف آبــاد 
می دهــد.  ادامــه  را  چاقوســازی  یعنــی 
آثــار  ایــن  در  توجــه  جالــب  نکتــه 
معیــن  اســت کــه  ایــن  منحصربه فــرد 
ــا توجــه  تــاش کــرده هنــر چاقوســازی را ب
ــلیقه  ــب س ــر حس ــد و ب ــرایط جدی ــه ش ب
ــد و  ــانی کن ــی به روزرس ــه نوع ــتریان، ب مش
مطمئنــا در صــورت توجــه مــردم و مســئوالن 
بــه ایــن هنرصنعــت، می تــوان بــه آینــده آن 
ــز بیــش از گذشــته  ــوم نی ــرز و ب ــن م در ای

ــود. ــدوار ب امی

چاقوهــای  ایــن  دربــاره  معیــن  اســتاد 
ــا  ــا ب ــن چاقوه ــد: دســته ای ســنتی می گوی

ــدا  ــا آهــو درســت می شــود. ابت ــز ی شــاخ ب
ــرم  ــا ن ــرم ت ــش می گی ــز را روی آت ــاخ ب ش
شــود؛ ســپس بــا قــدرت دســت و زانــو بــه  

آن شــکل می دهــم.
اســت کــه  بهتــر  چاقویــی  افــزود:  وی 
و  باشــد  آب دیــده  فــوالد  از  جنســش 
ــه  ــاد صــورت گرفت چکــش کاری روی آن زی

باشــد.
ــرد  ــن رشــته پرکارب ــدان ای ــه هنرمن ــه گفت ب
چاقوهــای نجف آبــاد نســبت بــه چاقوهــای 
زنجــان بهتــر اســت؛ زیــرا چاقوهــای زنجــان 
ــا چاقوهــای  ــی دارد؛ ام ــه زیبای بیشــتر جنب
ــدای  ــه ج ــت ک ــه ای اس ــه گون ــاد ب نجف آب
ــد  ــور مانن ــی ام ــی، در تمام ــث زیبای از بح
ــی  ــارف خانگ ــا و مص ــتارگاه ها، قصابی ه کش

ــت. ــر اس ــرد دارد و برنده ت ــز کارب نی
چاقوســازی  بــه  تنهــا  نجف  آبادی هــا 
نیــز  دیگــری  هنــر  و  نکرده انــد  بســنده 
اســت؛  ســنتی  قفل ســازی  آن  و  دارنــد 
هنــری کــه در فهرســت میــراث معنــوی 

ســازمان یونســکو ثبــت اصالــت شــد.
کــدام  هــر  اصفهــان  شهرســتان های 
ــردی  ــتی منحصربه ف ــع دس ــای صنای هنره
ــد کــه دیــده نمی شــوند؛ هنرهایــی کــه  دارن
هــر کــدام هویــت فرهنگــی و هنــری بــه آن 
شــهر می بخشــند کــه اگــر روزی آن هــا نیــز 
ــد  ــده برون ــای منسوخ ش ــت هنره ــه لیس ب
بــا  پــس  منسوخ شــده؛  هویتــی  یعنــی 
دیــدن و توجــه بــه آن هــا هویــت خــود را از 

ــم. تســنیم  ــت ندهی دس

،،
چاقوهــای نجف آبــاد بســیار بُرنده تــر 
و بادوام تــر و کاربردی تــر از شــهرهای 

دیگــر از جملــه زنجــان هســتند
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ــه  ــت: آنچ ــور گف ــایر کش ــور عش ــس ام رئی
مهــم اســت اســتفاده از ظرفیت هــا در مناطــق 
عشــایری و توانمنــد کــردن عشــایر اســت کــه 
در ایــن راســتا طــرح زنجیــره ای کردن گوشــت 
قرمــز کــه یــک طــرح همیشــگی اســت، 
اجــرا شــده و ســاالنه از صنــدوق توســعه 
ــروژه  ــن پ ــرای ای ــرای اج ــی ب ــی اعتبارات مل

می یابــد. تخصیــص 
عشــایر  امــور  رئیــس  قندالــی،  کرمعلــی 
ــروژه  ــد پ ــی چن ــیه کلنگ زن ــور، در حاش کش
عشــایری شهرســتان کوهرنــگ گفــت: بــا 
توجــه بــه وظایفــی کــه در اساســنامه های 
ســازمان امــور عشــایر کشــور توســط مجلــس 
ــه در  ــاختاری ک ــف س ــده و وظای ــوب ش مص
ایــن نهــاد درخصــوص ســاماندهی بــه عشــایر 
تعریــف شــده، فعالیــت می کنیــم، بخشــی از 
ــکاری ســایر  ــه هم ــوط ب ــا من ــن فعالیت ه ای

بخش هاســت.
وی افــزود: بخــش اصلــی وظیفــه امــور 
عشــایر ارائــه خدمــات بــه کوچنــدگان اســت؛ 
بــر اســاس آمــار ســال 1387، جمعیــت 
ــون و  ــک میلی ــر ی ــغ ب ــور بال ــایری کش عش
200 هــزار نفــر بــا 213 هــزار خانــوار عشــایری 

ــت. اس
 تولید و اقتصاد، بزرگ ترین شاخصه 

جامعه عشایر 
ــی بیــان داشــت: بزرگ تریــن شــاخصه  قندال
جامعــه عشــایری ُبعــد اقتصــادی و تولیــدی 
آن هاســت کــه ســاالنه 190 هــزار تــن گوشــت 
ــور  ــع کش ــد صنای ــد. 35 درص ــد می کنن تولی
 35 تــا   34 اســت،  عشــایر  بــه  متعلــق 
میلیــون هکتــار از مراتــع کشــور، ســامان 
عرفــی عشــایر اســت و 15 هــزار نقطــه تحــت 
عرفــی ییــاق و قشــاق عشــایر قــرار دارد کــه 

در آن مســتقر می شــوند.
رئیــس امــور عشــایر کشــور در ادامــه گفــت: 
عمده تریــن خدماتــی کــه بــه عنــوان خدمــات 

می شــود  ارائــه  عشــایر  بــه  مقدماتــی 
خدمــات زیربنایــی مثــل راه، تامیــن آب، 
تامیــن ســوخت فســیلی و تجهیــز منابــع 

ــت. ــد اس ــتغال و تولی اش
وی تصریــح کــرد: در حــوزه راه در سراســر 
ــوان  ــت عن ــر راه تح ــزار کیلومت ــور، 56 ه کش
راه هــای عشــایری داریــم کــه عمدتــا در 
ــت،  ــخت گذر، دوردس ــتانی، س ــق کوهس مناط

ــت. ــت اس ــه ای و پس جلگ

قندالــی بــا اشــاره بــه اینکــه در حوزه آبرســانی 
ــاالنه  ــیار، س ــورت س ــه ص ــمت ب ــه دو قس ب
توســط 450 تانکــر، هــزاران متــر مکعــب آب 
ــد،  ــال می دهن ــت انتق ــق دوردس ــه مناط را ب
تصریــح کــرد: در حــوزه ســوخت فســیلی 
بــا ایجــاد جایگاه هــای ســوخت فســیلی 
از کشــور، جایگزینــی  اعظمــی  بخــش  در 
ســوخت فســیلی، بــا حمــل کپســول بــه 

مناطــق عشــایری انجــام می شــود.
 استفاده از ظرفیت عشایر

ــت:  ــان داش ــور بی ــایر کش ــور عش ــس ام رئی
ــم اســت اســتفاده از ظرفیت هــا در  آنچــه مه
ــایر  ــردن عش ــد ک ــایری و توانمن ــق عش مناط
ــره ای  ــرح زنجی ــتا ط ــن راس ــه در ای ــت ک اس
طــرح  یــک  کــه  قرمــز  گوشــت  کــردن 
همیشــگی اســت، اجــرا شــده و ســاالنه 

از صنــدوق توســعه ملــی اعتباراتــی بــرای 
ــد. در  ــص می یاب ــروژه تخصی ــن پ ــرای ای اج
ــون واحــد  ســه ســال گذشــته حــدود 1 میلی
اعتبــار در  بــا 1700 میلیــارد ریــال  دامــی 

پروســه پــروار قــرار گرفته انــد.
وی افــزود: بخــش مهمــی کــه بــرای ســازمان 
امــور عشــایر اهمیــت ویــژه ای دارد، اســتفاده 
از ظرفیــت گیاهــان دارویــی در عرصــه عشــایر 
سیاســت های  بــه  توجــه  بــا  اســت کــه 
جهــاد کشــاورزی و پیگیــری ایــن مــورد، گام 
مهمــی در اقتصــاد مقاومتــی در بیــن عشــایر 
ــوت در  ــورت پایل ــه ص ــه ب ــده ک ــته ش برداش
ــال و  ــه چهارمح ــور از جمل ــتان کش ــار اس چه
بختیــاری  بــه صــورت ترویجــی و  پژوهشــی 
ــم  ــت بتوانی ــد اس ــت؛ امی ــده اس ــروع ش ش
در ســطح گســترده، به ویــژه مناطقــی کــه 
مســتعد هســتند، هــم بــه صــورت دســتگاهی 
و هــم بــه صــورت طبیعــی ایــن کار را انجــام 

ــم. دهی
ــر از  ــی دیگ ــه یک ــه اینک ــا اشــاره ب ــی ب قندال
ظرفیت هــای مهــم عشــایر بحــث گردشــگری 
دارد، گفــت:  زیــادی  اهمیــت  اســت کــه 
ــگری در  ــزرگ، گردش ــای ب ــی از ظرفیت ه یک
ــم  ــد ه ــه می توان ــت ک ــایری اس ــق عش مناط
در جهــت معرفــی مناطــق بــه داخــل و خــارج 
ــد مســتمر و  ــک درآم کشــور و هــم ایجــاد ی
اشــتغال پایــدار بــرای عشــایر مطــرح باشــد.
 تسهیالت صندوق توسعه ملی برای 

عشایر
وی تصریــح کــرد: بــا پیشــنهاد هئیــت دولــت 
و مصوبــه مجلــس 1.5 میلیــارد دالر از منابــع 
صنــدوق توســعه ملــی بــرای ایجــاد و توســعه 
عشــایری  و  روســتایی  مناطــق  در  پایــدار 
ــا  ــن آیین نامه ه ــا تدوی ــه ب ــده ک ــوب ش مص
ــه  و مشخص شــدن ســهم دســتگاه ها از جمل
منابــع  ایــن  از  می توانیــم  عشــایر،  امــور 

ــم. اســتفاده کنی

ــاد  ــن نه ــادآور شــد: تامی ــه ی ــی در ادام قندال
در ســه ســال گذشــته  تشــکل ها  توســط 
توســط پشــتیبانی امــور دام از دیگــر اقدامــات 
ــن  ــزار ت ــود؛ توانســتیم 700 ه ــور عشــایر ب ام
علوفــه را بــا قیمــت مناســب بــه عشــایر ارائــه 
بدهیــم؛ بــا محاســباتی کــه از ایــن قبیــل شــد 
و بــا یارانــه ای کــه دولــت داد، حــدود 150 
ــه عشــایر  ــه ای ب ــان کمــک یاران ــارد توم میلی

شــد.
 مالیات بر ارزش افزوده برای کمک 

به عشایر
رئیــس امــور عشــایر کشــور گفــت: تخصیــص 
250 میلیــارد اعتبــار بــا ســود 4 درصــد بــا دور 
برگشــت پنــج ســاله و ضمانــت زنجیــره ای بــه 
عشــایر پرداخــت شــد کــه بخــش زیــادی از 
ــارات در حــوزه خــود افــراد عشــایر  ایــن اعتب
و بخشــی بــرای تشــکل ها جهــت ایجــاد 
فعالیت هــای ســرمایه ای و دیگــر حوزه هــا 

دارویــی  و گیاهــان  جملــه گردشــگری  از 
ــت. ــاص یاف اختص

قندالــی بیــان داشــت: بنــا بــر آنچــه در 
برنامــه ششــم بــرای مــا در نظــر گرفتــه 
ــد  ــه 2 درص ــول برنام ــم در ط ــده، موظفی ش
نســبت بــه ارتقــای ســطح برخــورداری عشــایر 
از شــاخص ها اقــدام کنیــم کــه ان شــاءهللا بــا 
اقداماتــی کــه از طریــق دولــت و ســازمان های 
ــده انجــام می شــود بتوانیــم ایــن  تصمیم گیرن

ــم. ــرا کنی ــایری اج ــق عش ــم را در مناط حک
وی گفــت: ایــن نویــد را بــه عشــایر بدهــم کــه 
ــار پــس از انقــاب توانســتیم  ــن ب ــرای اولی ب
ارزش  بــر  مالیــات  از  ششــم  برنامــه  در 
ــا  ــم ب ــه امیدواری ــویم ک ــوردار ش ــزوده برخ اف
ــم  ــا بتوانی ــت و هماهنگی ه ــای درس راهکاره
ــل  ــن مح ــان از ای ــارد توم ــاالنه 300 میلی س
ــی  ــات توســعه ای و عمران ــاد خدم ــرای ایج ب

ــم. کوهرنــگ خبــر ــه کنی ــایر هزین عش

رئیــس صنعــت، معــدن و تجــارت چهارمحــال و بختیاری 
گفــت: ســند پدافنــد غیرعامــل اســتان در ســازمان 

ــت.   ــده اس ــن ش ــارت تدوی ــدن و تج ــت، مع صنع
نعیــم امامــی با اشــاره بــه تدویــن ســند پدافنــد غیرعامل 
ــایی  ــت: شناس ــار داش ــدن اظه ــت و مع ــوزه صنع در ح
کاالهــای ضــروری و اســتراتژیک، شناســایی واحدهــای 
میــزان  شناســایی  ضــروری،  کاالهــای  تولیدکننــده 
ــای  ــایی مکان ه ــتان و شناس ــاز اس ــورد نی ــای م کااله
ــت های  ــی از سیاس ــای اساس ــره کااله ــت ذخی الزم جه

ــت. ــل اس ــد غیرعام ــند پدافن ــازمان در س س
ــوزه  ــی در ح ــزاری ویژه برنامه های ــه برگ ــاره ب ــا اش وی ب
پدافنــد غیرعامــل در ایــن ســازمان افــزود: برگــزاری تــور 
ــت HSEE، از برنامه هــای صنعــت و  ــا محوری ــی ب صنعت

معــدن اســت.
ــت  ــی وضعی ــش بررس ــزاری رزمای ــرد: برگ ــان ک وی بی
اصنــاف در عرصــه گردشــگری، توزیــع پوســتر و نرم افــزار 
موبایــل در زمینــه پدافنــد غیرعامــل در دســتگاه های 
اقدامــات  دیگــر  از  بــزرگ  فروشــگاه های  و  اجرایــی 
ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت در ایــن حــوزه         

ــت. اس
امامــی بــا بیــان اینکــه نامه نــگاری در دســتگاه های 
بایــد کاهــش  پدافنــد غیرعامــل  در حــوزه  اجرایــی 
ــیکل  ــاندن س ــل رس ــه حداق ــرد: ب ــان ک ــد، خاطرنش یاب
نامه نــگاری در راســتای اجــرای درســت پدافنــد غیرعامــل 
یکــی از اولویت هــای ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت 

ــنیم  ــت. تس ــاری اس ــال و بختی چهارمح

رئیــس میــراث فرهنگــی بافــق از تهیــه پرونــده 30 اثــر 
ــت در  ــرای ثب ــتان ب ــن شهرس ــی ای ــی و تاریخ فرهنگ

ــر داد. ــار ملــی کشــور خب فهرســت آث
ــه  ــر ک ــداد اث ــن تع ــت: ای ــار داش ــر اظه ــی رنجب  لیل
واجــد ارزش ثبــت شــناخته شــد بــا پیگیری هــای 
انجام شــده توســط میــراث فرهنگــی بافــق و اختصــاص 
ــرار  ــی ق ــت مل ــت ثب ــال در نوب ــون ری ــغ 170 میلی مبل

ــت. گرف
وی تصریــح کــرد: در ایــن دوره، گــروه برداشــت از 
دانش  آموختــگان رشــته معمــاری و بومــی بافــق بــرای 
برداشــت بناهــای تاریخــی مجدانــه پیشــقدم شــدند و 
ــای  ــای طاقت فرس ــژه در روزه ــاه به وی ــدت دو م در م
مــاه مبــارک رمضــان، عملیــات برداشــت از بناهــا را بــه 

انجــام رســاندند.
عــاوه  افــزود:  بافــق  فرهنگــی  میــراث  رئیــس 
بــر اینکــه ایــن امــر موجــب تقویــت خودبــاوری 
شهرســتان  ایــن  متخصــص  و  جــوان  نیروهــای 
بافــق  تاریخــی شهرســتان  بناهــای  شــد، پرونــده 
ملــی کشــور                                                                     آثــار  فهرســت  در  ثبــت  بــرای   هــم 

باز شد.
رنجبــر خاطرنشــان کــرد: بــا ثبــت ایــن بناهــای 
ارزشــمند تعــداد آثــار ثبت شــده بافــق در فهرســت آثــار 
ــر می رســد  ــه 80 اث ــان ســال 96، ب ــا پای ــی کشــور ت مل
ــر  ــته دو براب ــال گذش ــه س ــبت ب ــم نس ــن رق ــه ای ک

ــد. ــد ش خواه
ــا اشــاره  ــز ب ــزد نی  معــاون میــراث فرهنگــی اســتان ی
بــه اینکــه بیــش از 20 میلیــارد ریــال بــه حــوزه میــراث 
فرهنگــی شهرســتان بافــق اختصــاص می یابــد، افــزود: 
ایــن رقــم از محــل اعتبــارات ســفر ریاســت جمهــوری، 
ــن  ــه ای ــی ب ــراث فرهنگ ــوزه می ــتانی در ح ــی و اس مل

ــد. ــص می یاب ــتان تخصی شهرس
ــان اینکــه محصــوالت  ــا بی ــراث فرهنگــی ب رئیــس می
صنایــع  حــوزه  در  بافــق  حصیربافــی  و  حصیــری 
ــت  ــزد اس ــتان ی ــت اس ــای ثاب ــی از پایه ه ــتی، یک دس
از تخصیــص 200 میلیــون تومــان در رابطــه بــا بازســازی 
میــدان خــان خبــر داد و افــزود: دولــت مکلــف اســت 
بازآفرینــی محدوده هــا   اجــرای طــرح  منظــور  بــه 

ــا  ــرد. ایرن ــر گی ــار الزم را در نظ اعتب

ــن  ــه در ای ــان اینک ــا بی ــکذر ب ــت اش ــز بهداش ــت مرک سرپرس
شهرســتان چهــار مرکــز خدمــات جامــع ســامت دایــر اســت 
گفــت: تمــام ایــن مراکــز از نعمــت داروخانــه برخوردار هســتند.
احمــد مختــاری افــزود: دو مرکــز از ایــن تعــداد در دو روســتای 
خدمــت  ارائــه  خضرآبــاد  و کافی آبــاد  رســتاق  صدرآبــاد 
می کننــد کــه مرکــز خدمــات جامــع ســامت روســتای 

ــت دارد. ــبانه روزی فعالی ــورت ش ــه ص ــتاق ب ــاد رس صدرآب
وی گفــت: همچنیــن دو مرکــز در مناطــق شــهری ایــن 
شهرســتان فعالیــت دارنــد کــه ارائــه خدمــت در مرکــز جامــع 
ــز  ــبانه روزی و در مرک ــورت ش ــه ص ــکذر ب ــهر اش ــامت ش س

ــت. ــه اس ــورت روزان ــه ص ــهر ب رضوانش
وی گفــت: در مراکــز 4گانــه شهرســتان اشــکذر 10 نفــر پزشــک 
ــد کــه از ایــن مجمــوع 6 نفــر پزشــک  عمومــی فعالیــت دارن

خانــواده و 4 نفــر پزشــکان طرحــی هســتند.
ــر  ــه بیمارســتانی دای ــن شهرســتان هیچ گون ــزود: در ای وی اف
نیســت کــه بیمــاران بــرای بســتری یــا بعضــی امــور دیگــر بــه 
بیمارســتان های شهرســتان های مجــاور منتقــل می شــوند؛ 
ــا همــت خیریــن شهرســتان بیمارســتان تخصصــی و  ــی ب ول
فــوق تخصصــی حضــرت زینــب)س( در حــال ســاخت اســت.

ــه بخــش  ــود داروخان ــه نب ــا توجــه ب ــادآور شــد: ب ــاری ی مخت
ــتان  ــن شهرس ــهری ای ــتایی و ش ــق روس ــی در مناط خصوص
مشــکاتی بــرای ارائــه دارو وجــود داشــت؛ بــا پیگیــری 
ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــاعدت دانش ــتان و مس ــئوالن شهرس مس
شــهید صدوقــی یــزد در حــال حاضــر بــا داروخانــه شــبانه روزی 
ــات  ــده و اقدام ــق ش ــکذر تواف ــهر اش ــتاق و ش ــش رس در بخ

ــام اســت. ایرنــا ــال انج ــه در ح ــن زمین ــی در ای نهای

 معــاون فرهنگــی آســتان قــدس رضــوی گفــت: 
ــا  ــر امــام رضــا)ع( در کشــور م وجــود حــرم مطه
ــوده  ــات ب ــت و مباه ــر و برک ــه خی ــه مای  همیش
و هســت و ایــن لطفــی اســت کــه ایشــان بــه مــا 
ــه برکــت وجــود ایشــان  ــم ب ــه بتوانی داشــته اند ک
ــام  ــم و س ــدا کنی ــور پی ــروم حض ــق مح در مناط

ــه محرومــان و مســتضعفان برســانیم. ــا را ب آق
رضــا طاهــری در دیــدار بــا سرپرســت فرمانــداری 
ــی  ــا مردمان ــردم م ــت: م ــردگان گف ــتان ل شهرس
هســتند کــه خدمت رســانی بــه آن هــا لیاقــت 
می خواهــد و مــا بایــد همــه چیــز خــود را از 
وجــود ایــن مــردم بدانیــم؛ مردمــی کــه در تمامــی 
والیت پذیــر  کــه  داده انــد  نشــان  صحنه هــا 

هســتند و همیشــه حضــور دارنــد.
وی گفــت: آمادگــی الزم جهــت خدمت رســانی بــه 
ــردگان  مناطــق محــروم بخش هــای شهرســتان ل
ــی  ــتی و درمان ــپ بهداش ــور اکی ــود دارد؛ حض وج
40 نفــره شــامل متخصصیــن )کــودکان، داخلــی، 
دندان پزشــکی، ارتوپــد و...(، کارهــای عمرانــی 

)ســاخت و ســاز خانه هــای در حــال تخریــب، 
آبرســانی، برق رســانی و...(، کارهــای فرهنگــی، 
ــوزان  ــاز دانش آم ــورد نی ــام م ــه و اق ــه البس تهی
ســفیران  کــه  اســت  خدماتــی  جملــه   از 
ــه  آســتان قــدس رضــوی در مناطــق محــروم ارائ

می دهنــد.
لردگان مناطق محروم زیاد دارد

ــتان  ــداری شهرس ــت فرمان ــز سرپرس ــه نی در ادام
لــردگان گفــت: شهرســتان لــردگان دارای مناطــق 
ــن  ــه ای ــت ک ــاز اس ــوده و نی ــیاری ب ــروم بس مح
مناطــق بیشــتر دیــده شــوند و خدمات رســانی بــه 

آن هــا در اولویــت قــرار گیــرد.
برهــان حســین پور افــزود: رســیدگی بــه وضعیــت 
ــق  ــه در مناط ــای اولی ــی و نیازه ــتی، درمان بهداش
محــروم شهرســتان لــردگان امــری ضــروری 
دانش آمــوزان  اینکــه  بــه  توجــه  بــا  اســت؛  
ــه  ــن ب ــت رفت ــات الزم را جه ــق امکان ــن مناط ای
ــن  ــرای ای ــی ب ــد امکانات ــد، می طلب ــه ندارن مدرس

دانش آمــوزان تهیــه شــود. راه دانــا

استانها

 سند پدافند غیرعامل صنعت و معدن 
چهارمحال و بختیاری تدوین شد

سرپرست مرکز بهداشت اشکذر:

 تمام مراکز جامع سالمت اشکذر داروخانه دارند

رئیس میراث فرهنگی بافق:

30 اثر تاریخی بافق در نوبت ثبت ملی است
 اعزام سفیران آستان قدس رضوی 

برای خدمت رسانی به مناطق محروم لردگان

قلعه ایرج پیشوا، قدیمی ترین بنای 
خشتی جهان  

اســپید دژ یــا قلعــه ایــرج، دژی ساســانی در نزدیکــی روســتای 
عســکرآباد عباســی در نزدیکــی پیشــوا و از قدیمی تریــن دژهــای 
ــداری  ــی در نگه ــل بی توجه ــه دلی ــه ب ــت ک ــان اس ــتی جه خش

اکنــون بــه شــدت آســیب دیــده اســت.
 قلعــه ایــرج کــه افــراد محلــی بــه آن »قلعــه گبــری« می گوینــد، 
بزرگ تریــن قلعــه خشــت خــام در اســتان تهــران، ایــران و 
جهــان شــناخته می شــود؛ قلعــه ای بــا ارتفــاع بیــش از 15 متــر 

ــه دوره ساســانی.  ــوط ب مرب
هرچنــد آثــار کشف شــده از ایــن قلعــه کهنســال و شــگرف دارای 
ــه  ــار فرضی ــن آث ــتند و ای ــال هس ــزار س ــش از 3 ه ــی بی قدمت
ــیده  ــوت بخش ــانی را ق ــه در دوره ساس ــت قلع ــازی و مرم بازس
اســت، امــا قلعــه ایــرج بــا وجــود ایــن قدمــت فــراوان و وســعت 

ــرد. ــر می ب ــه س ــت ب ــان در غرب ــار همچن ــش از 200 هکت بی
ــدن  ــا آم ــه دنی ــل از ب ــزار ســال قب ــی ه ــر زمان ــه از نظ ــن قلع ای
مســیح)ع( و حــدود 1500 ســال قبــل از تولــد پیامبر اســام)ص( 

بنــا شــده اســت؛ ســاکنان ایــن قلعــه زرتشــتی بوده انــد و عنــوان 
قلعــه گبــری نیــز بــه همیــن دلیــل بــه آن اطــاق می شــود؛ زیــرا 

گبــر در لغــت بــه پیــروان دیــن زرتشــتی گفتــه می شــود.
ایــن قلعــه عــاوه بــر داشــتن ارزش تاریخــی دارای ارزش ممتــاز 
ــت  ــی عظم ــه کس ــا ک ــن معن ــه ای ــت؛ ب ــز هس ــی نی فرهنگی ادب
ایــن بنــای کهــن را درمی یابــد کــه شــاهنامه فردوســی را خوانــده 
باشــد و بــا شــخصیت ممتــازی چــون »فریــدون« آشــنا باشــد.

فــرم مهندســی و معمــاری قلعــه اصــا شــبیه بناهــای اســامی 
نیســت و ایــن امــر نشــان از قدمــت بســیار زیــاد آن دارد.

ــر ایــن اســت کــه قلعــه ایــرج یــک دژ نظامــی  نظــر مورخیــن ب
بــوده کــه نظامیــان در آن مســتقر بوده انــد؛ گرچــه دقیقــا 
مشــخص نیســت کــدام سلســله و در چــه تاریخــی آن را بنــا کرده 
اســت. بعضــی ســاختمان قلعــه را مربــوط بــه کیانیــان می داننــد 
کــه آن را بــرای جلوگیــری از حملــه تورانیــان ســاخته اند و برخــی 
دیگــر ایــن قلعــه را دژ نظامــی بزرگــی دانســته اند کــه در اطــراف 
ــه  ــن قلع ــوده و ای ــده ب ــری پراکن ــی کوچک ت ــای نظام آن قلعه ه
ــتفاده  ــراف آن اس ــاع اط ــن ق ــی بی ــی و هماهنگ ــرای دیده بان ب

ــت. ــده اس می ش

# میراث_تاریخی 

روزنه

 راه اندازی بانک ژن در موزه 
محیط زیست چهارمحال و بختیاری

مدیــر کل محیــط زیســت چهارمحــال و بختیــاری 
گفــت: در آینــده بانــک ژن مولکولــی در مــوزه محیــط 
ــود. ــدازی می ش ــاری راه ان ــال و بختی ــت چهارمح زیس

ــعه  ــتای توس ــت: در راس ــار داش ــدی اظه ــهرام احم ش
ــتان  ــوری اس ــتی و جان ــوع زیس ــاره تن ــات درب تحقیق
بانــک ژن مولکولــی در تنهــا مــوزه محیــط زیســت 

اســتان راه انــدازی می شــود.
وی افــزود: مــوزه محیــط زیســت اســتان شــامل 
گیاهــان  و  جانــوران  تاکسیدرمی شــده  گونه هــای 
ــی،  ــات علم ــام تحقیق ــت انج ــه جه ــت ک ــتان اس اس
ــداری  ــوزه نگه ــگری در م ــن گردش ــوزش و همچنی آم

ند. می شــو
تاکسیدرمی شــده  نمونه هــای  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
ــان  ــتند، بی ــاص هس ــرایط خ ــداری و ش ــد نگه نیازمن
ــتای  ــی در راس ــته اقدامات ــال گذش ــد س ــرد: در چن ک
حفاظــت فیزیکــی و نگهــداری از نمونه هــا انجــام شــده            

ــنیم  ــت. تس اس

افزایش بی سابقه قیمت پیاز در کشور 
  کفران نعمت دولتی ها 

دامنگیر مردم شد
 رئیــس اتحادیــه صنــف میــوه و تره بــار اســتان کرمــان 
بــوده  بی ســابقه  قیمــت  افزایــش  قیمــت  گفــت: 
ــز  ــازکاران نی ــاز پی ــه پی ــرا ســال گذشــته بقی اســت؛ زی
خــراب شــد و بــر زمیــن مانــد و دولــت هــم تنهــا یــک 
کمــک جزئــی بــه آن هــا کــرد؛ لــذا امســال کشــاورزان 
ــاز  ــس پی ــد و هیچ ک ــودداری کردن ــاز خ ــت پی از کاش
نکاشــته و اصــا در هیــچ کجــای ایــران پیــازی کاشــته 
ــی  ــود و گران ــن کمب ــذا ای ــت؛ ل ــده اس ــت نش و برداش
ــه اســت. ــرا کاشــتی صــورت نگرفت طبیعــی اســت؛ زی
 اکبــر صفار هاشــمی گفــت: اکنــون پیــاز بهتریــن 
قیمــت را بــرای شــهروندان کرمانــی دارد؛ زیــرا در 
میــدان تره بــار کیلویــی 3 هــزار و 500 خریــد و فــروش 
ــا 4500  ــت 4000 ت ــا قیم ــهر ب ــطح ش ــود و در س می ش

بــه دســت مصرف کننــده می رســد.
قیمــت  شــهرها  همــه  از  داد: کرمــان  ادامــه  وی 
پایین تــری در عرضــه پیــاز دارد؛ امــا در شــهرهایی 
ماننــد تهــران و ارومیــه حتــی تــا نــرخ 8 هــزار تومــان 

می رســد. هــم 
هاشــمی اذعــان کــرد: علــت گرانــی پیــاز نکاشــتن آن 
توســط کشــاورزان اســت؛ زیــرا در ســال گذشــته کفــران 
ــت محصــول  ــه دول ــدا ک نعمــت بســیاری شــد. در ابت
برداشت شــده پیــاز را بــا قیمــت 600 تــا 700 خریــداری 
ــود؛  کــرد کــه البتــه از نظــر کشــاورزان بســیار پاییــن ب
لــذا نبــود مدیریــت درســت باعــث خــراب شــدن آن هــا 
شــد و دولــت آن هــا را در بیابان هــای اطــراف ریخــت؛   
ــن کشــاورزان  ــذ ا اگــر در ســال گذشــته محصــول ای ل
دپــو و خــراب نمی شــد، اکنــون ایــن افزایــش نــرخ بــه 

یکبــاره وجــود نداشــت.
وی افــزود: بــه نظــر می آیــد دولــت در ایــن امــر 
برنامه ریــزی جامعــی نداشــته و کارهایــش طبــق روال 

کرمــان ــت. آرمــان  ــه نیس ــول همیش و معم

 کلنگ زنی ۱۰۰ کیلومتر از 
ایل راه های عشایری کوهرنگ  

ــور  ــس ام ــور رئی ــا حض ــت: ب ــگ گف ــدار کوهرن  فرمان
ــر کل امــور  ــه دار کل کشــور و مدی عشــایر کشــور، خزان
عشــایر اســتان، کلنــگ 100 کیلومتــر از ایل راه هــای 
عشــایر کوهرنــگ بــا اعتبــاری بالــغ بــر 600 میلیــار ریال 

ــن زده شــد.   ــه زمی ب

ــه  ــه اینک ــت ب ــا عنای ــت: ب ــور گف ــی زمان پ  مرتض
ــر 45 هــزار نفــر عشــایری در  ــغ ب ــی بال مــا جمعیت
ــه  ــوچ رو ب ــایر ک ــا عش ــه عمدت ــم ک ــگ داری کوهرن
ــل راه  ــر ای ــتند، 380 کیلومت ــتان هس ــتان خوزس اس
ــه صــورت ســخت گذر  ــم کــه همــه ب عشــایری داری

ــد. ــادی دارن ــکات زی ــتند و مش هس
عشــایری  ایل راه هــای  مســیر  در  افــزود:  وی 
ــرگان  ــوری و بی ــام منص ــی، ش ــه ترک ــه رودخان س
وجــود دارد کــه فاقــد پــل بودنــد و همیشــه در 
ــرای  ــکاتی ب ــاره مش ــوچ به ــژه ک ــوچ به وی ــان ک زم
ــف  ــد؛ بســیاری از دام هــا تل عشــایر ایجــاد می کردن
ــا در آب  ــای آن ه ــایر و بچه ه ــود عش ــدند، خ می ش
غــرق می شــدند و حتــی کشــته هــم می دادنــد 
ــل را  ــه پ ــن ســه دهان ــه خوشــبختانه ســاخت ای ک
ــارات شهرســتانی و اســتانی شــروع کردیــم  ــا اعتب ب
کــه بــا حضــور دکتــر قندالــی، رئیــس امــور عشــایر 
ــد  ــد 50 درص ــول دادن ــد و ق ــی ش ــور، کلنگ زن کش

ــد. ــک کنن ــارات را کم اعتب
ــرای احــداث  ــت: ب ــه گف ــگ در ادام ــدار کوهرن فرمان
ســه جــاده بســیار مهــم کــه خواســته مناطــق 
روســتایی و عشــایری کوهرنــگ اســت از جملــه 
جــاده زرگ کــه بیــش از پنــج روســتا بــه آن مرتبــط 

ــت. ــده اس ــاز ش ــادی آغ ــتند، کار جه هس
زمان پــور ادامــه داد: جــاده زرگ تاکنــون راه ارتباطــی 
نداشــته اســت؛ بــرای احــداث آن اعتبــاری بالــغ بــر 
500 میلیــارد اختصــاص داده شــده اســت. بــا پایــان 
ایــن جــاده خدمات رســانی بــه 80 خانــوار روســتایی 
و بیــش از یــک هــزار نفــر عشــایر در اســتان همــوار 

می شــود.
ــه  ــز ب ــوه نی ــیر زردک ــاده الش ــرد: ج ــح ک وی  تصری
طــول دو کیلومتــر بــا اعتبــاری بالــغ بــر 500 میلیــون 

ــال شــروع شــده اســت. ری
وی یــادآور شــد: جــاده عشــایری چمــا بــه پنبــه کال 
بــا اعتبــاری بالــغ بــر 500 میلیــون ریــال و پــل مــار 
بــره کــه 100 خانــوار عشــایری را تحــت پوشــش دارد، 
ــه  ــل رودخان ــل ارتباطــی الســوزنی و پ ــراه پ ــه هم ب
ــا  ــاخت آن ه ــار و کار س ــن اعتب ــت تامی ــی بازف ترک

آغــاز شــده اســت.کوهرنگ خبــر

،،
یکی از ظرفیت های بزرگ گردشگری 
کــه  اســت  عشــایری  مناطــق  در 
می تواند هم در جهت معرفی مناطق 
بــه داخــل و خــارج کشــور و هــم ایجــاد 
یــک درآمــد مســتمر و اشــتغال پایــدار 

بــرای عشــایر مطــرح باشــد

رئیس امور عشایر کشور در چهارمحال و بختیاری عنوان کرد:

اجرای طرح زنجیره ای کردن گوشت با ۱۷00 میلیارد ریال اعتبار
 ۱.۵ میلیارد دالر از منابع صندوق توسعه ملی برای توسعه پایدار مناطق عشایری مصوب شده است

رخداد
راه اندازی دفاتر خدمات الکترونیک 

قضایی در استان یزد 
معــاون آمــار و فنــاوری اطاعــات دادگســتری اســتان 
خدمــات  دفاتــر  راه انــدازی  بــرای  تــاش  از  یــزد 
الکترونیــک قضایــی خبــر داد و گفــت: ایــن فراخــوان 
ــرر  ــرد و مق ــا سراســر کشــور انجــام می گی ــان ب همزم
ــرایط  ــن ش ــان واجدی ــزد از می ــتان ی ــت در شهرس اس

ــود. ــدازی ش ــیس و راه ان ــر تأس ــن دفات ای
ــک  ــات الکترونی ــز خدم ــزود: مرک ــدی اف ــت اس  حج
قضایــی قــوه قضائیــه، متولــی ایــن فراخــوان اســت و 
در صورتــی کــه افــرادی مــازاد در حــوزه مرکــز گزینــش 
شــوند، امــکان فعالیــت آن هــا در حوزه هایــی کــه فاقــد 

دفاتــر خدمــات هســتند، وجــود دارد.
اســدی گفــت: ایــن فراخــوان از تاریــخ 10 مــرداد 
طریــق  از  روز   31 مــدت  بــه  شــهریور   10 تــا  
دارد  ثبت نــام  قابلیــت   www.adliran.ir ســامانه 
و شــرایط ثبت نــام نیــز بــه زودی از طریــق کانــال 
dadgostareyazdkhabar @ اعــام خواهــد شــد. 

مهــر

 حمله خرس وحشی 
به مرد ۵۵ ساله ناغانی

 مســئول روابــط عمومــی مرکــز مدیریــت حــوادث 
از  وبختیــاری  چهارمحــال  پزشــکی  فوریت هــای  و 
حملــه یــک قــاده خــرس وحشــی بــه مــرد 55 ســاله 

ــر داد. ــی خب ناغان
 محســن ابراهیمــی افــزود: ایــن حادثــه روز سه شــنبه 
ــکی  ــای پزش ــز فوریت ه ــه مرک ــاری ب ــاه ج 03 مردادم
ــرد 55  ــدن م ــی ش ــر زخم ــی ب ــار مبن ــتان کی شهرس
ــبزکوه  ــه س ــی در منطق ــرس وحش ــه خ ــاله در حمل س
مشــرف بــر شــهر ناغــان اســتان چهارمحــال و بختیــاری 

ــد. ــانی ش اطاع رس
ــر  ــال احم ــس 115 و ه ــان اورژان ــت: کارشناس وی گف
ــاده  ــای پی ــا پ ــه ب ــاع از حادث ــس از اط ــتان پ شهرس
ــا انجــام اقدامــات  بــه محــل حادثــه اعــزام شــدند و ب
ــه دســت،  ــه از ناحی ــرد مصــدوم را ک ــی، ف ــه درمان اولی
پــا و قفســه ســینه دچــار آســیب شــده بــود، بــا بالگــرد 
ــتان  ــه بیمارس ــه ب ــودن منطق ــخت گذر ب ــل س ــه دلی ب

ــد. ایرنــا ــل کردن ــت هللا کاشــانی شــهرکرد منتق آی

ورود وزیر نیرو به کرمان  
 5 پنجشــنبه  نیــرو،  وزیــر  چیت چیــان،  حمیــد   
مرداد مــاه جــاری در ســفری یــک روزه بــه اســتان 

کرمــان ســفر خواهــد کــرد.

