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 مدیریت
 از دیدگاه امام رضا)ع(

والدت  بــا  مصــادف  ذی القعــده   11 جمعــه  فــردا 
خورشــید درخشــان خــاوران امــام علی بن موســی الرضا 

علیه  الســام، هشــتمین امام و پیشــوای شیعیان جهان 
اســت. ایــن میــاد مســعود را تبریــک می گوییــم. 

توســط  جمهــوری  ریاســت  تنفیــذ  امــروز  همچنیــن 
رهبــری معظــم انقــاب انجام شــده و رســما کار ریاســت 
محتــرم جمهــور بــرای دولــت دوازدهــم آغــاز می شــود. 
ــی چنــد از شــیوه ها و اصــول  ــه همیــن مناســبت نکات ب
از  کــه   - را  علیه الســام  رضــا  امــام  نــگاه  از  مدیریــت 
اســت -  امــام عزیــز  ک آن  تابنــا و  گوهربــار  ســخنان 
بیــان می کنیــم؛ شــاید مــورد توجــه مدیــران و مســئوالن 

گیــرد. کشــور اســامی ایــران قــرار  و خادمــان 
 اولیــن نکتــه اینکــه امــام رضــا)ع( فرمودنــد: »خداونــد 

مــرا بــرای مخلوقــات خــودش امــام قــرار داد...

ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید
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صفحه 9
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کابینه تغییر می کند ۵۰ درصد 
دولت  هیئت  جلسه  آخرین  حاشیه  در  نهاوندیان  محمد 
یازدهم در جمع خبرنگاران درباره چینش کابینه اظهار داشت: 
انتخاب هایی که آقای رئیس جمهور انجام داد، انتخاب هایی 

است که قطعا مورد حمایت مردم خواهد بود....
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یادداشت
به قلم سردبیر

 تنفیذ،آغازی بر 
چهار سال خدمت                                                              
حکومــت جمهــوری اســامی ایــران دارای ماهیت اســامی 
ــر مبنــای قوانیــن پیشــرفته اســام بنیانگــذاری  ــوده و ب ب
شــده اســت. در راس ایــن نظــام، والیــت فقیــه قــرار دارد 
کــه حافــظ و پاســدار حریــم ارزش هــای اســامی و تعالیم 
ــد 5  ــده دارد. )بن ــر عه ــت را ب ــت ام اســام اســت و امام

اصــل دوم قانــون اساســی( 
در ایــن نظــام حکومتــی ولــی فقیــه بــر تمــام ارکان 
سیاســی، اجتماعــی، اقتصــادی، فرهنگــی و نظامــی 

می شــود. محســوب  او  اختیــارات  از  و  دارد  والیــت 
ــت:  ــده اس ــن آم ــی چنی ــون اساس ــم قان ــل پنج  در اص
ــی  ــل هللا تعال ــر عج ــی عص ــرت ول ــت حض ــان غیب در زم
فرجــه در جمهــوری اســامی ایــران والیــت امــر و امامــت 
ــان،  ــه زم ــوا، آگاه ب ــا تق ــادل و ب ــه ع ــده فقی ــر عه امــت ب
ــق اصــل یکصــد و  ــه طب ــر اســت ک ــر و مدب شــجاع، مدی
هفتــم عهــده دار آن می گــردد. مشــروعیت کارگــزاران نظــام 

ــذ وی اســت.  ــد و تنفی ــه نصــب، تایی اســامی ب
ــا نصــب رئیــس آن و  ــه ب ــوه قضائی ــن امــر در ق ــه ای البت
ــای شــورای  ــن از فقه ــا نصــب شــش ت ــه ب ــوه مقنن در ق
نگهبــان )بنــد6 اصــل 110 قانــون اساســی( و در قــوه 
مجریــه از طریــق امضــای حکــم ریاســت جمهــوری تحقق 

می یابــد.
تنفیــذ حکــم ریاســت جمهــوری پیــش از مراســم تحلیــف 
ــون  ــد ۹ اصــل 110 قان ــق بن ــوری طب ــم ریاســت جمه حک
اساســی، پــس از انتخــاب مــردم از جملــه وظایــف و 
اختیــارات رهبــری اســت.بر اســاس نــص صریــح قانــون 
تــا زمانــی کــه والیــت فقیــه حکــم رئیس جمهــور منتخــب 
را تنفیــذ نکنــد، وی ریاســتی بــر قــوه مجریــه نــدارد. واژه 
ــه  ــی ک ــام خمین ــش ام ــه فرمای ــه ب ــا توج ــذ« و ب »تنفی
فرمودنــد ایــن تنفیــذ تــا زمانــی اســت کــه عمــل بــر طبــق 
موازیــن اســام باشــد، نشــان می دهــد کــه امضــای ولــی 
ــه نتیجــه انتخابــات مــردم مشــروعیت می دهــد؛  فقیــه ب
چنانکــه امــام در همــه تنفیذهــای ریاســت جمهــوری 
ــروعیت  ــن مش ــزوم تامی ــر و ل ــی رهب ــب اله ــئله نص مس
الهــی تمامــی بخش هــای نظــام را مطــرح کــرده  اســت. 
امــام)ره( در تنفیــذ حکــم اولیــن ریاســت جمهــوری 
ــت  ــروعیت آن )ریاس ــه مش ــاس آنک ــر اس ــد: »ب فرمودن
ــه جامع الشــرایط باشــد،  ــه نصــب فقی ــد ب ــوری( بای جمه
ایــن جانــب بــه موجــب ایــن حکــم رای ملــت را تنفیــذ و 

ــن ســمت منصــوب نمــودم.«  ــه ای ایشــان را ب
ــش  ــوری نق ــت جمه ــم ریاس ــذ حک ــت تنفی ــی اس بدیه
نظارتــی تــا انتهــای دوران ریاســت جمهــوری دارد و در 
صــورت انحــراف رئیس جمهــور از اصــل تعیین شــده، 
ــه  ــن پای ــر ای ــد. ب ــروعیت می کن ــار و مش ــد اعتب او را فاق
عــزل نهایــی رئیس جمهــور توســط مقــام رهبــری، نتیجــه 
ــه  ــت ک ــوری اس ــت جمه ــم ریاس ــای حک ــی امض منطق
پــس از رأی بــه بی کفایتــی سیاســی رئیس جمهــور 
ــی او از  ــف قضائ ــه تخل ــم ب ــا حک ــس ی ــوی مجل از س
ــن  ــرد. چنانچــه اولی ــه صــورت می پذی ــوه قضائی ســوی ق
ــی  ــون اساس ــر قان ــا ب ــد. بن ــن ش ــور این چنی رئیس جمه
ــران بازنگری شــده در ســال 1۳6۸،  ــوری اســامی ای جمه
ــام  ــن مق ــری، دومی ــس از رهب ــران پ ــوری ای رئیس جمه
سیاســی بلندپایــه کشــور اســت و قــوه مجریــه )یکــی از 

ــرار دارد.  ــر او ق ــت ام ــران( تح ــه گانه ای ــوای س ق
ــط رای  ــاله توس ــار س ــک دوره چه ــرای ی ــور ب رئیس جمه
ــی  ــک دوره پیاپ ــرای ی ــه ب ــود ک ــده می ش ــردم برگزی م

ــرار اســت.  ــل تک قاب
ــام معظــم  ــوری از ســوی مق ــم ریاســت جمه ــذ حک تنفی
رهبــری در حقیقــت اعتبــار بخشــیدن یــا مشــروعیت دادن 
ــور  ــت. رئیس جمه ــه اس ــوه  مجری ــر ق ــت وی ب ــه ریاس ب
ــرد  ــی می گی ــه، تصمیمات ــوه  مجری ــت ق ــگاه ریاس در جای
ــت  ــئون والی ــزء ش ــه ج ــد ک ــام می ده ــی انج و اقدامات

اســت. 
ــردم«  ــاب م ــان »انتخ ــران می ــامی ای ــوری اس در جمه
ــی جمــع شــده  ــه طــرز زیبای ــه« ب ــی فقی و »انتصــاب ول
ــت  ــه ریاس ــی را ب ــان کس ــری هم ــم رهب ــام معظ و مق
جمهــوری منصــوب می کنــد کــه مقبولیــت مردمــی و 
ــراز  ــات اح ــق انتخاب ــا از طری ــی وی قب ــگاه اجتماع پای
ــورد  ــِب م ــور منتخ ــن رئیس جمه ــت. بنابرای ــده اس گردی
تأییــد ولــّی امــر مســلمین از مشــروعیت »دینــی« و 

ــود. ــد ب ــوردار خواه ــی« برخ »سیاس
ــای  ــوری آق ــت جمه ــم ریاس ــروز حک ــال ام ــر ح ــه ه ب
دکتــر حســن روحانــی بــه امضــای رهبــر معظــم انقــاب 
اســامی می رســد و مراســم تنفیــذ اجــرا می شــود و 
ــدای  ــر ناخ ــال دیگ ــار س ــدت چه ــه م ــروز ب ــان از ام ایش
کشــتی جمهــوری اســامی خواهــد بــود؛ چهــار ســالی کــه 
رئیس جمهــور بایــد بــر اســاس قول هــای دوران تبلیغــات 
انتخابــات کارهــای بزرگــی را بــه انجــام برســاند؛ از اشــتغال 

ــا... .  ــق اقتصــادی ت ــا رون یــک میلیونــی در ســال ت
ان شــاءهللا چهــار ســال خیــری در پیش باشــد و ســرانجام 

عاقبــت بخیری باشــد.

بینالملل

ترامپ، کاخ سفید را »آشغال« 
خطاب کرد!  

ــف  ــگاه گل ــای باش ــع اعض ــکا در جم ــور آمری رئیس جمه
نیوجرســی کاخ ســفید را »آشــغال واقعــی« خطــاب کــرد. 
گویــا دونالــد ترامــپ از پرمشــغله بــودن کار ریاســت 
ــه  ــد ب ــه نمی توان ــا ک ــده و از آنج ــگ آم ــه تن ــوری ب جمه
ــه  ــت؛ ب ــی اس ــردازد، عصبان ــود بپ ــابق خ ــات س تفریح
ــرد:  ــام ک ــی اع ــوز در گزارش ــی بی اس نی ــه س ــوری ک ط
ــد ترامــپ در جمــع اعضــای باشــگاه ورزشــی گلــف  دونال
ــفید  ــه کاخ س ــل آنک ــه دلی ــه ب ــی گفت ــود در نیوجرس خ
»زبالــه واقعــی« اســت، مــن مــدت زمــان زیــادی را خارج 

از واشــینگتن ســپری می کنــم. مهــر

بن سلمان، سران لبنان را تهدید کرد 
ــرده  ــد ک ــان را تهدی ــران لبن ــتان، س ــد عربس ــی  عه ول
کــه اگــر بــرای بازگشــت آوارگان ســوری از لبنــان 
ــم  ــی مقی ــزاران لبنان ــد، ه ــاش کنن ــان ت ــه کشورش ب
ــد  ــراج خواهن ــارس، اخ ــج ف ــیه خلی ــورهای حاش کش

ــد. ش
همزمــان بــا اینکــه دولــت لبنــان تــاش می کنــد مســئله 
ــریع تر  ــودش را س ــاک خ ــوری در خ ــور آوارگان س حض
حــل کنــد و مــردم ســوریه بــه کشورشــان بازگردنــد، ولــی 
 عهــد عربســتان، ســران لبنــان را در ایــن خصــوص تهدید 

کــرده اســت. دانشــجو

سرمقاله
به قلم مدیرمسئول

مدیریت از دیدگاه امام رضا)ع(
پــس بــر مــن واجــب ســاخت کــه دربــاره خــودم 
ــم، همچــون  ــی و نوشــیدنی و لباس های و خوردن
ــه  ــر ب ــا فقی ــم ت ــی کن ــردم زندگ ــن م ناتوان تری
ــه سرکشــی  ــد ب ــد و ثروتمن ــدا کن ــن اقت ــر م فق

ــزد.«  برنخی
ــود دارد:  ــش وج ــن فرمای ــم در ای ــه مه دو نکت
ــد  ــامی بای ــزار اس ــئول و کارگ ــه مس ــی اینک یک
ســطح زندگــی خــود را چنــان در نظــر گیــرد کــه 
ضعفــای جامعــه او را الگــو قــرار دهنــد و از وضــع 

خــود رنــج نبرنــد.
ــه  ــد ک ــه ای باش ــه گون ــد ب ــار بای ــی رفت  از طرف
ــته  ــان نداش ــی و طغی ــت سرکش ــا جرئ پولداره

ــند. باش
ــزاران  ــاق کارگ ــاری اخ ــیوه رفت ــن در ش همچنی
زمــام  »اگــر  فرمودنــد:  دولتــی  مامــوران  و 
ــاده تر و  ــذای س ــرم، غ ــت گی ــت را در دس حکوم
ــن  ــاس خش ــورد و لب ــم خ ــری خواه کم ارزش ت
ــم  ــرم( در برخواه ــای ن ــس از لباس ه ــر )پ و زب
کــرد و بــا ســختی و مشــقت خواهــم زیســت.« 
ایــن یــک اصــل مهــم اســت؛ ساده زیســتی 
ــه  ــراف و اینک ــی و اس ــی دوری از تجمل گرای یعن

ــد.  ــا باش ــد بج ــا بای هزینه ه
ــام  ــزاران نظ ــی کارگ ــام رضــا)ع( نقــش حیات ام
اســامی را  این گونــه ترســیم می کننــد: »دربــاره 
امــت محمــد)ص( و فرمانروایــی کــه بــر ایشــان 
داری از خــدا بتــرس؛ زیــرا کارهــای آنــان را تبــاه 
ــپرده ای  ــانی س ــت کس ــه دس ــرده ای و کار را ب ک
ــه داوری  ــد بلندمرتب ــم خداون ــر حک ــه غی ــه ب ک
می کننــد و خــود در ایــن ســرزمین مانــدگار 
فروآمــدن  محــل  و  هجــرت  خانــه  و  شــده 
وحــی را تــرک کــرده ای و بــر مهاجــران و انصــار 
ــان  ــی رود و ســوگند و پیم ــو ســتم م ــود ت ــا نب ب
هیــچ مومنــی را نــگاه نمی دارنــد و روزگار بــر 
ــرای  ــان ب ــذرد؛ آن ــختی می گ ــه س ــان ب مظلوم
زندگــی بــه هزینــه ای دسترســی ندارنــد و کســی 
ــد،  ــه دارن ــی ک ــزد او از اوضاع ــه ن ــد ک را نمی یابن

ــد.«  ــکایت کنن ش
ایــن حدیــث آن اســت کــه روزی  ماجــرای 
مامــون خدمــت امــام رفــت و بــا خــود نامــه ای 
ــرای حضــرت  ــن آن را ب ــی داشــت کــه مت طوالن
ــی  ــه بعض ــود ک ــده ب ــوب آم ــد؛ در آن مکت خوان
ــه دســت لشــکریان اســام  ــل ب روســتاهای کاب
ــه  ــدن آن خاتم ــی خوان ــت. وقت ــده اس ــح ش فت
ــی از  ــح مناطق ــا فت ــد: »آی ــام فرمودن ــت، ام یاف
ــاخته  ــند س ــو را خرس ــر، ت ــرک و کف ــرو ش قلم

ــت؟«  اس
مامــون پرســید: »آیــا ایــن خبــر شــادمانی 
فرمودنــد  را  بــاال  مطالــب  امــام  نــدارد؟« 
در  را  عدالــت  »تــو  تاکیــد کردنــد:  او  بــه  و 
کــن  برقــرار  اســامی  ســرزمین های  داخــل 
ــه  ــداز و ب ــه بران ــت را از ریش ــر و محرومی و فق
ــن  ــه ای ــن ک ــیدگی ک ــردم رس ــای م گرفتاری ه
مایــه خشــنودی و خوشــحالی یــک حاکــم 
ــات  ــایی و فتوح ــه کشورگش ــت، ن ــامی اس اس

تــازه.«
امــام)ع( از ســویی تصریــح می کننــد کــه بــر اثــر 
ــد  ــی می کنن ــه زندگ ــرادی در جامع ــی، اف عوامل
کــه از نظــر ســامتی مشــکل دارنــد و پدیــد 
ــاری،  ــر بیم ــر اث ــان ب ــرای آن آمــدن مشــکاتی ب
جنگ هــا،  و  طبیعــی  حــوادث  ســالخوردگی، 
طبیعــی اســت؛ امــا بقــای آنــان بــه همــان حــال 
نگران کننــده از نظــر اســام محکــوم اســت و 
بایــد کارشــان را در کمتریــن زمــان ســامان داد. 
ــدان  ــد توانمن ــد:  »خداون آن حضــرت)ع( فرمودن
ــدرت و شــرایطی را در  ــات، ق ــه امکان ــان را ک )آن
ــور  ــه ام ــت ک ــرده اس ــف ک ــد( مکل ــار دارن اختی
زندگــی بیمــاران از کار افتــاده و بادیــدگان را 

ــد.«   ــامان دهن س
امــام رضــا)ع( امتیــازات طبقاتــی را از بنیــاد 
از  یکــی  در  هنگامــی کــه  و  واژگــون کردنــد 
ــان ســیاه و  ــد و غام ســفرها، ســفره ای انداختن
ــه  ــد )و هم ــر آن فراخواندن ــر س ــان را ب ــر آن غی
ــک  ــد(، ی ــذا خوردن ــود ایشــان غ ــا خ ــم ب ــا ه ب
نفــر بــه امــام گفــت: ای کاش بــرای این هــا 

ترتیــب می دادیــد.  ســفره ای جداگانــه 
امــام فرمودنــد: »خامــوش بــاش، خــدای همــه 
ــس  ــی )پ ــدر یک ــی و پ ــادر یک ــت؛ م ــی اس یک
تفــاوت نیســت( و پــاداش هــر کــس بــه کــردار 

ــتگی دارد.« او بس
ــزاران  ــه کارگ ــش ب ــم واالی خوی ــام در تعالی  ام
ــد  ــامی می آموزن ــام اس ــئوالن نظ ــر مس و دیگ
کــه هــر کســی بایــد در گام نخســت در اندیشــه 
ــتگی های الزم را  ــد و شایس ــود باش ــاختن خ س
ــران  ــا دیگ ــازد و ب ــکار س ــش آش ــود خوی در وج
بــا تعهــد و بــه خوبــی رابطــه برقــرار کنــد و 

ــد.  ــردم باش ــه م ــزار هم خدمتگ
توجــه بــه محرومــان و برنامــه بــرای رفــع 
محرومیــت، یکــی از اصــول مدیریتــی امــام)ع( 
»پنــج  امــام می فرماینــد:  اســت. همچنیــن 
خصلــت بایــد در مدیــران باشــد؛ اگــر پنــج 
ــرت  ــا و آخ ــور دنی ــود، در ام ــری نب ــز در مدی چی
ــت  ــاش؛ اصال ــته ب ــک نداش ــار کار نی از او انتظ
ــق و  ــداری در خل ــو، پای ــاق نیک ــی، اخ خانوادگ
خــوی، بزرگــواری روح و کرامــت نفــس و پرهیــز 
ــال  ــن خص ــه از ای ــری ک ــروردگارش.« مدی از پ
ــق  ــا در کارهــای خــود موف ــدارد، نه تنه ــره ای ن به
نخواهــد بــود و مــردم بــه خیــرش امیــدی 
ندارنــد، بلکــه بــرای قشــرهای جامعــه کارشــکنی 
می کنــد و بــه فــردی دردسرســاز و مشــکل آفرین 
تبدیــل می شــود و ســطح نارضایتی هــای عمومــی 

را افزایــش می دهــد. 
ــوان  ــه عن ــت ب ــه منصــب مدیری دســت اندازی ب
ریاســت و نــه بــرای خدمــت، انحطــاط و هاکــت 

ــد.  هرچــه بیشــتر را رقــم می زن

ــری  ــام معظــم رهب ــده مق شــمخانی، نماین
و دبیــر شــورای عالــی امنیــت ملــی، گفــت: 
ــای  ــدرت و توانمندی ه ــر ق ــکا ب ــا ات ــا ب تنه
سیاســـت های  بــا  می تـــوان  ملـــی 
ــق  ــرد و منط ــه ک ــکا مقابل ــتکباری آمری  اس
بــرای  را  ایــن کشــور  فایــده   - هزینــه 
پیگیــری سیاســت های ضــد ایرانــی تغییــر 

داد.
علــی شــمخانی بــا اشــاره بــه بی تاثیــر 
بــودن برجــام در کاهــش دشــمنی آمریــکا 
بــا ملــت ایــران افــزود: ذات سیاســت 
خارجــی آمریــکا، اعمــال نفــوذ و فشــار بــه 
ــر کشــورهای  ــور تسلیم ســازی و تحقی منظ
مخالــف خــود اســت و در ایــن مســیر 
ــیطانی را  ــروع و ش ــای نامش ــی ابزاره تمام

نیــز بــه خدمــت می گیــرد.
وی فقــدان هوشــمندی و ابتــکار در مجموعه 

ــی  ــکا را فرصت ــد آمری ــه جدی ــت حاکم هیئ
ــش روی دســتگاه دیپلماســی  مناســب پی
کشــور برشــمرد و بــا قابــل پیش بینــی 
امــروز آمریــکا در  عنــوان کــردن رفتــار 
ــه ای  ــت: مجموع ــار داش ــام اظه ــال برج قب
ــی،  ــی، فن ــای تقنین ــات در حوزه ه از اقدام
هســته ای، اقتصــادی، سیاســی، دفاعــی و 
نظامــی از ســوی هیئــت نظــارت بــر برجــام 
ــوازی و  ــورت م ــه ص ــه ب ــده ک ــن ش تعیی

هماهنــگ دنبــال می شــوند.
شــمخانی تحریــم چنــد شــخص و شــرکت 
ــعه و  ــیر توس ــتمرار مس ــر اس ــر ب را بی تاثی
ــوری  ــخصات جمه ــا مش ــوری ب ــد کش رش
اظهــار  و  عنــوان کــرد  ایــران  اســامی 
داشــت: هــر بــار کــه آمریــکا در حوزه هــای 
ــخاص و  ــه اش ــی علی ــته ای تحریم غیرهس
نهادهــای مــا وضــع کــرده، در همــان حــوزه 

ــرداری  ــه بهره ب ــد را ب ــتاورد جدی ــک دس ی
رســانده ایم کــه بخشــی از آن هــا رســانه ای 

ــز نشــده اســت. نی
ــزود:  ــی اف ــت مل ــی امنی ــر شــورای عال دبی
ــا  ــام ب ــروج از برج ــال خ ــه دنب ــکا ب آمری
هزینــه ایــران اســت کــه قطعــا ایــن فرصــت 
ــرار  ــور ق ــن کش ــار ای ــا در اختی ــوی م از س
داده نخواهــد شــد. البتــه ایــن بــه مفهــوم 

ــه ای نیســت. ــا هــر هزین ــظ برجــام ب حف
ــک  ــوان ی ــه عن ــام ب ــمخانی ارزش برج ش
احتــرام  گــرو  در  را  بین المللــی  توافــق 
و اجــرای آن از ســوی همــه طرف هــا و 
ایجــاد منافــع یکســان بــرای امضاکننــدگان 
آن عنــوان و خاطرنشــان کــرد: در حــوزه 
برابــر  نیــز عمــا 5 کشــور در  سیاســی 
آن هــا  همــه  و  گرفته انــد  قــرار  آمریــکا 
تصریحــا یــا تلویحــا آمریــکا را ناقــض 
برجــام می داننــد کــه ایــن نیــز دســتاوردی 
ــن  ــا صــرف کمتری ــران ب ــرای ای سیاســی ب

ــت. ــه اس هزین
ــام  ــت نظ ــخیص مصلح ــع تش ــو مجم عض

یکــی از دالیــل عصبانیــت آمریــکا از شــرایط 
ــرای  ــور ب ــن کش ــق ای ــدم توفی ــی را ع فعل
در  ایــران  اصولــی  تغییــر سیاســت های 
برجــام  پســابرجام  شــرایط  در  منطقــه 
جمهــوری  نظــر  از  افــزود:  و  دانســت 
اســامی ایــران  بــرای مهــار گاو خشــمگین 
دلخــواه  مســیر  بــه  را  او  انــرژی  بایــد 
هدایــت کــرد تــا بــدون صــرف هزینــه 
اضافــی و آســیب دیــدن بتــوان بــه هــدف 

ــید. ــار رس ــورد انتظ م
ــژه  ــی به وی ــوان دفاع ــعه ت ــمخانی توس ش
ایــران  موشــکی  متعــارف  برنامه هــای 
ــلم  ــوق مس ــره و از حق ــل مذاک ــر قاب را غی
ــت:  ــار داش ــرد و اظه ــوان ک ــورمان عن کش
قــدرت دفاعــی ایــران تاکنــون در برابــر 
بــوده  بازدارنــده  تهدیــدات  از  بســیاری 
و در چارچــوب دکتریــن دفاعــی کشــور 
ــی  ــاح دفاع ــدی س ــوع تهدی ــر ن ــرای ه ب
ــم                                                              ــد خواهی ــارف الزم را طراحــی و تولی متع

ــرد. ک
وی توانمنــدی موشــکی جمهــوری اســامی 
بــا  متناســب  و  بومــی  را کامــا  ایــران 
و  کــرد  ذکــر  بالقــوه کشــور  تهدیــدات 
ــه  ــه موشــکی ســپاه ب ــار داشــت: ضرب اظه
تروریســت های تکفیــری در ســوریه نشــان 
داد کــه نیروهــای مســلح ایــران متکــی بــر 
ــطح  ــن س ــی در باالتری ــای داخل ظرفیت ه
آمادگــی بــرای پاســخگویی بــه هرگونــه 
علیــه  ناامن کننــده  اقــدام  و  شــیطنت 

کشــورمان هســتند. فــارس

دبیر شورای عالی امنیت ملی کشور:

آمریکا به دنبال خروج از برجام 
با هزینه ایران است 

ادامه از صفحه اول

کل  مدیــر  امیـرعبداللهیـــان،  حســـین 
ــامی، در  ــورای اس ــس ش ــل مجل بین المل
جریــان ســفر خــود بــه لبنــان در دیــدار بــا 
سیدحســن نصــرهللا، دبیــر کل حــزب هللا 
لبنــان، پیروزی هــای اخیــر مقاومــت علیــه 
ــت. ــک گف ــال را تبری ــت ها در عرس تروریس

وی همچنیــن فرارســیدن ســالگرد پیــروزی 
لبنــان در جنــگ ٣٣ روزه صهیونیســت ها 
علیــه لبنــان را بــه سیدحســن نصــرهللا، 
ــک  ــان تبری ــردم لبن ــس و م ــت، مجل دول
ــامی  ــوری اس ــرد: جمه ــه ک ــت و اضاف گف
برجســته  نقــش  از  متحدیــن   و  ایــران 
ــت و  ــهدای مقاوم ــت، ش ــزب هللا، مقاوم ح

مدافــع حــرم در کمــک حیاتــی بــه امنیــت 
منطقــه تجلیــل می کنــد.

دســتیار ویــژه رئیــس مجلــس در امــور 
جمهــوری  شــد:  یــادآور  بین الملــل 
اســامی ایــران بــه مــوازات کمک هــای 
ــم،  ــا تروریس ــارزه ب ــر در مب ــی و مؤث میدان
ــمی  ــی رس ــای دیپلماس ــه ظرفیت ه ــا هم ب
و پارلمانــی خــود، از راه حل هــای واقعــی 
ــل  ــه ح ــک ب ــی در کم ــه سیاس و منصفان
بحران هــای موجــود در منطقــه  از جملــه در 
ســوریه، یمــن، بحریــن و دیگــر کشــورهای 

منطقــه حمایــت می کنــد.
همچنیــن ســید حســن نصــرهللا، دبیــر کل 

ــل  ــم و بی بدی ــش مه ــان نق ــزب هللا لبن ح
را در شــناخت و  مقــام معظــم رهبــری 
نقشــه های شــوم دشــمنان  بــا  مقابلــه 
علیــه منطقــه و جهــان اســام مــورد تأکیــد 
قــرار داد و افــزود: امــروز موضــوع مقاومــت 
ارتبــاط  لبنــان  و  ســوریه  فلســطین،  در 
ــا ثبــات و امنیــت همــگان در  مســتقیمی ب

منطقــه دارد.
ــش  ــردم، ارت ــش م ــه نق ــاره ب ــا اش  وی ب
ــا تروریســم  ــارزه ب ــان در مب و مقاومــت لبن
و بــا تجلیــل از شــهدای مقاومــت و مدافــع 
حــرم اظهــار داشــت: تــاش بــرای تجزیــه و 
تغییــر نقشــه جغرافیایــی منطقــه و جهــان 

اســام از توطئه هــای خطرناکــی اســت کــه 
فقــط بــه تحقــق اهــداف و منافــع دشــمنان 

کمــک خواهــد کــرد.
 دبیــر کل حــزب هللا لبنــان اضافــه کــرد: 
صهیونیســت ها از همــه مســیرهای ممکــن 
در تــاش بــرای عادی ســازی روابــط بــا 
ــرب  ــان ع ــه و جه بعضــی کشــورهای منطق
هســتند و گام همزمــان آن هــا در جهــت 

ــت. ــن کشورهاس ــال ای اضمح
موفقیت هــای  نصــرهللا،  حســن  ســید 
و  حلــب  موصــل،  آزادســازی  در  اخیــر 
اخیــرا عرســال از چنــگ تروریســت ها را 
ــن  ــی در ای ــوف داخل ــدت صف ــه وح نتیج

کشــورها دانســت و بــر ضــرورت توجــه 
ــه ســه عنصــر »وحــدت در جهــان  جــدی ب
تجاوزهــای  علیــه  »مقاومــت  اســام«، 
رژیــم صهیونیســتی« و »مبــارزه واقعــی بــا 

تروریســم« تأکیــد کــرد.
لبنــان و  ارتــش  وی نقــش مقاومــت و 
حمایــت همــه مــردم لبنــان را رمــز موفقیت 
شکســت تروریســت ها در عرســال و لبنــان 

دانســت.
ــردم  ــتادگی م ــرهللا ایس ــن نص ــید حس س
عــراق، ســوریه و لبنــان را در مبــارزه بــا 
ــزود: صهیونیســت ها  تروریســم ســتود و اف
از هیــچ تاشــی بــرای تخریــب چهــره 
اســام و تضعیــف و تخریــب کشــورهای 
ــدرت  ــا ق ــا ب ــد و م ــغ نمی کنن ــه دری منطق
ــغالگر  ــم اش ــای رژی ــل جاه طلبی ه در مقاب

ایســتاده ایم.مهر قــدس 

مدیر کل بین الملل مجلس شورای اسالمی عنوان کرد:  

حمایت ایران از همه ظرفیت های دیپلماسی برای حل بحران های منطقه

فرمانده نیروی هوایی ارتش: 
دکترین دفاعی ایران 

ایستادگی در برابر زورگویان 
است

شــاه صفی   حســن  خلبــان  ســرتیپ  امیــر 
فرمانــده نیــروی هوایــی ارتــش، در همایــش 
و جهــاد  تحقیقــات  مراکــز  رؤســای  ســالیانه 
خودکفایــی ایــن نیــرو کــه بــا حضــور امیــر 
ســرتیپ بنی طرفــی، رئیــس ســازمان صنایــع 
ــان و  ــر فرمانده ــلح، دیگ ــای مس ــی نیروه هوای
مســئوالن در هتــل نهاجــا برگــزار شــد، اظهــار 

ــا  ــاد خودکفایــی همزمــان ب داشــت: تشــکیل جه
ــامی از  ــاب اس ــروزی انق ــای پی ــن روزه آغازی

ــود. ــی ب ــه اله ــاف خفی الط
ــازمان  ــکیل س ــفه تش ــه فلس ــان اینک ــا بی وی ب
جهــاد خودکفایــی در نهاجــا خــارج شــدن از 
ــل  ــه دلی ــان ب وابســتگی و شــرایط خــاص آن زم
ــروی  ــزود: نی ــود، اف ــزات ب ــدن تجهی ــر ش زمینگی
و  خداونــد  الطــاف  ســایه  در  ارتــش  هوایــی 
توجهــات فرماندهــی معظــم کل قــوا، اولیــن 
نیــرو و ابداع کننــده حرکــت خودکفایــی در مســیر 

دفاعــی و تســلیحاتی اســت.
ــت:  ــان داش ــش بی ــی ارت ــروی هوای ــده نی فرمان

ــاب اســامی  ــروزی انق ــدای پی ــرو از ابت ــن نی ای
مــورد تحریم هــای ظالمانــه قــرار گرفــت و همیــن 
تحریم هــا موجــب خودبــاوری و خوداتکایــی و  
ــتگی  ــع وابس ــی و رف ــت خودکفای ــت در جه حرک

شــد.
ــانی  ــروی انس ــه نی ــر  اینک ــد ب ــن تاکی وی ضم
مهم تریــن و قوی تریــن مؤلفــه قــدرت اســت، 
ادامــه داد: کارآمــدی، اثربخشــی و بهــره وری الزمه 
پایــداری و بقــای هــر ســازمانی اســت و ســرمایه 
انســانی مؤمــن و متخصــص منجــر بــه بهــره وری 
ــود. ــه ای می ش ــر مجموع ــتمر در ه ــداوم و مس م

امیــر شــاه صفی خطــاب بــه رؤســای مراکــز 

تحقیقــات و جهــاد خودکفایــی اظهــار داشــت: مــا 
در نیــروی هوایــی ارتــش نیــروی انســانی نخبــه 
ــر شماســت کــه افــراد  ــم  و ایــن هن فــراوان داری
نخبــه را جــذب و از ظرفیــت ایــن افــراد در راه 

ــد. ــا اســتفاده کنی ــی نهاج تعال
ــت:  ــود گف ــخنان خ ــری از س ــش دیگ وی در بخ
مبنــا و اولویــت مــا در ســازمان جهــاد خودکفایــی، 
برطــرف  راســتای  در  حرکــت  و  نیاز هــا  رفــع 
ــوده کــه بحمــدهللا  ــاز ب ــزات مــورد نی کــردن تجهی
پیشــرفت های قابــل ماحظــه ای هــم در ایــن 
زمینــه در مجموعــه نیــروی هوایــی حاصــل شــده 

ــا ــی نهاج ــط عموم ــت. رواب اس

امنیت
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،،
آمریــکا بــه دنبــال خــروج از برجــام بــا 
هزینــه ایــران اســت کــه قطعــا ایــن 
فرصــت از ســوی مــا در اختیــار ایــن 
کشــور قــرار داده نخواهــد شــد. البتــه 
ایــن بــه مفهــوم حفــظ برجــام بــا هــر 

هزینــه ای نیســت

رئیس دفتر رئیس جمهور: 

۵۰ درصد کابینه تغییر می کند 
دبیر شورای نگهبان:

دشمن می خواهد با تحریم ها، سپاه را محدود کند

محمــد نهاوندیــان در حاشــیه آخریــن جلســه 
هیئــت دولــت یازدهــم در جمــع خبرنــگاران درباره 
چینــش کابینــه اظهــار داشــت: انتخاب هایــی کــه 
آقــای رئیس جمهــور انجــام داد، انتخاب هایــی 
ــد  ــردم خواه ــت م ــورد حمای ــا م ــه قطع ــت ک اس

بــود.
ــرده  ــه ک ــه ای ارائ ــور برنام ــزود: رئیس جمه وی اف
و مــردم بــه آن جهتگیــری و برنامــه رای داده انــد 
و ایشــان بهتریــن کســی هســتند کــه پیــام 
ــی  ــا مصادیق ــد و حتم ــت کردن ــات را دریاف انتخاب
کــه انتخــاب کردنــد، در جهــت تحقــق ایــن پیــام 

اســت.
رئیــس دفتــر رئیس جمهــور بــا بیــان اینکــه 
کارآمــدی،  جــز  رئیس جمهــور  بــرای  مــاک 
ــاک در  ــت: م ــوده، گف ــی نب ــی و همدل هماهنگ
جهتگیــری ایشــان اعتــدال بــود و بــه همیــن 
ــذا  ــف آن را پســندیدند؛ ل ــت قشــرهای مختل جه
رئیس جمهــور در تشــخیص مصادیــق رویکــرد 
جناحــی  وابســتگی های  از  فــارغ  را  اعتدالــی 
بــرای انســجام بیشــتر و کارآمــدی بــه کار خواهنــد 

ــت. گرف
انتخــاب آقــای  ادامــه خبرنــگاری پرســید  در 
رحمانــی فضلــی در وزارت کشــور یــک »نــه« 
ــور  ــه رئیس جمه ــه ب ــه کســانی اســت ک ــزرگ ب ب

رای دادنــد.
ــات،  ــردم در انتخاب ــخ داد: رای م ــان پاس  نهاوندی
رای قاطــع بــه دکتــر روحانــی بــود و ایشــان نیــز 
قطعــا بــه پیمانــی کــه بــا مــردم بســته اند، پایبنــد 

خواهنــد مانــد.
ــور  ــه رئیس جمه ــاره فشــارها ب ــن درب وی همچنی
کــه  کســانی  گفــت:  نیــز  کابینــه  مــورد  در 
ــارها  ــد فش ــند، می دانن ــور را می شناس رئیس جمه
بــر روی ایشــان بی اثــر اســت و رئیس جمهــور کار 
ــز  ــه نی ــن زمین ــد و در ای ــام می دهن ــود را انج خ
ــخصیت های  ــا ش ــد؛ ب ــورت کرده ان ــه مش ــا هم ب
سیاســی از جملــه جناح هــا و گروه هــای مختلــف 
و بــا افــراد خبــره در موضوعــات فنــی و تخصصــی.

ــیار  ــت بس ــت فرص ــه داد: از ۲۹ اردیبهش وی ادام
ــن  ــرای رایزنی هــا وجــود داشــت کــه ای ــادی ب زی
رایزنی هــا صــورت گرفتــه اســت؛ لــذا مــردم 
ــب  ــه ترکی ــند ک ــته باش ــان داش ــد اطمین می توانن
کابینــه گام بعــدی در تحقــق خواسته هایشــان 

ــت. اس
ــه  ــد از کابین ــدود 50 درص ــه ح ــان اینک ــا بی وی ب
جهتگیری هــای  گفــت:  اســت،  کــرده  تغییــر 
ــد  ــا مــردم می خواهن ــت مشــخص اســت؛ ام دول
کــه ایــن جهتگیری هــا بــا ســرعت بیشــتری 

پیــش رود. تســنیم

آیــت هللا احمــد جنتــی، دبیــر شــورای نگهبــان، در ســخنان 
پیــش از دســتور جلســه هفتگــی اعضــای شــورای نگهبان 
ضمــن تبریــک دهــه کرامــت و ســالروز میــاد حضــرت 
امــام رضــا)ع( بــه برگــزاری مراســم بزرگداشــت ســالروز 
 تأســیس شــورای نگهبــان در هفتــه گذشــته اشــاره کــرد 
و از حضــور اعضــای شــورای نگهبــان و ســایر میهمانــان در 

ایــن مراســم تشــکر کــرد.
ــه در پیــش  ــا توجــه ب ــان در ادامــه ب ــر شــورای نگهب دبی
بــودن مراســم تنفیــذ و تحلیــف ریاســت جمهــوری 
ــه  ــاره کابین ــردم درب ــه م ــرد ک ــاره ک ــه اش ــن نکت ــه ای ب
ــد  ــرادی بیاین ــد اف ــد و می خواهن ــادی دارن ــات زی توقع
ــادی و  ــکات اقتص ــه مش ــا، از جمل ــکات آن ه ــه مش ک

ــند. ــرادی کارا باش ــد و اف ــل کنن ــکاری را ح بی
ــن مســئله اشــاره  ــه ای ــان ســپس ب ــر شــورای نگهب دبی
کــرد کــه نگرانــی دیگــر، انعطــاف در برابــر آمریکاســت کــه 
ممکــن اســت بــا فشــاری کــه آن هــا می آورنــد، بتواننــد 

ــد. ــرداری کنن ــن مســئله بهره ب از ای
 آیــت هللا جنتــی ســپس افــزود: نکتــه دیگــر ایــن اســت 
کــه وزرایــی کــه انتخــاب می شــوند، صــرف نظــر از 
ــد و  ــی کار دارن ــدار توانای ــه مق ــا چ ــی، ت ــائل سیاس مس
می تواننــد بــه درد مــردم برســند و چــه مقــدار درد مــردم 
را حــس می کننــد و می تواننــد خدمتگــزار واقعــی مــردم 

ــل اســت. ــا محــل تأم ــه این ه باشــند؟ هم
ــوع  ــه موض ــاره ب ــا اش ــپس ب ــان س ــورای نگهب ــر ش دبی

ــه  ــه از آن ب ــم ک ــن تحری ــت: ای ــار داش ــا اظه تحریم ه
عنــوان تحریــم بی ســابقه در تاریــخ تعبیــر می شــود، 
تحریــم جامــع و کاملــی اســت کــه اگــر بــه ایــن صــورت 
بخواهــد اعمــال شــود و پیــش بــرود، مشــکاتی را 
بــه وجــود مــی آورد. دشــمنان می خواهنــد بــا ایــن 
ــا  ــر آن ه ــده نظ ــد؛ عم ــدود کنن ــپاه را مح ــا س تحریم ه
ــن  ــردم روش ــرای م ــد ب ــه بای ــن نکت ــت و ای ــن اس همی
شــود کــه مســئله، برانــدازی نظام، انقاب و اســام اســت 
و همــه ایــن کارهــا مقدمــه ایــن هــدف اســت و هــدف 
ــد؛  ــری را بگیرن ــدرت رهب ــه ق ــت ک ــن اس ــم ای ــر ه دیگ
زیــرا می بیننــد کــه ایشــان بــا قدرتــی کــه دارنــد امــور را 
ــم ایســتاده اند  ــکا ه ــل آمری ــد و در مقاب ــت می کنن هدای
ــی  ــر نقش آفرین ــای دیگ ــوریه و در جاه ــراق و س و در ع
می کننــد؛ دشــمنان می خواهنــد ایــن قــدرت را بشــکنند؛ 

ــردم روشــن شــود. ــرای م ــد ب ــن مســئله بای ای
نقــش  بــه  اشــاره  بــا  همچنیــن  جنتــی  آیــت هللا 
مقاصــد  اعمــال  در  نگهبــان  شــورای  تعیین کننــده 
ــل  ــزود: قاب ــام، اف ــه راه ام ــری و ادام ــم رهب ــام معظ مق
پیش بینــی اســت کــه شــاهد هجمه هــای تــازه ای علیــه 

شــورای نگهبــان باشــیم.
ــه  ــرد ک ــدواری ک ــار امی ــه اظه ــی در خاتم ــت هللا جنت آی
مشــکات کشــور بــا تــاش مســئوالن و لطــف خداونــد و 
بــا توســل بــه حضــرت صاحب الزمــان) عــج( حــل شــود.

کل روابــط عمومــی شــورای نگهبــان اداره 



کوتاه اخبار 
معرفی تولیدات ایرانی به جهان

نشســت فعــاالن اقتصــادی اصفهــان  کیمیای وطن
بــا شــبکه انجمــن دوســتی ایــران بــا ســایر کشــورها 
ــی  ــاق بازرگان ــی ات ــای بین الملل ــالن همایش ه در س

اصفهان برگزار شد. 
بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق بازرگانــی اصفهــان، 
مســعود گلشــیرازی، رئیــس کمیســیون تجــارت، 
خدمــات و ارتباطــات اتــاق بازرگانــی اصفهــان، در 
ایــن نشســت گفــت: فعــاالن اقتصــادی می تواننــد از 
ظرفیــت انجمن هــا بــرای توســعه کســب وکار خــود در 

ــد.  کشــورهای هــدف اســتفاده کنن
همــکاری کمیســیون  تفاهم نامــه  امضــای  از  وی 
تجــارت اتــاق بازرگانــی اصفهــان و شــبکه انجمن هــای 
دوســتی ایــران بــا ســایر کشــورها خبــر داد و تصریــح 
ــد  ــتمر نیازمن ــاری مس ــراودات تج ــراری م ــرد: برق ک
برقــراری روابــط  تأثیرگــذار و  وجــود تشــکل های 
ــا آن کشــور اســت و انجمن هــای دوســتی  نزدیــک ب
ایــران بــا ســایر کشــورها می تواننــد نقــش مهمــی در 

ــاط داشــته باشــند.  برقــراری ایــن ارتب
انجمن هــای  شــبکه  نایب رئیــس  ســیدان،  رضــا 
ــا ســایر کشــورها، در ایــن نشســت  دوســتی ایــران ب
گفــت: 70 انجمــن دوســتی ایــران بــا ســایر کشــورها 
تشــکل های  قالــب  در  کشــور  وزارت  مجــوز  بــا 

مردم نهــاد تشــکیل  شــده اســت. 
ــن شــبکه بیــش از 12 ســال فعالیــت  وی افــزود: ای
ــی  ــی، علم ــای فرهنگ ــرده و کمیته ه ــاز ک ــود را آغ خ
ــبکه  ــن ش ــه ای ــادی زیرمجموع ــی و اقتص و پژوهش
ایجــاد شــده کــه فعــاالن اقتصــادی می تواننــد از ایــن 

ــد.  ــت اســتفاده کنن ظرفی
وی ایــن شـــبکه ر ا غیرسیاســـی، غیردولتـــی و 
برگــزاری  و گفــت:  کــرد  معرفــی  غیـرانتفاعـــی 
ــران در ســایر کشــورها  ــی ای نمایشــگاه های بین الملل
ــی را فراهــم  ــدات ایران ــی تولی ــه معرف ــد زمین می توان

ــازد.  س
ــار  ــط در اختی ــای فق ــن انجمن ه ــرد: ای ــد ک وی تاکی
اســتان ها  ســایر  و  نیســت  پایتخت نشــینان 

می تواننــد از ایــن ظرفیــت اســتفاده کننــد.