ــروگاه خورشــیدی  ــان نی ــه کرم ــرو ب ــر نی  در ســفر وزی
ــود. ــاح می ش ــان افتت ــان  کرم ــش ماه ــع در بخ واق

همچنیــن کلنگ زنــی نیــروگاه 500 مگاواتــی بــرق 
شهرســتان زرنــد و افتتــاح پســت بــرق 400 کیلو ولــت 
ــد  ــک روزه حمی ــفر ی ــای س ــر برنامه ه ــان از دیگ بهرم

ــت.  ــان اس ــتان کرم ــه اس ــان ب چیت چی
ــی  ــروگاه ســیکل ترکیب ــن ســفر از نی ــرو در ای ــر نی وزی
بــرق اســتان کرمــان واقــع در شــهر باغیــن نیــز بازدیــد 

می کنــد. تســنیم

امکان فعال کردن سرویس هوشمند 
تلفن های ثابت در یزد فراهم شد

ــزد  ــت اســتان ی ــن ثاب مشــترکان تلف کیمیای وطن
کــه قصــد تمــاس یــا فعــال کــردن تلفن هــای شــبکه 
دارنــد،  را   )909 پیش شــماره  )بــا   IN هوشــمند 
می تواننــد بــا مراجعــه بــه دفاتــر خدمــات ارتباطــی در 
ــه  ــی ب ــاد دسترس ــرای ایج ــتان ب ــهرهای اس ــه ش هم

این شبکه هوشمند اقدام کنند.
شــبکه هوشــمند موســوم بــه IN در بســتر تلفــن 
ــم  ــی اع ــات متنوع ــرویس ها و خدم ــت، دارای س ثاب
ــاری،  ــه اعتب ــی، مکالم ــاوره تلفن ــرویس های مش از س
شــماره اختصاصــی نظرســنجی، اشــغال شــماره، پســت 
صوتــی و ... اســت کــه مشــترکان بــرای امــکان داشــتن 
ــا 909 شــروع می شــود  ــه ب ــا شــماره هایی ک ــاس ب تم
بایــد بــه امــور مشــترکان مراجعــه کــرده و بــرای تکمیــل 

فــرم درخواســت اقــدام کننــد.
پیــش از ایــن، شــبکه هوشــمند IN بــرای همــه 
ــر اســاس تصمیــم  ــود کــه ب تلفن هــای ثابــت فعــال ب
شــرکت مخابــرات ایــران مبنــی بر شــناخت مشــتریانی 
بــه اســتفاده از خدمــات  کــه آگاهانــه عاقه منــد 
امکانــات هوشــمند هســتند، آن را بــرای همــه تلفن هــا 
مســدود کــرد تــا مشــترکان بــا عاقه و شــناخت بیشــتر 

ــد. ــدام کنن ــرم اق ــل ف ــرای ایجــاد آن پــس از تکمی ب

 ۳ باند توزیع کننده مشروبات الکلی 
در استان کرمان منهدم شد

رئیــس کل دادگســتری اســتان کرمان  کیمیای وطن
از انهــدام ســه بانــد توزیع کننــده مشــروبات الکلــی در 
اســتان کرمــان خبــر داد و گفــت: بــا توجــه بــه 
الکلــی در  توزیــع مشــروبات  تولیــد و  پیامدهــای 
ــر  ــر در اث ــا نف ــمویت ده ه ــیرجان و مس ــتان س شهرس
ــاره  ــن مشــروبات، دســتورات مقتضــی درب مصــرف ای
ــده  ــادر ش ــرم ص ــان ج ــن و مرتکب ــا عاملی ــورد ب برخ

است. 
ــات  ــا تحقیق ــه ب ــه اینک ــاره ب ــا اش ــد ب ــدهللا موح  ی
ــتان  ــارج از اس ــان در خ ــدادی از مجرم ــده تع انجام ش
ــه خــارج از اســتان  ــز ب ســاکن و برخــی از متهمــان نی
متــواری شــده اند، افــزود: 5 کارگاه ســاخت مشــروبات 
الکلــی  مشــروبات  لیتــر   1080 و  پلمــب  الکلــی 
دست ســاز و هــزار و 78 قوطــی مشــروبات الکلــی 

ــد. ــط ش ــف و ضب ــور کش ــای مذک ــی از بانده خارج

  



دکتــر بابــک حیــدری اقــدم، متخصــص قلــب و عروق، 
فلوشــیب آنژیوگرافــی و آنژیوپالســتی، بیــان کــرد: 
ــی  ــوال دردهای ــی، اص ــالت قلب ــی از حم ــای ناش درده
ــت  ــی تخ ــه عبارت ــا ب ــاق ی ــت جن ــه در پش ــتند ک هس
ســینه ایجــاد می شــوند. ایــن دســته از درد هــا در 
ــار و  ــوزش، فش ــا س ــده و ب ــر ش ــینه منتش ــه س قفس
حــس ســنگین همــراه اســت؛ عــالوه بــر آن بــا انجــام 
ــر  ــتراحت کمت ــا اس ــتر و ب ــس درد بیش ــت، ح فعالی

می شــود. 
ــا مصــرف قرص هــای  ــزود: معمــوال ب وی در ادامــه اف

ــد.  ــدا می کن ــراد کاهــش پی ــی درد اف زیرزبان
انتشــار ایــن درد هــا می توانــد در 2 طــرف ســینه )چــپ 
ــا بیشــتر در ســمت چــپ  و راســت( ایجــاد شــود؛ ام
بــروز می کنــد؛ همچنیــن درد در نواحــی فــک تحتانــی، 

گــردن و بــازوی چــپ بســیار مشــاهده می شــود. 
ــی  ــون تنگ ــی چ ــا حاالت ــراه ب ــا هم ــن درد ه ــر ای اگ
نفــس، تعریــق و تپــش قلــب باشــد، بی شــک در یــک 

ــد. ــرار داری ــی ق قدمــی حمــالت قلب
فلوشــیب آنژیوگرافــی و آنژیوپالســتی یــادآور شــد: 
دارد،  قلبــی وجــود  مطالبــی درخصــوص حمــالت 
ــه قلبــی در ناحیــه  ــر اینکــه گاه دردهــای حمل مبنــی ب
ــنگینی در  ــار س ــی بیم ــه عبارت ــد؛ ب ــده رخ می ده مع
معــده خــود احســاس می کنــد. در یــک درصــد از 
حمــالت قلبــی کــه در اثــر گرفتگــی رگ تحتانــی قلــب 
ــب  ــن قل ــنگینی در پایی ــک س ــار ی ــد، بیم رخ می ده
ــم  ــا آروغ زدن ه ــه گاه ب ــد ک ــاس می کن ــود احس خ
همــراه اســت؛ لــذا ایــن نــوع از درد را نیــز بایــد جــدی            

ــامتی ــت. س گرف

متخصــص  و  جــراح  پیونــدی،  علی اصغــر  دکتــر 
ــوش درد،  ــه گ ــان اینک ــا بی ــی، ب ــق و بین ــوش و حل گ
ــرادی  ــت: اف ــت، گف ــایع ترین بیماری هاس ــی از ش یک
ــی  ــز درمان ــه مراک ــوش درد ب ــت گ ــه عل ــا ب ــه صرف ک
ــدد  ــد، متع ــکایت دارن ــد و از درد ش ــه می کنن مراجع

ــتند. هس
ــده  ــه دو دســته عم ــوش درد ب ــه گ ــان اینک ــا بی وی ب
ــاد  ــوش ایج ــل گ ــا داخ ــت: ی ــود، گف ــیم می ش تقس
ــا  ــا، التهاب ه ــل آن شــامل عفونت ه ــه عل می شــود ک
ــت  ــن اس ــا ممک ــده ی ــه وارد ش ــت ک ــی اس و ضربات
منشــأ دیگــری داشــته باشــد و در گــوش احســاس 
ــم. ــه می گویی ــوش درد راجع ــه آن گ ــا ب ــه م ــود ک ش

ــی  ــت عفون ــر عل ــا اگ ــه گوش درد ه ــان اینک ــا بی وی ب
و التهابــی داشــته باشــند، بایــد بــه طــور جــدی 

ــی  ــی در بعض ــت: ول ــوند، گف ــان ش ــری و درم پیگی
اتفــاق می افتــد کــه دردهــای سینوســی،  مــوارد 
مفصلــی، دندانــی و گیجگاهــی در جلــوی خــود گــوش 
یــا حتــی دردهــای گــردن ممکــن اســت بــا گــوش درد 

ــد. ــان دهن ــود را نش خ
ــری  ــن، پیگی ــرد: بنابرای ــان ک ــه بی ــدی در ادام پیون
ــد  ــروز می یابن ــکل ب ــن ش ــه ای ــه ب ــی ک گوش دردهای
ــای  ــی از بیماری ه ــتند. در بعض ــت هس ــل اهمی قاب
ــوش درد،  ــت گ ــن اس ــاک، ممک ــن و گاه خطرن مزم

ــد. ــه آن باش ــانه اولی نش
ایــن متخصــص گــوش و حلــق و بینــی تصریــح کــرد: 
ــش  ــن اگــر منشــأ درد در گــوش باشــد، درمان بنابرای
ســخت نیســت؛ ولــی اگــر در بیــرون از گــوش باشــد 

بایــد بــه طــور جــدی پیگیــری شــود. رادیــو ســامت

کدام گوش دردها خطرناک است؟ درد قفسه سینه چه زمانی خطرناک است؟

خواص شنبلیله در طب سنتی
شــنبلیله از ســبزیجات پرمصــرف در بیــن ایرانیان اســت. 
ــی و  ــواص داروی ــی و خ ــبزی، ارزش غذای ــوع س ــن ن ای
درمانــی بســیاری دارد. در طــب ســنتی نیــز بــرگ، ســاقه 
ــتفاده  ــا اس ــیاری از بیماری ه ــان بس ــم آن در درم و تخ

می شــود. 
مهم تریــن خــواص شــنبلیله بــرای ســالمت شــامل 
مــدر،  قلــب،  تقویت کننــده  خاصیــت ضــد چربــی، 
کاهنــده فشــار و قنــد خــون، ضــد ســرطان، ضــد 
میکــروب به ویــژه باکتــری و قــارچ، ملیــن، مســهل، 
تب بــر، ضــد آمــاس و التهــاب، شــیرافزا، اشــتهاآور 
و محــرک معــده اســت. همچنیــن شــما می توانیــد 
ــکالت  ــی مش ــان بعض ــرای درم ــنبلیله ب ــواص ش از خ
پوســتی و پرپشــت شــدن موهــای خــود اســتفاده کنیــد. 

 گیاه شناسی شنبلیله
شنـــبلیله، گیاهــی اســت کــه عمومــا در نواحــی اطــراف 
ــد و در  ــد می کن ــیا رش ــوب آس ــه و جن ــای مدیتران دری

کشــورهای هنــد، چیــن، پاکســتان، ایتالیــا، مصــر، یونان 
ــان  ــن از گیاه ــود. همچنی ــت می ش ــور یاف ــه وف و … ب
بومــی کشــور ایــران بــه شــمار می آیــد و خــواص درمانــی 

آن از گذشــته بیــن ایرانیــان مطــرح بــوده اســت.
 خواص شنبلیله 

طبیعــت ســبزی شــنبلیله گــرم و خشــک اســت. بعضــی 
ــد و  ــاه مفی ــن گی ــی ای ــای درمان ــن کاربرده از مهم تری

ــد از: ــت عبارتن پرخاصی
کاهــش کلســترول بــد خــون و تقویــت قلــب؛ همچنیــن 
ــان  ــه درم ــک ب ــگیری و کم ــنبلیله در پیش ــرف ش مص
ســرطان به ویــژه ســرطان دســتگاه گــوارش، گــردن، 

ــت. ــد اس ــتان مفی ــم و پس رح
ــاری  ــان بیم ــرای درم ــنتی ب ــب س ــاه در ط ــن گی از ای
ــتفاده  ــولین اس ــه انس ــته ب ــوع غیروابس ــژه ن ــد به وی قن
می شــود. بــه طــور کلــی یکــی از مهم تریــن ویژگی هــای 
ایــن گیــاه خاصیــت ضــد دیابــت و اثــر کاهندگــی قنــد 

خــون اســت.
در طــب ســنتی از خــواص شــنبلیله بــرای درمــان تــب و 

ــه  ــن منظــور توصی ــه ای برونشــیت اســتفاده می شــود. ب
ــه  ــنبلیله ب ــای ش ــودر دانه ه ــب از پ ــگام ت ــود هن می ش

همــراه شــربت آب لیمــو و عســل اســتفاده شــود.
اســتفاده از پــودر تخــم شــنبلیله، یکــی از بهتریــن راه های 
درمــان مشــکالت پوســتی نظیــر آکنــه، اگزمــا، جــوش، 

ســوختگی و پرپشــت شــدن موهاســت.
 مضرات شنبلیله )موارد احتیاطی و منع 

مصرف(
ــی،  ــات رحم ــاد انقباض ــی و ایج ــار هورمون ــل آث ــه دلی ب
بایــد از مصــرف بیــش از حــد شــنبلیله در دوران بــارداری 

خــودداری شــود.
ــت  ــه تح ــد ک ــرض قن ــا م ــت ی ــه دیاب ــال ب ــاران مبت بیم
درمان هــای دارویــی هســتند، بایــد در مصــرف شــنبلیله 

ــد.  ــل کنن ــاط عم ــا احتی ــم آن ب ــژه تخ به وی
در صــورت مصــرف مقادیــر تخــم شــنبلیله بــرای درمــان 
بیمــاری، بایــد در طــول مــدت درمــان، بیمــار بــرای 
ــه طــور دوره ای آزمایــش  ــزان پتاســیم ب اندازه گیــری می

ــد. بهداشــت نیــوز ــون ده خ

رســتمیان، رئیــس پنجمیــن کنگــره ملــى و 
آمــوزش  و  خودمراقبتــى  جشــنواره  دومیــن 
ــن  ــی و دومی ــره مل ــن کنگ ــالمت  در پنجمی س
جشــنواره خودمراقبتــی آمــوزش بیمــار کــه 
مجتمــع  همایش هــای  مرکــز  در  دیــروز 
برگــزار  خمینــی)ره(  امــام  بیمارســتانی 
شــد، اظهــار کــرد:  روزى در دنیــا بــه نــام 
»خودمراقبتــى« نامگذارى شــده اســت و نشــان 
از آگاهى بخشــى و اهمیــت خودمراقبتــى در 

جهــان بــه منظــور ارتقــای ســالمت دارد.
ــى زندگــى  ــا خودمراقبت ــد ب ــار کــرد: بای وی اظه
ــالمت  ــه س ــرا ریش ــیم؛ زی ــته باش ــرى داش بهت
ــه آن توجــه نشــد  ــر ب ــى اســت و اگ خودمراقبت

ــود. ــم ب ــاهد خواهی ــیارى را ش ــوارض بس ع
ــى  ــه خودمراقبت ــرد: در زمین ــوان ک رســتمیان عن
در دنیــا خــوب کار نشــده؛ در حالــی کــه یکــى از 
اقدامــات در راســتاى اقتصــاد مقاومتــى در نظــام 

ســالمت، خودمراقبتــى اســت.
ــه  ــادى ب ــاى زی ــه بیمارى ه ــان اینک ــا بی وى ب
 ویــژه ناشــى از ســبک نادرســت زندگــى در 
ــدی  ــرد: درص ــح ک ــد، تصری ــروز مى کن ــور ب کش
ــى  ــارى قلب ــکته ها، بیم ــد س ــا مانن از بیمارى ه
و دیابــت و یک ســوم ســرطان ها و دوســوم 
معلولیت هــا قابــل پیشــگیرى هســتند و بــا 

آمــوزش مى تــوان آن هــا را کاهــش داد.
وى بــه ١٠ چالــش در زمینــه خودمراقبتــى اشــاره 

کــرد و افــزود: تعامــل دســتگاه هاى مربوطــه در 
حــوزه ســالمت در خودمراقبتــى نقــش ویــژه اى 
ایــن نقــش سیاســتگذار و  بــر  دارد؛ عــالوه 

ــت اســت. ــز اهمی ــز بســیار حائ ــز نی برنامه ری
ســالمت  کلــى  سیاســت هاى  رســتمیان 
آگاهــى،  افزایــش  و گفــت:  معرفــى کــرد  را 
مشــارکت  توانمنــدى،  مســئولیت پذیرى، 
ســاختارمند و فعاالنــه فــرد، خانــواده و جامعــه در 
تامیــن، حفــظ و ارتقــای ســالمت بــا اســتفاده از 
ــى و  ــازمان هاى فرهنگ ــا و س ــاى نهاده ظرفیت ه
آموزشــى از سیاســت هاى کلى ســالمت در کشــور                                                                             

ــت. اس
وى نقــش اطالع رســانى در وب ســایت ها را در 
ــت:  ــت و گف ــت دانس ــز اهمی ــى حائ خودمراقبت
ــه روز فارســى بــراى  اگــر ســایت هاى علمــى و ب
آمــوزش خودمراقبتــى و آمــوزش بــه بیمــار 

عمــل  موفــق  نمى توانیــم  باشــیم،  نداشــته 
کنیــم. خوشــبختانه کارگروهــى در فرهنگســرای 
ــه  ــن زمین ــه و در ای ــوم پزشــکى شــکل گرفت عل

ــد. ــروع کردن ــى را ش اقدامات
دومیــن  و  ملــى  پنجمیــن کنگــره  رئیــس 
بیمــار  آمــوزش  و  خودمراقبتــى  جشــنواره 
بیمارســتان ها  در  بیمــار  آمــوزش  عــدم  بــه 
ــى  ــت: وقت ــرد و گف ــاره ک ــص اش ــن ترخی حی
مى شــود،  بســترى  بیمارســتان  در  بیمــارى 
ــار  ــه دلیــل درســت مصــرف نکــردن دارو گرفت ب
حتــى  و گاهــى  شــده  مشــکالت  بســیارى 
 بــا وضــع بدتــرى دوبــاره راهــى بیمارســتان 

مى شود.
ــاى تخصصــى  ــرد: انجمن ه ــد ک رســتمیان تاکی
بایــد در زمینــه خودمراقبتــى اقــدام کننــد و 
حــوزه  در  بیمارى هــا  بــراى  دســتورکار هایى 

خــود آمــاده کننــد و بروشــورهایى بــراى آمــوزش 
ــند. ــته باش ــارى داش ــر بیم ــاران در ه ــه بیم ب

دومیــن  و  ملــى  پنجمیــن کنگــره  رئیــس 
جشــنواره خودمراقبتــى و آمــوزش ســالمت 
افــزود: اگــر هــر بیمــارى حــدود ١٠ دقیقــه و ســه 
بــار در ســال بــه پزشــک مراجعــه کنــد، 8 هــزار 
و 759 ســاعت دیگــر را در خانــه و دور از پزشــک 
ــوزش  ــراى آم ــه اى ب ــر و کتابچ ــا دفت ــت؛ ام اس
ــان  ــن زم ــود در ای ــت از خ ــاى مراقب و روش ه

ــدارد. ــود ن ــى وج طوالن
ــه  ــوزش ب ــى آم ــاى درس ــزوم واحده ــه ل وى ب
بیمــار در کوریکولوکوم هــاى آموزشــى اشــاره 
کــرد و گفــت: اکنــون ٢ واحد در رشــته پرســتارى 
موفق تریــن  پرســتاران  و  شــده  داده  قــرار 
ــتند. باشــگاه  ــار هس ــه بیم ــوزش ب ــروه در آم گ

خبرنــگاران
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 ٨٠ درصد سکته هاى قلبى و مغزى 
قابل پیشگیرى هستند 

تازههایپزشکی

 تأثیر آلودگی هوا 
بر بازگشت بیماری ام اس

ــام و  ــه انج ــه در فرانس ــری ک ــات اخی ــق مطالع طب
ــده  ــر ش ــت منتش ــط زیس ــات محی ــه تحقیق در مجل
ــا ذرات  ــوا ی ــی ه ــد آلودگ ــان می گوین ــت، محقق اس
ریــز ۱۰ میکرومتــری قابــل استنشــاق می توانــد باعــث 

ــود. ــت ام اس ش بازگش
تحقیقــات جدیــد نشــان می دهنــد آلودگــی هــوا 
ــر و  ــل آلزایم ــی مث ــای عصب ــا بیماری ه ــد ب می توان
پارکینســون نیــز ارتبــاط مســتقیم داشــته باشــد و بــر 

ــذارد. ــر بگ ــا تاثی ــه آن ه ــالی ب ابت
از بیمــاری ام اس بــه عنــوان یــک بیمــاری چنــد 
ــی و  ــل ژنتیک ــر دو عام ــه ه ــود ک ــاد می ش ــی ی عامل
محیطــی در شــکل گیری و توســعه آن مؤثــر اســت. بــا 
ــه درســتی شــناخته  اینکــه عوامــل بازگشــت ام اس ب
ــاران  ــت بیم ــی وضعی ــرات فصل ــا تغیی ــده اند، ام نش
مبتــال بــه ام اس نشــان می دهــد تغییــرات آب و 
هوایــی و میــزان آلودگــی هــوا می توانــد در عــود 

ــند. ــر باش ــردن ام اس مؤث ک
تــا بــه امــروز تنهــا چنــد تحقیــق بــه صــورت متمرکــز 
ــه  ــام گرفت ــر ام اس انج ــوا ب ــی ه ــر آلودگ ــاره اث درب
ــؤال  ــه س ــخ ب ــن پاس ــرای یافت ــان ب ــت و محقق اس
ــه  ــه  ام اس را ک ــال ب ــار مبت ــت 5۳۶ بیم ــود، وضعی خ
طــی 9 ســال 2٫۰52 حملــه  ام اس داشــته اند، بــر 
اســاس محــل زندگــی آن هــا و میــزان آلودگــی هــوای 

ــد. ــرار دادن ــی ق ــورد بررس ــه م آن ناحی
نتایــج بــه دســت آمــده حاکــی از آن اســت کــه رابطــه 
ــت  ــوا و بازگش ــی ه ــزان آلودگ ــان می ــتقیمی می مس

ــود دارد. مهــر ــاران وج ام اس بیم

ارتباط قلب سالم در جوانی و 
سالمت مغز در میانسالی

از  تحقیــق  تیــم  سرپرســت  بانکــس«،  »مایــکل 
ــا  ــد: »م ــیکاگو، می گوی ــترن ش ــورث وس ــگاه ن دانش
ــل  ــه در اوای ــرادی ک ــم اف ــود دریافتی ــات خ در مطالع
داشــتند،  بهتــری  قلبی عروقــی  ســالمت  جوانــی 
حجــم مغزشــان در اواخــر بزرگســالی بیشــتر اســت.«

محققــان توصیــه می کننــد افزایــش ســالمت قلــب بــا 
حفــظ فشــار خــون ســالم، کنتــرل میــزان کلســترول، 
کاهــش قنــد خــون، انجــام فعالیت هــای منظــم 
ورزشــی، تغذیــه بهتــر، کاهــش وزن، تــرک ســیگار یــا 

اجتنــاب از ســیگار همــراه اســت.
مطالعــات قبلــی هــم نشــان داده انــد کــه افــراد مســن 
ــود  ــا بهب ــل را ب ــه زوال عق ــال ب ــک ابت ــد ریس می توانن
ــد؛ امــا ایــن مطالعــه  ســالمت قلبشــان کاهــش دهن
ــوان  ــرد ج ــک ف ــی ی ــبک زندگ ــد س ــان می ده نش
بســیار بــه حفــظ ســالمت مغــز یــا آســیب نرســیدن 
بــه آن کمــک می کنــد. در ایــن مطالعــه، تیــم تحقیــق 
داده هــای 5۱8 شــرکت کننده را در مطالعــه بلندمــدت 
ســالمت قلــب بررســی کردنــد. محققــان دریافتنــد هر 
چقــدر قلــب در جوانــی ســالم تر باشــد، عملکــرد مغــز 

در پــس از ۴۰ ســالگی بهتــر خواهــد بــود. شــهر خبــر

تغذیه

 مصرف صبحانه کامل 
کلید زندگی سالم

بــه  ابتــال  خطــر  افزایــش  باعــث  اضافــه وزن 
قلبــی،  بیماری هــای  ماننــد  جــدی  بیماری هــای 
ــواع ســرطان می شــود. ــوع 2 و بعضــی از ان ــت ن دیاب

ــی و  ــم غذای ــه، رژی ــه تغذی ــادی در زمین تحقیقــات زی
ــام  ــم انج ــورت منظ ــه  ص ــی ب ــب غذای ــادات مناس ع
می شــود؛ بــه  عنــوان  مثــال، مشــخص  شــده بعضــی 
از بیومارکرهــا می تواننــد اثربخشــی رژیم هــای کاهــش 

ــد. ــی کنن وزن را پیش بین
ــذا و  ــر غ ــن تاثی ــاط بی ــاره ارتب ــدی درب ــه جدی مطالع
فرکانــس آن بــرای افزایــش وزن انجــام  شــده اســت.

افــراد دارای رژیــم غذایــی مناســب و اصولــی در 
معــرض کمتــر خطــر بیماری هایــی ماننــد فشــار خــون 
بــاال، بیمــاری قلبــی، ســرطان یــا دیابــت قــرار دارنــد. 
ایــن موضــوع شــاید بــه دلیــل عــادات غذایــی خــاص 

ایــن افــراد باشــد.
تحقیقــی بــر روی 5۰۶۶۰ نفــر از افــراد بــاالی ۳۰ ســال 
ــی  ــوده بدن ــاخص ت ــذا و ش ــرف غ ــد. مص ــام ش انج
)BMI( در آن هــا بــه مــدت 7 ســال بــه  طــور مــداوم 
مــورد بررســی قــرار گرفــت و مشــخص شــد افــرادی 
ــا دو وعــده  غــذا در  ــا یــک ی ــه  طــور منظــم تنه کــه ب
ــد، میــزان BMI در آن هــا کاهــش یافتــه  روز می خورن
اســت. برعکــس کســانی کــه بیــش از ســه وعــده در 
روز غــذا خوردنــد، میــزان BMI در آن هــا افزایــش 
یافتــه اســت. همچنیــن افــرادی کــه بــه  طــور مرتــب 
ــرادی  ــا اف ــه ب ــد، در مقایس ــرف می کنن ــه مص صبحان
کــه صبحانــه میــل نمی کننــد، وزن بیشــتری را از 

دســت می دهنــد.
افــرادی کــه صبحانــه  همچنیــن میــزان BMI در 
می خورنــد، در مقایســه بــا افــرادی کــه ناهــار یــا شــام 

ــود. ــرده ب ــدا ک ــد، کاش پی می خورن
ــتن  ــام و داش ــزان ش ــردن می ــم ک ــن ک ــر ای ــالوه ب ع
ــش وزن  ــث کاه ــدت، باع ــی طوالنی م ــه ورزش برنام

می شــود.
ســایر روش هــای مناســب غــذا خــوردن ماننــد قــرار 
دادن فاصلــه 5 یــا ۶ ســاعت بیــن صبحانــه و ناهــار، 
و صــرف  نظــر کــردن از خــوردن تنقــالت در طــول روز، 
ــه  ــی ک ــود؛ در حال ــش وزن ش ــث کاه ــد باع می توان
ــی و ســالمت  ــم غذای ــی در رژی ــه نقــش مهم صبحان

ــرد دارد. عمومــی ف
محققــان می گوینــد ســن بــر میــزان BMI تاثیــر 
ــروی  ــی و پیش ــوده بدن ــاخص ت ــن ش ــذارد؛ بی می گ
ســن، ارتبــاط قــوی وجــود دارد. افــراد بــاالی ۶۰ ســال 
نســبت بــه از دســت دادن شــاخص تــوده بدنــی 
شــکایت داشــتند. قبــل از ســن ۶۰ ســال، افــرادی کــه 
در طــول روز کالــری مصــرف می کردنــد، وزن کمتــری 
را از دســت می دادنــد؛ صبحانــه مناســب در همــه 

ــذار اســت. ــرد بســیار تاثیرگ ــر ســالمت ف ســنین ب
افــراد بــاالی ۶۰ ســال بــه  طــور طبیعــی وزن بیشــتری 
را از دســت می دهنــد و قــرار گرفتــن در رژیــم غذایــی 
نامناســب در بعضــی مواقــع می توانــد منجــر بــه ایجاد 

نتایــج منفــی در ســالمت آن هــا شــود. ایســنا

زیبایی

 به این دالیل برای کودکتان 
الک و رژ لب نزنید 

دکتــر حســین فــودازی، متخصــص آنکولــوژی 
ــتفاده از  ــث اس ــرد: بح ــان ک ــی(، بی )سرطان شناس
ــرف  ــی از مص ــرات ناش ــی و خط ــوالت آرایش محص
آن هــا، موضــوع تــازه ای نیســت؛ چــرا کــه از ابتــدای 
ــه  ــی ب ــواد آرایش ــد م ــت تولی ــتم صنع ــرن بیس ق
عنــوان یــک صنعــت پیشــرو کار خــود را آغــاز کــرد و 

ــود.  ــاز ب ــیار پول س ــان دوران بس از هم
ــر از  ــناخت بهت ــا ش ــتم ب ــرن بیس ــای ق در نیمه ه
مــواد شــیمیایی و اســتفاده آن هــا در ایــن صنعــت 

ــد شــد. ــاد تولی ــدگاری زی ــا مان مــواد آرایشــی ب
بــه گفتــه فــودازی، مــواد آرایشــی و بهداشــتی 
تبلیــغ  فروشــگاه ها  بعضــی  در  کــه  ارگانیــک 
ــه صــورت ۱۰۰ درصــد ارگانیــک  می شــود در واقــع ب
ــرای  ــم از مــواد شــیمیایی ب ــه طــور حت نیســت و ب

ــت.  ــده اس ــتفاده ش ــا اس ــاخت آن ه س
دکتــر حســین فــودازی، متخصــص آنکولــوژی 
ــواد  ــن م ــی ای ــه عبارت ــت: ب ــی(، گف )سرطان شناس
ــزات ســنگین هســتند کــه  ــی از رنگ هــا و فل ترکیب

ــراه دارد. ــه هم ــدیدی را ب ــوارض ش ع
دبیــر انجمــن رادیوتراپــی و انکولــوژی ایــران متذکــر 
شــد: یکــی دیگــر از ترکیباتــی کــه در ایــن صنعــت 

اســتفاده می شــود، »ســرب« اســت. 
ــه  ــاده ب ــن م ــرد: ای ــن متخصــص خاطرنشــان ک ای
ــده  ــناخته ش ــنگین ش ــزات س ــی از فل ــوان یک عن
ــا  ــژه در رژ لب ه ــی، به وی ــوالت آرایش ــه در محص ک
ــن  ــتفاده از ای ــت اس ــرد را دارد؛ عل ــترین کارب بیش
ــک  ــع ی ــدگاری و در واق ــاد مان ــل ایج ــه دلی ــز ب فل

ــت.  ــگ آن اس ــراوت در رن ــوع ط ن
ــزات  ــتفاده از فل ــم اس ــه می دانی ــور ک ــا همان ط ام
شــدید،  مســمومیت های  بــه  منجــر  ســنگین 
ــت  ــی و در نهای ــالالت خون ــی، اخت ــالالت عصب اخت

بــروز ســرطان می شــود.
ایــن متخصــص توصیــه کــرد: افــراد در زمــان خریــد 
حتمــا ترکیبــات محصــول آرایشــی را بررســی کننــد 
و اگــر مــوادی چــون ســرب و آرســنیک در آن 
موجــود بــود، از خریــداری آن بــه شــدت خــودداری 

کننــد. 
ــرب در  ــریع س ــخیص س ــای تش ــی از روش ه یک
مــواد آرایشــی ایــن اســت کــه مقــداری از محصــول 
را بــه پوســت بمالیــد و بــا یــک طــال کمــی روی آن 
بکشــید؛ اگــر رنــگ آن تیــره شــد، محصــول دارای 
فلــزات ســنگین بــوده و از اســتفاده از آن خــودداری 

کنیــد.
دبیــر انجمــن رادیوتراپــی و انکولــوژی ایــران در 
پایــان گفــت: الک هــا و رژ لب هــا کــه بســیاری 
از والدیــن بــرای کودکشــان اســتفاده می کننــد، 
دارای مــواد شــیمیایی هســتند کــه مــاده نگهدارنــده 

ــت.  ــاد اس ــیار زی ــود در آن بس موج
ــت مصــرف طوالنی مــدت ایــن  ــر اس ــه ذک الزم ب
ــتی را  ــرطان های پوس ــی و س ــکالت خون ــواد مش م

ــد. جــام جــم ــم می زن ــراد رق ــرای اف ب

خانواده
اصول اساسی در تربیت فرزند

از اصــول مهــم و  در ســری مطالــب گذشــته 
ــم. در  ــت کردی ــد صحب ــت فرزن ــی در تربی اساس

ــید. ــراه باش ــا هم ــا م ــز ب ــه نی ادام
 اصل دهم: فرزند را به گناه وادار 

نکردن
»و الُیْرِهُقــُه«؛ »او را بــه گنــاه و طغیــان وادار 

نکنیــد.« 
از مســائلى کــه کمتــر مــورد توجــه قــرار مى گیــرد 
ــن  ــه ای ــت ک ــودک اس ــور ک ــاه در حض ــام گن انج

ــاه اســت. ــه گن ــب و واداشــتن او ب ــى ترغی نوع
مــا در حضــور کــودک و فرزندمــان غیبــت دیگــران 
ــم، دروغ  ــخره مى کنی ــران را مس ــم، دیگ را مى کنی
مى گوییــم و بدتــر اینکــه گاهــى از روى غفلــت او 
ــت  ــن اس ــال ممک ــم؛ مث ــاه مى کنی ــه گن را وادار ب
ــده و  ــر کار آم ــه از س ــته و کوفت ــا خس ــى م زمان
نداشــته  را  تلفــن  بــه  دادن  جــواب  آمادگــى 
ــراى  ــه ب ــه درب خان ــن ب ــى رفت ــا آمادگ باشــیم ی
ــا... را نداشــته باشــیم؛  ــکار ی ــه طلب پاســخگویى ب
بــه همیــن جهــت اگــر کســى در منــزل را زد، بــه 
بچــه معصوممــان مى گوییــم بــرو ببیــن اگــر 
ــه نیســت. ــه او بگــو پــدرم در خان فالنــى اســت ب

او نیــز کــه نمى دانــد دروغ چیســت و دروغ گویــى 
ــا  ــد؛ اتفاق ــاز مى کن ــى رود در را ب ــت، م ــد نیس بل
همــان شــخص اســت کــه پــدر گفتــه؛ لــذا 
خانــه  در  بگویــم  پــدرم گفــت کــه  مى گویــد 

نیســت.
ایــن مســئله نوعــى آمــوزش دروغ گفتــن بــه 
فرزنــد و واداشــتن او بــه گنــاه و طغیــان اســت؛ از 
همیــن جــا دروغ گویــى در نظــر او امــرى درســت 
و قابــل قبــول خواهــد شــد و قبــح دروغ بــراى او 

ــود. ــه مى ش ریخت
پــس نبایــد فرزنــد را بــه هــر دلیلــى وادار و مبتــال 
ــده،  ــاه او را در آین ــن گن ــرا ای ــرد؛ زی ــاه ک ــه گن ب
ــه  ــش ب ــرد و گناه ــد ک ــر خواه ــانى طغیانگ انس
دوش آن کســى اســت کــه او را بــه ایــن امــر 
راهنمایــى کــرده اســت؛ خــواه آگاهانــه بــوده باشــد 

ــه. ــواه ناآگاهان و خ
ــورد  ــت م ــر تربی ــد در ام ــه بای ــى ک ــه اصول از جمل
توجــه جــدى قــرار گیــرد، ایــن اســت کــه والدیــن 
و مربیــان بایــد فرزنــد و متربــى را بــه گنــاه 
ــا  ــى از ورود آن ه ــه حت ــر ک ــه بهت ــانند و چ نکش
ــان  ــد و گناه ــرى کنن ــک جلوگی ــان کوچ ــه گناه ب
ــى از  ــا آگاه ــه ب ــانند ک ــا بشناس ــه آن ه ــز ب را نی
اینکــه امــرى گنــاه محســوب مى شــود، از آن 
از  یــارى رســاندنى مهم تــر  دوری کننــد. چــه 
ــه او  ــانیم؛ بلک ــاه نکش ــه گن ــان را ب ــه فرزندم اینک
کتــاب  را از پرداختــن بــه گنــاه محافظــت کنیــم. از 

»اصــول تربیــت« انتشــارات همــای رحمت 

مــردان  و  زنــان  اطــراف خــود  در  حتمــا 
ــو شــکایت  ــه از درد زان ــد ک ــادی را دیده ای زی
ــاال رفتــن از پله هــا، مــدام  ــد و هنــگام ب دارن
نالــه می کننــد. ایــن بیمــاران عمدتــا آرتــروز 

ــد. دارن
 ۱۴ می دهنــد  نشــان  جهانــی  آمارهــای 
ــه  ــا، ب ــاالی 25 ســال در دنی ــراد ب درصــد اف

ــتند. ــال هس ــروز مبت آرت
 امــروز دربــاره بیمــاری آرتــروز، گفت وگویــی 
رضاییــان،  ســادات  زهــرا  دکتــر  بــا  را 
متخصــص فیزیوتراپــی، انجــام داده ایــم کــه 
ــذرد. ــان می گ ــه از نظرت ــروح آن در ادام مش
 آرتروز چیست و چه بخش هایی از 

بدن را درگیر می کند؟ 
شــایع ترین  اســتئوآرتریت،  یــا  آرتــروز 
ــت.  ــل اس ــاب مفاص ــته الته ــاری از دس بیم
ــه  ــاری، غضــروف مفصــل صدم ــن بیم در ای

مــی رود. بیــن  از  و کم کــم  می بینــد 
آرتــروز ممکــن اســت هــر مفصلــی را درگیــر 
ــدن را  ــه وزن ب ــزرگ ک ــل ب ــا مفاص ــد؛ ام کن
ــو و ران  ــل زان ــل مفاص ــد، مث ــل می کنن تحم
ــال  ــرض ابت ــتر در مع ــرات بیش ــتون فق و س
ــا نشــان می دهــد ۶۰ درصــد  هســتند. آمار ه

ــتند. ــان هس ــروز، زن ــه آرت ــان ب مبتالی
ــا  ــز تحقیقاتــی دنی یکــی از بزرگ تریــن جوای
ــروز  ــی آرت ــل اصل ــن عوام ــه یافت ــوط ب مرب
ــای  ــه کاره ــت. البت ــی آن اس ــان قطع و درم
زیــادی در ایــن زمینــه انجــام می شــود، امــا 
ــی  ــده؛ ول ــخص نش ــی آن مش ــان قطع درم

ــه  ــاران از ادام ــدی بیم ــر ناامی ــی ب ــن دلیل ای
ــان نیســت. ــد درم رون

 اصلی ترین نشانه های این بیماری 
چیست؟ 

آرتــروز نشــانه های زیــادی دارد؛ ولــی ۳ 
نشــانه آن شــایع تر و مشــخص تر اســت؛ 
ــت؛  ــتراحت اس ــس از اس ــکی پ ــی خش اول
ــی  ــات وقت ــی اوق ــه گاه ــی ک ــن معن ــه ای ب
مفصــل بــه  مــدت طوالنــی بی حرکــت مانــده 
باشــد و بخواهــد فعالیــت کنــد، درد خواهــد 

ــت. داش
ــه  ــال ب ــده باشــید کــه بیمــاران مبت شــاید دی
ــدار  ــواب بی ــه از خ ــا ک ــو صبح ه ــروز زان آرت
می شــوند، بــه ســختی راه می رونــد؛ امــا 
پــس از مدتــی کم کــم راه رفتنشــان بــه 

بازمی گــردد. عــادی  حالــت 
خشــکی مفاصــل بعــد از یــک دوره طوالنــی 
ــی  ــت؛ ول ــایع اس ــیار ش ــت بس ــدم  فعالی ع
بــه نــدرت بیشــتر از نیــم ســاعت طــول 

. می کشــد
دومیــن عالمــت کاهــش انعطاف پذیــری 
اســت؛ بــه  همیــن دلیــل بیمــاران مبتــال بــه 
آرتــروز نمی تواننــد بــه  راحتــی مفاصــل خــود 
را خــم و راســت کننــد و بــرای نشــانه بعــدی 
هــم می تــوان بــه درد در مفصــل اشــاره کــرد.

ــتر از دو  ــه بیش ــانی ک ــود کس ــه می ش توصی
را در مفاصــل  هفتــه چنیــن نشــانه هایی 
ــه  ــک مراجع ــه پزش ــا ب ــد، حتم ــود دارن  خ

کنند.

 چه اتفاقی می افتد که کسی به 
آرتروز مبتال می شود؟ 

ــور  ــه  ط ــوز ب ــاری هن ــن بیم ــاد ای ــت ایج عل
ــد  ــی چن ــت؛ ول ــده اس ــناخته نش ــح ش واض
عامــل وجــود دارد کــه می توانــد زمینــه  ســاز 
ــاد  ــن زی ــی س ــد؛ یک ــروز باش ــه آرت ــال ب ابت
ــراد  ــوال در اف ــاری معم ــن بیم ــه ای ــت ک اس

بــاالی ۴۰ ســال دیــده می شــود.
مــورد دوم جنســیت اســت؛ چــون آرتــروز در 
خانم هــا بیشــتر از آقایــان بــروز می کنــد؛ 
ولــی دلیــل آن هنــوز بــه  درســتی مشــخص 
ــورد بعــدی ناهنجاری هــای  نشــده اســت. م
مــادرزادی اســتخوانی یــا صدمــه بــه مفصــل 

اســت.
ــدام  ــه م ــه ای ک ــکاران حرف ــروز در ورزش آرت
ــه خــوردن هســتند، بســیار  در معــرض ضرب
فوتبالیســت ها،  در  مثــال  اســت؛  شــایع 
تصادفــات  مثــل  غیرورزشــی  صدمــات 
ــا  ــروز مهی ــرای آرت ــه را ب ــم زمین ــی ه رانندگ

. می کنــد
 آیا چاقی هم در ابتال به آرتروز 

تأثیر دارد؟ 
ــش  ــروز را افزای ــه آرت ــال ب ــر ابت ــی خط چاق
می دهــد؛ بــه  طــور کلــی هــر چقــدر وزن 
بیشــتر باشــد، مفاصــل بــزرگ )مثــل زانوهــا( 
ــد  ــل کنن ــار و فشــار بیشــتری را تحم ــد ب بای
ــروز در آن هــا  ــه آرت ــال ب و درنتیجــه خطــر ابت

بیشــتر می شــود.
در  آرتــروز  بــروز  احتمــال  حتــی  چاقــی 
می دهــد.   افزایــش  هــم  را  دســت ها 

 این بیماری چه عوارضی دارد؟ 
ــان  ــت زم ــا گذش ــاری ب ــن بیم ــفانه ای متأس
قطعــی  درمــان  هنــوز  و  می شــود  بدتــر 
بــرای آن یافــت نشــده اســت؛ امــا بــا کمــک 
بعضــی روش هــای درمانــی می تــوان درد 
را کاهــش داد و  بیمــاری  ایــن  از  ناشــی 
ــید. ــود بخش ــار را بهب ــی بیم ــت زندگ کیفی

ــروز  ــه آرت ــال ب حــدود یک ســوم بیمــاران مبت
ــدیدی  ــای ش ــار ناتوانی ه ــت دچ ــن اس ممک
شــوند؛ گاهــی درد و ناراحتــی مفصــل آن قــدر 
ــد از آن  ــار نمی توان ــه بیم ــود ک ــدید می ش ش

ــد. مفصــل اســتفاده کن
 روش های کاهش درد چه مواردی 

هستند؟ 
در مــوارد بســیار شــدید آرتــروز، جراحــی 

امــا  توصیــه می شــود؛  تعویــض مفصــل 
روش هــای  معمــوال  جراحــی  از  پیــش 
ــد  ــا ح ــه ت ــود ک ــنهاد می ش ــی پیش مختلف
امــکان کار بــه جراحــی ختــم نشــود کــه 
ــل  ــه مفص ــتراحت دادن ب ــا اس ــی از آن ه یک

دردنــاک اســت.
ــم ده  ــت ک ــاعت دس ــر س ــد در ه ــار بای بیم
ــد  ــود اســتراحت بده ــه مفصــل خ ــه ب دقیق
ــای  ــکان فعالیت ه ــا حــد ام ــد ت و ســعی کن
بدنــی خــود را طــوری تنظیــم کنــد کــه 

ــد.  ــال باش ــر فع ــال کمت ــل مبت مفص

ــد  ــه بای ــت ک ــردن اس ــر ورزش ک روش دیگ
ــام  ــک انج ــازه پزش ــارت و اج ــا نظ ــا ب حتم
شــود تــا مشــکل مفصــل را تشــدید نکنــد یــا 
باعــث بــروز درد جدیــدی نشــود. ورزش هــای 
ســبک و مفــرح مثــل پیــاده روی و شــنا 
ــا ورزش کــردن،  بیشــتر توصیــه می شــوند؛ ب
ــده و  ــت ش ــل تقوی ــراف مفاص ــالت اط عض

ــد. ــدا می کن ــش پی ــل افزای ــات مفص ثب
ــروز درد  ــث ب ــد باع ــردن نبای ــه ورزش ک البت
ــی رخ  ــن اتفاق ــر چنی ــود و اگ ــل ش در مفص
داد، فــورا ورزش را متوقــف کنیــد. در افــرادی 
کــه اضافــه وزن دارنــد، کــم کــردن وزن بایــد 

حتمــا مدنظــر قــرار گیــرد.
ــرای  ــردن ب ــن و ورزش ک ــم گرفت ــه رژی البت
کاهــش وزن بایــد تحــت نظــر پزشــک انجام 
ــروز  ــی از آرت ــش درد ناش ــرای کاه ــود. ب ش
ــرد. ــخ اســتفاده ک ــوان از کیســه ی هــم می ت

بیمــار  بــرای  پزشــک  مــوارد  اغلــب  در 
تجویــز  ضدالتهــاب  و  ضــددرد  داروهــای 
ــر  ــل مؤث ــش درد مفص ــه در کاه ــد ک می کن
ــو از وزن افــراد کــم شــود  اســت. اگــر 5 کیل
بیــن  از  آرتــروز  نشــانه های  درصــد   5۰

مــی رود.
 روش های جراحی برای درمان 

آرتروز به چه شکلی هستند؟ 
فضــای  پاک ســازی  از  روش هــا  ایــن   
مفصلــی تــا تعویــض کامــل مفصــل متفــاوت 
هســتند و جــراح بــر حســب شــدت بیمــاری 
ــد.  ــن روش هــا اســتفاده می کن از یکــی از ای
ــه جراحــی  ــاران توجــه داشــته باشــند ک بیم
زمانــی توصیــه می شــود کــه درمان هــای 
دیگــری کــه بــه تعــدادی از آن هــا اشــاره شــد 
مؤثــر واقــع نشــده باشــند و بیمــار قــادر بــه 
ــود  ــره خ ــادی روزم ــای ع ــام فعالیت ه انج

نباشــد.
 برای بیماران مبتال به آرتروز چه 

توصیه هایی دارید؟ 
ــه  ــال ب ــاران مبت ــرای بیم ــه ب ــن نکت مهم تری
ــه  ــت ک ــی اس ــری روش های ــروز به  کارگی آرت
باعــث کاهــش درد و ناراحتی شــان شــود.

مثــل تمــام بیماری هــای دیگــر داشــتن 
یــک رژیــم غذایــی مناســب و ســالم مفیــد 
خواهــد بــود. بیمــار بایــد بــه حــد کافــی مــواد 
مــورد نیــاز بــدن خــود را از طریــق غــذا تامین 
ــد،  ــب باش ــه نامناس ــر تغذی ــون اگ ــد؛ چ کن
ــع آن  ــه تب ــود و ب ــف می ش ــم ضعی ــدن ه ب

ــود. ــوارتر می ش ــاری دش ــا بیم ــه ب مقابل
ــد درد  ــار داروی ض ــرای بیم ــک ب ــر پزش اگ
ــت آن  را  ــا ســر وق ــد حتم ــرده، بای ــز ک تجوی
بخــورد؛ چــون اگــر درد شــروع شــود و بعــد 
ــر و  ــود، درد دیرت ــرف ش ــکّن مص ــازه مس ت
ســخت تر کنتــرل می شــود؛ امــا مصــرف 
باعــث  پزشــک  دســتور  طبــق  و  مرتــب 
می شــود شــدت حمــالت درد کاهــش یابــد.

ســعی کنیــد از مفصــل بیمــار خــود کمتــر کار 
ــال اگــر مفاصــل انگشــتان یــک  بکشــید؛ مث
ــی  ــت از کیف ــر اس ــکل دارد، بهت ــم مش خان
ــه  ــد ن ــانه می افت ــه روی ش ــد ک ــتفاده کن اس
کیفــی کــه بایــد بــا انگشــتان دائمــا در دســت 
گرفتــه شــود. اگــر دســت شــما مشــکل 
دارد ســعی کنیــد بــرای برداشــتن اجســام از 
ــد  دســت ســالم خــود بیشــتر اســتفاده کنی
تــا فشــار کمتــری روی مفصــل دردنــاک 
ــا  ــو ی وارد شــود. بیمارانــی کــه در مفصــل زان
ــت در  ــر اس ــتند، بهت ــکل هس ــار مش ران دچ
ــگام  ــا هن ــک از عص ــد پزش ــورت صالح دی ص

ــد. ایمنــا ــتفاده کنن ــن اس راه  رفت

،،
شــایع ترین  از  یکــی  آرتــروز،  بیمــاری 
مشــکالت مفاصــل در بیــن خانم هــا و 
آقایــان ایرانــی اســت کــه البتــه در بیشــتر 

مواقــع در ســنین بــاال بــروز می کنــد

متخصص فیزیوتراپی مطرح کرد: 

۶۰ درصد مبتالیان به آرتروز، زنان هستند
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 امامزادگان، قطب معنوی و 
چراغ هدایت منطقه هستند

نماینــده مــردم شهرســتان های کاشــان و آران 
و بیــدگل در مجلــس شــورای اســامی گفــت: 
ــل  ــی و عام ــب فرهنگ ــاز قط ــزادگان از دیرب امام
اجتمــاع مــردم و قطــب نورانــی هدایــت بوده انــد.

ــن  ــه دومی ــی ب ــاداتی نژاد در پیام ــواد س ــید  ج س
کنگــره بزرگداشــت امامــزادگان فیــن کاشــان 

ــرد:  ــار ک اظه
ُلکُْم  ــأَ ــْل لَ َأْس ــه: ُق ــه الحکیــم فــی کتاب »قــال الّل
ــورى:  ــى« )ش ــی اْلُقْرَب َة ِف ــَودَّ ــًرا ِإلَّ اْلَم ــِه َأْج َعَلی

)۲۳
و  علیهم الســام  البیــت  اهــل  از  تکریــم 
امامــزادگان واجب التعظیــم از وظایــف دینــی و 

اســت. مســلمانان  مذهبــی 
ــن  ــریف ثقلی ــث ش ــر حدی ــا ب ــه داد: بن وی ادام
ــت  ــل البی ــه اه ــرام ب ــرت و احت ــه عت ــک ب تمس
مســلمانان  اصلــی  تکالیــف  از  علیهم الســام 
بــرای  کریــم  قــرآن  کــه  همان طــور  اســت؛ 
ــون  ــت و قان ــاب هدای ــرم و کت ــلمانان، محت مس
آســمانی اســت، عتــرت پیامبــر اکــرم صّلــی 
 هللا علیــه و آلــه و ســلم هــم  هادیــان مــردم 
هســتند  ضالــت  از  نجات دهنــده گمراهــان   و 
و مــردم ایــران بــا پذیرایــی از ذریــه پــاک پیامبــر 
ــد راه و  ــروی از ایشــان ســعی کرده ان ــه و پی و ائم

روش زندگــی خــود را نیــز از آنــان بیاموزنــد.
نماینــده مــردم شهرســتان های کاشــان و آران 
ــزود:  ــامی اف ــورای اس ــس ش ــدگل در مجل و بی
مســلما آشــنایی بــا ســیره آنــان و بــا ســیره 
امامــزادگان و مطالعــه زندگانــی آن بزرگــواران 
ــادی  ــیار زی ــت بس ــلمانان اهمی ــه مس ــرای هم ب

دارد. 
در طــول تاریــخ وقتــی مــا بــه زندگــی امامــزادگان 
بــا  آنــان  کــه  می بینیــم  می کنیــم  نــگاه 
زحمــات  تحمــل  بــا  و  خــود   مجاهدت هــای 
ــام  ــدس اس ــن مق ــاد آیی ــیار زی ــات بس  و صدم
و معــارف نورانــی مکتــب را تبلیــغ و ترویــج نمــوده 
و حتــی در ایــن راه، بســیاری از آن بزرگــواران 
شــربت شــهادت را نوشــیده و بــا خــون پــاک خود 

ــد. ــاری کردن ــه اســام را آبی شــجره طیب
کــرد:  خاطرنشــان  ســاداتی نژاد  جــواد  ســید 
از  نیــز  آن  ولیتمــدار  اهالــی  و  فیــن  منطقــه 
دیرزمــان یــار و پذیــرای ذریــه پــاک پیامبــر 
ــه  ــد ک ــزادگان بودن ــه و امام ــه و آل ــی هللا علی صل
داســتان دعــوت و حمایــت جانانــه و دفــاع آن هــا 
ــر  ــد باق ــرت علی بن محم ــال حض ــهید ارده از ش
علیه الســام در تاریــخ ثبــت شــده و همچنــان 
ــه  ــت ک ــده اس ــه زن ــن منطق ــه در ای ــن روحی ای
ایــن  از  نمــادی  قالیشــویان  آییــن  و  مراســم 
ــه  ــن منطق ــه در ای ــداری اســت ک ــه و ولیتم عاق
ــی  ــب فرهنگ ــاز قط ــزادگان از دیرب ــی، امام تاریخ
و عامــل اجتمــاع مــردم و قطــب نورانــی هدایــت           

ایکنــا بوده انــد. 

گردشگری
موزه ریاست جمهوری رفسنجان

مــوزه ریاســت جمهــوری رفســنجان در شــمال غربــی 
رفســنجان و در جــوار بلــوار مــدرس قــرار دارد.

مــوزه ریاســت جمهــوری رفســنجان در زمینــی بــه مســاحت 
۳0 هکتــار بــا کاربــری فرهنگــی، ورزشــی و تجــاری در ســال 
ــوزه  ــی م ــای بخــش فرهنگ ــرداری شــد. زیربن 1۳78 بهره ب
ــع  ــر مرب ــزار مت ــدود 10 ه ــنجان ح ــوری رفس ــت جمه ریاس
ــداری و  ــن، محــل نگه ــه اســت؛ زیرزمی و شــامل ســه طبق
ــق  ــای تحقی ــوزه و اتاق ه ــای م ــناد و انباره ــکده اس پژوهش
– طبقــه همکــف شــامل بخش هــای مختلــف اداری – نیــم 
طبقــه دوم شــامل کتابخانــه، مســجد، رســتوران و آمفی تئاتــر 
و مــوزه گرانبهایــی کــه تماشــاگه تاریــخ معاصــر ایــران اســت.

در گالــری تماشــاگه تاریــخ، نقشــه مصــور و کامــل ســرزمین 
ــس  ــان حــال و اشــیاء نفی ــا زم ــا ت ــران باســتان از ماده ای
اهدائــی ســران کشــورهای مختلــف در معــرض دیــد عمــوم 

ــرد.  ــرار می گی ق
گالــری دوران معاصــر شــامل تابلوهــای نفیــس، تندیس هــا 
و ظــروف و اشــیا و تصاویــر مانــدگار تاریــخ معاصــر ایــران، 
گالــری دوران ریاســت جمهــوری و مجلــس، گالــری دوران 
ســازندگی، گالــری دفــاع مقــدس شــامل تصاویر 900 شــهید 
دفــاع مقــدس از رفســنجان، گالــری رفسنجان شناســی، 
گالــری پیشــگیری از اعتیــاد، گالــری اســناد دولــت، گالــری 
نمایشــگاه فعالیت هــای دفتــر نشــر معــارف انقــاب. بخــش 
تجــاری مــوزه ریاســت جمهــوری رفســنجان نیــز در اختیــار 

ــه اســت. بانک هــا، اشــخاص و ادارات قــرار گرفت

 مدیر کل محیط زیست 
چهارمحال و بختیاری:

بانک ژن در موزه محیط زیست 
چهارمحال و بختیاری راه اندازی 

می شود 
مدیــر کل محیــط زیســت چهارمحــال و بختیــاری گفــت: 
ــت  ــط زیس ــوزه محی ــی در م ــک ژن مولکول ــده بان در آین

ــود. ــدازی می ش ــاری راه ان ــال و بختی چهارمح
شــهرام احمــدی اظهــار داشــت: در راســتای توســعه 
تحقیقــات دربــاره تنــوع زیســتی و جانــوری اســتان 
بانــک ژن مولکولــی در تنهــا مــوزه محیــط زیســت اســتان 

می شــود. راه انــدازی 
شــامل  اســتان  زیســت  محیــط  مــوزه  افــزود:  وی 
ــتان  ــان اس ــوران و گیاه ــده جان ــای تاکسیدرمی ش گونه ه
ــوزش و  ــی، آم ــات علم ــام تحقیق ــت انج ــه جه ــت ک اس
همچنیــن گردشــگری در مــوزه نگهــداری می شــوند.

مدیــر کل محیــط زیســت چهارمحــال و بختیــاری بــا بیــان 
ــداری و  ــد نگه ــده نیازمن ــای تاکسیدرمی ش ــه نمونه ه اینک
شــرایط خــاص هســتند، بیــان کــرد: در چند ســال گذشــته 
ــداری از  ــی و نگه ــت فیزیک ــتای حفاظ ــی در راس اقدامات

نمونه هــا انجــام شــده اســت. ایرنــا 

ــف  ــای مختل ــل مزای ــه  دلی ــزد ب ــی ی ــت جهان ثب
به ویــژه زندگــی ای کــه در رگ هــای بافــت تاریخــی 
ــر  ــرای دیگ ــا ب ــی گرانبه ــت، فرصت ــان یاف آن جری
ــد  ــه حســاب می آی ــران ب شــهرهای گردشــگری ای
ــود  ــای خ ــی ظرفیت ه ــه معرف ــزد ب ــل ی ــا از ِقَب ت

ــد. بپردازن
بافــت تاریخــی یــزد کــه از آن بــه  عنــوان نخســتین 
شــهر خشــت خــام جهــان و دومیــن شــهر قدیمــی 
جهــان یــاد می شــود، در 18 تیــر امســال بــا اجمــاع 

آرا، در یونســکو بــه ثبــت جهانــی رســید.
ــی اآلن  ــهر تاریخ ــن ش ــزد، ای ــی ی ــت جهان ــا ثب ب
ــوان ششــمین  ــه  عن ــاب ذکرشــده، ب ــر الق عــاوه ب
شــهر تاریخــی دنیــا کــه بــه ثبــت جهانــی رســیده 
شــناخته می شــود و طبعــا ثبــت جهانــی ایــن 
شــهر ارزشــمند، فرصت هــای زیــادی بــرای توســعه 
ــی آورد. ــود م ــه وج ــران ب ــزد و ای ــگری در ی گردش

بــدون شــک اآلن می تــوان یــزد را یکــی از برتریــن 
ــه حســاب آورد  ــران ب موقعیت هــای گردشــگری ای
کــه در ســال های آینــده هــدف اول گردشــگران 
خارجــی بــه حســاب می آینــد؛ چــرا کــه ثبــت 
ــن  ــی های چندی ــی ها و کارشناس ــا بررس ــی ب جهان
 ســاله انجــام می شــود و یونســکو حساســیت 

ــوع دارد. ــن موض ــژه ای روی ای ــیار وی بس
 بافت تاریخی یزد

بحــث ثبــت ملــی و جهانــی بافــت تاریخــی یــزد از 
ســال ها قبــل در اســتان یــزد و کشــور مطــرح بــوده 
و دولت هــای مختلــف در ایــن راســتا تاش هایــی 

انجــام دادنــد.
بــا توجــه بــه اینکــه لزمــه ثبــت جهانــی شــدن یک 
ــی آن در کشــور خــودش اســت، در  ــت مل ــر، ثب اث
دولــت هشــتم تــاش بــرای ثبــت ملــی شــهر یــزد 
آغــاز شــد و در نهایــت در ســال 1۳84، 700 هکتار از 

بافــت تاریخــی یــزد بــه ثبــت ملــی رســید.
یــزد،  تاریخــی  بافــت  ثبــت ملــی  انجــام  بــا 
نخســتین مرحلــه بــرای ورود پرونــده یــزد بــه 
ــد و  ــام ش ــت انج ــن باف ــی ای ــت جهان ــل ثب مراح
عمــا اقدامــات بــه  ســمت ثبــت جهانــی ایــن بافت 

ــرد. ــدا ک ــش پی گرای
ــی  ــگاه پژوهش ــی پای ــر فن ــئول دفت ــادری، مس ن
ــی بافــت  ــت جهان ــزد، پــس از ثب شــهر تاریخــی ی
تاریخــی یــزد، در نشســت خبــری مدیــر کل میــراث 
فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری اســتان یزد 
بــا خبرنــگاران کــه بــه  مناســبت اعــام خبــر ثبــت 
ــن  ــدی ای ــام زمان بن ــا اع ــد، ب ــزار ش ــی برگ جهان

ــده در قالــب یــک پاورپوینــت اظهــار داشــت:  پرون
نخســتین اقدامــات در راســتای گــردآوری نســخه 
ــی در ســال 1۳85 آغــاز شــد. ــده ثبــت جهان پرون

وی ادامــه داد: مرحلــه بعــدی بــرای ثبــت جهانــی 
ــدارک و نقشــه ها  ــل م ــزد، تکمی ــت تاریخــی ی باف
ــم در ســال 1۳88 انجــام  ــدام ه ــن اق ــه ای ــود ک ب
شــد و پــس از آن هــم در ســال 1۳91، تفاهم نامــه 

جهــت بازبینــی پرونــده صــورت گرفــت.
مســئول دفتــر فنــی پایــگاه پژوهشــی شــهر 
تاریخــی یــزد ادامــه داد: مرحلــه بعــدی ایــن طــرح 
بازنویســی دوبــاره پرونــده و ارســال آن بــه یونســکو 
ــاز شــد و کارشناســان  ــه در ســال 1۳94 آغ ــود ک ب
ــی  ــرای بررس ــکو ب ــوس و یونس ــان ایکوم و ارزیاب
ــی  ــت جهان ــرای ثب ــزد ب ــت تاریخــی ی شــرایط باف

ــدند. ــل ش وارد عم
 عرصه ثبت جهانی بافت تاریخی یزد

ــه 100  ــد ک ــرر ش ــده، مق ــکیل پرون ــدای تش در ابت
هکتــار از بافــت تاریخــی یــزد بــرای ثبــت جهانــی و 
قــرار گرفتــن در بیــن میراث هــای تاریخــی جهــان 
بــه یونســکو پیشــنهاد شــود و پرونــده اولیــه هــم بر 

ایــن اســاس در نظــر گرفتــه شــد.
پــس از بازبینــی طــرح در ســال 1۳9۳ و 94، ایــن 

ــدوده  ــه در مح ــه هم ــی ک ــت تاریخ ــزان از باف می
ثبــت ملــی قــرار داشــت بــه 150 و ۲00 هکتــار 
ــر اســاس  ــی ب ــده نهای ــرد و پرون ــدا ک ــش پی افزای
ــه  ــه یونســکو ارائ ــن و ب ــاری تدوی عرصــه ۲00 هکت

شــد.
یونســکو هــم بــا بررســی دقیــق موضــوع و شــرایط 
شــهر یــزد، اقــدام بــه تصویــب ایــن محــدوده ۲00 
هکتــاری ارزشــمند بــه  عنوان یــک میــراث گرانبهای 
جهانــی کــرد و در حــال حاضــر یــزد بــه  عنــوان یــک 

شــهر جهانــی شــناخته می شــود.
 زندگی روزمره مردم در یزد، مزیتی برای 

ثبت جهانی شدن
بــا وجــود اینکــه دلیــل ذکرشــده و بســیاری دلیــل 
دیگــر در بافــت تاریخــی یــزد بــه  صــورت مشــهود 
وجــود دارد و همیــن یــزد را ثبــت جهانــی کــرد، امــا 
هیــچ شــکی نیســت کــه اگــر زندگــی در ایــن بافت 
ســاری و جــاری نبــود و مــردم بــه زندگــی روزمــره 

خــود در ایــن بافــت ادامــه نمی دادنــد، یــزد چیــزی 
بــرای ثبــت جهانــی نداشــت.

موضوعــی کــه تمــام کارشناســان ایکومــوس و 
ــد  ــد کردن ــته و تأکی ــان داش ــه آن اذع ــکو ب یونس
ــزد  ــی ی ــت تاریخ ــی در باف ــی و پویای ــود زندگ وج
اســت، کــه موجــب ثبــت جهانــی آن شــده اســت؛ 
ــی  ارزشــی کــه در دیگــر شــهرهای ثبت شــده جهان

ــدارد. ــود ن وج
ــن موضــوع  ــا ای ــاط ب ــزدی در ارتب ــه دانش ی  فاطم
اظهــار داشــت: ایــن اولیــن بــاری اســت کــه 
بافتــی در جهــان بــه ثبــت رســیده کــه هنــوز 
زندگــی در آن بــه  صــورت طبیعــی در جریــان 
اســت و دیگــر شــهرهای جهــان کــه بــه ثبــت 
 جهانــی رســیده، عنصــر زنــده بــودن را ندارنــد 
ــه افــراد حقــوق می دهنــد کــه روزهــا  و دولت هــا ب
ــغول  ــهرها مش ــن ش ــی در ای ــت و زندگ ــه فعالی  ب

باشند. تسنیم

جریان زندگی در رگ های بافت تاریخی یزد

 ثبت جهانی فرصتی گرانبها 
برای دیگر شهرهای ایران

ــه شهرســتان  ــاف و امــور خیری مســئول نمایندگــی اوق
برخــوار گفــت: بــا ثبت نــام 450 نفــر قرآن پــژوه در 
ــرآن  ــان ق ــت حافظ ــی تربی ــرح مل ــمین دوره ط شش
ــتان  ــن شهرس ــهمیه ای ــوار، س ــتان برخ ــم شهرس کری

ــد. ــل ش تکمی
حجت الســام و المســلمین ســید حســن فاضلــی 
ــی  ــال متوال ــمین س ــرای شش ــال ب ــرد: امس ــار ک اظه
اســت کــه طــرح ملــی تربیــت حافظــان قــرآن کریــم 
همزمــان بــا سراســر کشــور و در جهــت پیــروی از 
منویــات مقــام معظــم رهبــری )حفــظ هللا( مبنــی 
ــم در  ــرآن کری ــر حافظــان ق ــون نف ــت 10 میلی ــر تربی ب

شهرســتان برخــوار اجــرا می شــود.
ــور  ــاف و ام ــازمان اوق ــط س ــال توس ــزود: امس وی اف

خیریــه ســهمیه ایــن شهرســتان بــرای حضــور در 
ــا  ــه ب ــود ک ــام شــده ب ــر اع ــی 450 نف ــرح مل ــن ط ای
ــش  ــون بی ــده تاکن ــای انجام ش ــا و پیگیری ه تاش ه
ثبت نــام  دوره هــا  ایــن  در  قرآن پــژوه  نفــر   450 از 

کرده انــد.
ــه شهرســتان  ــاف و امــور خیری مســئول نمایندگــی اوق
برخــوار ادامــه داد: ایــن طــرح بــا محوریــت بقــاع 
ــتان و همچنیــن چنــد  ــزادگان شهرس ــه و امام متبرک
ــی مجــرب در  ــا همــکاری 50 مرب ــی و ب مؤسســه قرآن
۶0 کاس و در رشــته های حفــظ 5 جــزء، 10 جــزء، 
۲0 جــزء، حفــظ کل، قرائــت و ترتیل خوانــی، حفــظ 
ــتان در  ــم در شهرس ــرآن کری ــث ق ــی و احادی موضوع

حــال اجراســت.میزان 

دبیــر کمیتــه فرهنگــی دفتــر نمایندگــی آســتان قــدس رضوی 
ــایه  ــر س ــنواره »زی ــن جش ــزاری دهمی ــزد از برگ ــتان ی در اس

خورشــید« در ایــن اســتان خبــر داد.
ــی  ــه فرهنگ ــر کمیت ــژاد، دبی ــدی مهدوی ن ــام مه حجت الس
دفتــر نمایندگــی آســتان قــدس رضــوی در اســتان یــزد، روز 
ــگاران از برگــزاری دهمیــن جشــنواره  گذشــته در جمــع خبرن

»زیــر ســایه خورشــید« در ایــن اســتان خبــر داد.
وی ادامــه داد: زیــارت ائمــه اطهــار از راه دور، گســترش فضــای 
معنــوی در ســطح کشــور بــا حضــور خــدام رضــوی و ترویــج 

فرهنــگ رضــوی از اهــداف ایــن جشــنواره اســت.
حجت الســام مهدوی نــژاد افــزود: ایــن جشــن در شــهر 
ــدس  ــتان مق ــل آس ــاه در مح ــنبه 1۳ مردادم ــزد روز پنجش ی
ــا حضــور خــدام رضــوی  امامــزاده ســید جعفــر محمــد)ع( ب

ــد شــد. ــزار خواه برگ
جشــنواره  دبیــر  حیــدری،  ناصــر  ســید  حجت الســام 
زیرســایه خورشــید در یــزد، نیــز در ایــن نشســت گفــت: ایــن 
جشــنواره امســال در مرکــز اســتان و 9 شهرســتان تابعــه 

می شــود. برگــزار 
وی ادامــه داد: امســال بیــش از ۲00 برنامــه در سراســر اســتان 
بــا شــعار بــه تــو اقتــدا می کنیــم و بــا هــدف ترویــج فرهنــگ 
ــص  ــه مخت ــه 80 برنام ــود ک ــزار می ش ــوی برگ ــیع و رض تش

شــهر یــزد و بقیــه مختــص شهرســتان های تابعــه اســت.
دبیــر جشــنواره زیــر ســایه خورشــید در یــزد گفــت: بیــش از 10 
تشــکل مردمــی بــه برگــزاری ایــن جشــنواره کمــک می کننــد 
ــی آن  ــور مســتقیم در برپای ــه ط ــز ب ــر نی ــزار نف ــش از ه و بی

نقــش دارنــد.

 ثبت نام ۴۵۰ نفر در طرح ملی 
تربیت حافظان قرآن کریم برخوار

 جشنواره »زیر سایه خورشید« در یزد 
برگزار می شود

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چــون تحدیــد حــدود ششــدانگ یکبــاب خانــه 
پــاک شــماره 448۶ فرعــی از 1۶/1057 واقــع 
در بخــش 14 ثبــت اصفهــان کــه طبــق پرونــده 
ثبتــی بــه نــام اصغــر نیرمــی فرزنــد عبــاس در 
ــور  ــدم حض ــت ع ــه عل ــت ب ــت اس ــان ثب جری
ــا  ــک بن ــده این ــل نیام ــه عم ــت ب ــی ثب متقاض
ــون  ــاده 15 قان ــر از م ــمت اخی ــتور قس ــه دس ب
ــد  ــرده تحدی ــای نامب ــق تقاض ــر طب ــت و ب ثب
حــدود ملــک مرقــوم در روز پنــج شــنبه مــورخ 
9۶/5/۲۶ ســاعت 9 در محــل شــروع و بــه 
عمــل خواهــد آمــد. لــذا بــه موجــب ایــن 
ــار  ــن اخط ــن و مجاوری ــه مالکی ــه کلی ــی ب آگه
مــی گــردد کــه در روز و ســاعت مقــرر در محــل 
حضــور یابنــد . اعتراضــات مجاوریــن و صاحبان 
امــاک مطابــق مــاده ۲0 قانــون ثبــت از تاریــخ 
تنظیــم صــورت مجلــس تحدیــدی تــا )۳0( روز 
ــق تبصــره ۲ مــاده  پذیرفتــه خواهــد شــد و طب
واحــده قانــون تعییــن تکلیــف پرونده هــای 
ــاه از  ــک م ــرف ی ــرض ظ ــت معت ــی ثب معترض
تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه ایــن اداره بایســتی 
ــاح  ــع ذیص ــه مراج ــت ب ــم دادخواس ــا تقدی ب
ــم دادخواســت را اخــذ و  ــی گواهــی تقدی قضای

ــد ــن اداره تســلیم نمای ــه ای ب
تاریخ انتشار : 9۶/5/5

م الــف 1۳799 حیــدری رئیــس منطقــه ثبــت 
اســناد  غــرب اصفهــان 

آگهی احضار متهم
نظــر بــه اینکــه در پرونــده کاســه 9۶050۲ متهم 
ــی  ــد قربانعل ــش فرزن ــد من ــد فرهمن 1 - حام
۲- قربانعلــی فرهقمنــد منــش فرزنــد محمــد 
ــوع  ــراء موض ــذب و افت ــهادت ک ــام ش ــه اته ب
شــکایت پیــام باغبــان نصیــر مجهــول المــکان 
اعــام گردیــده اســت لــذا در اجــرای مــاده ۳44 
قانــون آئیــن دادرســی کیفــر یــک مراتــب یــک 
ــار  ــر النتش ــای کثی ــی از روزنامه ه ــت در یک نوب
درج و آگهــی و بدینوســیله بــه نــام بــرده ابــاغ 
مــی گــردد در تاریــخ 9۶/۶/15 ســاعت 9 صبــح 
جهــت رســیدگی بــه اتهــام خــود در شــعبه 10۲ 
ــود  ــر و از خ ــان حاض ــری دو فاورج دادگاه کیف
دفــاع نمایــد در صــورت عــدم حضــور یــا عــدم 
ــل  ــی وکی ــه و عــدم معرف ارســال لیحــه دفاعی
خــود آگهــی فــوق بــه منزلــه ابــاغ محســوب و 

مبــادرت بــه اتخــاذ تصمیــم خواهــد شــد. 
م الف ۲۳0 غامحسین  ابراهیمی 

رئیــس شــعبه 10۲ دادگاه کیفــری دو شــهر 
ســتان فاورجــان 

آگهی احضار متهم 
ی  ی کاســه  پرونــده  در  اینکــه  بــه  نظــر 
950۶59 بازپرســی دادســرای نائیــن خانــم مــاه 
ســلطان ناروئــی فرزنــد عبدالحمیــد ) بــه اتهــام 
مشــارکت در حمــل و نگهــداری ۶1 کیلــو و 450 
ــی ( از  ــی گ ــودرو پ ــیش در خ ــرم حش گ

جانــب ایــن مرجــع تحــت تعقیــب بــوده و ابــاغ 
احضاریــه نیــز بواســطه مشــخص نبــودن محــل 
اقامــت ایشــان ممکــن نگردیــده ، بدینوســیله در 
اجــرای مــاده 174 قانــون آییــن دادرســی کیفری 
ــخ  ــاه از تاری ــرف یکم ــا ظ ــاغ ت ــرده اب ــه نامب ب
انتشــار آگهــی در شــعبه اول بازپرســی دادســرای 
عمومــی و انقــاب نائیــن حاضــر و از اتهــام 
ــور  ــدم حض ــه ع ــد. نتیج ــاع نمای ــابی دف انتس
اتخــاذ تصمیــم قانونــی خواهــد بــودم الــف 1۶5.

بازپرس دادسرای عمومی و انقاب نائین

آگهی حصر وراثت 
ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــید توکل ــم مهش خان
1۲400۲۶870،بــه شــرح دادخواســت بــه 95/9۶ 
از ایــن شــورا درخواســت گراهــی حصســر ورائنات 
نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان 
طیبــه قیومــی محمــدی بــه شناســنامه شــماره 
117 در تاریــخ 9۶/۲/۲5 در اقامتــگاه دائمــی 
خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفونــت 
ــی :  ــه 1 -متقاض ــت ب ــر اس ــوم منحص آن مرح
ــی پســر ۳-  ــم توکل ــی دختر۲میث مهشــید توکل
محمــد توکلــی )همســر(  4- حبیبــه ســلطانی 
محمــدی مــادر 5- غامرضــا قیومــی محمــدی 
پــدر اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی 
آگهــی  نوبــت  یــک  در  را  درخواســت مزبــور 
ــا  ــا هــر کســی اعتراضــی دارد و ی ــد ت ــی نمای م
وصیتنامــه ای از متوفــی نــزد او مــی باشــد ظرف 
ــه ایــن شــورا  یــک مــاه از تاریــخ نشــر آگهــی ب
تحویــل دارد ، بدیهــی اســت بــا انقضــای مهلــت 
ــد  ــادر خواه ــت ص ــار وراث ــی انحص ــرر گواه  مق

شد .  
م الــف 17۲ شــعبه ســوم حقوقــی شــورای حــل 

اختــاف شــهر ســتان ناییــن 

حصر وراثت 
آقــای علیرضامختــاری جعفرآبــاد بــه شناســنامه 
شــماره 1 بــه شــرح دادخواســت بــه کاســه 
9۲/9۶ از ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصر و را 
ثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان 
امیــد مختــاری جعفرابــاد بــه شناســنامه شــماره 
1۲40081901 در تاریــخ 1۳9۶/4/۲0 در اقامتــگاه 
ــن  ــه خب ــه ورث ــدرود زندگــی گفت دانمــی خــود ب
الفونــت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه 1 - 
ــدر۲-  ــاد پ ــاری جعفرآب ــی : علیرضامخت متقاض
ــام  ــا انج ــک ب ــادر (این ــفیجانی  م ــری اس صغ
تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یک 
نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضی 
ــی  ــزد او م ــی ن ــه ای از متوف ــا وصیتنام دارد و ی
ــی  ــر آگه ــخ نش ــاه از تاری ــک م ــرف ی ــد ظ باش
ــا  ــی اســت ب ــل دارد ، بدیه ــن شــورا تحوی ــه ای ب
ــت  ــرر گواهــی انحصــار وراث ــت مق انقضــای مهل

صــادر خواهــد شــد .   
م الف 1۶7 

ــاف  ــل اخت ــورای ح ــی ش ــوم حقوق ــعبه س ش
ــن  ــتان نایی ــهر س ش

رای قاضی شورا 
درخصــوص دعــوی خواهــان میتــرا ســهیلی 
مفــرد فرزنــد علــی بــه طرفیــت خوانــده مســلم 
ــادی بــه خواســته مطالبــه مبلــغ  ــادری جبارآب ن
۲00/000/000 ریــال به انضمام خســارات دادرســی 
و خســارت تاخیرتادیــه بابــت دوفقــره ســفته بــه 
مشــخصات 1۳۶۲91 و 1۳۶۲9۲ با بررســی اوراق 
ــه  ــی از ناحی ــتندات تقدیم ــه مس ــده و ارائ پرون
خواهــان و عــدم حضــور خوانــده دعــوی علیرغم 
ــانده /  ــم نرس ــور به ــی حض ــاغ قانون ــف اب وص
ــرم  ــه مشــورتی اعضــاء محت ــه نظری ــا ب و توجه
ــان را وارد  ــوی خواه ــاف دع ــل اخت ــورای ح ش
دانســته لــذا بــه اســتناد مــواد 198-197-194-

50۲-519-5۲۲ از قانــون آییــن دادرســی مدنــی 
ــی و ۳10 –  ــون مدن ــواد 1۲57- 1۳01 از قان و م
ــده  ــون تجــارت و خوان ۳11 – ۳1۲ – ۳1۳ از قان
ــت  ــال باب ــغ ۲00/000/000 ری ــت مبل ــه پرداخ را ب
اصــل خواســته و پرداخــت مبلــغ 5/400/000 
ریــال بابــت خســارات دادرســی و پرداخــت 
خســارت تاخیــر تادیــه از زمــان مطالعــه ) تاریخ 
ــای  ــر مبن ــی وصــول ب ــم دادخواســت ( ال تقوی
ــزی  ــک مرک ــوی بان ــی از س ــورم اعام ــرخ ت ن
در حــق خواهــان محکــوم مــی نمایــد . رای 
ــخ  ــرف ۲0 روز از تاری ــدوا ظ ــی / ب ــادره غیاب ص
ــس  ــعبه و پ ــن ش ــی در ای ــل واخواه ــاغ قاب اب
انقضــای مهلــت واخواهــی ظــرف ۲0 روز  از 
قابــل / تجدیدنظــر خواهــی در محاکــم عمومــی 

دادگســتری کاشــان مــی باشــد . 
قاضــی شــعبه 5 حقوقــی شــورای حــل اختــاف 

کاشــان – امیدالــه  780 / م الــف 

آگهی ابالغ قرار ارجاع امر به داوری 
نظــر بــه اینکــه در پرونــده کاســه 9510۶5 
شــعبه اول دادگاه خانــواده کاشــان در خصــوص 
دعــوی خانــم زهــرا محمدحســینی فرزنــد 
محمــد طرفیــت آقــای محمــود پــولدی فرزنــد 
ــر  ــم ب ــدور حک ــته ص ــه خواس ــول ب ــام رس غ
تفریــق و طــاق طبــق قانــون مدنــی افغانســتان 
ــک  ــا هری ــادر ت ــه داوری ص ــر ب ــاع ام ــرار ارج ق
ــاغ  ــخ اب ــه از تاری ــک هفت ــرف ی ــن ظ از زوجی
قبولــی داور خــود را تقدیــم نماینــد و در صــورت 
عــدم دسترســی و نبــود فــرد واجــد شــرایط در 
بیــن اقــوام یا اســتنکاف آنــان از پذیــرش داوری 
ــراد  ــن اف ــن داور خــود را از بی ــک از زوجی ، هری
واجــد صاحیــت دیگــر تعییــن و معرفــی نمایند 
از آنجــا کــه خوانــده فــوق الذکــر مجهــول المکان 
ــه  ــردد ک ــی گ ــاغ م ــرده اب ــه نامب ــذا ب ــوده ل ب
ظــرف مــدت 7 روز از انتشــار ایــن آگهــی جهــت 
ــرش  ــی و پذی ــام قبول ــود و اع ــی داور خ معرف
داوری توســط داور تعرفــه شــده در دادگاه حاضــر 
ــاغ  ــه اب ــه منزل ــی ب ــن آگه ــار ای ــوند . انتش ش
محســوب شــده در صــورت عــدم حضــور ، دادگاه 

ــود .  ــم مقتضــی اتخــاذ خواهدنم تصمی
مدیــر دفتــر شــعبه اول دادگاه خانــواده کاشــان 

– کریمــی 771/م الــف 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
جعفــری  حســن  خواهــان  اینکــه  بــه  نظــر 
خواســته  بــه  دادخواســتی  محمــد  فرزنــد 
 /  96/3/25 ملــی  بانــک  چــک  فقــره  یــک 
9518214622  بــه مبلــغ دویســت میلیــون 
تادیــه  تاخیــر  و  دادرســی  هزینــه  و  ریــال 
فرزنــد  زادگان  تاجــی  بــه طرفیــت مســعود 
اختــاف  حــل  شــوراهای  مجتمــع  بــه  علــی 
بــه  ارجــاع  از  پــس  کــه  تقدیــم  کاشــان 
اختــاف  حــل  شــورای  حقوقــی   13 شــعبه 
تاریــخ  بــرای  و  ثبــت   262/96 کاســه  بــه 
رســیدگی  وقــت  6 عصــر  ســاعت   96/6/21
فــوق  خوانــده  کــه  آنجــا  از  گردیــده  تعییــن 
الذکــر مجهــول المــکان بــوده لــذا بــه تجویــز 
مــاده 73 قانــون آئیــن دادرســی دادگاههــای 
امــور مدنــی مراتــب  انقــاب در  عمومــی و 
بــه نامبــرده ابــاغ مــی گــردد کــه در وقــت 
شــوند  حاضــر  دادرســی  جلســه  در  مقــرر 
ضمنــا نامبــرده مــی توانــد تــا قبــل از جلســه 
ثانــی  نســخه  دریافــت  جهــت  رســیدگی 
بــه دفتــر شــورا  آن  دادخواســت و ضمائــم 
بــه  آگهــی  ایــن  انتشــار   . نماینــد  مراجعــه 
صــورت  در  شــده  محســوب  ابــاغ  منزلــه 
عــدم حضــور ، شــورا تصمیــم مقتضــی اتخــاذ 

 . نمــود  خواهــد 
حــل  شــورای   13 شــعبه  دفتــر  مســئول 

الــف  م   /  790 کاشــان   اختــاف 

آگهی حصر وراثت 
آقــای حســن قنبــری بــه شناســنامه شــماره 
50 بــه شــرح دادخواســت بــه کاســه 94/96 
و  حصــر  گواهــی  درخواســت  شــورا  ایــن  از 
کــه  داده  توضیــح  چنیــن  و  نمــوده  ثــت  را 
شــادروان علــی قنبــری کچــی بــه شناســنامه 
شــماره 6 در تاریــخ 1396/3/29 در اقامتــگاه 
دانمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه خبــن 
الفونــت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه 1 - 
2-حســین  پســر  قنبــری  حســن  متقاضــی 
پســر  قنبــری  معصومــه    -3 پســر  قنبــری 
4- فاطمــه قنبــری پســر 5- ریحانــه قنبــری 
کچی(اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی 
درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی 
دارد  اعتراضــی  کســی  هــر  تــا  نمایــد  مــی 
مــی  او  نــزد  متوفــی  از  ای  وصیتنامــه  یــا  و 
ــخ نشــر آگهــی  باشــد ظــرف یــک مــاه از تاری
بــه ایــن شــورا تحویــل دارد ، بدیهــی اســت 
بــا انقضــای مهلــت مقــرر گواهــی انحصــار 

وراثــت صــادر خواهــد شــد .   
م الف 171 شــعبه ســوم حقوقی شــورای حل 
اختاف شــهر ســتان نایین – احمد قاســمی 

دادنامه
 9609973644200117  : دادنامــه  شــماره 
تاریــخ تنظیــم : 96/2/14 شــماره پرونــده : 
بایگانــی  شــماره   9509983644200476

شــعبه : 950664 شــماره پرونــده کاســه : 
9509983644200476 شــعبه دوم  دادگاه 
عمومــی  ) حقوقــی (  دادگســتری شهرســتان 
خواهــان  شــماره   نهایــی  تصمیــم  ســمیرم 
فرزنــد   ســمیرمی  طائــی  کــرم   الــه  آقــای   :
رمضــان بــه نشــانی شهرســتان  ســمیرم خ 
ــدگان : آقــای  ــا  خوان قــدس  تراشــکاری توان
نشــانی  بــه  فرزنــد حیــدر   بیــژن حصــاری  
کرمانشــاه  شهرســتان کنــگاور  خ نســترن 
آقــای حســنعلی     -2 نســترن چهــارم  کــوی 
نشــانی  بــه  اســمعیل  فرزنــد  نــادری  
کرمانشــاه  منطقــه یــک مســکن ایســتگاه 
ســمت  اول  کوچــه  اشــرفی  خ  گــران   کار 
نــادری   حســنعلی  منــزل   11 پــاک  راســت 
خواســته ها :  1-  تامیــن خواســته 2- اعصــار 
از پرداخــت هزینــه دادرســی 3-مطالبــه وجــه  
گردشــکار : دادگاه پــس از جــری تشــریفات 
قانونــی و بــا اعــام ختــم رســیدگی  بشــرح 
نمایــد  مــی  رای  صــدور  بــه  مبــادرت  ذیــل 
الــه  دعــوی  خصــوص  در  دادگاه   رای   .
بیــژن حصــاری  و  بــه طرفیــت  کــرم طائــی 
ــادری بخواســته صــدور حکــم  ــی ن حســن عل
اعصــار از پرداخــت هزینــه دادرســی  مرحلــه 
بــدوی بــا توجــه  بــه محتویــات  پرونــده  و 
ســوی   از  شــده  تعرفــه   شــاهد   شــهادت 
خواهــان استشــهادیه ضمیمــه ابــاغ قانونــی  
اخطاریــه در دادگاه حاضــر  نشــده اســت  و 
ــر  در دعــوی باشــد  از خــود  دفاعــی کــه موث
بعمــل نیــاورده اســت  لــذا دادگاه  دعــوی 
خواهــان را وارد تشــخیص  علیهــذا دادگاه  
بــه اســتناد مــواد 504 و 506 و 513و 514 
قانــون آئیــن دادرســی مدنــی حکــم  اعصــار 
از خواهــان از پرداخــت  هزینــه دادرســی  و 
اعــام مــی نمایــد  بــدوی  صــادر و  مرحلــه 
از  پــس  روز   بیســت  رای صــادره ظــرف    .
ابــاغ  قابــل تجدیــد نظــر خواهــی  در دادگاه  

تجدیــد نظــر اســتان اصفهــان مــی باشــد  
رئیــس  طاوســی  هللا  1137اســد  الــف  م 

ســمیرم  دادگاه  حقوقــی  دوم  شــعبه  

آگهی مزایده نوبت دوم  
بــه  توجــه  بــا  قضایــی  دســتور  حســب 
 96/5/1 مزایــده  مورخــه  در جلســه  اینکــه 
هیچگونــه تقاضایــی بــرای خریــد مــال مــورد 
مزایــده بــه واحــد اجــرای احــکام  دادگســتری  
ســمیرم واصــل نشــد و محکــوم لــه تقاضــای  
مزایــده  آگهــی  و  مزایــده   جلســه  تجدیــد 
اســت   نمــوده  را  دوم  نوبــت  بــرای  مجــدد  
لــذا بدینوســیله  اعــام مــی گــردد  اجــرای 
احــکام دادگســتری ســمیرم در نظــر دارد در 
ارتبــاط بــا پرونــده کاســه 950326 شــعبه 
اجــرای احــکام حقوقــی  دادگســتری ســمیرم 
و 164/95اجــرای احــکام  حقوقــی  شــور ای 
حــل اختــاف  ســمیرم یکدســتگاه  خــودرو 
ــران  ــه شــماره اتنظامــی  298د27 ای ــد  ب پرای

23 مــدل 1383 ســبز رنــگ  متعلــق بــه  آقــای  
ناصــر عطایــی  فرزنــد نــادر  کــه طبــق نظــر 
ریــال   46000000 میــزان  بــه  کارشناســی 
ارزیابــی گردیــده اســت را بــه مزایــده بگــذارد 
و  از مبلــغ کارشناســی شــروع  لــذا مزایــده 
بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی بــه فــروش 
از  درصــد  ده  مبلــغ  ضمنــا  رســید  خواهــد 
قیمــت مزایــده بــه صــورت وجــه نقــدی فــی 
المجلــس بــه عنــوان ســپرده دریافــت و بــه 
و  شــود  مــی  ســپرده  دادگســتری  صنــدوق 
مابقــی وجــه از برنــده مزایــده بــا نظــر اجــرای 
احــکام حداکثــر ظــرف مهلــت یــک مــاه اخــذ 
خواهــد شــد . در صورتــی کــه برنــده مزایــده 
مابقــی وجــه مزایــده را ظــرف مهلــت مقــرر 
هزینــه  کســر  از  پــس  او  ســپرده  نپــردازد  
اجرایــی بــه نفــع دولــت ضبــط خواهــد شــد  
از کســانیکه مایــل بــه شــرکت در مزایــده مــی 
مــی شــود در روز یکشــنبه  باشــند دعــوت 
مــورخ 96/6/5 ســاعت 10 صبــح در محــل 
اجــرای احــکام دادگســتری ســمیرم حضــور 
تواننــد  مــی  متقاضیــان  رســانند  هــم  بــه 
قبــل از تاریــخ فــوق در واحــد اجــرای احــکام 
حضــور یافتــه و از خصوصیــات و مشــخصات 
مطلــع  کارشــناس  نظریــه  در  مذکــور  مــال 
شــوند م الــف 1134 اجــرای احــکام حقوقــی 

ســمیرم شهرســتان  دادگســتری 

آگهی مزایده نوبت دوم  
ــه اینکــه  ــا توجــه ب ــی ب حســب دســتور قضای
 96/6/28 مورخــه  مزایــده   جلســه  در 
هیچگونــه تقاضایــی بــرای خریــد مــال مــورد 
مزایــده بــه واحــد اجــرای احــکام  دادگســتری  
ســمیرم واصــل نشــد و محکــوم لــه تقاضــای  
مزایــده  آگهــی  و  مزایــده   جلســه  تجدیــد 
اســت   نمــوده  را  دوم  نوبــت  بــرای  مجــدد  
لــذا بدینوســیله  اعــام مــی گــردد  اجــرای 
احــکام دادگســتری ســمیرم در نظــر دارد در 
ارتبــاط بــا پرونــده کاســه 950012 ســه ســهم 
از 24 ســهم ششــدانگ یــک بــاب  کار گاه 
تیرچــه  و بلــوک  واقــع در مزرعــه  داغ باشــی  
مالکیــت   ســند   فاقــد  چهــارراه  روســتای  
بــرگ واکــذاری  منابــع طبیعــی  کــه  دارای 
بلــوک  محــل   ســکوی   متــر    510 شــامل 
زنــی  و 200متــر مثنــی   و یــک حلقــه چــاه 
آب دارای مجــوز  و یــک مخــزن  ســیمان 60 
تنــی  و یــک بــاب  ســاختمان  نگهبانــی 24 
متــری و 27 مترحوضچــه  تیرچــه و بلــوک و 
امتیــاز بــرق 3 فــاز  کــه 3 ســهم  آن متعلــق 
بــه آقــای فضعلــی  فضلــی  فرزنــد لطفعلــی  
میباشــد طبــق نظــر کارشناســی بــه میــزان 
2699000000 ریــال ارزیابــی گردیــده اســت 
میــزان  بــه  مزایــده   مــورد  ســهم  ســه  کــه 
بــه مزایــده  را  ریــال میباشــد   337375000
کارشناســی  مبلــغ  از  مزایــده  لــذا  بگــذارد 
شــروع و بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی بــه 