افزایش عجیب پیک مصرف برق
ــه  ــبت ب ــنبه نس ــرق در روز سه ش ــرف ب ــک مص پی
ــزار  ــش ۴ ه ــا افزای ــل، ب ــال قب ــابه س ــدت مش م
مگاواتــی روبــه رو شــد و رکــورد ۵۳ هــزار و ۶0 

ــرد.  ــت ک ــگاوات را ثب م
ــزان افزایــش بــه تنهایــی، بیــش از کل  ایــن می
مصــرف کشــور آذربایجــان اســت. همچنیــن در 
ــرف  ــک مص ــاری، پی ــاه ج ــنبه ۸ مردادم روز یکش
بــرق بــا ثبــت بیشــترین میــزان مصــرف در تاریــخ 
صنعــت بــرق کشــور، بــه ۵۵ هــزار و ۴۴2 مــگاوات 
رســید کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته 
ــت.  ــش داش ــگاوات افزای ــزار و ۵00 م ــدود 12 ه ح
ــر ایــن اســاس در روز ۸ مردادمــاه کشــور حــدود  ب
رشــد  تنهــا  آذربایجــان،  و  ارمنســتان  برابــر   2.1

ــرد؛  ــه ک ــرق را تجرب ــرف ب مص
بــه عبــارت دیگــر، مــا در ایــن روز تقریبــا بــه انــدازه 
ــا احتســاب مجمــوع جمعیــت  27 میلیــون نفــر )ب
ارمنســتان و آذربایجــان(، اضافــه بــر جمعیــت 
کنونــی کشــورمان بــرق مصــرف کردیــم؛ قابــل 
تأمــل اینکــه در ایــن روز مصــرف بــرق صنایــع 
نیــز افزایــش چندانــی نداشــته و بــه همیــن دلیــل 
می تــوان گفــت عمــده مصــرف در بخــش غیرمولــد 

ــت. وزارت نیــرو ــوده اس ــور ب کش

کوتاه از اقتصاد

دالیل تالطم بازار سکه و طال
رئیــس اتحادیــه طــا و جواهــر دربــاره علــت 
افزایــش قیمــت طــا و ســکه گفــت: افزایــش نــرخ 
ارز باعــث صعــودی شــدن قیمت هــا در بــازار طــا و 

ســکه شــده اســت. 
هفتــه  دو  در  کــرد:   اظهــار  محمــد کشــتی آرای 
گذشــته قیمــت جهانــی طــا رو بــه افزایــش و تأثیر 

ــود.  ــم ب ــی ک ــی خیل ــازار داخل آن در ب
ــن تاثیرگــذاری کــم  ــت اینکــه ای وی ادامــه داد: عل
 بــود، دو موضــوع اســت؛ یکــی کاهــش تقاضــا 
و دیگــری از بیــن رفتــن تفاوتــی کــه در بــازار طــی 
ماه هــای گذشــته روی قیمــت طــا و ســکه ایجــاد 

شــده بــود. 
رئیــس اتحادیــه طــا و جواهــر افــزود: در چنــد روز 
ــد  ــا چن ــی ط ــت جهان ــه قیم ــی ک ــته در حال گذش
ــا در  ــرده، قیمت ه ــدا ک ــت پی ــش قیم دالری کاه
ــن  ــش اســت. ای ــازار طــا و ســکه در حــال افزای ب
افزایــش ناشــی از افزایــش قیمــت ارز اســت. 
طبیعتــا در ســال های گذشــته هــم ایــن اتفــاق رخ 
مــی داد کــه بــا خــروج حجــاج ایرانــی و تقاضایــی 
ــت ارز  ــود، قیم ــاد می ش ــد ارز ایج ــرای خری ــه ب ک

افزایــش پیــدا می کنــد. 
کشــتی آرای تصریــح کــرد: طبیعتــا تأثیــر مســتقیم 
ــت. از  ــکه اس ــا و س ــت ارز روی ط ــش قیم افزای
ســوی دیگــر وضعیــت تقاضــا عــادی اســت و 
شــاهد افزایــش تقاضــا بــرای طــا و ســکه نیســتیم 
ــت.  ــده اس ــاد ش ــرای ارز ایج ــا ب ــش تقاض و افزای
ــد  ــا رون ــال ب ــاه س ــن م ــکه در پنجمی ــت س قیم
ــات،  ــی ثب ــس از مدت ــده و پ ــراه ش ــی هم افزایش
ــه  ــت؛ ب ــرده اس ــدا ک ــودی پی ــوی صع ــمت و س س
طــوری کــه ســکه تمام طــرح جدیــد در کمتــر از دو 
ــزار  ــاه ســپری شــده، 21 ه ــه از مردادم ــه ای ک هفت

ــت. ــرده اس ــه ک ــرخ را تجرب ــش ن ــان افزای توم
 نیــم ســکه نیــز 1۵ هــزار تومــان و ربــع ســکه 
ــت.  ــته اس ــت داش ــش قیم ــان افزای ــزار توم 17 ه

جواهــر و  طــا  اتحادیــه 

محکومیت ۱۵۳ میلیارد ریالی 
متخلفان اقتصادی اصفهان

مدیــر کل تعزیــرات حکومتــی اســتان اصفهــان 
گفــت: در ۴ مــاه نخســت امســال بــا رأی تعزیــرات 
ــان  ــتان اصفه ــادی اس ــان اقتص ــی، متخلف حکومت
ــال در حــق  ــه پرداخــت بیــش از 1۵۳ میلیــارد ری ب

ــه شــدند.  ــت جریم ــدوق دول صن
غامرضــا صالحــی بــا اشــاره بــه پرونده هــای مــورد 
ــن مــدت شــعبه های  ــار داشــت: در ای بررســی اظه
تعزیــرات حکومتــی اســتان بــه ۸ هــزار و ۳90 فقــره 

پرونــده تخلــف رســیدگی کردنــد. 
ــزار و ۴7۸  ــده ۶ ه ــداد پرون ــن تع ــزود: از ای وی اف
فقــره مربــوط بــه کاال و خدمــات، 99۸ فقــره مربــوط 
بــه تخلفــات بهداشــتی و 91۴ فقــره نیــز مربــوط بــه 

قاچــاق کاال و ارز بــوده اســت. 
ــان از  ــتان اصفه ــی اس ــرات حکومت ــر کل تعزی مدی
کاهــش تخلفــات اقتصــادی در اســتان بــا همــکاری 
دســتگاه های نظارتــی و انتظامــی خبــر داد و بیــان  
کــرد: ایــن تخلفــات نســبت بــه مــدت مشــابه ســال 

قبــل حــدود 2۸ درصــد کاهــش داشــته اســت. 
وی خاطرنشــان  کــرد: مــردم اصفهــان در صورتی کــه 
از ورود کاالهــای قاچــاق یــا فعالیــت متخلفــان 
ــا  ــکاری ب ــرای هم ــی داشــتند، ب ــن حــوزه اطاع ای
افزایــش  از  جلوگیــری  و  نظارتــی  دســتگاه های 
تخلفــات اقتصــادی بــا ســتاد خبــری 12۴ ســازمان 
صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان یــا ســامانه 1۳۵ 

ــد. تســنیم ــاس بگیرن ــی تم ــرات حکومت تعزی

رئیــس کل بانــک مرکــزی از انجمــاد ۶0 
ــر داد  ــی خب ــام بانک ــای نظ ــد دارایی ه درص
وام  و گفــت: شــرکت های دریافت کننــده 

ــوند. ــدی ش ــد رتبه بن ــی بای بانک
ولـــی هللا سـیف در شصـت وهفتمیـن جلسه 
کمیتــه فرادســتگاهی رســیدگی بــه مطالبات 
غیرجــاری بانک هــا بــا بیــان اینکــه اقدامــات 
ســتاد  در  اخیــر  ســال  دو  در  مناســبی 
ــادی  ــد اقتص ــا مفاس ــارزه ب ــی مب هماهنگ
ــرای  ــب توجهــی ب انجــام و تصمیمــات جال
تحــرک بخشــیدن در وصــول مطالبــات 
معــوق گرفتــه شــده اســت، گفــت: بخــش 
بــه  بانک هــا  دارایی هــای  از  عمــده ای 
دلیــل حجــم مطالبــات معــوق و غیرجــاری 
ــا توجــه  ــن مســیر، ب منجمــد شــده و در ای
بــه اهمیــت مســئله و معضــات بــه وجــود 
ــه  ــیدگی ب ــتگاهی رس ــه فرادس ــده، کمیت آم
ــاس  ــر اس ــا ب ــاری بانک ه ــات غیرج مطالب
مصوبــه ســتاد هماهنگــی مبــارزه بــا مفاســد 

ــد.  ــکیل ش ــادی تش اقتص
رئیــس کل بانــک مرکــزی بــا تقدیــر از 
ــا در  ــر آن ه ــش مؤث ــل نق ــه دلی ــا ب بانک ه
ــتگاهی  ــه فرادس ــات کمیت ــری مصوب پیگی
وصــول مطالبــات غیرجــاری تصریــح کــرد: 
ــتگاه های  ــایر دس ــاری س ــکاری و همی هم
از جملــه قــوه  ایــن زمینــه  ذی ربــط در 
قضائیــه، مجلــس شــورای اســامی و ســایر 
ــه  ــب توج ــت و جال ــز اهمی ــازمان ها حائ س
اســت و در صــورت نبــود ایــن همکاری هــا، 

ــد. ــل نمی ش ــی حاص ــج کنون ــا نتای قطع
 مشکالت ساختاری بانک ها

ســاختاری  مشــکات  درخصــوص  وی 
ــه دو مشــکل اساســی متعــادل  بانک هــا، ب
نبــودن درآمــد - هزینــه و دارایــی – بدهــی 
اشــاره کــرد و گفــت: اگرچــه حــل و فصــل 
معضــات ایجادشــده در حواشــی نظــام 
بانکــی یعنــی همــان فعالیــت ناصــواب 
مؤسســات غیرمجــاز، نزدیــک اســت لیکــن 
مهم تریــن معضــل نظــام بانکــی مشــکات 
ســاختاری و متعــادل نبــودن »درآمــد – 
هزینــه« و »دارایــی – بدهــی« اســت. اکنون 
ــا  ــای بانک ه ــر ۶0 درصــد از دارایی ه ــغ ب بال
منجمــد و فاقــد دسترســی اســت و بخــش 
دالیلــی  بــه  دارایی هــا  از  نیــز  اعظمــی 
همچــون امــاک تملیکــی غیرقابــل فروش، 

ــد.  ــد شــدن ندارن ــت نق قابلی
ــل  ــی از دالی ــزی یک ــک مرک ــس کل بان رئی
مالــی  صورت هــای  در  حبــاب  ایجــاد 
نقدشــوندگی  بــه  بی توجهــی  را  بانک هــا 
وثایــق عنــوان کــرد و گفــت: مدیــران بانکــی 
موضــوع  بــه  وثایــق  اخــذ  درخصــوص 
نقدشــوندگی توجــه ویــژه ای داشــته باشــند؛ 
ــم،  ــن اصــل مه ــه ای ــی ب ــه بی توجه چــرا ک

نتیجــه ای جــز ایجــاد حبــاب در صورت هــای 
ــت.  ــد داش ــی نخواه مال

نظــام بانکــی بایــد در مســیری حرکــت کنــد 
کــه بــه مــرور بتوانــد آثــار حبــاب ناشــی از 
دارایی هــای موهومــی را در ترازنامه هــای 

خویــش محــو کنــد. 
ــش  ــار در بخ ــول و اعتب ــورای پ ــس ش رئی
دیگــری از ســخنان خــود بــا اشــاره بــه 
»ســاختاری«  و  »پیرامونــی«  معضــات 
ورود  بــا  خوشــبختانه  گفــت:  بانک هــا 
ــایر  ــکاری س ــزی و هم ــک مرک ــدی بان ج
انتظامــی،  نیــروی  جملــه  از  دســتگاه ها 
وزارت اطاعــات و قــوه قضائیه، »مؤسســات 
غیرمجــاز« کــه از مشــکات پیرامونــی نظــام 
ــا  ــدند و ب ــاماندهی ش ــد، س ــی بوده ان بانک
ــاز در  ــی غیرمج ــه تعاون ــف س ــن تکلی تعیی
ــزرگ  ــک ب ــک دو بان ــه کم ــی ب ــای آت روزه
و یــک موسســه، دیگــر شــاهد نهــاد پولــی 

ــود. ــم ب ــور نخواهی ــاز در کش غیرمج
 رتبه بندی شرکت های 
دریافت کننده تسهیالت

نهادهــای  نبــود  از  انتقــاد  بــا  ســیف 
شـــرکت های  رتبه بنـــدی  ارائه دهنـــده 
دریافت کننــده تســـهیات خاطرنشــان کــرد: 
جــذب  زمینــه  در  شــرکت هایی  دنیــا  در 
شــرکت ها و معرفــی آن هــا بــه بانک هــا 
ــرده و در  ــت ک ــرای اخــذ تســهیات فعالی ب
ــا در  ــه بانک ه ــی ب ــه کمــک بزرگ ــن زمین ای
اعطــای تســهیات بــه افــراد و شــرکت های 
خوش حســاب می کننــد؛ لیکــن متاســفانه در 
ــن شــرکت هایی احســاس  ــود چنی کشــور نب

می شــود. 
وی افــزود: در دنیــا بــه دلیــل ســاختار 
ــرکت های  ــت ش ــا و فعالی ــب بانک ه مناس
رتبه بنــدی، میــزان فســاد در زمینــه اعطــای 
ــه  ــرا ک ــت؛ چ ــز اس ــیار ناچی ــهیات بس تس
ــراد از  ــرکت ها و اف ــاری، ش ــه اعتب در پروس
لحــاظ بهداشــت اعتبــاری بــه صــورت دقیــق 

ــد.  ــرار می گیرن ــی ق ــورد بررس م
ــه  ــد از نطف ــه بای ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــیف ب س
ــرد  ــارزه ک ــوق مب ــات مع ــاد مطالب ــا ایج ب
گفــت: مدیــران عامــل بانک هــا بایــد بــرای 
ــتحکم  ــهیات دهی مس ــاختار تس ــاد س ایج
مجلــس  آنکــه  ضمــن  کننــد؛  تمهیــد 
ــا اصــاح  ــد ب ــرم شــورای اســامی بای محت
قانــون تجــارت و قــوه قضائیــه بــا همــکاری 
ــاره صــدور احــکام ورشکســتگی  بیشــتر درب
ــتر  ــه و بس ــی، زمین ــام بانک ــکاران نظ بده
ــه  ــتگی را ب ــل ورشکس ــتفاده از اص سوءاس
ــد.  ــی برچینن ــت بده ــرار از پرداخ ــور ف منظ
رئیــس کل بانــک مرکــزی در پایــان بــا 
ــورد  ــون »برخ ــی همچ ــر موضوعات ــد ب تاکی
بــا روش هــای متخلفانــه برخــی از کارکنــان 

اعطــای  رویه هــای  »اصــاح  بانک هــا«، 
ــاف  ــکات و اخت ــع مش ــهیات« و »رف تس
امــاک  ثبــت اســناد و  ادارات  نظرهــای 
ــد  ــا مفاس ــارزه ب ــتاد مب ــا« از س ــا بانک ه ب
هماهنگــی  در  آن  نقــش  و  اقتصــادی 
ــا، تشــکر  ــا بانک ه ــط ب دســتگاه های ذی رب

ــرد. ــی ک و قدردان
 کاهش میزان مطالبات معوق 

شبکه بانکی
ــا،  ــفیان م ــزت هللا یوس ــه ع ــن جلس در ای
و  اســامی  شــورای  مجلــس  نماینــده 
عضــو ســتاد مبــارزه بــا مفاســد اقتصــادی، 
وصــول  کارگــروه  توفیقــات  درخصــوص 
مطالبــات معــوق در کاهــش ایــن مطالبــات 
ــوق  ــات مع ــول مطالب ــروه وص ــت: کارگ گف
ــوق  ــات مع ــزان مطالب ــته می ــی توانس بانک
ــه  ــد ب ــش از 1۴ درص ــی را از بی ــبکه بانک ش
11 درصــد برســاند؛ یعنــی میــزان مطالبــات 
معــوق بیــش از ۳ درصــد کاهــش پیــدا 

ــت.  ــرده اس ک
ــن  ــه ای ــت ک ــن اس ــه ای ــب توج ــه جال نکت
کارگــروه موفــق شــده بســیاری از مطالبــات 
ــوای  ــه ق ــل ب ــدون توس ــرات و ب ــا مذاک را ب
توفیقــات فراوانــی  قهریــه حــل کنــد و 

ــت.  ــته اس داش
ــف  ــد و توق ــن رون ــه ای ــا ادام ــزود: ب وی اف
ــتگی و از  ــه ورشکس ــکام بی روی ــدور اح ص
میــان رفتــن ایــن آفــت کــه در حــال حاضــر 
ــه یقیــن  ــا آن مواجــه هســتیم، قطعــا و ب ب
ــی،  ــوق بانک ــات مع ــول مطالب ــروه وص کارگ
ــا  ــت و ب ــد داش ــتری خواه ــات بیش توفیق
ــول  ــرای وص ــزی ب ــک مرک ــه بان ــی ک همت
ــم  ــد، امیدواری ــرج می ده ــه خ ــات ب معوق
ــی دو  ــرف یک ــی ظ ــات بانک ــوع معوق موض
ــد.  ــن برس ــل ممک ــه حداق ــده ب ــال آین س

همچنیــن پیمــان نــوری، معــاون اقتصــادی 
دادســتان کل کشــور، نیــز بــا تشــکر از 
اقدامــات نظــام بانکــی، انتقــادات و گاه 
هجمه هــا علیــه بانک هــا را نشــان دهنده 
ــی در  ــام بانک ــگ نظ ــال و پررن ــور فع حض
ــام  ــا تم ــت: ب اقتصــاد کشــور دانســت و گف

ایــن انتقــادات بایــد اذعــان کــرد کــه بیــش 
ــدی  ــای تولی ــی واحده ــد نقدینگ از 90 درص
ــن  ــود و ای ــن می ش ــا تأمی ــط بانک ه توس
از  بانک هــا  ویــژه  نشــان دهنده حمایــت 

تولیــد و بنگاه هــای اقتصــادی اســت. 
ــیدگی  ــری و رس ــث پیگی ــزود: در بح وی اف
مطالبــات معــوق بایــد بین »بدهــکار بانکی« 
ــادی در  ــتگی اقتص ــل ورشکس ــه دلی ــه ب ک
پرداخــت بدهی دچار مشــکل شــده اســت و 
»بزهــکار بانکــی« کــه بــا ترفندهــای خــاص 
بــه دنبــال حیــف و میــل کــردن بیت المــال 

اســت تفکیــک قائــل شــد.
نــوری بــا تاکیــد بــر اقدامــات اصاحــی برای 
ــم  ــرد: محاک ــان ک ــارت خاطرنش ــون تج قان
قضایــی بــا وجــود محدودیت هــای ناشــی از 
مفــاد قانــون تجــارت، اقدامــات کوتاه مدتــی 
ــه  ــبختانه نتیج ــه خوش ــد ک ــام داده ان را انج
ــزان احــکام صادرشــده  آن را در کاهــش می

ــد.  ــوان دی ــتگی می ت ورشکس
گفتنــی اســت در ایــن جلســه گــزارش 
بانــک مرکــزی درخصــوص »معضــل احکام 
ورشکســتگی بدهــکاران بانکــی« ارائــه شــد.

 بدهکاران کالن بانکی
در ایــن گــزارش موضــوع صــدور احــکام 
ــار،  ــی، آث ــکاران کان بانک ورشکســتگی بده
هنگفــت  زیان هــای  و  پیامدهــای ســوء 
ناشــی از آن بــرای شــبکه بانکــی بیــان شــد.
 همچنیــن در ادامــه بــه اقدامــات ایــن 
مطالبــات  فرادســتگاهی  بانــک، کمیتــه 
هماهنگــی  ســتاد  بانک هــا،  غیرجــاری 
قــوه  و  اقتصــادی  مفاســد  بــا  مبــارزه 
قضائیــه نظیــر »برگــزاری جلســات متعــدد 
و بررســی های کارشناســی و فنــی«، »احصــا 
برنامه هــای کوتــاه،  و  راهکارهــا  ارائــه  و 

متوســط و بلندمــدت بــا هــدف کاهــش 
احــکام«،  صــدور  از  ناشــی  زیان هــای 
»تخصیــص شــعب ویــژه و تخصصــی بــرای 
ــتگی«،  ــای ورشکس ــه پرونده ه ــیدگی ب رس
ــگردهای  ــه ش ــبت ب ــات نس ــه قض »توجی
مدعیــان ورشکســتگی و تعییــن کارشناســان 
در  و  پرونده هــا«  در  مرتبــط  رشــته های 
ــوادی از  ــن الیحــه اصــاح م ــت »تدوی نهای
ــت حقوقــی  ــون تجــارت در حــوزه معاون قان
ســازمان های  حضــور  بــا  قضائیــه  قــوه 

ذی ربــط«، پرداختــه شــد. 
ضمنــا در گــزارش موصــوف اشــاره شــد کــه 
ــت  ــج مثب ــر و نتای ــات مؤث ــود اقدام ــا وج ب
ــی  ــرای حــل و فصــل اصول حاصــل از آن، ب
و اساســی معضــل احــکام ورشکســتگی 
بــا  تجــارت  قانــون  از  مــوادی  اصــاح 
لــزوم  قبیــل  از  موضوعاتــی  بــر  تاکیــد 
ــاوی  ــرح دع ــی از ط ــتم بانک ــاع سیس اط
مربــوط بــه ورشکســتگی قبــل از صــدور 
حکــم، تجدیدنظــر در مهلــت اعطایــی بــرای 
طــرح اعتــراض بــه احــکام پیش گفــت 
احــکام  اطاع رســانی  بانک هــا،  بــرای 
ورشکســتگی از طریــق روزنامــه رســمی، 
شــرکت ها  توقــف  تاریــخ  در  بازنگــری 
هنــگام صــدور حکــم و حضــور نماینــده  
ــروری  ــیدگی ض ــات رس ــتان در جلس دادس

ــت.  اس
در پایــان مقرر شــد گزارشــی مبســوط حاوی 
پیشــنهادهای  و  انتظــارات  اظهارنظرهــا، 
ــاح  ــوص اص ــط درخص ــتگاه های ذی رب دس
قانــون تجــارت بــه ســتاد مبــارزه بــا مفاســد 
و  بررســی  از  و پــس  ارســال  اقتصــادی 
تأییــد در آن ســتاد تقدیــم مجلــس شــورای 

اســامی شــود. مهــر

رئیس کل بانک مرکزی:

۶۰ درصد دارایی های نظام بانکی 
منجمد است

 ۵۳  ۷ درصد مطالبات چای کاران 200 
پرداخت شد

 درصد، رشد تولید 
نفت اوپک

 میلیون تومان 
پاداش مدیران سایپا

رئیــس ســازمان چــای گفــت: تاکنــون 850 میلیــارد ریــال 
معــادل 53 درصــد از مجمــوع مطالبــات کشــاورزان چــای کار 

اســتان های شــمالی پرداخــت شــده اســت.
افزایــش تولیــد نفــت لیبــی ســبب شــد مجمــوع تولیــد نفــت 

اوپــک بــا رشــدی 7 درصــدی مواجــه شــود.
میلیــون   200 پــاداش  ســایپا  شــرکت  ســهامداران  مجمــع 

کــرد. تأییــد  را  هیئت مدیــره  حقوقــی  اعضــای  تومانــی 
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،،
از  درصــد   ۶0 بــر  بالــغ  اکنــون 
دارایی هــای بانک هــا منجمــد و فاقــد 
دسترســی اســت و بخــش اعظمــی 
نیــز از دارایی هــا بــه دالیلــی همچــون 
فــروش  غیرقابــل  تملیکــی  امــاک 

قابلیــت نقــد شــدن ندارنــد

صدف طالیی
ــرده و  ــه کار ک ــروع ب ــال 1۳۸۴ ش ــان در س ــی ایرانی ــدف طای ــی ص ــع غذای ــرکت صنای ش
بــا خریــد آخریــن تکنولــوژی روز دنیــا از اروپــا بــرای اولیــن بــار در ایــران بــه تولیــد انــواع 

ــت.  ــت زده اس ــدرن دس ــتاندارد و م ــا اس ــورت کام ــه ص ــه ب ــریال های صبحان س
ــکاران متخصــص و دلســوز خــود و  ــی روز و هم ــش فن ــری دان ــه کار گی ــا ب ــن شــرکت ب ای
ــک  ــد تمام اتوماتی ــای خــط تولی ــن تکنولوژی ه ــن و مدرن تری ــی از جدیدتری ــری یک به کارگی
ــد  ــت تولی ــوآور در صنع ــتاز و ن ــرکت پیش ــک ش ــوان ی ــه عن ــر ب ــال حاض ــان، در ح در جه
ــران مطــرح اســت و از  ــات در ای ــرآوری غ ــده از ف ــه و میان وع ــی صبحان محصــوالت غذای
ــن شــرکت های بخــش خصوصــی  ــن و معتبرتری ــوان یکــی از بزرگ تری ــه عن ــوان ب آن می ت

ایــران در زمینــه صنایــع غذایــی نــام بــرد.
 ایــن شــرکت بــا در نظــر گرفتــن ذائقــه و ســایق متفــاوت مصرف کننــدگان ســعی در ارائــه 
ــدگان دارد. شــرکت صــدف  ــه ســالم و تأمیــن ســامت مصرف کنن ــی جهــت تغذی محصوالت
طایــی ایرانیــان مفتخــر اســت محصــوالت تولیــدی خــود را تحــت گــروه غــات صبحانــه بــه 
ــف  ــواع طمع هــا و ســایزهای مختل ــد. محصــوالت ماماتیــن در ان ــام ماماتیــن معرفــی کن ن
ــر  ــراد خــاص جامعــه نظی ــرای اف ــی ب ــه می شــود و حت ــراد در هرســنی تهی ــرای تمــام اف ب
ــت  ــده اس ــی ش ــژه ای طراح ــوالت وی ــز محص ــالخوردگان نی ــواران و س ــا، گیاه خ دیابتی ه

ضمنــا بــه زودی گــروه جدیــدی از محصــوالت ایــن شــرکت بــه بــازار عرضــه خواهــد شــد.

بــا وجــود اینکــه در طــرح ضربتــی 
جایگزیــن  هشــت  ازدواج  وام 
تعییــن  تأمیــن ضامــن  بــرای 
بعضــی  همچنــان  امــا  شــد، 
بانک هــا بــرای پرداخــت ایــن 
دریافــت  دربــاره  تســهیات 
ــد.  ــت ســنگ اندازی می کنن ضمان
ــی از  ــواره یک ــن، هم ــن ضام تأمی
چالش هــای متقاضیــان دریافــت 
تســهیات بــوده و بانک هــا عمدتــا 
ــه  ــن رابط ــختگیری هایی در ای س
ــای  ــاره وام ه ــی درب ــد و حت دارن
خــرد نیــز ایــن موضــوع مشــهودتر 

ــت.  اس
یکــی از وام هایــی کــه متقاضیــان آن اغلــب بــرای تأمیــن ضمانــت 
ــد، وام ازدواج اســت کــه درخواســت دو ضامــن  ــا مشــکل مواجهن ب
معتبــر کــه بایــد جــزو کارمنــدان رســمی بــوده و در کنــار آن دریافــت 
چــک ضمانــت مجموعــه ای را تشــکیل مــی داد کــه همــواره زوجیــن 
نســبت بــه تأمیــن آن معتــرض بودنــد و روال دریافــت وام آن هــا بــه 

ــت.  ــش می رف ســختی پی
ــرای  ــزی ب ــک مرک ــد بان ــرح جدی ــان ط ــاس در جری ــن اس ــر ای ب
پرداخــت دســت کم ۵00 هــزار وام ازدواج در فاصلــه دو ماهــه مــرداد 
و شــهریور یکــی از مســائلی کــه مــورد توجــه قــرار گرفــت، تأمیــن 
ضامــن و ایجــاد شــرایط آســان بــرای آن بــود؛ بــه طــوری کــه تاکیــد 
ــاره  ــد درب ــا نبای ــوده و بانک ه ــی ب ــن کاف ــک ضام ــت ی ــد دریاف ش
ایــن موضــوع ســختگیری کننــد؛ در عیــن حــال کــه در ادامــه حــدود 

ــن  ــرای تأمی ــن ب ــت جایگزی هش
وثیقــه و ضمانــت معرفــی شــدند و 
متقاضیــان می تواننــد از هــر یــک از 
آن هــا بــرای ارائــه ضامــن اســتفاده 
ــا وجــود ایــن در چنــد روز  کننــد. ب
ــی  ــرح ضربت گذشــته از شــروع ط
پرداخت تســهیات ازدواج همچنان 
ــت  ــرای دریاف ــا ب بعضــی از بانک ه
ــی  ــختگیری های خاص ــن س ضام
داشــته و چنــدان جایگزین هــای 
بانــک  ســوی  از  تعیین شــده 
مرکــزی را نپذیرفته انــد؛ بــه طــوری 
عنــوان  زوجیــن  برخــی  کــه 
می کننــد کــه بــا وجــود اینکــه از ضمانت هــای هشــت گانــه مــوردی 
ــر  ــد و ب ــول نمی کن ــه قب ــورد مراجع ــک م ــا بان ــد، ام ــه کرده ان را ارائ
داشــتن ضامن هــای رســمی و شــاغل تاکیــد دارنــد. بــا ایــن حــال 
در مقابــل بعضــی دیگــر از بانک هــا در ایــن مــورد ســختگیری 
زوجیــن  از  را  تعیین شــده  از ضمانت هــای  یــک  هــر  و  نکــرده 
ــود در طــرح ضربتــی  ــد. ایــن در حالــی اســت کــه قــرار ب پذیرفته ان
وام ازدواج شــرایط بــه گونــه ای تســریع شــود کــه از زمــان مراجعــه 
تــا دریافــت وام، حداکثــر زمــان یــک ماهــه تعریــف شــود و در بــازه 
تعیین شــده بــرای ایــن طــرح، صــف وام ازدواج بــه حداقــل برســد. 
ــه  ــود را در رابط ــکاالت خ ــؤاالت و اش ــد س ــان می توانن ــا متقاضی ام
بــا پرداخــت تســهیات ازدواج بــا بانــک مرکــزی و از طریــق شــماره 
 299۵۴2۵۶ و   299۵۴2۸۳  ،299۵۴270  ،299۵۴2۶0 تلفن هــای 

ــد. ایســنا مطــرح کنن

رئیــس هیئت مدیــره صنــدوق 
از  زعفــران  صــادرات  توســعه 
کاهــش صــادرات زعفــران و رکود 
نســبی در بــازار ایــن محصــول 
طــی ماه هــای اخیــر خبــر داد 
شــرایطی  چنیــن  در  و گفــت: 
ــران  ــه زعف متاســفانه شــاهدیم ک
ایرانــی بــه افغانســتان قاچــاق 
شــده و از ایــن کشــور بــه دســت 
می رســد.  خارجــی  مشــتریان 
علــی شــریعت  مقــدم اظهــار کرد: 
کاهــش صــادرات زعفــران بــر 
ــای  ــوالت و کااله ــارت محص تج

ــول  ــا محص ــران، تنه ــه زعف ــرا ک ــت؛ چ ــذار اس ــز اثرگ ــی نی غیرنفت
منحصــر بــه ایــران اســت؛ در صــورت بــروز مشــکل بــرای آن، دیگــر 
محصــوالت صادراتــی نیــز قطعــا بــا مشــکل مواجــه می شــوند و از 
ســوی دیگــر نیــز زعفــران بــه عنــوان یــک محصــول ارزآور اثرگــذاری 

ــی دارد.  ــای غیرنفت ــر کاهــش صــادرات کااله مســتقیمی ب
وی افــزود: از دولــت دوازدهــم کــه بــه زودی تشــکیل خواهــد شــد 
انتظــار مــی رود سیاســتگذاری ها، مشــوق ها و حمایت هــای عملــی 
خــود را از صــادرات محصــوالت غیرنفتــی ماننــد زعفــران بــه عنــوان 
موتــور محــرک رشــد و توســعه اقتصــاد ایــران بــه گونــه ای اعمــال 
ــب توجــه  ــه محصــوالت جال ــر تجــارت این گون ــر آن ب ــا تأثی ــد ت کن

باشــد. 
ــه  ــران ادام ــادرات زعف ــعه ص ــدوق توس ــره صن ــس هیئت مدی رئی
ــادرات  ــش ص ــب از بخ ــای مناس ــاهد حمایت ه ــته ش داد: در گذش

کــه  مقطعــی  در  امــا  بودیــم؛ 
نیــز  اخیــر  ماه هــای  طــی 
اتفــاق افتــاد، ایــن حمایت هــا 
نه تنهــا افزایــش نیافــت، بلکــه 
کــه  قانونــی  مــوارد  بعضــی 
از  بــه عنــوان مثــال اســتفاده 
ــدی  ــل از هدفمن ــهیات حاص تس
یارانه هاســت، بــه مرحلــه اجــرا 
گذاشــته نشــد؛ امــا انتظــار می رود 
سیاســتگذاری هایی ماننــد تولیــد 
صــادرات  تقویــت  و  صادراتــی 
ــه  ــورد توج ــی م ــای غیرنفت کااله
ویــژه دولــت دوازدهــم قــرار گیرد. 
ایــن در حالــی اســت کــه بــه عنــوان مثــال نــرخ تســهیات بخــش 
صــادرات از 11 تــا 1۴ درصــد بــه حداقــل 1۸ درصــد رســیده کــه البتــه 
محاســبات نشــان می دهــد نــرخ مؤثــر این گونــه تســهیات حــدود 

20 درصــد اســت.
ــون  ــا 7.۵ میلی ــه قیمــت حــدود ۴.۵ ت ــا اشــاره ب شــریعت مقدم ب
تومانــی هــر کیلوگــرم زعفــران داخلــی کــه در بازارهــای جهانــی تــا 
ــاالنه  ــت: س ــد، گف ــش می یاب ــدگان افزای ــرای مصرف کنن ــر ب ۳ براب
ــون  ــه ارزش حــدود ۳00 میلی ــران ب حــدود 170 هــزار کیلوگــرم زعف
ــود  ــه کشــورهای مختلــف صــادر می شــود کــه در صــورت بهب دالر ب
ــوان  ــوق های الزم می ت ــش مش ــران و افزای ــادرات زعف ــت ص وضعی
ــران و  ــی زعف ــه آن معرف ــه الزم ــش داد ک ــر افزای ــا ۴ براب آن را ت
ــی  ــد صادرات ــی و تولی ــی و داروی ــع غذای ــرای صنای ــواص آن ب خ

ــد اســت. خبــر فارســی هدفمن

تولید ملی صادرات زعفران قاچاق شده ایرانی از افغانستانچالش زوج ها و وام ازدواج
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  ربع سکه بهار آزادی  



هشتبهشت
 خمینی شهر و آمار باالی پرونده 

در دادگستری
M.niyazi@eskimia.ir

محمد نیازیگروه اصفهان

چنــدی پیــش طــی نشســتی کــه  یوســف کریمــی دادســتان 
عمومــی و انقــاب شهرســتان خمینی شــهر بــا اصحــاب 
ــه  ــده ب ــزار و 493 پرون ــدن 41 ه ــت، از وارد ش ــانه داش رس
ــداد 39  ــن تع ــه از ای ــر داد ک ــهر خب ــتری خمینی ش دادگس
هــزار و 769 پرونــده مختومــه اعــام شــده و بــه آن هــا 

ــت. ــده اس ــیدگی ش رس
وی در ادامــه افــزود: طی ســال گذشــته 902 ســارق دســتگیر 
ــای  ــاش نیروه ــا ت ــده ب ــای سرقت ش و 3293 کاال از کااله

انتظامــی کشــف شــده اســت.
 یک سوم جمعیت خمینی شهر دارای پرونده 

در دادگستری 
ــان  ــک خواه ــده ی ــر پرون ــم در ه ــاب کنی ــی حس ــر کم اگ
ــداد  ــود تع ــا وج ــه ب ــود دارد ک ــده وج ــد خوان ــا چن ــک ی و ی
ــزار  ــت 350 ه ــتری  و جمعی ــه دادگس ــده ب ــده واردش پرون
کــه  گفــت  می تــوان  خمینی شــهر  شهرســتان  نفــری 
یک ســوم مــردم شهرســتان خمینی شــهر دارای پرونــده 
ــرای ایــن   در دادگســتری هســتند کــه ایــن آمــار مناســبی ب

ــت. ــتان نیس شهرس
شهرســتان خمینی شــهر ســالیان زیــادی اســت کــه در 
بســیاری از مــوارد در کشــور حــرف اول را می زنــد کــه 
می تــوان بــرای مثــال بــه تعــداد بــاالی خیریــن ایــن 
ــون  ــزرگ تاکن ــتان ب ــن شهرس ــرد. ای ــاره ک ــتان اش شهرس
ــادی و  ــر فرهــادی، پروفســور میردام ــر اصغ ــی نظی چهره های
... را بــه جهــان معرفــی کــرده اســت؛ امــا متاســفانه آمــار زیاد 
ــده  ــادی ش ــث تض ــتری باع ــه دادگس ــای ورودی ب پرونده ه
ــرا  ــه چ ــید ک ــتان پرس ــن شهرس ــئوالن ای ــوان از مس و می ت
خمینی شــهر بــا ایــن همــه پتانســیل فرهنگــی دارای تعــداد 

ــت؟ ــتری اس ــده در دادگس ــادی پرون زی
 ناآگاهی، منشأ تشکیل بسیاری از پرونده های 

قضایی
شهرســتان  دادگاه هــای  در  پرونده هــا  زیــاد  تعــداد   
خمینی شــهر  نشــان می دهــد کــه افــراد جامعــه در مواجهــه 
ــی زود  ــوده و خیل ــور ب ــر صب ــا مشــکات و نامایمــات کمت ب
واکنــش نشــان می دهنــد و بدیــن ترتیــب شــمار پرونده هــا 

ــود. ــتر می ش ــر روز بیش ه
ایــن واکنش هــا در بعضــی مواقــع رنــگ خشــونت می گیــرد؛ 
ــر و شــکیبایی مســائل کوچــک  ــا کمــی صب ــه ب ــی ک در حال
تبدیــل بــه مســائل بــزرگ و غیرقابــل رفــع نمی شــود. 
ــت بســیاری  ــه وق ــه پرونده هــا ضمــن اینک تشــکیل این گون
ــت،  ــد گرف ــات را خواه ــه قض ــا از جمل ــان دادگاه ه از کارکن
هزینه هــای زیــاد مالــی و معنــوی را نیــز بــه شــاکیان، 
متهمــان و دادگاه هــا تحمیــل می کنــد. پرونده هایــی کــه اگــر 
پیــش از وقــوع حادثــه بــه عــوارض آن از جملــه اتــاف وقــت، 
هزینــه و زیان هــا و آســیب های واردشــده روحــی کمــی 
اندیشــیده شــود شــاید خیلــی از آن هــا امــکان وقــوع پیــدا 
ــرد. منشــأ تشــکیل بســیاری از پرونده هــا ناآگاهــی  نمــی ک
اســت؛ مثــا آگاهــی نداشــتن متهمــان و شــاکیان از قوانیــن 
کــه چنانچــه ایــن موضــوع مــورد توجــه بیشــتری قــرار گیــرد، 

ــاز نمی شــود. ــا ب ــه دادگاه ه ــراد ب ــی از اف ــای خیل پ
 نقش ریش سفیدها در میانجیگری

صــرف نظــر از آگاهــی نداشــتن از قوانیــن و مقــررات، غلبــه 
بــر احساســات در لحظــه حادثــه، یکــی از مهارت هــای افــراد 
ــا نامایمــات اســت کــه چنانچــه افــرادی از آن  در مواجهــه ب
ــرف  ــائل را برط ــیاری از مس ــد بس ــوند، می توانن ــد ش بهره من

کننــد.
 یکــی  دیگــر از راه هایــی کــه بــه کاهــش پرونده هــا در 
ــا  ــردن نقــش بزرگ تره ــگ ک ــه منجــر می شــود، پررن جامع
و ریش ســفیدها در رفــع منازعــات و خصومت هــای یــک 
قــوم، جامعــه و فــرد اســت کــه بــه دالیلــی در جامعــه مــا در 
حــال فراموشــی یــا کمرنــگ شــدن اســت. در خیلــی از مــوارد 
ــه وجــود  ــری مشــکات ب ــو و میانجیگ ــا گفت وگ ــوان ب می ت
ــول در دادگســتری  ــان و پ ــن زم ــده را حــل و از هــدر رفت آم

جلوگیــری کــرد.
امیــد اســت کــه مســئوالن ایــن شهرســتان بــزرگ راه حلــی 
بیندیشــند و بــرای فرهنگ ســازی بیشــتر تــاش کننــد 
ــن  ــای ای ــده در دادگاه ه ــداد پرون ــن تع ــه ســاالنه ناظــر ای ک

ــیم. ــتان نباش شهرس

کارگران ۷۶ واحد صنعتی در 
اصفهان پایش سالمت شدند

مدیــر اجتماعــی اداره کل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی 
ــی در  ــد صنعت ــران 76 واح ــت: کارگ ــان گف ــتان اصفه اس
ــامت  ــش س ــز پای ــبز، زرد و قرم ــه رده س ــان در س اصفه

ــدند. ش

احمدرضــا پرنــده اظهــار داشــت: طــرح ملــی »کاج« کــه بــه 
منظــور پایــش ســامت کارگــران بــه اجــرا گذاشــته شــد، در 
اســتان اصفهــان بــه صــورت پایلــوت در 76 واحــد صنعتــی 

اجرایــی شــده اســت.
وی بیــان داشــت: در ایــن طــرح بیــن 10 تــا 15 شــاخص 
ســامت از جملــه فشــار خــون، کلســترول، ســامت روان، 
چربــی و بهداشــت و همچنیــن اعتیــاد آزمایــش می شــود.

ــامتی  ــت س ــی وضعی ــه حت ــی ک ــه داد: کارگران وی ادام
ــی  ــبک زندگ ــرد، س ــرار می گی ــز ق ــت قرم ــا در وضعی آن ه

ــم. ــوزش می دهی ــا آم ــه آن ه ــالم را ب س
ــای  ــره آموزش ه ــای 20 نف ــران در گروه ه ــت: کارگ وی گف
ــات  ــن طــرح اطاع ــد و در اجــرای ای ــت کردن الزم را دریاف
ــد؛ در  ــت ش ــتم ثب ــران در سیس ــامت کارگ ــت س وضعی
ــود. مهــر ــادر می ش ــا ص ــرای آن ه ــامت ب ــت کارت س نهای
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ــای پرمخاطــره ای را  ــان روزه ــه اصفه ــس از آنک پ
ــه  ــاک تجرب ــرد و خ ــه ذرات گ ــاه در زمین در تیرم
ــان در  ــر کل هواشناســی اســتان اصفه ــرد، مدی ک
میانــه راه مــرداد بــه جمــع خبرنــگاران آمــد و بــا 
خبــری غافلگیرکننــده از مســئله ای کــه تاکنــون از 
زبــان هیــچ مســئولی شــنیده نشــده بــود، ســخن  

گفــت.
مجیــد بیجنــدی از جلســه ای کــه بــا حضــور 
ــزی و  ــمنان، مرک ــم، س ــتان های ق ــئوالن اس مس
همچنیــن فرمانداران آران و بیدگل و کاشــان برگزار 

شــد، گفــت و بــه ایــن موضــوع اشــاره داشــت کــه 
ــه 42  ــده ک ــخص ش ــی ها مش ــن بررس در آخری
درصــد از مالکیــت سیاســی و جغرافیایــی دریاچــه 

ــان اســت. ــم از آن اســتان اصفه نمــک ق
از ســوی مدیــر کل  ایــن موضــوع در حالــی 
ــود  ــرح می ش ــان مط ــتان اصفه ــی اس هواشناس
ــن  ــون در ای ــر ارشــد اســتان تاکن ــی مدی ــه حت ک
ــن  ــاورده اســت و ای ــان نی ــه می ــه ســخنی ب رابط
موضــوع پــس از 39 ســال کــه از انقــاب اســامی 
می گــذرد، ضعــف آمایــش ســرزمین را در کشــور 
ــای  ــیاری از مرز ه ــوز بس ــه هن ــد ک ــان می ده نش
جغرافیایــی در شــهر ها بــه درســتی تبییــن نشــده 

اســت. 
ایــن موضــوع در حالــی مطــرح می شــود کــه 
اقتصــادی  ظرفیــت  از  می توانســت  اصفهــان 
داشــته  مناســبی  بهره بــرداری  دریاچــه  ایــن 
باشــد. البتــه در طــی ســالیان اخیــر بــه دلیــل بــه 
توجهی هایــی کــه بــه ایــن دریاچــه صــورت گرفتــه، 
بســیاری از ذرات نمــک بــه همــراه گــرد و خــاک 
ــرای  ــی را ب ــار نامطلوب ــان می شــود و آث وارد اصفه

ــذارد.  ــای می گ ــر ج ــان ب ــردم اصفه م
 مالکیت فراموش شده

مدیــر کل هواشناســی اســتان اصفهــان در ادامــه 
اظهــارات خــود دربــاره مالکیــت اصفهــان بــر 
دریاچــه نمــک، بــر ایــن موضــوع تاکیــد داشــت: 
ــدا  ــود، ابت ــی نش ــک توجه ــه نم ــه دریاچ ــر ب اگ
شهرســتان های کاشــان، آران و بیــدگل، اردســتان 
و نطنــز کــه در ســیبل گــرد و غبــار ناشــی از ایــن 
ــد و در  ــیب می بینن ــتند، آس ــی هس ــون بحران کان
ــتان  ــتان های اس ــر شهرس ــز دیگ ــد نی ــه بع مرحل

ــد. ــد ش ــر خواهن درگی
وی بــا بیــان اینکــه امــروز یکــی از نقــاط پــر بحــث 
در حــوزه گــرد و غبــار در اســتان اصفهــان دریاچــه 
ــد همــان  ــت بای نمــک اســت، تصریــح کــرد: دول
ــرای دریاچــه ارومیــه لحــاظ  برنامه ریــزی را کــه ب

کــرد، در دریاچــه نمــک نیــز پیــاده کنــد.
بیجنــدی بــا اشــاره بــه اینکــه بخــش اعظــم گــرد 
و غبارهــای موجــود در جــّو اســتان اصفهــان دارای 
منشــأ داخلــی اســت، افــزود: دشــت »ریــگ 

جــن« در اســتان ســمنان و »دریاچــه نمــک« در 
ــار  ــرد و غب ــی گ ــای بحران ــم از کانون ه ــتان ق اس

ــد. ــمار می رون ــه ش ــان ب ــتان اصفه ــرای اس ب
 نقاط بحرانی گرد و غبار

در  اصفهــان  اســتان  هواشناســی  کل  مدیــر 
ــه اینکــه در حــال حاضــر یــک  ــا اشــاره ب ادامــه ب
میلیــون و ۸۸ هــزار هکتــار از اراضــی بیابانــی 
اســتان اصفهــان کــه معــادل 59 درصــد از اراضــی 
بیابانــی اســت را کانون هــای بحرانــی گــرد و 
ــن اســتان  ــد، افــزود: در ای ــار تشــکیل می دهن غب
شهرســتان های اصفهــان، آران و بیــدگل، نطنــز 
ــار  ــرد و غب ــی گ ــاط بحران ــک از نق ــور و بیابان و خ

ــتند. هس
ــا  ــه م ــوع ک ــن موض ــه ای ــاره ب ــا اش ــدی ب بیجن
پیش بیــن  کارشناســان  هواشناســی  اداره  در 
هســتیم نــه پیشــگو، گفــت: اســتفاده از واژه 
ــت؛  ــتباه اس ــی اش ــای طبیع ــا پدیده ه ــه ب مقابل
ــدس  ــدرت مق ــا ق ــد ب ــس نمی توان ــرا هیچ ک زی
ــده  ــار، پدی ــرد و غب ــده گ ــد. پدی ــه کن ــی مقابل اله
نوظهــوری نیســت؛ چــرا که بررســی های 22 ســاله 
ــده  ــود پدی ســازمان هواشناســی درخصــوص وج
ــن  ــت و در ای ــن مدعاس ــداق ای ــار مص ــرد و غب گ
خصــوص گزارش هــای مســتندی موجــود اســت.