فــروش خواهــد رســید ضمنــا مبلــغ ده 
درصــد از قیمــت مزایــده بــه صــورت وجــه 
ســپرده  عنــوان  بــه  المجلــس  فــی  نقــدی 
ــه صنــدوق دادگســتری ســپرده  دریافــت و ب
مــی شــود و مابقــی وجــه از برنــده مزایــده 
بــا نظــر اجــرای احــکام حداکثــر ظــرف مهلــت 
در صورتــی   . شــد  خواهــد  اخــذ  مــاه  یــک 
را  مزایــده  وجــه  مابقــی  مزایــده  برنــده  کــه 
او  ســپرده  نپــردازد   مقــرر  مهلــت  ظــرف 
پــس از کســر هزینــه اجرایــی بــه نفــع دولــت 
ضبــط خواهــد شــد  از کســانیکه مایــل بــه 
ــده مــی باشــند دعــوت مــی  شــرکت در مزای
 96/6/7 مــورخ  شــنبه   ســه  روز  در  شــود 
ســاعت 10 صبــح در محــل اجــرای احــکام 
دادگســتری ســمیرم حضــور بــه هــم رســانند 
متقاضیــان مــی تواننــد قبــل از تاریــخ فــوق 
در واحــد اجــرای احــکام حضــور یافتــه و از 
خصوصیــات و مشــخصات مــال مذکــور در 

نظریــه کارشــناس مطلــع شــوند . 
حقوقــی  احــکام  1136اجــرای  الــف   م 

ســمیرم شهرســتان  دادگســتری 
 

اخطار اجرایی
صفــر  نــام:  علیــه:  محکــوم  مشــخصات 
علــی      نــام خانوادگــی: صفــر نــژاد  بروجنــی  
المــکان  مجهــول  اقامــت:  محــل  نشــانی 
مشــخصات محکــوم لــه: نام:علیرضــا    نــام 
اقامــت:  محــل  نشــانی  خانوادگی:نــوری  
کاوه   تعمیــرگاه  پرتــو  خ   – جدیــد  شــاهپور 
شــماره  رای  موجــب  به:بــه  محکــوم  نــو 
حــل  7شــورای  حــوزه  1510تاریــخ93/8/28 
اختــاف شهرســتان اصفهــان کــه قطعیــت 
یافتــه اســت.محکوم علیــه محکــوم اســت 
و  میلیــون  هشــت  مبلــغ  به:پرداخــت 
دویســت هــزار ریــال بابــت اصــل خواســته 
و یکصــد و هفتــاد و پنــج هــزار ریــال بابــت 
هزینــه دادرســی و هزینــه نشــر آگهــی طبــق 
ــه از  ــر و تادی تعرفــه قانونــی و خســارت تاخی
تــا تاریــخ اجــرای حکــم در  تاریــخ 93/5/5 
حــق  خواهــان و پرداخــت نیــم عشــر حــق 
االجرامــاده 34 قانــون اجــرای احــکام: همیــن 
کــه اجرائیــه بــه محکــوم علیــه ابــاغ شــد، 
محکــوم علیــه مکلــف اســت ظــرف مــدت 
ده روز مفــاد آن را بــه موقــع اجــرا بگــذارد 
یــا ترتیبــی بــرای پرداخــت محکــوم بــه بدهــد 
یــا مالــی معرفــی کنــد کــه اجــرای حکــم و 
اســتیفاء محکــوم بــه از آن میســر باشــد و 
در صورتــی کــه خــود را قــادر بــه اجــرای مفــاد 
اجرائیــه ندانــد، بایــد ظــرف مهلــت مزبــور 
صــورت جامــع دارایــی خــود را بــه قســمت 
نــدارد،  مالــی  اگــر  و  کنــد  تســلیم  اجــرا 

نمایــد. اعــام  صریحــا 
 7 شــعبه  دفتــر  الــف  م  شــماره12097/ 
مجتمــع شــماره دو شــورای حــل اختــاف 

اصفهــان شهرســتان 
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مشــخصات محکــوم علیه: نــام ونــام خانوادگی: 
1- مازیــار دهقــان 2- علــی اســدی پــور نشــانی 
محــل اقامــت: 1- مجهــول المــکان 2-گــز 
ــگاه  ــپاه فروش ــر خ س ــی عص ــوار ول ــوار بل برخ
ــوم  ــخصات محک ــور  مش ــدی پ ــاورزی اس کش
لــه: نام:ســید مهــدی    نــام خانوادگی:میــر 
اقامــت:  محــل  نشــانی  رنانــی   حســینی 
ــه  ــان کوچ ــی خ درخش ــام خمین ــان خ ام اصفه
بیســتم پــاک 8 محکــوم بــه: بــه موجــب رای 
شــماره 9509976796301955 تاریــخ95/10/15 
ــتان  ــاف شهرس ــل اخت ــورای ح ــوزه 33  ش ح
اصفهــان کــه قطعیــت یافتــه اســت.محکوم 
ــه  ــی ب ــو تضامن ــه: نح ــت ب ــوم اس ــه محک علی
پرداخــت مبلــغ 132/000/000 ریــال یکصــد و 
ســی و دو میلیــون ریــال بابــت اصــل خواســته 
و مبلــغ 120/000 ریــال بابــت هزینــه نشــر آگهــی 
و مبلــغ 2/000/000 ریــال بابــت هزینــه دادرســی 
و پرداخــت خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ ســر 
ــماره  ــه ش ــوف 94/12/22 ب ــک موص ــید چ رس
ــان اجــرای حکــم در حــق  ــت زم 133499 لغای
ــی/  ــم عشــر اجرای ــه و پرداخــت نی ــوم ل محک

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

صریحــا اعــام نمایــد.
شماره13115/ م الف 

دفتــر شــعبه 33 مجتمــع شــماره یــک  شــورای 
حــل اختــاف شهرســتان اصفهــان

اخطار اجرایی
مشــخصات محکــوم علیــه: نــام: ســروش      
محــل  نشــانی  ســلطانی   خانوادگــی:  نــام 
اقامــت: مجهــول المــکان مشــخصات محکــوم 
لــه: نام:اورنــگ    نــام خانوادگی:عزیــز الهــی نام 
پــدر : تیمــور  نشــانی محــل اقامــت: اصفهــان – 
بهارســتان – خ الفــت میــدان پاییــزان – پــاک 
13 – بلــوک A 26  محکــوم بــه: بــه موجــب رای 
تاریــخ95/1/15   9609976797100051 شــماره 
ــتان  ــاف شهرس ــل اخت ــورای ح ــوزه 41  ش ح
اصفهــان کــه قطعیــت یافتــه اســت.محکوم 
علیــه محکــوم اســت بــه: پرداخــت مبــغ چهــل 
ــغ  ــته و مبل ــل خواس ــت اص ــال باب ــون ری میلی
1/220/000 ریــال بابــت هزینــه ی دادرســی و 
ــر  ــارت تاخی ــه و خس ــق تعرف ــی طب ــر آگه نش
ــت 95/7/13  ــم دادخواس ــخ تقدی ــه از تاری تادی
ــم  ــه انضمــام نی ــان اجــرای حکــم ب ــت زم لغای
ــون اجــرای  ــاده 34 قان عشــر حــق االجــرا .  م
احــکام: همیــن کــه اجرائیــه بــه محکــوم علیــه 
ابــاغ شــد، محکــوم علیــه مکلــف اســت ظــرف 
مــدت ده روز مفــاد آن را بــه موقــع اجــرا بگــذارد 
یــا ترتیبــی بــرای پرداخــت محکــوم بــه بدهــد یا 
مالــی معرفــی کنــد کــه اجــرای حکم و اســتیفاء 
محکــوم بــه از آن میســر باشــد و در صورتــی کــه 
خــود را قــادر بــه اجــرای مفــاد اجرائیــه ندانــد، 
بایــد ظــرف مهلــت مزبــور صــورت جامــع دارایــی 
ــر  ــد و اگ ــه قســمت اجــرا تســلیم کن خــود را ب

ــد. ــدارد، صریحــا اعــام نمای ــی ن مال
شماره13139/ م الف 

دفتــر شــعبه 41 مجتمــع شــماره یــک  شــورای 
حــل اختــاف شهرســتان اصفهــان

اخطار اجرایی
ــام: محمــد رضــا       ــه: ن مشــخصات محکــوم علی
ــدی  نشــانی محــل  ــام خانوادگــی: عیــدی ون ن
اقامــت: مجهــول المــکان مشــخصات محکــوم 
ــام  ــی  ن ــام خانوادگی:صادق ــه: نام:رســول    ن ل
پــدر : محمــود  نشــانی محــل اقامــت: اصفهــان 
خ کاشــانی – روبــروی بیمارســتان کاشــانی 
شــرکت کاوشــگررایانه   محکــوم به:بــه موجــب 
رای شــماره 9600243 تاریخ96/2/7حــوزه 12  
شــورای حــل اختــاف شهرســتان اصفهــان کــه 
ــوم  ــه محک ــت.محکوم علی ــه اس ــت یافت قطعی
یــازده میلیــون و  به:پرداخــت مبلــغ  اســت 
ــته و  ــل خواس ــت اص ــال باب ــزار ری ــت ه دویس
ــی  ــه دادرس ــت هزین ــال باب ــغ 1/290000 ری مبل
ــید  ــر رس ــخ س ــه از تاری ــر تادی ــارت تاخی و خس
چکهــای 572145 مــورخ 94/10/30 و 572146 
مــورخ 94/11/30 لغایــت تاریــخ اجــرای حکــم 
ــر  ــم عش ــت نی ــه و پرداخ ــوم ل ــق محک در ح
حــق االجــرا .مــاده 34 قانــون اجــرای احــکام: 
ــاغ  ــه اب ــوم علی ــه محک ــه ب ــه اجرائی ــن ک همی
شــد، محکــوم علیــه مکلــف اســت ظــرف مــدت 
ــا  ــذارد ی ــرا بگ ــع اج ــه موق ــاد آن را ب ده روز مف
ــا  ــه بدهــد ی ــرای پرداخــت محکــوم ب ترتیبــی ب
مالــی معرفــی کنــد کــه اجــرای حکم و اســتیفاء 
محکــوم بــه از آن میســر باشــد و در صورتــی کــه 
خــود را قــادر بــه اجــرای مفــاد اجرائیــه ندانــد، 
بایــد ظــرف مهلــت مزبــور صــورت جامــع دارایــی 
ــر  ــد و اگ ــه قســمت اجــرا تســلیم کن خــود را ب

ــد. ــدارد، صریحــا اعــام نمای ــی ن مال
شماره13107/ م الف 

ــورای  ــماره دو  ش ــع ش ــعبه 12 مجتم ــر ش دفت
ــان ــتان اصفه ــاف شهرس ــل اخت ح

اخطار اجرایی
ــر       ــی اکب ــام: عل ــه: ن ــوم علی ــخصات محک مش
محــل  نشــانی  خانوادگــی: کریمیــان   نــام 
اقامــت: مجهــول المــکان مشــخصات محکــوم 
ــام  ــی  ن ــام خانوادگی:صادق ــه: نام:رســول    ن ل
ــان  ــدر :محمــود نشــانی محــل اقامــت: اصفه پ

ــروی بیمارســتان کاشــانی  -  خ کاشــانی – روب
شــرکت کاوشــگررایانه  محکــوم بــه: بــه موجــب 
  12 حــوزه  تاریــخ95/7/15  رای شــماره 1196 
شــورای حــل اختــاف شهرســتان اصفهــان کــه 
ــوم  ــه محک ــت.محکوم علی ــه اس ــت یافت قطعی
اســت بــه: پرداخــت مبلــغ 7/900/000 ریــال 
 1/058/750 مبلــغ  و  خواســته  اصــل  بابــت 
ــی و  ــر آگه ــی و نش ــه دادرس ــت هزین ــال باب ری
ــید  ــر رس ــخ س ــه از تاری ــر تادی ــارت تاخی خس
ــخ  ــت تاری ــغ 94/7/25 لغای چــک 613691 مبل
ــه و پرداخــت  اجــرای حکــم در حــق محکــوم ل
نیــم عشــر حــق االجــرا. مــاده 34 قانــون 
اجــرای احــکام: همیــن کــه اجرائیــه بــه محکــوم 
علیــه ابــاغ شــد، محکــوم علیــه مکلــف اســت 
ظــرف مــدت ده روز مفــاد آن را بــه موقــع اجــرا 
بگــذارد یــا ترتیبــی بــرای پرداخــت محکــوم بــه 
بدهــد یــا مالــی معرفــی کنــد کــه اجــرای حکــم 
ــد و  ــر باش ــه از آن میس ــوم ب ــتیفاء محک و اس
ــاد  ــه اجــرای مف ــادر ب ــی کــه خــود را ق در صورت
اجرائیــه ندانــد، بایــد ظــرف مهلــت مزبــور 
صــورت جامــع دارایــی خــود را بــه قســمت اجــرا 
 تســلیم کنــد و اگــر مالــی نــدارد، صریحــا اعــام 

نماید.
شماره13099/ م الف 

ــورای  ــماره دو  ش ــع ش ــعبه 12 مجتم ــر ش دفت
ــان ــتان اصفه ــاف شهرس ــل اخت ح

اخطار اجرایی
مشــخصات محکــوم علیــه: نــام: عبدالرضــا      
نــام خانوادگــی: ریاحــی  نشــانی محــل اقامــت: 
مجهــول المــکان مشــخصات محکــوم لــه: 
نام:مهــرداد    نــام خانوادگی:ثابــت پــور نشــانی 
محــل اقامــت: اصفهــان خیابان ســلمان فارســی 
خ مهــر خ مهــران جنــب ســوپر مارکــت پــارس 
ــماره  ــب رای ش ــه موج ــه: ب ــوم ب پ 16  1محک
9609976796200471 تاریخ96/1/27حــوزه 32  
شــورای حــل اختــاف شهرســتان اصفهــان کــه 
ــوم  ــه محک ــت.محکوم علی ــه اس ــت یافت قطعی
اســت بــه: پرداخــت مبلــغ 60/000/000 ریــال 
ــه دو  ــته وج ــه خواس ــته )ب ــل خواس ــت اص باب
 ، بــه شــماره هــای 0160978  فقــره ســفته 
847446 ( و پرداخــت مبلــغ 2/470/000 ریــال 
ــارت  ــن خس ــی و همچنی ــه دادرس ــت هزین باب
تاخیــر تادیــه از تاریــخ تقدیــم دادخواســت 
95/1/10 لغایــت تاریــخ وصــول در حــق خواهــان 
بااحتســاب پرداخــت نیــم عشــر دولتــی.  مــاده 
34 قانــون اجــرای احــکام: همیــن کــه اجرائیــه 
ــه  ــوم علی ــاغ شــد، محک ــه اب ــوم علی ــه محک ب
مکلــف اســت ظــرف مــدت ده روز مفــاد آن 
ــرای  ــی ب ــا ترتیب ــذارد ی ــرا بگ ــع اج ــه موق را ب
پرداخــت محکــوم بــه بدهــد یــا مالــی معرفــی 
کنــد کــه اجــرای حکــم و اســتیفاء محکــوم بــه 
از آن میســر باشــد و در صورتــی کــه خــود را قادر 
ــرف  ــد ظ ــد، بای ــه ندان ــاد اجرائی ــرای مف ــه اج ب
مهلــت مزبــور صــورت جامــع دارایــی خــود را بــه 
قســمت اجــرا تســلیم کنــد و اگــر مالــی نــدارد، 
ــف  ــماره13136/ م ال ــام نماید.ش ــا اع صریح

دفتــر شــعبه 32 مجتمــع شــماره یــک  شــورای 
حــل اختــاف شهرســتان اصفهــان

اخطار اجرایی
ســمانه       نــام:  علیــه:  محکــوم  مشــخصات 
ــید  ــدر: س ــام پ ــوی زاده  ن ــی: عل ــام خانوادگ ن
رســول      نشــانی محــل اقامــت: مجهــول 
ــد  ــه: نام:محم ــوم ل ــخصات محک ــکان مش الم
ــه شــاهی   ــام خانوادگی:گلشــادی قلع رضــا    ن
ــاد  ــان – نجــف آب نشــانی محــل اقامــت: اصفه
بهشــتی ک ش قاســمعلی  گلدشــت خ ش 
ــماره  ــب رای ش ــه موج ــوم به:ب ــی   محک عباس
ــل  ــورای ح ــوزه 16  ش ــخ95/6/13 ح 424 تاری
اختــاف شهرســتان اصفهــان کــه قطعیــت 
یافتــه اســت.محکوم علیــه محکــوم اســت بــه: 
پرداخــت مبلــغ 100/000/000 میلیــون ریــال بابــت 
اصــل خواســته و پرداخــت مبلــغ 2/085/000 
ریــال بابــت هزینــه هــای دادرســی و نیــز 
خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ 95/4/1 تــا 
ــام  ــه انضم ــان ب ــق خواه ــول در ح ــان وص زم
نیــم عشــر حــق االجــرا در حــق صنــدوق دولــت. 
ــه  ــن ک ــکام: همی ــرای اح ــون اج ــاده 34 قان م
اجرائیــه بــه محکــوم علیــه ابــاغ شــد، محکــوم 
علیــه مکلــف اســت ظــرف مــدت ده روز مفــاد 
آن را بــه موقــع اجــرا بگــذارد یــا ترتیبــی بــرای 
پرداخــت محکــوم بــه بدهــد یــا مالــی معرفــی 
کنــد کــه اجــرای حکــم و اســتیفاء محکــوم بــه 
از آن میســر باشــد و در صورتــی کــه خــود را قادر 
ــرف  ــد ظ ــد، بای ــه ندان ــاد اجرائی ــرای مف ــه اج ب
مهلــت مزبــور صــورت جامــع دارایــی خــود را بــه 
قســمت اجــرا تســلیم کنــد و اگــر مالــی نــدارد، 

ــد. ــام نمای ــا اع صریح
شماره13097/ م الف 

ــورای  ــماره دو  ش ــع ش ــعبه 16 مجتم ــر ش دفت
ــان ــتان اصفه ــاف شهرس ــل اخت ح

اخطار اجرایی
مشــخصات محکــوم علیــه: نــام: زهــره      نــام 
خانوادگــی: بامــدی  نشــانی محــل اقامــت: 
مجهــول المــکان مشــخصات محکــوم لــه: 
نام:حمیــد    نــام خانوادگی:خلیلــی  نشــانی 
محــل اقامــت: اصفهــان خ شــیخ طوســی غربــی 
ک شــهید مالکــی بــن بســت رحمانــی پــاک 6 
محکــوم بــه: بــه موجــب رای شــماره 1108 
حــل  شــورای    29 حــوزه  تاریــخ95/11/12 
اختــاف شهرســتان اصفهــان کــه قطعیــت 
یافتــه اســت.محکوم علیــه محکــوم اســت بــه: 
پرداخــت مبلــغ چهــل میلیــون ریــال بابــت اصل 
ــزار  ــد و ده ه ــون و نهص ــک میلی ــته و ی خواس
ریــال هزینــه دادرســی و خســارت تاخیــر تادیــه 
ــال  ــا )15/000/000ری ــید چکه ــر رس ــخ س از تاری

ریــال مــورخ  مــورخ 94/4/18 و 25/000/000 
94/4/31( تاتاریــخ اجــرای کامــل حکــم در 
ــغ نیــم عشــر حــق االجــرا  حــق خواهــان و مبل
ء. مــاده 34 قانــون اجــرای احــکام: همیــن کــه 
اجرائیــه بــه محکــوم علیــه ابــاغ شــد، محکــوم 
علیــه مکلــف اســت ظــرف مــدت ده روز مفــاد 
آن را بــه موقــع اجــرا بگــذارد یــا ترتیبــی بــرای 
پرداخــت محکــوم بــه بدهــد یــا مالــی معرفــی 
کنــد کــه اجــرای حکــم و اســتیفاء محکــوم بــه 
از آن میســر باشــد و در صورتــی کــه خــود را قادر 
ــرف  ــد ظ ــد، بای ــه ندان ــاد اجرائی ــرای مف ــه اج ب
مهلــت مزبــور صــورت جامــع دارایــی خــود را بــه 
قســمت اجــرا تســلیم کنــد و اگــر مالــی نــدارد، 

ــد. صریحــا اعــام نمای
شماره13160/ م الف 

ــورای  ــماره دو  ش ــع ش ــعبه 29 مجتم ــر ش دفت
ــان ــتان اصفه ــاف شهرس ــل اخت ح

اخطار اجرایی
ــن  ــام: 1- حس ــه: ن ــوم علی ــخصات محک مش
2- حســین      نــام خانوادگــی: 1- رجائــی 
2- امیدیــان خوابجانــی  نشــانی محــل اقامــت: 
مجهــول المــکان مشــخصات محکــوم لــه: 
نام:امیــن    نــام خانوادگی:رحیمــی  نشــانی 
محــل اقامــت: اصفهــان – ســه راه ســیمین 
ــزل  ــم من ــه میث ــش کوچ ــی – نب ــه فرنگ کوچ
ــماره  ــب رای ش ــه موج ــوم به:ب ــی   محک رحیم
ــخ95/12/21 حــوزه 16  شــورای حــل  1212 تاری
اختــاف شهرســتان اصفهــان کــه قطعیــت 
یافتــه اســت.محکوم علیــه متضامنــا بــا حســین 
امیدیــان خوابجانــی محکوم اســت بــه: پرداخت 
مبلــغ یکصــد و هفتــاد میلیــون ریــال بابــت اصل 
خواســته و نیــز پرداخــت مبلــغ 5/220/000 ریــال 
ــر  ــز خســارت تاخی ــه دادرســی و نی ــت هزین باب
تادیــه از تاریــخ ســر رســید چــک )95/7/15( تا 
زمــان وصــول در حــق خواهــان و نیــز پرداخــت 
نیــم عشــر حــق االجــرا در حــق صنــدوق دولــت. 
ــه  ــن ک ــکام: همی ــرای اح ــون اج ــاده 34 قان م
اجرائیــه بــه محکــوم علیــه ابــاغ شــد، محکــوم 
علیــه مکلــف اســت ظــرف مــدت ده روز مفــاد 
آن را بــه موقــع اجــرا بگــذارد یــا ترتیبــی بــرای 
پرداخــت محکــوم بــه بدهــد یــا مالــی معرفــی 
کنــد کــه اجــرای حکــم و اســتیفاء محکــوم بــه 
از آن میســر باشــد و در صورتــی کــه خــود را قادر 
ــرف  ــد ظ ــد، بای ــه ندان ــاد اجرائی ــرای مف ــه اج ب
مهلــت مزبــور صــورت جامــع دارایــی خــود را بــه 
قســمت اجــرا تســلیم کنــد و اگــر مالــی نــدارد، 

صریحــا اعــام نمایــد.
شماره13154/ م الف 

ــورای  ــماره دو  ش ــع ش ــعبه 16 مجتم ــر ش دفت
ــان ــتان اصفه ــاف شهرس ــل اخت ح

اخطار اجرایی
نــام  و  نــام  علیــه:  محکــوم  مشــخصات 
خانوادگــی: 1- مهــدی حســین زاده 2- مســعود 
فهامــی  نشــانی محــل اقامــت: مجهــول المکان 
مشــخصات محکــوم لــه: نام:رســول    نــام 
اقامــت:  محــل  نشــانی  خانوادگی:صادقــی  
بیمارســتان  روبــروی  کاشــانی  خ  اصفهــان 
ــه: ــوم ب کاشــانی شــرکت کاوشــگررایانه   محک

ــه موجــب رای شــماره 9509976793802281  ب
تاریــخ95/12/3 حــوزه 8  شــورای حــل اختــاف 
شهرســتان اصفهــان کــه قطعیــت یافتــه اســت.

ــت  ــه: پرداخ ــت ب ــوم اس ــه محک ــوم علی محک
مبلــغ 23/750/000 ریــال اصــل خواســته و 
1/438750 ریــال هزینــه دادرســی و 120/000 
ریــال هزینــه آگهــی و خســارت تاخیــر تادیــه از 
تاریــخ ســر رســید چــک بــه ش 220638 مــورخ 
ــاده 34  ــرا. م ــق االج ــر ح ــم عش 95/5/4 و نی
قانــون اجــرای احــکام: همیــن کــه اجرائیــه بــه 
محکــوم علیــه ابــاغ شــد، محکــوم علیــه مکلف 
اســت ظــرف مــدت ده روز مفــاد آن را بــه موقــع 
اجــرا بگــذارد یــا ترتیبــی بــرای پرداخــت محکوم 
ــه اجــرای  ــد ک ــی کن ــی معرف ــا مال ــد ی ــه بده ب
حکــم و اســتیفاء محکــوم بــه از آن میســر 
باشــد و در صورتــی کــه خــود را قــادر بــه اجــرای 
مفــاد اجرائیــه ندانــد، بایــد ظــرف مهلــت مزبــور 
صــورت جامــع دارایــی خــود را بــه قســمت اجــرا 
تســلیم کنــد و اگــر مالــی نــدارد، صریحــا اعــام 

نمایــد.
شماره13108/ م الف 

دفتــر شــعبه 8 مجتمــع شــماره دو  شــورای حل 
اختــاف شهرســتان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
ــور  دارای  ــی پ ــین مدن ــر حس ــید امی ــای س آق
شناســنامه شــماره 15195 به شــرح دادخواســت 
ــت  ــورا در خواس ــن ش ــه 679/96 از ای ــه کاس ب
گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
ــی  ــر حســین مدن داده کــه شــادروان ســید امی
 96/2/2 تاریــخ  در  بشناســنامه 7567  پــور  
ــه  ــی گفت ــدرود زندگ ــود ب ــی خ ــگاه دائم اقامت
ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت 
ــر  ــک همس ــر و ی ــک دخت ــر و ی ــک پس ــه ی ب
1- ســید امیــر حســین مدنــی پــور بــه ش 
ش 15195 نســبت بــا متوفــی فرزنــد 2- زهــرا 
مدنــی پــور زمانــی بــه ش ش 1335 نســبت بــا 
متوفــی فرزنــد 3- مهــری غفاریــان بــه ش ش 
8 نســبت بــا متوفــی همســر والغیــر اینــک بــا 
انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــوررا 
ــا هرکســی  در یــک مرتبــه آگهــی مــی نمایــد ت
ــزد او  ــی ن ــه از متوف ــا وصیتنام اعتراضــی دارد ی
ــرف  ــی ظ ــتین آگه ــر نخس ــخ نش ــد از تاری باش
ــی  ــم دارد واال گواه ــه دادگاه تقدی ــاه ب ــک م ی

صــادر خواهــد شــد. 
شماره : 12905/م الف

اختــاف  رئیــس شــعبه54 شــورای حــل   
اصفهــان

اجرائیه
اجرائیــه: 9610420351000142شــماره  شــماره 
ــی  ــده: 8909980351001321 شــماره بایگان پرون
ــم: 1396/04/25  ــخ تنظی ــعبه : 891321تاری ش
مشــخصات محکــوم لــه ردیــف 1 نــام :شــرکت 
ــدی        ــدی شــمس مه ــذ و بســته بن ــع کاغ صنای
ــم قــم – شــهرک  ــران – جــاده قدی نشــانی: ته
صنعتــی شــمس آبــاد – بلــوار بوســتان – نبــش 
گلبــن هشــتم  مشــخصات محکــوم علیــه 
ردیــف 1- نــام: شــرکت کارتــن المــاس اصفهــان   
نشــانی: مجهــول المــکان مشــخصات نماینــده 
ــه /محکــوم  ــی محکــوم ل ــم مقــام قانون ــا قائ ی
ــین  ــی : حس ــام خانوادگ ــارا  ن ــام : س ــه ن علی
زرگــری  نــام پــدر : محمــد رضــا  نشــانی : 
ــه  ــن – کوچ ــال الدی ــید جم ــاد – س ــف اب یوس
چهــارم – پــاک 3 – واحــد 7- کدپســتی 
:1431683769 نــوع رابطــه : وکیــل محکــوم 
ــذ و  ــع کاغ ــرکت صنای ــم ش ــوم له ــه / محک ل
ــام : ســید  بســته بنــدی شــمس مهــدی       ن
ــردی   ــوی دهک ــی : عل ــام خانوادگ ــا  ن احمدرض
نــام پــدر : ســید علیرضــا  نشــانی : نجــف 
ــارراه  ــر از چه ــان امــام )ره ( پاییــن ت ــاد خیاب آب
ــوع رابطــه  ــش کوچــه شــهامت  ن شــهرداری نب
ــه / محکــوم لهــم : شــرکت  : وکیــل محکــوم ل
ــدی    ــدی شــمس مه ــذ و بســته بن ــع کاغ صنای
نــام : صابــر   نــام خانوادگــی : ســلیمی   نشــانی 
: تهــران – خ کارگــر شــمالی – خ 4- نبــش 
گمنــام –پ 34- واحــد 13   نــوع رابطــه : وکیــل 
ــع  ــرکت صنای ــم ش ــوم له ــه / محک ــوم ل محک
کاغــذ و بســته بنــدی شــمس مهــدی   محکــوم 
بــه: بســمه تعالــی بموجــب در خواســت اجــرای 
حکــم مربوطــه بــه شــماره 9610090351001657 
و شــماره دادنامــه مربوطــه 9209970351001807 
ــت  ــه پرداخ ــت ب ــوم اس ــه محک ــوم علی محک
ــل  ــت اص ــال باب ــغ 259/455/585 ری :1- مبل
خواســته 2- مبلــغ 10/491/011 ریــال بابــت 
 7/426/934 مبلــغ   -3 دادرســی  هزینــه 
ــر در  ــه وکیــل 4- تاخی ــت حــق الوکال ــال باب ری
تادیــه از تاریــخ تقدیــم دادخواســت )89/12/1( 
ــاخص  ــق ش ــه طب ــوم ب ــول محک ــت وص لغای
تــورم اعامــی از ســوی بانــک مرکــزی در حــق 
ــه و پرداخــت حــق االجــرای دولتــی  محکــوم ل
بــر اســاس محکــوم بــه در حــق صنــدوق 
ــاده 306 ق  ــره 2 م ــت تبص ــا رعای ــت. ضمن دول
ــف  ــه مکل ــوم علی ــت.   محک ــی اس آ د م الزام
ــرف ده  ــه : 1- ظ ــاغ اجرائی ــخ اب ــت از تاری اس
ــاده34  ــذارد ) م ــرا گ ــع اج ــرا بموق ــاد آن روز مف
قانــون اجــرای احــکام مدنــی( .2- ترتیبــی 
بــرای پرداخــت محکــوم بــه بدهــد . 3- مالــی 
معرفــی کنــد کــه اجــرا حکــم و اســتیفا محکــوم 
بــه از آن میســر باشــد. چنانچــه خــود را قــادر بــه 
اجــرای مفــاد اجراییــه ندانــد بایــد ظــرف ســی 
روز کلیــه امــوال خــود را شــامل تعــداد یــا مقدار 
و قیمــت همــه امــوال منقــول و غیــر منقــول ، به 
طــور مشــروح مشــتمل بــر میــزان وجــوه نقــدی 
کــه بــه هر عنــوان نــزد بانکهــا و موسســات مالی 
ــراه  ــه هم ــا خارجــی دارد ب ــی ی ــاری ایران و اعتب
ــه  ــور و کلی ــابهای مذک ــق حس ــخصات دقی مش
اموالــی کــه او بــه هــر نحــو نــزد اشــخاص ثالــث 
دارد و کلیــه مطالبــات او از اشــخاص ثالــث ونیز 
فهرســت نقــل و انتقــاالت و هــر نوع تغییــر دیگر 
ــل از  ــال  قب ــک س ــان ی ــور از زم ــوال مذک در ام
طــرح دعــوای اعســار بــه ضمیمــه دادخواســت 
ــه  ــد واال ب ــه نمای ــی ارائ ــام قضائ ــه مق اعســار ب
در خواســت محکــوم لــه بــاز داشــت مــی شــود) 
ــت  ــرای محکومی ــوه اج ــون نح ــواد 8و3 قان م
ــه  ــوم علی ــودداری محک ــی 1394(  .4- خ مال
از اعــام کامــل صــورت امــوال بــه منظــور فــرار از 
اجــرای حکــم ، حبــس تعزیــری در جــه هفــت 
را در پــی دارد. ) مــاده 34 قانــون اجــرای احکام 
مدنــی و مــاده 20 ق.م.ا و مــاده 16 قانــون نحــوه 
ــال  ــی 1394( 5- انتق ــت مال ــرای محکومی اج
مــال بــه دیگــری بــه هــر نحــو بــا انگیــزه فــرار 
ــوال  ــده ام ــه باقیمان ــه نحــوی ک ــن ب از ادای دی
ــب  ــد موج ــی نباش ــون کاف ــت دی ــرای پرداخ ب
مجــازات تعزیــری درجــه شــش یــا جــزای 
ــردو  ــا ه ــه ی ــوم ب ــف محک ــادل نص ــدی مع نق
ــون نحــوه  ــاده 21 قان ــی شــود. ) م مجــازات م
اجــرای محکومیــت مالــی 1394(. 6- چنانچــه 
ــه  ــی روز ارائ ــت س ــس از مهل ــوال پ ــورت ام ص
شــود آزادی محکــوم علیــه از زنــدان منــوط 
ــه یــا تودیــع وثیقــه یــا  بــه موافقــت محکــوم ل
ــد  ــه خواه ــوم علی ــط محک ــل توس ــی کفی معرف
ــون نحــوه اجــرای  ــاده 3 قان ــود.) تبصــره 1 م ب

ــی 1394(  ــت مال محکومی
شماره: 13069/ م الف  

ــر شــعبه 10 دادگاه عمومــی حقوقــی  ــر دفت مدی
ــارف  ــان – محمــد ع شهرســتان اصفه

رونوشت آگهی حصروراثت
دارای  ســیچانی   محمــدی  اعظــم  خانــم 
ــت  ــرح دادخواس ــه ش ــماره 65 ب ــنامه ش شناس
بــه کاســه 681/96ح 54 از ایــن دادگاه  در 
خواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن 
توضیــح داده کــه شــادروان فاطمــه خداوردیــان  
بشناســنامه 14922 در تاریــخ 96/2/12  اقامتگاه 
دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن 
ــه  ــه س ــت ب ــر اس ــوم منحص ــوت آن مرح الف
ــه ش  ــی ب ــی جلفائ ــیر عل ــوران ش ــر 1- ت دخت
ــد 2- اعظــم  ــا متوفــی فرزن ش 376 نســبت ب
ــا  ــه ش ش 65 نســبت ب محمــدی ســیچانی ب
ــیچانی  ــدی س ــرم محم ــد 3- اک ــی فرزن متوف
بــه ش ش 139 نســبت بــا متوفــی فرزنــد 
ــا انجــام تشــریفات مقدماتــی  والغیــر  اینــک ب
ــوررا در یــک مرتبــه آگهــی مــی  درخواســت مزب
نمایــد تــا هرکســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه 
از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین 
ــم دارد  ــه دادگاه تقدی ــاه ب ــک م ــی ظــرف ی آگه

ــد.  ــد ش ــادر خواه ــی ص واال گواه
شــماره : 12904/م الــف  رئیــس شــعبه54 

ــان ــاف اصفه ــل اخت ــورای ح ش

رونوشت آگهی حصروراثت
آقــای ســید محمــد حســین میــر باقــری  دارای 
شناســنامه شــماره 1124 بــه شــرح دادخواســت 
ــت  ــورا در خواس ــن ش ــه 671/96 از ای ــه کاس ب
گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
ــری   ــر باق ــی می ــید عل ــادروان س ــه ش داده ک
ــگاه  ــخ 96/1/29  اقامت ــنامه 55 در تاری بشناس
دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن 
الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه یک پســر 
ــر  ــین می ــد حس ــید محم ــر 1- س ــک دخت و ی
ــی  ــا متوف ــبت ب ــه ش ش 1174 نس ــری ب باق
ــه ش ش 904  ــری ب ــر باق ــا می ــد 2- روی فرزن
ــا  ــک ب ــر  این ــد والغی ــی فرزن ــا متوف ــبت ب نس
انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــوررا 
ــا هرکســی  در یــک مرتبــه آگهــی مــی نمایــد ت
ــزد او  ــی ن ــه از متوف ــا وصیتنام اعتراضــی دارد ی
ــرف  ــی ظ ــتین آگه ــر نخس ــخ نش ــد از تاری باش
ــی  ــم دارد واال گواه ــه دادگاه تقدی ــاه ب ــک م ی
ــف ــماره : 12899/م ال ــد. ش ــد ش ــادر خواه ص

اختــاف  حــل  شــورای  شــعبه54  رئیــس 
اصفهــان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقــای محمــد علــی شایســته  دارای شناســنامه 
بــه  دادخواســت  شــرح  بــه  شــماره 2234 
کاســه 678/96 از ایــن شــورا در خواســت 
گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
داده کــه شــادروان عــزت شــهیدی مارنانــی  
ــگاه  ــخ 96/4/1  اقامت ــنامه 428 در تاری بشناس
دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن 
ــک  ــه ی ــت ب ــر اس ــوم منحص ــوت آن مرح الف
ــی شایســته  ــر 1- محمــد عل پســر و یــک دخت
ــد  ــی فرزن ــا متوف ــبت ب ــه ش ش 2234 نس ب
ــه ش ش 1347  ــرد ب ــته ف ــه شایس 2- فاطم
ــا  ــک ب ــر  این ــد و الغی ــی فرزن ــا متوف نســبت ب
انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــوررا 
ــا هرکســی  در یــک مرتبــه آگهــی مــی نمایــد ت
ــزد او  ــی ن ــه از متوف ــا وصیتنام اعتراضــی دارد ی
ــرف  ــی ظ ــتین آگه ــر نخس ــخ نش ــد از تاری باش
ــی  ــم دارد واال گواه ــه دادگاه تقدی ــاه ب ــک م ی

ــد شــد.  صــادر خواه
شماره : 12898/م الف

اختــاف  حــل  شــورای  شــعبه54  رئیــس 
اصفهــان

اخطار اجرایی
مشــخصات محکــوم علیــه: نــام: محمــد      نــام 
خانوادگــی: ناصــری فــر  نــام پــدر: مــراد نشــانی 
ــخصات  ــکان مش ــول الم ــت: مجه ــل اقام مح
محکــوم لــه: نامــو نــام خانوادگی:هادی حســین 
شــاهی بــا وکالــت آقــای میــر شــکاری نشــانی 
محــل اقامــت: اصفهــان – خ بزرگمهــر – چهارراه 
ــان  ســپهبد قرنــی  هشــت بهشــت نبــش خیاب
مجتمــع میــاد نــور  محکــوم به:بــه موجــب رای 
ــخ95/11/18  ــماره 9509976793802091 تاری ش
حــوزه 8  شــورای حــل اختــاف شهرســتان 
اصفهــان کــه قطعیــت یافتــه اســت.محکوم علیه 
ــغ 156/000/000  ــوم اســت به:پرداخــت مبل محک
ریــال بابــت اصــل خواســته و 4/045/000 ریــال 
هزینــه دادرســی و 120/000 ریــال هزینــه آگهــی 
و حــق الوکالــه وکیــل طبــق تعرفــه قانونــی 
ــید  ــر رس ــخ س ــه از تاری ــر تادی ــارت تاخی و خس
ــورخ 93/7/2 و  ــماره 869566 م ــه ش ــک ب چ
نیــم عشــر حــق االجرا.مــاده 34 قانــون اجــرای 
احــکام: همیــن کــه اجرائیــه بــه محکــوم علیــه 
ابــاغ شــد، محکــوم علیــه مکلــف اســت ظــرف 
مــدت ده روز مفــاد آن را بــه موقــع اجــرا بگــذارد 
یــا ترتیبــی بــرای پرداخــت محکــوم بــه بدهــد یا 
مالــی معرفــی کنــد کــه اجــرای حکم و اســتیفاء 
محکــوم بــه از آن میســر باشــد و در صورتــی کــه 
خــود را قــادر بــه اجــرای مفــاد اجرائیــه ندانــد، 
بایــد ظــرف مهلــت مزبــور صــورت جامــع دارایــی 
ــر  ــد و اگ ــه قســمت اجــرا تســلیم کن خــود را ب

مالــی نــدارد، صریحــا اعــام نمایــد.
شماره12084/ م الف 

دفتــر شــعبه 8 مجتمــع شــماره دو  شــورای حل 
اختــاف شهرســتان اصفهان

اخطار اجرایی
نــام: حســین       علیــه:  محکــوم  مشــخصات 
نــام خانوادگــی: رحیمــی  نــام پــدر: شــاه میــرزا      
المــکان  مجهــول  اقامــت:  محــل  نشــانی 
مشــخصات محکــوم لــه: نام:احمــد    نــام 
ــی  ــی ولیخان ــت عل ــا وکال ــی ب خانوادگی:ولیخان
ــدر :  ــام پ ــی القریشــی  ن ــح کرمان و ســید صال
علــی اکبــر  نشــانی محــل اقامــت: اصفهــان خ 
ــاختمان  ــارم س ــارراه چه ــش چه ــیم نب ــی س ب
یگانــه   محکــوم به:بــه موجــب رای شــماره 
250تاریــخ95/5/19 حــوزه 53 حقوقی   شــورای 
حــل اختــاف شهرســتان اصفهــان کــه قطعیــت 
یافتــه اســت.محکوم علیــه محکــوم اســت 
به:پرداخــت مبلــغ 50/000/000پنجــاه میلیــون 
ــک  ــت اصــل خواســته و 1/225/000 ی ــال باب ری
میلیــون و دویســت و بیســت و پنــج  هــزار ریــال 
بابــت هزینــه دادرســی و یکصــد و بیســت هــزار 
ریــال بابــت نشــر آگهــی و حــق الوکالــه وکیــل 
طبــق تعرفــه قانونــی و خســارت تاخیــر در تادیــه 
ــوف 94/11/1  ــک موص ــید چ ــر رس ــخ س از تاری
ــه  ــوم ل ــم در حــق محک ــخ اجــرای حک ــا تاری ت
و نیــم عشــر اجــرای احــکام. مــاده 34 قانــون 
اجــرای احــکام: همیــن کــه اجرائیــه بــه محکــوم 
علیــه ابــاغ شــد، محکــوم علیــه مکلــف اســت 
ظــرف مــدت ده روز مفــاد آن را بــه موقــع اجــرا 
بگــذارد یــا ترتیبــی بــرای پرداخــت محکــوم بــه 

بدهــد یــا مالــی معرفــی کنــد کــه اجــرای حکــم 
ــد و  ــر باش ــه از آن میس ــوم ب ــتیفاء محک و اس
ــاد  ــه اجــرای مف ــادر ب ــی کــه خــود را ق در صورت
اجرائیــه ندانــد، بایــد ظــرف مهلــت مزبــور 
صــورت جامــع دارایــی خــود را بــه قســمت اجــرا 
تســلیم کنــد و اگــر مالــی نــدارد، صریحــا اعــام 

ــف  ــماره12106/ م ال نماید.ش
دفتــر شــعبه 53 مجتمــع شــماره ســه  شــورای 

حــل اختــاف شهرســتان اصفهــان

اخطار اجرایی
ــام  ــن ن ــام: حس ــه: ن ــوم علی ــخصات محک مش
ــغل :  ــر ش ــدر: جعف ــام پ ــی ن ــی : بابائ خانوادگ
آزاد    نشــانی محــل اقامــت: مجهــول المــکان 
ــام  ــا    ن ــه: نام:علیرض ــوم ل ــخصات محک مش
خانوادگی:نــوری نــام پــدر : زیــن العابدیــن 
اقامــت:  محــل  نشــانی  آزاد     : شــغل 
گاراژ  پرتــو  خ  جدیــد  شــاهپور   – اصفهــان 
ــماره  ــب رای ش ــه موج ــوم به:ب ــو  محک کاوه ن
02849-950تاریــخ95/12/24 حــوزه 14شــورای 
حــل اختــاف شهرســتان اصفهــان کــه قطعیــت 
یافتــه اســت.محکوم علیــه محکــوم اســت بــه:
ــت  ــال باب ــون ری ــت میلی ــغ بیس ــت مبل پرداخ
ــرض  ــده ق ــه عه ــه شــماره 31521 ب وجــه حوال
مبلــغ  و  الشــهداء  ســید  وران  یــا  الحســنه 
ــال  ــزار ری ــاد ه ــیصد و هفت ــون و س ــک میلی ی
ــی  ــر آگه ــه نش ــی و هزین ــه دادرس ــت هزین باب
ــم  ــخ تقدی ــه از تاری ــر تادی ــه و تاخی ــق تعرف طب
ــق  ــول در ح ــت وص ــت 95/11/4 لغای دادخواس
محکــوم لــه و نیــم عشــر حــق االجــرا. مــاده 34 
قانــون اجــرای احــکام: همیــن کــه اجرائیــه بــه 
محکــوم علیــه ابــاغ شــد، محکــوم علیــه مکلف 
اســت ظــرف مــدت ده روز مفــاد آن را بــه موقــع 
اجــرا بگــذارد یــا ترتیبــی بــرای پرداخــت محکوم 
ــه اجــرای  ــد ک ــی کن ــی معرف ــا مال ــد ی ــه بده ب
حکــم و اســتیفاء محکــوم بــه از آن میســر 
باشــد و در صورتــی کــه خــود را قــادر بــه اجــرای 
مفــاد اجرائیــه ندانــد، بایــد ظــرف مهلــت مزبــور 
صــورت جامــع دارایــی خــود را بــه قســمت اجــرا 
تســلیم کنــد و اگــر مالــی نــدارد، صریحــا اعــام 

ــف ــماره12095/ م ال نماید.ش
ــورای  ــماره دو  ش ــع ش ــعبه 14 مجتم ــر ش دفت

ــان ــتان اصفه ــاف شهرس ــل اخت ح

اخطار اجرایی
مشــخصات محکــوم علیــه: نــام: ولــی هللا نــام 
ــانی  ــتجردی    نش ــریفیان دس ــی : ش خانوادگ
ــخصات  ــکان مش ــول الم ــت: مجه ــل اقام مح
محکــوم له: نام:ســمیه    نــام خانوادگی:تیموری  
ــان خ آتشــگاه خ  ــت: اصفه نشــانی محــل اقام
نبــوی منــش ســاختمان دانیــال طبقــه اول 
زنــگ دوم    محکــوم به:بــه موجــب رای شــماره 
ــل  ــورای ح ــوزه 27ش ــخ95/11/17 ح 1033تاری
اختــاف شهرســتان اصفهــان کــه قطعیــت یافته 
اســت.محکوم علیــه محکــوم اســت به:پرداخــت 
مبلــغ 44/000/000  ریــال بابــت اصــل خواســته و 
ــال بابــت هزینــه دادرســی  مبلــغ 2/070/000  ری
ــید  ــر رس ــخ س ــه از تاری ــر تادی ــارت تاخی و خس
و   94/10/24 مــورخ   106393 شــماره  چــک 
ــرای  ــخ اج ــا تاری ــورخ 96/10/26 ت 106394  م
ــم عشــر حــق  ــه و نی ــوم ل ــم در حــق محک حک
االجــرا در حــق دولــت.  مــاده 34 قانــون اجــرای 
احــکام: همیــن کــه اجرائیــه بــه محکــوم علیــه 
ابــاغ شــد، محکــوم علیــه مکلــف اســت ظــرف 
مــدت ده روز مفــاد آن را بــه موقــع اجــرا بگــذارد 
یــا ترتیبــی بــرای پرداخــت محکــوم بــه بدهــد یا 
مالــی معرفــی کنــد کــه اجــرای حکم و اســتیفاء 
محکــوم بــه از آن میســر باشــد و در صورتــی کــه 
خــود را قــادر بــه اجــرای مفــاد اجرائیــه ندانــد، 
بایــد ظــرف مهلــت مزبــور صــورت جامــع دارایــی 
ــر  ــد و اگ ــه قســمت اجــرا تســلیم کن خــود را ب

مالــی نــدارد، صریحــا اعــام نمایــد.
شماره12072/ م الف 

ــورای  ــماره دو ش ــع ش ــعبه 27 مجتم ــر ش دفت
ــان ــتان اصفه ــاف شهرس ــل اخت ح

اجرائیه
ــماره  ــه: 9610426796200063 ش ــماره اجرائی ش
شــماره   9509986796201556N پرونــده: 
تنظیــم:  951572تاریــخ   : شــعبه  بایگانــی 
ــف  ــه ردی ــوم ل ــخصات محک 1396/04/17 مش
1 نــام :اســماعیل   نــام خانوادگــی : جمــال 
حســن الشــکرجی  نــام پــدر: جمــال     نشــانی: 
ــم  ــو ش ناظ ــدرس ک ــان خ م ــان – اصفه اصفه
ــخصات  ــوم پ 34 ط 2 مش ــی س ــش فرع نب
ــام  ــا     ن ــام: رض ــف 1- ن ــه ردی ــوم علی محک
ــد     ــی احم ــدر: عل ــام پ ــددی  ن ــی : م خانوادگ
نشــانی: مجهــول المــکان مشــخصات نماینــده 
ــه /محکــوم  ــی محکــوم ل ــم مقــام قانون ــا قائ ی
علیــه نــام : نســیم  نــام خانوادگــی : ایــزدی  نام 
ــان –  ــان – اصفه ــدر : جمــال  نشــانی : اصفه پ
اصفهــان خ مشــتاق اول خ ابوالحســن اصفهانــی 
ابتــدای شــهدای خواجــو مابییــن ک 12 و 14 ط 
فوقانــی ســوپر قائــم  نــوع رابطه : وکیــل محکوم 
ــن  ــال حس ــماعیل جم ــم اس ــوم له ــه / محک ل
الشــکرجی  محکــوم بــه: بســمه تعالــی بموجب 
در خواســت اجــرای حکــم مربوطــه بــه شــماره 
9610096796200342و شــماره دادنامــه مربوطــه 
9609976796200528  محکــوم علیــه محکــوم 
اســت به پرداخــت مبلــغ 25/000/000 ریــال بابت 
ــره  ــه فق ــه خواســته وجــه ی اصــل خواســته )ب
چــک بــه شــماره 443911 مــورخ 95/12/2 ( و 
پرداخــت مبلــغ 1/585/000 ریــال بابــت هزینــه 
ــه  ــق تعرف ــل طب ــه وکی ــق الوکال ــی و ح دادرس
قانونــی و خســارت تاخیــر در تادیــه از تاریخ ســر 
رســید چــک 95/12/2 تــا تاریــخ اجــرای حکــم 
در حــق محکــوم لــه بــا احتســاب پرداخــت نیــم 
عشــر دولتــی.   محکــوم علیــه مکلــف اســت از 

ــاد  ــرف ده روز مف ــه : 1- ظ ــاغ اجرائی ــخ اب تاری
آنــرا بموقــع اجــرا گــذارد ) مــاده34 قانــون 
اجــرای احــکام مدنــی( .2- ترتیبــی بــرای 
پرداخــت محکــوم بــه بدهــد . 3- مالــی معرفی 
کنــد کــه اجــرا حکــم و اســتیفا محکــوم بــه از آن 
میســر باشــد. چنانچــه خــود را قــادر بــه اجــرای 
مفــاد اجراییــه ندانــد بایــد ظــرف ســی روز کلیــه 
امــوال خــود را شــامل تعــداد یــا مقــدار و قیمــت 
ــه طــور  ــول ، ب ــر منق ــول و غی ــوال منق همــه ام
مشــروح مشــتمل بــر میــزان وجــوه نقــدی کــه 
ــزد بانکهــا و موسســات مالــی  ــه هــر عنــوان ن ب
ــراه  ــه هم ــا خارجــی دارد ب ــی ی ــاری ایران و اعتب
ــه  ــور و کلی ــابهای مذک ــق حس ــخصات دقی مش
اموالــی کــه او بــه هــر نحــو نــزد اشــخاص ثالــث 
دارد و کلیــه مطالبــات او از اشــخاص ثالــث ونیز 
ــر  ــوع تغیی ــر ن ــاالت و ه ــل و انتق ــت نق فهرس
دیگــر در امــوال مذکــور از زمــان یــک ســال  قبــل 
از طــرح دعــوای اعســار بــه ضمیمــه دادخواســت 
اعســار بــه مقــام قضائــی ارائــه نمایــد واال بــه در 
ــاز داشــت مــی شــود)  ــه ب خواســت محکــوم ل
ــت  ــرای محکومی ــوه اج ــون نح ــواد 8و3 قان م
ــه  ــوم علی ــودداری محک ــی 1394(  .4- خ مال
از اعــام کامــل صــورت امــوال بــه منظــور فــرار از 
اجــرای حکــم ، حبــس تعزیــری در جــه هفــت 
را در پــی دارد. ) مــاده 34 قانــون اجــرای احکام 
مدنــی و مــاده 20 ق.م.ا و مــاده 16 قانــون نحــوه 
ــال  ــی 1394( 5- انتق ــت مال ــرای محکومی اج
مــال بــه دیگــری بــه هــر نحــو بــا انگیــزه فــرار 
ــوال  ــده ام ــه باقیمان ــه نحــوی ک ــن ب از ادای دی
ــب  ــد موج ــی نباش ــون کاف ــت دی ــرای پرداخ ب
مجــازات تعزیــری درجــه شــش یــا جــزای 
ــردو  ــا ه ــه ی ــوم ب ــف محک ــادل نص ــدی مع نق
ــون نحــوه  ــاده 21 قان ــی شــود. ) م مجــازات م
اجــرای محکومیــت مالــی 1394(. 6- چنانچــه 
ــه  ــی روز ارائ ــت س ــس از مهل ــوال پ ــورت ام ص
شــود آزادی محکــوم علیــه از زنــدان منــوط 
ــه یــا تودیــع وثیقــه یــا  بــه موافقــت محکــوم ل
ــد  ــه خواه ــوم علی ــط محک ــل توس ــی کفی معرف
ــون نحــوه اجــرای  ــاده 3 قان ــود.) تبصــره 1 م ب

ــی 1394(  ــت مال محکومی
شماره: 12063/ م الف  

منشــی شــعبه 32 حقوقــی شــورای حــل 
اختــاف اصفهــان )مجتمــع شــماره یــک(     

اجرائیه
ــماره  ــه: 9610426796200066 ش ــماره اجرائی ش
پرونــده: 9509986796201132 شــماره بایگانــی 
شــعبه : 951146تاریــخ تنظیــم: 1396/04/17 
ــال    ــام :کم ــف 1 ن ــه ردی ــوم ل مشــخصات محک
ــدر:  ــام پ ــان  ن ــی : حاجــی کریمی ــام خانوادگ ن
ــان خ  ــان – اصفه ــه     نشــانی: اصفه ــض ال فی
نشــاط ک مســجد قصــر منشــی ش لیانــی پ 
11 مشــخصات محکــوم علیهــم ردیــف 1- نــام: 
ــام  ــدی ن ــی : عاب ــام خانوادگ ــد رضــا     ن محم
پــدر: علــی    نشــانی: مجهــول المــکان 2- نــام 
: رامیــن نــام خانوادگــی : ارج نــام پــدر : احمــد 
نشــانی : مجهــول المــکان محکــوم بــه: بســمه 
تعالــی بموجــب در خواســت اجــرای حکــم 
بــه شــماره 9610096796200345 و  مربوطــه 
شــماره دادنامــه مربوطــه 9509976796202312 
محکــوم علیــه هــا بــه صــورت تضامنــی محکــوم 
ــال  ــغ 25/000/000 ری ــت مبل ــه پرداخ ــتند ب هس
بابــت اصــل خواســته وجــه یــک فقــره چــک بــه 
شــماره 967095 مــورخ 94/4/28( و پرداخــت 
مبلــغ 1/565/000 ریــال بابــت هزینــه دادرســی و 
ــه از تاریــخ ســر رســید  ــر در تادی خســارت تاخی
چــک موصــوف تــا تاریــخ اجــرای حکــم در حــق 
محکــوم لــه بــا احتســاب پرداخــت نیــم عشــر 
دولتــی .محکــوم علیــه مکلــف اســت از تاریــخ 
ابــاغ اجرائیــه : 1- ظــرف ده روز مفــاد آنــرا 
ــون اجــرای  ــاده34 قان ــذارد ) م ــع اجــرا گ بموق
ــت  ــرای پرداخ ــی ب ــی( .2- ترتیب ــکام مدن اح
ــد  ــی کن ــی معرف ــد . 3- مال ــه بده ــوم ب محک
ــه از آن  ــوم ب ــتیفا محک ــم و اس ــرا حک ــه اج ک
میســر باشــد. چنانچــه خــود را قــادر بــه اجــرای 
مفــاد اجراییــه ندانــد بایــد ظــرف ســی روز کلیــه 
امــوال خــود را شــامل تعــداد یــا مقــدار و قیمــت 
ــه طــور  ــول ، ب ــر منق ــول و غی ــوال منق همــه ام
مشــروح مشــتمل بــر میــزان وجــوه نقــدی کــه 
ــزد بانکهــا و موسســات مالــی  ــه هــر عنــوان ن ب
ــراه  ــه هم ــا خارجــی دارد ب ــی ی ــاری ایران و اعتب
ــه  ــور و کلی ــابهای مذک ــق حس ــخصات دقی مش
اموالــی کــه او بــه هــر نحــو نــزد اشــخاص ثالــث 
دارد و کلیــه مطالبــات او از اشــخاص ثالــث ونیز 
فهرســت نقــل و انتقــاالت و هــر نوع تغییــر دیگر 
ــل از  ــال  قب ــک س ــان ی ــور از زم ــوال مذک در ام
طــرح دعــوای اعســار بــه ضمیمــه دادخواســت 
ــه  ــد واال ب ــه نمای ــی ارائ ــام قضائ ــه مق اعســار ب
در خواســت محکــوم لــه بــاز داشــت مــی شــود) 
ــت  ــرای محکومی ــوه اج ــون نح ــواد 8و3 قان م
ــه  ــوم علی ــودداری محک ــی 1394(  .4- خ مال
از اعــام کامــل صــورت امــوال بــه منظــور فــرار از 
اجــرای حکــم ، حبــس تعزیــری در جــه هفــت 
را در پــی دارد. ) مــاده 34 قانــون اجــرای احکام 
مدنــی و مــاده 20 ق.م.ا و مــاده 16 قانــون نحــوه 
ــال  ــی 1394( 5- انتق ــت مال ــرای محکومی اج
مــال بــه دیگــری بــه هــر نحــو بــا انگیــزه فــرار 
ــوال  ــده ام ــه باقیمان ــه نحــوی ک ــن ب از ادای دی
ــب  ــد موج ــی نباش ــون کاف ــت دی ــرای پرداخ ب
مجــازات تعزیــری درجــه شــش یــا جــزای 
ــردو  ــا ه ــه ی ــوم ب ــف محک ــادل نص ــدی مع نق
ــون نحــوه  ــاده 21 قان ــی شــود. ) م مجــازات م
اجــرای محکومیــت مالــی 1394(. 6- چنانچــه 
ــه  ــی روز ارائ ــت س ــس از مهل ــوال پ ــورت ام ص
شــود آزادی محکــوم علیــه از زنــدان منــوط 
ــه یــا تودیــع وثیقــه یــا  بــه موافقــت محکــوم ل
ــد  ــه خواه ــوم علی ــط محک ــل توس ــی کفی معرف
ــون نحــوه اجــرای  ــاده 3 قان ــود.) تبصــره 1 م ب

ــی 1394(  ــت مال محکومی
شماره: 12108/ م الف  

منشــی شــعبه 32 حقوقــی شــورای حــل 
اختــاف اصفهــان )مجتمــع شــماره یــک(    
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کوتاه اخبار 

خط قرمز روی نام قلیانی های 
فوتبال

چنــد فوتبالیســت لیــگ برتــری بــا نظــر فدراســیون فوتبال 
و ســازمان لیــگ از عقــد قــرارداد بــا تیم هــای لیــگ 
ــد  ــل جدی ــه فص ــود اینک ــا وج ــده اند. ب ــع ش ــری من برت
مســابقات لیــگ برتــر رســما از امــروز آغــاز خواهــد شــد، 
ــته اند  ــران نتوانس ــال ای ــان فوتب ــدادی از بازیکن ــوز تع هن
ــاره  ــن ب ــد. در ای ــا کنن ــرارداد امض ــدی ق ــگاه جدی ــا باش ب
ــد  ــرای عق ــت ها ب ــدادی از فوتبالیس ــود تع ــه می ش گفت
قــرارداد بــا باشــگاه جدیــد نیــاز بــه تعهــد و مجــوز مدیــران 
حقوقــی و رده بــاالی فوتبــال ایــران دارنــد. گفتــه می شــود 
ایــن موضــوع بــرای برخــی فوتبالیســت هایی در نظــر گرفتــه 
شــده کــه ســیگار و قلیــان می کشــند و آن هــا بــرای ثبــت 
ــیون  ــد از فدراس ــری بای ــگ برت ــای لی ــا تیم ه ــرارداد ب ق
مجــوز بگیرنــد. در بیــن بازیکنانــی کــه گفتــه می شــود در 
ــد  ــان از عق ــت محروم ــان در فهرس ــی نامش ــرایط کنون ش
قــرارداد تــا گرفتــن مجــوز قــرار دارد، نــام فوتبالیســت های 

ــورد. میــزان ــم می خ ــه چش ــم ب ــاخصی ه ش

»90« با دکور جدید می آید
ــا شــروع  ــد برنامــه »90« همزمــان ب پخــش ســری جدی
لیــگ هفدهــم و در هفتــه آینــده، منــوط بــه آمــاده بــودن 
ــل  ــر دو فص ــا ه ــه »90« تقریب ــود. برنام ــد ب ــور خواه دک
ــور  ــر در دک ــه تغیی ــرا از جمل ــی در اج ــا تغییرات ــار ب یک ب
روبــه رو می شــود. ایــن برنامــه کــه فصــل گذشــته از 
دکــور جدیــد خــود رونمایــی کــرد، ایــن بــار هــم در تــدارک 

ــد اســت.  ــور جدی ســاخت دک
میرطالــب  امیرحســین  توســط   »90« جدیــد  دکــور 
ــرات  ــه مناظ ــور برنام ــرای دک ــی و اج ــرا طراح ــه اخی ک
کاندیداهــای دوازدهمیــن دوره انتخابــات ریاســت جمهــوری 
ــن  ــده داشــت، ســاخته می شــود؛ او پیــش از ای ــر عه را ب
هــم دکــور برنامــه »90« را طراحــی و اجــرا کــرده اســت. 
پخــش برنامــه »90« از خردادمــاه 96 و همزمــان بــا اتمــام 
ــه  ــنبه هفت ــید و از دوش ــان رس ــه پای ــانزدهم ب ــگ ش لی
ــی رود.  ــن م ــه روی آنت ــد ب ــگ جدی ــروع لی ــا ش ــده ب آین
محمدحســین میثاقــی، رضــا یوســفیان، حامــد راســتگو، 
ــه  ــرب از جمل ــدرام ع ــک و پ ــا تاجی ــری، نیم ــادر امی به
گزارشــگرانی هســتند کــه در ســری جدیــد برنامــه »90« بــا 
ــق  ــه طب ــن برنام ــد. ای ــکاری دارن ــادل فردوســی پور هم ع
روال گذشــته هــر دوشــنبه ها ســاعت 22:30 پــس از خبــر 
ــن مــی رود و  ــه روی آنت شــبانگاهی شــبکه ســه ســیما ب
بــه تحلیــل و بررســی مســابقات لیــگ برتــر بــا آیتم هــای 

ــت. ورزش 3 ــد پرداخ ــژه خواه وی

اجاره 70 میلیون تومانی آزادی
بــه گفتــه مدیــر عامــل شــرکت توســعه و نگهــداری 
ــم  ــرای دو تی ــن آزادی ب ــای زمی ــی اجاره به ــن ورزش اماک
ــاال ۷0  ــم احتم ــگ هفده ــتقالل در لی ــپولیس و اس پرس
میلیــون خواهــد بــود. مصطفــی مدبــر گفــت: امــا معمــوال 
بــرای هــر فصــل رقــم جدیــد بــا ۱0 درصــد افزایــش اعــالم 
ــا  ــه تقریب ــت ک ــوان گف ــاب می ت ــن حس ــا ای ــود. ب می ش
ــپولیس و  ــم پرس ــرای دو تی ــازه آزادی ب ــون اج ۷0 میلی

ــود. گل ــد ب ــتقالل خواه اس

کوتاه اخبار 
 جوالن پولدارها 

در تیم ملی تیر و کمان
مســابقه انتخابــی تیــم ملی تیــر و کمــان در رده ســنی جوانان 
ــادی  ــه حاشــیه های زی ــزار شــد ک ــی برگ ــان در حال و نوجوان
ــم  ــه اردوی تی ــداران دعوت شــده ب ــال داشــت و کمان ــه دنب ب
ملــی بــرای شــرکت در اردوی کــره جنوبــی بایــد ۴ هــزار دالر 
پرداخــت کننــد. مســابقه انتخابــی تیــم ملــی تیروکمــان در 
رده ســنی جوانــان و نوجوانــان در حالــی روز چهارشــنبه هفتــه 
ــود در  گذشــته در ســایت تیروکمــان برگــزار شــد کــه قــرار ب
پایــان ایــن رقابت هــا نفــرات برتــر پــس از دریافــت حکــم و 
مــدال بــه تیــم ملــی دعــوت شــوند؛ امــا بــه دلیــل تاریکــی 
هــوا مســابقات در مرحلــه یک چهــارم نهایــی نیمــه کاره 
برگزارکننــده  مســئوالن  نابــاوری  کمــال  در  و  شــد  رهــا 
اعــالم کردنــد کــه هشــت نفــر برتــر راه یافتــه بــه تیــم ملــی 
ــل  ــب و قاب ــکات عجی ــر از ن ــی دیگ ــدند! یک ــخص ش مش
بررســی رقابت هــای انتخابــی ســنی رده جوانــان و نوجوانــان 
درخواســت فدراســیون از خانواده هــا بــرای پرداخــت ۴ هــزار 
دالر معــادل ۱۵ میلیــون تومــان بــرای حضــور در اردوی تیــم 
ملــی در کــره  جنوبــی اســت کــه بــه نظــر می رســد فدراســیون 
بــه کمانــداران جــوان و نوجــوان کــه قصــد شــرکت در انتخابی 
ــرای حضــور  ــه ب ــود ک ــرده ب ــالم ک ــی را داشــتند، اع ــم مل تی
ــا  ــد. در اینج ــت کنن ــغ را پرداخ ــن مبل ــد ای ــن اردو بای در ای
مشــخص نیســت تکلیــف یــک کمانــدار مســتعد شهرســتانی 
کــه خانــواده اش چنیــن پولــی را نــدارد، چیســت و آیــا فقــط 
پولدارهــا بایــد شــانس حضــور در اردوی تیــم ملــی را داشــته 
ــغ از  ــن مبل ــه ای ــه ک ــر فدراســیون گفت ــد دبی باشــند؟ هرچن
داوطلبــان حضــور در اردوی تیــم ملــی گرفتــه می شــود، امــا 
برخــی از مربیــان ادعــای دیگــری دربــاره ایــن مســدله دارند. 
دبیــر فدراســیون گفتــه اگــر شــرایط مالی فدراســیون مســاعد 
ــه  ــود. البت ــه نمی ش ــر گرفت ــرات برت ــه ای از نف ــد، هزین باش
ــارم  ــه یک چه ــابقات در مرحل ــی مس ــت وقت ــخص نیس مش
ــه می خواهــد  نهایــی نیمــه کاره رهــا شــده، فدراســیون چگون

ــد. خبــر فارســی ــاب کن ــا را انتخ برترین ه

 اصفهان، میزبان سومین اردوی 
تیم ملی هندبال

ســومین اردوی تیــم ملــی هندبــال از ۱۱ تــا ۱3 مردادمــاه بــا 
ــالل  ــود. ج ــزار می ش ــان برگ ــن در اصفه ــوت از ۱۸ بازیک دع
ــد مســعودی، میــالد مســائلی  ــی، امیــن کاظمــی، وحی کیان
و فرهــاد شــفیعی، بازیکنــان اصفهانــی دعوت شــده بــه ایــن 
ــین  ــور، افش ــی حیدرپ ــراه مجتب ــه هم ــه ب ــتند ک اردو هس
ــرداد  ــی زاده، مه ــم مؤمن ــفی نژاد، رحی ــن یوس ــی، امی صادق
صمصامــی، احســان ابوئــی، ســجاد نــدری، محمــد قاســمی، 
مهــدی بیجــاری، ســالمان بربــط، محمــد سیاوشــی و علــی 
ــی:  ــد پرداخــت. اســامی کادر فن ــه تمریــن خواهن رحیمــی ب
ــی:  ــهداد مرتج ــان(، ش ــرمربی )اصفه ــی: س ــا حبیب علیرض
مربــی دروازه بان هــا )اصفهــان(، تیمــور درزابــی: سرپرســت، 

ــی بخشــی: ماســاژور. ایمنــا عل

A.Galandari@eskimia.ir
اصغر قلندریگروه ورزش

بــه اعتقــاد بیشــتر کارشناســان ورزش اســتان در 
ســایه مدیریــت شایســته و خــوب جــواد شــیرانی، 
رئیــس هیئــت و اداره امــور ورزش کارگران اســتان 
ــام  ــتان در تم ــن اس ــری ای ــان، ورزش کارگ اصفه
بــه موفقیت هــای  و  زمینه هــا متحــول شــده 
فراوانــی دســت یافتــه اســت کــه بــا ارزش تریــن 
ــور  ــت و اداره ام ــن هیئ ــوان برتری ــب عن آن، کس
ورزش کارگــری کشــور از ســوی فدراســیون ورزش 
کارگــری وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی ایــران 

اســت. 
ــر  ــتان ب ــران اس ــور ورزش کارگ ــت و اداره ام هیئ
ــال 96  ــی س ــه ورزش ــم تدوین یافت ــاس تقوی اس
ورزش  زیرســاختارهای  حوزه هــای  تمامــی  در 
انقالبــی کارگــران خــود در ورزش اســتان، گام هــای 
مثبــت فراوانــی برداشــته و از تشــویق و تجلیــل از 
ترغیــب کارگــران بــه ورزش غافــل نمانــده اســت. 
در همیــن راســتا پــس از تجلیــل از کارگــران 
ــی  ــی، ط ــدال آور در مســابقات کشــوری و جهان م
ــد  ــرکت واح ــای ورزش ش ــمی از برترین ه مراس
اتوبوســرانی اســتان اصفهــان و حومــه نیــز تجلیــل 

ــه عمــل آمــد.  ب

در ایــن مراســم کــه بــا حضــور آقایــان محمدعلــی 
ــر ریاحــی  ــر عامــل، علیرضــا تاجمی احمــدی مدی
ورزش  مدیــر  رفیعــی  اداری مالــی،  معــاون 
ســازمان اتوبوســرانی اصفهــان و جمعــی از مدیران 
و ورزشــکاران در روز سه شــنبه ســوم مردادمــاه 
ــا اهــداء  جــاری در محــل شــرکت برگــزار شــد، ب
ــران  ــای کارگ ــان و برترین ه ــر از قهرمان ــوح تقدی ل

ــل شــد. ــن شــرکت تجلی ای
 تیم های والیبال )الف و ب( شرکت 

واحد اتوبوسرانی
ــف و ب(  ــال )ال ــای والیب ــم از تیم ه ــن مراس در ای
ــن دوم و  ــده عناوی شــرکت واحــد اتوبوســرانی دارن
ســوم مســابقات شــهرداری اصفهــان آقایــان: حمید 
ــدگان  ــدوی الحســینی برگزی ــد ف ــری و مجی جعف
ــابقات  ــان در مس ــهرداری اصفه ــب ش ــم منتخ تی
والیبال کالن شــهرهای کشــور، حســن گل شــیرازی 
و رضــا قدرتــی اعضــای تیــم شــهرداری اصفهــان 
ــال  ــابقات فوتس ــی در مس ــام قهرمان ــده مق دارن
مدیــر  رفیعــی  احمــد  کالن شــهرهای کشــور، 
دارنــده  اصفهــان  اتوبوســرانی  ورزش ســازمان 
مــدال طــالی کاراتــه بزرگســاالن کشــور در ســبک 
ــه  ــی کارات ــابقات بین الملل ــین و داور مس کیوکوش
ــفندیاری  ــی اس ــال 96، مصطف ــتان در س گرجس

دارنــده مقــام اول مســابقات کاراتــه کشــور در 
ســبک شــوتوکان فــودوکان، محمدعلــی ســاعدی 
دارنــده مــدال نقــره مســابقات کشــتی آزاد اســتان 
ــام اول  ــده مق ــری دارن ــد مظاه ــان، محم اصفه
مســابقات تنیــس روی میــز شــهرداری اصفهــان 
رقابت هــای  در  اســتان  شایســته  نماینــده  و 
ــده  ــی دارن ــعادت امین ــران، س ــهرهای ای کالن ش
مقــام ســوم مســابقات تنیــس روی میــز مناطــق 
پانزده گانــه شــهرداری اصفهــان و نماینــده اســتان 
ــر دری،  ــور، اکب ــهرهای کش ــای کالن ش در رقابت ه
ــه  ــری ب ــا خی ــینی و امیررض ــد حس ــید حمی س
ــا ســوم شــنای  ــن اول ت ــدگان عناوی ــب دارن ترتی
ــا حضــور مدیــران  قهرمانــی شــهرداری اصفهــان ب
ارشــد و کارکنــان ســازمان اتوبوســرانی تجلیــل بــه 

عمــل آمــد.
 برنامه  ثابت ورزش هفتگی

ــی  ــهدی، عل ــی مش ــان: مرتض ــن از آقای همچنی
هادیــان  نــادر  و  قرنفلــی  مرتضــی  رمضانــی، 
بــه پــاس حضــور مســتمر در ورزش کارگــری، 
حمیــد چلویــی و بهمــن فدایــی مربیــان فوتبــال 
ــال و  ــه ســبب حضــور فع ســازمان اتوبوســرانی ب
ــای  ــت تیم ه ــری و هدای ــر مربیگ ــتمر در ام مس
ــد.  ــه عمــل آم ــر ب تحــت پوشــش ســازمان تقدی

اتوبوســرانی  اینکــه مدیــر ورزش  بــه  مضــاف 
ــن  ــان از ورزشــکاران و تیم هــای ورزشــی ای اصفه
ســازمان کــه در تمامــی مســابقات کارگران اســتان 
ــن  ــب عناوی ــه کس ــتند و ب ــگ داش ــور پررن حض
ــر  ــد، تقدی ــدا کردن ــت پی ــی دس ــف ورزش مختل
کــرد و طــی ســخنانی گفــت: در مســابقات جــام 
رمضــان امســال کــه بعــد از افطــار بــه مــورد اجــرا 
ــا دو  ــا دو تیــم و ب ــال ب درمی آمــد، در رشــته والیب
ــای  ــال در رقابت ه ــم فوتس ــال و دو تی ــم فوتب تی
ــرکت  ــان ش ــران اصفه ــهرداری و کارگ ــران ش کارگ
داشــتیم و بــه کســب عناویــن خوبــی دســت 
یافتیــم. وی خاطرنشــان کــرد: برنامه هــای ثابــت 
ــم  ــرا درمی آوری ــه اج ــان ب ــرای کارکن ــی را ب هفتگ
ــتخرهای  ــنا در اس ــه ش ــار جلس ــامل چه ــه ش ک
ــران اســت و  ــه، فجــر ســپاه و کارگ ســلمان، نمون
چهــار جلســه تمریــن فوتســال در ســالن های 
شــهدای قائمیــه، گل نرگــس و دو جلســه در 
ســالن ورزشــگاه شــماره 2 قــدس اصفهــان، 

ــخصی  ــاع ش ــه و دف ــات کارات ــه تمرین ــه جلس س
در ســالن اختصاصــی ورزش کاراتــه ورزشــگاه 
تختــی اصفهــان، یــک جلســه تمرین تنیــس روی 
ــتقبال  ــه از اس ــوردی ک ــه کوهن ــک جلس ــز و ی می
شــایانی برخــوردار گشــته بــرای همــکاران در نظــر 
گرفته ایــم تــا بــه اهــداف سالم ســازی روح و 
جســم کارکنــان ســازمان اتوبوســرانی دســت یابیم.

احمــد رفیعــی، مدیــر ورزش ســازمان اتوبوســرانی 
ــد  ــرکت واح ــی ش ــابقات داخل ــه مس ــان ب در پای
اتوبوســرانی طــی یــک ســال گذشــته اشــاره کــرد و 
افــزود: یــک دوره مســابقه شــنا، دو دوره مســابقه 
ــک  ــی، ی ــابقه طناب کش ــدازی، دو دوره مس تیران
ــس  ــابقه تنی ــال، دو دوره مس ــابقه والیب دوره مس
روی میــز، یــک دوره مســابقه خانوادگــی بولینــگ 
ــن  ــه اماک ــاغل ب ــنل ش ــدان پرس ــی فرزن و معرف
ــرد و  ــه عملک ــاد از جمل ــف زی ــا تخفی ــی ب ورزش
ــی  ــوزه ورزش ــن ح ــاله ای ــک س ــای ی فعالیت ه

ــوده اســت. ب

در ادامه فعالیت های راهبردی ورزش کارگری صورت گرفت:

تجلیل از برترین های ورزش 
شرکت واحد اتوبوسرانی

ــا فــوالد  برانکــو ایوانکوویــچ در نشســت خبــری قبــل از دیــدار ب
ــن فصــل اعــالم  ــدای فصــل گذشــته و ای خوزســتان گفــت: ابت
کــردم کــه چــه اهدافــی داریــم. هدفمــان ایــن اســت کــه بیشــتر 
ــا  ــم. م ــب کنی ــی را کس ــترین قهرمان ــم و بیش ــا را ببری بازی ه
پرســپولیس هســتیم و طبیعــی اســت کــه بیشــترین فشــار روی 
ماســت. برانکــو ادامــه داد: اگرچــه زمــان آماده ســازی تیــم کــم 
ــی خوشــحالیم کــه فصــل آغــاز شــده اســت. همیشــه  ــود ول ب
تجربــه مــن می گویــد کــه اولیــن بــازی در خانــه و در حالــی کــه 
شــما گزینــه قاطــع قهرمانــی هســتید، بســیار ســخت اســت. اگر 
شــما لیگ هــای دیگــر را هــم دنبــال کنیــد، می بینیــد کــه اولیــن 
ــار  ــارها فش ــن فش ــه ای ــون همیش ــری دارد؛ چ ــا غافلگی بازی ه
ــد  ــه همیــن دلیــل حتــی پیــش می آی طاقت فرســایی اســت؛ ب
ــا  ــد. فوالدی ه ــی می کنن ــای بزرگ ــف کاره ــای ضعی ــه تیم ه ک

پارســال یــک امتیــاز از مــا گرفتنــد و در بــازی برگشــت هــم در 
آخریــن دقایــق بــا گل وحیــد امیــری بردیــم. 

ــات  ــه در تمرین ــی ک ــار طارم ــاره رفت ــپولیس درب ــرمربی پرس س
ــبتا  ــرد نس ــت و عملک ــور نداش ــپولیس حض ــازی پرس آماده س
ضعیــف او در بــازی ســوپرجام و در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه آیا 
تنبیهــی بــرای او در نظــر می گیــرد یــا نــه، اظهــار کــرد: پارســال 
قــرارداد طارمــی و رامیــن رضاییــان تمــام شــده بــود و طبیعتــا بــا 
ــی در  باشــگاه های دیگــر مذاکــره داشــتند کــه حــق هــر بازیکن
هــر جــای دنیاســت. بــه آن هــا گفتیــم کــه اگــر از شــرایط موجــود 
راضــی نبودیــد، می توانیــد برگردیــد و هیــچ وظیفــه ای در قبــال 
باشــگاه نداشــتند. دلیلــی بــرای جریمــه کــردن طارمــی وجــود 
ــر ناراضــی اســت  ــه اگ ــم ک ــه او اجــازه دادی ــا ب ــدارد؛ چــون م ن

بــرود؛ چــون مــا نیــازی بــه بازیکــن ناراضــی نداریــم. ایســنا

شــرایط لیــگ برتــر وزنه بــرداری همچنــان خــوب نیســت 
و اعــزام برون مــرزی و تعویــق زمــان آغــاز لیــگ هــم فعــال 

نتوانســته ذوب آهــن و ملــی حفــاری را برگردانــد. 
ــاده و  ــق افت ــه تعوی ــی ب ــرداری در حال ــر وزنه ب ــگ برت لی
قــرار اســت آخــر مردادمــاه برگــزار شــود کــه هنــوز خبــری 
ــاری نیســت.  ــی حف ــم ذوب آهــن و مل از بازگشــت دو تی
ملــی حفــاری همچنــان در نظــر دارد در رده جوانــان 
ــاره  ــه دوب ــر جلس ــم منتظ ــن ه ــد. ذوب آه ــداری کن تیم
ــداری اش در  ــاره موضــوع تیم ــا دوب ــره اســت ت هیئت مدی

لیــگ برتــر وزنه بــرداری مطــرح شــود. 
ــه  ــن ب ــره ذوب آه ــس هیئت مدی ــهنازی، رئی ــاهرخ ش ش
نوعــی آب پاکــی را روی دســت وزنه بــرداری ریخــت و 
اعــالم کــرد: »دلیــل حضــور نداشــتن ذوب آهــن در لیــگ 

برتــر وزنه بــرداری، مشــکل بودجــه اســت. فعــال هــم 
ــرای افزایــش بودجــه نیســت و بودجــه هــم  ــه ای ب برنام

ــرد.«  ــدام ک ــداری اق ــرای تیم ــوان ب ــد، نمی ت نباش
نکتــه جالــب اینکــه رئیــس فدراســیون اعــالم کــرد بــرای 
ملــی حفــاری اعــزام بــه قطــر کاپ را در نظر گرفتــه و حتی 
ــوز هیئت رئیســه  ــگاری آن هــم انجــام شــد؛ امــا هن نامه ن
ملــی حفــاری پاســخی نــداده اســت کــه بــا اعــزام ملــی 

ــا خیــر.  ــه ایــن رقابت هــا موافقــت می کنــد ی حفــاری ب
از آن طــرف ذوب آهــن هــم جــام باشــگاه های آســیا را در 
کــره جنوبــی پیــش رو دارد کــه هیئت مدیــره ذوب آهــن بــا 
وجــود اطــالع از ایــن موضــوع بــاز هــم نظــر مثبتــی دربــاره 
ادامــه تیمــداری در لیــگ برتــر وزنه بــرداری نداشــته 

اســت. مهــر

برانکو:

به بازیکن ناراضی نیاز نداریم
خبری از ذوب آهن و ملی حفاری نیست

شرایط لیگ برتر وزنه برداری، همچنان بغرنج

ورزش

اخطار اجرایی
ــرکت  ــام: ش ــه: ن ــوم علی ــخصات محک مش
ــاهرخ    ــه ش ــتایی قلع ــعه روس ــی توس تعاون
نشــانی محــل اقامــت: مجهــول المــکان 
نام:محمــد  لــه:  محکــوم  مشــخصات 
حســین   نــام خانوادگی:اولیایــی  نشــانی 
محــل اقامــت: اصفهــان شــهرک صنعتــی 
مورچــه خــورت خ اول شــرکت آرد زاینــده 
رود   محکــوم به:بــه موجــب رای شــماره 
ــخ9۵/۷/۱3 حــوزه 32شــورای حــل  ۱۱6۱تاری
ــت  ــه قطعی ــان ک ــتان اصفه ــالف شهرس اخت
ــت  ــوم اس ــه محک ــت.محکوم علی ــه اس یافت
ــت  ــال باب ــغ 32/2۵0/000 ری ــت مبل به:پرداخ
اصــل خواســته )بــه خواســته یــک فقــره 
چک بــه شــماره ۴3۵۸۱۱۷ مــورخ 90/۱2/2۷  
( و پرداخــت مبلــغ ۱/۱30/000 ریــال بابــت 
هزینــه دادرســی و خســارت تاخیــر در تادیــه 
 )90/۱2/2۷( چــک  رســید  ســر  تاریــخ  از 
لغایــت تــا تاریــخ اجــرای حکــم در حــق 
ــم عشــر  ــا احتســاب پرداخــت نی ــان ب  خواه
ــکام:  ــرای اح ــون اج ــاده 3۴ قان ــی. م دولت
علیــه  بــه محکــوم  اجرائیــه  همیــن کــه 
ابــالغ شــد، محکــوم علیــه مکلــف اســت 
ــع  ــه موق ــاد آن را ب ــدت ده روز مف ــرف م ظ
اجــرا بگــذارد یــا ترتیبــی بــرای پرداخــت 
ــد  ــی کن ــی معرف ــا مال ــد ی ــه بده ــوم ب محک
ــه  ــوم ب ــتیفاء محک ــم و اس ــرای حک ــه اج ک
ــود  ــه خ ــی ک ــد و در صورت ــر باش از آن میس
را قــادر بــه اجــرای مفــاد اجرائیــه ندانــد، 
ــع  ــورت جام ــور ص ــت مزب ــرف مهل ــد ظ بای
ــلیم  ــرا تس ــمت اج ــه قس ــود را ب ــی خ دارای
 کنــد و اگــر مالــی نــدارد، صریحــا اعــالم 

نماید.
شماره۱2۱0۵/ م الف 

یــک   شــماره  مجتمــع   32 شــعبه  دفتــر 
ــان ــتان اصفه ــالف شهرس ــل اخت ــورای ح ش

اخطار اجرایی
مشــخصات محکــوم علیــه: نــام: حســین      
ــاه  ــدر: ش ــام پ ــی  ن ــی: رحیم ــام خانوادگ ن
ــول  ــت: مجه ــل اقام ــانی مح ــرزا      نش می
ــه: نام:احمــد     المــکان مشــخصات محکــوم ل
نــام خانوادگی:ولیخانــی بــا وکالــت علــی 
ــی القریشــی   ــح کرمان ــی و ســید صال ولیخان
نــام پــدر : علــی اکبــر  نشــانی محــل اقامــت: 
اصفهــان خ بــی ســیم نبــش چهــارراه چهــارم 
ســاختمان یگانــه   محکــوم بــه: بــه موجــب 
ــخ9۵/۵/2۵ حــوزه ۵3  رای شــماره 2۷3تاری
حقوقــی   شــورای حــل اختــالف شهرســتان 
ــت.محکوم  ــه اس ــت یافت ــه قطعی ــان ک اصفه
ــغ  ــت مبل ــه: پرداخ ــت ب ــوم اس ــه محک علی
ــال  ــون ری ــاد میلی ــد و هفت ۱۸0/000/000یکص
دو   2/۴3۵/000 و  خواســته  اصــل  بابــت 
ــزار  ــج ه ــار صــد و ســی و پن ــون و چه میلی
ــد  ــی و یکص ــه دادرس ــت هزین ــال باب ری

ــی و  ــر آگه ــت نش ــال باب ــزار ری ــت ه و بیس
ــی و  ــه قانون ــق تعرف ــل طب ــه وکی ــق الوکال ح
خســارت تاخیــر در تادیــه از تاریــخ ســر رســید 
چــک موصــوف 93/۱2/22 و 9۴/۵/20 تــا 
ــه و  ــوم ل ــم در حــق محک ــخ اجــرای حک تاری
ــون  ــاده 3۴ قان ــرای احکام.م ــر اج ــم عش نی
اجــرای احــکام: همیــن کــه اجرائیــه بــه 
ــه  ــوم علی ــد، محک ــالغ ش ــه اب ــوم علی محک
ــاد آن  ــدت ده روز مف ــرف م ــت ظ ــف اس مکل
ــرای  ــی ب ــا ترتیب ــذارد ی ــرا بگ ــع اج ــه موق را ب
پرداخــت محکــوم بــه بدهــد یــا مالــی معرفی 
ــوم  ــم و اســتیفاء محک ــرای حک ــه اج ــد ک کن
بــه از آن میســر باشــد و در صورتــی کــه خــود 
را قــادر بــه اجــرای مفــاد اجرائیــه ندانــد، 
بایــد ظــرف مهلــت مزبــور صــورت جامــع 
ــلیم  ــرا تس ــمت اج ــه قس ــود را ب ــی خ دارای
 کنــد و اگــر مالــی نــدارد، صریحــا اعــالم

 نماید.
شماره۱2۱0۴/ م الف

مجتمــع شــماره ســه   دفتــر شــعبه ۵3   
ــان ــتان اصفه ــالف شهرس ــل اخت ــورای ح ش

اخطار اجرایی
نام: هــادی       علیــه:  محکــوم  مشــخصات 
ــده   ــغل : رانن ــراد زاده  ش ــی: م ــام خانوادگ ن
المــکان  اقامــت: مجهــول  نشــانی محــل 
ــام  ــد    ن ــه: نام:حمی ــوم ل ــخصات محک مش
خانوادگی:خراســانی  نــام پدر : حســن  شــغل 
ــان  ــت: اصفه ــل اقام ــانی مح ــده     نش : رانن
خ امــام خمینــی جنــب گــز ســکه کــوی هفتــم 
بــن بســت ارغــوان  محکــوم به:بــه موجب رای 
شــماره ۴۴۷9-960 تاریــخ96/۱/23 حــوزه ۱۴  
شــورای حــل اختــالف شهرســتان اصفهــان کــه 
قطعیــت یافتــه اســت.محکوم علیــه محکــوم 
اســت بــه: پرداخــت مبلــغ ســی میلیــون 
ــه داری  ــماره خزان ــه ش ــفته ب ــت س ــال باب ری
کل 36۵۷۸۸ و مبلــغ یــک میلیــون و پانصــد 
و هشــتاد و پنــج ریــال بابــت هزینــه دادرســی 
و خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ تقدیــم 
دادخواســت 9۵/۴/2۱ لغایــت تاریــخ وصــول 
در حــق محکــوم لــه و نیــم عشــر حــق االجــرا.