 گرد و خاک 10 ساله در اصفهان
ــته  ــال گذش ــی 10 س ــه ط ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــر گــرد و  ــه شــدت تحــت تاثی ــان ب اســتان اصفه
ــام  ــال 95 تم ــزود: در س ــت، اف ــوده اس ــاک ب خ

اســتان اصفهــان درگیــر گــرد و غبــار بــود؛ ایــن در 
حالــی اســت کــه در ســال 96 در وضعیــت بهتــری 
بــه ســر می  بریــم؛ هــر چنــد بیشــتر اســتان 
ــا 12 روز  ــک ت ــن ی ــار بی ــرد و غب ــده گ ــر پدی درگی

ــتیم. ــادی را نداش ــدت زی ــا ش ــد، ام بوده ان
ــی  ــازمان هواشناس ــه س ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
تصاویــر  از  اســتفاده  بــا  اصفهــان  اســتان 
ــتان  ــار اس ــرد و غب ــت گ ــز وضعی ــواره ای نی ماه
ــد در  ــن رص ــت: ای ــد، گف ــد می کن ــان را رص اصفه
ــود و  ــزارش می ش ــدت گ ــی کوتاه م ــای زمان بازه ه
بــه دنبــال گزارش هــای ماهــواره ای، اطاعیه هــای 

هواشناســی نیــز صــادر می شــود. 
بیجنــدی بــا اشــاره بــه اینکــه راه انــدازی ســامانه 
ــی  ــه بحران ــه ب ــا توج ــار ب ــرد و غب ــی گ پیش بین
بــودن ناحیــه شــمالی در شهرســتان های ایــن 
ــد  ــرد: بای ــه ک ــت، اضاف ــتورکار اس ــه در دس منطق
ــز  ــر مرک ــدازی ه ــه راه ان ــه داشــته باشــیم ک توج
نیازمنــد 500 میلیــون تومــان اعتبــار اســت کــه در 
حــال رایزنــی بــرای تامیــن ایــن بودجــه در دولــت 

هســتیم.
در  اصفهــان  اســتان  هواشناســی  کل  مدیــر   
ــر  ــان را درگی ــان بیشــتر نواحــی اســتان اصفه پای
خشکســالی شــدید و بســیار شــدید عنــوان کــرد 
ــار ایــن امــر، ســمنان نیــز درگیــر  و افــزود: در کن
آســیب های  اســت کــه  شــدید  خشکســالی 
ــار بســزایی خواهــد  ــز آث جــدی آن در اصفهــان نی

ــت. داش

P.Khakbazan@eskimia.ir
پریسا خاکبازانگروه اصفهان

رئیــس  ســازمان جنگل هــا، مراتــع و آبخیــزداری 
کشــور گفــت : عملکــرد ســوء مــا موجــب 
وضعیــت اقلیمــی نامناســب شــده اســت. گــرم 
شــدن کــره زمیــن و بیابان زایــی کل جهــان را 
تهدیــد می کنــد؛ لــذا چــاره ای نداریــم جــز 
ــا آن ســازگاری ــم و ب ــه طبیعــت برگردی  اینکــه ب

 کنیم.
 دشمنی هایی که به طبیعت لطمه می زند

خداکــرم جالــی در ســفر بــه شهرســتان ســمیرم 

افــزود: اگــر رفتــار مــا بــا طبیعــت مثــل گذشــته 
باشــد، قطعــا ســیلی محکمــی خواهیــم خــورد؛ 
امــا طرح هایــی وجــود دارد  کــه می توانیــم 
وضعیــت موجــود را بــه وضعیــت مطلــوب تغییــر 

دهیــم. 
وی بــه همســویی رئیس جمهــور امریــکا بــا 
تخریــب محیــط زیســت اشــاره و تصریــح کــرد: 
غلظــت گاز کربنیــک از 270 واحــد در متــر مکعب 
بــه 400 واحــد رســیده اســت؛ لــذا بایــد یــک عزم 
جهانــی صــورت گیــرد تــا ایــن وضعیــت بحرانــی 

کنتــرل شــود. 

و  مراتــع  جنگل هــا،  ســازمان  رئیــس 
ــات  ــع تداخ ــیون رف ــور کمیس ــزداری کش آبخی
بــه  رســیدگی  بــرای  مناســب  محملــی  را 
دانســت  اراضــی  امــور  در  مــردم   اعتراضــات 
و اظهــار داشــت: معترضیــن می تواننــد بــه جهــاد 
کشــاورزی شهرســتان خــود مراجعــه کننــد و مــا 
ــر تــاش  ــی حداکث ــا بررســی مســتندات قانون ب
خــود را بــرای رفــع ایــن اختــاف بــه کار خواهیــم 

بــرد.
 حفظ مراتع دارویی در کشور مهم 

است 

جالــی مدیریــت جامــع حوزه هــای آبخیــز را 
ــت: در  ــمرد و گف ــی برش ــد و حیات ــی کارآم مدل
ــی در  ــی و زیربنای ــات اساس ــدل اقدام ــن م ای
حــال اجراســت و اســتان اصفهــان در ایــن مــورد 

ــت.  ــوده اس ــق ب موف
ــی در  ــان داروی ــه گیاه ــرد: مجموع ــه ک وی اضاف
کشــور خــوراک دام می شــود؛ در حالــی کــه ایــن 
ــا اســتفاده از نظــر  گیاهــان ارزشــمند هســتند؛ ب
متخصصــان می تــوان عــاوه بــر حفظ سرســبزی 
مراتــع دارویــی، بــه درآمدهــای اقتصــادی و ارزی 

نیــز کمــک شــایانی                         کــرد.
و  مراتــع  جنگل هــا،  ســازمان  رئیــس 
آبخیــزداری کشــور کمبــود نیــروی انســانی را 
جنگل هــا  ســازمان  بــزرگ  چالش هــای  از 
شــش  در  کــرد  امیــدواری  اظهــار  و  اعــام 
ــورت  ــرو ص ــذب نی ــاری ج ــال ج ــه دوم س  ماه

گیرد.

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریگروه اصفهان

 
اداری  معاونیــن  نشســت  شــانزدهمین 
برتــر  و  بــزرگ  دانشــگاه های  مالــی  و 
ــا حضــور معــاون اداری و مالــی  کشــور، ب
وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری بــه 
میزبانــی دانشــگاه صنعتــی اصفهــان آغــاز 

ــد. ش
ــی  ــاون اداری و مال ــت مع ــن نشس در ای
ــگاه ها  ــه دانش ــان اینک ــا بی ــوم ب ــر عل وزی

از نظــر اعتبــاری مســتقل هســتند، گفــت: 
ــور،  ــود در کش ــکات موج ــود مش ــا وج ب
ــه ۸  ــگاه بودج ــر 1۸0 دانش ــال حاض در ح
ــار  ــی را در اختی ــارد ریال ــزار و 500 میلی ه
ــن بودجــه را  ــم ای ــاش می کنی ــد و ت دارن
در ســال آینــده بــه 17 هــزار میلیــارد ریــال 
ــم. ــش دهی ــف افزای ــای مختل در حوزه ه

  حســین عســگریان شناســایی منابــع 
داخلــی، خلــق منابــع و اســتفاده از آن ها را 
از جملــه اولویت هــا در ایــن زمینــه دانســت 

و ادامــه داد: وزارت علــوم، تحقیقــات و 
ــاح  ــا اص ــا ب ــد ت ــاش می کن ــاوری ت فن
و  علمــی  مراکــز  بــه  قوانیــن،  بعضــی 
ــد. آموزشــی دانشــگاهی کشــور کمــک کن
آمــوزش  بدنــه  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
ــی  ــعه خیل ــم توس ــه شش ــی در برنام عال
ــا تــاش،  مناســب نیســت و الزم اســت ب
ــزود:  ــرد، اف ــورت پذی ــی در آن ص تغییرات
ضــروری اســت از منابــع موجــود و قانــون 
ــای  ــت ارتق ــعه، جه ــم توس ــه شش برنام
حداکثــر  کشــور  برتــر  دانشــگاه های 

پذیــرد. صــورت  بهره بــرداری 
وی گفــت: طــرح بودجه ریــزی مبتنــی بــر 
ــوت در دانشــگاه  ــه صــورت پایل عملکــرد ب

شــیراز در حــال انجــام اســت.
ــز  ــان نی ــی اصفه ــگاه صنعت ــس دانش رئی
بــا بیــان اینکــه بیــش از دو ســال از آغــاز 
دانشــگاه های  مشــترک  همکاری هــای 
ــر لــزوم  بــزرگ و برتــر کشــور می گــذرد، ب
بــا  دانشــگاه ها  ایــن  بیشــتر  ارتبــاط 
یکدیگــر در زمینه هــای مختلــف آموزشــی، 

ــرد. ــد ک ــی تأکی ــی، اداری و مال پژوهش
ســید محمــود مــدرس  هاشــمی بیــان 
ــان از نظــر  ــی اصفه ــرد: دانشــگاه صنعت ک
تعــداد  و  مقــاالت  تعــداد  پژوهشــی، 
طرح هــای پژوهشــی صنعتــی همــواره 
یکــی از دانشــگاه های برتــر کشــور بــوده و 
دانش آموختــگان ایــن دانشــگاه در داخــل 

ــتند. ــزد هس ــور زبان ــارج از کش و خ
و  یکســان  نــگاه  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
دانشــگاه های  تمامــی  بــه  مشــترک 
الزم  شــرایط  ایجــاد  از  مانــع  کشــور، 
بــرای جهــش مناســب و ارتقــای ایــن 
ــرد:  ــح ک ــد، تصری ــد ش ــگاه ها خواه دانش
ــم کشــور در 13 دانشــگاه  75 درصــد از عل
ــگاه  ــت ن ــود و الزم اس ــد می ش ــر تولی برت
ــور  ــگاه های کش ــه دانش ــان ب ــع یکس توزی

ــد. ــدا کن ــر پی تغیی
ــزوم به روزرســانی  ــر ل ــدرس  هاشــمی ب م
و  دانشــگاهی  تجهیــزات  و  دســتگاه ها 
ارتقــای مباحــث رفاهــی، تســهیات، بیمــه 

ــرد. ــد ک ــوق دانشــگاهیان تأکی و حق

رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور خبر داد:

سالیانه150میلیونهکتارازسطحجنگلهایجهانکاستهمیشود
همسویی رئیس جمهور امریکا با تخریب محیط زیست

بودجه8هزارو500میلیاردریالی
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شگفت انگیزترین شهر 
زیرزمینی جهان 

شــهر نوش آبــاد آران و بیــدگل دارای ابنیــه و آثــار 
تاریخــی متعــددی اســت کــه شــاخص ترین 
ــوع خــود  آن شــهر زیرزمینــی آن اســت کــه در ن
جهــان  زیرزمینــی  شــهر  شــگفت انگیزترین 

می شــود. محســوب 
از  بیــدگل  و  آران  نوش آبــاد  باســتانی  شــهر 
منزلگاه هــای بیــن راهــی یکــی از جاده هــای 
ــان  ــه اصفه ــی ری ب ــم و راه ارتباط ــی ابریش فرع
بــوده و ایــن شــهر در حاشــیه کویــر مرکــزی 
ایــران و در دشــت کویــر واقــع شــده اســت و از آن 
بــه عنــوان یــک محــدوده امــن و مناســب بــرای 
توقفــگاه کاروانیانــی کــه در مســیر ری، اصفهــان، 
ــد  ــت بوده ان ــوب در حرک ــراق و جن ــان، ع خراس

اســتفاده می کردنــد.
در تذکــره امامــزاده محمــد هــال از نوش آبــاد بــه  

عنــوان دارالخافــه انوشــیروان یــاد شــده اســت 
نوش آبــاد  بــه  مأخــذی کــه  قدیمی تریــن  و 
اشــاره دارد کتــاب »االعــاق النفیســه« بــوده کــه 
ــوان یکــی از منزلگاه هــای راه  ــه  عن ــاد ب از نوش آب
بیــن ری و اصفهــان نــام می بــرد؛ ایــن در حالــی 
ــه کاشــان  ــن مأخــذ اشــاره ای ب ــه در ای اســت ک
نشــده و همیــن موقعیــت حیاتــی نوش آبــاد 
بــر ســر شــاهراه مرکــزی ایــران رهنمــون مــا بــه 

پیشــینه تاریخــی آن اســت.
شهرســتان نوش آبــاد آران و بیــدگل در یــک 
نقطــه بن بســت ارتباطــی واقــع شــده کــه از 
ــه کاروانســرای مرنجــاب  طــرف شــمال شــرق ب
ــود؛ در  ــم می ش ــرام خت ــر به ــه قص ــه ب و در ادام
ــرار  ــن شــهر در دشــت وســیعی ق ــه ای ــی ک حال
دارد کــه در گذشــته از رودهــای پرآبــی کــه از 
کوه هــای کرکــس کاشــان سرچشــمه می گرفتــه 
غــرب  و  شــرق  طــرف  از  و  بــوده  برخــوردار 
ــه  ــه دریاچ ــه ب ــته و در ادام ــاد می گذش نوش آب

ــت. ــده اس ــم می ش ــک خت نم
شــهر  را  آن  نوش آبــاد کــه  زیرزمینــی  شــهر 
زیرزمینــی »اویــی« نیــز می نامنــد در ســه طبقــه 
در زیرزمیــن بــا عمــق بیــن چهــار تــا هجــده متــر 
ــه صــورت دســت کن ایجــاد شــده و فضاهــای  ب
ــا و  ــرو و چاه ه ــاق و راه ــه اط ــددی از جمل متع
ــن  ــدام از ای ــر ک ــه ه ــادی دارد ک ــای زی کانال ه
طبقه  هــا، بــه وســیله چاه هــای عمــودی بــه هــم 

ــد. ــاط دارن ارتب
راه هــای ورود بــه داخــل ایــن مجموعــه از طــرق 
مختلــف و بــه شــکل مخفــی در منــازل یــا داخــل 
ــای  ــا محله ه ــهر ی ــاور ش ــتی در مج ــه خش قلع
پرجمعیــت و داخــل کانال هــای پایاب هایــی کــه 
ــاد  ــوات ایج ــذر آب قن ــرای گ ــا و ب ــر خانه ه از زی
شــده، چاه هــای داخــل مســاجد و باغ هــا و 
بازارهــا و هــر جایــی کــه در زمــان حملــه دشــمن 
امــکان دسترســی ســریع و فــرار ســاکنین را 

ــت. ــده اس ــاد ش ــرده، ایج ــم می ک فراه

P.Khakbazan@eskimia.ir
پریسا خاکبازانگروه اصفهان

و  ســرمایه گذاری  ســازمان  عامــل  مدیــر 
ــت:  ــان گف ــهرداری کاش ــارکت ش ــذب مش ج
در  طرح هــای  و  پروژه هــا  مالــی  بــرآورد 
دســت مذاکــره و اقــدام حــوزه ســرمایه گذاری 
شــهرداری کاشــان بالــغ بــر 6200 میلیــارد ریال 

می شــود.  
حمیدرضــا دهقانــی بــا اشــاره بــه اینکــه 
جــذب  زیرســاخت های  تکمیــل  موضــوع 
ســرمایه گذاران غیربومــی بــرای ســال های 
تــا 1399 و زمینه ســازی و تکمیــل   1397
ســرمایه گذاران  جــذب  زیرســاخت های 
هدف گــذاری    1400 ســال  بــرای  خارجــی 
شــده اســت، افــزود: بیشــتر پروژه هــای 
ــه دلیــل کمــی آورده  ــی ب ســرمایه گذاری فعل

شــهرداری و کمبــود زمیــن و منابــع مــورد نیاز 
خدمات محــور بــوده اســت. 

در واقــع در ایــن دوره بــه دلیــل نبــود زمیــن 
تــاش شــد بــر اســاس اختیــارات حاکمیتــی 
منحصربه فــرد شــهرداری، منابــع غیرمشــهود 
ــی از  و فضاهــای عمومــی شــهری، پروژه های
قبیــل کارت شــهروندی، احداث شــهر بازی در 
بوســتان های ســطح شــهر، طــرح ســاماندهی 
ــارک حاشــیه ای، طــرح دوچرخــه شــهری،  پ
باغســتان گل، خــط تولیــد بلــوک، جمعه بــازار 
شــهروند، بــازار دائــم مهســتان و ... تعریــف و 

ســرمایه گذار مربوطــه انتخــاب شــود.
شــهرداری  خدمات محــور  پروژه هــای  وی 

ــی  ــارد ریال ــار 230 میلی ــان را دارای اعتب کاش
عنــوان کــرد و افــزود: در بخــش تأمیــن مالــی 
ایــن ســازمان بــرای تکمیــل آزادســازی محور 
گردشــگری امیرکبیــر یک هــزار میلیــارد اوراق 
مشــارکت را در دســتورکار دارد و موافقت هــای 
ــد.  ــذ ش ــن اوراق اخ ــار ای ــرای انتش ــه ب اولی
همچنیــن بــرای طــرح احــداث هتــل ســنتی 
عباســیان، ایــن ســازمان موفــق شــد بیســت 
ــا  ــد ب ــاری 4 درص ــط اعتب ــال خ ــارد ری میلی
ــن  ــه ای ــد ک ــذ کن ــس را اخ ــاه تنف ــش م ش
ــت  ــکار مرم ــه انتخــاب پیمان ــروژه در مرحل پ

اســت.
پروژه هایــی  چــه  اینکــه  دربــاره  دهقانــی 

و  مطالعــه  گفــت:  شــده،  برون ســپاری 
ــی  ــه فن ــز معاین ــذاری مرک امکان ســنجی واگ
ــتان  ــل گلس ــد،  هت ــتخر مرواری ــودرو، اس خ
قمصــر، مدیریــت و ســاماندهی پارکینگ هــای 
جملــه  از  خــودرو  جمعه بــازار  و  نــوروزی 
ــط  ــه توس ــوده ک ــپاری ب ــای برون س پروژه ه

ایــن حــوزه صــورت پذیرفتــه اســت.
ــات  ــاس تصمیم ــر اس ــت: ب ــار داش وی اظه
کمیســیون های تخصصــی ســرمایه گذاری، 
فنــی  معاینــه  مرکــز  ماننــد  طرح هایــی 
خــودرو، طــرح ســاماندهی پارکینگ هــای 
ــوارض  ــامانه ع ــات س ــه خدم ــوروزی، ارائ ن
شــهرداری های  ســایر  بــه  خــودرو  ملــی 

منطقــه و طــرح کارت شــهروندی از جملــه 
ــپاری  ــازی و  برون س ــای خصوصی س طرح ه
اســت کــه بــا اعتبــاری بالــغ بــر 35 میلیــارد 

ــت. ــده اس ــام ش ــال انج ری
ســرمایه گذاری  ســازمان  عامــل  مدیــر 
شــاخص ترین  افــزود:  شــهرداری کاشــان 
پروژه هــای ایــن شــهر در ســال جــاری شــامل 
نمایشــگاه  بین المللــی کاشــان،  فــرودگاه 
ــهری،  ــبک ش ــار س ــان، قط ــی کاش بین الملل
پزشــکان،  مجتمــع  آبــی،  پــارک  پــروژه 
جایگاه هــای ســوخت تک ســکو، کارخانــه 
 بازیافــت تایــر، مزرعــه بــرق خورشــیدی
احــداث فیبــر نــوری، پیســت ســوارکاری  
مــوزه تاریــخ طبیعــی کاشــان، بهســازی 
طــرح  شــهری،  اتوبــوس  ایســتگاه های 

اســت. و...  باغ رســتوران  

#میراثتاریخی_طبیعی
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عضویت دانشگاه کاشان در کمیته 
فنی استاندارد بین المللی ایزو

ــترک  ــای مش ــال پیگیری ه ــه دنب ب کیمیای وطن
و  ســعیدی  پیشــرفته  مطالعــات  مؤسســه 
دانشــگاه  طبیعــی  اســانس های  پژوهشــکده 
ــی  ــتاندارد بین المل ــی اس ــه فن ــو کمیت ــان، عض کاش

ایزو اسانس شد.

رئیــس پژوهشــکده اســانس های طبیعــی گفــت: 
بــا توجــه بــه فعالیت هــای تخصصــی پژوهشــکده 
در زمینــه گیاهــان معطــر و اســانس دار بومــی 
ایــران و مســئولیت هایی کــه ایــن پژوهشــکده در 
ــه  ــت در کمیت ــده دارد، عضوی ــه عه ــه ب ــن زمین ای
جهــت  در  مؤثــر  اولیــن گام  یادشــده،  فنــی 
اعمــال نظــر، ارائــه نتایــج تحقیقــات و کمــک بــه 
بازنگــری و اصــاح اســتانداردهای بین المللــی 
ــی  ــتانداردهای بین الملل ــن اس ــا تدوی ــود ی موج
ــده  ــی تولیدش ــانس های طبیع ــه اس الزم در زمین

ــت. ــان اس ــران و جه در ای
حســینعلی رفیعی پــور افــزود: بــه یقیــن عضویــت 
بــرای  شــایانی  کمــک  یادشــده،  کمیتــه  در 
دســتیابی بــه اهــداف این پژوهشــکده در راســتای 
ــی  ــوان یک ــه عن ــانس ب ــت اس ــه صنع ــت ب خدم
ــران و  ــی ای ــی و تاریخ ــع بوم ــن صنای از مهم تری

ــد. ــمار می آی ــه ش ــان ب ــه کاش ــژه منطق به وی
وی افــزود: امیدواریــم بــا ایــن عضویــت گام هــای 
مثبتــی در جهــت ثبــت اســتانداردهای بین المللــی 
بــرای اســانس گیاهــان بومــی ایــران و درنتیجــه 
ارتقــای ســطح ایــن محصــوالت در بازارهــای 

جهانــی برداشــته شــود.

اولین نمایشگاه تکنولوژی 
سرامیک کشور در اصفهان

F.Jalali@eskimia.ir
فاطیما جاللیگروه اصفهان

تکنولــوژی  بین المللــی  نمایشــگاه  اولیــن 
ســرامیک )CeramTech( کشــور از 15 تــا 1۸ 
شــهریورماه همزمــان بــا چهارمیــن کنگــره کاشــی، 
ســرامیک و چــاپ دیجیتــال کشــور در شــهر 

ــد. ــد ش ــزار خواه ــان برگ اصفه
ــداد و حضــور کارشناســان  ــن دو روی ــی ای همزمان
اســتادان  جملــه  از  دنیــا  ســرامیک  صنعــت 
دانشــگاه بولونیــا، مرکــز تحقیقــات ســرامیک 
بولونیــا و تنــی چنــد از متخصصــان حرفــه ای 
صنعــت کاشــی و ســرامیک کشــور از جملــه 
ــار علمــی و  ــران، ب اســتادان انجمــن ســرامیک ای
ــی ایــن نمایشــگاه را قــوت داده و ابعــاد  تحقیقات
ــد  ــگاه خواه ــن نمایش ــه ای ــژه ای ب ــی وی تخصص

بخشــید.
هــدف مهــم برپایــی ایــن نمایشــگاه، انتقــال علم، 
ــن  ــن حــوزه اســت؛ از ای ــاوری ای ــوژی و فن تکنول
رو نماینــدگان کشــورهای ایتالیــا، ترکیــه، چیــن و 
ــم و تأثیرگــذار  ــوان کشــورهای مه ــه عن اســپانیا ب
ایــن صنعــت، در ایــن نمایشــگاه حضــور مســتقیم 

دارنــد. 
ــق  ــدی موف ــد تولی ــش از 40 واح ــور بی ــا حض ب
کاشــی و ســرامیک کشــور و تعــدد برندهــای 
ــن  ــرح ای ــای مط کاشــی و ســرامیک و کارخانه ه
حــوزه در دو اســتان یــزد و اصفهــان و همجــواری 
ایــن دو اســتان، نیــاز بــه برگــزاری ایــن نمایشــگاه 

ــود.  ــاس می ش ــدت احس ــه ش ب

  اداره ثبت احوال بن رود 
افتتاح  شد

جلســه  در  اصفهــان  فرمانــدار  کیمیای وطن
شــورای اداری بخــش بــن رود و آییــن افتتــاح و 
ــش،  ــن بخ ــوال ای ــت اح ــرداری از اداره ثب بهره ب
بــا مثبــت ارزیابــی کــردن خدمــات نظــام در 
گفــت:  اخیــر  ســال های  در  بــن رود  بخــش 
احــوال  ثبــت  اداره  از  بهره بــرداری  و  افتتــاح 
ــای  ــا و پروژه ه ــر طرح ه ــن رود و دیگ ــش ب بخ
مشــابه، از جملــه اقدامــات مؤثــر نظــام و دولــت 
ــه  ــوده ک ــش ب ــن بخ ــر در ای ــال های اخی در س
ــق  ــه مناط ــئوالن ب ــه مس ــر توج ــر بیانگ ــن ام ای
ــان در  ــه آن ــری مجدان ــاش و پیگی ــروم و ت مح
ایــن مناطــق   جهــت رفــع مشــکات مــردم 

است.
احمــد رضوانــی بــا بیــان اینکــه هنــوز تــا رســیدن 
بــه شــرایط مطلــوب فاصلــه بســیار داریــم، افزود: 
ــود  ــرایط موج ــالی ها و ش ــه خشکس ــه ب ــا توج ب
بایــد  دقیــق  برنامه ریــزی  بــا  اصفهــان،  در 
ــکات  ــائل و مش ــدی مس ــه اولویت بن ــبت ب نس
ــاذ  ــر الزم اتخ ــا تدابی ــع آن ه ــرای رف ــدام و ب  اق

شود.
رضوانــی بــا اشــاره بــه اعتبــارات تخصیــص یافتــه 
بخــش  بــه  امســال  برنامه ریــزی  کمیتــه  در 
 40 حــدود  امســال  داشــت:  اظهــار  بــن رود، 
میلیــارد ریــال بــه ایــن بخــش اختصــاص یافــت 
کــه بایــد در ابعــاد مختلــف و در جهــت کاهــش 

ــود. ــتفاده ش ــردم اس ــکات م مش
و  بارش هــا  کمبــود  بــه  اشــاره  بــا  وی 
ــوان کــرد:  خشکســالی های اخیــر در اصفهــان عن
بــا توجــه بــه بــه شــرایط بحرانــی آب در اصفهــان، 
ــاری و  ــر شــیوه آبی ــرای  تغیی ــد ب کشــاورزان بای
ــرده و دســتگاه های ذی  ــدام ک شــیوه کشــت، اق
مدخــل نیــز موضــوع را بــا جدیــت نظــارت و 

ــد. ــت کنن مدیری

مدیر عامل سازمان سرمایه گذاری شهرداری کاشان مطرح کرد:

پروژههایکاشاندرانتظارجذبسرمایهگذار

مدیر کل هواشناسی استان اصفهان:

اصفهان،مالک42درصدازدریاچهقماست
بی توجهی به ریگ جن و دریاچه نمک، اصفهان را در غبار غرق می کند
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رخداد
آغاز طرح آموزشی خودمراقبتی 

زنان شاغل در یزد
کیمیای وطن مدیــر کل دفتــر امــور بانوان اســتانداری 
یــزد از آغــاز طــرح آموزشــی خودمراقبتــی و ارائــه خدمــات 
نویــن ســامت ویــژه زنــان شــاغل اســتان یــزد خبــر داد و 
گفــت: بیماری هــای قلبــی، دیابــت، فشــار خون و ســرطان 
از عوامــل مرگ ومیــر در اســتان یــزد اســت؛ از ایــن  رو و بــا 
ــران و  ــب همس ــان در قال ــش زن ــت نق ــه اهمی ــه ب توج
مــادران در خانــواده لــزوم ارائــه آموزش هایــی جهــت 

خودمراقبتی احساس می شود.
رقیــه کرمانیــان درخصــوص چگونگــی انجــام طــرح گفــت: 
در طــرح »خودمراقبتــی فــردی« یــک نفــر ســفیر ســامت 
بــه ازای هــر خانــوار تربیــت می شــود و بــه  صــورت 
آموخته شــده  مطالــب  انتقــال  مســئولیت  داوطلبانــه 
ــود و  ــامت خ ــال از س ــت فع ــامت و مراقب ــوزه س در ح

ــرد. ــده می گی ــر عه ــواده را ب ــای خان اعض
ــوزش  ــا آم ــرح ب ــن ط ــه ای ــان اینک ــا بی ــئول ب ــن مس ای
)رابطیــن  اســتان  دســتگاه های  بانــوان  نماینــدگان 
برگــزار  خودمراقبتــی  ســفیران  عنــوان  بــه   بانــوان(، 
خواهــد شــد، افــزود: کارگاه هــای آموزشــی خودمراقبتــی 
ــتان  ــاغل اس ــان ش ــامت زن ــن س ــات نوی ــه خدم و ارائ
ــرل  ــان، کنت ــمانی زن ــامت جس ــش س ــور افزای ــه  منظ ب
زنــان، پیشــگیری و شناســایی  ســرطان های خــاص 
زودرس بیماری هــا، شناســایی ریســک بــرگ خریــد 
ــان  ــای ســطح آگاهــی زن ــردار، ارتق بیماری هــای غیرواگی
شــاغل، آمــوزش خودمراقبتــی از انــواع بیماری هــا و 

ــت. ــان اس ــامت زن س
وی هــدف از برگــزاری طــرح آموزشــی خودمراقبتــی و ارائه 
ــتان را  ــاغل اس ــان ش ــژه زن ــامت، وی ــن س ــات نوی خدم
توســعه ســامت و ارتقــای ســطح پیشــگیری در ســامت 
ــاری،  ــگیری از بیم ــر پیش ــز ب ــرد تمرک ــت راهب ــان تح زن
ــوان  ــان عن ــت عوامــل خطــر ســامت زن ــرل و مدیری کنت

کــرد.  

 کشف یک عقاب طالیی کمیاب 
در منزل شخصی  

 رئیــس اداره محیــط زیســت شهرســتان کوهرنــگ گفــت: 
ــی  ــه صــورت غیرقانون ــه ب ــاب ک ــی کمی ــاب طای ــک عق ی
ــگال عــده ای ســودجو  ــداری می شــد، از چن ــزل نگه در من
رهــا شــد. ارســان رحیمــی افــزود: عقــاب طایــی را 
جهــت معاینــه و ســامت بــه کلینیــک دامپزشــکی اســتان 
ــات  ــل در ارتفاع ــودی کام ــس از بهب ــه پ ــم ک ــل دادی تحوی

ــاری رهاســازی خواهــد شــد. زردکــوه بختی
ــاری  ــوه بختی ــات زردک ــده در ارتفاع ــن پرن ــت: ای وی گف
شــکار شــده بــود و 10 روز بــه صــورت غیرقانونــی نگهــداری 
می شــد. در همیــن حــال محمــد قاســمی، دادســتان 
عمومــی و انقــاب شهرســتان کوهرنــگ، گفــت: بــا توجــه 
بــه تبصــره 2 مــاده 13 قانــون شــکار و صیــد، زنده گیــری 
ــدگان شــکاری، 3 ســال حبــس و 200 میلیــون ریــال  پرن

ــی دارد. کوهرنــگ خبــر   جــزای نقــدی در پ

 تعطیلی ۴3 قصابی 
در شهرستان اردل 

F.Jalali@eskimia.ir
فاطیما جاللیکیمیای وطن

معــاون دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد از تعطیلــی 43 
قصابــی در ایــن شــهر خبــر داد.

عبدالمجیــد فدایــی بــا اشــاره بــه فعالیــت 729 قصابی 
در ســطح اســتان گفــت: در بازدیدهــای بــه عمــل آمــده 
از قصابی هــای ســطح اســتان، 43 قصابــی کــه بیشــتر 
آن هــا در شهرســتان اردل بودنــد، تعطیــل شــدند و برای 
ــورد از  ــه صــادر شــد؛ 62 م ــارده اخطاری ــای ب قصابی ه
ــکی  ــا دامپزش ــترک ب ــورت مش ــه ص ــا ب ــن بازدیده ای

اســتان انجــام شــد.
 کشتار سنتی در اردل ممنوع! 

ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــز ب ــتان اردل نی ــتان شهرس  دادس
ــتان اردل  ــنتی در شهرس ــتار س ــت کش ــه فعالی از ادام
ــود،  ــری می ش ــتی جلوگی ــکات بهداش ــت مش ــه عل ب
بیــان کــرد: وضعیــت نامناســب بهداشــتی، فقــدان 
ــر  ســالن پیش ســرد، مشــکات زیســت محیطی، تغیی
ــت نکــردن اســتانداردهای  ــری در کشــتارگاه، رعای کارب
بهداشــتی الزم و نبــود خــودروی یخچــال دار جهــت 
حمــل گوشــت از جملــه نواقــص کشــتارگاه ســنتی دام 

ــت. اردل اس
ــت  ــه فعالی ــه ادام ــان اینک ــا بی ــدی ب ــت هللا محم عنای
ــت،  ــتی اس ــط بهداش ــا ضواب ــر ب ــتارگاه مغای ــن کش ای
گفــت: بــا توجــه بــه شــرایط فعلــی کشــتارگاه قصابــان 
در شهرســتان اردل بــر اســاس نظــر شــبکه دامپزشــکی 
ــی  ــه کشــتارگاه صنعت ــد کشــتار دام را ب شهرســتان بای

ــد. ــل کنن ــان منتق دام جونق
وی بــا اشــاره بــه اهمیــت بهداشــت و ســامت عمومــی 
ــا شــرایط بهداشــتی  ــرد: گوشــت ب ــح ک ــه تصری جامع
از نظــر دامپزشــکی بایــد بــه دســت مصرف کننــده 
ــتی در  ــده بهداش ــص عم ــه نواق ــه ب ــا توج ــد و ب برس
ــری از  ــه منظــور جلوگی کشــتارگاه ســنتی دام اردل و ب
ــب  ــژه ت ــان و دام به وی ــترک انس ــاری مش ــیوع بیم ش
کریمــه کنگــو از ادامــه فعالیــت ایــن کشــتارگاه ســنتی 

و غیراســتاندارد جلوگیــری می شــود.
ــس شــبکه دامپزشــکی شهرســتان  ــی، رئی داوود ربیع
ــار داشــت: متأســفانه کشــتارگاه ســنتی  اردل، نیــز اظه
اردل از وضعیــت مناســب بهداشــتی برخــوردار نیســت 
ــه  ــوده و ادام ــیاری ب ــکات بس ــص و مش و دارای نواق

ــط بهداشــتی اســت. ــا ضواب ــر ب فعالیــت آن مغای
 بــا توجــه بــه شــرایط فعلــی کشــتارگاه ضــروری اســت 
ــی دام  ــتارگاه صنعت ــه کش ــان اردل ب ــتار دام قصاب کش

جونقــان منتقــل شــود.

ــتان  ــته های دور در شهرس ــم از گذش  جاجی
خاتــم از رواج نســبتا خوبــی برخــوردار بــوده 
ــه نبــود  ــا توجــه ب اســت؛ ولــی متاســفانه ب
بودجــه بــرای احیــای آن، ایــن هنــری 

ــت. ــی اس ــال فراموش ــی در ح قدیم
هنرهــای دســتی جزئــی از فرهنــگ بومــی 
مــردم هــر منطقــه و حاصــل ذوق و ســلیقه 
و نشــان دهنده هنرمنــدی مــردم آن منطقــه 

اســت.
 صنایــع دســتی و هنرهــای ســنتی هــر 
منطقــه بــدون شــک بخشــی از میــراث 
ــه  ــت و ب ــتگان ماس ــم گذش ــی عظی فرهنگ
عنــوان آثــار باقی مانــده از فرهنــگ اجــدادی 
و ســنتی ســرزمین مــا در دنیــای ماشــینی 

ــت. ــی اس ــث و بررس ــل بح ــروز قاب ام
نشــان دهنده  منطقــه  هــر  دســتی  آثــار 
ــه  ــت ک ــه اس ــگ آن منطق ــت و فرهن قدم
ــت  ــل موقعی ــه دلی ــم ب ــتان خات در شهرس
خــاص جغرافیایــی و فرهنگــی، صنایــع 

دســتی خــاص خــود را داراســت.
 صنعت جاجیم هرات پشت 

ویترین فراموشی
مدیــر عامل شــرکت صنایع دســتی شهرســتان 

مهم تریــن  از  یکــی  را  جاجیــم  خاتــم، 
ــع دســتی بومــی شهرســتان دانســت  صنای
از  گلیــم  و  جاجیــم  داشــت:  اظهــار  و 
رواج  از  شهرســتان  در  دور  گذشــته های 
نســبتا خوبــی برخــوردار بــوده اســت؛ ولــی 
متاســفانه بــا توجــه بــه نبــود بودجــه بــرای 

ــت. ــی اس ــال فراموش ــاء، در ح احی

ــای  ــی از زمان ه ــت: جاجیم باف ــوروزی گف ن
دور یکــی از هنرهــای بومــی هــرات بــوده و 
زنــان ایــن منطقــه بــا ایــن صنعــت بیگانــه 
ــه  ــته فاصل ــه از گذش ــر چ ــا ه ــتند؛ ام نیس

ــر  ــز کم رنگ  ت ــت نی ــن صنع ــم، ای می گیری
می شــود.

مدیــر عامــل شــرکت صنایــع دســتی خاتــم 
اســت  دســت بافته ای  جاجیــم  افــزود: 
تارنمــا )معمــوال دارای نقــوش لــوزی و 
ــن  ــای رنگی ــا اســتفاده از نخ ه ــه ب راه راه( ک
و ظریــف پشــمی یــا پنبــه ای یــا آمیــزه ای از 

ایــن دو بافتــه می شــود. 
ــر  ــوان از ه ــد و می ت ــرز ندارن ــا پ جاجیم ه

ــرد. ــا اســتفاده ک دو روی آن ه
ــم  ــا گلی ــه ب ــم در مقایس ــزود: جاجی وی اف
کاربــرد فراوانــی دارد و می تــوان بــه عنــوان 
رومیــزی،  پــادری،  ســجاده،  زیرانــداز، 
روتختــی، رویــه کرســی، پشــتی، رویــه 
تکمیلــی کیــف و ســاک و رویــه مبــل و ... از 

آن اســتفاده کــرد.
ــم  ــاء جاجی ــه احی ــت: در زمین ــوروزی گف ن
دارد  کــه قدمــت صــد ســاله در خاتــم 
بســیار  هزینــه  صــرف  بــا  می توانیــم 
ــا  ــم و ب ــت را شــکوفا کنی ــن صنع ــز ای ناچی
هنرجویــان  بــه  کاربــردی  آموزش هــای 
زمینــه رشــد اقتصــادی شهرســتان را فراهــم 

ســازیم.

دســتی  صنایــع  شــرکت  عامــل  مدیــر 
ــم  ــدات جاجی ــه تولی ــر در زمین ــزود: اگ اف
ــل  ــا ح ــد و ب ــت کنن ــئوالن هم ــم مس و گلی
بودجــه، می توانیــم  تامیــن  و  مشــکات 
بــا صــادرات صنایــع دســتی عــاوه  بــر 
توانمندســازی زنــان و جــدی شــدن نقــش 
ــکاری  ــار بی ــان در شــکوفایی اقتصــاد، آم آن

شهرســتان را کاهــش دهیــم.
 بازار فروش، مهم ترین مشکل 

صنایع دستی
هنرمنــدان  مشــکل  مهم تریــن  نــوروزی 
ــدی  ــروش کاالی تولی ــتی را ف ــع دس صنای
آن هــا عنــوان کــرد و افــزود: مهم تریــن 

ــروش  ــی و ف ــه بازاریاب ــا در زمین ــه م دغدغ
محصــوالت اســت.