مــاده 3۴ قانــون اجــرای احــکام: همیــن کــه 
اجرائیــه بــه محکــوم علیــه ابــالغ شــد، محکوم 
علیــه مکلــف اســت ظــرف مــدت ده روز مفــاد 
آن را بــه موقــع اجــرا بگــذارد یــا ترتیبــی بــرای 
پرداخــت محکــوم بــه بدهــد یــا مالــی معرفی 
ــوم  ــم و اســتیفاء محک ــرای حک ــه اج ــد ک کن
بــه از آن میســر باشــد و در صورتــی کــه خــود 
را قــادر بــه اجــرای مفــاد اجرائیــه ندانــد، 
بایــد ظــرف مهلــت مزبــور صــورت جامــع 
ــلیم  ــرا تس ــمت اج ــه قس ــود را ب ــی خ دارای
 کنــد و اگــر مالــی نــدارد، صریحــا اعــالم 

نماید.شماره۱2۱0۷/ م الف 
دفتــر شــعبه ۱۴ مجتمــع شــماره دو  شــورای 

حــل اختــالف شهرســتان اصفهــان

اجرائیه
 96۱0۴26۷936000۷9 اجرائیــه:  شــماره 
 9۵099۸6۷9360۱369 پرونــده:  شــماره 
9۵۱3۸2تاریــخ   : شــعبه  بایگانــی  شــماره 
تنظیــم: ۱396/0۴/۱۴ مشــخصات محکــوم 
ــی  ــام خانوادگ ــان    ن ــام :ایم ــف ۱ ن ــه ردی ل
ــدر: محمــود نشــانی:  ــام پ ــک  ن : صــراف بان
خ  ســوم  ربــاط  خ  اصفهــان    – اصفهــان 
بنــت الهــدی صــدر خ معرفــت ک ســپهر 
ــف ۱-  ــه ردی پ۴32مشــخصات محکــوم علی
نــام: هوشــنگ     نــام خانوادگــی : حیدریــان 
قلعــه  نــام پــدر: ولــی الــه   نشــانی: مجهــول 
المــکان محکــوم بــه: بســمه تعالــی بموجــب 
بــه  مربوطــه  حکــم  اجــرای  خواســت  در 
شــماره  و   96۱0096۷93600۵2۵ شــماره 
 9۵099۷6۷936022۷۴ مربوطــه  دادنامــه 
ــت  ــه پرداخ ــت ب ــوم اس ــه محک ــوم علی محک
اصــل  بابــت  ریــال   33/2۵0/000 مبلــغ 
خواســته )چــک بــه  شــماره 90۸۴0۸ تاریــخ 
ــه  ــال ب ــغ 33/2۵0/000 ری ــه مبل 9۴/09/2۵ ب
ــغ ۱/۷۸۱/2۵0  ــارت ( و مبل ــک تج ــده بان عه
ــر  ــه نش ــی هزین ــه دادرس ــت هزین ــال باب ری
ــخ  ــه از تاری ــر در تادی ــارت تاخی ــی و خس آگه
ســر رســید چــک موصــوف )9۴/09/2۵( 
تــا تاریــخ اجــرای حکــم در حــق محکــوم لــه 
صــادر گردیــد بــه انضمــام نیــم عشــر دولتــی 
ــخ  ــت از تاری ــف اس ــه مکل ــوم علی .    محک
ــرا  ــاد آن ــرف ده روز مف ــه : ۱- ظ ــالغ اجرائی اب
بموقــع اجــرا گــذارد ) مــاده3۴ قانــون اجــرای 
ــرای پرداخــت  ــی ب ــی( .2- ترتیب احــکام مدن
. 3- مالــی معرفــی  بدهــد  بــه  محکــوم 
ــه  ــه اجــرا حکــم و اســتیفا محکــوم ب ــد ک کن
ــادر  ــود را ق ــه خ ــد. چنانچ ــر باش از آن میس
بــه اجــرای مفــاد اجراییــه ندانــد بایــد ظــرف 
ســی روز کلیــه امــوال خــود را شــامل تعــداد 
ــول و  ــوال منق ــه ام ــت هم ــدار و قیم ــا مق ی
غیــر منقــول ، بــه طــور مشــروح مشــتمل بــر 
میــزان وجــوه نقــدی کــه بــه هــر عنــوان نــزد 
بانکهــا و موسســات مالــی و اعتبــاری ایرانــی 
یــا خارجــی دارد بــه همــراه مشــخصات دقیــق 
ــه  ــه او ب ــی ک ــه اموال ــور و کلی حســابهای مذک
ــه  ــث دارد و کلی ــخاص ثال ــزد اش ــو ن ــر نح ه
مطالبــات او از اشــخاص ثالــث ونیــز فهرســت 
ــر دیگــر در  ــوع تغیی ــاالت و هــر ن ــل و انتق نق
ــل از  ــال  قب ــک س ــان ی ــور از زم ــوال مذک ام
طــرح دعــوای اعســار بــه ضمیمــه دادخواســت 
اعســار بــه مقــام قضائــی ارائــه نمایــد واال بــه 
ــی  ــت م ــاز داش ــه ب ــوم ل ــت محک در خواس
اجــرای  نحــوه  قانــون  مــواد ۸و3  شــود) 
محکومیــت مالــی ۱39۴(  .۴- خــودداری 
محکــوم علیــه از اعــالم کامــل صــورت امــوال 
ــس  ــم ، حب ــرای حک ــرار از اج ــور ف ــه منظ ب
تعزیــری در جــه هفــت را در پــی دارد. ) مــاده 
3۴ قانــون اجــرای احــکام مدنــی و مــاده 
20 ق.م.ا و مــاده ۱6 قانــون نحــوه اجــرای 

ــال  ــال م ــی ۱39۴( ۵- انتق ــت مال محکومی
ــرار از  ــزه ف ــا انگی ــه هــر نحــو ب ــه دیگــری ب ب
ــوال  ــده ام ــه باقیمان ــه نحــوی ک ــن ب ادای دی
ــرای پرداخــت دیــون کافــی نباشــد موجــب  ب
ــزای  ــا ج ــش ی ــه ش ــری درج ــازات تعزی مج
ــه یــا هــردو  نقــدی معــادل نصــف محکــوم ب
قانــون   2۱ مــاده   ( شــود.  مــی  مجــازات 
نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی ۱39۴(. 6- 
چنانچــه صــورت امــوال پــس از مهلــت ســی 
روز ارائــه شــود آزادی محکــوم علیــه از زنــدان 
ــع  ــا تودی ــه ی ــوم ل ــت محک ــه موافق ــوط ب من
ــوم  ــط محک ــل توس ــی کفی ــا معرف ــه ی وثیق
علیــه خواهــد بــود.) تبصــره ۱ مــاده 3 قانــون 

ــی ۱39۴(  ــت مال ــرای محکومی ــوه اج نح
شماره: ۱2069/ م الف 

 6 دادگاه شــعبه  دفتــری  امــور  متصــدی   
حقوقــی شــورای حــل اختــالف اصفهــان 

)مجتمــع شــماره یــک (     

اجرائیه
 96۱0۴26۷939000۴0 اجرائیــه:  شــماره 
 9۵099۸6۷9390۱۱۴6 پرونــده:  شــماره 
9۵۱۱۴6تاریــخ   : شــعبه  بایگانــی  شــماره 
تنظیــم: ۱396/0۴/۱۴ مشــخصات محکــوم 
ــی :  ــام خانوادگ ــان   ن ــام :ایم ــف ۱ ن ــه ردی ل
صــراف بانــک  نــام پــدر: محمــود     نشــانی: 
ــت  ــوم خ بن ــاط س ــان خ رب ــان – اصفه اصفه
ــپهر پ ۴32   ــت ک س ــدر خ معرف ــدی ص اله
ــام:  ــف ۱- ن ــه ردی ــوم علی ــخصات محک مش
نــام خانوادگــی : حیدریــان  هوشــنگ     
قلعــه  نــام پــدر: ولــی الــه    نشــانی: مجهــول 
المــکان محکــوم بــه: بســمه تعالــی بموجــب 
در خواســت اجــرای حکــم مربوطــه بــه شــماره 
دادنامــه  وشــماره   96۱0096۷93900۵90
مربوطــه 9۵099۷6۷9390222۴ حکــم بــر 
مبلــغ  پرداخــت  بــه  خوانــده  محکومیــت 
ــت  ــال باب ــزار ری ــد ه ــک و پانص ــصت و ی ش
اصــل خواســته و 2/۵۷۷/۵00 ریــال بابــت 
ــه نشــر آگهــی طبــق  ــه دادرســی و هزین هزین
تعرفــه و خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ 
ســر رســید چکهــای موصــوف )۵۵3۸۸۷ 
مــورخ   90۸۴0۴( و    )  9۴/۸/23 مــورخ 
 9۴/۱۱/2۵ مــورخ   90۸۴0۵( و   )  9۴/۱0/30
ــان  ــم در حــق خواه ــخ اجــرای حک ــا تاری ( ت
صــادر میگــردد بــه انضمــام نیــم عشــر دولتــی 
تاریــخ  از  . محکــوم علیــه مکلــف اســت 
ــرا  ــاد آن ــرف ده روز مف ــه : ۱- ظ ــالغ اجرائی اب
بموقــع اجــرا گــذارد ) مــاده3۴ قانــون اجــرای 
ــرای پرداخــت  ــی ب ــی( .2- ترتیب احــکام مدن
محکــوم بــه بدهــد . 3- مالــی معرفــی کنــد 
کــه اجــرا حکــم و اســتیفا محکــوم بــه از 
ــه  ــادر ب ــود را ق ــه خ ــد. چنانچ ــر باش آن میس
اجــرای مفــاد اجراییــه ندانــد بایــد ظــرف 
ســی روز کلیــه امــوال خــود را شــامل تعــداد 
ــول و  ــوال منق ــه ام ــت هم ــدار و قیم ــا مق ی

غیــر منقــول ، بــه طــور مشــروح مشــتمل بــر 
میــزان وجــوه نقــدی کــه بــه هــر عنــوان نــزد 
بانکهــا و موسســات مالــی و اعتبــاری ایرانــی 
یــا خارجــی دارد بــه همــراه مشــخصات دقیــق 
ــه  ــه او ب ــی ک ــه اموال ــور و کلی حســابهای مذک
ــه  ــث دارد و کلی ــخاص ثال ــزد اش ــو ن ــر نح ه
مطالبــات او از اشــخاص ثالــث ونیــز فهرســت 
ــر دیگــر در  ــوع تغیی ــاالت و هــر ن ــل و انتق نق
ــل از  ــال  قب ــک س ــان ی ــور از زم ــوال مذک ام
طــرح دعــوای اعســار بــه ضمیمــه دادخواســت 
اعســار بــه مقــام قضائــی ارائــه نمایــد واال بــه 
ــی  ــت م ــاز داش ــه ب ــوم ل ــت محک در خواس
اجــرای  نحــوه  قانــون  مــواد ۸و3  شــود) 
محکومیــت مالــی ۱39۴(  .۴- خــودداری 
محکــوم علیــه از اعــالم کامــل صــورت امــوال 
ــس  ــم ، حب ــرای حک ــرار از اج ــور ف ــه منظ ب
تعزیــری در جــه هفــت را در پــی دارد. ) مــاده 
3۴ قانــون اجــرای احــکام مدنــی و مــاده 
20 ق.م.ا و مــاده ۱6 قانــون نحــوه اجــرای 
ــال  ــال م ــی ۱39۴( ۵- انتق ــت مال محکومی
ــرار از  ــزه ف ــا انگی ــه هــر نحــو ب ــه دیگــری ب ب
ــوال  ــده ام ــه باقیمان ــه نحــوی ک ــن ب ادای دی
ــرای پرداخــت دیــون کافــی نباشــد موجــب  ب
ــزای  ــا ج ــش ی ــه ش ــری درج ــازات تعزی مج
ــه یــا هــردو  نقــدی معــادل نصــف محکــوم ب
قانــون   2۱ مــاده   ( شــود.  مــی  مجــازات 
نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی ۱39۴(. 
ــت  ــس از مهل ــوال پ ــورت ام ــه ص 6- چنانچ
ــه  ــوم علی ــود آزادی محک ــه ش ــی روز ارائ س
ــه  ــوم ل ــت محک ــه موافق ــوط ب ــدان من از زن
ــل توســط  ــی کفی ــا معرف ــه ی ــع وثیق ــا تودی ی
محکــوم علیــه خواهــد بــود.) تبصــره ۱ مــاده 
ــی ــت مال ــرای محکومی ــوه اج ــون نح  3 قان

 )۱39۴
شماره: ۱206۷/ م الف  

حــل  شــورای  حقوقــی   9 شــعبه  منشــی 
ــک (     ــماره ی ــع ش ــان )مجتم ــالف اصفه اخت

اجرائیه
 96۱0۴203۵0۵00۱۵۷ اجرائیــه:  شــماره 
شــماره پرونــده: 9۵099۸03۵0۵0099۱ شــماره 
تنظیــم:  9۵۱۱29تاریــخ   : شــعبه  بایگانــی 
۱396/0۴/۱۸ مشــخصات محکــوم لــه ردیــف 
۱ نــام :ســام   نــام خانوادگــی : قاســمی نــژاد  
نــام پــدر: عبــاس     نشــانی: اصفهــان – 
خانــه اصفهــان – خیابــان گلخانــه – نرســیده 
ــگاه  ــب بن ــی – جن ــروی هوای ــارراه نی ــه چه ب
همــراه   -۵ واحــد   2۵ پــالک   – اســکان 
ــم  ــوم علیه ــخصات محک 09۱33006۱۱۴  مش
ردیــف ۱- نــام: ایــرج     نــام خانوادگــی 
نشــانی:  مهــدی     پــدر:  نــام  شــایان   :
نــام  بهنــام   : نــام   -2 المــکان  مجهــول 
خانوادگــی : شــایان نــام پــدر: ایــرج نشــانی 
بســمه  بــه:  محکــوم  المــکان  مجهــول   :
تعالــی بموجــب دادنامــه غیابــی مربوطــه 

96099۷03۵0۵00۱۵9 محکــوم علیــه محکــوم 
 2/000/000/000 مبلــغ  پرداخــت  بــه  اســت 
ــت  ــه پرداخ ــز وج ــش واری ــت فی ــال باب ری
در حــق  دادرســی  هزینــه   69/06۵/000/000
ــی  ــم عشــر اجرای ــه و پرداخــت نی محکــوم ل
در حــق صنــدوق دولــت رعایــت تبصــره 2 
ــوم  ــت .   محک ــاده 306  ق ا د م الزامیس م
علیــه مکلــف اســت از تاریــخ ابــالغ اجرائیــه 
ــرا  ــع اج ــرا بموق ــاد آن ــرف ده روز مف : ۱- ظ
گــذارد ) مــاده3۴ قانــون اجــرای احــکام 
مدنــی( .2- ترتیبــی بــرای پرداخــت محکــوم 
بــه بدهــد . 3- مالــی معرفــی کنــد کــه اجــرا 
ــر  ــه از آن میس ــوم ب ــتیفا محک ــم و اس حک
ــرای  ــه اج ــادر ب ــود را ق ــه خ ــد. چنانچ باش
ــی روز  ــرف س ــد ظ ــد بای ــه ندان ــاد اجرایی مف
کلیــه امــوال خــود را شــامل تعــداد یــا مقــدار 
و قیمــت همــه امــوال منقــول و غیــر منقــول 
، بــه طــور مشــروح مشــتمل بــر میــزان 
وجــوه نقــدی کــه بــه هــر عنــوان نــزد بانکهــا 
و موسســات مالــی و اعتبــاری ایرانــی یــا 
ــق  ــخصات دقی ــراه مش ــه هم ــی دارد ب خارج
ــه  ــی کــه او ب ــه اموال حســابهای مذکــور و کلی
ــه  ــث دارد و کلی ــخاص ثال ــزد اش ــو ن ــر نح ه
مطالبــات او از اشــخاص ثالــث ونیــز فهرســت 
ــوع تغییــر دیگــر در  نقــل و انتقــاالت و هــر ن
ــل از  ــال  قب ــک س ــان ی ــور از زم ــوال مذک ام
طــرح دعــوای اعســار بــه ضمیمه دادخواســت 
اعســار بــه مقــام قضائــی ارائــه نمایــد واال بــه 
ــی  ــت م ــاز داش ــه ب ــوم ل ــت محک در خواس
شــود) مــواد ۸و3 قانــون نحــوه اجــرای 
محکومیــت مالــی ۱39۴(  .۴- خــودداری 
محکــوم علیــه از اعــالم کامــل صــورت امــوال 
ــس  ــم ، حب ــرای حک ــرار از اج ــور ف ــه منظ ب
تعزیــری در جــه هفــت را در پــی دارد. ) مــاده 
ــاده  ــی و م ــکام مدن ــرای اح ــون اج 3۴ قان
20 ق.م.ا و مــاده ۱6 قانــون نحــوه اجــرای 
ــال  ــال م ــی ۱39۴( ۵- انتق ــت مال محکومی
ــا انگیــزه فــرار از  ــه هــر نحــو ب ــه دیگــری ب ب
ــده امــوال  ــه باقیمان ــه نحــوی ک ــن ب ادای دی
بــرای پرداخــت دیــون کافــی نباشــد موجــب 
ــزای  ــا ج ــش ی ــه ش ــری درج ــازات تعزی مج
نقــدی معــادل نصــف محکــوم بــه یــا هــردو 
قانــون  مجــازات مــی شــود. ) مــاده 2۱ 
نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی ۱39۴(. 
ــت  ــس از مهل ــوال پ ــورت ام ــه ص 6- چنانچ
ــه  ــوم علی ــود آزادی محک ــه ش ــی روز ارائ س
ــه  ــوم ل ــت محک ــه موافق ــوط ب ــدان من از زن
ــل توســط  ــی کفی ــا معرف ــه ی ــع وثیق ــا تودی ی
محکــوم علیــه خواهــد بــود.) تبصــره ۱ مــاده 
ــی ــت مال ــرای محکومی ــوه اج ــون نح  3 قان

 )۱39۴ 
شماره: ۱2036/ م الف  

ــی شــعبه ۵ دادگاه  ــر دادگاه حقوق ــر دفت مدی
 – اصفهــان  شهرســتان  حقوقــی  عمومــی 

ــدی      ــف محم یوس

رونوشت آگهی حصروراثت
ــماره  ــنامه ش ــدا زارع  دارای شناس ــم وی خان
9۷0  بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه 
ایــن دادگاه  در خواســت  از  6۸0/96ح ۵۴ 
چنیــن  و  نمــوده  وراثــت  حصــر  گواهــی 
توضیــح داده کــه شــادروان حیــدر قلــی زارع 
ــخ 9۵/۵/23   ــنامه ۱3 در تاری ــی  بشناس بوان
ــدرود زندگــی گفتــه  اقامتــگاه دائمــی خــود ب
ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصر اســت 
بــه یــک پســر  و ســه دختــر و یــک همســر 
بــه ش ش ۴0۵۸ نســبت  ۱-مهــدی زارع 
ــه ش ش  ــدا زارع ب ــد 2- ن ــی فرزن ــا متوف ب
ــد 3-  ــی فرزن ــا متوف ۱2۷09۱۴6۵0 نســبت ب
ســمیرا زارع بوانــی بــه ش ش ۸۱6۵ نســبت 
بــا متوفــی فرزنــد ۴- ســمیه زارع بوانــی بــه 
ش ش 20۸۵ نســبت بــا متوفــی فرزنــد ۵- 
ویــدا زارع بــه ش ش 9۷0 نســبت بــا متوفــی 
ــا انجــام تشــریفات  ــک ب ــر  این همســر والغی
مقدماتــی درخواســت مزبــوررا در یــک مرتبــه 
ــی  ــی اعتراض ــا هرکس ــد ت ــی نمای ــی م آگه
ــد  ــزد او باش ــی ن ــه از متوف ــا وصیتنام دارد ی
ــخ نشــر نخســتین آگهــی ظــرف یــک  از تاری
مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر 

خواهــد شــد. 
شماره : ۱2۸9۵/م الف

 رئیــس شــعبه۵۴ شــورای حــل اختــالف 
اصفهــان

رونوشت آگهی حصروراثت
ــادی   دارای  ــن اب ــی امی ــران حقیق ــم ای خان
شــرح  بــه    ۵6۷ شــماره  شناســنامه 
ایــن  از   6۷2/96 بــه کالســه  دادخواســت 
دادگاه  در خواســت گواهــی حصــر وراثــت 
ــه شــادروان  ــح داده ک ــن توضی نمــوده و چنی
احمــد حقیقــی   بشناســنامه 6 در تاریــخ 
بــدرود  خــود  دائمــی  اقامتــگاه    96/3/۸
زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم 
منحصــر اســت بــه دو پســر و ســه دختــر ۱- 
بهــرام حقیقــی امیــن آبــادی بــه ش ش ۵۷ 
ــد 2- رضــا حقیقــی  ــا متوفــی فرزن نســبت ب
ــد  ــی فرزن ــا متوف ــبت ب ــه ش ش 266 نس ب
3- ایــران حقیقــی امیــن آبــادی بــه ش ش 
ــوران  ــد ۴- پ ــی فرزن ــا متوف ــبت ب ۵6۷ نس
ــا متوفــی  ــه ش ش ۸۱۱ نســبت ب حقیقــی ب
ــه  ــادی ب ــوران حقیقــی امیــن آب ــد ۵- ت فرزن
ش ش 6۴0۸ نســبت بــا متوفــی فرزنــد 
والغیــر  اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی 
درخواســت مزبــوررا در یــک مرتبــه آگهــی 
ــا  ــی دارد ی ــی اعتراض ــا هرکس ــد ت ــی نمای م
ــخ  ــزد او باشــد از تاری ــی ن ــه از متوف وصیتنام
ــه  ــاه ب ــک م ــی ظــرف ی نشــر نخســتین آگه
 دادگاه تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد 

شد. شماره : ۱2۸93/م الف
ــالف  ــل اخت ــورای ح ــعبه۵۴ ش ــس ش  رئی

ــان اصفه



حرف و نقل

ــون  ــزه همای ــنواره و جای ــن جش ــه چهارمی  دبیرخان
خــرم )نــوای خــرم(، فراخــوان نحــوه حضــور هنرمنــدان و 
گروه هــای متقاضــی شــرکت در ایــن رویــداد موســیقایی 

را منتشــر کــرد.
ــاره  ــا اش ــوت، ب ــر پیشکس ــان، بازیگ ــول نجفی  رس
ــرزی در  ــد م ــز بای ــرد: طن ــار ک ــز اظه ــرز کار طن ــه م ب
داشــته  شــکل  هوشــیارانه ترین  و  روشــن بینانه ترین 
باشــد تــا بفهمیــم مســئله ای کــه بــه عنــوان طنــز مطــرح 
می شــود، توهیــن اســت یــا یــک نابهنجــاری اجتماعــی 

را بیــان می کنــد.
 برنامــه جدیــد شــبکه چهــار بــا عنــوان »منبــع 
موثــق« بــه تحلیــل مســائل روز جامعــه از دریچــه طنــز 

می پــردازد.
 »وانــدر ویــل«، جدیدتریــن ســاخته ســینمایی 
ــنواره  ــن جش ــه پنجاه وپنجمی ــن«، در اختتامی »وودی آل
ــی رود. ــرده م ــار روی پ ــن ب ــرای اولی ــورک ب ــم نیوی فیل

 نخســتین جشــنواره ملــی طراحــی لبــاس و طراحــی 
ــه همــت بنیــاد ملــی مــد و  پارچــه کــودک و نوجــوان، ب
لبــاس کشــور و انجمــن طراحــان لبــاس و پارچــه ایــران 

ــود. ــزار می ش برگ
ــه  ــر انتشــارات شــمع و م  افشــین شــحنه تبار، مدی
ــه کشــورهای دیگــر  ــران ب ــات ای ــد: معرفــی ادبی می گوی
ــادی  ــان زی ــت و زم ــال نیس ــک س ــب و ی ــک ش کار ی

می خواهــد.
 تهیه کننــده »ماجــرای نیمــروز« تاکیــد کــرد« اکــران 
ــش  ــخه نمای ــاس نس ــر اس ــم ب ــن فیل ــته جمعی ای دس

ــت ســرمایه گذاران نیســت. ــورد رضای خانگــی، م
ــازی  ــن آماده س ــی« ضم ــیقی »داماه ــروه موس  گ
خــود بــرای شــرکت در فســتیوال »ِبلــک باکــس«، 
ــر  ــازی منتش ــای مج ــد را در فض ــگ جدی ــد تک آهن چن

می کنــد.
 پیمــان جبلــی، معــاون برون مــرزی صداوســیما 
ــر  ــمت مدی ــه س ــژاد را ب ــاس محمدن ــی، عب ــی حکم ط
پــروژه راه انــدازی خبرگــزاری بین المللــی تصویــری ایــران 

پــرس منصــوب کــرد.
ــه  ــاره روی صحن ــر، درب ــردان تئات ــاراج، کارگ ــد ت  کهب
از ۱۰  بــردن نمایــش »ناتمــام« گفــت: قــرار اســت 
مردادمــاه نمایــش »ناتمــام« نوشــته محمــد چرمشــیر را 
در تــاالر ســایه مجموعــه تئاتــر شــهر روی صحنــه ببــرم. 
ایــن اثــر نمایشــی داســتان ســه زن بــا نام هــای فائقــه، 
ــاره  بیتــا و نازنیــن اســت کــه در مکانــی نامشــخص درب

ــد. ــهادت می دهن ــوم ش ــردی نامعل ف
ــکا و  ــابق آمری ــور س ــون«، رئیس جمه ــل کلینت  »بی
»جیمــز پترســون«، نویســنده پرفــروش و مطــرح کــه بــا 
ــور گــم شــده  ــد »رئیس جمه همــکاری هــم رمــان جدی
اســت« را نوشــته اند، از ایــن هفتــه بــا تهیه کننــدگان 
 هالیــوودی بــرای صحبــت دربــاره اقتبــاس از ایــن کتــاب، 

مالقــات خواهنــد کــرد.
ــای  ــن جلوه ه ــره انجم ــس هیئت مدی ــان، رئی  کرمی
ــزار شــدن  ــر برگ ــرد: دی ــد ک ــی ســینما، تاکی ــژه میدان وی
دوره هــای آموزشــی و صــدور گواهینامــه از ســوی وزارت 
دفــاع، وضعیــت اشــتغال اعضــای انجمــن را بــا مشــکل 

روبــه رو کــرده اســت.

کوتاه اخبار 

 رونمایی از آلبوم »آبی« 
در هنرسرای خورشید

رونمایــی آلبــوم »آبــی« بــه عنــوان اولیــن  کیمیای وطن

ــر گــروه کاغــذ رنگــی 5 مردادمــاه و اجــرای ســنتورنوازی  اث
معاصــر 6 مــرداد در هنرســرای خورشــید برگــزار می شــود. بــه 
فرهنگی تفریحــی  ســازمان  عمومــی  روابــط  گــزارش 
شــهرداری اصفهــان، اولیــن اثــر گــروه کاغذرنگــی بــا عنــوان 
ــید  ــرای خورش ــاه در هنرس ــنبه 5 مردادم ــی« روز پنجش »آب
ــر  ــوان دفت ــه عن ــید ب ــرای خورش ــود. هنرس ــی می ش رونمای
ــهرداری  ــی ش ــازمان فرهنگی تفریح ــیقی س ــی موس تخصص
اصفهــان آخــر ایــن هفتــه میزبــان ۱6 نفــر از بچه هــای 
ــهریار  ــتی »ش ــه سرپرس ــی ب ــذ رنگ ــروه کاغ ــواز از گ تنبک ن
بلوچســتانی« و مدیریــت اجرایــی »مرجــان کیانــی« اســت 
ــرکت در  ــردازد. ش ــود می پ ــر خ ــن اث ــی اولی ــه رونمای ــه ب ک
مراســم رونمایــی آلبــوم »آبــی« ویــژه عمــوم شــهروندان آزاد 
ــنبه  ــد روز پنجش ــدان می توانن ــه عالقه من ــت ک ــگان اس و رای
ســاعت 2۱ بــه محــل هنرســرای خورشــید واقــع در خیابــان 
کاوه، پــل شــهید چمــران، جنــب شــهرداری منطقــه 7 
ســازمان  موســیقی  تخصصــی  دفتــر  کننــد.  مراجعــه 
فرهنگی تفریحــی شــهرداری اصفهــان بــا همــکاری مؤسســه 
فرهنگی هنــری بســته نــگار ســپاهان میزبــان برنامــه اجــرای 
ســنتورنوازی معاصــر بــا تک نــوازی »اردوان کامــکار« اســت. 
ایــن برنامــه بــا ســه نوازی مهیــار طریحــی، مصطفــی 
مومنیــان و ســیاوش کامــکار روز جمعــه 6 مــرداد در دو 
ســانس از ســاعت ۱9 و 2۱ میزبــان شــهروندان اســت. 
عالقه منــدان بــرای تهیــه بلیــت اجــرای ســنتورنوازی معاصــر 
ــا  ــرده ی ــه ک ــه ســایت navayemehr.ir مراجع ــد ب می توانن

با شماره 3459356۰ تماس حاصل کنند.

نمایش آثار منتخب جشنواره 
کودکان و نوجوانان

معــاون ارزشــیابی و نظــارت ســازمان ســینمایی در نامــه ای 
بــه رئیــس شــورای صنفــی نمایــش خواســتار فراهــم آوردن 
شــرایط اکــران آثــار منتخــب ســی امین جشــنواره فیلم هــای 
کــودکان و نوجوانــان در تابســتان شــد. ابراهیــم داروغــه زاده، 
معــاون ارزشــیابی و نظــارت ســازمان ســینمایی، در نامــه ای 
خطــاب بــه رئیــس شــورای صنفــی نمایــش خواســتار فراهم 
ــی امین  ــب س ــای منتخ ــران فیلم ه ــرای اک ــرایط ب آوردن ش
ــان شــد.  ــی فیلم هــای کــودکان و نوجوان جشــنواره بین الملل
ــد محمــد  ــه دغدغــه و تاکی ــا توجــه ب وی در نامــه خــود و ب
ــر  ــی ب ــینمایی، مبن ــازمان س ــس س ــان، رئی ــدی حیدری مه
تشــکیل گــروه ســینمایی کــودک و نوجــوان و بازگشــت 
ــعدیان  ــون اس ــران، از همای ــبد اک ــه س ــودک ب ــای ک فیلم ه
ــرای  ــا شــرایط ب ــران خواســت ت ــی اک رئیــس شــورای صنف
اکــران فیلم هــای »شــکالتی« بــه کارگردانــی ســهیل موفــق، 
ــان  ــت، »قهرمان ــی حســین قناع ــه کارگردان ــری« ب »دزد و پ
کوچــک« بــه کارگردانــی حســین قناعــت، »پینوکیــو و عمــو 
ســردار« بــه کارگردانــی ســیدرضا صائمــی، »اســکی باز« بــه 
کارگردانــی فریــدون نجفــی و »بیســت و یــک روز بعــد« بــه 
ــی امین  ــب س ــه منتخ ــدان ک ــا خردمن ــی محمدرض کارگردان
جشــنواره بین المللــی کــودک و نوجــوان اســت، فراهــم 

شــود. ایمنــا

سینما

»سگ های شکاری« به جاهلیت مدرن 
می پردازد

نــام »ســگ های  بــا  ناصــر مولــوی، فیلمنامه نویــس ســینما، دو فیلمنامــه 
شــکاری« و »خالکوبــی« می نویســد کــه اولــی موضوعــی اجتماعــی دارد و دیگــری 

ــز اســت.  طن
ــت:  ــود گف ــای خ ــن فعالیت ه ــاره جدیدتری ــس، درب ــوی، فیلمنامه نوی ــر مول ناص
ــری  ــز و دیگ ــوع طن ــی موض ــه یک ــت دارم ک ــه در دس ــر دو فیلمنام ــال حاض در ح

ــی دارد.  ــی اجتماع موضوع
ــه  ــه ب ــام دارد ک ــکاری« ن ــگ های ش ــا »س ــن فیلمنامه ه ــی از ای ــزود: یک وی اف
ــن مراحــل  ــردازد و در حــال حاضــر آخری ــا می پ ــن روزه یکــی از مســائل حــاد ای
ــدرن اســت و در  ــت م ــاره جاهلی ــن درب ــن مت بازنویســی آن ســپری می شــود. ای

ــود.  ــت می ش ــران روای ته
ــه  ــم؛ ب ــر کردی ــن اث ــگارش ای ــرای ن ــادی ب ــا تحقیقــات زی ــوان کــرد: م ــوی عن مول
ــام  ــا مشــغول بررســی هســتند. تم ــم پژوهشــی م ــز تی ــون نی ــه هم اکن طــوری ک
ــا اوایــل  ــر ایــن اســت کــه »ســگ های شــکاری« را اواخــر امســال ی تــالش مــا ب

ــم.  ــن ببری ــوی دوربی ــده جل ســال آین
نویســنده »دم ســرخ ها« در پایــان بیــان کــرد: فیلمنامــه دیگــرم بــا عنــوان 
»خالکوبــی« یــک متــن طنــز و کال بــا »ســگ های شــکاری« متفــاوت اســت. ایســنا
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مــردم  از  بســیاری  اســت  هنــوز  کــه  هنــوز 
پنــاه  »در  ســریال  »محمــد«  نــام  بــه  را  او 
نــو  مــوج  ســریالی کــه  می شناســند؛  تــو« 
سریال ســازی تلویزیــون در آن ســال ها بــود. 
امــروز ۰5 مردادمــاه زادروز تولــد مرحــوم حســن 
ــر، آرام  ــه زی ــر ب ــری س ــت؛ بازیگ ــی اس  جوهرچ
ــود. او  ــیه نب ــل حاش ــچ گاه اه ــه هی ــن ک و متی
در تمــام ســال های فعالیتــش خــودش بــود. 
ــتان  ــش در زمس ــرگ نابهنگام ــه م ــدی ک هنرمن
ــدان  ــیاری از هنرمن ــه کام بس ــد را ب ــال، عی پارس

ــرد. ــخ ک تل
 زندگینامه

یــک  در   ۱347 ســال  در  جوهرچــی  حســن 
خانــواده اردبیلــی در تهــران متولد شــد. لیســانس 
عکاســی را از دانشــکده هنرهــای زیبــای دانشــگاه 
تهــران گرفــت.  بــازی در ســینما را در ســال ۱367 

بــا »فیــل در تاریکــی« شــروع کــرد. 

اولیــن بــازی مطــرح او در ســینما در ســال ۱37۰ 
در فیلــم »برخــورد« بــه کارگردانــی ســیروس 
ــاه  ــریال »در پن ــازی در س ــا ب ــا ب ــود؛ ام ــد ب الون

ــید.  ــهرت رس ــه ش ــال ۱373 ب ــو« در س ت
ــه  ــالگی تجرب ــی از ۱2 س ــن جوهرچ ــه حس البت
ــه  ــا بازگشــت ب ــر داشــت و اگــر کســی ب کار تئات
ــا دو  ــد او ب حــدود 2۰ ســال پیــش تصــور می کن
ــک  ــن« ی ــب م ــو« و »در قل ــاه ت ــریال »در پن س
ــده و  ــدل ش ــوب ب ــره محب ــک چه ــه ی ــبه ب ش
همــه چیــز بــه شــکل یــک جرقــه برایــش اتفــاق 

ــت.  ــتباه اس ــخت در اش ــاده، س افت
ــت  ــل موفقی ــن دلی ــتکار، مهم تری ــالش و پش ت
ــه  ــه ب ــزی ک ــان چی ــود. هم حســن جوهرچــی ب
فرزندانــش هــم گوشــزد کــرده و از خــودش 
نه تنهــا دو نــام جوهرچــی، بلکــه دو اســتعداد 
تحصیلکــرده بــه یــادگار گذاشــته اســت؛ نام هایــی 
کــه در آینــده ای نزدیــک از آن هــا بیشــتر خواهیــم 
دیــد، شــنید و خوانــد؛ آوا و علــی؛ آوا فرزنــد 
ــم  ــت، ه ــازی اس ــجوی داروس ــم دانش اول او ه

دوره مهمانــداری هواپیمــا را گذرانــده و هــم در 
کالس هــای بازیگــری امیــن تــارخ شــرکت کــرده 
تــا بازیگــر شــود. البتــه متأثــر از مــادرش، خانــم 
عالقــه  و  ســینما(  )چهره پــرداز  بیــات  مهنــاز 
ــدی  ــال ج ــورت کام ــه ص ــد دارد ب ــودش، قص خ

ــد.  ــال کن ــم دنب ــاس را ه طراحــی لب
ــی اســت  ــد، عل ــواده هنرمن ــد دوم ایــن خان فرزن
کــه تمــام نشــانه های یــک نابغــه را دارد. او هنــوز 
۱7 ســالش تمــام نشــده، امــا دانشــجوی رشــته 
فیلمســازی اســت؛ در یــک گــروه موســیقی 
ــا  ــار این ه ــازد و در کن ــگ می س ــوازد و آهن می ن

ــد. ــال می کن ــز دنب ــر را نی ــری تئات بازیگ
ــاب  ــری و انتخ ــاره بازیگ ــی درب ــن جوهرچ حس
هــر  می کنــم  فکــر  می گویــد:  نقش هایــش 
نقشــی بــر اســاس شــخصیت خــود آدم هــا 
مبنــای  بــر  قصــه  هــر  و  می شــود  نوشــته 
ــا  ــد ب خصوصیــات انســانی؛ بنابرایــن آدم می توان
هــر نقشــی احســاس نزدیکــی کنــد و مــالک من 
ــی دور از ذهــن  ــرای پذیــرش یــک نقــش خیل ب
ــش  ــه نق ــیدن ب ــرای رس ــت ب ــت؛ در حقیق نیس
ــردم  ــم می گ ــای آن در اطراف ــال نمونه ه ــه دنب ب
ــک شــوم. ــش نزدی ــه آن نق ــم ب و ســعی می کن

ــان در  ــدگار کــه همچن جوهرچــی نقش هــای مان
ــدارد.  ــم ن ــد، ک ــتدارانش باش ــن دوس ــس ذه پ
حضــورش در ســریال »او یــک فرشــته بــود« کــه 
هنــوز هــم یکــی از موفق تریــن مجموعه هــای 
ــه شــمار مــی رود و  ــی ب ــی تلویزیون ماورایی مذهب
داد و ســتدهایی کــه بــا شــیطان داشــت، یکــی از 

همــان شــاه نقش های اوســت. 
و  محبــوب  جانبــاز  نقــش  در  بــازی اش  یــا 
ــی،  ــم »ضیافــت« مســعود کیمیای ــای فیل بی ادع
خاطره انگیــز  دوســتدارانش  بــرای  همچنــان 
و ماندنــی اســت. حتــی زمانــی کــه عبــدهللا 
ــرد و  ــره او ب ــت در چه ــابی دس ــکندری حس اس
ــاوت  ــا رخســاری متف ــک جوهرچــی دیگــر را ب ی
در ســریال »مشــق عشــق« بــرای تماشــاگر 
ــی  ــه جوهرچ ــردم ب ــم م ــاز ه ــرد، ب ــی ک رونمای
ــار  ــا عی ــد ت و نقشــش روی خــوش نشــان دادن
شــده  آشــکار  پیــش  از  بیــش   محبوبیتــش 

باشد. 

متاســفانه ایــن بازیگــر محبــوب در بهمن مــاه 
ــوان شــد  ــدی عن ــه دلیــل آنچــه عارضــه کب 95 ب

ــت.  درگذش
در  بهمن مــاه ۱395  یکشــنبه ۱7  روز  او  پیکــر 

ــم دوســتدارانش تشــییع و در  ــل عظی ــان خی می
قطعــه هنرمنــدان بهشــت زهــرا قطعــه ۸۸، ردیف 

ــن شــد.  ۱5۰، شــماره ۱۸ دف
او در طــول دوران حیاتــش در آثــار متعــددی بــه 
ایفــای نقــش پرداخــت کــه در انتهــا بــه تعــدادی 
و  روحــش شــاد  می کنیــم.  اشــاره  آن هــا  از 

ــی. ــادش گرام ی
 آثار سینمایی

 روزگاری عشــق و خیانــت )۱392(، انســان ها 
رئیس جمهــور  آقــای   ،)۱379( آبــی   ،)۱3۸9(
 ،)۱379( تنــدر  نــام  بــه  دختــری   ،)۱379(
 ،)۱377( زن  دو   ،)۱376( تلــخ  بادام هــای 
حماســه قهرمانــان )۱376(، زن شــرقی )۱376(، 
باالتــر از خطــر )۱375(، روزی کــه خواســتگار 
ضیافــت   ،)۱375( ســلطان   ،)۱375( آمــد 
ــر  ــانه دو خواه ــر )۱374(، افس )۱374(، ویرانگ
ــت )۱372(،  )۱373(، جــای امــن )۱372(، زین
بــر بــال فرشــتگان )۱37۱(، برخــورد )۱37۰(، 

فیــل در تاریکــی )۱36۸(.
 آثار تلویزیونی 

تنهایــی لیــال، برابــر بــا اصــل، شــب های روشــن، 
فاکتــور  فاصله هــا،  ســراب،  شیشــه،  مثــل 
ــدی،  ــوی عی ــی(، ب ــه تلویزیون ــت )مجموع هش
ــرواز،  ــای پ ــان، پیله ه ــت پنه ــان، هوی جابربن حّی
او یــک فرشــته بــود، غریبانــه، ســیمای مدرســه، 
مشــق عشــق، نســیم رؤیــا، روزهــای زندگــی، در 
ــن انفجــار، وکالی جــوان، هــدف  ــو، دومی ــاه ت پن

ــده. گمش

ــال  ــه احتم ــاره ب ــا اش ــه« ب ــه »خندوان ــابق برنام ــن س کمدی
حضــور دوبــاره خــود در برنامــه »خندوانــه« در صــورت فراغــت 
از کار، دربــاره اســتقبال خــوب از ســریال »ســفر در خانــه« بــا 

ــدواری کــرد.  ــراز امی پخــش از شــبکه نســیم اب
ــت:  ــینما، گف ــون و س ــه تلویزی ــر عرص ــعودی، بازیگ ــی مس عل
ــفر در  ــریال »س ــازی ام در س ــاز ب ــه از آغ ــت ک ــد روزی اس چن
ــم  ــه را ه ــن مجموع ــه ای ــود. فیلمنام ــپری می ش ــه« س خان
خــودم بــه رشــته نــگارش درآورده ام. وی ادامــه داد: در ســریال 
»ســفر در خانــه« در کنــار هنرمندانــی ماننــد امیــر نــوری، علــی 
ســلیمانی، حســن پورشــیرازی، شــهرزاد کمــال زاده بــا حضــور 

ــردازم.  ــش می پ ــای نق ــه ایف ــو ب ــرین مقانل نس
ــک  ــش ی ــه« نق ــفر در خان ــرد: در »س ــح ک ــعودی تصری مس
جــوان مشــهدی بــه نــام اکبــر را بــازی می کنــم کــه بــه 
واســطه آشــنایی بــا یــک خانــواده کــه حســن پورشــیرازی پــدر 

ــد می شــود و در ادامــه  ــواده عالقه من ــه دختــر خان آن اســت، ب
ــدد.  ــوع می پیون ــه وق ــری ب ــات دیگ اتفاق

وی اظهــار کــرد: تصویربــرداری مجموعــه تلویزیونــی »آرمانــدو« 
نیــز ایــن روزهــا بــه پایــان می رســد.

ــرد:  ــان ک ــه« خاطرنش ــه »خندوان ــابق برنام ــن س ــن کمدی  ای
آخریــن مرتبــه ای کــه بــه عنــوان کمدیــن در »خندوانــه« برنامــه 
ــه  ــل اینک ــه دلی ــود و ب ــت ماه ب ــل اردیبهش ــردم، اوای ــرا ک اج
درگیــر ضبــط ســریال هســتم، فرصــت حضــور در ایــن برنامــه 
را نــدارم؛ امــا در صــورت فراهــم شــدن فرصــت الزم، دوبــاره در 

ــم.  ــدا می کن ــه حضــور پی ــن برنام ای
ــازی در  ــی ب ــن به تازگ ــد همچنی ــن هنرمن ــت ای ــی اس گفتن
فیلــم ســینمایی »مــا خیلــی باحالیــم« بــه کارگردانــی بهمــن 
ــانده  ــان رس ــه پای ــریف را ب ــا ش ــی رؤی ــودرزی و تهیه کنندگ گ

ــت. میــزان اس

اســتاد علــی نصیریــان بــا ابــراز ناخرســندی از ایجــاد بــازار ســیاه 
ــرای بلیت هــای نمایــش »اعتــراف« گفــت: شــاید بهتــر باشــد  ب
ــود  ــت خ ــی بلی ــت کس ــرار اس ــر ق ــا اگ ــزی شــود ت برنامه ری
ــی  ــت عال ــه هم ــیاه ب ــازار س ــای ب ــه ج ــد، ب ــر بفروش را گران ت
گذاشــته شــود تــا قیمــت اضافــی آن صــرف امــور خیریــه شــود. 
ــی  ــاالر اصل ــب ها در ت ــن ش ــه ای ــراف« ک ــش »اعت ــر نمای بازیگ
مجموعــه تئاتــر شــهر روی صحنــه مــی رود بــا اشــاره بــه اســتقبال 
زیــاد مخاطبــان بیــان کــرد: مــن هــم شــاهد ایــن میــزان 
ــرح  ــا مط ــروش بلیت ه ــاره ف ــه را درب ــتم و آنچ ــتقبال هس اس
شــده شــنیده ام؛ امــا خیلــی دوســت نــدارم چنیــن بــازار ســیاهی 
ایجــاد شــود. اگــر قــرار اســت بلیــت گــران فروختــه شــود، شــاید 
خــوب باشــد کــه بــه صــورت همــت عالــی مبالغــی بــرای مراکــز 
خیریــه یــا مثــال کــودکان مبتــال بــه بیماری هــای خــاص صــرف 

شــود. 

وی گفــت:  بــرای مــن باعــث افتخــار اســت کــه بــا بازیگــری در 
تئاتــر، ســینما و ســریال های تلویزیونــی بــا دو، ســه نســل ارتبــاط 
برقــرار کــردم و ایــن روزهــا بــا بــازی در نمایــش »اعتــراف« ایــن 
ارتبــاط بــا نســل ســوم و کســانی کــه نوه هــای مــن هســتند نیــز، 
برقــرار شــده کــه ایــن برایــم خیلــی جــذاب و جالــب اســت؛ چون 
ــوده  ــل ب ــه حــدود هفــت دهــه قب ــوط ب  آن هــا کســی را کــه مرب
و در تئاتــر کار می کــرده، می بیننــد کــه بــا نســل های بعــدی روی 
ــرای خــود مــن  ــن اتفــاق ب ــد. او افــزود: ای ــازی می کن ــه ب صحن
هــم گیراســت؛ بــه همیــن دلیــل بــازی در ایــن کار را پذیرفتــم و 
تمــام فشــاری را کــه بــا بیــش از ۸۰ ســال ســن تحمــل می کنــم، 
ــا مــردم می بینــم؛  بــه دلیــل ارزش هایــی اســت کــه در ارتبــاط ب
چــرا کــه فکــر می کنــم جوان هــای مملکــت می تواننــد بــا 
ــا  ــد و ب ــور کار می کردن ــه چط ــوند ک ــنا ش ــود آش ــتگان خ گذش

ــوند. ایســنا ــگ می ش ــور هماهن ــود چط ــدی خ ــل های بع نس
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نامه های محمدعلی جمال زاده
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ــا نیمــی از عمــر  ــده تقریب ــو بازتاب دهن نامه هــای ژن
جمــال زاده اســت؛ از 59 ســالگی تــا 103 ســالگی وی؛ 
ــودن  ــاد، یکــی ب ــل تعــداد زی ــه دلی ــن نامه هــا ب ای
ــا پایــان و نیــز از آنجــا کــه ایــرج  مخاطــب از آغــاز ت
افشــار مخاطــب نامه هــا از دوســتان صدیــق و مــورد 
ــع در  ــن مناب اعتمــاد جمــال زاده اســت، از کامل تری

ــه  ــه های او ب ــی و اندیش ــخصیت، زندگ ــناخت ش ش
ــر، شــرح یکــی از روزهــای  شــمار مــی رود. نامــه زی

کاری او در میانســالی اســت.
جــواب  بســیار  تأخیــر  بــا  رســید.  »کاغذتــان 
ــی  ــه بین الملل ــه اجرائی ــغول کمیت ــم. مش می نویس
تعلیــم و تربیــت بــودم کــه دیــروز کارش تمــام شــد. 
ــار  ــی از آث ــش مهم ــخ نمای ــم در زوری ــل از آن ه قب
ــد روز هــم آنجــا  ــود. چن ــم ب صنعتــی مکزیــک قدی
بــودم و لذت هــا بــردم و از غــرور وطنــی ام مقــداری 
ــم  ــتان ه ــی سرخ پوس ــه حت ــدم ک ــت و فهمی کاس
ــته اند  ــا داش ــه چیزه ــش چ ــال پی ــزار س ــه ه دو س

کــه اســمش تمــدن اســت... . کتــاب بســیار نفیــس 
»فرهنــگ ایران زمیــن« دفتــر دو از ســال 1337 
)تابســتان و پاییــز( رســید. بایــد به دقــت بخوانم. در 
پهلــوی کتاب هایــی اســت کــه در بســترم جــا داده ام 
 کــه بــه تدریــج بخوانــم. گاهــی حســرت روزگار آبــاء 
و اجدادمــان را می خــورم کــه نــه رادیــو می دانســتند 
ــه  ــتند و ن ــر و کار داش ــه س ــا روزنام ــه ب ــت و ن چیس
ــی  ــید؛ قرآن ــان می رس ــه دستش ــاب ب ــه کت ــن هم ای
ــان  ــل عرف ــر اه ــی و اگ ــادی و حافظ ــود، زادالمع ب
 بودنــد مثنــوی و بــس. مــا از بــس در کتــاب 
و اخبــار، در رســالجات و مقــاالت غوطه وریــم، حــال 

ــوءهضم  ــل و س ــه ثق ــم و ب ــدا کرده ای ــن را پی مجانی
می ترســم  شــده ایم.  گرفتــار  شــدیدی  معنــوی 
ــوس  ــذی یوس ــاس ال ــان الخّن ــا هم ــام این ه تم
ــون  ــه جن ــه ب ــد و رفته رفت ــاس باش ــدور الن ــی ص ف
عمومــی نــوع بشــر بکشــد و عجیــب آنکــه هــر وقــت 
بــا اشــخاصی کــه اهــل ایــن چیزهــا نیســتند مواجــه 
و مصــادف می شــوم می بینــم چنــدان از بنــده 
ــال زاده  ــتند... .« )جم ــم نیس ــر ه ــیاه بی خبرت روس
محمدعلــی، نامه هــای ژنــو، بــه کوشــش ایــرج 
افشــار بــا همــکاری محمدافشــین وفایــی – شــهریار 

شــاهین دژی، ســخن، تهــران، 1388، 48-49(

،،
حســن جوهرچــی در ســال ۱۳۴۷ 
در یــک خانــواده اردبیلــی در تهــران 
عکاســی  لیســانس  شــد.  متولــد 
زیبــای  هنرهــای  دانشــکده  از  را 
بــازی  گرفــت.   تهــران  دانشــگاه 
بــا   ۱۳۶۷ ســال  در  را  ســینما   در 

»فیل در تاریکی« شروع کرد

یادی از حسن جوهرچی به مناسبت زادروزش

همیشه مهربان

آگهی مزایده
اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان کاشان  در نظر دارد به استناد ماده ۱۱ آئین نامه اجرایی سازمان اوقاف و امور خیریه تعداد ۱ باب 
مغازه از رقبات موقوفه حاج محمد تقی )مسجد آقابزرگ( واقع در خ باب الحوائج )عج( را از طریق مزایده به متقاضیان واجد شرایط 

به مدت یک سال شمسی به اجاره واگذار نماید.

متقاضیان می توانند جهت کسب اطالع بیشتر و دریافت اوراق مزایده تا پایان وقت اداری روز 2۱ مرداد ماه 96 به اداره اوقاف و امور 
خیریه کاشان به نشانی خیابان امیر کبیر مراجعه نمایند.

اوقاف و امور خیریه شهرستان کاشان

اجاره پایه ساالنه )ریال( اجاره پایه ماهیانه )ریال( مساحت مورد مزایده ردیف

58.200.000 ریال 4.850.000ریال 50 متر مربع یک باب مغازه )همکف( 1

تلویزیون

 »یه گُله جا« تا آخر سال 
پخش می شود

ــه جــا«  ــه گُل ــه برنامــه »ی ــا اشــاره ب ــاد ب ــد قن مجی
کــه بیــش از یــک مــاه اســت از شــبکه دو پخــش 
برنامــه  ایــن  از  خوشــبختانه  گفــت:  می شــود، 
اســتقبال شــده و مــا در همــان روز دوم پیامک هــای 

ــم.  ــت کردی ــادی دریاف زی
ــه  ــن برنام ــا در ای ــور بچه ه ــه حض ــاره ب ــا اش وی ب
و  پــدر  ایــن  بچه هــا،  از  بیشــتر  کــرد:  بیــان 
مادرهایشــان هســتند کــه بــه صــورت پیگیــر تمــاس 
ــه  ــه برنام ــان ب ــد فرزندانش ــد و می خواهن می گیرن
بیاینــد و دلیلــش هــم ایــن اســت کــه مــا در برنامــه، 

آموزش هــای ســالمتی را مطــرح می کنیــم. 
قنــاد بــا اشــاره بــه تعامل هایــی کــه بــا وزارت 
بهداشــت بــرای ســاخت ایــن برنامــه دارد، تصریــح 
ــتیم  ــت داش ــر بهداش ــا وزی ــی ب ــا دیدارهای ــرد: م ک
ــد از  ــالمتی را بای ــوزش س ــه آم ــود ک ــد ب و او معتق

کــودکان شــروع کــرد؛ مثــل آموزش هــای راهنمایــی 
و رانندگــی کــه آموختنشــان بــه کــودکان باعــث شــد 

ــند.  ــاس باش ــاره حس ــون در این ب ــا اکن آن ه
و  اجتماعــی  آموزش هــای  دیگــر  دربــاره  وی 
آگاه ســازی کــودکان در مســائل مختلــف عنــوان 
ــه  کــرد: یکــی از آموزش هــای مــا ایــن اســت کــه ب
ــه  ــه ب ــم در برنام ــعی می کنی ــتقیم س ــور غیرمس ط
از  بســیاری  بیاموزیــم.  را  »نــه گفتــن«  بچه هــا 
بیــان  نمی توانــد  را صداوســیما  مســائل جزئــی 
ــمال  ــرق و ش ــوب و ش ــودک جن ــه ک ــون ب ــد؛ چ کن

دارد.  تعلــق  و... 
ــد  ــواده و بع ــدا در خان ــد ابت ــائل بای ــی از مس بعض
البتــه  و  و مدرســه گفتــه شــود  در کالس درس 
ــن  ــه ای ــد ب ــه بای ــهمی دارد ک ــم س ــیما ه صداوس

بپــردازد.  موضوعــات 
قنــاد در پایــان دربــاره تولیــد »یــه گُلــه جــا« یــادآور 
ــه  ــال ادام ــر س ــا آخ ــه ت ــن برنام ــش ای ــد: پخ  ش

دارد. مهر

عکاسی

 آثار عکاسان برگزیده کشور 
در گالری اکنون

نمایشــگاه عکــس »همیــن حوالــی 2«  کیمیای وطن

در گالری اکنون برگزار می شود. 
ــار عکــس  ــه آث ــب ارائ ــی در قال ــن نمایشــگاه گروه ای
گوشــی همــراه تحــت عنــوان »همیــن حوالــی 2« بــه 
نمایشــگاه گردانی »مهــدی ناظــری« در گالــری اکنــون 

ــود.  ــزار می ش برگ
ــد  ــزار ش ــال 95 برگ ــه در س ــگاه ک در دوره اول نمایش
ــد  ــی، مجی ــین پیغام ــدی دادی زاده، حس ــاری از مه آث
ــه عکاســی  ــت در زمین ــرث خوش صف ــروزی و کیوم فی
بــا گوشــی همــراه بــه انتخــاب آثــار و نمایشــگاه گردانی 

مهــدی ناظــری بــه نمایــش عمومــی درآمــد. 
ــترش  ــه گس ــم ب ــال 96 تصمی ــری در س ــدی ناظ مه
ایــن نمایشــگاه ســالیانه گرفــت و تعــداد هنرمنــدان را 

ــش داد.  ــگاه افزای ــن نمایش در ای
در نمایشــگاه »همیــن حوالــی 2« آثــار ۱6 عــکاس بــه 

نمایــش عمــوم گذاشــته می شــود. 
در نمایشــگاه عکــس »همیــن حوالــی 2« از عکاســان 
ــه  ــوت ب ــد دع ــوان هنرمن ــه عن ــز ب ــور نی ــرح کش مط
همــکاری شــده کــه می تــوان بــه افــرادی چــون 
ــان  مجیــد ســعیدی، رومیــن محتشــم، شــادی قدیری
جــالل شــمس آذران، مهــدی رضــوی، صــادق ســوری 
مافــی  مهــران  میــالد صفابخــش،  شــهباز،  ســیوا 
النــاز امینــی، خشــایار جوانمــردی، بهــاره   بردبــار، 
دادی زاده  مهــدی  دهقانــی،  امیررضــا  محمدیــان، 
محمدهــادی دادی زاده و کیومــرث خوش صفــت اشــاره                                                                                  

ــرد.  ک
نمایشــگاه عکــس »همیــن حوالــی 2« جمعــه 6 
بــرای  عالقه منــدن  و  می شــود  افتتــاح  مردادمــاه 
ــاه  ــا ۱۱ مردادم ــد ت ــگاه می توانن ــن نمایش ــد از ای بازدی
همــه روزه بــه جــز روزهــای دوشــنبه ســاعت ۱7 تــا 2۱ 
ــی، کوچــه  ــان خاقان ــون، واقــع در خیاب ــری اکن ــه گال ب
افشــین )۱4(، بن بســت حریــر، شــماره 9 مراجعــه 

ــد. کنن

پیشهناد فیلم

گیتا

کارگردان: مسعود مددی
نویسنده: مسعود مددی، میترا تیموریان

بازیگــران: مریــال زارعــی، حمیدرضــا آذرنــگ، 
ســارا بهرامــی، بهنــاز جعفــری، نــادر فــالح، یلــدا 
ــالکی،  ــون س ــاری، کتای ــن افش ــقایی، رامی قش

ــی ــاز عباس ــان، گلن ــین محمدی محمدحس
 خالصه داستان فیلم 

»گیتــا«، مــادر متیــن اســت و بــه او دلبســتگی 
ــادی دارد. زی

 پــس از حادثــه ای کــه بــرای متیــن پیــش 
می آیــد، گیتــا تــالش می کنــد تــا بــا ایــن 
موضــوع کنــار بیایــد؛ امــا بــا گــذر زمــان متوجــه 

. می شــود...  جدیــدی  واقعیت هــای 

م الف 66167

ا�ن �ن ا�ب ک�ت

قصه سعید و مریم
نویسنده آرش ساالری

قیمت ۱8 هزار و 500 تومان
نشر چشمه     

 نهنگی که یونس را خورد 
هنوز زنده است

نویسنده سعید محسنی
قیمت ۱۴ هزار تومان
نشر چشمه         

جانورنامه
نویسنده الیوش ناگ

قیمت 20 هزار تومان
نشر  چشمه        

بازار سیاه »اعتراف« را دوست ندارمدوباره به »خندوانه« برمی گردم

یه کاشان اداره اوقاف و امور خ�ی
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رشد 45 درصدی جرائم سایبری
ــا، در  ــای ناج ــس فت ــس پلی ــر، رئی ــال  هادیان ف ــردار کم س
ــور  ــا حض ــه ب ــران ک ــاس ته ــه اج ــم افتتاحی ــیه مراس حاش
معــاون وزیــر امــور خارجــه و ســفرای بعضــی از کشــورها بــا 
ــم ســایبری در هتــل  ــا جرائ ــارزه ب موضــوع پیشــگیری و مب
همــای تهــران برگــزار شــد، در جمــع خبرنــگاران گفــت: 
ــی  ــزار و در آن محورهای ــه مــدت دو روز برگ ــن همایــش ب ای
همچــون پیگیــری جرائــم، مقابلــه بــا اســتفاده تروریســت ها 

ــازی و ... بررســی شــد. از فضــای مج
 وی در پاســخ بــه ســوالی دربــاره وضعیــت جرائــم ســایبری 
ــال 94،  ــه س ــبت ب ــال 95 نس ــرد: در س ــار ک ــور، اظه در کش
جرائــم در حــوزه فضــای مجــازی بیــش از 70 درصــد افزایش 
داشــت کــه از ایــن میــان 43 درصــد از کل جرائــم در تلگــرام 
و 20 درصــد از آن نیــز در اینســتاگرام رخ داده اســت؛ بنابرایــن 
ــم  ــه بیــش از 60 درصــد جرائ ــت ک ــوان گف ــی می ت ــه عبارت ب
در فضــای مجــازی در تلگــرام و اینســتاگرام رخ داده اســت. 
ــال  ــن ح ــرد:  در عی ــه ک ــا اضاف ــای ناج ــس فت ــس پلی رئی
ــش از 80  ــته بی ــال گذش ــز در س ــس نی ــف پلی ــدرت کش ق
درصــد بــود و مــا توانســته ایم 80 درصــد از پرونده هــای 
ارجاعــی و شــکایات را کشــف و بــا عامــان آن برخــورد کنیــم.  
هادیان فــر بــا بیــان اینکــه امســال نیــز شــاهد رشــد جرائــم 
در فضــای مجــازی بودیــم، گفــت: در 4 ماهــه امســال جرائــم 
ــوان  ــه ت ــه البت فضــای مجــازی 45 درصــد رشــد داشــته ک
ــال  ــه دنب ــا ب ــوده و م ــد ب ــان 80 درص ــز هم ــا نی ــف م کش

ــتیم. پلیــس ــان هس ــش توانم افزای

 قربانیان مظلوم 
تخریب محیط زیست

را  گیاهــان  زیســت،  محیــط  فعــال  مســروری،  لیــا 
مظلوم تریــن قربانیــان محیــط زیســت دانســت و گفــت: بــا 
ــاالب  ــد در ت ــی بای ــه تاالب ــی الل ــی طبیع ــن کلون ــن رفت از بی
انزلــی فانــوس بــه دســت دنبــال تک بوته هــای آن بگردیــم. 
محیــط  داشــته های  یغمــای  در  متأســفانه  وی گفــت: 
ــه  ــون ن ــاید چ ــتند؛ ش ــن هس ــان مظلوم تری ــتی، گیاه زیس
جثــه چشــمگیری دارنــد، نــه تــوان ســروصدایی کــه جلــب 
ــاری  ــی ج ــه خون ــد ن ــه می بینن ــم ک ــیب ه ــد. آس ــه کن توج
می شــود و نــه الشــه ای کــه شــاید بویــش وجدانــی را بیــدار 
کنــد؛ امــا شــک نیســت گیــاه کــه نباشــد، سرسلســله زنجیــر 

حیــات می گســلد. 
ــا وجــود تمــام زخم هــای  ــی ب ــاالب انزل مســروری افــزود: ت
ــد و  ــت بازدی ــه جه ــوز مشــهورترین و ب ــرش، هن ــق پیک عمی
ــران اســت؛  ــه در دســترس ترین تاالب هــای ای تفــرج از جمل
ــه  ــه وجه ــاالب ک ــن ت ــته های ای ــن داش ــی از بارزتری ــا یک ام
ــی  ــای تاالب ــت، الله ه ــاالب اس ــن ت ــم نواز ای ــاز و چش ممت

صورتی رنــگ آن اســت. 
وی ادامــه داد: کلونی هــای طبیعــی اللــه تاالبــی در پناهــگاه 
حیــات وحــش ســرخانکل و نیــز لکه هایــی در حوالــی منطقه 
ــال  ــه  س ــال ب ــه س ــی ک ــوند. کلونی های ــده می ش ــار دی آبکن
رنجورتــر می شــوند و از عوامــل رنجــور شــدن نــه فقــط 
ــاالب کــه گیــر افتــادن الله هــای تاالبــی  مشــکات عدیــده ت
ــاوت  ــب و چشــمان بی تف ــاق اندیشــه های منفعت طل در بات

مســئوالن اســت. خبــر فارســی

جامعه
 اختالالت ژنتیکی علت 

50 درصد معلولیت ها
رئیــس ســازمان بهزیســتی کشــور گفــت: ســاالنه بیــن 25 تا 
30 هــزار کــودک معلــول در کشــور متولــد می شــوند کــه 50 
درصــد از ایــن مــوارد مربــوط بــه اختــاالت ژنتیکــی اســت. 

ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب ــنی بندپ ــیروان محس ــر انوش دکت
اختــاالت ژنتیکــی قابــل پیگیــری اســت، اظهــار کــرد: 
تاکنــون دو غربالگــری موفــق در کشــور داشــتیم؛ یکــی 
بــرای  اســت کــه  شنوایی ســنجی  غربالگــری  آن هــا  از 
ــگام  ــری از ناشــنوایی و ورود علمــی، تخصصــی و بهن جلوگی

در بحــث شــنوایی صــورت گرفــت. 
ــی  ــت: تنبل ــز گف ــی نی ــری بینای ــه غربالگ ــاره ب ــا اش وی ب
ــی  ــی و کم بینای ــل نابینای ــن عوام ــی از مهم تری ــم، یک چش
افــراد زیــر 20 ســال اســت. در بحــث غربالگــری بینایــی نیــز 
توانســتیم بــه صــورت میانگیــن 80 درصــد را پوشــش دهیــم. 
ــی  ــال 98، تمام ــه اول س ــه ماه ــان س ــا پای ــزود: ت وی اف
ــکن  ــب مس ــتر صاح ــا بیش ــول ی ــای دارای 2 معل خانواده ه

شــوند. ایلنــا

 ضوابط و مقررات مربوط به 
معافیت بخشودگی سنی

ــن  ــه عمومــی ناجــا گفــت: متولدی جانشــین ســازمان وظیف
ــودگی  ــت بخش ــرایط معافی ــد ش ــه واج ــل ک ــه قب ۱354 ب
ســنی هســتند و تاکنــون موفــق بــه بهره منــدی از ایــن 
ــود را  ــی خ ــت خدمت ــد وضعی ــده اند، بای ــت نش ــوع معافی ن
مشــخص کننــد. ســردار ابراهیــم کریمــی اظهــار کــرد: یکــی 
از قوانیــن و مقــررات خدمــت ســربازی، معافیــت بخشــودگی 
ــل اســت؛  ــا قب ــه م ــن ســال های 54 ب ــرای متولدی ســنی ب
واجدیــن شــرایط کــه تاکنــون موفــق بــه بهره منــدی از ایــن 
ــر  ــه دفات ــه ب ــا مراجع ــد ب ــت نشــده اند، می توانن ــوع معافی ن
)پلیــس+۱0( وضعیــت  انتظامــی  الکترونیــک  خدمــات 

ــد.  ــی خــود را مشــخص کنن خدمت
ــر  ــاوه ب ــت ع ــوع معافی ــن ن ــه در ای ــه اینک ــا اشــاره ب وی ب
شــرط ســنی، مقطــع تحصیلــی مشــموالن نیــز مــاک 
عمــل اســت، افــزود: مشــموالنی کــه قبــا از ایــن معافیــت 
بهره منــد شــده اند و دارای کارت معافیــت از خدمــت قدیمــی 
هســتند، می بایــد بــرای تعویــض کارت قدیمــی معافیــت بــه 

ــد.  ــدام کنن ــر )پلیــس+۱0( اق ــق دفات هوشــمند، از طری
ــت  ــه معافی ــوط ب ــررات مرب ســردار کریمــی درخصــوص مق
بخشــودگی ســنی گفــت: شــرط ســنی بــرای دارنــدگان 
ــان  ــا پای ــانس( ت ــا لیس ــم ت ــر دیپل ــی )زی ــدارک تحصیل م
۱354، فــوق لیســانس تــا پایــان ۱352، دکتری غیرپزشــکی 
تــا پایــان ۱350 و دکتــری پزشــکی و دامپزشــکی تــا پایــان 
۱344 تعییــن شــده اســت. ایــن مقــام مســئول خاطرنشــان 
کــرد: شناســنامه عکــس دار مشــموالن بــاالی 50 ســال 
مشــروط بــر اینکــه تغییــرات ســنی نداشــته باشــد، بــه منزلــه 
تعییــن تکلیــف وضعیــت خدمتــی آنــان اســت و نیــازی بــه 

ــد داشــت. ایرنــا ــت نخواهن درخواســت معافی

کوتاه حوادث 

پایان تلخ برای بنیتا کوچولو
پلیــس پایتخــت از کشــف جســد بنیتــای هشــت ماهــه 
ــع  ــود، در تواب ــوده شــده ب کــه توســط ســارقان خــودرو رب
ــریح  ــده را تش ــن پرون ــات ای ــر داد و جزئی ــت خب پاکدش

کــرد. 
مرکــز اطاع رســانی پلیــس آگاهــی فرماندهــی انتظامــی 
تهــران بــزرگ اعــام کــرد: روز پنجشــنبه در منطقــه 
مشــیریه تهــران فــردی پــس از خــروج از پارکینــگ 
ــه  ــودرو را ب ــگ خ ــتن در پارکین ــور بس ــه منظ ــش ب منزل
صــورت روشــن رهــا کــرده و منجــر بــه ســرقت خــودرو و 

ــود.  ــده ب ــه اش ش ــت ماه ــوزاد هش ن
ــده پلیــس آگاهــی  ــم از کارآگاهــان زب ــه یــک تی بافاصل
فرماندهــی انتظامــی تهــران بــزرگ دســتگیری ســارق یــا 
ســارقین و یافتــن کــودک ربوده شــده را در دســتورکار خــود 

قــرار دادنــد.
ــا مجرمیــن  ــد هیــچ ســرنخ و اثــری از مجــرم ی  هــر چن
ــق  ــی موف ــات پلیس ــام اقدام ــا انج ــان ب ــود، کارآگاه نب
ــر اول در محــل  ــه نف ــد ک ــر را شناســایی کنن شــدند دو نف
ــتگیر  ــت دس ــتان پاکدش ــع در شهرس ــود واق ــکونت خ س
ــودن  ــودرو و رب ــرقت خ ــه س ــود ب ــارات خ ــد و در اظه ش
کــودک توســط یکــی از دوســتانش اعتــراف و اعــام کــرد 
در همــان ســاعات اولیــه پــس از ســرقت وی بــه همــراه 
همدســتش خــودرو و کــودک را بــه شهرســتان پاکدشــت 

ــر جــدا شــدند.  ــرده و ســپس از همدیگ ــل ک منتق
ــی  ــارق اصل ــای س ــل اختف ــه مح ــوران ب ــه مأم بافاصل

مراجعــه و وی را دســتگیر کردنــد. 
ــت و  ــری اس ــدد کیف ــوابق متع ــه دارای س ــرد ک ــن ف ای
ــام  ــه اع ــات اولی ــده، در اعتراف ــدان آزاد ش ــی از زن به تازگ
کــرد کــه ســاعاتی پــس از ســرقت و انتقــال خــودرو 
ــه را در  ــوزاد هشــت ماه ــران، خــودرو و ن ــه خــارج از ته ب
ــرده و  ــا ک ــت ره ــتان پاکدش ــای شهرس ــی از خیابان ه یک
ــه اطاعــی از سرنوشــت کــودک  در حــال حاضــر هیچ گون
ربوده شــده نــدارد. ســرانجام کارآگاهــان بــه نشــانی 
ــودک  ــان ک ــر بی ج ــا پیک ــفانه ب ــه و متاس ــی مراجع اعام

ربوده شــده مواجــه شــدند. پلیــس

 برخورد پژو پارس با کامیون 
یک کشته بر جای گذاشت

ــکی  ــای پزش ــز فوریت ه ــس مرک ــی، رئی ــین مخلص حس
نطنــز، اظهــار کــرد: ســاعت 4:30 صبــح دیــروز خبــر 
برخــورد خــودروی پــژو پــارس بــا کامیــون در اتوبــان نطنــز 

ــس اعــام شــد. ــز اورژان ــه مرک ــان ب ــه اصفه ب
 وی افــزود: بافاصلــه یــک کــد از اورژانــس نیــه بــه همــراه 
تیــم امــداد و نجــات هــال احمــر نطنــز بــه محــل حادثــه 

اعــزام شــدند. 
رئیــس مرکــز فوریت هــای پزشــکی نطنــز گفــت: بــر اثــر 
برخــورد شــدید خــودروی پــژو پــارس بــا کامیــون، راننــده 
ــود  ــه جــان خــود را از دســت داده ب ــارس بافاصل ــژو پ پ
ــردن جســد در خــودرو توســط ســت  ــت گیرک ــه عل ــه ب ک
نجــات هــال احمــر، عملیــات رهاســازی انجــام و جســد 

بــه پزشــکی قانونــی منتقــل شــد. فــارس

کنش    وا

مدیر عامل جمعیت هالل  احمر استان 
ایالم   

به هیچ عنوان زائران اربعین نباید در مرزها، به ویژه مرز 
مهران که گنجایش حجم زائران را ندارد، معطل شوند. 

از همه دستگاه ها و مسئوالن کشوری و لشکری 
می خواهیم مسئله تردد زائران در مرز مهران را جدی 
بگیرند و امکانات الزم را در استان مستقر کنند؛ چون 
مشکات و کمبودهای مهران با شعار حل نمی شود و 

هم اکنون زیرساخت های ایام جوابگو نیست.

معاون درمان و پیشگیری از اعتیاد 
سازمان بهزیستی   

یکی از عوامل محافظت کننده در برابر بروز آسیب های 
اجتماعی همچون مصرف مواد در هر جامعه ای قبح، 

انگ اجتماعی یا نگاه منفی است که نسبت به آن 
پدیده ها وجود دارد؛ به نظر می رسد قانونی کردن 

مصرف مواد ممکن است بر این مولفه ها تأثیر بگذارد 
و به نظر بیاید که مصرف مواد موجه است که قانونی 
شده و به این ترتیب یکی از عوامل محافظت کننده 

در برابر مصرف مواد در جامعه از بین می رود.

مدیر کل دفتر آموزش فنی و حرفه ای 
وزارت آموزش و پرورش   

از محل پذیرفته شدگان آزمون استخدامی آبان ماه 
سال 95 حدود ۱۱00 هنرآموز و استادکار را جذب 

می کنیم. عاوه بر این ها دانش آموختگان دانشگاه 
شهید رجایی هم در حال ورود به هنرستان ها هستند 
و ما از محل آزمون استخدامی سال جاری هم تعداد 

دیگری نیرو خواهیم داشت. در مجموع می توان 
گفت نسبت به بخش های دیگر با مشکل حادی در 

زمینه نیروی انسانی روبه رو نیستیم.

رئیس جمعیت هالل احمر   
برای تدوین برنامه پنج ساله جمعیت هال احمر یک 
سال و نیم زمان صرف شد و هم اکنون زمان اجراست 
و برای اجرای آن باید تمام توان خود را به کار گیریم. 

مشارکت های مردمی و فعالیت های داوطلبانه از اهمیت 
خاصی برخوردار است که باید در این زمینه تدبیر الزم 

 اندیشیده شود تا مشارکت های مردمی افزایش                  
یابد.

مرکز آمار و فناوری اطالعات قوه 
قضائیه   

مرکز آمار و فناوری اطاعات قوه قضائیه جهت 
گسترش خدمات الکترونیک قضایی در راستای 

تکمیل ظرفیت این دفاتر، از کلیه متقاضیان واجد 
شرایط در برخی حوزه های قضایی مراکز استان های 

کشور دعوت به همکاری می کند.
متقاضیان اطاعیه های اعامی را مطالعه و در صورت 

آمادگی تأسیس دفتر اقدام به ثبت نام کنند. مهلت 
ثبت نام از مورخه 96/05/۱0 لغایت 96/06/۱0 به مدت 

 یک ماه است و ثبت نام فقط از طریق سامانه 
www.adliran.ir انجام می شود.

تازه داماد از اعدام رهایی یافت

ــا همســرش بــر  تازه دامــادی کــه بــه دلیــل اختــاف ب
ــا  ــود، ب ــته ب ــش را کش ــگری پدرزن ــغل آرایش ــر ش س
جلــب رضایــت اولیــای دم از قصــاص رهایــی یافــت و 

ــه عمومــی جــرم محاکمــه شــد. ــروز از جنب دی
رســیدگی بــه ایــن پرونــده از 04 شــهریورماه ســال 95 
ــام  بــه دنبــال کشــته شــدن یــک مــرد 60 ســاله بــه ن
ــران در  ــریه ته ــان در افس ــل در خانه ش ــام« مقاب »غ
دســتورکار پلیــس قــرار گرفــت. شــواهد نشــان مــی داد 
ــته  ــران« کش ــادش »مه ــا دام ــدال ب ــرد در ج ــن م ای

شــده اســت.
قانونــی  بــه پزشــکی  بــا دســتور قضایــی  جنــازه 
ــه  ــاد ب ــن تازه دام ــد. ای ــت ش ــران بازداش ــل و مه منتق
ــام »مهســا«  ــه ن ــا همســرش ب ــه دار ب اختافــات دنبال
اعتــراف کــرد و گفــت: همســرم از خانه مــان قهــر کــرده 
و بــه خانــه پــدرش رفتــه بــود؛ بــه همیــن دلیــل مقابــل 
ــم و  ــا مهســا صحبــت کن ــا ب ــم ت ــم رفت ــه پدرزن در خان
ــاره  ــا یکب ــردد؛ ام ــی اش برگ ــر زندگ ــم س از او بخواه
ــر شــدم. او حــال  ــا مــن درگی ــم ســر رســید و ب پدرزن
عــادی نداشــت؛ مــرا کتــک زد و مــن هــم بــرای دفــاع 

ــو کشــیدم. از خــودم چاق
بــه دنبــال اعترافــات مهــران 37 ســاله بــرای وی 
ــی  ــدان قربان ــود کــه فرزن کیفرخواســت صــادر شــده ب
ــام گذشــت کردنــد و مهــران از قصــاص رهایــی  اع
یافــت. بــه ایــن ترتیــب پرونــده اش بــرای رســیدگی بــه 
ــه دادگاه کیفــری یــک اســتان  ــه عمومــی جــرم ب جنب

ــران فرســتاده شــد. ته
ــروز در  ــه دی ــده ک ــن پرون ــه ای ــیدگی ب ــه رس در جلس
شــعبه ۱۱ دادگاه کیفــری یــک اســتان تهران به ریاســت 
قاضــی متیــن راســخ و بــا حضــور یــک مستشــار 
ــده دادســتان کیفرخواســت  ــدا نماین تشــکیل شــد، ابت
ــای دم  ــت اولی ــه رضای ــه ب ــا توج ــت: ب ــد و گف را خوان
از جنبــه عمومــی جــرم و طبــق مــاده 6۱2 قانــون 
ــر دارم. ــران تقاضــای کیف ــرای مه مجــازات اســامی ب

ــاع پرداخــت و گفــت: همســرم  ــه دف ــم ب ســپس مته
ــودم.  ــف شــغل او ب ــود و مــن مخال آرایشــگر ب

ســر همیــن موضــوع بــا هــم اختــاف داشــتیم. بارهــا 
ــه  ــه خان ــگاه ب ــت از آرایش ــودم دیروق ــته ب از او خواس
برنگــردد؛ امــا گوشــش بدهــکار نبــود. مهســا بــه شــغل 
ــه  ــه خان ــر ب ــا دی ــود و عصره ــد ب ــگری عاقه من آرایش
برمی گشــت. آخریــن بــار وقتــی ســر همیــن موضــوع 
بــا هــم درگیــر شــدیم، همســرم قهــر کــرد و بــه خانــه 

پــدرش رفــت.
ــا همســرم تمــاس گرفتــم و از او  ــه ب ــل از حادث روز قب
خواســتم بــا هــم صحبــت کنیــم؛ بــه همیــن دلیــل آن 
ــادر همســرم  ــم. م ــم رفت ــه پدرزن ــل در خان شــب مقاب
مقابــل در ایســتاده بــود کــه از او خواســتم لیــا را صــدا 

کنــد. 
ــود کــه پدرزنــم ســر رســید. او مســت  همــان موقــع ب
ــه رو  ــه محــض روب ــه ب ــادی نداشــت ک ــود و حــال ع ب
ــا مــن، فحاشــی کــرد. ســعی کــردم او را آرام  شــدن ب

ــه کــرد و مــرا کتــک زد. ــه ســمتم حمل کنــم، امــا ب
ــودم  ــرده ب ــی ک ــم را جراح ــش پای ــال ها پی ــون س چ
ــادم.  ــن افت ــرار داشــت، روی زمی ــن ق ــم پاتی و در پای
نمی توانســتم بلنــد شــوم؛ خواســتم از خــود دفــاع 

ــو کشــیدم.  ــه چاق ــم ک کن
نداشــتم.  را  پدرزنــم  قصــد کشــتن  واقعــا  مــن 
ــم  ــینه پدرزن ــه س ــو ب ــه چاق ــد ک ــور ش ــم چط نمی دان
فرورفــت و مــن از ترســم فــرار کــردم و ســاعتی بعــد 

ــدم. ــتگیر ش دس
وی در حالــی کــه ســرش را پاییــن انداختــه بــود، ادامــه 
ــن  ــد و م ــت کردن ــام گذش ــرم اع ــواده همس داد: خان
هرگــز لطــف بــزرگ آن هــا را فرامــوش نمی کنــم. مــن 
از ایــن ماجــرا پشــیمانم و قصــد دارم پــس از آزادی از 

زنــدان، گذشــته را برایشــان جبــران کنــم.
در پایــان ایــن جلســه هیئــت قضایــی وارد شــور شــد 

تــا رأی صــادر کنــد.

H.Rashidian@eskimia.ir
هامون رشیدیانگروه اجتماعی

راهــروی  در  یــک ســاعت  اســت  کافــی 
ــا  ــد ت ــدم بزنی ــواده ق ــی خان ــع قضای مجتم
آمده انــد  ببینیــد کــه  را  زنانــی  مــردان و 
ــر  ــر اجــازه حــک شــدن مه ــا هرچــه زودت ت
عقدنامه هایشــان  روی  را  شــد«  »باطــل 
بگیرنــد؛ مهــری کــه بــه قــول خودشــان 
حکــم رهایــی از یــک زندگــی تلــخ و سراســر 

کشــمکش اســت.
 هر 3 دقیقه، یک طالق

بــر اســاس آمارهــا هــر 3 دقیقــه، یــک 
ــی  ــن یعن ــد؛ ای ــور رخ می ده ــاق در کش ط
ــم  ــواده از ه ــاعت، 20 خان ــر س ــول ه در ط

 . شــد می پا
بــر اســاس آمــار ســازمان ثبــت احــوال 
ــودی  ــا وج ــف، ب ــال های مختل ــور در س کش
کــه از ســال ۱375 ازدواج رشــد ضعیفــی 
ــی  ــد، نزول ــن رون ــال ۱389 ای ــته، از س داش
شــده و از ســال ۱39۱ شــیب منفــی آن 
ــه نحــوی  ــه اســت؛ ب شــتاب بیشــتری گرفت
کــه تعــداد 89۱ هــزار واقعــه ازدواج در ســال 
ــه در ســال  ــزار واقع ــدد 724 ه ــه ع ۱389 ب

ــت.  ــه اس ــش یافت ۱393 کاه
ــان ســال ۱375 طــاق  ــه از هم ــی ک در حال
رشــد افزایشــی داشــته و شــیب نســبتا 
ــوری  ــه ط ــت؛ ب ــرده اس ــه ک ــدی را تجرب تن

کــه تعــداد 37 هــزار واقعــه طــاق در ســال 
ــال  ــه در س ــزار واقع ــدد ۱63 ه ــه ع ۱375 ب
ــه  ــش یافت ــر( افزای ــش از 4 براب ۱393 )بی

ــت.  اس
ــال ۱393  ــات س ــه اطاع ــر پای ــن ب همچنی
در  میانگیــن  طــور  بــه  گفــت  می تــوان 
مــورد   82.6 شــبانه روز،  از  ســاعت  هــر 
ــت  ــور ثب ــاق در کش ــورد ط  ازدواج و ۱8.6 م

می شود.

متاســفانه در کشــور مــا بــا وجــود ایــن آمــار 
ــی بیــش از  ــام، مســئوالن و رســانه مل و ارق
ــرای  ــکاری ب ــن راه ــال یافت ــه دنب ــه ب اینک
ســونامی طــاق باشــند، ترجیــح می دهنــد در 
ــواده  ــان خان ــای خــود فروپاشــی بنی گفته ه
ــک بحــران مطــرح  ــوان ی ــه عن را در غــرب ب

کننــد؛ غافــل از اینکــه آمــار طــاق در کشــور 
ــور  ــچ کش ــا هی ــه ب ــل مقایس ــان قاب خودم

ــت.  ــی ای نیس غرب
ملــی  رســانه  خبــری  برنامه هــای  انبــوه 
بــه مشــکات جوامــع غربــی اختصــاص 
دارد و کمتــر پیــش می آیــد ایــن رســانه 
از مشــکات موجــود در جامعــه خودمــان 

ســخن بگویــد. 
متاســفانه ایــن تابــو غلــط کــه صحبــت 
کــردن دربــاره مشــکات باعــث بدتــر شــدن 
صــدای  شــده  منجــر  می شــود،  اوضــاع 
ــن  ــردم نرســد و ای ــوش م ــه گ کارشــناس ب
ــرطانی  ــده س ــون غ ــی همچ ــران اجتماع بح

ــرد.  ــر بگی ــور را در ب ــام کش ــم تم بدخی
نکــردن دربــاره  همان گونــه کــه صحبــت 
ــر  ــان منج ــه درم ــد ب ــاری نمی توان ــک بیم ی
ــم  ــاق ه ــاره ط ــردن درب ــت نک ــود، صحب ش
ــان  ــن بحــران اجتماعــی را درم ــد ای نمی توان

ــد. کن
 تشویق به ازدواج به چه قیمتی؟

ــچ  ــدون هی ــه ازدواج ب ــویق ب ــفانه تش متاس
تفکــر یــا آموزشــی بیــش از اینکــه ســونامی 

ــد.  ــر آن می افزای ــد، ب ــار کن ــاق را مه ط
بــه جرئــت می تــوان گفــت ازدواج هــای 
ــادی  ــکات اقتص ــار مش ــر در کن ــدون تفک ب
یکــی از دالیــل عمــده ســیر صعــودی طــاق 

در ســال های اخیــر اســت. 

تفکــر بســیاری از جوان هــا دربــاره ازدواج 
زندگــی رؤیایــی و رمانتیکــی اســت کــه 
ــدارد.  ــی ن ــی واقع ــه زندگ ــباهتی ب ــچ ش هی
آن  صــدر  در  و  رســانه ها  کــه  تصویــری 
زندگــی مشــترک  و  ازدواج  از  صداوســیما 
بــه  شــباهتی  می کننــد، کمتریــن  ارائــه 
ــدارد؛  ــی ن ــراد واقع ــد اف ــی 99.9 درص زندگ
بــه همیــن دلیــل هــم وقتــی افــراد بــا ایــن 
ــد  ــه زندگــی واقعــی می گذارن ــا ب تفکــرات پ
در کوتاه زمانــی حقیقــت ماننــد پتــک بــر 

ــود. ــراب می ش ــان خ سرش
بــر اســاس آمارهــا بیشــترین طاق هــا در 4 
ســال اول زندگــی زوج هــا رخ می دهــد. ایــن 
آمــار دلیــل روشــنی از تضــاد میــان واقعیــت 

ــت.  ــده آل اس ــی ای ــا از زندگ ــور زوج ه و تص
ــکات  ــه مش ــود هم ــا وج ــت ب ــد پذیرف بای
ــن  ــه ازدواج، ای ــان ب ــی جوان ــرد و بی میل تج
ازدواج نکــردن از طــاق و پیامدهــای منفــی 
آن مشــکات کمتــری را بــه جامعــه تحمیــل 

می کنــد. 
فرزنــدان طــاق، فروپاشــی عاطفــی زوج هــا، 
ــه دلیــل نپرداختــن مهریــه  زندانــی شــدن ب
و ده هــا مشــکل دیگــر، از پیامدهــای منفــی 
ســونامی طــاق اســت کــه هــر روز بیــش از 

ــود.  ــل می ش ــه تحمی ــه جامع ــته ب گذش
ــن بحــران بیــش از هــر چیــزی جــای  در ای
و  واقعــی  کارشناســان  صــدای  خالــی 
تحلیل هــای کارشناســانه احســاس می شــود.