ــه  ــده ک ــث ش ــئله باع ــن مس ــت: ای وی گف
برخــی از هنرمنــدان انگیــزه خــود را بــه 
تولیــد صنایــع دســتی از دســت بدهنــد یــا 
ــه  ــت ارزان ب ــه قیم ــود را ب ــوالت خ محص

بفروشــند. دالالن 
وی افــزود: ارائــه صنایــع دســتی شهرســتان 
راه انــدازی  و  کشــور  نمایشــگاه های  در 
نمایشــگاه هایی در ســطح منطقــه در روزهــای 
ــد راهــکاری اساســی  مختلــف ســال می توان
ــتی  ــع دس ــوالت صنای ــروش محص ــرای ف ب

ــد. طنیــن خاتــم ــم باش خات

صنایع دستی هرات خریدار ندارد

 »جاجیم« هرات همچنان 
پشت ویترین مغازه ها خاک می خورد

ــور  ــردم کش ــت: م ــان گف ــت جازموری ــه موق ــام جمع ام
ســوی  از  قانع کننــده ای  و  محکــم  جــواب  منتظــر 
ــکا  ــای آمری ــا و زورگویی ه ــل هجمه ه ــردان در مقاب دولتم

هســتند.
ــه  ــاره ب ــا اش ــوت ب ــری زهکل ــد بام ــام محم حجت االس
تصویــب تحریم هــای جدیــد توســط آمریــکا علیــه ایــران 
ــب  ــا تصوی ــه ب ــن اســت ک ــن مســئله ای ــرد: اولی ــار ک اظه
ایــن تحریم هــا، ماهیــت اســتکباری دولــت آمریــکا 
روشــن تر شــد و نشــان داد بــه تعهــدات بین المللــی 

ــت. ــد نیس ــود پایبن خ
وی بیــان کــرد: آمریــکا بــار دیگــر بدعهــدی خــود را نشــان 

داد. مســئله برجــام، یــک باخــت بــزرگ بــرای مــا بــود.
ــن  ــه ای ــان اینک ــا بی ــان ب ــت جازموری ــه موق ــام جمع ام

تحریم هــا از منطــق مذاکــره بــه دور اســت، گفــت: آمریــکا 
نشــان داد اهــل مذاکــره نیســت و رویکــردی جــدی بــرای 

مذاکــره وجــود نــدارد.
بامــری افــزود: آمریــکا بــه هــدف خــود رســید. مــا قبــل از 
عملــی شــدن عهــد آمریــکا، بــه عهــدی کــه بســتیم عمــل 
ــد  ــه عه ــای ب ــرای وف ــی ب ــچ قدم ــکا هی ــم و آمری کردی

انجــام نــداد.
ــتگاه  ــه دس ــم ک ــان داری ــا اذع ــه م ــرد: البت ــد ک  وی تأکی
ــن  ــت ای ــا واقعی ــی کشــید؛ ام دیپلماســی زحمــات فراوان
ــوده و نیســت.  ــل  اعتمــاد نب ــل قاب اســت کــه طــرف مقاب
همــه مــردم و کســانی کــه داعیــه دار ایــن مســائل بودنــد 
ــی  ــه حت ــی اســت ک ــت بی منطق ــکا دول ــد آمری ــی بردن پ

ــا ــذارد. راه دان ــا می گ ــر پ ــودش را زی ــدات خ تعه

ــدازی  ــاری از راه ان ــال و بختی ــون چهارمح ــال خ ــر کل انتق مدی
مرکــز جامــع اهــدای خــون در ایــن اســتان خبــر داد و گفــت: بــا 
ــار، ایــن مرکــز در راســتای افزایــش کیفیــت خــون  تأمیــن اعتب

ــدازی خواهــد شــد. ــده ای نزدیــک راه ان اهدایــی در آین
محمــد ملک  محمــدی بــا بیــان اینکــه مجــوز ارســال پاســمای 
خــون در بعضــی از اســتان ها صــادر شــده، تصریــح کــرد: 
چهارمحــال و بختیــاری نیــز در آینــده ای نزدیــک پاســما را 
ــای  ــد پایگاه ه ــال های بع ــا در س ــرد. متعاقب ــد ک ــال خواه ارس
دیگــری در ســطح اســتان از جملــه شهرســتان لــردگان راه اندازی 
ــد  ــال خواه ــتان فع ــطح اس ــانی در س ــبکه خون رس ــا ش و عم

شــد.
وی از اجــرای طــرح ســپاس بــرای نخســتین بــار در اســتان خبر 
داد و گفــت: طــرح ســپاس بــا هــدف پذیــرش داوطلبــان اهــدای 

ســلول های بنیــادی خون ســاز بــرای نمونه گیــری خــون از 
اهداکننــدگان ســلول های بنیــادی و ارســال بــرای مرکــز پیونــد و 
بررســی ژنتیکــی بــرای تأمیــن نیــاز بیمــاران ســرطانی و خــاص 
از ســال های گذشــته در بعضــی اســتان های کشــور اجرایــی 
ــتان  ــن اس ــز در ای ــاری نی ــال ج ــاه س ــامانه آن از خردادم و س

راه انــدازی شــد.
ــدگان  ــرش اهداکنن ــرح، پذی ــن ط ــا در ای ــدف م ــت: ه وی گف
ســلول  های بنیــادی خون ســاز و کمــک بــه بیمــاران بــرای 
یافتــن اهداکننــده مناســب از میــان افــراد غیرخویشــاوند اســت. 
ــون  ــرح تاکن ــن ط ــرای ای ــدای اج ــزود: از ابت ــدی اف ملک  محم
بیــش از 40 نفــر در ســامانه طــرح ســپاس ایــن اســتان ثبت نــام 
کردنــد تــا بیمــاران خــاص ماننــد بیمــاران تاالســمی و ســرطان 

خــون از ایــن خدمــات خیرخواهانــه برخــوردار شــوند. ایســنا 

استانها

امام جمعه موقت جازموریان:

آمریکا دولت بی منطقی است
 راه اندازی مرکز جامع اهدای خون 

در چهارمحال و بختیاری  

روزنه
 ادامه واردات کاالهای عجیب 

به کشور؛ این بار نوار تفلون
ــا 234  ــن ب ــور چی ــرک، کش ــار گم ــاس آم ــر اس  ب
تــن و 209 کیلوگــرم صــادرات نــوار تفلــون بــه کشــور، 
ــه خــود اختصــاص داده اســت. بیشــترین ســهم را ب
ــش از  ــال 1395، بی ــرک در س ــار گم ــاس آم ــر اس  ب
ــه ارزش دالری 686/888 و  ــون ب ــوار تفل ــن ن 237 ت
ــده  ــور ش ــی 21/737/847/658 وارد کش ارزش ریال

اســت.
ایــن حجــم نــوار تفلــون در ســال گذشــته از کشــورهای 
ــهم  ــن س ــن بی ــه در ای ــده ک ــور ش ــف وارد کش مختل
کشــور چیــن و امــارات متحــده عربــی، در واردات نــوار 
ــزد  ــران بیــش از دیگــر کشورهاســت. ی ــه ای ــون ب تفل

رسا

نگرانی مردم از ساختمان های 
فرسوده در کوهرنگ  

ــان در  ــار و فارس ــگ، کی ــردم اردل، کوهرن ــده م  نماین
قدیمــی،  ســاختمان های  وجــود  گفــت:  مجلــس 
فرســوده و رانشــی به ویــژه در دهســتان موگویــی، 
ــه دنبــال  صمصامــی و بازفــت نگرانی هــای زیــادی را ب
دارد کــه بــرای مــردم زندگــی در آن هــا بســیار ســخت 

ــت. اس
علــی کاظمــی از فشــار اقتصــادی بــه مــردم شهرســتان 
ــی  ــت های بزرگ ــت: دش ــرد و گف ــاد ک ــگ انتق کوهرن
ــا پتانســیل های فــراوان، خــاک  چــون دشــت زریــن ب
ــت  ــانی ظرفی ــه کار انس ــاده ب ــروی آم ــز و نی حاصلخی
ــا  ــداری دارد؛ ام ــاورزی و دام ــش کش ــی در بخ عظیم
متاســفانه بــا اینکــه خــود سرچشــمه آب هســتند حــق 
برداشــت آب ندارنــد تــا جایــی کــه بــا ایجــاد تونل هــای 
ــار  فــراوان چشــمه ها خشــک شــدند و مــردم هــم دی

خــود را تــرک کردنــد.

 مسابقه ربات ها در شلمزار 
برگزار شد

مدیــر کل کانــون پــرورش فکــری  کیمیای وطن  
کــودکان و نوجوانــان چهارمحــال و بختیــاری از برگــزاری 
مســابقه ربات هــای اعضــای مرکــز فرهنگی هنــری 
ــای  ــان دوره کارگاه ه ــا جشــن پای ــان ب شــلمزار، همزم
تابســتانه خبــر داد و گفــت: یــک رقابــت ســالم و مهیج، 
ــای  ــا توانایی ه ــوزان ت ــرای دانش آم عرصــه ای اســت ب
خویــش را در مصــاف بــا همســن  و  ســاالن خــود 

ارزیابی کنند.
  فــرزاد رحیمــی پشــتوانه علمــی، دقــت، پشــتکار 
در  پیــروزی  برجســته  عناصــر  از  را   و کار گروهــی 
ــابقه  ــن مس ــت: در ای ــت و گف ــابقه دانس ــدان مس می

خانواده هــای اعضــا نیــز حضــور داشــتند.

 طرح جامع 100 ساله 
برای بقاع متبرکه تفت

ــت از اجــرای  ــاف تف ــس اداره اوق رئی کیمیای وطن
ــا  طــرح جامــع 100 ســاله عمرانــی بــرای امامــزادگان ب
 11 گفــت:  و  داد  خبــر  زیرســاخت  پیش بینــی180 
ــاع و  ــع بق ــامانه جام ــه در س ــاع متبرک ــزاده و بق امام
ــده  ــت ش ــت ثب ــتان تف ــاف در شهرس ــزادگان اوق امام

است.

حجت االســام محمدعلــی فــاح افــزود: مقبــره 10 
ــرار دارد و  ــت ق ــهر تف ــزادگان در ش ــن امام ــورد از ای م
ــرح  ــق ط ــد طب ــزادگان بای ــی امام ــای عمران برنامه ه
مراســم  و  برنامه هــا  و  ســاله   100 مصــوب  جامــع 
مذهبــی و فرهنگــی بایــد توســط مرکــز فرهنگــی 
ــراد  ــر از اف ــکل از 5 نف ــه متش ــزادگان ک ــی امام و قرآن

ــود. ــام ش ــت، انج ــه اس ــر منطق ــه ه فرهیخت
وی گفــت: افــق ســاخت و ســاز و هــر گونــه عملیــات در 
یــک امامــزاده بــر اســاس دســتورکار اوقــاف بــا در نظــر 
ــه،  ــم از کتابخان ــاز اع ــورد نی ــن 180 زیرســاخت م گرفت
ــط  ــتارگاه و... توس ــرا، کش ــتی، زائرس ــرویس بهداش س

ــن می شــود. ــه و تدوی مهندســان ناظــر تهی
 ســپس هیئــت امنــا امامــزادگان بــا بومی ســازی 
پیشــنهادها و پــس از تصویــب در کمیته عمرانی اســتان 
بــا توجــه بــه منابــع مالــی امامــزاده، ایــن طــرح را در 
ــد. ــرا می کنن ــال اج ــول 100 س ــف در ط ــای مختل فاز ه

معاینه رایگان بیش از یک هزار نفر 
در مناطق محروم ریگان

ــگان  ــتان ری ــپاه شهرس ــت س ــه مقاوم ــده ناحی فرمان
طــرح  اجــرای  در  نفــر  از یک هــزار  بیــش  گفــت: 
ــط  ــروم توس ــق مح ــنجی مناط ــری و بینایی س غربالگ
ایــن  ناحیــه ســپاه  آبادانــی  و  پیشــرفت  قــرارگاه 

شهرســتان معاینــه شــدند.
محمدرضــا اســتایی بــا بیــان اینکــه بیــش از یک هــزار 
نفــر در اجــرای طــرح غربالگــری و بینایی ســنجی 
ــی  ــرارگاه پیشــرفت و آبادان مناطــق محــروم توســط ق
ــار  ــه شــدند، اظه ــن شهرســتان معاین ــه ســپاه ای ناحی
داشــت: در ایــن طــرح، یــک اکیــپ پزشــکی بــه مــدت 
ــه  ــتان ب ــروم شهرس ــتاهای مح ــه در روس ــک هفت ی

ــد. ــام دادن ــانی انج ــگان خدمات رس ــی ری اهال
فرمانــده ناحیــه مقاومــت ســپاه شهرســتان ریــگان بــا 
ــاز  ــه نی ــرادی ک ــن طــرح اف ــه در اجــرای ای ــان اینک بی
بــه عمــل جراحــی داشــته باشــند، بــه  صــورت رایــگان 
ــز  ــرح نی ــن ط ــرد: ای ــح ک ــود، تصری ــام می ش کار انج
ــرا  ــتان اج ــتانی شهرس ــایری و کوهس ــق عش در مناط

می شــود.
راســتای  در   طــرح  ایــن  شــد:  یــادآور  اســتایی 
خدمات رســانی بــه اهالــی روســتاهای محروم شهرســتان 
بــه  مناســبت دهــه کرامــت تاکنــون در 25 روســتای 
ــه مناطــق عشــایری  ــگان انجــام شــده ک شهرســتان ری

شهرســتان نیــز در دســتورکار قــرار دارنــد. فــارس

،،
جاجیــم و گلیــم از گذشــته های دور 
در شهرســتان از رواج نســبتا خوبــی 
برخوردار بوده است؛ ولی متاسفانه 
بــا توجــه بــه نبــود بودجــه بــرای احیــاء 

در حــال فراموشــی اســت

 پل هــای در دســت احــداث در محــور رودبار 
ــت  ــال اس ــن س ــفانه چندی ــگ متاس - پن
کــه ســاخته نشــدند و هــر از چندگاهــی 
ــی  ــوع کوتاه ــن موض ــد. ای ــته می دهن کش

مســئوالن و بی عدالتــی را می رســاند.
ســاخت پل هــای محــور رودبــار - پنــگ 
توســعه  طرح هــای  مهم تریــن  از  یکــی 
ــوده اســت؛  ــوب ب ــار جن در شهرســتان رودب
ــه  ــت ک ــال اس ــش از 20 س ــه بی ــی ک طرح

ــدی اش  ــد درص ــرفت های چن ــه از پیش هم
خبــر می دهنــد.

ــش از دو  ــا بی ــگ ب ــتای پن ــای روس  پل ه
ــار  ــهر رودب ــر روی ورودی ش ــر ب ــه عم ده
ــتان  ــتان و بلوچس ــگان سیس ــمت دل از س
ــد کــه بیشــترین حجــم ترافیــک  قــرار دارن
ــود  ــه خ ــور را ب ــن مح ــد در ای ــت و آم و رف

ــت. ــاص داده اس اختص
ــر آبســتن  ــد ســال اخی ــا در چن ــن پل ه  ای

حــوادث زیــادی بــوده کــه طــی هفته هــای 
گذشــته باعــث جــان باختــن چندیــن نفــر 

شــده اســت.
جمعــه  امــام  بامــری،  حجت االســام 
موقــت زهکلــوت، بــا ابــراز گایه منــدی 
ــت:  ــش گف ــن بخ ــاده ای ای ــت ج از وضعی
شــاهد  گذشــته  هفتــه  در  متاســفانه 
تصادفــات منجــر بــه فــوت زیــادی در 

بودیــم. منطقــه 

داشــت:  بیــان  بامــری  حجت االســام 
پل هــای در دســت احــداث در محــور رودبــار 
- پنــگ متاســفانه چندیــن ســال اســت کــه 
ســاخته نشــدند و هــر از چنــد گاهــی کشــته 
می دهنــد؛ ایــن موضــوع کوتاهــی مســئوالن 

و بی عدالتــی را می رســاند.
وی بــا بیــان اینکــه در بحــث تصادفــات 
چنــد نکتــه قابــل تامــل اســت، اظهــار 
ــد  ــه دلیــل رانندگــی ب داشــت: تصادفــات ب
ــاد  برخــی از شــهروندان اســت؛ ســرعت زی
و نداشــتن چــراغ موتورســیکلت ها خــود 

خطرآفریــن اســت.
امــام جمعــه موقــت زهکلــوت ماشــین های 

حامــل قاچــاق را یکــی دیگــر از عوامــل 
ــت  ــش دانس ــن بخ ــاده ای ای ــات ج تصادف
ســوخت  حامــل  وانت هــای  افــزود:  و 
ــا  ــن جاده ه ــاد در ای ــا ســرعت زی قاچــاق ب
ــد؛  ــد و جــان شــهروندان را می گیرن می تازن
ــوت  ــی زهکل ــاده اصل ــرض ج ــفانه ع متاس
از  ایــن حجــم  کــم اســت و ظرفیــت  

ــدارد. ــه را ن ــایل نقلی وس
وی افــزود: جــاده اصلــی زهکلــوت چندیــن 
ســال اســت کــه وضــع خوبــی نــدارد و 
ــود؛  ــام می ش ــختی انج ــه س ــردد در آن ب ت
ــب  ــه تناس ــار الزم را ب ــئوالن اعتب ــرا مس چ

اختصــاص نمی دهنــد. رودبــار مــا 

معمای پیچیده پل های محور پنگ

کالف سردرگم مدیریتی، بالی جان شهروندان زهکلوتی 

طارم - ماسوله پرجاذبه ترین 
راه ارتباطی زنجان

از  یکــی  ماســوله،  بــه  طــارم  مســیر   
و پرجاذبه تریــن مســیرهای  کوتاه تریــن 
طبیعت گــردی گردشــگری اســتان زنجــان 

می شــود. محســوب 
ــا  ــازی ب ــای مج ــردش در فض ــا گ ــا ب تنه
ایــران مواجــه  انبــوه ســفرهای مــردم 
ارتباطــی  راه  ایــن  از  کــه  می شــویم 
ــی  ــه خوب ــرده و از آن ب ــور ک ــه عب پرجاذب

می کننــد. یــاد 
تــازه کنــد-  نوکیــان-  زنجــان – درام- 
 22 تنهــا  ماســوله  نهایــت  در  و  انــدره 
کیلومتــر اســت کــه گردشــگران بــرای تــردد 

می کننــد. اســتفاده  آن  از 
از  کــه  البــرز  کوهســتانی  مســیرهای 
دامنه  هــای جنوبــی بــه ســمت دامنه  هــای 

ــای  ــد، جذابیت  ه ــمالی می  رس ــبز ش سرس
ــن مســیر گردشــگری  ــه ای ــی را ب دوچندان

ــت. ــیده اس بخش
مســیر نوکیــان بــه ماســوله نیــز از مرز ســه 
اســتان زنجــان، اردبیــل و گیــان می  گــذرد 
ــرای  ــا ب ــن برنامه  ه ــی از جذاب تری ــه یک ک

گردشــگران محســوب می شــود.
طــارم -  بــه مســیر  زنجــان  از  وقتــی 
ــار  ــذر از کن ــا گ ــوی ب ــوله وارد می ش ماس
ــزل اوزن  ــه ق ــم و از روی رودخان ــد ته س
ــدای  ــه ابت ــی. البت ــارم می رس ــه درام ط ب
مســیر پیمایــش، روســتای نوکیــان اســت 
و بــرای رســیدن بــه نوکیــان بــا کرایــه 
ماشــین از درام، ایــن مســیر 17 کیلومتــری 
کــه بخشــی از آن آســفالته اســت، پشــت 

ســر گذاشــته می  شــود.
پــس از ســفر از زنجــان بــه روســتای 
درام، خنــکای آب رودخانــه قــزل اوزن 

بــه  گردشــگران  تــن  از  را  خســتگی 
ارتفــاع  تصــور،  برخــاف  درمی کنــد. 
ــر  ــا حــدود 600 مت ــه از ســطح دری رودخان
اســت. منطقــه سرســبز کنــار رودخانــه 
عمدتــا زمین هــای کشــاورزی هســتند کــه 
در آن هــا برنــج، ســیب زمینی، طالبــی و 
ــت.  ــده اس ــت ش ــات کش ــواع صیفی ج ان
از  رســیدن  داســتان  ایــن کل  درواقــع 
ــه ماســوله اســت کــه گردشــگران  طــارم ب
بــا انبوهــی از طبیعــت بکــر ایــن ســرزمین 
ــان  ــتان گی ــه اس ــا ب ــوند ت ــه می ش مواج

ــند. برس
در حــال  بــه طــارم  ماســوله    مســیر 
آماده ســازی بــرای آســفالت اســت کــه  بــا 
بازگشــایی ایــن مســیر از طریــق طــارم بــه 
زنجــان، یکــی از کوتاه تریــن، امن تریــن 
ــاد  ــی ایج ــای ارتباط ــن راه ه و پرجاذبه تری

می شــود.

# میراث_طبیعی 

ــت:  ــازی گف ــر راه و شهرس ــام وزی قائم مق
ــر  ــکن مه ــد مس ــزار واح ــش از 36 ه بی
ــه  ــی در مرحل ــائل حقوق ــل مس ــه دلی ب

ــت. ــی اس ــیدگی قضای رس
ــن  ــادی در هفتمی ــری مهرآب ــد اصغ  احم
آییــن افتتــاح مســکن مهــر اســتان یــزد 
ــتانی  ــن اس ــزد، دومی ــه ی ــان اینک ــا بی ب
اســت کــه مراســم اختتامیــه مســکن مهر 
را برگــزار می کنــد، گفــت: در ایــن اســتان 
تنهــا دو پــروژه بــا پیشــرفت بیــش از 80 

درصــد متوقــف  شــده اســت.
وی افــزود: حــدود 256 واحــد در اســتان 
یــزد و در کشــور حــدود 36 هــزار واحــد به 
دلیــل مســائل حقوقــی کــه وجــود داشــته 

در مرحلــه رســیدگی قضایــی اســت.
در جشــن اختتامیــه مســکن مهــر اســتان 

یــزد ایــن مقــام مســئول از تــاش و 
حــوزه  ایــن  دســت اندرکاران  زحمــات 

ــرد. ــی ک ــکر و قدردان تش
ــری  ــش دیگ ــادی در بخ ــری مهرآب اصغ
ــش  ــت: بخ ــار داش ــود اظه ــخنان خ از س
اساســی  اقدامــات  از  یکــی  مســکن، 
دولــت بــوده و از ابتــدای پیــروزی انقــاب 
هــم بــه ایــن مهــم توجــه خاصــی شــده 
امــام  زمینــه دســتور  ایــن  در  اســت؛ 
ــر اینکــه هــر ایرانــی حــق  راحــل مبنــی ب
ــرای خــود داشــته باشــد،  ــه ای ب دارد خان
ــی  ــئوالن اجرای ــای مس ــدر برنامه ه در ص

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــور ق کش
بــا  دولــت  ایــن  در  داد:  ادامــه  وی 
ــون  ــر 4 میلی ــغ  ب ــت بال ــاعدت دول مس
ــرار  ــردم ق ــار م ــکونی در اختی ــد مس واح

داده  شــده کــه بالــغ  بــر 12 میلیــون ایرانی 
را شــامل می شــود. یکــی از رویکردهــا در 
زمینــه مســکن مــردم طــرح مســکن مهــر 
بــود کــه در دولــت نهــم شــروع شــد و بــا 
ــود  ــه وج ــف ک ــوت و ضع ــاط ق ــه نق هم
ــه  ــرای ب داشــته اســت، دولــت یازدهــم ب

ــرد. ــاش ک ــیدن آن ت ــرانجام رس س
قائم مقــام وزیــر راه و شهرســازی یکــی از 
ــزد را  ویژگی هــای مســکن مهــر اســتان ی
مکان یابــی درســت آن دانســت و گفــت: از 
همــه مســکن هایی کــه تاکنــون بازرســی 
از جایــگاه  یــزد   شــده، مســکن مهــر 
بهتــری برخــوردار و بــا مشــکات کمتــری 

ــوده اســت. مواجــه ب
ــزار  ــزود: از 21 ه ــئول اف ــام مس ــن مق ای
ــام  ــه اتم ــزد ب ــتان ی ــه در اس ــدی ک واح

آن مســتقر  رســیده، عمدتــا ســاکنان 
هســتند و از آن هــا اســتفاده می کننــد. 
بــا  بــا وجــود محدودیت هــای مالــی 
شهرســازی  و  راه  اداره  پیگیری هــای 
ــود در ســطح  ــف خ ــه وظای ــا ب اســتان م

کشــور بــه  خوبــی عمــل کرده ایــم.
اصغــری مهرآبــادی در ادامــه عنــوان کــرد: 
در تاشــیم از هفتــه دولــت تــا پایــان 
آبان مــاه 10 اســتان دیگــر را در لیســت 
مراســم اختتامیــه مســکن مهــر قــرار 
دهیــم. امیدواریــم بــا همــکاری همــه 
بیمــه  دســتگاه های ذی ربــط موضــوع 

ــود. ــل ش ــر ح ــکن مه مس
ــون  ــرد: از 2 میلی ــد ک ــان تأکی وی در پای
در  مســکونی کــه  واحــد  هــزار   200 و 
قالــب طــرح مســکن مهــر قــرار داشــتند، 
بالــغ  بــر 1 میلیــون و 950 هــزار واحــد 
رســیده                      اتمــام  بــه  ساختشــان  کار 

فــارس اســت. 

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی خبر داد:

بیش از 36 هزار واحد مسکن مهر در مرحله رسیدگی قضایی است



ــذا و  ــام مســئول در ســازمان غ ــی، مق ــی واشــقانی فراهان عل
ــق واکســن  ــع و تزری ــه نزدیکــی فصــل توزی ــا اشــاره ب دارو، ب
آنفلوآنــزا گفــت: مــوارد آنفلوآنــزای گزارش شــده، همــان انــواع 
 B  ،H2N3 ،H1N1 آنفلوآنــزای فصلــی شــامل ســویه های
اســت کــه در ایــن بیــن، ســویه H1N1 از قــدرت بیماری زایــی 

بیشــتری برخــوردار اســت.
ــزای ثبت شــده در کشــور  ــه داد: واکســن های آنفلوآن وی ادام
ــویه های  ــوند، س ــع می ش ــی توزی ــع قانون ــق مراج ــه از طری ک
ــد و  ــش می دهن ــایع را پوش ــزای ش ــروس آنفلوآن ــه گانه وی س
از نظــر اثربخشــی و ایجــاد ســطح ایمنــی مزیتــی نســبت بــه 

یکدیگــر ندارنــد.
ــدارد  ــی ن ــی ضرورت ــیون همگان ــرد: واکسیناس ــه ک وی اضاف
ــد  ــاال مانن ــا احتمــال خطــر ب ــراد ب ــرای اف ــان فقــط ب و همچن
ــای  ــه بیماری ه ــان ب ــا مبتالی ــی ی ــص ایمن ــا نق ــاران ب بیم

ــم  ــت و آس ــی، دیاب ــای قلبی عروق ــد بیماری ه ــه ای مانن زمین
ــود. ــه می ش ــک توصی ــز پزش ــا تجوی ب

ایــن مقــام مســئول در ســازمان غــذا و دارو بــا هشــدار نســبت 
بــه رعایــت مالحظاتــی در تزریــق واکســن آنفلوآنــزا بــرای زنــان 
بــاردار گفــت: مصــرف ایــن واکســن در زنــان بــاردار صرفــا بــا 

تجویــز و نظــارت متخصصیــن مربوطــه مجــاز اســت.
واشــقانی فراهانــی افــزود: افــرادی کــه قبال واکســینه شــده اند 
از کودکانــی کــه بــرای اولیــن بــار تحــت واکسیناســیون قــرار 
می گیرنــد، مســتثنی بــوده و نیــازی بــه تکــرار و تزریــق دوبــاره 

ایــن واکســن ندارنــد.
وی بهتریــن شــرایط بــرای ایجــاد ایمنــی مناســب در فــرد را از 
زمــان تزریــق، دو تــا ســه هفتــه دانســت و از مــردم خواســت 
تــا واکســن آنفلوآنــزا را در مراکــز مجــاز درمانــی تزریــق                  

ــگاران ــد. باشــگاه خبرن کنن

ــی  ــم درمان ــی و رژی ــه بالین ــدی شــادنوش، متخصــص تغذی  مه
بــا اشــاره بــه اینکــه در تهیــه هــر نــوع غــذا بایــد روغــن مخصوص 
بــه آن را بــه کار بــرد، اظهــار کــرد: در حــال حاضــر ســه نــوع روغــن 
ــز  ــت  و  پ ــوص پخ ــرخ کردنی، مخص ــامل س ــه ش ــود دارد ک وج
ــا هســته انگــور(  ــون، کنجــد ی و روغــن مخصــوص ســاالد )زیت

ــوع روغنــی کاربــرد خــاص خــود را دارد. می شــود و هــر ن
ــرای  ــد ب ــط بای ــن مخصــوص ســرخ کردن فق ــزود: از روغ وی اف
ســرخ کــردن اســتفاده شــود یــا روغن هــای ســاالد را فقــط بــرای 

طعــم دادن بــه ســاالد بــه کار بــرد.
شــادنوش بــا بیــان اینکــه ســرخ کــردن مــواد غذایــی بــه مــدت 
طوالنــی و بــا حــرارت زیــاد، ارزش تغذیــه ای خوراکی هــا را از بیــن 
ــا  ــبزی، تقریب ــاد س ــردن زی ــرخ ک ــال س ــه داد: مث ــرد، ادام می ب
ــود. ــود در آن می ش ــای موج ــن ویتامین ه ــت رفت ــث از دس باع

ــرد:  ــح ک ــی تصری ــی و رژیم درمان ــه بالین ــص تغذی ــن متخص ای

ــد و  ــرد دارن ــز کارب ــرای پخــت  و پ ــی ب ــع معمول ــای مای روغن ه
ــع  ــای مای ــواع روغن ه ــورش از ان ــج و خ ــت برن ــرای پخ ــد ب بای
ــه  طــور کلــی تمــام روغن هــای خوراکــی مایــع  اســتفاده کــرد؛ ب
ــتفاده از  ــب، اس ــه ترتی ــتند و ب ــب هس ــذا مناس ــت غ ــرای پخ ب
ــویا  ــردان و س ــوال، ذرت، آفتابگ ــد، کان ــون، کنج ــای زیت روغن ه

ــود. ــه می ش ــذا توصی ــخ غ ــرای طب ب
ــی در  ــع معمول ــای مای ــه روغن ه ــه اینک ــاره ب ــا اش ــادنوش ب ش
ــرای ســرخ کردن  ــرد: ب ــان ک ــاوم نیســتند، بی ــل حــرارت مق مقاب
بــا مــدت طوالنــی و در درجــه حــرارت زیــاد، نبایــد از روغن هــای 
معمولــی اســتفاده کــرد؛ چــون هنــگام ســرخ کــردن بــا حــرارت 
زیــادی کــه می بیننــد، می ســوزند و ترکیبــات ســرطان زایی 
ــج و  ــت برن ــرای پخ ــه وی ب ــه گفت ــود. ب ــاد می ش ــا ایج در آن ه
خــورش بایــد از روغــن مایــع معمولــی اســتفاده شــود کــه روغــن 

زیتــون هــم بــرای طبــخ برنــج مناســب اســت. ســامتی

بهترین روغن خوراکی برای مصرف چیست؟ اما و اگرهای تزریق واکسن آنفلوآنزا در دوران بارداری 

 خواص گوشت شتر 
در طب سنتی

ــی و  ــی و خــواص داروی گوشــت شــتر از ارزش غذای
درمانــی بســیاری برخــوردار اســت و در روایــات دینــی 
ــه شــده اســت. در  ــه مصــرف آن بســیار توصی ــا ب م
اســت:  آمــده  رســول)ص(  از حضــرت  روایاتــی 
ــار« و  ــی ســالی یکب ــد؛ حت »گوشــت شــتر را بخوری
ــد: »گوشــت شــتر انســان  ــی دیگــر فرموده ان در جای

را صبــور می کنــد.« 
ــه دلیــل  ــا وجــود ایــن اســتفاده از گوشــت شــتر ب ب
ــزه اش  ــه ســیاه( و م ــل ب ــره )زرشــکی مای ــگ تی رن
چنــدان مــورد توجــه نبــوده و در بیــن مــردم کشــور 

ــدان رایــج نیســت.  مــا چن
 خواص گوشت شتر )طبیعت و خواص 

درمانی(
گوشــت شــتر دارای طبیعــت گــرم و خشــک اســت. 
از گوشــت شــتر بــرای درمــان بســیاری از بیماری هــا 

اســتفاده شــده و در طــب ســنتی کاربردهــای فــراوان 
ــه  ــتر ب ــت ش ــی گوش ــواص درمان ــی از خ دارد. بعض

طــور خالصــه عبارتنــد از:
 گوشــت شــتر باعــث تقویــت قــوای بــدن شــده 
ــری  ــاد کال ــه دلیــل میــزان زی ــدن را ب و اســتقامت ب

ــد. ــش می ده ــود در آن افزای موج
ــی  ــروی جنس ــت نی ــتر در تقوی ــت ش ــرف گوش مص

ــت. ــر اس موث
ــال  ــودکان در ح ــکاران، ک ــرای ورزش ــتر ب ــت ش گوش
ــرف  ــت. مص ــد اس ــیار مفی ــاردار بس ــان ب ــد و زن رش
ــان زودرس  ــارداری از زایم ــتر در دوران ب ــت ش گوش

پیشــگیری می کنــد.
ــن  ــتر پایی ــت ش ــترول گوش ــی و کلس ــزان چرب می
بــوده و از ایــن رو بــرای مبتالیــان بــه چربــی خــون و 

بیماری هــای قلبی عروقــی مفیــد اســت.
ــیار  ــالمندان بس ــرای س ــتر ب ــت ش ــتفاده از گوش اس
مفیــد اســت و بــه حفــظ و ســالمت عضــالت آن هــا 

ــد. ــایانی می کن ــک ش کم

ــژه  ــا به وی ــواع ویتامین ه ــار از ان ــتر سرش ــت ش گوش
ــرای  ــن رو ب ــوده و از همی ــروه ب ب ــای گ ویتامین ه

تقویــت اعصــاب مفیــد اســت.
ــایر  ــا س ــتر ب ــت ش ــاوت گوش ــل PH متف ــه دلی ب
شــتر  گوشــت  خــواص  از  یکــی  گوشــت ها، 
ــت های  ــه گوش ــت تهی ــب از آن جه ــتفاده مناس اس

اســت. فرآوری شــده 
 مضرات گوشت شتر 

کوهــان شــتر سرشــار از چربــی خالــص اســت. 
بنابرایــن زیــاده روی در مصــرف آن بــرای تمــام افــراد، 
ــر  ــیار مض ــاال بس ــون ب ــی خ ــا چرب ــراد ب ــژه اف به وی
ــه گوشــت شــتر در بســیاری  ــل اینک ــه دلی اســت. ب
ــه ای عرضــه  ــه طــور عمــده و اصطالحــا فل مناطــق ب
از ســالمت و  لــزوم آگاهــی  بنابرایــن  می شــود، 
بنابرایــن توصیــه  بهداشــت آن ضــروری اســت. 
ــر  ــه ظاه ــد ک ــت کنی ــه آن دق ــگام تهی ــود هن می ش
گوشــت لــزج، چســبنده و مترشــح نباشــد و عضــالت 

ــند. ســتاره  ــته باش ــی داش ــوام طبیع ــفت و ق س

بیــان  بــا  بهداشــت  وزارت  اجتماعــی  معــاون 
ــه  اینکــه طــی 2۰ ســال آینــده تعــداد مبتالیــان ب
ــازمان های  ــت: س ــود، گف ــر می ش ــرطان 2 براب س
مردم نهــاد نقــش موثــری در جلوگیــری از شــیوع 

ــد.  ــور دارن ــا در کش بیماری ه
محمد هــادی ایــازی، معــاون اجتماعــی وزارت 
بهداشــت، در ششــمین نشســت شــبکه ملــی 
تشــکل های مردمــی و خیریه هــای حــوزه ســرطان 
ــگاه  ــی دانش ــه مل ــروز در کتابخان ــح دی ــه صب ک
ــرد:  ــار ک ــزار  شــد، اظه ــران برگ ــوم پزشــکی ای عل
ــی را  ــع پیش بین ــود مناب ــد نش ــت متعه ــر دول اگ
بــه نظــام ســالمت بدهــد، قطعــا ایــن ســازمان بــا 
ــد از  ــود. 1۰  درص ــه رو می ش ــدی روب ــکل ج مش

ــر  ــات ب ــد مالی ــک درص ــا و ی ــدی یارانه ه هدفمن
ارزش افــزوده بــه نظــام ســالمت اختصــاص پیــدا 

می کنــد.
معــاون اجتماعــی وزارت بهداشــت افــزود: طــی 2۰ 
ســال آینــده تعــداد مبتالیــان بــه ســرطان 2 برابــر 
ــه  ــز رو ب ــر نی ــای دیگ ــه بیماری ه ــود. البت می ش
افزایــش هســتند؛ زیــرا جامعــه ایــران بــه ســمت 
ســالمندی و کهنســالی مــی رود؛ ســازمان های 
مردم نهــاد نقــش موثــری در نظــام ســالمت 
ــتند  ــه هس ــردم متوج ــروزه  م ــد. ام ــور دارن کش

ــد. ــرمایه گذاری کنن ــالمت س ــوزه س ــد در ح بای
ــد  ــرطان بای ــای س ــرد: خیریه ه ــد ک ــازی تاکی ای
شــعب خــود را در ســایر شهرســتان ها گســترش 

دهنــد یــا کمــک  کننــد کــه خیریه هــای دیگــر در 
شهرســتان ها شــکل بگیــرد؛ بــه طــوری کــه در هــر 
ــه  ــا خیری ــاد ی ــازمان مردم نه ــک س ــتان ی شهرس

ســرطان داشــته باشــیم.
ــد  ــرطان بای ــی س ــبکه مل ــه ش ــان اینک ــا بی وی ب
مکمــل وزارت بهداشــت باشــد، تصریــح کــرد: 
شــبکه ملــی ســرطان، بایــد تعامــل خــود را 
طــی  و  کنــد  بهداشــت گســترده تر  وزارت  بــا 
نشســت هایی کــه برقــرار می کنیــم بایــد گــزارش 
کارهــای خــود را بــه وزارت بهداشــت بدهیــم.

ــرد:  ــار ک ــت اظه ــی وزارت بهداش ــاون اجتماع مع
هزینه هــای درمــان بســیار سرســام آور و ســنگین 
ــد  ــاد نبای ــازمان های مردم نه ــن س ــت؛ بنابرای اس

ــی باشــند.  ــات درمان ــال اقدام ــه دنب ــا ب تنه
بخــش  در  ســیار  کلینیک هــای  افتتــاح  بــا 
دندان پزشــکی مــا قصــد داریــم در حــوزه ســرطان 
ــن  ــه ای ــم؛ ب ــاد کنی ــای ســیار ایج ــم کلینیک ه ه
ــه دســتگاه های  صــورت کــه خودروهــای مجهــز ب
ماموگرافــی بــه مناطــق محــروم برونــد و زنــان را 
تحــت معاینــه قــرار دهنــد. مــا بایــد یــک ســاز و 
ــرای ایــن موضــوع فراهــم کنیــم. کار مشــخص ب
ایــازی افــزود: بیمارســتان های خیریــه در گذشــته 
خصوصــی  تعرفــه  ســپس  و  دولتــی  تعرفــه 
داشــتند و اکنــون تعرفــه نهادهــای عمومــی و 
بیمارســتان های دولتــی غیــر وزارت بهداشــت 
بــه آن هــا اختصــاص پیــدا کــرده. بــه طــور کلــی 
ــی  ــار وجه ــد از بیم ــه نبای ــتان های خیری بیمارس
ــه را در  ــن هزین ــد کمتری ــا بای ــد؛ م ــت کنن دریاف
ــه  ــه را ب ــترین هزین ــاخت ها و بیش ــش زیرس بخ

حــوزه حمایــت از بیمــاران اختصــاص دهیــم؛ بــه 
صورتــی کــه اگــر شــخصی توانایــی مالــی درمــان 
را نــدارد، بتوانــد بــه راحتــی در ایــن بیمارســتان ها 

بســتری شــود.
 1۰ حــدود  بایــد  بهداشــت  وزارت  افــزود:  وی 
ــاص  ــا اختص ــه خیریه ه ــود را ب ــز خ ــد مراک درص
ــه داروی  ــه هزین ــد؛ بســیار مشــاهده شــده ک ده
ــا  ــوده و ب یــک بیمــار ســرطانی بســیار ســنگین ب
ــه گــزاف ممکــن اســت  ــن هزین وجــود صــرف ای
بیمــار بهبــودی خــود را بــه دســت نیــاورد. بنابرایــن 
مــا بایــد بررســی کنیــم کــه آیــا منابــع دولتــی بــه 
مــا اجــازه می دهنــد کــه ایــن هزینه هــای زیــاد را 
تقبــل کنیــم. پزشــکان بایــد در زمــان تجویــز دارو 
بــرای بیمــار بــه هزینــه آن توجــه داشــته باشــند 
و اگــر مشــابه داخلــی آن وجــود دارد، آن را بــرای 

ــد. خبــر فارســی ــز کنن بیمــار تجوی
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مصرف مواد قندی افسردگی 
می آورد

فکــر کــردن بــه خــوردن یــک تکــه کیــک می توانــد 
ــل  ــه تمای ــرادی ک ــدت اف ــا در بلندم ــد ام ــش باش لذتبخ
بیشــتر بــه خــوردن مــواد قنــدی و شــیرین دارنــد بیشــتر 

بــا مشــکالت خلقــی و افســردگی مواجــه می شــوند.
در یــک مطالعــه جدیــد گروهــی از متخصصــان بــه بررســی 
ارتبــاط بیــن مصــرف مــواد قنــدی و ابتــال بــه اختالل هــای 
 )WHO( روانــی شــایع پرداختند.ســازمان جهانی بهداشــت
بــه افــراد توصیــه می کنــد کــه مصــرف روزانــه مــواد قنــدی 
افزودنــی را بــه کمتــر از ۵ درصــد مجمــوع انــرژی دریافتــی 
کاهــش دهنــد امــا بــا ایــن حــال در انگلیــس میــزان مــواد 
قنــدی مصرفــی دو برابــر رقــم توصیــه شــده و در آمریــکا 

ســه برابــر آن اســت.
ــود  ــدن می ش ــه وارد ب ــه روزان ــدی ک ــن قن ــارم ای ــه چه س
ــه مصــرف خوراکی هــا و نوشــیدنی های شــیرین  مربــوط ب
ــا مصــرف  همچــون کیــک و نوشــابه اســت و مابقــی آن ب
دیگــر مــواد غذایــی فــرآوری شــده مثل ســس کچــاپ وارد 
بــدن می شــود.همچنین یــک ششــم مــردِم جهــان حداقــل 
از یکــی از اختــالالت روانــی شــایع ماننــد اختــالل خلقــی یا 
اضطرابــی رنــج می برنــد و بــه همیــن دلیــل ایــن احتمــال 
ــه  ــال ب ــدی و ابت مطــرح شــده کــه بیــن مصــرف مــواد قن

ــاط وجــود دارد. ــن اختالل هــا ارتب ای
نتایــج مطالعــات پیشــین نیــز کــه ارتبــاط بیــن افســردگی 
و مصــرف مــواد قنــدی را در شــش کشــور مــورد مطالعــه 
ــتر  ــرف بیش ــه مص ــت ک ــی از آن اس ــود حاک ــرار داده ب ق
ــه  ــال ب ــا افزایــش خطــر ابت ــدی فــرآوری شــده ب مــواد قن
ــر  ــط اســت.همچنین در بررســی های دیگ افســردگی مرتب
کــه در ســال های اخیــر انجــام گرفــت مشــخص شــد بیــن 
مصــرف خوراکی هــا و نوشــیدنی های حــاوی مــواد قنــدی 

بــا خطــر ابتــال بــه افســردگی ارتبــاط وجــود دارد.ایســنا

 تشخیص زودهنگام صرع 
با آزمایش ژنتیک

آن بــرگ، سرپرســت تیــم تحقیــق از مؤسســه تحقیقاتــی 
تشــخیص  دربــاره  شــیکاگو،  مــن  اســتنلی  کــودکان 
می گویــد:  ژنتیــک  آزمایــش  بــا  صــرع  زودهنــگام 
ــودکان  ــه ک ــی اولی ــار ارزیاب ــد در کن ــک بای ــش ژنتی »آزمای
جــوان مبتــال بــه صــرع قــرار گیــرد. هــر چقــدر تشــخیص 
زودتــر اتفــاق بیفتــد، شــروع درمــان زودتــر خواهــد بــود.«

ــق  ــت دقی ــر عل ــد: »شناســایی زودت وی در ادامــه می افزای
بیمــاری صــرع کــودک بــه مــا در انتخــاب موثرتریــن روش 
ــه  ــد ک ــاری صــرع کمــک می کن ــرل بیم ــرای کنت ــان ب درم

بــرای رشــد یــک مغــز ســالم تر هــم مهــم اســت.«
ایــن مطالعــه شــامل ۷۷۵ کــودک در سراســر ایــاالت 
ــرع  ــه ص ــال ب ــالگی مبت ــش از 3 س ــه پی ــود ک ــده ب متح
ــد. آزمایــش نشــان داد ۴۰ درصــد آن هــا دارای  شــده بودن
فاکتورهــای ژنتیکــی خاصــی بودنــد کــه موجــب بیمــاری 
ژنتیــک  آزمایــش  داد  نشــان  می شــد.یافته ها  صــرع 
امــکان تشــخیص در 2۵ درصــد بیمــاران مبتــال بــه بیمــاری 
ــم می کرد.شــهر  ــز فراه ــناخته را نی ــل ناش ــه دالی ــرع ب ص

خبــر

تغذیه

 غذاهایی که حالتان را 
خوش  می کنند )1(

شــما بــا تغذیــه می توانیــد حالتــان را خــوش کنیــد؛ 
ــک  ــه آن کم ــان ب ــای بدنت ــن نیازه ــا تأمی ــون ب چ
می کنیــد عملکــرد بهتــری داشــته باشــد. ایــن حــال 
خــوش از غلبــه بــر اســترس تــا غلبــه بــر افســردگی 

ــود. ــامل می ش را ش
1. شکالت تلخ برای غلبه بر استرس

ــخ  ــکالت تل ــوردن ش ــا خ ــت ها ب ــما شکالت دوس ش
نه تنهــا بــه اشــتیاقتان بــرای خــوردن شــکالت پاســخ 
می دهیــد، بلکــه بــه کاهــش استرســتان هــم کمــک 
می کنیــد؛ چــون شــکالت باعــث ترشــح اندورفین در 
مغــز شــده و حالتــان را خــوب می کنــد و همزمــان 
بــا کاهــش تولیــد کورتیــزول کــه هورمــون اســترس 
اســت، در کاهــش اســترس بــه کمکتــان می شــتابد. 
البتــه الزم نیســت زیــاده روی کنیــد؛ چــون قنــد 
خونتــان افزایــش خواهــد یافــت. ایــن را هــم 
بدانیــد کــه شــیر شــکالت کمکــی بــه خوش اخــالق 
ــوردن  ــان از خ ــر هدفت ــس اگ ــد؛ پ ــدنتان نمی کن ش
شــکالت، بهتــر کــردن حــال و هوایتــان اســت، بایــد 
آن را بــدون لبنیــات مصــرف کنیــد. ولــی می توانیــد 
ــواع  ــا ان ــی ی ــکالت روی توت فرنگ ــن ش ــا ریخت ب

ــد. ــر کنی ــد براب ــد آن را چن ــا، فوای توت ه
۲. نارگیل برای بهتر کردن خلق وخو

افــزودن پــودر نارگیــل بــه یــک غــذای ســالم، یکــی 
از راه هــای خوش اخالق تــر شــدن اســت. نارگیــل 
حــاوی مــواد مغــذی اســت کــه بــه ایجــاد احســاس 

ــد.  ــر در شــما کمــک می کن بهت
بــرای  معدنــی ضــروری  مــاده   یــک  پتاســیم، 
ــته  ــل گذش ــت؛ نارگی ــتن اس ــوب داش ــاس خ احس
از پتاســیم، پروتئیــن و فیبرهایــی هــم دارد کــه 
ترکیبشــان بــا پتاســیم می توانــد ســیر نگهتــان 
دارد و درنتیجــه دچــار بدخلقــی ناشــی از گرســنگی 
ــه دنبــال کاهــش وزن هــم هســتید  نشــوید. اگــر ب
ــتفاده  ــده اس ــل شیرین نش ــودر نارگی ــد از پ می توانی
کنیــد. شــیر نارگیــل، آب نارگیــل و حتــی آرد نارگیــل، 

ــد. ــش رو داری ــه پی ــتند ک ــی هس انتخاب های
۳. کلم برگ برای خوش بین تر شدن

چیــزی بدتــر از بدبینــی وجــود نــدارد! اگــر احســاس 
ــد  ــرگ بجوی ــم ب ــی کل ــا کم ــد، حتم ــدی کردی ناامی
تــا ببینیــد کــه دیدتــان چقــدر تغییــر می کنــد! 
در  موجــود  کاروتنوئیدهــای  و  آنتی اکســیدان ها 
ــه شــما  ــه ب ــزی هســتند ک ــان چی ــرگ، هم ــم ب کل
ایــن توانایــی را می دهنــد کــه بــا دیــدی بهتــر دنیــا 
و مســائل آن را ببینیــد؛ زیــرا تحقیقــات نشــان داده 
آن هایــی کــه در زندگــی، افــرادی بســیار خوش بیــن 
هســتند و کمتــر دچــار یــاس و دلســردی می شــوند، 
آنتی اکســیدان ها و کاروتنوئیدهــای خونشــان باالســت. 
ــن  ــه ای ــت ک ــبزی نیس ــا س ــرگ تنه ــم ب ــه کل البت
ــبزیجات  ــال س ــه دنب ــد ب ــت را دارد؛ می توانی خاصی
ــز  ــا نی ــتر آن ه ــون بیش ــد؛ چ ــره بروی ــگ تی ــا رن ب
فیتونوترینت هایــی دارنــد کــه بــه حــال خــوب شــما 

ــان ــد. تبی ــک می کنن کم

زیبایی

سالمت مو
مــوی معمولــی و ســالم چرخــه ریــزش و رویــش 
ــا،  ــر اســاس تحقیقــات دانشــگاه کلمبی طبیعــی دارد. ب
ایــن چرخــه بــا ریــزش روزانــه 1۰۰ تــا 2۰۰ تــار مــو همــراه 
ــی از  ــزان ناش ــن می ــتر از ای ــزش بیش ــا ری ــت؛ ام اس

ــودن موســت.  ســالم نب
ــرای ریــزش مــو وجــود دارد،  ــل بســیاری ب ــد عل هرچن
امــا بــر اســاس تحقیقــات متخصصــان دانشــگاه هاوایی 
ــو  ــالمت م ــر س ــدت ب ــه ش ــه ب ــوا، تغذی ــت مان در ایال
صــورت کمبودهــای  در  بنابرایــن  اســت.  تاثیرگــذار 
تغذیــه ای ممکــن اســت ریــزش مــوی شــدیدی را 

ــد. ــه کنی تجرب
B6 ویتامین 

 B ویتامین هــای  بــه  معــروف   B ویتامین هــای 
ــاط  ــی ســالم و مســتحکم در ارتب ــا موهای کمپلکــس ب
اســت. بــدن قــادر بــه ذخیــره یــا ســاخت ایــن 
ــژه  ــن ویتامین هــای B به وی ویتامین هــا نیســت؛ بنابرای
ویتامیــن B6 بایــد از طریــق رژیــم غذایــی یــا مکمل هــا 

ــود. ــت ش دریاف
ویتامیــن B6 در کمــک بــه افزایــش ســطوح هموگلوبین 
و میــزان اکســیژن موجود در خــون نقــش دارد. دریافت 
میــزان کافــی از ویتامیــن B6 بــه فولیکول هــای مــو در 
دریافــت اکســیژن کافــی و ســالمت آن هــا بــرای رشــد و 

کاهــش ریــزش کمــک می کنــد.
مشــکالت  عامــل  می توانــد   B6 ویتامیــن  کمبــود 
ــت  ــن اس ــه ممک ــد ک ــت باش ــه درماتی ــتی از جمل پوس

ــود.  ــو ش ــزش م ــه ری ــر ب منج
بــر اســاس تحقیقــات مرکــز پزشــکی دانشــگاه مریلنــد، 
ــن،  ــی ت ــون، ماه ــرغ، بوقلم ــق م ــن B6 از طری ویتامی

میگــو، شــیر و پنیــر قابــل دریافــت اســت. 
ــوان  ــن می ت ــن ویتامی ــی ای ــع گیاه ــن از مناب همچنی
ــبز  ــرگ س ــبزیجات ب ــا، س ــل، عدس ه ــالت کام ــه غ ب
ــج اشــاره  ــات، آرد ســفید و هوی ــژه اســفناج، حبوب به وی

کــرد. 
و  مولتی ویتامین هــا  در  همچنیــن   B6 ویتامیــن 
مکمل هــای ویتامیــن B وجــود دارد. همچنیــن مصــرف 
میــزان فراوانــی از مــواد غذایــی ماننــد نخــود، حمــوس، 
ــه، ســبوس، پســته و ســیر  ــوز، نخــود ســبز، مارچوب م

ــود. ــه می ش ــام توصی خ
 روی

ــه  ــک ب ــرای کم ــذی ب ــواد مغ ــر از م ــی دیگ روی، یک
ــاز  ــورد نی ــاده م ــک م حفــظ ســالمت موســت. روی، ی
ــو، حــس  ــی، رشــد و نم ــرای ســالمت سیســتم ایمن ب
چشــایی و بویایــی اســت. بــر اســاس یافته هــای 
ــود  ــده، کمب ــاالت متح ــالمت در ای ــی س ــتیتوی مل انس
روی می توانــد در گیاهخــواران، بانــوان بــاردار و نــوزادان 
روی دهــد. از ویژگی هــای کمبــود روی می تــوان بــه 
ــدن در درمــان و رشــد اشــاره کــرد کــه مــو و  ــی ب ناتوان

ناخن هــا را نیــز شــامل می شــود.
در  ســلولی  تقســیم  تســهیل  باعــث  روی  کمبــود 
مســیری  مــو  فولیکــول  می شــود.  مــو  فولیکــول 
لوله ماننــد در ناحیــه درم اســت کــه ریشــه مــو در آنجــا 

نســخه می کنــد.  رشــد 

خانواده
اصول اساسی در تربیت فرزند

 اصل هجدهم: عمل به وعده
قــاَل رســول الّله)ص(: »اِذا َوَعْدُتُمــوُه َشــْیئا َقفوالهــم« »بــه 

وعده هایــی کــه بــه آن هــا داده ایــد، وفــا کنیــد.«
ــى  ــان قول ــه فرزندش ــه ب ــى ک ــد هنگام ــادر بای ــدر و م پ
مى دهنــد، حساب شــده باشــد. فرزنــد را امیــدوار بــه 

ــد. ــام آن ناتوانن ــه از انج ــد ک ــرى نکنن ام
ــش، درس  ــل کار خوب ــه دلی ــد را ب ــد فرزن ــرار ش ــر ق  اگ
نمــاز  دینــداری اش،  نمــره  آوردنــش،  خواندنــش، 
خواندنــش، عبادتــش، آدابــش و... تشــویق کنیــد، چیــزى 
بــه او وعــده بدهیــد کــه توانایــى عمــل آن را داشــته باشــید؛ 
زیــرا قــول دادن و عمــل نکــردن بــه آن بــه هــر دلیــل کــه 
باشــد، موجــب یــأس و ناامیــدى فرزنــد و بدبینــى او 
ــت در  ــن اس ــود و ممک ــادر مى ش ــا م ــدر ی ــه پ ــبت ب نس
ــه ســخن و حــرف و قــول و وعــده آن هــا وقعــى                           ــده ب آین

ــد. ننه
ــه  ــده دادن ب ــگام وع ــه هن ــت ک ــن اس ــت ای ــس درس  پ
ــا...،  ــزه اى ی ــیله اى، دادن جای ــدن وس ــال خری ــزى مث چی
ــه  ــده ب ــول و وع ــپس ق ــرى و س ــه تصمیم گی خردمندان

ــود. ــد داده ش فرزن
ــْن  ــُز َع ــا َتْعِج ــْد م ــد: »ال َتِع ــى)ع( مى فرماین حضــرت عل

الَوفــاِء« 
»دربــاره چیــزى کــه از انجــام آن احســاس ناتوانــى 

مــده.« وعــده  مى کنــى، 
»ال َتْضَمْن ما الَتْقِدُر َعلى الَوفاِء ِبِه« 

ــن  ــدارى، ضام ــام آن را ن ــى انج ــه توانای ــزى ک ــه چی »ب
ــو.« مش

 اصل نوزدهم: توجه به حسن عزت طلبى فرزند
 اولیــن و مهم تریــن نیــاز روحــى و روانــى هــر انســان عــزت 
و کرامــت نفــس اســت کــه امــرى فطــرى اســت. پــدران و 
مــادران و مربیــان بایــد بــه گونــه اى بــا کــودکان رفتــار کننــد 
کــه ایــن فطــرت کــه خداونــد متعــال در وجــود انســان قرار 
داده، احیــا شــود و فرزنــد بــه عــزت نفــس دسترســى پیــدا 

. کند
ــه عــزت و کرامــت برســانیم،  بــراى اینکــه فرزندانمــان را ب
ــا از ایــن رهگــذر راه رســیدن  ــم ت ــد خــط عــزت را بیابی بای
بــه رشــد و کمــال را بــراى آن هــا آســان کنیــم. ارضــای ایــن 
ــاز فطــرى موجــب احســاس خوشــایندى از توانایى هــا  نی
ــه شــکوفایى  ــرد می شــود و زمین و احســاس لیاقــت در ف

اســتعدادها و رشــد شــخصیت را فراهــم مــى آورد.
اصــل بعثــت پیامبــران بــراى احیــای کرامــت و شــخصیت 
انســان ها بــوده اســت. پیامبــران مبعــوث شــدند تــا انســان 
را بــا کرامــت و کریــم ســازند؛ انســان کریــم و بــا کرامــت، 
ــات زشــت  ــزت نفــس دارد و از صف ــه ع انســانى اســت ک
و پســت  گریــزان اســت. بــراى اینکــه کــودک بــه کرامــت و 
عــزت نفــس واقعــى برســد، بایــد دســت او را گرفــت و در 
دســت خــدا قــرار داد، بایــد دل و تمــام وجــود او را بــه خــدا 
کتــاب »اصــول  گــره زد و گام اول در ایــن امــر نمــاز اســت. از 

تربیــت«، انتشــارات همــای رحمــت
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پروانه شریفیگروه سالمت

ــه  ــروزی ب ــادران ام ــی از م ــفانه بعض متاس
خانوادگــی  مختلــف  تشــنج های  دلیــل 
ــه کــودک خــود اهمیــت  ــد، کمتــر ب کــه دارن
دعــوا  و  کتــک  بــا  گاهــی  و  می دهنــد 
ــد. ــرکوب می کنن ــودک را س ــته های ک خواس

تنبیــه بــه هــر فعالیــت و رفتــاری گفتــه 
می شــود کــه از ســوی پــدر و مــادر یــا 
رفتــار  میــزان  بــرای کاهــش  بزرگســال 
می شــود.  اعمــال  زمینــه ای  در  کــودک 
محبتــی کــه  میــزان  نظــر می رســد  بــه 
ــود  ــای خ ــه بچه ه ــر ب ــل حاض ــن نس والدی
ــت.  ــده اس ــل ش ــل قب ــر از نس ــد، کمت دارن
عــالوه بــر ایــن، اقتــدار والدیــن در اســتفاده  
از روش هــای تنبیــه پاییــن آمــده و از تنبیــه 

ــد. ــه درســتی اســتفاده نمی کنن ب
 تمام بدرفتاری ها با کودک، تنبیه 

است
ــواده  ــم زارعــان، کارشــناس مســائل خان مری
ــت:  ــا گف ــگار م ــه خبرن ــوص ب ــن خص در ای
ــد  ــان می کنن ــتباه گم ــه اش ــراد ب ــتر اف بیش
ــک  ــای کت ــه معن ــط ب ــودک فق ــه ک ــه تنبی ک
زدن، زندانــی کــردن و محــروم ســاختن وی 

ــن  ــه چنی ــی ک ــت؛ در صورت ــش اس از عالیق
نیســت؛ بلکــه بــه تمــام بدرفتاری هایــی کــه 

ــد.  ــه می گوین ــود، تنبی ــودک می ش ــا ک ب
وی ادامــه می دهــد: مقایســه کــردن کــودک 
ــر از  ــی دیگ ــز یک ــاالنش نی ــایر همس ــا س ب
ــب  ــب تخری ــه موج ــت ک ــن تنبیه هاس بدتری

ــد.  ــد ش ــس او خواه اعتمادبه نف
ایــن کارشــناس خانــواده تصریــح کــرد: 
محــروم ســاختن کــودک از محبــت والدیــن 
همچنیــن  و  اشــتباه  انجــام  صــورت  در 
تحقیــر، تخریــب شــخصیت او به ویــژه در 
مقابــل دیگــران، مثــال گفتــن ایــن جمله هــا 
کــه »کاری کــه انجــام دادی احمقانــه بــود« 
یــا »تــو دیوانــه یــا بی عرضــه هســتی«، 

ــد.  ــد ش ــودک خواه ــازی ک ــث لجب باع
زارعــان تاکیــد کــرد: هیــچ گاه کــودک خــود را 
هنــگام انجــام اشــتباه بــا جمله هایــی نظیــر 
ــه  ــم«، »دیگ ــا می کن ــان ره ــو را در خیاب »ت
دوســتت نــدارم« یــا »بــا وجــود تــو دیگــر در 
ایــن خانــه نمی مانــم«، تهدیــد نکنیــد؛ زیــرا 
ــه  موجــب ایجــاد مشــکالت دیگــری از جمل

شــب ادراری یــا لکنــت زبــان خواهــد شــد.
 رفتار منطقی والدین با کودکان

محمدرضــا حســینی، روان شــناس کــودک در 

ایــن رابطــه اظهــار کــرد: هنــگام انجــام عمــل 
ناپســند از ســوی کــودکان، واکنش هــای 
ــازی  ــبب لجب ــد س ــن می توان ــدید والدی ش
کــودک و اصــرار وی بــه انجــام آن کار شــود.
رفتارهایــی همچــون  تصریــح کــرد:   وی 
تهدیــد کــردن، فریــاد  زدن، ترســاندن، کتــک 
زدن، بــه کار بــردن اصطالحــات زشــت، نه تنهــا 
ســبب تحقیــر کــودک می شــود، بلکــه وی را 
در خفــا  و می توانــد  خشــمگین می کنــد 
ــواده  آن کار را تکــرار  ــه دور از چشــم خان و  ب

ــد. کن
 محروم کردن از بازی های مورد 

عالقه
ــورت  ــن در ص ــرد: والدی ــد ک ــینی تأکی حس
انجــام عمــل ناپســند از ســوی کــودک ابتــدا 
بــا فرزنــد خــود از عواقــب آن کار بــا مالیمــت 
ــد کــه در  ــد و بگوین ــت کنن و قاطعیــت صحب

ــد کــرد. صــورت تکــرار، او را تنبیــه خواهن
ــد  ــودک نبای ــه ک ــرد: تنبی ــان ک وی خاطرنش
جســمی یــا روانــی و بــه صــورت تهدیــد 
باشــد؛ بلکــه بایــد وی را از مــوارد مــورد 
عالقــه اش همچــون تماشــای تلویزیــون، 
ــارک  ــی و پ ــه میهمان ــردن ب ــردن، ب ــازی ک ب

محــروم کننــد.

کــودکان  روان شناســی  کارشــناس  ایــن 
و  شــدت  نــوع،  میــزان،  کــرد:  تصریــح 
مدت زمــان محــروم کــردن کــودک بایــد 
متناســب بــا عملکــرد وی و بــا مشــورت 
روان شــناس کــودک طبقه بنــدی شــود و 

صــورت بگیــرد.
 از تشویق کودکان غافل نشوید

کــرد:  خاطرنشــان  روان شــناس  ایــن 
می تــوان بــرای تنبیــه  کــودکان از جایگزیــن 
کــردن رفتــار درســت بــه جــای رفتــار اشــتباه 
ــه  ــودک ب ــه ک ــی ک ــرد و هنگام ــتفاده ک اس
جــای کار اشــتباه کار درســت را انجــام داد، او 

ــزه داد. ــه او جای ــرد و ب ــویق ک را تش
حســینی اظهــار کــرد: در بســیاری از جوامــع 
ــردن  ــه ک ــی تنبی ــه معن ــت ب ــم و تربی تعلی
اســت؛ در حالــی کــه ایــن امــر کار اشــتباهی 
اســت و  والدیــن بایــد رفتــار درســت را 
ــه  ــا اینک ــد ت ــوزش بدهن ــان آم ــه فرزندش ب
بخواهنــد بــا آزار و اذیــت بدنــی و زبانــی 
ــد. ــان کنن ــار اشتباهش ــه رفت ــا را متوج آن ه

وی ادامــه داد: بعضــی از پــدر و مادرهــا 
آخریــن راه چــاره را در تربیــت فرزنــدان، 
تنبیــه بدنــی می داننــد؛ امــا بــه جــای اعمــال 
خشــونت، راه بهتــری هــم می تــوان پیــدا 
كــرد؛ چــون تنبیــه بدنــی آثــار ناخوشــایندی در 
ــد  ــه جــای خواه ــودکان ب ــه ک ــار و روحی رفت

ــت. گذاش
 آموزش همراه با رشد و تکامل

ایــن روان شــناس  افــزود: اگــر کودکــی 
کاری ناشایســت انجــام داد، بــه جــای تنبیــه 
ــد حــق  ــازات خاصــی مانن ــد امتی ــی، بای بدن
تماشــای تلویزیــون و بازی هــای کامپیوتــری 

ــد. ــلب کنن و ... را از او س
حســینی بــا بیــان اینکــه تنبیــه زیــاد نتیجــه 
ــا  ــه ب ــی ك ــرد: كودكان ــد ک ــس دارد، تاکی عک
تنبیــه بــزرگ شــده اند كمتــر رفتــار درســت و 
نادرســت را از هــم تشــخیص داده و در غیاب 
والدیــن خــود بیشــتر از ســایر کــودکان 

ــد. ــام می دهن ــت انج ــای نادرس رفتاره
وظایــف  از  یکــی  آمــوزش،  گفــت:  وی 
والدیــن اســت. آموزشــی کــه همــراه بــا 
رشــد و تکامــل باشــد، از اهمیــت بیشــتری 

برخــوردار اســت.
 خشونت ممنوع

کارشــناس  جعفــری،  حجت االســالم 
ــگار  ــا خبرن ــو ب ــی، در گفت وگ ــائل تربیت مس
ــه  ــه کــودکان ب ــه اینکــه تنبی ــا اشــاره ب ــا ب م
و  می شــود  توصیــه  محرومیــت  صــورت 
ــت:  ــد، گف ــونت باش ــکل خش ــه ش ــد ب نبای
بچــه ای کــه نافرمانــی کــرده، امــا شــلوغ کاری 
نمی کنــد بایــد او را از چیزهایــی کــه دوســت 

ــرد. ــروم ک دارد، مح
ــه  ــد ب ــت بای ــه داد: محرومی ــری ادام  جعف
ــد  ــام می ده ــودک انج ــه ک ــبت کاری ک نس
صــورت گیــرد؛ منتهــی بهتــر اســت با تشــویق 
کار درســت همــراه باشــد؛ بــه عنــوان نمونــه 
ــه  ــک تنبی ــرای پیشــرفت او از تشــویق و ی ب
اســتفاده کــرد و در ایــن صــورت محرومیــت 
می توانــد یــک جایگزیــن مناســب بــرای 

ــه شــمار رود. ــی کــودک ب تنبیــه بدن
 مسئولیت را از کودکان نگیرید

ــرای  ــزود:  ب ــی اف  کارشــناس مســائل تربیت
تنبیــه کــودک نبایــد مســئولیت را از او ســلب 
کــرد؛ زیــرا بــا ایــن کار او یــاد می گیــرد 
بــرای فــرار از مســئولیت خــود، کار بــدی 
ــه شــود و در حیــن آن  ــا تنبی انجــام دهــد ت
اســتراحت کنــد کــه موجــب می شــود او 

ــد. ــار آی ــئولیت ب ــل و بی مس تنب
 وی تصریــح کــرد: تنبیــه کــودک، امــری 
ضــروری اســت؛ امــا نبایــد بــا خشــونت و بــه 
صــورت ضــرب و شــتم انجــام گیــرد و بــرای 
ایــن کار بایــد بــه ســن و توانایــی جســمی و 
ــل  ــه دلی ــی کــودک توجــه کــرد و او را ب ذهن

ــه نکــرد. ــدارد، تنبی کاری کــه درک آن را ن
حجت االســالم جعفــری خاطرنشــان کــرد: 
اســتفاده از کالس هــای آموزشــی و کتاب هــای 
خــوب فرزندپــروری، بــدون شــک راهکارهــای 
والدیــن  روی  پیــش  را  متفاوتــی  و  موثــر 

می گــذارد. 

 طعم تلخ تنبیه
شــاید بســیاری از مــا هنــوز طعــم تلــخ 
ــن  ــیم. ای ــته باش ــر داش ــه خاط ــه را ب تنبی
ــن  ــی والدی ــده برخ ــث ش ــایندی باع ناخوش
بــا هــر گونــه تنبیــه مخالــف و برخــی دیگــر 
ــه  ــال تنبی ــند و از اعم ــق باش ــان مواف همچن
فیزیکــی یــا کالمــی اجتنــاب نکننــد. برخــی 
والدیــن، حتــی بــدون دلیــل یــا بــرای خالــی 
کــردن خشــم خــود، کــودک را مــورد تهاجــم 
قــرار می دهنــد. پرداختــن چرایــی ایــن نــوع 

ــه بررســی دیگــری دارد. ــاز ب ــار نی رفت

،،
كودكانــی كــه بــا تنبیــه بــزرگ شــده اند 
را  نادرســت  و  درســت  رفتــار  كمتــر 
غیــاب  در  و  داده  تشــخیص  هــم  از 
والدیــن خــود بیشــتر از ســایر کــودکان 
می دهنــد انجــام  نادرســت  رفتارهــای 

کیمیای وطن بررسی کرد:

طعم تلخ تنبیه کودک
آثار جبران ناپذیر تنبیه بدنی در کودکان
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چرا گوشت خوک حرام است؟
ــه  ــت ک ــی اس ــوک، موضوع ــت خ ــودن گوش ــرام ب ح
امــروزه در بعضــی کشــورها مــورد توجــه قــرار نمی گیــرد 
و درنتیجــه پیامدهایــی شــامل حــال اســتفاده کنندگان 
از آن می شــود. امــام صــادق)ع( در حدیثــی بــه علــت 

حــرام بــودن گوشــت خــوک اشــاره می کننــد.
ــه آن هــا امــر  ــد در دیــن اســام ب قوانینــی کــه خداون
فرمــوده اســت هــر کــدام دارای علــل متفاوتــی اســت 
کــه شــاید بســیاری از انســان ها از آن هــا بی خبــر 
باشــند و بــه همیــن دلیــل کورکورانــه بــه مخالفــت بــا 
ــائلی  ــی از مس ــال یک ــوان مث ــه عن ــد؛ ب ــا بپردازن آن ه
کــه خداونــد در قــرآن بــر آن تأکیــد کــرده حــرام بــودن 
گوشــت خــوک بــرای مســلمانان اســت کــه متأســفانه 
بــه دلیــل بی اطاعــی و ناآگاهــی غیرمســلمانان از 
دالیــل ایــن حکــم، اســتفاده از گوشــت خــوک در میان 
ــت  ــتی عل ــه راس ــا ب ــت؛ ام ــی اس ــری بدیه ــا ام آن ه
حــرام بــودن گوشــت خــوک چیســت و پافشــاری بــر 

ــی دارد؟ ــی در پ اســتفاده از آن چــه عواقب
ــه  ــردی ک ــوال ف ــه س ــخ ب ــادق)ع( در پاس ــام ص  ام
علــت حــرام بــودن گوشــت خــوک را از حضــرت 
جویــا شــده بــود، فرمودنــد: خداونــد تبــارک و تعالــی 
چیــزی را حــال و چیــزی را حــرام نکــرد مگــر بــرای 
ــل  ــر می ــا ب ــه بن ــه آنک ــردم؛ ن ــح خــود م ــظ مصال حف
ــه  ــرده و ب ــال ک ــزی آن را ح ــه چی ــبت ب ــود نس خ
ــه امــری آن را حــرام  ــی خــود نســبت ب ــل بی میل دلی
 کنــد؛ زیــرا خداونــد کــه خالــق بندگانــش اســت 
ــم و روح  ــوام جس ــبب ق ــزی س ــه چی ــد چ و می دان
بنــده می شــود، لــذا آن هــا را حــال کــرده و همچنیــن 
می دانــد چــه چیــزی بــرای روح و جســم انســان ضــرر 
دارد کــه آن هــا را حــرام کــرده اســت؛ بــه عنــوان مثــال 
گوشــت خــوک را حــرام کــرده؛ زیــرا ســبب بی غیرتــی 
ــراب را  ــود و ش ــاق می ش ــاد اخ ــی و فس و بی تعصب
 حــرام کــرد؛ زیــرا شــراب خواری موجــب ارتعــاش 
ــردی را از  ــروت و جوانم ــود و م ــدن می ش ــرزش ب و ل
شــخص زائــل می کنــد و شــخص مشــروب خوار را 
 بــه تمــام امــور زشــت و قبیــح از قبیــل زنــا بــا محــارم 
و آدم کشــی و هــر فتنــه ای می کشــاند. ) تفســیر 

جامــع جلــد 2، صفحــه 156(
همچنیــن امــام رضــا)ع( در حدیثــی فرمودنــد: خداوند 
ــب  ــوان مهی ــون حی ــرد؛ چ ــرام ک ــوک را ح ــوردن خ  خ
و زشــت صورتی اســت. خــدا آن را بــرای پنــد و عبــرت 
ــده و اینکــه بترســند از شــهوترانی  ــق آفری ــن خل گرفت
ــه  ــود ک ــن می ش ــب ای ــرا موج ــاری؛ زی ــد و ب و بی بن
ــان  ــری را از ایش ــای بش ــورت زیب ــی ص ــدای تعال خ
ــه  ــد و این گون ــل کن ــه صــورت خــوک تبدی ــه و ب گرفت
ــرار داد  ــن بشــر ق مســخ شــوند. خــدا خــوک را در بی
تــا دلیلــی بــرای گذشــتگانی باشــد کــه بــه ایــن 
شــکل درآمــده بودنــد. علــت دیگــر حــرام بــودن 
گوشــت خــوک ایــن اســت کــه خوراکــش پلیدتریــن 
مفاســد  همچنیــن  کثافت هاســت؛  کثیف تریــن  و 
و زیان هــای بســیاری کــه در خــون آن وجــود دارد. 
)وسائل الشــیعه، جلــد16، ص 378، بــاب اطعمــه( 

جهــان نیــوز

گردشگری
 مشاور گردشگری شهردار کرمان 

خبر داد:
مجموعه مدیریتی شهر کرمان 

درصدد ایجاد زیرساخت های 
صنعت گردشگری

مشــاور گردشــگری شــهردار کرمــان گفــت: مجموعــه 
مدیریتــی شــهر کرمــان بــا اجــرای پروژه هــای خــرد و 
کان عمرانــی درصــدد فراهــم کــردن زیرســاخت های 

صنعــت گردشــگری در کرمــان اســت.
ــیدن  ــتای رس ــرد: در راس ــار ک ــت اظه ــوذر نیک بخ اب
ــر محــور گردشــگری  ــان ب ــه چشــم انداز 1۴۰۴ کرم ب
زیباســازی  کرمــان،  شــهردار  دســتور  حســب   و 
و  اقامتــی  اماکــن  اطــراف  بهســازی محوطــه  و 

گرفــت. قــرار  دســتورکار  در  تاریخــی 
نیکبخــت بــا اشــاره بــه آغــاز اجــرای طــرح بهســازی 
و  هتل هــا  مقابــل  ســبز  فضــای  زیباســازی  و 
میهمانســراهای اصلــی و مــورد اســتقبال گردشــگران 
ــه  ــزود: مجموع ــان اف ــهر کرم ــی ش ــی و خارج داخل
مدیریتــی شــهر کرمــان، بــا اجــرای پروژه هــای 
فراهــم کــردن  درصــدد  عمرانــی،  و کان  خــرد 
کرمــان  در  صنعــت گردشــگری  زیرســاخت های 

ــت. اس
وی از اجــرای پــروژه عظیــم بهســازی بافــت تاریخــی 
ــر داد  ــگری« خب ــور گردش ــوان »مح ــا عن ــان ب  کرم
بــازار  بدنه ســازی  و  و تصریــح کــرد: کف ســازی 
ــدان  ــازی می ــی، بدنه س ــو حیات ــه بان ــت مدرس مرم
شــهدا، بهســازی میــدان توحیــد، مرمــت مقبــره 
خواجــه اتابــک، قبــه ســبز، حمــام بــاغ لـــله و ... از 
اقدامــات شــهرداری در حــوزه احیــای بافــت تاریخــی 

ــت. ــگری اس ــت گردش ــعه صنع و توس
 دبیــر و مســئول هماهنگــی کارگــروه گردشــگری 
و تســهیات ســفر شــهرداری بــا اشــاره بــه ضــرورت 
ایــن  بــرای توســعه  وجــود زیرســاخت های الزم 
صنعــت تاکیــد کــرد: بهســازی و زیباســازی محوطــه 
ایجــاد  اقامتــی و گردشــگری و  اماکــن  اطــراف 
ــد  ــد مانن ــای تفریحــی و و گردشــگری جدی جاذبه ه
ــتان  ــه و بوس ــتان جبلی ــم، بوس ــگل قائ ــه جن دریاچ
ــی  ــی و خارج ــگران داخل ــیر گردش ــت در مس طبیع
ــران  ــه مدی ــان و مجموع ــهردار کرم ــه ش ــانه توج نش
ــت. ــگری اس ــاد گردش ــه ابع ــه هم ــان ب ــراه ایش هم

ــهرداری  ــه ش ــه مجموع ــر از توج ــا تقدی ــت ب نیکبخ
ــا  ــرد: ب ــح ک ــگری تصری ــت گردش ــه صنع ــان ب کرم
ــه  ــی ب ــفرهای خارج ــم س ــش حج ــه افزای ــه ب توج
اســتان و بــه تبــع آن اســتقبال بیــش از پیــش 
مســافران و گردشــگران داخلــی و خارجــی از مراکــز 
اقامتــی و گردشــگری شــهر کرمــان، زیباســازی 
ــه  ــت کار مجموع ــق در اولوی ــن مناط ــازی ای و بهس
ــت. مهــر ــه اس ــرار گرفت ــان ق ــهری کرم ــت ش مدیری

دنیــای امــروز، دنیــای حرکت بــه ســمت تکنولوژی 
اســت و تمامــی ملزومــات زندگــی انســان امــروزی 
ــز از  ــد. ســفر نی ــت می کن ــن ســو حرک ــه ای ــز ب نی
جملــه ایــن ملزومــات از گذشــته تاکنــون بــوده کــه 
طــی چنــد ســال اخیــر و بــا قرارگیــری در جریــان 
ــی در  ــب  توجه ــوالت جال ــار تح ــم دچ دیجیتالیس

ــون شــده اســت.  ــای گوناگ حوزه ه
ایــن جریــان اگرچــه در ابتــدا بــا مقاومت هایــی از 
ــوده و  ــه ب ــا مواج ــه و تقاض ــان عرض ــوی صاحب س
کمــاکان نیــز بــا ایــن چالــش دســت  بــه  گریبــان 
ــاز هــم توانســته در ســطحی وســیع  ــا ب اســت، ام
بــا اقبــال عمومــی مواجــه شــود؛ بــه طــوری 
در  خدمات رســانی  دیجیتالیســم،  امــروزه  کــه 
ــه  ــف ســفر از حمــل  و  نقــل گرفت حوزه هــای مختل
تــا اقامــت و پذیرایــی را در ســطح بین الملــل 

ــت. ــرده اس ــان ک آس
عنــوان  بــا  آن  از  کــه  ســفر  در  دیجیتالیســم 
ــه  ــاد می شــود ب ــز ی »گردشــگری الکترونیــک« نی
تمامــی فعالیت هایــی گفتــه می شــود کــه در بســتر 
اطاعــات  فناوری هــای  از  اســتفاده  و  اینترنــت 
شــکل گرفتــه و روز بــه روز در حــال ارتقــا و پیشــرفت 
ــت  ــن صنع ــاالن ای ــه فع ــه ب ــی ک ــتند؛ اقدام هس
ــا بتواننــد ســطح خدمات رســانی  کمــک می کنــد ت
چــون  حوزه هایــی  در  را  خــود  تاثیرگــذاری  و 
الکترونیــک،  مدیریــت  الکترونیــک،  بازاریابــی 

ــر  ــد و بازنش ــک و تولی ــروش الکترونی ــد و ف خری
ــند.  ــا بخش ــف ارتق ــای مختل ــات در فرمت ه اطاع
ایــران  در  گردشــگری  صنعــت  روزهــا  ایــن 
نیــز بــا دنیــای دیجیتــال و فضــای ســایبری 
آمیختــه اســت تــا از امکانــات قابــل ارائــه در 
ــطح  ــای س ــود و ارتق ــرای بهب ــازی ب ــای مج فض
ــواع  ــی ان ــرد؛ طراح ــره بب ــود به ــانی خ خدمات رس
ــن                                            ــا بخشــی از ای اپلیکیشــن های حــوزه ســفر تنه

 . ســت لیت ها فعا

ــوع خدمــات در عرصــه گردشــگری الکترونیــک  تن
را می تــوان از مهم تریــن معیارهــای پیشــگامی 
دســت اندرکاران و فعــاالن ایــن حــوزه در ایــن 
ــه تســهیل  ــه  رشــد دانســت ک ــی و رو ب ــازار رقابت ب

و تســریع در امــر خدمات رســانی کیفــی را رویکــرد 
خــود بــرای جــذب هــر چــه بیشــتر مشــتری قــرار 
می دهنــد؛ امــری کــه نیازمنــد ارتقــای ســطح 
بیشــتر  در  دیجیتالــی  بازاریابــی  مهارت هــای 
ــه حــوزه ســفر و گردشــگری  زمینه هــای وابســته ب
ــاالن گردشــگری کشــور  ــام فع ــن رو تم اســت.از ای
ــه  ــه روز نگ ــی ب ــازار رقابت ــن ب ــود را در ای ــد خ بای

ــد.  دارن
ــان  ــازی صاحب ــم، فرهنگ س ــن مه ــرط ای پیش ش
توســعه گردشــگری  اهمیــت  دربــاره  خدمــات 
ــگران از  ــازی گردش ــو و آگاه س ــک از یکس الکترونی
ــن  ــده در ای ــات ارائه ش ــدی از خدم ــای بهره من مزای

ــر اســت.  عرصــه از ســوی دیگ
ــال  ــی دیجیت ــت بازاریاب ــه تقوی ــت ک ــح اس پرواض
بــرای  فرهنگ ســازی  و  عرصــه گردشــگری  در 
بــه  کوتاه مــدت  در  آن،  خدمــات  از  بهره گیــری 
ــه حداقــل رســاندن واســطه ها منجــر  ــا ب حــذف ی
شــده و باعــث شــکل گیری ارتبــاط مســتقیم میــان 
صاحبــان عرضــه و تقاضــا می شــود کــه ایــن خــود 
ــه نفــع هــر دو طــرف خواهــد بــود  از نظــر مالــی ب
ــز کمــک  ــان نی ــت زم ــه مدیری ــر ب و از ســوی دیگ

می کنــد. 
همچنیــن بایــد توجــه داشــت عــاوه  بــر واحدهــای 
خدمات رســان، موسســات فرهنگــی مرتبــط بــا 
حــوزه ســفر همچــون شــرکت های پژوهشــی، 

عرصــه  در  فعــال  اطاع رســانی  و   مطالعاتــی 
گردشــگری نیــز بایــد در ایــن حــوزه و در ســطحی 
فراگیــر فعالیــت کننــد؛ چــرا کــه الزمــه رونــق 
ــا  ــاره جاذبه ه ــه درب ــانی بهین ــگری اطاع رس گردش
و معرفــی امکانــات و زیرســاخت های موجــود یــک 
مقصــد اســت.در بحــث اطاع رســانی بی شــک 
ــد  ــطح کان نیازمن ــگری در س ــد گردش ــر مقص ه
ــرای  برخــورداری از یــک فضــای مجــازی جامــع ب
معرفــی هــر آن چیــزی اســت کــه بــرای عرضــه بــه 
ــانی  ــد؛ از اطاع رس ــه ده ــد ارائ ــان می توان متقاضی
مقاصــد ســفر و اماکــن گردشــگری گرفتــه تــا 
خدمــات مرتبــط بــا خریــد تــور، اقامــت، ســوغات 
و… . بالطبــع در چنیــن فضایــی اســت کــه نیازهای 
ــط و  ــای مرتب ــات در حوزه ه ــن خدم ــان ای متقاضی
مــورد عاقــه  آنــان پاســخ داده شــده و بــه عنــوان 
ــرای عرضــه و تقاضــا مطــرح  پایلوتــی مشــخص ب

ــزی  ــا برنامه ری ــه ب ــدام چنانچ ــن اق ــود. ای می ش
بین المللــی  نــگاه  بــا  و  هدفمنــد  و  مشــخص 
صــورت گیــرد، قطعــا بــه رونــق گردشــگری، به ویــژه 
ــی و  ــگر و درآمدزای ــش ورود گردش ــث افزای در بح

ــد.  ــد ش ــر خواه ــق منج ارزآوری از آن طری
در  دیجیتالــی شــدن خدمات رســانی  بی شــک 
عرصــه گردشــگری ایــران بــه مفهــوم واقعــی و بــه 
کوتاه مــدت  در  جهانــی  پیشــرفت های  مــوازات 
و  جامــع  مطالعــه  نیازمنــد  و  نیســت  ممکــن 
برنامه ریــزی بلندمــدت و بازنگــری در عملکــرد 
ــه  ــان در عرص ــای خدمات رس ــک از حوزه ه ــر ی ه
ــی  ــطح کم ــای س ــا ارتق ــا ب ــت ت ــگری اس گردش
بتــوان  الکترونیــک  خدمات رســانی  کیفــی  و 
متقاضیــان را بــه ســوی بهره گیــری از خدمــات 
ــرد. دنیــای  ــت ک ــگری هدای ــاخه از گردش ــن ش ای

اقتصــاد

ایران چطور باید از گردشگری 
الکترونیکی بهره گیرد؟

مســاجد  فرهنگی هنــری  کانون هــای  مســئول 
ــاه  ــه 31 مردادم ــان اینک ــا بی ــاری ب ــال و بختی چهارمح
قرآنــی  ثبت نــام جشــنواره  جــاری آخریــن مهلــت 
ایــن  برگــزاری  زمــان  اســت گفــت:  »مدهامتــان« 
ــاری  ــال ج ــر س ــت 28 مه ــهریور لغای ــنواره از 1۰ ش جش

تعییــن شــده اســت.
یوســفی، مســئول کانون هــای  مــراد  حجت االســام 
فرهنگی هنــری مســاجد چهارمحــال و بختیــاری دیــروز 
ــزء،  ــظ 2۰ ج ــظ کل، حف ــق(، حف ــت )تحقی ــت: قرائ گف
اذان و ترتیــل از جملــه رشــته های جشــنواره قرآنــی 

ــت. ــان« اس »مدهامت
 وی افــزود: شناســایی و ارتقــای ســطح اطاعات عمومی 
ــگ  ــرآن و فرهن ــه ق ــد ب ــان عاقه من ــی جوان و تخصص

ــا در  ــای کانون ه ــاط تر اعض ــور پرنش ــام، حض ــی اس غن
فعالیت هــای قرآنــی ملــی و بین المللــی، کشــف و 
شناســایی اســتعدادهای برتــر قرآنــی فعــال کانون هــای 
فرهنگــی و هنــری مســاجد کشــور در قالــب ایجــاد 
رقابــت ســالم و ترغیــب و تشــویق مدیــران کانون هــا بــه 
کشــف اســتعدادهای محلــی و منطقــه ای فعــال در امــور 
قرآنــی از جملــه اهــداف برگــزاری دوازدهمیــن جشــنواره 

ــان« اســت.    ــی »مدهامت ــزرگ قرآن ب
ــاه  ــه 31 مردادم ــان اینک ــا بی ــفی ب ــام یوس حجت االس
قرآنــی  ثبت نــام جشــنواره  جــاری آخریــن مهلــت 
ایــن  برگــزاری  »مدهامتــان« اســت، گفــت: زمــان 
ــاری  ــال ج ــر س ــت 28 مه ــهریور لغای ــنواره از 1۰ ش جش

تعییــن شــده اســت. شبســتان

 11 از وجــود  تفــت  اوقــاف شهرســتان  اداره  رئیــس 
ــع  ــه ثبت شــده در ســامانه جام ــه متبرک ــزاده و بقع امام
بقــاع و امامــزادگان اوقــاف در شهرســتان تفت خبــر داد و 
گفــت: مقبــره 1۰ مــورد از ایــن امامــزادگان شــامل »ســید 
ــخ«، »ســید محمــد رشــکوئیه«،  ــی ب ــن مجتب نظام الدی
ــز«،  ــم گاری ــید ابراهی ــاد«، »س ــم علی آب ــید ابراهی »س
»ســید اســماعیل ســعیدآباد«، »پیــر بــر حــق ســانیج«، 
ــن  ــی ب ــاد«، »عل ــب نصرآب »ســید ابوالقاســم عبدالمطل
عبــدهللا جعفــر طیــار بنــاد کــوک«، »شــیخ علــی بنیمــان 
ــد« و »ســید جال الدیــن ســخوید« در مناطــق  بیداخوی
ــش  ــی خان ــورد آن شــامل »بی ب ــت و 1 م روســتایی تف

بیگــم« در شــهر تفــت قــرار دارد.
حجت االســام محمدعلــی فــاح خاطرنشــان کــرد: اداره 

و مدیریــت امامــزادگان از طریــق هیئــت امنــاء منصــوب 
اداره اوقــاف و امــور خیریــه بــه صــورت تشــکیل جلســات 
منظــم صــورت می گیــرد کــه برنامه هــای امامــزادگان در 

دو بخــش عمرانــی و فرهنگــی انجــام می شــود.
وی افــزود: برنامه هــای عمرانــی امامــزادگان بایــد طبــق 
ــا و مراســم  ــاله و برنامه ه ــع مصــوب 1۰۰ س ــرح جام ط
مذهبــی و فرهنگــی بایــد توســط مرکــز فرهنگــی و قرآنی 
امامــزادگان کــه متشــکل از 5 نفــر از افــراد فرهیختــه هــر 

منطقــه اســت، انجــام شــود.
ــع 1۰۰  ــرح جام ــدف از ط ــت ه ــاف تف ــس اداره اوق رئی
ســاله امامــزادگان را جلوگیــری از اعمــال نظــر شــخصی 
ــردی  ــایق ف ــال س ــی و  اعم ــاز غیرقانون ــاخت و س س

ــا ــت. ایرن دانس

 تمدید مهلت ثبت نام جشنواره قرآنی »مدهامتان« 
در چهارمحال و بختیاری

 اجرای طرح جامع 100 ساله 
برای امامزادگان و بقاع متبرکه تفت

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانــم / آقــا محمــود پارســادارای شــماره 
ــه  ــت ب ــرح دادخواس ــه ش ــنامه 2618 ب شناس
درخواســت  شــورا  ایــن  از   692/96 کاســه 
گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
داده کــه شــادروان ســیما زردشــتیان     بــه 
در  تاریــخ9۴/11/2  در  شــماره شناســنامه 8۰ 
اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثه 
آنمرحــوم منحصــر اســت بــه3 پســر و 1 دختــر  
ــی  ــد متوف ــا ش ش 2618 فرزن ــود پارس محم
فرزنــد   1591 ش  ش  پارســا  ســیروس   -2
 15199 ش  ش  پارســا  ســیمین  متوفــی3- 
فرزنــد متوفــی۴- ســروش پارســا ش ش 
118۴ فرزنــد متوفــی اینــک بــا انجام تشــریفات 
ــت  ــک نوب ــور را در ی ــت مزب ــی درخواس مقدمات
آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد 
و یــا وصیتنامــه ای از متوفــی نــزد او مــی باشــد 
ظــرف یــک مــاه از تاریــخ نشــر آگهــی بــه ایــن 
ــا انقضــای  شــورا تحویــل دارد ، بدیهــی اســت ب
ــادر  ــت ص ــار وراث ــی انحص ــرر گواه ــت مق مهل

ــد شــد .   خواه
 م الــف 13163 رئیــس شــعبه 5۴ مجتمــع 

ــان ــاف اصفه ــل اخت ــورای ح ــماره 3 ش ش

دادنامه
کاســه پرونــده : 1132/95 شــماره  دادنامــه 
: .......... مــورخ ................مرجــع رســیدگی 
ــان  ــاف  خواه ــل اخت ــورای ح ــعبه 18 ش : ش
ســلمان  عمــو تقــی ورنوســفادرانی  نشــانی 
اصفهــان  محمــود آبــاد  خ 18 ســنگبری فیــروز 
وکیــل : خانــم لیــا  مختــاری  فــرد نشــانی اص 
خ شــهید نیکبخــت  غربــی ســاختمان  مدیــران 
واحــد ۴۰2     خوانــده آقــای غامرضــا مختــاری  
ــه  ــول المــکان خواســته : مطالب نشــانی  مجه