رئیــس کمیتــه امــداد امــام خمینــی)ره( گفــت: پرداخــت بیــش 
ــده  ــق ش ــال 95 محق ــتغال در س ــان وام اش ــارد توم از ۱۱00 میلی

اســت. 
پرویــز فتــاح خاطرنشــان کــرد: 520 هــزار نفــر در کشــور حامــی 
ــن  ــنین در ای ــی محس ــر حام ــزار نف ــتند و ۱7 ه ــنین هس محس
نفــر آن هــا جــذب  ثبت نــام کرده انــد کــه 4 هــزار  اســتان 

شــده اند. 
فتــاح تصریــح کــرد: کمیتــه امــداد در اســتان بــه اهــداف کامــل 
ســال 95 رســیده و هدف گــذاری ســال جــاری نیــز انجــام 
ــا عدالت محــوری  شــده اســت. در کمیتــه امــداد نــگاه نزدیــک ب
ــت.  ــده اس ــام ش ــذاری انج ــزی و هدف گ ــا برنامه ری ــی ب توزیع
وی از تدویــن برنامــه پنــج ســاله خبــر داد و عنــوان کــرد: مجلــس 
کار و اقــدام مناســبی در بودجــه انجــام داده اســت. رئیــس 
ــه امــداد امــام خمینــی)ره( ادامــه داد: همــکاری دولــت و  کمیت

مجلــس بــرای مــا توفیــق بزرگــی اســت. طــی چهــار ماهــه ســال 
جــاری منحنــی درآمدهــای مردمــی در کشــور و ایــن اســتان نیــز 
باالســت. فتــاح بــا بیــان اینکــه ازدواج در جامعــه هــدف مــا بــاال 
و میــزان طــاق پایین تــر از بیــرون اســت، بیــان کــرد: در دو ســال 
ــا ارائــه خدمــات  ــود کــه ب گذشــته، ۱00 هــزار جهیزیــه در صــف ب

ترخیــص شــده اســت. 
ــر داد  ــه تســهیات قرض الحســنه خب ــود ارائ وی همچنیــن از بهب
ــم  ــن اســتان تحــوالت مناســبی رق ــد در ای ــزود: ســال جدی و اف
خواهــد خــورد. فتــاح همچنیــن افــزود: در برنامــه ششــم توســعه 
ــش وام  ــتمری و افزای ــش مس ــتای افزای ــی در راس ــه خوب مصوب
ــرد:  ــد ک ــاح تاکی ــد. فت ــب ش ــان تصوی ــتغالی مددجوی خوداش
ــه کن  ــت را ریش ــد محرومی ــی نمی توان ــه تنهای ــداد ب ــه ام کمیت
کنــد و هــر مســئولی در نظــام اســامی بایــد بــه مســئله 

ــد. ایســنا ــاس باش ــن حس محرومی

مدیــر کل هنــری و فرهنگــی وزارت آمــوزش و پــرورش گفــت: از 
ــا دهــه کرامــت ســال آینــده تعــداد  دهــه کرامــت ســال جــاری ت
30 هــزار دانش آمــوز زیارت اولــی بــه مشــهد مقــدس اعــزام 

می شــوند. 
مهــدی علی اکبــرزاده دربــاره اردوهــای زیارتــی دهــه کرامــت 
اظهــار کــرد: از روز دوم مردادمــاه اعــزام دانش آمــوزان بــه مشــهد 
مقــدس آغــاز شــده اســت. وی افــزود: دانش آمــوزان در گروه هــا 
و  آمــوزش  وزارت  اردوگاه  میهمــان  مختلــف،  اســتان های  از  و 
پــرورش در مشــهد مقــدس می شــوند. در ایــن اردوی 3 روزه 
برنامه هــای متنــوع و معنــوی بــرای دانش آمــوزان در نظــر گرفتــه 
شــده اســت. مدیــر کل هنــری و فرهنگــی وزارت آمــوزش و 
پــرورش تصریــح کــرد: ایــن اردوهــای زیارت اولــی ویــژه دختــران 
ــه  ــون ب ــه تاکن ــی ک دوره متوســطه اول و دوم اســت. دانش آموزان
ــی  ــان زیارت اول ــه آن ــام رضــا)ع( مشــرف نشــده اند و ب ــارت ام زی

می گوییــم. علی اکبــرزاده تصریــح کــرد: هــر ســال تعــداد زیــادی 
اعــزام  مقــدس  مشــهد  بــه  را  زیارت اولــی  دانش آمــوزان  از 
می کنیــم. اداره کل آمــوزش و پــرورش در اســتان ها فهرســت 

اســامی دانش آمــوزان زیارت اولــی را اعــام می کنــد. 
ــت  ــه کرام ــا ده ــت امســال ت ــه کرام ــرد: از ده وی خاطرنشــان ک
ــدس  ــهد مق ــه مش ــوز ب ــزار دانش آم ــداد 30 ه ــده، تع ــال آین س
ــا  ــرزاده ب ــوند. علی اکب ــرف می ش ــا)ع( مش ــام رض ــارت ام ــه زی ب
ــرد: روز اول ورود  ــان ک ــه روزه بی ــای اردوی س ــه برنامه ه ــاره ب اش
ــم. روز  ــزار می کنی ــان برگ ــرای آن ــه ب ــک افتتاحی ــوزان ی دانش آم
ــز  ــر مشــرف می شــوند و روز ســوم نی ــارت حــرم مطه ــه زی دوم ب
ــرف  ــا)ع( ص ــام رض ــرای ام ــار را در میهمانس ــارت ناه ــن زی ضم
ــترک  ــکاری مش ــا هم ــا ب ــن اردوه ــد: ای ــادآور ش ــد. وی ی می کنن
ــان  ــرورش خراس ــوزش و پ ــوی و اداره کل آم ــدس رض ــتان ق آس

ــود. مهــر ــزار می ش ــوی برگ رض

هر 3 دقیقه، یک خانواده فرومی پاشد

سونامی طالق 

،،
دقیقــه                 3 هــر  آمارهــا  اســاس  بــر 
می دهــد؛  رخ  کشــور  در  طــاق  یــک 
ایــن یعنــی در طــول هــر ســاعت، 20 

می پاشــد هــم  از  خانــواده 

اعزام ۳۰ هزار دانش آموز دختر به مشهد مقدسپرداخت ۱۱۰۰ میلیارد تومان وام اشتغال به مددجویان

اینترنتــی همیشــه جاذبه هــا و دافعه هــای  فروشــگاه های 
خــاص خــود را داشــته اند. چنــد ســالی اســت نیازمندی هــای 
ــه شــده اند و  ــن فروشــگاه ها اضاف ــه جمــع ای ــز ب ــی نی اینترنت

ــد.  ــگان« خــود، دل از مشــتریان برده ان ــا پســوند »رای ب
ــه ســایت هایی مثــل »شــیپور« و  ــا ب ــه پ عــده زیــادی صادقان
»دیــوار« می گذارنــد، کاالهــا را هــم بی دردســر می خرنــد و 
ــش  ــتند، غل وغ ــادق نیس ــه ص ــی ک ــی آن های ــند؛ ول می فروش
دارنــد، ریــگ بــه کفششــان اســت و اصــا آمده انــد تــا 
کاهبــرداری کننــد، ایــن فضــای کار راه انــداز را ناامــن کرده انــد. 
مینــا و همســرش قربانــی یکــی از ایــن کاهبــرداران شــده اند. 
ــود  ــاالی آن هــا ب ــه، گوشــی همــراه مــدل ب کاالی مــورد معامل
و محــل معاملــه، ســایت »دیــوار«. تلفــن همســر مینــا بارهــا 
ــت  ــه قیم ــد ک ــتری ای برس ــه مش ــت ب ــا نوب ــورد ت ــگ خ زن
پیشــنهادی او را دربســت قبــول داشــت. معاملــه، تلفنــی 
ــک روز  ــب ی ــاعت ۱0 ش ــد رأس س ــرار ش ــورد و ق ــوش خ ج
تعطیــل. خریــدار و فروشــنده ســر قــرار آمدنــد. محســن اصــرار 
ــی  ــد؛ ول ــه کارت کن ــش کارت ب ــغ را برای داشــت مشــتری مبل
خریــدار پافشــاری می کــرد کــه پــول نقــد همــراه دارد و نیــازی 
بــه آن کار نیســت. معاملــه انجــام شــد؛ گوشــی رفــت و چنــد 
ایران چــک آمــد. محســن فــردا صبــح در پمــپ بنزیــن بــود کــه 
جلویــش را گرفتنــد. قیــل و قــال بلنــد شــد، جنجال شــد، بحث 
ــن  ــپ بنزی ــر پم ــه کارگ ــود ک ــا ب ــان ایران چک ه ــر هم ــر س ب
ــود.  ــود تقلبــی اســت؛ محســن ســرش کاه رفتــه ب فهمیــده ب
ــس  ــش پلی ــکایت پی ــرای ش ــل او ب ــادی مث ــگان زی مالباخت
می رونــد و بعــد روانــه دادســراها می شــوند؛ هــر یــک بــا 
داســتان هایی متفــاوت کــه در گــذر روزهــا، پلیــس جزئیاتــش 
را بــرای مــردم بــاز کــرده اســت. پــرده اول آگهــی فــروش یــک 
ــردی  ــایت؛ ف ــوی س ــیند ت ــاال می نش ــدل ب ــراه م ــی هم گوش
ــی  ــب گوش ــرد. صاح ــاس می گی ــش تم ــا صاحب ــناس ب ناش
ــس  ــد. پ ــه بیای ــرای معامل ــدارد حضــوری ب ــت ن ــد وق می گوی
ــاند؛  ــدار برس ــه خری ــا ب ــک ت ــک پی ــه ی ــد ب ــی را می ده گوش
خریــدار هــم اســتقبال می کنــد. پیــک راه می افتــد، امــا 
خریــدار در میانــه راه چنــد بــار نشــانی را بــه بهانه هــای مختلــف 
تغییــر می دهــد و پیــک را بــه محــل مــد نظــرش می کشــاند. 
ــا  ــدار ب ــود. خری ــروع می ش ــه ش ــه نقش ــت ک ــت اینجاس درس
ــد و خــودش  ــده پیــک زنــگ می زن ــه رانن ســیم کارتی دیگــر ب
ــدار  ــول را از خری ــد پ ــد و می گوی را صاحــب گوشــی جــا می زن
ــدار  ــه خری ــی ب ــل گوش ــرای تحوی ــی ب ــر مانع ــه و دیگ گرفت
نیســت. معاملــه کــه انجــام می شــود، کیلومترهــا آن طرف تــر، 
فروشــنده منتظــر واریــز وجــه اســت؛ ولــی خبــری نیســت تــا 
ــماره های  ــک از ش ــچ  ی ــی رود و هی ــو م ــرا ل ــل ماج ــه اص اینک
متعلــق بــه خریــدار صــوری، پاســخ نمی دهــد. پاییــز ســال 94 
از ده هــا نفــر بــه ایــن روش کاهبــرداری شــد کــه خوشــبختانه 
ــدس  ــاله، مهن ــی 29 س ــاد. عل ــس افت ــه دام پلی ــش ب عامل
ســخت افزار کامپیوتــر کــه تصویــرش در اینترنــت موجــود 
اســت، تکیــه داده بــه دیــواری ســفیدرنگ بــا پیراهنــی نخودی. 
ــرداری  ــاز هــم ســرقت گوشــی های همــراه؛ کاهب ــرده دوم؛ ب پ
دیگــر، ســایت های »دیــوار« و »شــیپور« را بــو می کشــید 
ــا  ــال؛ ت ــای پارس ــه روزه ــش در هم ــه طعمه های ــد ب ــا برس ت
روزی کــه دســتگیر شــد. شــب بــود کــه کاهبــردار، مالباختــه 
را کشــاند تــا پــای یکــی از دســتگاه های عابربانــک؛ از او 

ــه  ــت روی صفح ــت دس ــد حرک ــا چن ــت و ب ــماره کارت گرف ش
ــه حســاب فروشــنده واریــز کــرده.  کلیــد گفــت کــه مبلــغ را ب
فروشــنده هــم اعتمــاد کــرد، حتــی رســید عابربانــک را هــم از 
ــه  ــه ای ک ــا لحظ ــت ت ــرد و رف ــاد ک ــت. او اعتم ــدار نخواس خری
منتظــر آمــدن پیامکــی از بانــک بــود و ایــن پیــام هرگز نرســید. 
بــا خریــدار کــه تمــاس گرفــت، گوشــی اش را خامــوش کــرده 
بــود. کاهبــردار ســرانجام بــا تــاش پلیــس آگاهــی دســتگیر 
ــرج،  ــابه در ک ــای مش ــکاب کاهبرداری ه ــه ارت ــار ب ــد و ناچ ش
اسامشــهر، قزویــن، ربــاط کریــم، اهــواز، پاکدشــت، اصفهــان و 

ــراف کــرد. خوزســتان اعت
پــرده ســوم؛ بــه تعــداد کاهبــرداران دنیــا، شــگرد بــرای کاشــی 
ــرداری در ســایت هایی  ــه کاهب ــوط ب هســت. پرونده هــای مرب
ــری  ــه در حافظــه ســرهنگ اکب ــوار« و »شــیپور« ک ــل »دی مث
ــرون  ــا بی ــگردها از آن ه ــن ش ــیونی از ای ــورد، کلکس ورق می خ
می ریــزد؛ از خریدارانــی کــه در ازای کاالی تحویــل گرفتــه 
شــده، چک هــای بانکــی جعلــی یــا مســروقه بــه فروشــندگان 
می دهنــد تــا کاهبردارانــی کــه پــس از واریــز مبلغــی انــدک بــه 

ــب می شــوند. ــت کاال، غی حســاب فروشــنده و دریاف
ــندگان  ــه فروش ــه ب ــتند ک ــداران نیس ــن خری ــه ای ــا همیش ام
کلــک می زننــد؛ بلکــه فروشــندگان نیــز ثابــت کرده انــد کــه بــه 
انــدازه خریــداران می تواننــد کلــک ســوار کننــد و حقــه بســازند. 
نمونــه اش فروشــندگانی کــه ســرهنگ اکبــری درباره شــان 
یــک  تصویــر  می گویــد کــه  فروشــنده ای  از  او  می گویــد. 
ــه  ــی ک ــا پاک ــی خــودروی ســرقتی را ب ــا حت موتورســیکلت ی
پوشــانده شــده، در ســایت بارگــذاری می کنــد و چــون قیمتــی 

ــدازد.  ــه دام می ان ــدار را ب ــرده، خری ــن ک ــش تعیی ــم برای ک
ــد آنقــدر منعطــف اســت کــه حاضــر  فروشــنده حتــی می گوی
اســت بخشــی از پــول را بگیــرد و بقیــه را بــه روز تعویــض پاک 
موکــول کنــد؛ همیــن دامــی می شــود بــرای خریــدار کــه پولــی 

ــرد. ــل می گی می دهــد و وســیله ای ســرقتی تحوی
خریدارانــی کــه کاالیــی چشمشــان را گرفتــه و می خواهنــد آن را 
بــه هــر قیمتــی بــه دســت بیاورنــد و بــرای نشــان دادن حســن 
نیــت خــود مبلغــی بیعانــه بــه فروشــنده می دهنــد، جماعتــی 
ــی  ــگان هســتند و طــرف حســاب کاهبرداران ــر از مالباخت دیگ
بــدون تحویــل دادن  بیعانــه را می گیرنــد و  شــده اند کــه 

ــد. ــرار می کنن ــس، ف جن
 چند توصیه کارساز

ــل  ــیم، بی دلی ــه نمی شناس ــی ک ــه آدم های ــه ب درس اول اینک
ــروف  ــه مع ــان جمل ــه اش هم ــاید بدبینان ــم؛ ش ــاد نکنی اعتم
قدیمــی اســت کــه می گویــد: »اعتمــاد، بــرادر افــاس اســت.«

درس دوم اینکــه راه و رســم خریــد و فــروش کاال در ســایت های 
ــودن  ــی ب ــم و راه هــای تشــخیص جعل ــاد بگیری ــی را ی اینترنت

ــم.  ــول را بیاموزی اســناد، چــک و چک پ
ــم  ــا را نخوری ــی آدم ه ــب چرب زبان ــه فری ــوم اینک ــن س تمری
ــرداران  ــتر کاهب ــه بیش ــم ک ــاور کنی ــس را ب ــه پلی ــن گفت و ای
ــتند  ــان هس ــورد و چرب زب ــته، خوش برخ ــری آراس دارای ظاه
ــل  ــای تعطی ــی را در روزه ــن معامات ــه چنی ــر اینک  و درس آخ
و ســاعت های غیــراداری انجــام ندهیــم؛ چــون در ایــن روزهــا 
ــه  ــود دارد و ن ــک وج ــتعام از بان ــکان اس ــه ام ــاعت ها، ن و س
اگــر بــه جعلــی یــا ســرقتی بــودن چک هــا و چک پول هــا پــی 

ببریــم، دســتمان بــه جایــی بنــد اســت. خبــر فارســی

مراقب این کالهبردارها باشید



   سالم باشیم
رشد دوباره مو و جلوگیری از ریزش 

مو با آب سیب زمینی
آب  بــا  مــو  ریــزش  از  و جلوگیــری  مــو  دوبــاره  رشــد 
ســیب زمینی امکان پذیــر اســت. ملیــکا شــهریاری، متخصــص 
پوســت و مــو، اظهــار داشــت: بســیاری بــرای درمــان 
ــوارد  ــن یکــی از م ــن بی ــد؛ در ای ــاش می کنن ــو ت طبیعــی م
ــد  ــری کن ــو جلوگی ــزش م ــروز ری ــد از ب ــه می توان ــم ک  مه
ــد، ســیب زمینی  و مقــداری از موهــای ریخته شــده را برگردان
اســت. ایــن محصــول دارای خواص بســیاری اســت کــه روی 

مــو تاثیــر مســتقیم دارد. 
وی ادامــه داد: ســیب زمینی را می تــوان بــرای از بیــن بــردن 
جــای خــال، لکه هــای پوســتی، جــای ســوختگی و تقویــت 

مــو اســتفاده کــرد.
 بــه گفتــه شــهریاری آب ســیب زمینی بــرای رشــد مــو و 
ــرد:  ــد ک ــت. وی تاکی ــد اس ــیار مفی ــزش بس ــری از ری جلوگی
ــن  ــد. همچنی ــراق و درخشــان تر می کن ــا را ب ســیب زمینی موه
ــی  ــاده غذای ــن م ــده و ای ــز ش ــفید و تمی ــر س ــت س پوس
حــاوی انــواع ویتامیــن از جملــه ویتامیــن »بــی«، »ســی«، 
زینــک و آهــن اســت. پــس از زدن آب ســیب زمینی بــه ســر 
ــه  ــود. ب ــوره ها می ش ــن ش ــن رفت ــث از بی ــو باع ــول م فولیک
گفتــه وی ســیب زمینی را در آب خیــس کــرده و پــس از 
ــپس آن را  ــد؛ س ــوره کنی ــن پ ــتش در مخلوط ک ــدن پوس کن
ــد. شــهرخبر ــد و آب آن را روی ســرتان بمالی از صافــی بگذرانی
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   ترفندهای خانه داری
 مواد طبیعی جایگزین 
محصوالت پاک کننده

ــواد مضــر بی شــماری  ــاری م ــده تج در محصــوالت پاک کنن
وجــود دارد کــه نبایــد در معــرض آن هــا قــرار گرفــت. در ادامــه 
ــد  ــه می توانی ــی ک ــای طبیع ــن گزینه ه ــی از بهتری ــا بعض ب
جایگزیــن محصــوالت پاک کننــده کنیــد، بیشــتر آشــنا 

می شــویم.
 پاک کننده شیشه و پنجره

مــوارد اســتفاده: بــرای پاک ســازی پنجره هــا، آینه هــا و 
شیشــه های خــودرو اســتفاده می شــود.

انتخاب بهتر: سرکه سفید
ســرکه ســفید کــه بــه نــام اسیداســتیک نیــز شــناخته 
می شــود، یــک مــاده ضــد عفونی کننــده و پاک کننــده 

ــت.  ــی اس ــی طبیع چرب
 لکه برها

مــوارد اســتفاده: از بیــن بــردن لکه هایــی کــه بــه ســختی از 
ــاک می شــوند. ــاس پ ــا لب روی پارچــه ی

انتخاب بهتر: روغن پرتقال
روغــن پرتقــال از پوســت پرتقــال اســتخراج می شــود و تنهــا 
ــد در حــذف لکه هــا از روی پارچــه  ــد قطــره از آن می توان چن
و لبــاس موثــر عمــل کنــد. پیــش از اســتفاده روی قســمتی 
پنهــان از پارچــه یــا لبــاس ایــن روغــن را امتحــان کنیــد تــا 

اطمینــان حاصــل شــود. عصــر ایــران

   سبک زندگی
 رضایت خداوند اصل اساسی 

در سیاست علوی
ــی  ــد گام ــت خداون ــرای رضای ــز ب ــان)ع( ج ــر مؤمن امی
برنداشــت و بــر آن بــود تــا بــا خداونــد در حالــت »راضیــه 
مرضیــه« بــا نفســی مطمئــن ماقــات کنــد. )فجــر، آیــات 
27 تــا 30( این گونــه اســت کــه در دوره جاهلیــت و اســام 
هرگــز از ایــن اصــل در هیــچ یــک از سیاســت هایش 
عــدول نکــرد. آن حضــرت)ع(  دربــاره ایــن راهبــرد اساســی 
در سیاســت عمومــی خویــش می فرماینــد: »بــه خــدا 
ســوگند، مــن همــواره در زمــره پیشــتازان این حرکــت بودم 
ــار شــد و جاهلیــت  ــار و م ــه دشــمن ت ــا روزی کــه جبه ت
ــا  ــف ی ــن ضع ــه کمتری ــت؛ بی آنک ــرون رف ــه بی از صحن
ترســی داشــته باشــم و امــروز نیــز در همــان راســتا قــدم 
ــق از  ــا ح ــکافم ت ــل را بش ــم دارم باط ــی دارم و تصمی برم
ــه  ــه کار؟ ک ــش چ ــا قری ــرا ب ــد. م ــرون آی ــوی آن بی پهل
دیــروز در موضــع کفــر بودنــد و بــا آنــان جنگیــدم و امــروز 
ــه پیکارشــان  ــه و انحــراف شــده اند ب ــار فتن ــز کــه گرفت نی
ــان  ــا آن ــروز ب ــه دی ــه ک خواهــم برخاســت. مــن همان گون
برخــورد کــردم، امــروز نیــز همانــم.« )نهج الباغــه، خ 33( 
همیــن سیاســت اســت کــه دیگــران را به دشــمنان ایشــان 
ــوان خلیفــه خــدا  ــه عن ــا ب ــد ت تبدیــل کــرد و اجــازه ندادن
ــر منصــب والیــت الهــی خــود در ظاهــر  و پیامبــر)ص( ب
ــوی  ــت دنی ــری و خاف ــت  ظاه ــرد و او را از والی ــرار گی ق

ــه ــد. بیتوت محــروم کردن

 چند نکته درباره دل درد کودکان 
در تابستان

ــاد اســت  ــوه بســیار زی ــوع می  در فصــل تابســتان تن
ولــی بعضــی از میوه هــا بــرای کــودکان کمتــر از 2 ســال 
توت فرنگــی،  ماننــد  میوه هایــی  نیســتند.  مناســب 
باعــث  اســت  ممکــن  ســیاه  تــوت  و  گوجه ســبز 
ــر  ــژه بهت ــود؛ به وی ــودک ش ــهال در ک ــیت و اس حساس

اســت توت فرنگــی بــه کــودک ندهیــد.
 بســیاری از دل دردهــا و اســهال های کــودک در فصــل 
ــا  ــوه ی ــد می ــش از ح ــوردن بی ــل خ ــه  دلی ــتان ب تابس

ــوه نشســته اســت.  خــوردن می
بایــد  والدیــن  بیمــاری،  ایــن  از  جلوگیــری  بــرای 
ــط  ــوه توس ــرف می ــل از مص ــا قب ــه حتم ــد ک ــت کنن دق
کــودک، میوه هــا بــه خوبــی شســته شــوند. بــرای 
ظرفــی  در  آب  مقــداری  توت فرنگــی  شســتن 
 ریختــه و توت فرنگی هــا را در آن بریزیــد تــا تمیــز 

شوند. 
ایــن کار را چنــد بــار تکــرار کنیــد. بــرای شســتن گوجــه 
ــک  ــرف ی ــل ظ ــه آب داخ ــر ب ــای دیگ ــبز و میوه ه  س
ــا  ــد و روی میوه ه ــه کنی ــویی اضاف ــع ظرفش ــره مای قط

ــاک شــود.  ــوه پ ــی از می ــا آلودگ دســت بکشــید ت
ــایر  ــا س ــبز ی ــه  س ــاقه گوج ــه س ــه ناحی ــد ک ــت کنی دق
ــز شــود. کاهــو و ســبزیجات را حتمــا  میوه هــا هــم تمی
داخــل مایــع ضدعفونی شــده قــرار دهیــد. هفته نامــه ســامت

   خانواده

کارشناســان و کارکنــان خــاق فــوالد مبـــــارکه بــا 
 ASTM A283 ــای ــی ورق ه ــش فن ــه دان ــتیابی ب دس
)GR.C)GOC موفــق شــدند ورق هــای مــورد نیــاز 
ســاخت مخــازن ســوخت نیــروگاه ماکــو را تأمیــن کننــد. 
ــای  ــورژی و روش ه ــر متال ــردی، مدی ــا جوانم غامرض
تولیــد، بــا اعــام ایــن خبــر گفــت: بــا درخواســت 
شــرکت گل بــرق ارومیــه از شــرکت فــوالد مبارکــه بــرای 
ــورژی  ــد یادشــده، واحــد متال ــا گری ــن ورق هــای ب تأمی
ــوط  ــگران خط ــکاری تاش ــا هم ــد ب ــای تولی و روش ه
تولیــد، بــا طراحــی آنالیــز شــیمیایی مناســب در کاهــش 
ــرل  ــرد، فســفر، کنت ــزان گوگ ــن، کاهــش می ــزان کرب می
دقیــق  کنتــرل  همچنیــن  و  فــوالد  ناخالصی هــای 
ــوع ورق  ــن ن ــد ای ــه تولی ــق ب ــرم، موف ــورد گ ــای ن دماه
بــا ریزســاختار مناســب و دســتیابی بــه انعطاف پذیــری 

ــوالد شــد. ف
 وی افــزود: ایــن نــوع گریــد بــا خــواص مکانیکــی ویــژه، 
ــه  ــی ۱۶ درج ــای منف ــه در دم ــت ضرب ــا تس مخصوص
ــرض  ــای 8، ۱0، ۱2 و ۱۵ و ع ــا ضخامت ه ــانتیگراد، ب س
۱800 و طــول ۱2000 میلیمتــر، بــا ســفارش ایــن شــرکت 
ــرای ســاخت مخــازن  ــه میــزان ۶00 تــن ورق گــرم ب و ب
ــورژی و  ــر متال ــد. مدی ــتفاده ش ــو اس ــای ماک نیروگاه ه
روش هــای تولیــد، در پایــان از همــکاری کارکنــان ناحیــه 
فوالدســازی، نــورد گــرم و کســانی کــه در بــه ثمر رســیدن 
ایــن موفقیــت بــا ایــن واحــد همــکاری کردنــد، تشــکر و 

قدردانــی کــرد. 
ــرکت  ــل ش ــر عام ــاپور، مدی ــزارش، پاش ــن گ ــر ای ــا ب بن

گل بــرق ارومیــه، نیــز در ایــن خصــوص بــا ارســال 
نامــه ای از مســاعدت های مدیریــت شــرکت فــوالد 
ــروژه  مشــترک تشــکر کــرد و  ــن پ مبارکــه در اجــرای ای
بــا بیــان اینکــه بومی ســازی ایــن نــوع محصــول، عــاوه 
بــر صرفه جویــی اقتصــادی از خــروج ارز نیــز جلوگیــری 
ــده  ــول تولیدش ــتفاده از محص ــا اس ــت: ب ــد، گف می کن
ــروگاه  ــازن نی ــاخت مخ ــل س ــه در مراح ــوالد مبارک در ف
قبیــل جوش پذیــری  از  مهمــی  ویژگی هــای  ماکــو، 
ــد  ــام ش ــت انج ــا موفقی ــب ب ــی مناس ــی و فرم ده عال
کــه نشــان دهنده  کیفیــت بــاالی ورق هــای تولیــدی ایــن 

شــرکت اســت. 
ــات  ــه  مباه ــت را مای ــن موفقی ــب ای ــه کس وی در خاتم

ــت کشــور دانســت. صنع
 اجرای موفقیت آمیز تعمیرات سالیانه واحد 

احیای مستقیم
ــتقیم ۱ و 2  ــای مس ــای احی ــرات واحده ــس تعمی رئی
فــوالد مبارکــه از اجــرای موفقیت آمیــز تعمیــرات ســالیانه  
مــدول A و پمپ خانــه  H واحــد احیــای مســتقیم ۱ 
ــا  ــرات ب ــن تعمی ــت: ای ــر داد و گف ــاه ۱3۹۶ خب در تیرم
صــرف بیــش از ۴0 هــزار نفرســاعت در بخــش تعمیــرات، 
نســوزکاری، نظافــت صنعتــی، تعمیــرات مرکــزی مطابــق 
برنامــه و بــا رعایــت مــوارد ایمنــی در مــدت ۱۴ روز انجام 

شــد.
فعالیت هــای  مهم تریــن  کیمیایــی  خــادم  رضــا 
ــن  ــف برنامه ریزی شــده را چنی ــن توق ــه در ای انجام گرفت
برشــمرد: تعویــض تقســیم کننده  شــارژ گندلــه بــه کــوره، 

تعمیــرات قســمت های داخلــی و خارجــی کــوره، ترمیــم 
موضعــی نســوز داخــل ریفورمــر و لوله هــای خروجــی گاز 
ــعل های  ــای مش ــض لوله ه ــرویس و تعوی ــر، س ریفورم
ریفورمــر، اصــاح نســوز داگ لگ هــای ریفورمــر و تعمیــر 

و ســرویس اســکرابرها، کولرهــا و تجهیــزات ســیاالتی.
رکوپراتورهــا،  باندل هــای  تعویــض  یــادآور شــد:  وی 
تعلیــق  تنظیــم سیســتم های  ســرریز کاتالیســت و 
ریفورمــر، اصــاح بیــس الکتروموتــور کمپرســورهای 
ــر و  ــر G و تعمی ــرویس کاریفای ــه و س ۴8A/B و تخلی
ــا  ــرات اساســی والوه ــاور G، تعمی ــگ ت بازســازی کولین
و  پانل هــا  ســرویس   ،H خانــه   پمــپ  لوله هــای  و 
ــت  ــش ظرفی ــرح افزای ــن ط ــرق و همچنی ــزات ب تجهی
فــن دودکــش ریفورمــر مــدول A از دیگــر فعالیت هــای 
ایــن تعمیــرات بــود کــه بــا همــت و تــاش کارکنــان در 

بخش هــای مختلــف انجــام شــد.
ــرات  ــد و تعمی ــکاران تولی ــه  هم ــان از کلی ــان در پای ایش
احیــای مســتقیم، دفتــر فنــی تعمیــرات، مرکــز نســوز، 
ــزی،  ــرگاه مرک ــل، تعمی ــل و نق ــزی، حم ــرات مرک تعمی
ــن  ــه در ای ــانی ک ــایر کس ــی و س ــی، ایمن ــی فن بازرس

ــرد. ــکر ک ــر و تش ــد، تقدی ــارکت کرده ان ــرات مش تعمی
 معرفی شرکت فوالد سفیددشت به عنوان 

واحد تولیدی نمونه  استان چهارمحال و 
بختیاری

ــه  ــدن ک ــت و مع ــی صنع ــت روز مل ــم نکوداش در مراس
ــان، معــاون آمــوزش، پژوهــش  ــرات قبادی ــا حضــور ب ب
ــاوری وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت، ســلیمانی  و فن

اســتاندار و جمعــی از مقامــات و مدیــران ارشــد اســتان 
برگــزار شــد، از ســوی ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت 
اســتان چهارمحــال و بختیــاری، لــوح و تندیــس واحــد 
تولیدکننــده  نمونــه  اســتان بــه شــرکت فوالد سفیددشــت 
ــمند  ــات ارزش ــدا و از اقدام ــاری اه ــال و بختی چهارمح

ایــن شــرکت تجلیــل شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت فــوالد سفیددشــت 
چهارمحــال و بختیــاری، در ایــن مراســم کــه در 27 
تیرمــاه و در ســالن همایش هــای اتــاق بازرگانــی اســتان 
برگــزار شــد، معــاون آمــوزش و فنــاوری وزارت صنعــت، 
معــدن و تجــارت بــا بیــان اینکــه در دنیــای رو بــه رشــد 
امــروز، صنعــت بــدون علــم و مطالعــه پیشــرفتی نــدارد، 
یــادآور شــد: در بخــش صنعــت و معــدن رســیدن 
بــه اقتصــاد پویــا بایــد مبتنــی بــر دانــش باشــد و 
ــن  ــد از ای ــه بتوانن ــود ک ــد ب ــق خواهن ــرکت هایی موف ش

ــد. ــی و الزم را ببرن ــره  کاف ــش به دان
قبادیــان در ادامــه تأکیــد کــرد: راه انــدازی کســب و کار و 
ــا اســتفاده از مشــاوره های  تولیــد در هــر منطقــه بایــد ب
علمــی و کارشناســی و نیازســنجی منطقــه ای و اســتانی 

همــراه باشــد.
ــزارش، ســلیمانی، اســتاندار چهارمحــال  ــن گ ــر ای ــا ب بن
ــال از  ــذاری امس ــه نامگ ــاره ب ــا اش ــز ب ــاری، نی و بختی
ســوی مقــام معظــم رهبــری بــا عنــوان »ســال اقتصــاد 
مقاومتــی، تولیــد و اشــتغال«، بــر تــاش مســتمر بــرای 
ــه ایــن شــعار تأکیــد و از واحدهــای برتــر و  دســتیابی ب
نمونــه  اســتانی بــه جهــت تــاش در ایــن راســتا تشــکر 

ــی کــرد. و قدردان
دکتــر امامــی، رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجارت 

اســتان، در ایــن مراســم آمادگــی هــر چــه بیشــتر ایــن 
ــی  ــای صنعت ــکات واحده ــع مش ــرای رف ــازمان را ب س

تولیــدی اعــام کــرد.
فــوالد  شــرکت  عامــل  مدیــر  اربــاب زاده،  محمــود 
سفیددشــت، کســب لــوح و تندیــس واحــد نمونــه  
تولیــدی را بــرای اولیــن بــار از زمــان راه انــدازی فــاز اول 
تولیــد آهــن اســفنجی ایــن شــرکت در آبان مــاه ۹۵ و در 
مدت زمــان کوتاهــی پــس از شــروع تولیــد را نشــانه ای 
ــداف  ــق اه ــان در تحق ــی کارکن ــدی و همراه ــزم ج از ع
ــوالد  ــه  ف ــتیبانی های همه جانب ــت و از پش ــرکت دانس ش
ــکاران  ــبانه روزی هم ــای ش ــان و تاش ه ــه  اصفه مبارک
حمایت هــای  از  همچنیــن  و  پیمانــکاران  و  شــرکت 
ــکر  ــر و تش ــوص، تقدی ــن خص ــتان در ای ــئوالن اس مس

ــرد. ک
 افزایش توانمندی فوالد هرمزگان در تولید 

محصوالت جدید
سرپرســت کارگاه تعمیــرات فوالدســازی فــوالد هرمــزگان 
ضمــن اعــام خبــر تولیــد اســلب عــرض ۶00 و ضخامــت 
200 میلیمتــر در فــوالد هرمــزگان گفــت: ایــن محصــول 
بــه صــورت آزمایشــی و بــا موفقیــت بــه میــزان 30 تــن و 
بــه ســفارش کارخانه هــای تولیــد خطــوط ریلــی و لولــه 

و پروفیــل تولیــد شــد.
هیمــن چوگلــی، بــا تأکیــد بــر اینکــه تغییــر تولیــد ایــن 
ــش  ــوالت، افزای ــبد محص ــعه  س ــور توس ــه منظ ــط ب خ
ســودآوری و حضــور موفق تــر در بازارهــای داخلــی و 
 بین المللــی و در ســایه  ابتــکار عمــل کارکنــان تولیــد 
و تعمیــرات شــرکت انجــام شــد، تصریــح کــرد: کســب 
ــای  ــه را در بازاره ــی کارخان ــوان رقابت ــت، ت ــن موفقی ای

ــد. ــش می ده ــارج افزای ــل و خ داخ
وی در تشــریح چگونگــی کســب ایــن موفقیت افــزود: از 
ابتــدای ســال ۹۶ مدیریــت شــرکت، بــر توســعه و تنــوع 
ــط  ــن، فق ــش از ای ــود و پی ــرده ب ــد ک ــوالت تأکی محص
ــن  ــر در ای ــا 2000 میلیمت ــرض ۹00 ت ــا ع ــلب هایی ب اس
خــط تولیــد می شــد؛ امــا بــا توجــه بــه ظرفیــت ماشــین 
ــا  ــازی ب ــرات فوالدس ــان کارگاه تعمی ــری، کارکن ریخته گ
ارائــه طرحــی خاقانــه و بــا اعمــال یــک ســری تغییــرات 
ــا  ــد اســلب از عــرض ۴00 ت ــد، امــکان تولی در خــط تولی

ــد. 2000 میلیمتــر را فراهــم کردن
ــوالد  ــون ف ــرد: از هم اکن ــان ک ــی خاطرنش ــن چوگل هیم
ــای  ــرای بازاره ــاز، ب ــورت نی ــد در ص ــزگان می توان هرم
داخلــی و خارجــی، ایــن محصــول را در حــد انبــوه تولیــد 

کنــد.
سرپرســت کارگاه تعمیــرات فوالدســازی فــوالد هرمــزگان 
اضافــه کــرد: ایــن محصــول در تاریــخ ۹۶/03/27 پــس 
ــا  ــف ب ــی و انجــام هماهنگی هــای مختل از بررســی نهای
واحدهــای ذی ربــط تولیــد شــد و بــه لحــاظ کیفــی نیــز 

ــود. ــج رضایت بخــش ب نتای
وی ضمــن قدردانــی از حمایت هــای معاونــت بهره بــرداری 
ــه   ــه مجموع ــبت ب ــود نس ــاد خ ــن اعتم ــا حس ــه ب ک
ــه  پیشــرفت و شــکوفایی  ــزگان، زمین ــوالد هرم جــوان ف
ــت  ــد، از همــکاری مدیری ــن شــرکت را فراهــم کرده ان ای
مجموعــه   و کارکنــان  رئیــس  فوالدســازی،  ناحیــه  
ــی  ــرات فوالدســازی، امــور مهندســی، خدمــات فن تعمی
ــی،  ــات یدک ــرات و قطع ــی تعمی ــر فن و پشــتیبانی، دفت
خریــد قطعــات یدکــی و ماشــین آالت و مدیریــت 

ــرد. ــکر ک ــد تش ــزی تولی برنامه ری

برای اولین بار در کشور انجام شد:

تولید ورق های ساخت مخازن سوخت نیروگاه ماکو در فوالد مبارکه

ــه  در ســومین نشســت بررســی راهکارهــای مقابل
ــال  ــرف در س ــترکین پرمص ــود آب و مش ــا کمب ب
ــر عامــل شــرکت آب و فاضــاب اســتان  ۹۶، مدی
اصفهــان گفــت: فرهنگ ســازی مدیریــت مصــرف 
آب بایــد در تمــام فصــول بــه طــور جــدی دنبــال 
شــود و در ایــن زمینــه مســئوالن امــر بایــد نهایــت 

تــاش خــود را بــه خــرج دهنــد.
ــه  ــه نهادین ــان اینک ــا بی ــی ب ــم امین مهندس هاش
میــان  آب  بهینــه  مصــرف  فرهنــگ  کــردن 
ــری بســیار دشــوار اســت،  ــف ام قشــرهای مختل
ــت  ــال مدیری ــات اعم خاطرنشــان ســاخت: عملی
مصــرف آب بــا روش هــای متفــاوت از قبیــل 
ــای  ــرای گروه ه ــف ب ــی جشــنواره های مختل برپای

ــن، ســاخت  ــاب، بروشــور، بولت ــدف، چــاپ کت ه
انیمیشــن،  داســتانی،  آموزشــی،  فیلم هــای 
اســتفاده از ظرفیــت رســانه های گروهــی و ... 
بایــد بــه صــورت مســتمر ادامــه یابــد تــا فرهنــگ 
مصــرف بهینــه  آب بــرای تک تــک مــردم بــه یــک 

ــود. ــل ش ــاور تبدی ب
وی محدودیــت منابــع آبــی را جــدی برشــمرد 
در  آبــی  منابــع  محدودیــت  تصریــح کــرد:  و 
انــکار  غیرقابــل  موضوعــی  اخیــر،  ســال های 
ــن امــر واقــف شــوند  ــر ای ــد ب اســت و مــردم بای
ــه دلیــل  ــع آبــی طــی ســال های اخیــر ب کــه مناب
ــادی  ــوع خشکســالی دســتخوش تحــوالت زی وق
آب  مصــرف  در چگونگــی  بایــد  پــس  شــده؛ 

تجدیدنظــر کــرد.
ــوده و  ــای فرس ــض کنتوره ــی تعوی ــدس امین مهن
قدیمــی را عاملــی بســیار مؤثــر در کاهــش مصــرف 
آب دانســت و اعــام کــرد: طــی بررســی های 
ــاط  ــی از نق ــه گاه در بعض ــد ک ــل ش ــر حاص اخی
ــه دهه هــای  ــوط ب ــوز کنتورهــای آب مرب شــهر هن

ــرد. ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس ــته م گذش
ایــن کنتورهــای قدیمــی گاهــی مصــرف آب بهــای 
و  نمی کننــد  محاســبه  درســت  را  مشــترکین 
ــرف آب  ــت مص ــر در مدیری ــوع بی تأثی ــن موض ای

ــت. نیس
مدیــر عامــل شــرکت آب و فاضــاب اســتان 

ــه کاهــش هدررفــت شــبکه  ــا اشــاره ب ــان ب اصفه
و  آب  اخیــر شــرکت  در ســال های  آب گفــت: 
ــات  ــرای عملی ــا اج ــان ب ــتان اصفه ــاب اس فاض
اصــاح خطــوط انتقــال و شناســایی نشــتی ها در 
خطــوط آبرســانی موفــق بــه کاهــش هدررفــت آب 
ــه طــوری کــه  در اســتان اصفهــان شــده اســت؛ ب
هم اکنــون اصفهــان رتبــه اول کشــور را در کاهــش 
ــد کاهــش  ــا وجــود ایــن رون هدررفــت آب دارد؛ ب
ــه  ــوت ادام ــا ق ــد ب ــان بای ــت آب در اصفه هدررف
ــان  ــر قطــره آب در اصفه ــرای ه ــه ب ــد؛ چــرا ک یاب
کــه دارای اقلیــم خشــک اســت، چگونــه مدیریــت 

ــت اســت. ــز اهمی ــردن آن بســیار حائ ک

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان:

فرهنگ مصرف بهینه آب، باید به یک باور میان مردم تبدیل شود

امام صادق علیه السالم  می فرمایند: 
ما ِمْن ُمؤمٍن َیخُذُل أخاُه و ُهو َیْقِدُر علی ُنصرِتِه إاّل َخَذَلُه اهلُل فی الّدنیا و اآلِخَرِة.

هرگاه مؤمنی بتواند برادر خود را یاری رساند، اما کمکش نکند، 
خداوند در دنیا و آخرت او را تنها گذارد.

حدیث روز
الزم اســت در نوحه هــا و اشــعار مرثیــه و اشــعار ثنــای از ائمــه حــق علیهــم ســالم هللا بــه طــور كوبنــده فجایــع و 

ســتمگری های ســتمگران هــر عصــر و مصــر یــادآوری شــود؛ و در ایــن عصــر كــه عصر مظلومیت جهان اســالم 
بــه دســت امریــكا و شــوروی و ســایر وابســتگان بــه آنــان و از آن جملــه آل ســعود، ایــن خائنیــن بــه حــرم 
بزرگ الهی - لعنة هللا و مالئكتة و رسله علیهم - است، به طور كوبنده یادآوری و لعن و نفرین شود. 
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