ــده  ــات پرون ــه محتوی ــت ب ــا عنای ــکار : ب گردش
و اخــذ نظریــه مشــورتی اعضــا شــورا ختــم 
ــادرت  ــی مب ــرح آت ــه ش ــام و ب ــیدگی را اع رس
بــه صــدور رای مــی  نمایــد رای قاضــی شــورای 
حــل اختــاف  در خصــوص دادخواســت آقــای 
ســلمان  عمــو تقــی ورنوســفادرانی بــه طرفیــت 
آقــای غامرضــا  مختــاری بــه خواســته مطالبــه 
مبلــغ 37۰۰۰۰۰۰ ریــال وجــه 3 فقــره  چــک بــه 
مــورخ   231۰83 ریــال   12۰۰۰۰۰۰ شــماره های 
مــورخ   231۰8۴ ریــال   12۰۰۰۰۰۰ و   89/2/31
مــورخ   231۰85 ریــال   13۰۰۰۰۰۰ و   89/3/31
89/۴/31 عهــده بانــک ملــی ایــران  بــه انصمــام 
ــه  ــا توج ــه  ب ــر تادی ــی و تاخی ــارات دادرس خس
ــول  ــه اص ــی  و ماحظ ــت تقدیم ــه دادخواس ب
ــاغ  ــا اب ــده  ب مســتندات  دعــوی و اینکــه خوان
قانونــی  وقــت و نتظــار کافــی  در جلســه شــورا 
ــتندات   ــوی مس ــال  دع ــده و در قب ــر نش حاض
ــل  ــه عم ــی ب ــراد و تکذیب ــان  ای ــرازی  خواه اب
ابــرازی  نیــز حکایــت  نیــاورده  و مســتندا 
از  اشــتغال ذمــه خوانــده  بــه خواهــان را 
ــن  ــذا  ضم ــی ه ــد  عل ــی کن ــت م حکای

ثابــت دانســتن  دعــوی بــه اســتناد  مــواد 
198و519و522 قانــون آئیــن دادرســی مدنــی  و 
مــواد 315و31۰و3۰9و3۰7 و 2۴9  قانون  تجارت 
ــت   ــه پرداخ ــده  ب ــت خوان ــه محکومی ــم ب حک
مبلــغ 37۰۰۰۰۰۰ ریــال  بــه عنــوان اصــل خواســته 
خســارت  عنــوان  بــه   1915۰۰۰ پرداخــت   و 
دادرســی و حــق الوکالــه وکیــل  و پرداخــت 
ــید   ــر رس ــخ س ــه  از تاری ــر تادی ــارت تاخی خس
چک هــا   لغایــت زمــان  وصــول ایصــال  آن 
طبــق شــاخص بانــک مرکــزی در حــق خواهــان  
صــادر و اعــام مــی گــردد رای صــادره غیابــی  و 
ــی  ــل واخواه ــاغ قاب ــس از اب ــرف 2۰ روز  پ ظ
در ایــن شــعبه  خواهــد بــود . و پــس از مهلــت 
واخواهــی  ظــرف بیســت  روز قابــل تجدیــد نظــر 
 خواهــی  در محاکــم  عمومــی حقوقــی اصفهــان

 می باشد   .
م الــف 12۰73 قاضــی شــعبه 18 شــورای حــل 

اختــاف  اصفهــان 

آگهی مزایده 
ــن در  ــتری نایی ــی دادگس ــکام مدن ــرای اح اج
نظــر دارد در راســتای نیابــت  واصلــه  از اجــرای  
احــکام  شــعبه اول داگاه  عمومــی حقوقــی 
اسامشــهر یکدســتگاه  خــودرو  کامیونــت  بــاری 
فلــزی جــک ســفید  رنــگ  بــه شــماره انتظامــی 
973ع61 ایــران 85 مــدل 2۰15 متعلــق  بــه 
آقایــان  حامــد اردوخانــی  ) مالــک  پنــج دانــگ 
( و رضــا براهوئــی دو مکــی  ) مالــک  یک دانگ 
را در پرونــده کاســه  95۰33۰ حقوقــی  اجرائــی  
ــی  و  ــد اردوخان ــای حام ــت آق ــه درخواس ــه ب ک
ــل  مالکیــت  مشــاعی دســتور فــروش آن  بدلی
صــادر گردیــده  را از طریــق مزایــده حضــوری  و 
بــا قیمــت پایــه کارشناســی بــه فــروش  برســاند 
لــذا متقاضیــان  خریــد مــی تواننــد  در روز 
ــح  در  ــاعت 1۰ صب ــه 96/6/6 س ــنبه مورخ دوش
محــل اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری ناییــن 
حاضــر  و در جلســه مزایــده شــرکت نماینــد  
برنــده مزایــده کســی اســت کــه باالتریــن 
ــده  ــده مزای ــا برن ــد ضمن ــغ را پیشــنهاد نمای مبل
ــی را  ــه کارشناس ــغ پای ــد  مبل ــتی 1۰ درص بایس
قبــل از جلســه  پرداخــت و بــا در دســت داشــتن 
فیــش  مذکــور  در جلســه شــرکت نماینــد  برنده 
ــی  وجــه پیشــنهادی  را  ــده بایســتی  مابق مزای
قبــل از یــک مــاه  از تاریــخ مزایــده  بــه حســاب 
ســپرده دادگســتری ناییــن واریــز نمایــد حضــور 
ــوده  و  ــی ب ــه الزام ــد در جلس ــان  خری متقاضی
ــل از انجــام  ــج روز  قب ــد پن ــی توانن ــن  م طالبی
مزایــده  از خــودرو  مذکــور  در نائیــن  پارکینــگ  
ــد  ــد نماین ــری (  بازدی ــت کب ــهرداری ) بهش ش
ــن   ــتری نایی ــپرده دادگس ــاب س ــماره حس ) ش
جهــت واریــز  وجــه 217129۰283۰۰۴ بانــک 

ملــی مرکــزی ناییــن  مــی باشــد 
مشخصات خودرو :

ــاری فلــزی جــک ، ســفید  خــودرو کامیونــت  ب
ــه  ــن  ب ــت 6 ت ــور ، ظرفی ــگ  ، دارای 2 مح رن

شــماره موتــور 89211681 و شــماره شاســی 
8۰۰3395 بــه شــماره انتظامــی 973ع61 ایــران 

ــث ــخص ثال ــه ش ــه نام ــد بیم 85 فاق
نظریــه  طبــق  خــودرو  -------وضعیــت 

کارشــناس 
1-قســمت جلــو خــودرو دارای خوردگــی کــه 
ســینی جلــو و شیشــه جلــو تعویــض شــده 
ــز دارای  ــقف  نی ــاالی س ــه ب ــری از لب و مختص
فــرو رفتگــی  مــی باشــد 2-الســتیکها مناســب 
و بعلــت توقــف طوالنــی مــدت  خــودرو در 
ــور   ــد موت ــدن آن بازدی ــن نش ــگ  و روش پارکین
ــوده و ظاهــر ســالم مــی باشــد  ــر نب امــکان پذی
ــودرو و  ــود خ ــرایط موج ــه ش ــه ب ــا توج ــذا ب ل
ــت  ــن  وضعی ــر گرفت ــدل آن و در نظ ــوع و م ن
بــازار  خریــد و فــروش قیمــت پایــه  کارشناســی 
جهــت شــرکت  در مزایــده  مبلــغ 7۰۰۰۰۰۰۰۰ ریــال 
ــون تومــان مــی باشــد . م  ــاد میلی معــادل هفت

ــف 183 ال
شــعبه اول اجــرای احــکام مدنــی دادگاه عمومــی 

یین  نا

دادنامه 
کاســه پرونــده : 951۴21 شــماره دادنامــه : 
مرجــع   96/3/18 96۰9967963۰۰7۰8مــورخ 
ــاف  ــل اخت ــورای ح ــعبه 33  ش ــیدگی : ش رس
اصفهــان   خواهــان ســعید اســماعیلی  نشــانی 
ــعله     ــرق ش ــه  26 ب ــش کوچ ــش نب اص خ ارت
المــکان  مجهــول  کریمــی  اصغــر  خوانــده 
خواســته : مطالبــه مبلــغ 19768۰۰۰ ریــال بابــت  
الباقــی ثمــن فاکتــور  بــه انضمــام  مطلــق 
خســارات و هزینــه دادرســی و خســارت تاخیــر 
تادیــه   پــس از ارجــاع پرونــده  بــه ایــن شــعبه 
و ثبــت آن بکاســه فــوق و طــی تشــریفات 
ــه مشــورتی اعضــا قاضــی  ــی و اخــذ نظری قانون
ــی  ــرح آت ــام و بش ــیدگی را اع ــم رس ــورا خت ش
ــد رای قاضــی شــورا    ــادرت بصــدور رای منمای مب
ــماعیلی  ــعید اس ــای س ــوی آق ــوص دع در خص
بــه طرفیــت آقــای اصغــر کریمــی بــه خواســته  
ــی  ــت الباق ــال باب ــغ 19768۰۰۰ ری ــه مبل مطالب
ثمــن فاکتــور  بــه انضمــام  مطلــق خســارات  و 
ــا  ــه  ب ــر تادی ــارت تاخی ــی و خس ــه دادرس هزین
عنایــت  بــه محتویــات پرونــده و تصویــر فاکتــور 
مــورخ 95/11/19 و اظهــارات  خواهــان  در جلســه 
ــاغ  ــم اب ــی رغ ــده  عل ــه خوان ــیدگی  و اینک رس
قانونــی  در جلســه حضــور نیافتــه و الیحــه 
ــی  ــارات  شــهود  معرف ــه ننمــوده  و اظه ای  ارائ
ــذا شــورا  شــده  خواهــان در جلســه رســیدگی ل
ــون  ــواد 198و519و 522  قان ــه م ــتناد ب ــا اس ب
ــت  ــر محکومی ــم ب ــی  حک ــن دادرســی  مدن آئی
ــال  ــغ 19768۰۰۰ ری ــت مبل ــه پرداخ ــده  ب خوان
بابــت  الباقــی ثمــن فاکتــور  و مبلــغ 132۴2۰۰  
ــغ 2۴۰۰۰۰  ــی و مبل ــه دادرس ــت هزین ــال باب ری
ــارت  ــی  و خس ــر آگه ــه نش ــت هزین ــال باب ری
تاخیــر تادیــه  از تاریــخ تقدیــم دادخواســت  
ــق  95/11/2۰  لغایــت زمــان  اجــرای حکــم  طب

شــاخص بانــک مرکــزی  در حــق خواهــان  
ــی   ــد رای صــادره غیاب ــی نمای ــام م صــادر و اع
ــل واخواهــی  ــاغ قاب و ظــرف 2۰ روز  پــس از اب
ــت  ــود .و پــس از مهل ــن شــعبه  خواهــد ب در ای
واخواهــی  ظــرف بیســت  روز قابــل تجدیــد نظــر 
 خواهــی  در محاکــم  عمومــی حقوقــی اصفهــان
 مــی باشــد   م الــف 12۰52  اضــی شــورای حــل 

اختــاف  شــعبه 33 حــوزه قضایــی اصفهان 

دادنامه 
کاســه پرونــده : 95129۴ شــماره دادنامــه : 
96۰99767963۰۰21۴ مــورخ 96/1/31 مرجــع 
ــاف  ــل اخت ــورای ح ــعبه 33  ش ــیدگی : ش رس
اصفهــان   خواهــان بانــک ملــت بمدیریــت  
نشــانی  آثــار  فیــض  اخاقــی  آقای هــادی 
اصفهــان  خ شــیخ صــدوق شــمالی  ســاختمان 
ــدا  ــل :آی ــت  وکی ــک مل ــعب بان ــت  ش مدیری
ــان خ  نیکبخــت  مجتمــع اداری   ــادی  اصفه من
نیکبخــت  طبقــه ۴ واحــد 1۰7 خوانــدگان 1- 
ــی 2- علیرضــا شــاطری  ــر شــاطری  مارنان امی
مارنانــی  هــر دو مجهــول المــکان خواســته 
: مطالبــه مبلــغ 85/532/223  ریــال بابــت  
ــی  ــرار داد بانک ــق ق ــدات  طب ــاء تعه ــدم  ایف ع
شــرح  بــه   93/5/22 935791۴6/5۰مــورخ 
ــه   ــر تادی ــارات تاخی ــت و خس ــن  دادخواس مت
ــورخ 93/5/22  ــی م ــرار داد بانک ــای ق ــر مبن ب
ــول   ــت  وص ــت  لغای ــم دادخواس ــخ تقدی از تاری
ــه  روز  ــرخ جریم ــه ن ــا توجــه  ب ــه ب ــوم  ب محک
ــال خســارت  پــس از ارجــاع  شــمار 35۰58 ری
ــه  ــت آن بکاس ــعبه و ثب ــن ش ــه ای ــده  ب پرون
ــه  ــی و اخــذ نظری ــوق و طــی تشــریفات قانون ف
ــیدگی  ــم رس ــورا خت ــی ش ــا قاض ــورتی اعض مش
را اعــام و بشــرح آتــی مبــادرت بصــدور رای 
منمایــد رای قاضــی شــورا در خصــوص  دعــوی 
ــی   ــادی اخاق ــت  آقای ه ــت بمدیری ــک مل بان
فیــض آثــار  بــا وکالــت خانــم آیــدا  منــادی  بــه 
طرفیــت  آقــای امیــر شــاطری  مارنانــی  و آقــا 
ــته   ــه  خواس ــی  ب ــاطری  مارنان ــا ش ی علیرض
بابــت  مطالبــه مبلــغ 85/532/223 ریــال  
ــی  ــرار داد بانک ــق ق ــدات  طب ــاء تعه ــدم  ایف ع
بــه شــرح  مــورخ 93/5/22   935791۴6/5۰
متــن دادخواســت و خســارت تاخیــر تادیــه  بــر 
مبنــای  قــرار داد  بانکــی مــورخ 93/5/22 از 
تاریــخ تقدیــم دادخواســت  لغایــت وصــول  
ــه  روز  ــرخ  جریم ــه ن ــا توجــه  ب ــه ب ــوم ب محک
شــمار 35/۰58 ریــال  و خســارات دادرســی  بــا 
ــر  قــرار  ــده  و تصوی ــات پرون ــه محتوی عنایــت ب
داد مــورخ 93/5/22 و اظهــارات وکیــل خواهــان  
ــی  ــدگان عل ــه خوان ــیدگی و اینک ــه رس در جلس
رغــم  ابــاغ قانونــی  در جلســه  حضــور نیافتــه  و 
الیحــه ای  ارائــه ننمــوده  لــذا  شــورا بــا اســتناد 
بــه مــواد 198و519و522  قانــون آئیــن دادرســی  
ــه  ــدگان ب ــت  خوان ــه محکومی ــم ب ــی حک مدن
نحــو تضامنــی  بــه پرداخــت  مبلــغ 85532223 
ریــال ریــال بابــت اصــل خواســته و مبلــغ 

ادرســی  د  هزینــه  بابــت   ریــال   32233۰۰
و خســارت تاخیــر تادیــه  از تاریــخ تقدیــم 
دادخواســت  )95/1۰/26(  لغایــت اجــرای حکــم  
طبــق قــرار داد  مــورخ 93/5/22 و حــق الوکالــه 
ــان   ــق خواه ــی  در ح ــه قانون ــق تعرف ــل طب وکی
ــی   ــد رای صــادره غیاب صــادر و اعــام  مــی نمای
ــل واخواهــی  ــاغ قاب و ظــرف 2۰ روز  پــس از اب
ــت  ــود .و پــس از مهل ــن شــعبه  خواهــد ب در ای
واخواهــی  ظــرف بیســت  روز قابــل تجدیــد نظــر 
خواهــی  در محاکــم  عمومــی حقوقــی اصفهــان 

مــی باشــد   
م الف 12۰57 

 قاضــی شــورای حــل اختــاف  شــعبه 33 حوزه 
ــی اصفهان قضای

دادنامه 
کاســه پرونــده : 95139۴ شــماره دادنامــه : 
۰۰337-96۰ مــورخ 96/2/3 مرجــع رســیدگی : 
شــعبه 9شــورای حــل اختــاف  خواهــان امیــد 
جمشــیدیان  بنشــانی |: اصفهان خ شــیخ صدوق  
جنوبــی  کوچــه بهمــن پ ۴9   خوانــدگان : 
ــی   ــر عامل ــا مدی ــان  ب ــان پژوه 1- شــرکت پیم
حمیــد محققیــان  فعــا زنــدان مرکــزی 2- 
مجیــد امیــری فعــا مجهــول المــکان خواســته 
ــال  ــون ری ــت میلی ــی و هش ــغ س ــه مبل مطالب
ــق  ــام  مطل ــه انضم ــک ب ــره  چ ــک فق ــت ی باب
بــه  عنایــت  بــا  شــورا  قانونــی   خســارات 
محتویــات پرونــده و اخــذ نظریــه مشــورتی 
اعضــا شــورا ختــم رســیدگی را اعــام و بــه شــرح 
ــد رای  ــی  نمای ــدور رای م ــه ص ــادرت ب ــی مب آت
قاضــی شــورای حــل اختــاف در خصــوص 
دعــوی آقــای امیــد جمشــیدیان  فرزنــد منوچهر  
بــه طرفیــت  شــرکت پیمــان  پژوهــان  بــا مدیــر 
عاملــی  آقــای  حمیــد محققیــان  و آقــای 
ــغ  ــه مبل ــته  مطالب ــه خواس ــری ب ــد  امی مجی
ســی و هشــت میلیــون ریــال  بابــت  وجــه 
یــک فقــره  چــک بــه شــمارته 551272 بــه ســر 
رســید 9۴/12/2 بــه عهــده بانــک ملــت  شــعبه 
خ آپادانــا  بــه انضمــام  مطلــق خســارات  قانونــی   
بــا توجــه بــه اوراق و محتویــات  پرونــده و صــدور 
گواهــی عــدم پرداخــت  از جانــب بانــک محــال 
علیــه و بقــاء اصــول مســتندات در یــد خواهــان  
کــه داللــت بــر بقــا دیــن و اشــتغال ذمــه 
ــوان صــادر  ــده ردیــف اول بعن ــدگان از خوان خوان
کننــده  و خوانــده ردیــف دوم بعنــوان  ظهــر 
ــوان ضامــن  و اســتحقاق خواهــان   نویــس  بعن
در مطالبــه وجــه آنــرا دارد و اینکــه خوانــده ردیف 
اول  ضمــن حضــور  در جلســه و عــدم  دفاعیــات   
ــرده و عــدم  ــب  نامب مســتند و مســتدل  از جان
حضــور  خوانــده ردیــف دوم  در جلســه دادرســی 
و علیرغــم  ابــاغ قانونــی  نشــر آگهــی  و عــدم 
ــه  الیحــه  و دفاعیــه  از جانــب   وصــول هیچگون
خوانــده  ردیــف دوم   لــذا شــورا  دعــوی خواهان 
را مقــرون بــه صحــت تلقــی و مســتندا بــه مــواد 
198و515و  تجــارت   قانــون  2۴9و313و31۰ 

ــر  ــی  حکــم ب ــن دادرســی  مدن ــون آئی 519 قان
محکومیــت  تضامنــی  خوانــدگان  بــه پرداخــت  
مبلــغ ســی و هشــت میلیــون  ریــال  بابــت اصل 
خواســته  و یــک میلیــون  و نهصــد و هفتــاد هزار 
ریــال  بابــت هزینــه دادرســی  و خســارت تاخیــر 
ــوف  ــک موص ــید  چ ــر رس ــخ س ــه  از تاری تادی
9۴/12/2 لغایــت  تاریــخ اجــرای  حکــم در حــق 
ــادره  ــی دارد رای ص ــام م ــادر و اع ــان  ص خواه
نســبت بــه خوانــده ردیــف اول حضــوری و 
نســبت بــه خوانده ردیــف دوم غیابی   محســوب 
ــی  ــل واخواه ــاغ قاب ــس از اب ــرف 2۰ روز  پ ظ
در ایــن شــعبه نســبت بــه خوانــده ردیــف 
ــر  ــد نظ ــل تجدی ــت  روز قاب ــرف بیس دوم  وظ
 خواهــی  در محاکــم  عمومــی حقوقــی اصفهــان

 می باشد   
م الف 12۰۴8 

 قاضــی شــورای حــل اختــاف  شــعبه 9 مجتمع 
شــماره 2 شــورای حــل اختــاف اصفهان

اجرائیه
شماره اجرائیه961۰۴2۰35۰1۰۰163:

شماره پرونده: 9۴۰998۰35۰1۰۰۴72
تاریــخ    9۴۰55۴  : شــعبه  بایگانــی  شــماره 
لــه  محکــوم  مشــخصات  تنظیــم: 96/5/5  
ــد  ــی فرزن ــی هفدان ــر  زارع ــام اصغ ــف 1 ن ردی
ــروش  ــان خ س ــانی: اصفه ــه      نش ــدرت ال ق
کوچــه 25پ 11   مشــخصات محکــوم علیــه 
ــد 5-  ــری ۴- ناهی ــره 3- پ ــت 2- زه 1- طلع
احمــد 6- حســن 7- صدیقــه 8- هوشــنگ 
ــد  ــی فرزن ــی  همگ ــی مقرب ــین همگ 9- حس
ــه   ــوم ب ــکان  محک ــول الم ــی مجه ــد هللا همگ ی
بموجــب درخواســت اجــرای حکــم مربوطــه بــه 
ــه   ــماره دادنام ــماره 961۰۰9۰35۰1۰2۰35 و ش ش
مربوطــه 96۰997۰35۰1۰۰297  محکــووم علیهــم 
محکومنــد بــه 1- حضــور در دفتــر خانــه و انتقــال 
رســمی ۴3 جریــب  و 9 قفیــز و 55/5 ســهم از 
ــادل  ــز و 5/ 55 ســهم  مع ــب و 9 قفی 121 جری
1/۴۴2 حبــه مشــاع از ۴ حبــه  مشــاع از 72 
حبــه ششــدانگ  قطعــه زمیــن  پــاک 3 اصلــی  
بخــش 18 ثبتــی  اصفهــان  2-  پرداخــت مبلــغ 
ــغ  ــه دادرســی و مبل ــت  هزین ــال باب 17۴۰۰۰۰ ری
5۰۰۰۰۰۰ ریــال بابــت هزینــه کارشناســی  و مبلــغ 
167۰۰۰۰ ریــال بابــت هزینــه نشــر آگهــی  در 
حــق محکــوم لــه 3- پرداخــت  مبلــغ 22۰۰۰۰۰۰ 
 ریــال بابــت حــق االجــرا  در حــق صنــدوق
 دولــت   .   محکــوم علیــه مکلــف اســت از تاریخ 
ابــاغ اجرائیــه : 1- ظــرف ده روز مفــاد آنــرا 
ــون اجــرای  ــاده3۴ قان ــذارد ) م ــرا گ ــع اج بموق
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 مقــدار و قیمــت همــه 
امــوال منقــول و غیــر منقــول ، بــه طــور مشــروح 

ــه  ــه ب ــزان وجــوه نقــدی ک ــر می مشــتمل ب
ــی و  ــات مال ــا و موسس ــزد بانکه ــوان ن ــر عن ه
ــراه  ــه هم ــی دارد ب ــا خارج ــی ی ــاری ایران 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 ونیــز 
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 139۴(  .۴- خ مال
از اعــام کامــل صــورت امــوال بــه منظــور فــرار از 
اجــرای حکــم ، حبــس تعزیــری در جــه هفــت 
را در پــی دارد. ) مــاده 3۴ قانــون اجــرای احــکام 
مدنــی و مــاده 2۰ ق.م.ا و مــاده 16 قانــون نحــوه 
ــال  ــی 139۴( 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 ــازات م مج
اجــرای محکومیــت مالــی 139۴(. 6- چنانچــه 
ــه  ــی روز ارائ ــت س ــس از مهل ــوال پ ــورت ام ص
شــود آزادی محکــوم علیــه از زنــدان منــوط 
ــا تودیــع وثیقــه یــا  ــه ی ــه موافقــت محکــوم ل ب
ــد  ــه خواه ــوم علی ــط محک ــل توس ــی کفی معرف
ــون نحــوه اجــرای  ــاده 3 قان ــود.) تبصــره 1 م ب

ــی 139۴( ــت مال محکومی
م الف1۴19۴ 

مدیــر دفتــر دادگاه حقوقــی شــعبه 1 دادگاه 
عمومــی حقوقــی شــهر ســتان اصفهــان – حمید 

رضــا ناظمــی 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصــوص پرونــده کاســه 96۰۴8۴ خواهــان 
ــزام  ــی برال ــتی مبن ــان  دادخواس ــه بهرامی ملیح
بــه انتقــال  بــه طرفیــت ســید احمــد آقــا میــری  
تقدیــم نمــوده و وقــت رســیدگی بــرای روز 
ــده  ــاعت 11 گردی ــورخ 96/6/16 س ــنبه م پنجش
ــودن  ــکان ب ــول الم ــه  مجه ــت ب ــت . باعنای اس
ــده  ــا خوان ــر ت ــد منتش ــب در جرای ــده مرات خوان
ــع  ــن شــعبه واق ــه ای ــت رســیدگی ب ــل از وق قب
ــگاه  ــن آتش ــرازی مابی ــان خ ــذر اتوب ــار گ در کن
و میــرزا طاهــر ســاختمان مطهــری مجتمــع 
شــماره 3  شــورای حــل اختــاف اصفهــان 
ثانــی  نســخه  و  مراجعــه   ....... شــعبه   –
دادخواســت و ضمائــم را اخــذ نمایــد. در صــورت 
ــی   ــاغ قانون عــدم حضــور در وقــت رســیدگی اب
 تلقــی شــده  و تصمیــم مقتضــی اتخــاذ خواهــد 

شد.
شــماره: 1۴۰9۰م الــف  مدیــر دفتــر شــعبه 52 

شــورای حــل اختــاف اصفهــان

،،
دیجیتالی شدن خدمات رسانی در عرصه 
بــه مفهــوم واقعــی و  ایــران  گردشــگری 
در  جهانــی  پیشــرفت های  مــوازات  بــه 
نیازمنــد  و  نیســت  کوتاه مــدت ممکــن 
مطالعــه جامــع و برنامه ریــزی بلندمــدت و 
بازنگــری در عملکــرد هــر یــک از حوزه هــای 
خدمات رسان در عرصه گردشگری است
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آگهی ابالغ اجرائیه کالسه   : 
 139604002003000328/1

شــماره پرونــده : 139604002003000328/1  
ــماره  ــده 9600702/1ش ــی پرون ــماره بایگان ش
آگهــی ابالغیــه 139603802003000117 تاریــخ 
صــدور 96/5/8 آگهــی ابــالغ اجرائیــه  کالســه 
بدینوســیله    139604002003000328/1  :
ــه  ــینعلی   ب ــد  حس ــتی فرزن ــدا بهش ــه ن ب
شناســنامه شــماره 1094 بــه نشــانی اصفهــان 
خ ســجاد خ سپهســاالر  خ الفــت  بــن بســت 
بدهــکار   دوم   طبقــه   31 پــالک  نشــاط 
   139604002003000328/1 پرونــده کالســه  
نشــاط   پســت  اداره  گــزارش  برابــر  کــه 
اصفهــان    شــناخته نگردیــده ایــد ابــالغ مــی 
ــماره 768915- ــک  ش ــر چ ــه براب ــردد ک گ

شــعبه  انصــار   بانــک  عهــده    96/4/20
ولیعصــر بیــن شــما و حمیــد گلچیــن  مبلــغ 
ــید   ــی باش ــکار م ــال بده ــون   ری ــل میلی چه
ــر عــدم پرداخــت  وجــه بســتانکار   ــر اث کــه ب
ــس از  ــوده پ ــه  نم درخواســت صــدور اجرائی
تشــریفات قانونــی  اجرائیــه صــادر و بکالســه 
باشــد  اجــرا مطــرح مــی  ایــن  در  فــوق 
ــی  ــه اجرائ ــن نام ــاده 18 آئی ــق م ــذا طب .  ل
مفــاد اســناد رســمی بشــما ابــالغ مــی گــردد 
از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی کــه تاریــخ 
ــک  ــط ی ــت فق ــوب اس ــه محس ــالغ اجرائی اب
نوبــت در  روزنامــه کیمیــای وطــن چــاپ 
ــرف  ــردد  ظ ــی گ ــر م ــان درج و منتش اصفه
ــی  ــت  بده ــه پرداخ ــبت ب ــدت ده روز نس م
ــدون  ــورت ب ــن ص ــر ای ــدام و در غی ــود اق خ
انتشــار آگهــی دیگــری عملیــات اجرائــی 
ــد  ــب خواه ــما تعقی ــه ش ــررات علی ــق مق  طب

شد.
شــماره: 14474م الــف  رئیــس اد اره اجــرای 

اســناد رســمی اصفهان- اســدی

آگهی ابالغ اجرائیه   کالسه : 
139404002003000170/1

 : پرونــده  شــماره 
بایگانــی  139404002003000170/1شــماره 
پرونــده 9400390/1شــماره آگهــی ابالغیــه 
صــدور  تاریــخ   139603802003000115
96/5/8  آگهــی ابــالغ اجرائیــه  کالســه : 
بــه  بدینوســیله   139404002003000170/1
1-میثــم نــادری  ســامانی فرزنــد ایــرج    بــه 
شناســنامه شــماره 4809 بــه نشــانی اصفهــان  
ــب  ــه  جن ــب خ صفائی ــده جن خ کاوه خ برازن
رســتوران  2- علیرضــا نبــی زاده  فرزنــد 
حســین بــه شناســنامه شــماره 1418 بــه 
ــوی  ــده  ک ــان خ کاوه  خ برازن ــانی اصفه نش
ــه   ــده کالس ــکاران  پرون ــالک  56 بده ــو پ آه
139404002003000170/1 کــه برابــر گــزارش 
اداره پســت نشــاط  اصفهــان    شــناخته 
نگردیــده ایــد ابــالغ مــی گــردد کــه برابــر قــرار 
داد بانکــی  شــماره 92/9/25-92095181031  
ــی  ــک مل ــعب بان ــت ش ــما و مدیری ــن ش بی
ــت  ــال باب ــغ 326343931 ری ــان  مبل اصفه
اصــل و خســارت تاخیــر تــا تاریــخ 94/2/9و 
ــال  ــغ 217271 ری ــه  مبل ــه بعــد  روزان از آن ب
بدهــکار مــی باشــید  کــه بــر اثــر عــدم 
پرداخــت  وجــه بســتانکار  درخواســت صــدور 
ــی   ــس از تشــریفات قانون ــوده پ ــه  نم اجرائی
اجرائیــه صــادر و بکالســه فــوق در ایــن اجــرا 
ــاده 18  ــق م ــذا طب ــد .  ل ــی باش ــرح م مط
ــمی  ــناد رس ــاد اس ــی مف ــه اجرائ ــن نام آئی
بشــما ابــالغ مــی گــردد از تاریــخ انتشــار ایــن 
ــوب  ــه محس ــالغ اجرائی ــخ اب ــه تاری ــی ک آگه
اســت فقــط یــک نوبــت در  روزنامــه کیمیــای 
ــی  ــر م ــان درج و منتش ــاپ اصفه ــن چ وط
گــردد . ظــرف مــدت ده روز نســبت بــه 
پرداخــت  بدهــی خــود اقــدام و در غیــر 
ــری  ــی دیگ ــار آگه ــدون انتش ــورت ب ــن ص ای
عملیــات اجرائــی طبــق مقــررات علیــه شــما 

تعقیــب خواهــد شــد.
ــرای  ــس اداره اج ــف  رئی ــماره14396م ال ش

ــان اســناد رســمی اصفه

دادنامه 
کالســه پرونــده :960096 مرجــع رســیدگی 
ــان  ــالف اصفه ــل اخت ــورای ح ــعبه 24 ش ش
 9609976795400363: دادنامــه  شــماره 
ــان احســان شــماعی  ــورخ 96/4/26 خواه م
بزرگمهــر خ مبــارزان  کوپایــی اصفهــان خ 
شــادمان  بســت  بــن  ارم  کــوی  شــرقی 
ــد  ــوی 2- احم ــید عط ــدگان 1- عبدالس خوان
ــته  ــکان خواس ــول الم ــر دو مجه ــدی ه اوح
ــور در  ــه حض ــدگان ب ــده / خوان ــزام خوان : ال
دفتــر اســناد رســمی یــک دســتگاه اتومبیــل 
پــژو 405 بــه شــماره انتظامــی 856 و 29 
ایــران 53 بــه تاریــخ 96/4/17شــعبه 24 
ــاء  ــدی امض ــه تص ــالف ب ــل اخت ــورای ح ش
ــه  ــده کالس ــت پرون ــکیل اس ــر تش ــده زی کنن
ــا  ــد. ب ــر میباش ــت نظ ــوح و تح 960096 مفت
مالحظــه اوراق پرونــده و اظهــارات طریــق 
ــه  ــال ب ــد متع ــتعانت از خداون ــا اس ــورا ب ش
شــرح آتــی مبــادرت بــه صــدور رای مــی 
دعــوی  در خصــوص  رای شــورا   نمایــد.  
ــت 1-  ــه طرفی ــی ب ــماعی کوپای ــان ش احس
ــه  ــدی ب ــد اوح ــوی 2- احم ــید عط عبدالس
خواســته الــزام خوانــدگان بــه حضــور در 
ــال  ــمی و انتق ــند رس ــم س ــه تنظی ــر خان دفت
یــک دســتگاه اتومبیــل پــژو 405 بــه شــماره 
ــن   ــران 53 و همچنی ــی 856 و 29 ای انتظام
پرداخــت خســارات دادرســی بــه اســتناد 
ــه 95/9/2  ــه مورخ ــدق قولنام ــت مص رونوش
ــط  ــوف توس ــودرو موص ــد خ ــر خری ــی ب مبن
خواهــان و بررســی محتویــات و اوراق پرونــده 
و جوابیــه اســتعالم از پلیــس راهنمائــی و 

رانندگــی مبنــی بــر معرفــی آقــای احمــد 
ــورد  ــودرو م ــک خ ــوان مال ــه عن ــدی ب اوح
دعــوی مــی باشــد شــورا دعــوی خواهــان را 
وارد و ثابــت تشــخیص داده و بــه اســتناد 
 225 ومــواد  آ.د.م   . ق   519 و   198 مــواد 
احمــد  خوانــده  مدنــی  قانــون   220،219،
اوحــدی را بــه حضــور در دفتــر اســناد رســمی 
و تنظیــم و انتقــال ســند رســمی خــودرو 
مــورد دعــوی هزینــه نشــر آگهــی و  همچنیــن 
ــون  و چهارصــد و  ــک میلی ــغ ی پرداخــت مبل
ــق  ــی در ح ــه دادرس ــال هزین ــزار ری ــل ه چه
ــادره  ــد. رای ص ــی نمای ــوم م ــان محک خواه
ــل  ــالغ قاب ــخ اب ــی و ظــرف 20 روز از تاری غیاب
واخواهــی در همیــن شــعبه و ســپس ظــرف 
20 روز قابــل تجدیــد نظــر در محاکــم عمومــی 
دعــوی  و  باشــد  مــی  اصفهــان  حقوقــی 
ــی  ــف اول نم ــده ردی ــه خوان ــه متوج مطروح
باشــد کــه شــورا مســتندا بــه بنــد 4 مــاده 84 
ق آ . نســبت بــه ایشــان قــرار دعــوی صــادر و 

ــد/  ــی نمای ــالم م اع
شــماره :13110/م الــف قاضــی شــعبه 24 

ــان  ــالف اصفه ــل اخت ــورای ح ش

دادنامه 
کالســه پرونــده :11/96 شــماره دادنامــه :131 
ــالف  ــورخ 96/3/29مرجــع رســیدگی : اخت م
ــان  ــل خواه ــورای ح ــعبه 37 ش ــان ش اصفه
ــد :  ــی فرزن ــد ون ــور فری ــه پ ــی ال ــای ول : آق
ــرودگاه  ــان ف ــان اتوب ــی آدرس : اصفه قربانعل
شــقایق  بــن  مــدرس  خ  جنوبــی  حصــه 
پ 119 خوانــده : آقــای قاســم دینارونــی 
فرزنــد ســید علــی آدرس : مجهــول المــکان 
خواســته الــزام بــه انتقــال ســند رســمی یــک 
دســتگاه خــودروی ســواری پرایــد بــه شــماره 
ــه  ــا مطالب ــران 53 ب ــی 858 ج 65 ای انتظام
کلیــه خســارت و هزینــه دادرســی مقــوم بــه 
ســی میلیــون ریــال بــا عنایــت بــه محتویــات 
ــاء  ــورتی اعض ــه ی مش ــذ نظری ــده و اخ پرون
ــرح  ــه ش ــالم و ب ــیدگی را اع ــم رس ــورا خت ش
ــد.  ــی نمای ــدور رای م ــه ص ــادرت ب ــی مب آت
قاضــی شــورا در خصــوص دعــوی آقــای 
ــای  ــت آق ــه طرفی ــی ب ــور فریدون ــه پ ــی ال ول
قاســم دینارونــی بــه خوااســته الــزام بــه 
انتقــال ســند رســمی یــک دســتگاه خــودروی 
ــه شــماره انتظامــی 858 ج  ــد ب ســواری پرای
ــه خســارت و  ــه  کلی ــا مطالب ــران 53 ب 65 ای
هزینــه دادرســی بــا ایــن توضیــح کــه خواهان 
ــادی  ــه ع ــب قولنام ــه موج ــت ب ــی اس مدع
ــد را از  یــک دســتگاه خــودروی ســواری پرای
ــرده پــس از  ــداری ولکیــن نامب ــده خری خوان
ــال  ــه انتق ــون نســبت ب ــالک تاکن ــض پ تعوی
ســند اقــدام ننمــوده اســت و خواســتار الــزام 
خوانــده بــه تنظیــم و انتقــال ســند مــی باشــد 
ــالغ قانونــی )نشــرآگهی(  ــده علیرغــم اب خوان
در جلســه دادرســی حاضــر نگردیــده و الیحــه 
ایــی نیــز ارســال ننمــوده و وکیلــی نیــز 
معرفــی نمودنــد لــذا شــورا بــا جمیــع اوراق و 
محتویــات پرونــده مالحظــه اســناد و مــدارک 
خــودرو تصــرف خواهــان در مبیــع دعــوی 
بــه  مقــرون  و  وارد  را  خواهــان  مطروحــه 
ــه مــاده 198  صحــت تشــخیص و مســتندا ب
قانــون آئیــن دادرســی مدنــی و مــواد 10 ، 220 
الــی 225، 238 و 239 و 1301 قانــون مدنــی 
ــم  ــه تنظی ــده ب ــت خوان ــر محکومی ــم ب حک
ســند رســمی یــک دســتگاه خــودروی پرایــد 
بــه شــماره انتظامــی 858 ج 65 ایــران 53 و 
مبلــغ 800/000 ریــال بابــت هزینه دادرســی در 
حــق خواهــان صــادر و اعــالم مــی نمایــد. رای 
صــادره غیابــی و ظــرف 20 روز از تاریــخ ابــالغ 
ــن شــعبه و ســپس  ــل واخواهــی در همی قاب
ظــرف مهلــت 20 روز پــس از ابــالغ قابــل 
ــی  ــم عموم ــی در محاک ــر خواه ــد نظ تجدی

ــی باشــد. ــان م ــی ( اصفه )حقوق
ــورای  ــعبه 37 ش ــی ش ــف قاض  13161/م ال
حــل اختــالف اصفهــان – ســید محســن 

ــی   بنیم

دادنامه 
کالســه پرونــده :960037 شــماره دادنامــه 
9609976796200902 مــورخ 96/6/15 مرجــع 
ــالف  رســیدگی شــعبه 33 شــورای حــل اخت
ــینی  ــی س ــن قربان ــان : حس ــان خواه اصفه
فرزنــد محمــد بــا وکالــت آقــای حســین 
ــه  ــرب زاده ب ــه ع ــم نفیس ــان و خان محمودی
ــمالی  ــدوق ش ــیخ ص ــان خ ش ــانی اصفه نش
ســاختمان بانــک تجــارت طبقــه 3 واحــد 
18 خوانــده : علیرضــا میرزایــی فرزنــد فرامــرز 
ــا  ــکار ک ب ــکان گردش ــول الم ــانی : مجه نش
عنایــت بــه محتویــات پرونــده و اخــذ نظریــه 
مشــورتی اعضــای محتــرم شــورا ضمــن اعالم 
ختــم رســیدگی بــا اســتعانت از خداونــد 
ــه صــدور  ــادرت ب ــی مب ــه شــرح آت ــال ب متع
قــرار مــی نمایــد: )قــرار قاضــی شــورا ((  در 
ــت  ــه طرفی ــه ب ــان ب ــوی خواه ــوص دع خص
خوانــده یــاد شــده بــاال بــه خواســته پرداخــت 
خــودرو  یکدســتگاه  بــه  وارده  خســارت 
ــت  ــا عنای ــی   ب ــت تقدیم ــرح دادخواس بش
دعــوای  اینکــه  و  پرونــده  محتویــات  بــه 
ــه  ــت   متوج ــی پیوس ــق کروک ــه طب مطروح
ــورا  ــذا ش ــد ل ــی باش ــده نم ــخیص خوان تش
ــن  ــون آیی ــاده 84 قان ــد 4 م ــتناد بن ــه اس ب
ــالب در  ــی و انق ــای عموم ــی دادگاهه دادرس
ــالم  ــادر و اع ــوی ص ــرار رد دع ــی ق ــور مدن ام
مــی نمایــد . قــرار صــادره ظــرف بیســت روز 
ــی  ــر خواه ــد نظ ــل تجدی ــالغ قاب ــس از اب پ
 در دادگاههــای عمومــی حقوقــی اصفهــان 
مــی باشــد./ن شــماره:13104/م الــف  قاضی 

شــعبه 33 شــورای حــل اختــالف اصفهــان

اجرائیه
شماره اجرائیه: 9610420350100165
شماره پرونده: 9209980350101412

شــماره بایگانــی شــعبه : 921492 تاریــخ  
ــه  ــوم ل ــخصات محک ــم: 96/5/5  مش تنظی
ردیــف 1 نــام بانــک مهــر اقتصــاد تحــت 
مدیریــت  غالمحســین  تقــی نتــاج ملکشــاه      
نشــانی: خ توحیــد  جنــب تــاالر فرشــچیان – 
ــت    مشــخصات محکــوم  ســاختمان مدیری
علیــه 1- ســید محمــد  نجفــی  اصفهــان  خ 
ــم  ــکونی حکی ــع مس ــفایی مجتم ــم ش حکی
ــترن  ــد a نس ــرقی – واح ــوک ش ــنایی بل س
2-عبدالحمیــد  میثاقــی     نشــانی: مجهــول 
المــکان3- علیرضــا عطایــی  اصفهــان خ 
زینبیــه خ اللــه  ک کمبرگ پ 20   مشــخصات 
ــوم  ــی محک ــام قانون ــم مق ــا قائ ــده ی نماین
ــح  ــی  فت ــپیده لطف ــه  س ــوم علی ــه / محک ل
ــد عبدالحســین نشــانی اص خ  ــادی  فرزن آب
توحیــد  میانــی  بــاالی بانــک ملــت موسســه 
حقوقــی جــم وکیــل بانــک مهــر اقتصــاد  
ــاج  ــی نت ــین  تق ــت غالمحس ــت مدیری تح
ملکشــاه  2- پریســا عظیمــی  یانچشــمه  
فرزنــد محمــد رضــا نشــانی شــاهین شــهر  خ 
رازی  فرعــی  یــک غربــی پــالک 20 همکــف 
وکیــل بانــک مهــر اقتصــاد  تحــت مدیریــت 
غالمحســین  تقــی نتــاج ملکشــاه  محکوم به 
بموجــب در خواســت اجــرای حکــم مربوطــه 
شــماره  و   9610090350102091 شــماره  بــه 
 9409970350100230 مربوطــه  دادنامــه 
محکــوم  علیهــم متضامنــا  محکومنــد بــه 1- 
پرداخــت مبلــغ 148500000 ریــال بابــت اصــل 
ــه   ــر تادی ــارت تاخی ــام  خس ــته  بانضم خواس
از تاریــخ 92/6/26 تــا زمــان  وصــول بــر 
اســاس شــاخص اعالمــی بانــک مرکــزی 2- 
پرداخــت مبلــغ 2970000 ریــال بابــت هزینــه 
دادرســی  و مبلــغ 4764000 ریــال بابــت حــق 
ــه – 3-  ــوم ل ــق محک ــل  در ح ــه وکی الوکال
ــق  ــت ح ــال باب ــغ 7425000 ری ــت مبل پرداخ
االجــرا  در حــق صنــدوق دولــت .) رای صــادره 
ــف  ــه مکل ــوم علی ــت (   .   محک ــی اس غیاب
اســت از تاریــخ ابــالغ اجرائیــه : 1- ظــرف ده 
روز مفــاد آنــرا بموقــع اجــرا گــذارد ) مــاده34 
ــی  ــی( .2- ترتیب ــکام مدن ــرای اح ــون اج قان
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 
ــت  ــدار و قیم ــا مق ــداد ی ــامل تع ــود را ش خ
همــه امــوال منقــول و غیــر منقــول ، بــه طــور 
ــدی  ــوه نق ــزان وج ــر می مشــروح مشــتمل ب
ــزد بانکهــا و موسســات  ــه هــر عنــوان ن کــه ب
ــی دارد  ــا خارج ــی ی ــاری ایران ــی و اعتب مال
بــه همــراه مشــخصات دقیــق حســابهای 
ــو  ــر نح ــه ه ــه او ب ــی ک ــه اموال ــور و کلی مذک
ــات  ــه مطالب ــث دارد و کلی ــزد اشــخاص ثال ن
ــل و  ــت نق ــز فهرس ــث ونی ــخاص ثال او از اش
ــوال  ــر در ام ــر دیگ ــوع تغیی ــر ن ــاالت و ه انتق
ــرح  ــل از ط ــال  قب ــک س ــان ی ــور از زم مذک
دعــوای اعســار بــه ضمیمــه دادخواســت 
ــد واال  ــه نمای ــی ارائ ــام قضائ ــه مق ــار ب اعس
بــه در خواســت محکــوم لــه بــاز داشــت 
مــی شــود) مــواد 8و3 قانــون نحــوه اجــرای 
محکومیــت مالــی 1394(  .4- 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 34 قان
20 ق.م.ا و مــاده 16 قانــون نحــوه اجــرای 
ــال  ــال م ــی 1394( 5- انتق ــت مال محکومی
ــزه فــرار از  ــا انگی ــه هــر نحــو ب ــه دیگــری ب ب
ــوال  ــده ام 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   21 ) مــاده  مجــازات مــی شــود. 
نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی 1394(. 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 1 مــاده 3 قانــون 

ــی 1394( ــت مال ــرای محکومی ــوه اج نح
ــی  ــر دادگاه حقوق ــر دفت ــف14193   مدی م ال
شــعبه 1  دادگاه عمومــی حقوقــی شهرســتان 

اصفهــان – حمیــد رضــا ناظمــی  

رونوشت آگهی حصر وراثت
اصفهانــی   آقــا ســعید خبازیــان   / خانــم 
شــماره  دارای  ذینفــع           بعنــوان 
ــت  ــرح دادخواس ــه ش ــنامه 50834 ب شناس
بــه کالســه 697/96 از ایــن شــورا درخواســت 
چنیــن  و  نمــوده  وراثــت  حصــر  گواهــی 
ــان   توضیــح داده کــه شــادروان حمیــد خبازی
اصفهانــی      بــه شــماره شناســنامه 56568 
دائمــی  اقامتــگاه  در  تاریــخ68/2/28  در 
ــوم  ــه آنمرح ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ــود ب خ
منحصــر اســت بــه پــدر و مــادر   1-عصمــت 
 -2 متوفــی  مــادر   33962 ش  ش  دانــا 
  641 ش  ش  اصفهانــی  خبازیــان  علــی 
ــام  ــا انج ــک ب ــدر  این ــی پ ــا متوف ــبت ب نس
تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را 
ــر  ــا ه ــد ت ــی نمای ــی م ــت آگه ــک نوب در ی
ــه ای از  ــا وصیتنام ــی دارد و ی ــی اعتراض کس
ــزد او مــی باشــد ظــرف یــک مــاه  متوفــی ن
از تاریــخ نشــر آگهــی بــه ایــن شــورا تحویــل 
دارد ، بدیهــی اســت بــا انقضــای مهلــت 
 مقــرر گواهــی انحصــار وراثــت صــادر خواهــد 

شد .  
 م الــف 13177 رئیــس شــعبه 54 مجتمــع 

شــماره 3 شــورای حــل اختــالف اصفهــان

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانــم / آقــا صدیقــه یزدانــی          دارای 
شــرح  بــه   203 شناســنامه  شــماره 
دادخواســت بــه کالســه 683/96ح 54 از 
ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصــر وراثــت 
ــه شــادروان  ــح داده ک ــن توضی نمــوده و چنی
ابراهیــم مســرور      بــه شــماره شناســنامه 13 
ــود  ــی خ ــگاه دائم ــخ96/4/6 در اقامت در تاری
بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه آنمرحــوم منحصــر 
ــام  ــه ن ــر و یــک همســر  ب ــار دخت اســت چه
هــای 1-پریســا مســرور ش ش 2145 فرزنــد 
متوفــی 2- ندامســرورقهنوئی ش ش 1390 
فرزنــد متوفی3-پــگاه مســرورقهنوئی ش 
ش 564 فرزنــد متوفــی4- نیلوفرمســرور 
فرزنــد   4260070290 ش  ش  قهنوئــی 
 203 ش  ش  یزدانــی  متوفی5-صدیقــه 
همســر متوفــی  اینــک بــا انجــام تشــریفات 
مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت 
ــا هــر کســی اعتراضــی  ــد ت ــی مــی نمای آگه
دارد و یــا وصیتنامــه ای از متوفــی نــزد او مــی 
باشــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ نشــر آگهــی 
بــه ایــن شــورا تحویــل دارد ، بدیهــی اســت بــا 
انقضــای مهلــت مقــرر گواهــی انحصــار وراثــت 

ــد شــد .    صــادر خواه
م الــف 13178  رئیــس شــعبه 54 مجتمــع 

شــماره 3 شــورای حــل اختــالف اصفهــان

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانــم / آقــا لیــال اظهــری ورزنــه          دارای 
شــرح  بــه   385 شناســنامه  شــماره 
دادخواســت بــه کالســه 719/96 از ایــن شــورا 
ــوده و  ــت نم ــر وراث ــی حص ــت گواه درخواس
ــین  ــادروان حس ــه ش ــح داده ک ــن توضی چنی
اظهــری ورزنــه     بــه شــماره شناســنامه 898 
در تاریــخ1394/12/18 در اقامتــگاه دائمــی 
ــوم  ــه آنمرح ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ــود ب خ
منحصــر اســت بــه ســه دختــر و یــک همســر   
ــد  ــه ش ش 44 فرزن ــری  ورزن ــه اظه فاطم
متوفــی 2- لیــال اظهــری  ورزنــه ش ش 
ــه  ــد متوفــی3- زهرااظهــری  ورزن 385 فرزن
متوفی4-صدیقــه  فرزنــد   4132 ش  ش 
زارعــی ورزنــه ش ش 20 همســر  اینــک 
ــت  ــی درخواس ــریفات مقدمات ــام تش ــا انج ب
مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا 
هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه ای 
از متوفــی نــزد او مــی باشــد ظــرف یــک مــاه 
از تاریــخ نشــر آگهــی بــه ایــن شــورا تحویــل 
دارد ، بدیهــی اســت بــا انقضــای مهلــت مقــرر 
گواهــی انحصــار وراثــت صــادر خواهــد شــد .  
ــف 13176 رئیــس شــعبه 54 مجتمــع   م ال

شــماره 3 شــورای حــل اختــالف اصفهــان

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانــم / آقــا عــزت امیــدی          دارای 
شــماره شناســنامه 78 بــه شــرح دادخواســت 
شــورا  ایــن  از  707/96ح54  کالســه  بــه 
ــوده و  ــت نم ــر وراث ــی حص ــت گواه درخواس
ــتم  ــادروان رس ــه ش ــح داده ک ــن توضی چنی
ــه شــماره شناســنامه 79در  ــان     ب ــا علی باب
تاریــخ96/3/8 در اقامتــگاه دائمــی خــود 
بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه آنمرحــوم منحصــر 
اســت بــه یــک دختــر و یــک همســر و مــادر   
ــان طالخونچــه ش ش 30  ــا علی 1-آســیه باب
فرزنــد متوفــی 2-عــزت امیــدی ش ش 78 
همســر 3-زهــرا قربانــی طالخونچــه ش ش 
14 مــادر و الغیــر  اینــک بــا انجــام تشــریفات 
مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت 
ــا هــر کســی اعتراضــی  ــد ت ــی مــی نمای آگه
دارد و یــا وصیتنامــه ای از متوفــی نــزد او مــی 
باشــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ نشــر آگهــی 
بــه ایــن شــورا تحویــل دارد ، بدیهــی اســت بــا 
انقضــای مهلــت مقــرر گواهــی انحصــار وراثــت 

صــادر خواهــد شــد .  
 م الــف 13175 رئیــس شــعبه 54 مجتمــع 

شــماره 3 شــورای حــل اختــالف اصفهــان

رونوشت آگهی حصر وراثت
زارعــی کشــمیری           علیمــراد  آقــا   / خانــم 
شــرح  بــه   4 شناســنامه  شــماره  دارای 
از   54 711/96ح  بــه کالســه  دادخواســت 
ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصــر وراثــت 
ــه شــادروان  ــح داده ک ــن توضی نمــوده و چنی
حســن زارعــی گشــمیری      بــه شــماره 
شناســنامه 8 در تاریــخ96/4/16 در اقامتــگاه 
دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه 
آنمرحــوم منحصــر اســت بــه 2 دختــر و 
ــدر   فاطمــه زارعــی   یــک همســر و مــادر و پ
گشــمیری ش ش 1274657458 فرزنــد 
متوفــی 2-زهــرا  زارعــی  گشــمیری ش ش 
3-زینــب   متوفــی  فرزنــد   1274657466
برپــوس ش ش 3132 همســر متوفــی4-

ــادر  ــمیری ش ش 1 م ــی  گش ــرت  زارع نص
متوفــی -5-علیمــراد  زارعــی  گشــمیری 
ش ش 4 پــدر  متوفــی اینــک بــا انجــام 
تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را 
ــر  ــا ه ــد ت ــی نمای ــی م ــت آگه ــک نوب در ی
ــه ای از  ــا وصیتنام ــی دارد و ی ــی اعتراض کس
ــزد او مــی باشــد ظــرف یــک مــاه  متوفــی ن
از تاریــخ نشــر آگهــی بــه ایــن شــورا تحویــل 
دارد ، بدیهــی اســت بــا انقضــای مهلــت 
 مقــرر گواهــی انحصــار وراثــت صــادر خواهــد 

شد .  
 م الــف 13174 رئیــس شــعبه 54 مجتمــع 

شــماره 3 شــورای حــل اختــالف اصفهــان

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانــم / آقــا مســعود باقــری         دارای 
شــرح  بــه   640 شناســنامه  شــماره 
از   54 709/96ح  بــه کالســه  دادخواســت 
ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصــر وراثــت 
ــه شــادروان  ــح داده ک ــن توضی نمــوده و چنی
علــی باقــری      به شــماره شناســنامه 1200در 
تاریــخ96/3/19 در اقامتــگاه دائمــی خــود 
بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه آنمرحــوم منحصــر 
اســت بــه پــدر و مــادر 1-مهــری طاهــر ســر 
 -2 متوفــی   مــادر   2042 ش  ش  جمــع 
ــی و  ــدر متوف مســعود باقــری ش ش 640 پ
الغیــر   اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی 
ــی  ــت آگه ــک نوب ــور را در ی ــت مزب درخواس
مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا 
ــد  ــی باش ــزد او م ــی ن ــه ای از متوف وصیتنام
ــه  ــی ب ــر آگه ــخ نش ــاه از تاری ــک م ــرف ی ظ
ــا  ــت ب ــی اس ــل دارد ، بدیه ــورا تحوی ــن ش ای
انقضــای مهلــت مقــرر گواهــی انحصــار وراثــت 

ــد .   ــد ش ــادر خواه ص
 م الــف 13173 رئیــس شــعبه 54 مجتمــع 

شــماره 3 شــورای حــل اختــالف اصفهــان

رونوشت آگهی حصر وراثت
ــا منصــور عســکریان         دارای  ــم / آق خان
شــماره شناســنامه 909 به شــرح دادخواســت 
شــورا  ایــن  از   54 704/96ح  بــه کالســه 
درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده 
ــر  ــادروان اکب ــه ش ــح داده ک ــن توضی و چنی
عســکریان      بــه شــماره شناســنامه 44036 
در تاریــخ 96/3/29 در اقامتــگاه دائمــی خــود 
بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه آنمرحــوم منحصــر 
ــک  ــر و ی ــار دخت ــر و چه ــه دو پس ــت ب اس
ــکریان ش ش 909  ــور عس ــر   1-منص همس
ــگریان ش  ــعود  عس ــی 2-مس ــد متوف فرزن
ش 985 فرزنــد متوفــی3- فخــر الزمــان 
ــی4-  ــد متوف ــگریان ش ش 1341 فرزن عس
نســرین عســگریان ش ش 1287 فرزنــد 
متوفــی5- فرزانــه عســگریان ش ش 98 
ــا عســگریان ش ش  ــی6- فریب ــد متوف فرزن
جنــاب  طاهــره  متوفــی7-  فرزنــد   1257
ــا  ــک ب ــی  این زاده ش ش 509 همســر متوف
انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبور 
ــر  ــا ه ــد ت ــی نمای ــی م ــت آگه ــک نوب را در ی
ــه ای از  ــا وصیتنام ــی دارد و ی ــی اعتراض کس
ــزد او مــی باشــد ظــرف یــک مــاه  متوفــی ن
از تاریــخ نشــر آگهــی بــه ایــن شــورا تحویــل 
دارد ، بدیهــی اســت بــا انقضــای مهلــت 
 مقــرر گواهــی انحصــار وراثــت صــادر خواهــد

 شد .  
ــف 13172 رئیــس شــعبه 54 مجتمــع   م ال

شــماره 3 شــورای حــل اختــالف اصفهــان

رونوشت آگهی حصر وراثت
ــک  ــاری  مل ــر مخت ــی اصغ ــا عل ــم / آق خان
آبــادی          دارای شــماره شناســنامه 1761 
بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه 700/96 از 
ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصــر وراثــت 
ــه شــادروان   ــح داده ک ــن توضی نمــوده و چنی
ــماره  ــه ش ــی      ب ــار باغبادران ــم ذوالفق خان
شناســنامه 153 در تاریــخ96/1/10 در اقامتگاه 
دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه 
ــک  ــه4 پســر و ی آنمرحــوم منحصــر اســت ب
دختــر  1-علــی اصغــر مختــاری ملــک آبــادی 
ــدون  ــی 2-  فری ــد متوف ش ش 1761 فرزن
ــد  ــادی ش ش 130 فرزن ــک آب ــاری مل مخت
متوفــی3- ایــرج مختــاری ملــک آبــادی 
ش ش 2014 فرزنــد متوفــی4- جمشــید 
مختــاری ملــک آبــادی ش ش 2575 فرزنــد 
ــادی  ــک آب ــاری مل ــوش مخت ــی5- مه متوف
ش ش 1898 فرزنــد متوفــی و ال غیــر   اینک 
ــت  ــی درخواس ــریفات مقدمات ــام تش ــا انج ب
مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا 
هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه ای 
از متوفــی نــزد او مــی باشــد ظــرف یــک مــاه 
از تاریــخ نشــر آگهــی بــه ایــن شــورا تحویــل 
دارد ، بدیهــی اســت بــا انقضــای مهلــت مقــرر 
گواهــی انحصــار وراثــت صــادر خواهــد شــد .  
ــع  ــعبه 54 مجتم ــس ش ــف 13171 رئی  م ال

ــان ــالف اصفه شــماره 3 شــورای حــل اخت

رونوشت آگهی حصر وراثت
آزمــون           آقــای  محمــد حســین   / خانــم 
دارای شــماره شناســنامه 3081 بــه شــرح 
دادخواســت بــه کالســه 703/96 از ایــن شــورا 
ــوده و  ــت نم ــر وراث ــی حص ــت گواه درخواس
ــه  ــادروان فاطم ــه ش ــح داده ک ــن توضی چنی
ــه شــماره شناســنامه 321  ــی      ب ــر زمان می
ــود  ــی خ ــگاه دائم ــخ96/4/2 در اقامت در تاری
بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه آنمرحــوم منحصــر 
اســت بــه یــک پســر و یــک دختــر   محمــد 
حســین ش ش 3081 فرزنــد متوفــی 2-زهرا 
آزمــون ش ش 1354 فرزنــد متوفــی  اینــک 
ــت  ــی درخواس ــریفات مقدمات ــام تش ــا انج ب
مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا 
هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه ای 
از متوفــی نــزد او مــی باشــد ظــرف یــک مــاه 
از تاریــخ نشــر آگهــی بــه ایــن شــورا تحویــل 
دارد ، بدیهــی اســت بــا انقضــای مهلــت مقــرر 
گواهــی انحصــار وراثــت صــادر خواهــد شــد .  
ــع  ــعبه 54 مجتم ــس ش ــف 13170 رئی  م ال

ــان ــالف اصفه شــماره 3 شــورای حــل اخت

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانــم / آقــا ادهــم فنائــی         دارای شــماره 
ــه  ــت ب ــرح دادخواس ــه ش ــنامه 189 ب شناس
کالســه 701/96 از ایــن شــورا درخواســت 
چنیــن  و  نمــوده  وراثــت  حصــر  گواهــی 

توضیــح داده کــه شــادروان کریــم فنائــی      
ــخ96/4/4  ــه شــماره شناســنامه 58در تاری ب
در اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی 
ــه 2  ــت ب ــر اس ــوم منحص ــه آنمرح ــه ورث گفت
پســر و 5 دختــر   1- اعلــم فنائــی ش ش 64 
فرزنــد متوفــی 2- امیــد فنائــی ش ش 306 
ــی ش ش  ــم  فنائ ــی 3- اعظ ــد متوف فرزن
547 فرزنــد متوفــی 4- اکــرم فنائی ش ش 
ــی ش  ــم  فنائ ــی 5- اده ــد متوف 473 فرزن
ش 189 فرزنــد متوفــی 6- مرواریدفنائــی 
ش ش 271 فرزنــد متوفــی 7-زهــرا  فنائــی 
ــا انجــام  ــد متوفــی اینــک ب ش ش 62 فرزن
تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را 
ــر  ــا ه ــد ت ــی نمای ــی م ــت آگه ــک نوب در ی
ــه ای از  ــا وصیتنام ــی دارد و ی ــی اعتراض کس
ــزد او مــی باشــد ظــرف یــک مــاه  متوفــی ن
از تاریــخ نشــر آگهــی بــه ایــن شــورا تحویــل 
دارد ، بدیهــی اســت بــا انقضــای مهلــت مقــرر 
گواهــی انحصــار وراثــت صــادر خواهــد شــد .   
ــع  ــعبه 54 مجتم ــس ش ــف 13169 رئی م ال

ــان ــالف اصفه ــل اخت ــورای ح ــماره 3 ش ش

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانــم / آقــا زهــرا هاشــمی  ســهی بــا وکالــت 
ســید محمــد رضــا  صالحــی          دارای 
شــرح  بــه   2978 شناســنامه  شــماره 
705/96ح54  کالســه  بــه  دادخواســت 
ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصــر  از 
وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه 
شــادروان ســید حســین صفــوی      بــه 
شــماره شناســنامه 15 در تاریــخ96/2/24 در 
اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه 
ورثــه آنمرحــوم منحصــر اســت بــه یــک پســر 
ــام هــای   ــه ن ــر و یــک همســر  ب و ســه دخت
1- ســید علیرضــا صفــوی ش ش 371 فرزند 
متوفــی 2- عاطفــه صفــوی ش ش 1756 
ــوی ش ش  ــه صف ــی3- فاطم ــد متوف فرزن
ــوی ش  ــه صف ــی4- راحل ــد متوف 367 فرزن
ــمی   ــرا  هاش ــی5- زه ــد متوف ش 571 فرزن
ســهی ش ش 2978 فرزنــد متوفــی  اینــک 
ــت  ــی درخواس ــریفات مقدمات ــام تش ــا انج ب
مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا 
هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه ای 
از متوفــی نــزد او مــی باشــد ظــرف یــک مــاه 
از تاریــخ نشــر آگهــی بــه ایــن شــورا تحویــل 
دارد ، بدیهــی اســت بــا انقضــای مهلــت مقــرر 
گواهــی انحصــار وراثــت صــادر خواهــد شــد .   
ــع  ــعبه 54 مجتم ــس ش ــف 13168 رئی م ال

ــان ــالف اصفه ــل اخت ــورای ح ــماره 3 ش ش

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانــم / آقــا شــهناز نصــری نصــر آبــادی          
بــه شــرح   591 شناســنامه  دارای شــماره 
دادخواســت بــه کالســه 706/96ح 54 از ایــن 
شــورا درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نموده 
ــد  ــه شــادروان احم ــح داده ک ــن توضی و چنی
نصــر ی نصــر آبــادی     بــه شــماره شناســنامه 
ــگاه دائمــی خــود  1243 در 96/1/12 در اقامت
بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه آنمرحــوم منحصــر 
ــک  ــر و ی ــک دخت ــر و ی ــک پس ــه ی ــت ب اس
ــادی ش  ــر آب ــری نص ــی نص ــر   1- عل همس
ش 1270655612 فرزنــد متوفــی 2- فاطمــه 
نصــری نصــر آبــادی ش ش 1272746844 
فرزنــد متوفی3-شــهناز  نصــری نصــر آبــادی 
ش ش 591 همســر متوفــی اینــک بــا انجــام 
تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را 
ــر  ــا ه ــد ت ــی نمای ــی م ــت آگه ــک نوب در ی
ــه ای از  ــا وصیتنام ــی دارد و ی ــی اعتراض کس
ــزد او مــی باشــد ظــرف یــک مــاه  متوفــی ن
از تاریــخ نشــر آگهــی بــه ایــن شــورا تحویــل 
دارد ، بدیهــی اســت بــا انقضــای مهلــت مقــرر 
گواهــی انحصــار وراثــت صــادر خواهــد شــد .   
ــع  ــعبه 54 مجتم ــس ش ــف 13167 رئی م ال

ــان ــالف اصفه ــل اخت ــورای ح ــماره 3 ش ش

دادنامه 
کالســه پرونــده : 96-38 شــماره دادنامــه 
ــیدگی :  ــع رس ــورخ 96/3/23 مرج : 263 م
شــعبه 53 حقوقــی   شــورای حــل اختــالف 
اصفهــان   خواهــان محســن رســتمی  نشــانی 
ــل  ــیج  مقاب ــی  خ بس ــام خمین ــان  ام اصفه
درالقــرآن  خوانــده : مجیــد رضایــی  مجهــول 
ــغ 101000000  ــه مبل ــته : مطالب ــکان خواس الم
ریــال بابــت یــک فقــره چــک50000000 ریــال 
و مبلــغ 51000000 ریــال بابــت 6 فقــره  حوالــه 
ــه  ــم از هزین ــارات  اع ــق خس ــام مطل بانضم
دادرســی و خســارت تاخیــر تادیــه  بــدوا 
صــدور قــرار تامنیــن خواســته  پــس از ارجــاع 
ــه ایــن شــعبه و ثبــت آن بکالســه  پرونــده  ب
فــوق و طــی تشــریفات قانونــی و اخــذ نظریــه 
مشــورتی اعضــا قاضــی شــورا ختــم رســیدگی 
را اعــالم و بشــرح آتــی مبــادرت بصــدور 
ــوص   ــورا در خص ــی ش ــد رای قاض رای منمای
دعــوی آقــای محســن رســتمی  بــه طرفیــت 
ــغ  ــه مبل ــته مطالب ــه خواس ــی ب ــد رضائ مجی
چــک  فقــره  یــک  بابــت  ریــال   50000000
عهــده   90/6/30 مــورخ   682384 شــماره 
ــت  ــال باب ــغ 51000000 ری ــه مبل ــک ســپه ب بان
6 فقــره حوالــه   بــه شــماره هــای  105224، 
  105223 ،105220 ،105206 ،105225،105205
همگــی عهــده صنــدوق  پــس انــداز  و قــرض 
الحســنه  حضــرت زینــب مبلــغ خواســته 
ــام   ــال  بانضم ــغ 101000000 ری ــه مبل ــا ب جمع
ــه   ــا توج ــه ب ــر  تادی ــارات و تاخی ــق خس مطل
ــان و  ــد خواه ــتندات  در ی ــول مس ــاء اص بق
ــه  ــادره  ک ــت ص ــدم پرداخ ــای ع ــی ه گواه
ــده  ــه خوان ــتغال ذم ــت از اش ــی حکای همگ
ــتندات  در  ــول مس ــه  اص ــز  نظری دارد  و نی

یــد خواهــان  و گواهــی هــای عــدم پرداخــت  
صــادره کــه همگــی  حکایــت از اشــتغال 
ذمــه خوانــده دارد  و نیــز  نظریــه  عــدم 
حضــور  نامبــرده  علــی رغــم  ابــالغ  در 
ــر  ــته  از ه ــدن  خواس ــون مان ــی  و مص آگه
ــوی  ــورا  دع ــذا ش ــرض ل ــاع و تع ــه دف گون
خواهــان را مقــرون بــه صحــت دانســته و 
مســتندا بــه مــواد 198و519و522 قانــون 
310و313و311   و  مدنــی  دادرســی   آئیــن 
قانــون تجــارت  حکــم بــر محکومیــت خوانــده 
ــون   ــک میلی ــا یکصــد و ی ــه پرداخــت جمع ب
 3550000 و  اصــل خواســته   بابــت  ریــال 
ریــال هزینــه  دادرســی و مبلــغ 120000 ریــال  
بابــت هزینــه نشــر آگهــی  و خســارت تاخــر 
تادیــه در خصــوص  چــک از تاریــخ ســر 
ــا   ــه ه ــوص حوال ــید  90/6/30 و در خص رس
تاریــخ تقدیــم دادخواســت  95/12/24  از 
لغایــت وصــول کــه محاســبه آن  بــر اســاس 
ــر عهــده  اجــرای  شــاخص بانــک مرکــزی  ب
احــکام  مــی باشــد  در حــق خواهــان صــادر و 
اعــالم مــی دارد رای صــادره غیابــی  و ظــرف 
20 روز  پــس از ابــالغ قابــل واخواهــی در 
ــت  ــود .و پــس از مهل ایــن شــعبه  خواهــد ب
ــد  ــل تجدی واخواهــی  ظــرف بیســت  روز قاب
نظــر خواهــی  در محاکــم  عمومــی حقوقــی 

ــی باشــد   ــان م اصفه
 م الــف 13145 قاضــی شــورای حــل اختالف  

شــعبه 53 حقوقــی  اصفهان

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانــم / آقــا یاســمن امامــی         دارای 
شــرح  بــه   9946 شناســنامه  شــماره 
از  682/96ح54  بــه کالســه  دادخواســت 
ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصــر وراثــت 
ــه شــادروان  ــح داده ک ــن توضی نمــوده و چنی
معصومــه اشــراقی     بــه شــماره شناســنامه 
ــی  ــگاه دائم ــخ 96/4/10 در اقامت 720 در تاری
ــوم  ــه آنمرح ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ــود ب خ
منحصــر اســت بــه دو دختــر  و یــک همســر  
ــی ش  ــمر امام ــل  1-س ــای ذی ــام ه ــه ن ب
ش 883 فرزنــد متوفــی 2-یاســمن امامــی 
ش ش 9946 فرزنــد متوفــی 3- مجتبــی 
امامــی ش ش 495 همســر متوفــی  اینــک 
ــت  ــی درخواس ــریفات مقدمات ــام تش ــا انج ب
مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا 
هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه ای 
از متوفــی نــزد او مــی باشــد ظــرف یــک مــاه 
از تاریــخ نشــر آگهــی بــه ایــن شــورا تحویــل 
دارد ، بدیهــی اســت بــا انقضــای مهلــت مقــرر 
گواهــی انحصــار وراثــت صــادر خواهــد شــد .   
م الــف 13166رئیــس شــعبه 54 مجتمــع 
ــان ــالف اصفه ــل اخت ــورای ح ــماره 3 ش ش

رونوشت آگهی حصر وراثت
ــون          دارای  ــید مجن ــا جمش ــم / آق خان
شــرح  بــه   476 شناســنامه  شــماره 
از  691/96ح54  کالســه  بــه  دادخواســت 
ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصــر وراثــت 
ــه شــادروان  ــح داده ک ــن توضی نمــوده و چنی
علــی اکبــر مجنــون      بــه شــماره شناســنامه 
103در تاریــخ96/1/14 در اقامتــگاه دائمــی 
ــوم  ــه آنمرح ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ــود ب خ
منحصــر اســت بــه چهــار پســر و شــش دختر 
و یــک همســر   1- جمشــید مجنــون ش ش 
476 فرزنــد متوفی2-محمــد مجنــون ش 
ش 993 فرزنــد متوفــی3- امیــر حســین 
متوفــی4-  فرزنــد   297 ش  ش  مجنــون 
فرزنــد   1179 ش  ش  مجنــون  مهــدی 
متوفــی5- فــردوس مجنــون ش ش 166 
فرزنــد متوفی6-پرویــن  مجنــون ش ش 91 
ــد متوفــی7- پریــوش مجنــون ش ش  فرزن
ــون ش  ــه  مجن ــد متوفی8-پروان 983 فرزن
ش 715 فرزنــد متوفی9-پریــزاد  مجنــون 
ش ش 93 فرزنــد متوفی10-فــروزان مجنــون 
ش ش 19988 فرزنــد متوفــی 11-حاجیــه 
 120 ش  ش  ســیچانی  فالحــی  بــی  بــی 
همســر متوفــی  اینــک بــا انجــام تشــریفات 
مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت 
ــا هــر کســی اعتراضــی  ــد ت ــی مــی نمای آگه
دارد و یــا وصیتنامــه ای از متوفــی نــزد او مــی 
باشــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ نشــر آگهــی 
بــه ایــن شــورا تحویــل دارد ، بدیهــی اســت بــا 
انقضــای مهلــت مقــرر گواهــی انحصــار وراثــت 

ــد شــد .   صــادر خواه
ــف 13165 رئیــس شــعبه 54 مجتمــع   م ال

شــماره 3 شــورای حــل اختــالف اصفهــان

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانــم / آقــا علــی حاجیــان          دارای 
شــماره شناســنامه 117 بــه شــرح دادخواســت 
بــه کالســه 696/96 از ایــن شــورا درخواســت 
گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیح 
ــر  ــوی نص ــه موس ــادروان فاطم ــه ش داده ک
آبــادی     بــه شــماره شناســنامه 82 در 
ــود  ــی خ ــگاه دائم ــخ96/3/27 در اقامت تاری
بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه آنمرحــوم منحصــر 
مــادر   و  همســر  یــک  و  دختــر   2 اســت 
ــان ش ش 1273437349  ــده حاجی 1-مائ
ــان ش ش  ــزه حاجی ــی 2- فائ ــد متوف فرزن
علــی   -3 متوفــی   فرزنــد   5640106778
متوفــی  همســر   117 ش  ش  حاجیــان 
ــی   ــادر متوف ــب ش ش 61 م ــره مطل 4-طاه
مقدماتــی  تشــریفات  انجــام  بــا  اینــک 
ــی  ــت آگه ــک نوب ــور را در ی ــت مزب درخواس
مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا 
ــد  ــی باش ــزد او م ــی ن ــه ای از متوف وصیتنام
ــه  ــی ب ــر آگه ــخ نش ــاه از تاری ــک م ــرف ی ظ
ــا  ــت ب ــی اس ــل دارد ، بدیه ــورا تحوی ــن ش ای
انقضــای مهلــت مقــرر گواهــی انحصــار وراثــت 

ــد .   ــد ش ــادر خواه ص
ــع  ــعبه 54 مجتم ــس ش ــف 13164رئی م ال

ــان ــالف اصفه ــل اخت ــورای ح ــماره 3 ش ش



9 امروز پنجشنبه 12 مردادماه 1396 - سال سوم - شماره 492 روزنامه

کوتاه از ورزش
 بازتاب جهانی نقاشی 

دختر هنرمند ایرانی
نقاشــی فاطمــه حمامــی، نقــاش معلــول ایرانی، کــه در آن 
ــر کشــیده،  ــه تصوی ــدو را ب ــا پاهایــش، کریســتیانو رونال ب

مــورد توجــه رســانه های فوتبالــی قــرار گرفتــه اســت.
 خانــم حمامــی کــه اســتعداد اســتثنایی در نقاشــی کــردن 
ــوق  ــدو، ف ــتیانو رونال ــار کریس ــن ب ــش دارد، ای ــا پاهای ب
ــر  ــه تصوی ــی پرتغــال را ب ــد و تیــم مل ــال مادری ســتاره رئ
کشــیده کــه ایــن نقاشــی بازتــاب ویــژه ای در رســانه های 

جهــان داشــته اســت. 
ــا  ــد ب ــن رابطــه نوشــت: »هنرمن ــی گل در ای ســایت جهان
اســتعداد ایرانــی، جهــان فوتبــال را با نقاشــی اســتثنایی ای 
ــا پاهایــش کشــیده، تحــت تأثیــر قــرار داده اســت.  کــه ب
ــتثنایی اش را از  ــی اس ــی از نقاش ــی، عکس ــه حمام فاطم
ــتاگرامش  ــال در اینس ــد و پرتغ ــال مادری ــتاره رئ ــوق س ف
منتشــر کــرده اســت. ایــن هنرمنــد معلــول کــه بــه شــدت 
فوتبالــی اســت، پیــش از ایــن نیــز نقاشــی زیبایــی از علی 

دایــی، اســطوره فوتبــال ایــران کشــیده بــود. ورزش 3

 مشکالت عجیب 
در لیگ دسته اول فوتبال

روز  از  اول  دســته  لیــگ  رقابت هــای  جدیــد  فصــل 
شــانزدهم مــرداد آغــاز می شــود و ایــن در حالــی اســت 
ــن  ــر در ای ــم حاض ــم از ۱۸ تی ــف ۳ تی ــوز تکلی ــه هن ک

ــت.  ــخص نیس ــابقات مش مس
ــا  ــه ب ــتند ک ــم هس ــی ه ــه تیم های ــگ البت ــن لی در ای
برنامــه ای مناســب بــرای حضــور در مســابقات ایــن 
ــره  ــل از شــروع فصــل، چه ــز داشــته و قب فصــل دورخی
ــی  ــد؛ تیم های ــود گرفته ان ــه خ ــود را ب ــی صع ــک مدع ی
نظیــر نســاجی، بــادران، گل گهــر ســیرجان، ماشین ســازی 

ــنجان.  ــس رفس و م
ــد  ــابقات حاضرن ــن مس ــم در ای ــی ه ــن تیم های همچنی
کــه اولویــت اولشــان بقــا در لیــگ دســته اول اســت و بــه 
ــن منظــور ظرفیت هــای الزم  ــرای ای ــه ب نظــر می رســد ک
را هــم دارنــد؛ امــا در ایــن لیــگ تیم هایــی هــم هســتند 
ــروع  ــه ش ــده ب ــه مان ــک هفت ــر از ی ــه کمت ــه در فاصل ک
ــادی بالتکلیــف هســتند؛  ــا حــدود زی ــوز ت مســابقات هن
تیم هایــی مثــل آلومینیــوم اراک، صبــای قــم و راه آهــن 
تهــران. ســه تیمــی کــه بــا وجــود بهــره بــردن از ســوابق 
خــوب در فوتبــال ایــران، بــه نظــر نمی رســد فصــل خوبــی 

را پیــش رو داشــته باشــند.
از  راه آهــن  بالتکلیــف، وضعیــت  تیم هــای  بیــن  در   
ــر  ــم در حــال حاضــر زی ــن تی ــر اســت. ای ــه بغرنج ت هم
نظــر ســیروس دین محمــدی تمریــن می کنــد؛ امــا 
مشــخص نیســت کــه آیــا دین محمــدی ســرمربی ایــن 
تیــم بــرای فصــل بعــد هســت یــا خیــر. ایــن تیــم بــه 
انتقــاالت  و  نقــل  از  بدهی هــای گذشــته اش  دلیــل 
ــته  ــل گذش ــه از فص ــی ک ــت و کل بازیکنان ــروم اس مح
ــدد ۱۳  ــه ع ــاق ب ــا ارف ــده، ب ــی مان ــم باق ــن تی ــرای ای ب
می رســد. در کنــار ایــن مالکیــت ایــن باشــگاه هــم هنــوز 
ــر  ــر مدی ــک نف ــر روز ی ــدارد و ه ــخصی ن ــت مش وضعی

مهــر می شــود. 

کوتاه اخبار 
 هرکول ایرانی 

و رؤیاهای دست یافتنی
قهرمــان و رکــورددار دســته فــوق ســنگین وزنه بــرداری 
ــابقات  ــاره در مس ــکنی دوب ــده رکوردش ــان وع ــوالن جه معل
جهانــی را می دهــد. ســیامند رحمــان می گویــد: زمــان 
زیــادی تــا پارالمپیــک توکیــو باقــی مانــده و از االن نمی توانــم 
قولــی بدهــم. بــاز هــم هــدف اولــم مــدال طــال خواهــد بــود؛ 
امــا دربــاره رکوردشــکنی می توانــم بگویــم کــه مثــل همیشــه 
یــک ســورپرایز دارم. اصــال خــدا را چــه دیدیــد؛ شــاید یــک 
ــورد  ــت. االن رک ــرا شکس ــورد م ــد و رک ــدا ش ــم پی ــر ه نف
ــش را  ــا آرزوی ــه مدت ه ــت ک ــرم اس ــک ۳۱۰ کیلوگ پارالمپی
داشــتم و حــاال بایــد بــه رکوردهــای باالتــر فکــر کنــم. ورزش 3

 انتقاد تند کاپیتان نادی 
از سعید معروف

ــال   روز سه شــنبه ســعید معــروف، کاپیتــان تیــم ملــی والیب
در اظهارنظــری تنــد بــه منتقدان والیبــال از جمله کارشناســان 
ــال  ــان والیب ــذاق مربی ــه م ــن موضــوع ب ــه ای ــرد ک ــه ک حمل
ایــران خــوش نیامــده اســت. علیرضــا نــادی، کاپیتــان ســابق 
تیــم ملــی، در ایــن بــاره گفــت: روز سه شــنبه شــاهد انتقــاد 
ــم؛  ــروف از کارشناســان و رســانه ها بودی ــب ســعید مع عجی
ــد  ــن صحبت هــا اصــال خــوب نیســت. بای ــه نظــرم ای ــا ب ام
ــرد  بدانیــم در هــر تیمــی ســرمربی تصمیــم نهایــی را می گی
ــان  ــه کار خودش ــان ب ــت حواسش ــر اس ــز بهت ــان نی و بازیکن
ــور  ــه االن این ط ــی ک ــن بازیکنان ــه همی ــم ک ــد. می بینی باش
انتقــاد می کننــد، یکــی، دو ســالی اســت کــه در فــرم ایــده آل 
خــود نیســتند و نتایجــش را هــم در لیــگ جهانــی دیدیــم. 
ــر  ــم، بهت ــادی کنی ــم و انتق ــی بزنی ــم حرف ــی می خواهی وقت
ــدام  ــه در ک ــم ک ــگاه کنی ــرمان ن ــت س ــه پش ــه ب ــت ک اس
جایــگاه حضــور داشــتیم و االن کجــا هســتیم. بایــد بدانیــم 
ــد  ــم و نبای ــار می روی ــگاه کن ــن جای ــم از ای ــک روز ه ــه ی ک

ــم. کاپ ــوش کنی ــته مان را فرام گذش

 مظفر 15 بازیکن فوتسالیست را 
به اردو فراخواند

شــهرزاد مظفــر، ســرمربی تیــم ملــی فوتســال بانــوان پــس 
ــم  ــه اردوی تی ــن را ب ــد ۱5 بازیک ــت از اردوی تایلن از بازگش
ملــی فراخوانــد کــه ایــن اردو ۱5 تــا 26 مردادمــاه در ســالن 
فوتســال مرکــز ملــی فوتبــال ایــران برگــزار می شــود. 
ــه توســلی،  ــر اســت: فرزان ــه شــرح زی ــان ب اســامی بازیکن
لیــال خدابنــده، طاهــره مهدی پــور، ســارا شــیربیگی، فرشــته 
ــیم  ــدادی، نس ــه اعت ــی زاده، فاطم ــروی، آرزو صدقیان خس
ــی،  ــی، فرشــته کریمــی، ســهیال ملمول ــه پاپ ــده، فاطم نوازن
نســیمه غالمــی، نســترن مقیمــی، فهیمــه زارعــی، فاطمــه 
ارژنگــی. اردوهــای تدارکاتــی تیــم ملــی فوتســال بانــوان بــه 
منظــور حضــور پرقــدرت در بازی هــای داخــل ســالن آســیا 

ــنا ــود. ایس ــزار می ش برگ

B.Abbaszade@eskimia.ir
بردیا عباس زادهگروه ورزش

در حســاس ترین دیــدار هفتــه دوم لیــگ 
برتــر، قرمزهــای تبریــز میزبــان سرخپوشــان 
ــس از  ــی ها پ ــتند. پرسپولیس ــت هس پایتخ
ــه  ــار ب ــن ب ــوالد ای ــر ف ــوب براب ــرد خ ــک ب ی
دیــدار تراکتورســازی و یحیــی خواهنــد رفــت. 
تراکتوری هــا در دیــدار اول در کمــال نابــاوری 
مغلــوب تیــم بحــران زده اســتقالل خوزســتان 
ــدار  ــن دی ــم ای ــل ه ــن دلی ــه همی ــدند؛ ب ش
هــم از جهــت حیثیتــی و هــم از جهــت 
امتیــازی بــرای یــاران گل محمــدی از اهمیــت 

ــژه ای برخــوردار اســت. وی
 بدشانسی های یحیی

البتــه گل محمــدی برای شکســت پرســپولیس 
مصدومیــت  دارد.  رو  پیــش  ســختی  کار 
چندیــن مهــره تاثیرگــذار تراکتــور باعــث شــده 
ــته  ــن بس ــاب بازیک ــی در انتخ ــت یحی دس
باشــد و او مجبــور اســت از چنــد بازیکــن در 

ــد.  ــتفاده کن ــی اس ــت های غیرتخصص پس
محمــدی  هــادی  ربــاط   پارگــی  از  پــس 
پیــش از شــروع فصــل، گل محمــدی بســیار 
ــد  ــوان بتوان ــی ج ــارف آقاس ــود ع ــدوار ب امی
جــای محمــدی را پــر کنــد. امــا آقاســی نیــز 
در آخریــن بــازی تدارکاتــی تراکتورســازی 
شــد  مصــدوم  فــوالد  گســترش   مقابــل 

و هفته هــای ابتدایــی لیــگ برتــر را از دســت 
داد. 

مهــدی زاده  محمدرضــا  شــرایط  ایــن  در 
ــع وســط حاضــر در تراکتورســازی  ــا مداف تنه
محســوب می شــد و گل محمــدی کــه دیگــر 
ــور  ــت، مجب ــت نداش ــن پس ــی در ای بازیکن
وســط  دفــاع  در  از ســینا عشــوری  شــد 

ــد. ــتفاده کن اس

ــت،  ــی داش ــرد خوب ــوری عملک ــه عش  اگرچ
ایــن پســت  آنجایــی کــه ظاهــرا  از  امــا 
طلســم شــده، او نیــز آســیب  دیــد و چیــزی 
ــه  ــه او ب ــن اســت ک ــه مشــخص اســت ای ک

ایــن دیــدار نمی رســد. 
شــکل بعــدی کــه گل محمــدی را نگــران 

می کنــد، نیمکــت کامــال جــوان در بــازی 
ایــن هفتــه اســت. بــا حضــور همــه بازیکنــان 
ــچ  ــور، هی ــی تراکت ــب اصل بزرگســال در ترکی
ــور  ــت تراکت ــی روی نیمک ــن سرشناس بازیک
نخواهــد بــود کــه در صــورت بــه مشــکل 
خــوردن ایــن تیــم بــه زمیــن بیایــد. در ایــن 
ــه جوانانــش اعتمــاد  شــرایط، یحیــی بایــد ب
کنــد و امیــد داشــته باشــد کــه بتوانــد نتیجــه 
خوبــی را مقابــل پرســپولیس بــه دســت آورد.

 طارمی و طلسم در تبریز
از  یکــی  اکنــون  کــه  طارمــی  مهــدی 
برتــر  لیــگ  بازیکنــان  پرافتخارتریــن 
ایــن  دنبــال  بــه  می شــود،  محســوب 
اســت تــا اســتارت گلزنــی اش را در لیــگ 
ــا  ــرای او ب ــه ب ــی ک ــد؛ جای ــز بزن ــر از تبری برت
 غم هــا و اتفاقــات عجیبــی همــراه بــوده 

است. 
ــز  ــه تبری ــود ب ــی خ ــفر قبل ــی از دو س طارم
خاطــره خوشــی بــه همــراه نــدارد. در فصــل 
گذشــته و در دیــدار دو تیــم، مهــدی طارمــی 
ــه  ــرد ک ــی ک ــه پنالت تیمــش را صاحــب ضرب
ــچ  ــو ایوانکووی ــتور برانک ــا دس ــه ب ــن ضرب ای
توســط جــری بنگســتون زده شــد؛ موضوعــی 
ــه  ــی را ب ــدی طارم ــر مه ــی و قه ــه ناراحت ک
همــراه داشــت و مصاحبــه تنــد او در واکنــش 

ــن موضــوع دردسرســاز شــد.  ــه ای ب

ــه  ــی ب ــز در حال ــته نی ــل گذش ــی فص طارم
ــی  ــت دادن پنالت ــا از دس ــه ب ــت ک ــز رف تبری
مقابــل الریــان کــه شــانس صعــود ایــن تیــم 
بــه مرحلــه بعــدی لیــگ قهرمانــان را بــا امــا 
و اگــر همــراه کــرده بــود، اوضــاع نامســاعدی 
داشــت؛ اتفاقــی کــه باعــث شــد او حتــی در 
ــازی  ــان ب ــم در پای ــن تی ــی ای جشــن قهرمان
ــروغ  ــوری پرف ــز حض ــازی نی ــر ماشین س براب
ــار  ــن ب ــی ای ــد. طارم ــته باش ــاد نداش و ش
نیــز بــا کوله بــاری از حاشــیه کــه بابــت 
صحبت هــای او درخصــوص مشــکالت مالــی 
ــز خواهــد شــد و  باشــگاه اســت، راهــی تبری
امیــدوار اســت ایــن بــار طلســم گل نزدنــش 

ــز شکســته شــود. در تبری
 هواداران

تراکتورســازی همیشــه تراکتورســازی اســت؛ 
ــار  ــم در کن ــن تی ــواداران ای ــه ه ــژه اینک به وی

آن باشــند و ایــن دیــداری اســت کــه یحیــی 
ــه  ــر پای ــا ب ــاگردانش تنه ــدی و ش گل محم
ــورها  ــاده  پرش ــه و فوق الع ــت 9۰ دقیق حمای
ــند؛  ــور از آن باش ــه عب ــدوار ب ــد امی می توانن
وگرنــه اتفاقــی تلــخ در کارنامــه تراکتورســازی 

ــخ ثبــت خواهــد شــد.  در تاری
بــا  یحیــی گل محمــدی  دیــداری کــه  در 
کمبودهــای  و  محرومیــت  مصدومیــت، 
ــر یکــی  ــد براب بزرگــی در ترکیــب تیمــش بای
ــرد،  ــرار بگی ــگ ق ــای لی ــن تیم ه از آماده تری
حضــور ســرخ تی تی ها و پرشــورها از تمــام 
۱۱ بازیکنــی کــه ســرمربی تراکتــور بــه کار 
و  می شــود  تصــور  پراهمیت تــر  می گیــرد، 
ــد  ــار هــواداران ایــن تیــم قــادر خواهن ایــن ب
ــه  ــت همه جانب ــتوانه حمای ــا پش ــا ب ــود تنه ب
تیــم  بــرای  بــد  اتفاقــی  از  مانــع  خــود، 

محبوبشــان شــوند.

نگاهی به دیدار تراکتورسازی - پرسپولیس

نبرد سرخ ها در تبریز

ذوب آهــن از ســاعت 2۰ و ۳۰ دقیقــه جمعه شــب در چارچــوب 
ــاف  ــه مص ــم ب ــگ هفده ــود در لی ــی خ ــدار خانگ ــن دی اولی

ــی رود. ــوالد م گســترش ف
 سبزپوشــان اصفهانــی هفتــه پیــش بازی بــرده از ســیاه جامگان 
را در آخریــن دقیقــه بــا تســاوی عــوض کردنــد تــا فصــل جدیــد 

را بــا یــک امتیــاز بیــرون از خانــه آغــاز کــرده باشــند. 
بــرای آبی هــای تبریــز امــا در ابتــدای فصــل 9۷-96، بدتریــن 
شــروع ممکــن رقــم خــورد. آن هــا در اولیــن هفتــه در تبریــز بــا 
نتیجــه عجیــب 4 بــر ۱ مغلــوب تیــم تــازه وارد پــارس جنوبــی 
ــا شــگفت آورترین باخــت و ناامیدکننده تریــن شــروع  شــدند ت
ــی از  ــود. یک ــت ش ــا ثب ــام آن ه ــه ن ــم ب ــگ هفده ــاز لی در آغ
ــرمربی  ــا س ــن ب ــل ذوب آه ــابقه تقاب ــن مس ــای ای جذابیت ه
ــگ  ــدای لی ــچ در ابت ــوکا بوناچی ــت. ل ــم اس ــن تی ــابق ای س
ــه عهــده گرفــت.  ــی را ب ســیزدهم هدایــت سبزپوشــان اصفهان

عمــر حضــور ایــن مربــی کــروات روی نیمکــت ذوب آهــن بــه 
ــت  ــا در نهای ــاکام، ام ــِل ن ــید و در فص ــم نرس ــال ه ــف س نص
ــی  ــه مجتب ــوکا جــای خــود را ب ــی، ل ــر تیــم اصفهان ختــم بخی
تقــوی داد؛ هرچنــد کــه در نهایــت ایــن فیــروز کریمــی بــود کــه 
ســکان هدایــت ذوب آهــن را بــه دســت گرفــت و تیــم باســابقه 

ــر نگــه داشــت.  اصفهانــی را در لیــگ برت
ــری  ــرداد قنب ــت مه ــازی می توانس ــن ب ــژه ای ــره وی ــر چه دیگ
باشــد؛ امــا مدافــع چنــد فصــل اخیــر ذوب آهــن بــه احتمــال 
فــراوان بــه دلیــل مصدومیــت بــه بــازی برابــر تیــم ســابقش 
نمی رســد و فرصــت تجدیــد خاطــرات بــا ورزشــگاه فوالدشــهر را 
از دســت خواهــد داد. بایــد دیــد در شــبی کــه گســترش فــوالد 
ــه  ــران شکســت مفتضحان در ورزشــگاه فوالدشــهر درصــدد جب
هفتــه پیــش اســت، ذوب آهــن اولیــن پیــروزی خانگــی فصــل 

را جشــن خواهــد گرفــت یــا خیــر. ایمنــا

ملی پــوش بوکــس ایــران گفــت: تمرینــات شــبانه روزی ام بــرای 
کســب ســهمیه جهانــی بــه هــدر رفــت.

ــه  ــش ب ــو اعزام ــی از لغ ــراز ناراحت ــن اب ــم زاده ضم  ســجاد کاظ
مســابقات جهانــی بوکــس اظهــار کــرد: چنــد ســال اســت کــه در 
ــد  ــم. در چن ــی می کن ــا آن زندگ ــور دارم و ب ــس حض ورزش بوک
ســال اخیــر تمرینــات شــبانه روزی انجــام دادم کــه بــا موفقیــت 
در قهرمانــی آســیا ســهمیه مســابقات جهانــی بوکــس را کســب 
کــردم. بــه هدفــم رســیدم، امــا فدراســیون ایــن حــق را از مــن 
ــه  ــدر رفت ــه ه ــبانه روزی ام ب ــات ش ــات و تمرین ــا زحم ــت ت گرف

باشــد. 
او همچنیــن ادامــه داد: مــن هیــچ اعتراضــی نکــرده ام کــه 
محــروم شــوم؛ چــون کاری از دســتم برنمی آیــد. مــن بــه 
ــی  ــدال جهان ــت م ــیون گف ــا فدراس ــیدم، ام ــهمیه رس ــن س ای
ــروی از دســتورات  ــه جــز پی نمی خواهــد. کاری از دســته مــن ب

برنمی آیــد. 
بوکســور 69 کیلوگــرم تیــم ملــی دربــاره حضــور نیافتنــش در دوره 
جدیــد اردوهــای تیــم ملــی بوکــس گفــت: از طــرف فدراســیون 
بــه مــن گفتنــد کــه در تمرینــات حاضــر شــوم؛ امــا وقتــی مــرا به 
ــن وجــود  ــرای تمری ــی ب ــد، چــه دلیل مســابقات اعــزام نمی کنن
دارد. فعــال بــرای گذرانــدن خدمــت ســربازی از تمرینــات فاصلــه 
گرفتــم تــا دســت کم بــه کارهــای نیمه تمــام خــود برســم. 
ــا  ــم ب ــاید بتوان ــداده، ش ــا ن ــه م ــی ب ــچ پول ــه هی ــیون ک فدراس

بّنایــی کــردن مایحتــاج خــود را تأمیــن کنــم.
 او در پایــان دربــاره صحبت هــای اخیــر مبنــی بــر محرومیتــش 
از حضــور در اردوهــای تیــم ملــی گفــت: هیــچ محرومیتــی در کار 
نیســت؛ چــون مــن اعتراضــی نکــردم. مــن را کــه بــه مســابقات 
ــدارد  ــی ن ــس دلیل ــد؛ پ ــزام نکرده ان ــی اع ــل جهان ــی مث مهم

بخواهــم در تمرینــات حاضــر شــوم. ایســنا

ورزش

،،
مصدومیــت چندیــن مهــره تاثیرگذار 
تراکتــور باعــث شــده دســت یحیــی 
باشــد  بســته  بازیکــن  انتخــاب   در 
و او مجبــور اســت از چنــد بازیکــن در 
پســت های غیرتخصصــی اســتفاده 

کند

اجرائیه
شماره اجرائیه: 96۱۰42۰۳5۰۱۰۰۱66
شماره پرونده:9۳۰99۸۰۳5۰۱۰۱2۷۱

شــماره بایگانــی شــعبه : 9۳۱45۷ تاریــخ  
لــه  محکــوم  96/5/5مشــخصات  تنظیــم: 
ردیــف ۱ نــام بانــک مهــر اقتصــاد بــه مدیریــت 
حمیــد نــوری      نشــانی: اص خ توحیــد  
ــک  ــتی بان ــچیان  سرپرس ــاالر  فرش ــب ت جن
ــه  ــوم علی ــخصات محک ــاد    مش ــر اقتص مه
۱- عــادل فیــروزه  فرزنــد قربانعلــی  2- 
ــد  ــد محم ــوری راد  فرزن ــن عاش ــد حس محم
ــن  ــکان ۳- حس ــول الم ــر دو مجه ــم ه کری
ــوک  ــهر بل ــوالد ش ــین  ف ــد حس ــش فرزن دان
6 پ ۱۱۱ ورودی 455 پ 2۸    مشــخصات 
نماینــده یــا قائــم مقــام قانونــی محکــوم 
لــه / محکــوم علیــه ســپیده لطفــی فتــح 
آبــادی  فرزنــد عبدالحســین  اصفهــان خ 
توحیــد میانــی  بــاالی بانــک ملــت  موسســه 
حقوقــی جــم 2- نیلوفــر قاضــی نــوری خســرو 
نشــانی اصفهــان  خ توحیــد  ط دوم بانــک 
ملــت  ســاختمان بهســامان  واحــد ۷ موسســه 
حقوقــی جــم هــر دو وکیــل بانــک مهــر 
اقتصــاد بــه مدیریــت حمیــد نــوری  محکــوم 
بــه: بموجــب  درخواســت اجــرای  حکــم 
بــه شــماره 96۱۰۰9۰۳5۰۱۰2۰9۳ و  مربوطــه 
شــماره دادنامــه مربوطــه 94۰99۷۰۳5۰۱۰۱629  
ــه  ــا  ب ــوم اســت متضامن ــه محک ــوم علی محک
ــل  ــت اص ــال باب ــغ 29۰۰۰۰۰۰۰ ری ــت مبل پرداخ
ــه  ــر تادی ــارت تاخی ــام  خس ــته   بانضم خواس
از تاریــخ 9۳/4/۳ تــا زمــان وصــول  بــر 
اســاس شــاخص اعالمــی  بانــک مرکــزی  2- 
ــه  ــت هزین ــال باب ــغ ۸۷۰۰۰۰۰ ری ــت مبل پرداخ
دادرســی  و مبلــغ ۱۰9۰۰۰۰ ریــال بابــت هزینــه 
ــت  ــال باب ــغ ۱۳۱6۰۰۰۰ ری ــی  و مبل ــر آگه نش
ــه ۳-  ــل در حــق محکــوم ل ــه وکی حــق الوکال
ــق  ــت ح ــال باب ــغ ۱45۰۰۰۰۰ ری ــت مبل پرداخ
ــت ) رای صــادره  ــدوق دول االجــرا در حــق صن
نســبت بــه محکــوم علیــه حســن دانــش 
ــه مــا بقــی غیابــی مــی  حضــوری و نســبت ب
ــت از  ــف اس ــه مکل ــوم علی ــد .  .   محک باش
روز  ده  ظــرف   -۱  : اجرائیــه  ابــالغ  تاریــخ 
ــاده۳4  ــذارد ) م ــرا گ ــع اج ــرا بموق ــاد آن مف
ــی  ــی( .2- ترتیب ــکام مدن ــرای اح ــون اج قان
بــرای پرداخــت محکــوم بــه بدهــد . ۳- 
مالــی معرفــی کنــد کــه اجــرا حکــم و اســتیفا 
محکــوم بــه از آن میســر باشــد. چنانچــه خــود 
را قــادر بــه اجــرای مفــاد اجراییــه ندانــد بایــد 
ــوال خــود را شــامل  ــه ام ظــرف ســی روز کلی
امــوال  و قیمــت همــه  یــا مقــدار  تعــداد 
ــروح  ــور مش ــه ط ــول ، ب ــر منق ــول و غی منق
ــه  ــه ب ــدی ک ــوه نق ــزان وج ــر می ــتمل ب مش
ــی و  ــا و موسســات مال ــزد بانکه ــوان ن هــر عن
ــراه  ــه هم ــا خارجــی دارد ب ــی ی ــاری ایران اعتب
مشــخصات دقیــق حســابهای مذکــور و کلیــه 
اموالــی کــه او بــه هــر نحــو نــزد اشــخاص 

ثالــث دارد و کلیــه مطالبــات او از اشــخاص 
ــر  ــاالت و ه ــل و انتق ــت نق ــز فهرس ــث ونی ثال
ــان  ــور از زم ــوال مذک ــر در ام ــر دیگ ــوع تغیی ن
ــه  یــک ســال  قبــل از طــرح دعــوای اعســار ب
ضمیمــه دادخواســت اعســار بــه مقــام قضائــی 
ــه  ــوم ل ــه در خواســت محک ــد واال ب ــه نمای ارائ
ــون  ــواد ۸و۳ قان ــود) م ــی ش ــت م ــاز داش ب
  )۱۳94 مالــی  محکومیــت  اجــرای  نحــوه 
.4- خــودداری محکــوم علیــه از اعــالم کامــل 
صــورت امــوال بــه منظــور فــرار از اجــرای حکــم 
، حبــس تعزیــری در جــه هفــت را در پــی دارد. 
ــی و  ــکام مدن ــرای اح ــون اج ــاده ۳4 قان ) م
مــاده 2۰ ق.م.ا و مــاده ۱6 قانــون نحــوه اجــرای 
محکومیــت مالــی ۱۳94( 5- انتقــال مــال 
ــرار از  ــزه ف ــا انگی ــو ب ــر نح ــه ه ــری ب ــه دیگ ب
ــوال  ــده ام ــه باقیمان ــوی ک ــه نح ــن ب ادای دی
ــی نباشــد موجــب  ــون کاف ــرای پرداخــت دی ب
ــزای  ــا ج ــش ی ــه ش ــری درج ــازات تعزی مج
ــردو  ــا ه ــه ی ــوم ب ــادل نصــف محک ــدی مع نق
مجــازات مــی شــود. ) مــاده 2۱ قانــون نحــوه 
اجــرای محکومیــت مالــی ۱۳94(. 6- چنانچــه 
ــه  صــورت امــوال پــس از مهلــت ســی روز ارائ
ــوط  ــدان من ــه از زن ــوم علی ــود آزادی محک ش
بــه موافقــت محکــوم لــه یــا تودیــع وثیقــه یــا 
معرفــی کفیــل توســط محکــوم علیــه خواهــد 
بــود.) تبصــره ۱ مــاده ۳ قانــون نحــوه اجــرای 

محکومیــت مالــی ۱۳94(
م الــف۱4۱95 مدیــر دفتــر دادگاه حقوقــی 
ــتان  ــی  شهرس ــی حقوق ــعبه ۱ دادگاه عموم ش

ــی  ــا ناظم ــد رض ــان – حمی اصفه

اجرائیه
شماره اجرائیه: 96۱۰42۰۳5۰۸۰۰۱62
شماره پرونده:9۳۰99۸6۷94۱۰۰۳59

تاریــخ    94۰۸۷۱  : شــعبه  بایگانــی  شــماره 
تنظیــم: 96/4/۱۸ مشــخصات محکــوم لــه 
ــالل      ــد ج ــی  فرزن ــول  یراق ــام : رس ــف ن ردی
ــه 2۱  ــه کوچ ــوی الهی ــتان  ک ــانی: خ گلس نش
پ ۱۳    مشــخصات محکــوم علیــه عفــت 
ــری  ــر جاب ــان 2- اکب ــد رمض ــان فرزن گردانی
ــول  ــانی: مجه ــر دو     نش ــین ه ــد حس فرزن
المــکان  مشــخصات نماینــده یــا قائــم مقــام 
ــرا  ــه  زه ــوم علی ــه / محک ــوم ل ــی محک قانون
حاجیــان  فــرد فرزنــد عباســعلی  نشــانی اص  
خ فیــض بعــد از پزشــکی قانونــی ط 2 پ 24 
وکیــل رســول یراقــی  محکــوم بــه: بــه موجــب 
درخواســت اجــرای حکــم  مربوطــه و دادنامــه 
ایــن   95۰99۷۰۳5۰۸۰۱66۰ شــماره  غیابــی 
ــد  ــزم و محکومن ــا  مل ــوم علیهم ــعبه  محک ش
ــاب   ــک ب ــوازی صــد ســهم  از ی ــال م ــه انتق ب
منــزل مســکونی  در پــالک ثبتــی شــماره 
۱4۸۷4/59 واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 
ــق  ــت ح ــال  باب ــغ 25۰۰۰۰۰ ری ــت مبل و پرداخ
االجــرای دولتــی  همچنیــن آقــای  اکبــر 
ــه پرداخــت مبلــغ ۱۸۳۰۰۰۰  جابــری محکــوم ب

ریــال بابــت هزینــه دادرســی و کارشناســی 
مــی باشــد .  .   محکــوم علیــه مکلــف اســت 
از تاریــخ ابــالغ اجرائیــه : ۱- ظــرف ده روز 
مفــاد آنــرا بموقــع اجــرا گــذارد ) مــاده۳4 
ــی  ــی( .2- ترتیب ــکام مدن ــرای اح ــون اج قان
بــرای پرداخــت محکــوم بــه بدهــد . ۳- مالــی 
معرفــی کنــد کــه اجــرا حکــم و اســتیفا محکوم 
بــه از آن میســر باشــد. چنانچــه خــود را قــادر 
ــد ظــرف  ــد بای ــه ندان ــاد اجرایی ــه اجــرای مف ب
ــداد  ــوال خــود را شــامل تع ــه ام ســی روز کلی
یــا مقــدار و قیمــت همــه امــوال منقــول و 
ــر  ــه طــور مشــروح مشــتمل ب غیــر منقــول ، ب
ــزد  ــوان ن ــه هــر عن میــزان وجــوه نقــدی کــه ب
ــی  ــاری ایران ــی و اعتب ــا و موسســات مال بانکه
یــا خارجــی دارد بــه همــراه مشــخصات دقیــق 
ــه  ــه او ب ــی ک ــه اموال ــور و کلی ــابهای مذک حس
ــه  ــث دارد و کلی ــخاص ثال ــزد اش ــو ن ــر نح ه
مطالبــات او از اشــخاص ثالــث ونیــز فهرســت 
ــر در  ــر دیگ ــوع تغیی ــر ن ــاالت و ه ــل و انتق نق
ــل از  ــال  قب ــک س ــان ی ــور از زم ــوال مذک ام
طــرح دعــوای اعســار بــه ضمیمــه دادخواســت 
اعســار بــه مقــام قضائــی ارائــه نمایــد واال 
بــه در خواســت محکــوم لــه بــاز داشــت 
ــون نحــوه اجــرای  ــواد ۸و۳ قان مــی شــود) م
.4- خــودداری  محکومیــت مالــی ۱۳94(  
ــه از اعــالم کامــل صــورت امــوال  محکــوم علی
بــه منظــور فــرار از اجــرای حکــم ، حبــس 
تعزیــری در جــه هفــت را در پــی دارد. ) مــاده 
۳4 قانــون اجــرای احــکام مدنــی و مــاده 
2۰ ق.م.ا و مــاده ۱6 قانــون نحــوه اجــرای 
محکومیــت مالــی ۱۳94( 5- انتقــال مــال 
ــرار از  ــزه ف ــا انگی ــو ب ــر نح ــه ه ــری ب ــه دیگ ب
ــوال  ــده ام ــه باقیمان ــوی ک ــه نح ــن ب ادای دی
ــی نباشــد موجــب  ــون کاف ــرای پرداخــت دی ب
ــزای  ــا ج ــش ی ــه ش ــری درج ــازات تعزی مج
ــردو  ــا ه ــه ی ــوم ب ــادل نصــف محک ــدی مع نق
مجــازات مــی شــود. ) مــاده 2۱ قانــون نحــوه 
اجــرای محکومیــت مالــی ۱۳94(. 6- چنانچــه 
ــه  صــورت امــوال پــس از مهلــت ســی روز ارائ
ــوط  ــدان من ــه از زن ــوم علی ــود آزادی محک ش
بــه موافقــت محکــوم لــه یــا تودیــع وثیقــه یــا 
معرفــی کفیــل توســط محکــوم علیــه خواهــد 
بــود.) تبصــره ۱ مــاده ۳ قانــون نحــوه اجــرای 

محکومیــت مالــی ۱۳94(
دادگاه   ۸ شــعبه  رئیــس   ۱4۱۸۳ الــف  م 

شــمس   – اصفهــان  حقوقــی  

اجرائیه
شماره اجرائیه: 96۱۰42۰۳5۱2۰۰۱54
شماره پرونده:9۳۰99۸۰۳5۱2۰۱۳4۰

تاریــخ    9۳۱44۰  : شــعبه  بایگانــی  شــماره 
لــه  محکــوم  96/5/۳مشــخصات  تنظیــم: 
ردیــف ۱ نــام بانــک مهــر اقتصــاد  بــه مدیریــت  
علــی رضــا زمانــی      نشــانی: خ توحیــد 
جنــب تــاالر فرشــچیان  سرپرســتی بانــک مهــر 

اقتصــاد   مشــخصات محکــوم علیــه علــی 
صادقــی فرزنــد جهانبخــش 2- نعمــت هللا 
ابراهیمیــان  فرزنــد رجبعلــی هــردو    نشــانی: 
مجهــول المــکان  مشــخصات نماینــده یــا 
ــوم  ــه / محک ــوم ل ــی محک ــام قانون ــم مق قائ
علیــه  معصومــه کریمــی نــور الدیــن ونــد  
فرزنــد لطفعلــی  نشــانی چهــارراه توحیــد  
ط 2 بانــک ملــت  ســاختمان  بــه ســامان  
وکیــل  جــم  حقوقــی  موسســه   ۷ واحــد 
ــی رضــا  ــت عل ــه مدیری ــر اقتصــاد ب ــک مه بان
ــه موجــب درخواســت  ــه : ب زمانــی  محکــوم ب
ــه  ــماره دادنام ــه ش ــه ب ــم مربوط ــرای حک اج
بــه  علیهمــا  95۰99۷۰۳5۱2۰۱۳6۸ محکــوم 
نحــو تضامنــی  محکــوم هســتند بــه پرداخــت 
ــا  ۸۳55۷245 ریــال بابــت اصــل خواســته  ب
ــه  ــه  نســبت ب احتســاب خســارت تاخیــر تادی
اقســاط  معوقــه تــا قبــل از 92/۱2/۳ جمعــا بــه 
مبلــغ 4949۰245 ریــال از 92/۱2/۳ و نســبت 
تاریــخ  از   ۳4۰6۷۰۰ مبلــغ  بــه  الباقــی  بــه 
ــا زمــان  اجــرای حکــم  تقدیــم دادخواســت  ت
بــر مبنــای  شــاخص تــورم  بانــک مرکــزی بــه 
عنــوان اصــل خواســته  و بالســویه  جمعــا بــه 
پرداخــت 4۷۳92۰5 ریــال خســارت دادرســی 
در حــق محکــوم لــه ضمنــا  پرداخــت 5 درصــد  
محکــوم بــه بابــت حــق االجــرا  نیــز بــر عهــده 
ــه  ــوم علی ــد   .   محک ــه میباش ــوم علی محک
ــالغ اجرائیــه : ۱-  مکلــف اســت از تاریــخ اب
ظــرف ده روز مفــاد آنــرا بموقــع اجــرا گــذارد ) 
ــی( .2-  ــون اجــرای احــکام مدن ــاده۳4 قان م
ترتیبــی بــرای پرداخــت محکــوم به بدهــد . ۳- 
مالــی معرفــی کنــد کــه اجــرا حکــم و اســتیفا 
محکــوم بــه از آن میســر باشــد. چنانچــه خــود 
را قــادر بــه اجــرای مفــاد اجراییــه ندانــد بایــد 
ــامل  ــود را ش ــوال خ ــه ام ــی روز کلی ــرف س ظ
تعــداد یــا مقــدار و قیمــت همــه امــوال منقــول 
و غیــر منقــول ، بــه طــور مشــروح مشــتمل بــر 
ــزد  ــوان ن ــه هــر عن میــزان وجــوه نقــدی کــه ب
ــی  ــاری ایران ــی و اعتب ــا و موسســات مال بانکه
یــا خارجــی دارد بــه همــراه مشــخصات دقیــق 
ــه  ــه او ب ــی ک ــه اموال ــور و کلی ــابهای مذک حس
ــه  ــث دارد و کلی ــخاص ثال ــزد اش ــو ن ــر نح ه
مطالبــات او از اشــخاص ثالــث ونیــز فهرســت 
ــر در  ــر دیگ ــوع تغیی ــر ن ــاالت و ه ــل و انتق نق
ــل از  ــال  قب ــک س ــان ی ــور از زم ــوال مذک ام
طــرح دعــوای اعســار بــه ضمیمــه دادخواســت 
اعســار بــه مقــام قضائــی ارائــه نمایــد واال 
بــه در خواســت محکــوم لــه بــاز داشــت 
ــون نحــوه اجــرای  ــواد ۸و۳ قان مــی شــود) م
.4- خــودداری  محکومیــت مالــی ۱۳94(  
ــه از اعــالم کامــل صــورت امــوال  محکــوم علی
بــه منظــور فــرار از اجــرای حکــم ، حبــس 
تعزیــری در جــه هفــت را در پــی دارد. ) مــاده 
۳4 قانــون اجــرای احــکام مدنــی و مــاده 
2۰ ق.م.ا و مــاده ۱6 قانــون نحــوه اجــرای 
محکومیــت مالــی ۱۳94( 5- انتقــال مــال 

ــرار از  ــزه ف ــا انگی ــو ب ــر نح ــه ه ــری ب ــه دیگ ب
ــوال  ــده ام ــه باقیمان ــوی ک ــه نح ــن ب ادای دی
ــی نباشــد موجــب  ــون کاف ــرای پرداخــت دی ب
ــزای  ــا ج ــش ی ــه ش ــری درج ــازات تعزی مج
ــردو  ــا ه ــه ی ــوم ب ــادل نصــف محک ــدی مع نق
مجــازات مــی شــود. ) مــاده 2۱ قانــون نحــوه 
اجــرای محکومیــت مالــی ۱۳94(. 6- چنانچــه 
ــه  صــورت امــوال پــس از مهلــت ســی روز ارائ
ــوط  ــدان من ــه از زن ــوم علی ــود آزادی محک ش
بــه موافقــت محکــوم لــه یــا تودیــع وثیقــه یــا 
معرفــی کفیــل توســط محکــوم علیــه خواهــد 
بــود.) تبصــره ۱ مــاده ۳ قانــون نحــوه اجــرای 

ــی ۱۳94( ــت مال محکومی
الــف۱4۱۷۰ مدیــر دفتــر دادگاه حقوقــی  م 
شــعبه ۱2 دادگاه عمومــی  حقوقــی شهرســتان 

ــی  ــی طباطبائ ــید مجتب ــان – س اصفه

اجرائیه
شماره اجرائیه: 96۱۰42۰۳5۱2۰۰۱6۳
شماره پرونده:95۰99۸۰۳5۱2۰۰۰6۳

تاریــخ    95۰۰6۷  : شــعبه  بایگانــی  شــماره 
تنظیــم: 96/5/4مشــخصات محکــوم لــه ردیف 
ا- اصغــر ســلطانی  فرزنــد عبدالعلــی  نشــانی 
اص شهرســتان اصفهان خوراســگان  خ ســلمان  
خ رویــان  بعــد از پمــپ بنزیــن  دانشــمند  
مجتمــع آراد واحــد ۱   2- متیــن لطیفــی 
فرزنــد حســنعلی نشــانی : اص شهرســتان 
اصفهــان خوراســگان  خ ســلمان  خ رویــان  
ــن  دانشــمند  مجتمــع آراد  بعــد از پمــپ بنزی
واحــد ۱مشــخصات محکــوم علیــه محمــد رضــا 
ــول  ــانی: مجه ــی     نش ــد عل ــان فرزن عبدالهی
ــام  ــم مق ــا قائ ــده ی المــکان مشــخصات نماین
ــی   ــه   عل ــوم علی ــه / محک ــوم ل ــی محک قانون
اشــرف رحیمــی فرزنــد حیــدر  نشــانی اص  خ 
ــر –  ــز تجــاری اداری کوث ــاال  مرک ــاغ ب ــار ب چه
فــاز 2 ط 6 واحــد ۸۳۳ وکیــل  اصغــر ســلطانی  
بموجــب  بــه:  محکــوم  لطیفــی   متیــن   ،
درخواســت  اجــرای حکــم مربوطــه بــه شــماره 
دادنامــه 95۰99۷۰۳5۱2۰۱254 محکــوم علیــه 
محکــوم اســت بــه خلــع ید  مشــاعی بــه میزان 
ــی  ــالک ثبت ــازه پ ــه از مغ مالکیــت  محکــوم ل
65۷6/۱ بخــش 5 ثبــت اصفهــان  بــه نشــانی 
ضلــع شــمالی  میــدان  امــام خمینــی  واقع در 
ــه  ــد پســتی ۸۱59۱646۷۷ ب ــه ک ــم ب گاراژ قائ
ــال خســارت  موصــوف  و پرداخــت 4۸۰۰۰۰ ری
دادرســی در حــق محکــوم لــه  ضمنــا پرداخــت 
مبلــغ ۱۳۸۷5۰ ریــال بابــت حــق االجــرا  نیــز 
بــر عهــده محکــوم علیــه مــی باشــد .   .   
ــالغ  ــخ اب ــت از تاری ــف اس ــه مکل ــوم علی محک
ــع  ــرا بموق ــاد آن ــه : ۱- ظــرف ده روز مف اجرائی
اجــرا گــذارد ) مــاده۳4 قانــون اجــرای احــکام 
ــرای پرداخــت محکــوم  ــی ب ــی( .2- ترتیب مدن
بــه بدهــد . ۳- مالــی معرفــی کنــد کــه اجــرا 
حکــم و اســتیفا محکــوم بــه از آن میســر 
باشــد. چنانچــه خــود را قــادر بــه اجــرای 

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 نقدی 
ــات  ــا و موسس ــزد بانکه ــوان ن ــر عن ــه ه ــه ب ک
ــه  ــا خارجــی دارد ب ــاری ایرانــی ی مالــی و اعتب
همــراه مشــخصات دقیــق حســابهای مذکــور و 
کلیــه اموالــی کــه او بــه هــر نحــو نزد اشــخاص 
ثالــث دارد و کلیــه مطالبــات او از اشــخاص 
ــر  ــاالت و ه ــل و انتق ــت نق ــز فهرس ــث ونی ثال
ــان  ــور از زم ــوال مذک ــر در ام ــر دیگ ــوع تغیی ن
ــه  یــک ســال  قبــل از طــرح دعــوای اعســار ب
ضمیمــه دادخواســت اعســار بــه مقــام قضائــی 
ــه  ــوم ل ــه در خواســت محک ــد واال ب ــه نمای ارائ
ــون  ــواد ۸و۳ قان ــود) م ــی ش ــت م ــاز داش ب
  )۱۳94 مالــی  محکومیــت  اجــرای  نحــوه 
.4- خــودداری محکــوم علیــه از اعــالم کامــل 
صــورت امــوال بــه منظــور فــرار از اجــرای حکــم 
، حبــس تعزیــری در جــه هفــت را در پــی دارد. 
ــی و  ــکام مدن ــرای اح ــون اج ــاده ۳4 قان ) م
مــاده 2۰ ق.م.ا و مــاده ۱6 قانــون نحــوه اجــرای 
محکومیــت مالــی ۱۳94( 5- انتقــال مــال 
ــرار از  ــزه ف ــا انگی ــو ب ــر نح ــه ه ــری ب ــه دیگ ب
ــوال  ــده ام ــه باقیمان ــوی ک ــه نح ــن ب ادای دی
ــی نباشــد موجــب  ــون کاف ــرای پرداخــت دی ب
ــزای  ــا ج ــش ی ــه ش ــری درج ــازات تعزی مج
ــردو  ــا ه ــه ی ــوم ب ــادل نصــف محک ــدی مع نق
مجــازات مــی شــود. ) مــاده 2۱ قانــون نحــوه 
اجــرای محکومیــت مالــی ۱۳94(. 6- چنانچــه 
ــه  صــورت امــوال پــس از مهلــت ســی روز ارائ
ــوط  ــدان من ــه از زن ــوم علی ــود آزادی محک ش
بــه موافقــت محکــوم لــه یــا تودیــع وثیقــه یــا 
معرفــی کفیــل توســط محکــوم علیــه خواهــد 
بــود.) تبصــره ۱ مــاده ۳ قانــون نحــوه اجــرای 

ــی ۱۳94( ــت مال محکومی
م الــف۱4۱69 مدیــر دفتــر دادگاه حقوقــی 
شــعبه ۱2 دادگاه عمومــی  حقوقــی شهرســتان 

ــی  ــی طباطبائ ــید مجتب ــان – س اصفه

اجرائیه
شماره اجرائیه: 96۱۰426۸۳69۰۰۱۰9:
شماره پرونده:92۰99۸6۷9۳2۰۰622

تاریــخ    96۰5۸2  : شــعبه  بایگانــی  شــماره 
ــه  ــوم ل ــخصات محک ــم: 96/4/2۸  مش تنظی
ــی       ــد عل ــری فرزن ــیمین اکب ــام س ــف ۱ ن ردی
شــهرک  رجایــی  خ ش  جــی  خ  نشــانی:  
ــه عباســی  ســاختمان  فاضــل  بهــار 4 بــن الل
ــخصات  ــه دو     مش ــت طبق ــمت راس اول س
محکــوم علیــه مهــدی امیــری     نشــانی: 
به:بموجــب   محکــوم  المــکان   مجهــول 
درخواســت اجــرای  حکــم مربوطــه بــه شــماره 
دادنامــه  شــماره  و   96۱۰۰96۸۳69۰۰۸۱5
مربوطــه 92۰99۷۰۳526۰2۰2۳  محکــوم علیــه 
محکــوم اســت بــه پرداخــت مبلــغ ۷۳22۸۰۰۰ 
ریــال بابــت  نفقــه  معوقــه  خواهــان  از تاریــخ 

و    ۱۳92/۱۱/۱۷ تاریــخ  تــا   ۱۳9۰/۱/2۸
ــه   ــت نفق ــال باب ــغ ۱54۰۰۰۰۰ ری پرداخــت مبل
ــا  ــخ ۱۳92/5/2 ت ــترک  و از تاری ــد مش فرزن
حــال  در ضمــن خواهــان  موظــف اســت  مــا 
ــزان  ــه می ــی را ب ــه دادرس ــاوت  هزین ــه التف ب
655/56۰  ریــال در واحــد اجــرای احــکام 
االجــرای   حــق  ضمنــا   . نمایــد  پرداخــت 
دولتــی مبلــغ 44۳۱4۰۰ ریــال اســت  کــه بــر 
ــوم  ــه میباشــد   .   محک ــوم علی ــده  محک عه
علیــه مکلــف اســت از تاریــخ ابــالغ اجرائیــه : 
۱- ظــرف ده روز مفــاد آنــرا بموقــع اجــرا گــذارد 
) مــاده۳4 قانــون اجــرای احــکام مدنــی( .2- 
ــد  ــه بده ــوم ب ــت محک ــرای پرداخ ــی ب ترتیب
. ۳- مالــی معرفــی کنــد کــه اجــرا حکــم 
و اســتیفا محکــوم بــه از آن میســر باشــد. 
چنانچــه خــود را قــادر بــه اجــرای مفــاد اجراییه 
ندانــد بایــد ظــرف ســی روز کلیــه امــوال خود را 
شــامل تعــداد یــا مقــدار و قیمــت همــه امــوال 
ــروح  ــور مش ــه ط ــول ، ب ــر منق ــول و غی منق
ــه  ــه ب ــدی ک ــوه نق ــزان وج ــر می ــتمل ب مش
ــی و  ــا و موسســات مال ــزد بانکه ــوان ن هــر عن
ــراه  ــه هم ــا خارجــی دارد ب ــی ی ــاری ایران اعتب
ــه  ــور و کلی ــق حســابهای مذک مشــخصات دقی
ــخاص  ــزد اش ــو ن ــر نح ــه ه ــه او ب ــی ک اموال
ــخاص  ــات او از اش ــه مطالب ــث دارد و کلی ثال
ــر  ــاالت و ه ــل و انتق ــز فهرســت نق ــث ونی ثال
ــان  ــور از زم ــوال مذک ــر در ام ــر دیگ ــوع تغیی ن
یــک ســال  قبــل از طــرح دعــوای اعســار بــه 
ضمیمــه دادخواســت اعســار بــه مقــام قضائــی 
ــه  ــه در خواســت محکــوم ل ــد واال ب ــه نمای ارائ
ــون  ــواد ۸و۳ قان ــود) م ــی ش ــت م ــاز داش ب
  )۱۳94 مالــی  محکومیــت  اجــرای  نحــوه 
.4- خــودداری محکــوم علیــه از اعــالم کامــل 
صــورت امــوال بــه منظــور فــرار از اجــرای حکــم 
، حبــس تعزیــری در جــه هفــت را در پــی دارد. 
ــی و  ــکام مدن ــرای اح ــون اج ــاده ۳4 قان ) م
نحــوه  قانــون   ۱6 مــاده  و  ق.م.ا   2۰ مــاده 
اجــرای محکومیــت مالــی ۱۳94( 5- انتقــال 
ــزه  ــا انگی ــو ب ــر نح ــه ه ــری ب ــه دیگ ــال ب م
ــده  ــه باقیمان ــوی ک ــه نح ــن ب ــرار از ادای دی ف
ــد  ــی نباش ــون کاف ــت دی ــرای پرداخ ــوال ب ام
ــا  ــش ی ــری درجــه ش ــازات تعزی ــب مج موج
جــزای نقــدی معــادل نصــف محکــوم بــه یــا 
هــردو مجــازات مــی شــود. ) مــاده 2۱ قانــون 
ــی ۱۳94(. 6-  ــت مال نحــوه اجــرای محکومی
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
وثیقــه یــا معرفــی کفیــل توســط محکــوم 

ــود. ــد ب ــه خواه علی
) تبصــره ۱ مــاده ۳ قانــون نحــوه اجــرای 

)۱۳94 مالــی  محکومیــت 
م الــف۱4۱۳۰ مدیــر دفتــر دادگاه حقوقــی 
ســتان  شــهر  خانــواده  دادگاه   9 شــعبه 

اصفهــان

قهرمان بوکس ایران بنّایی می کندپذیرایی ذوب آهن از لوکا



پیشهناد فیلم

خانه ای در خیابان چهل و یکم

کارگردان: حمیدرضا قربانی
نویسنده: آزیتا ایرایی

ــاز افشــار، علــی مصفــا، ســارا بهرامــی،  بازیگــران: مهن
ســهیال رضــوی، آرش مجیــدی، علیرضــا کمالــی، مانــی 
رحمانــی، مانیــا علیجانــی، بهنــاز نــادری، علیرضــا 
مجیــد  داوری، جمشــید صفــری،  بهــزاد  نیکــدل، 
رحمتــی، بابــک جعفریــه، ســارا نجفــی، علــی ســخنگو

 خالصه داستان فیلم:
دعــوای دو بــرادر، بحرانــی را در خانــواده ایجــاد می کند. 
مــادر ایــن خانــواده و دو عروســش کــه در ســه طبقــه 
یــک خانــه زندگــی می کننــد ســعی می کننــد هرکــدام 
بــه تنهایــی بــار مشــکالت پیــش آمــده در زندگیشــان 

را بــه دوش کشــند.
فیلــم ســینمایی »خانــه ای در خیابــان چهــل و یکــم« 
ــی اســت. حمیدرضــا  اولیــن ســاخته حمیدرضــا قربان
ــزی  ــه ری ــی و برنام ــتیار کارگردان ــابقه دس ــی س قربان
از  نــادر  »جدایــی   ،« الــی  »دربــاره  فیلم هــای  در 
ســیمین«، »پســتچی ســه بــار در نمی زنــد« و... و 
ــز« و... را دارد.  ــری«، »دهلی ــای »دلب ــن فیلم ه تدوی
ــد  ــر کاندی ــم فج ــنواره فیل ــن جش ــی و یکمی او در س
ــم »دهلیــز« شــده اســت.  ــرای فیل بهتریــن تدویــن ب
نمی تــوان »خانــه ای در خیابــان چهــل و یکــم« را 
فیلمــی مقلــِد فیلم هــای فرهــادی بــه شــمار آورد 
ــینمای او  ــرات س ــاز از تأثی ــال فیلمس ــر ح ــه ه ــا ب ام
ــوده و در بســیاری از بخش هــای کار  ــره نب ــی به ــز ب نی
ــادی  ــای فره ــی از فیلم ه ــا برخ ــم را ب ــودآگاه فیل ناخ
خصوصــًا »چهارشــنبه ســوری« مقایســه می کنیــد. 
»خانــه ای در خیابــان چهــل و یکــم« آغــاز خوبــی بــرای 
ــت  ــه فعالی ــینما ب ــال ها در س ــه س ــت ک کارگردانیس
پرداختــه و قطعــًا فیلم هــای خــوب دیگــری نیــز 

ــاخت. ــد س خواه

حرف و نقل

 هفدهمیــن جشــن ســینمایی و تلویزیونــی »حافــظ« 
روز شــنبه ۲۱ مردادمــاه ســاعت ۱۹ در تهــران برگــزار 
می شــود. فــروش بلیــت ایــن جشــن از دیــروز چهارشــنبه 

ــاز شــده اســت. ــاه آغ ۱۱ مردادم
 دبیــر چهارمیــن جشــنواره فیلم هــای صنعتــی 
تاکیــد کــرد تــا هفتــه آینــده تمــام تعهــدات ایــن 

می شــود. پرداخــت  برگزیــدگان  بــه  جشــنواره 
 »هــر کــودک، نشــانی خداســت«، شــعار هفتــه ملی 
کــودک ســال ۱۳۹۶ اســت کــه از ســوی دســت اندرکاران 

و فعــاالن حــوزه کــودک در ایــران تعییــن شــده اســت.
تــا   ۱۰ اصفهــان عصــر صفــوی،  آموزشــی  دوره   
۲۳ شــهریور برگــزار می شــود و عالقه منــدان تــا ۲۵ 
ــن  ــماره تلف ــا ش ــام ب ــرای ثبت ن ــد ب ــاه می توانن مردادم

بگیرنــد. تمــاس   ۳۷۹۳۳۱۲۷
 فــارس باقــری، نمایشــنامه نویس و کارگــردان تئاتــر 
دربــاره جدیدتریــن فعالیــت مدنظــر خــود در عرصــه تئاتر 
ــوان  ــه عن ــده نمایشــی را ب ــت: قصــد دارم ســال آین گف
ــر روی  ــه ای تئات ــالن های حرف ــی از س ــردان در یک کارگ
ــرای  ــه ببــرم و در حــال حاضــر گفت وگوهایــی را ب صحن

گرفتــن نوبــت اجرایــی انجــام داده ام.
ــگاه  ــاره نمایش ــاز، درب ــی، مجسمه س ــمان اورع  آس
نمایشــگاه  ایــن  ارائه شــده در  آثــار  و  »موجودیــت« 
گفــت: ایــده اولیــه ســاخت ایــن آثــار از تامــالت 
پدیدارشناســانه ام از زندگــی اکنــون و اینجایــم آغــاز شــد. 
ــی  ــک زندگ ــا ی ــتم، ب ــادر هس ــک م ــک زن و ی ــن ی م
ــره ام  ــی روزم ــن زندگ ــن در همی ــالت م ــی. تام خانوادگ
ــم  ــر می خواه ــه اگ ــاند ک ــمت کش ــن س ــه ای ــن را ب م
ــن  ــد ای ــم، بای ــته باش ــکنی داش ــی ام ساختارش در زندگ

ــود. ــاز ش ــره ام آغ ــی روزم ــکنی از زندگ ساختارش
ــد.  ــر ش ــت منتش ــرج زبردس ــات ای ــده رباعی  گزی
توســط  صفحــه   ۱۵۶ در  رباعــی«  »گزینــه  کتــاب 
انتشــارات مرواریــد چــاپ و منتشــر شــده اســت.

و  برجای مانــدگان«  »گفت وگــوی  نمایــش  دو   
میزبــان  شــهرزاد  تئاتــر  پردیــس  در  »آناکارنینــا« 

می شــوند. خــود  مخاطبــان 
ــه نویســندگی   فیلــم ســینمایی »فصــل نرگــس« ب
و کارگردانــی نــگار آذربایجانــی و تهیه کنندگــی ســحر 
صبــاغ سرشــت از ۱۸ مردادمــاه اکــران خــود را در گــروه 

ــد. ــاز می کن ــتقالل آغ ــینمایی اس س
 فیلــم »عبــور از جنــگل« محصولــی از کمپانــی 
دیزنــی قــرار اســت بــه کارگردانــی ژاومــه کویت-ســرا و 
ــد وجــود  ــه در دیزنی لن ــای مســیر کالســیکی ک ــر مبن ب

ــود. ــاخته ش دارد، س
ــر  ــاری از ژان ــده آث ــه آین ــیما هفت ــار س ــبکه چه  ش
وحشــت را در قالــب جشــنواره فیلم هــای ســینمایی بــه 

روی آنتــن می بــرد.
 برتریــن عکس هــای مســابقه عکاســی نشــنال 
ــزارش  ــه گ ــی شــدند. ب ــی در ســال ۲۰۱۷ معرف جئوگراف
فرادیــد، »ســرجیو تاپیــرو والســکو« از مکزیــک امســال 
توانســت جایــزه نخســت ۲۵۰۰ دالری را بــه خاطــر 
ــک  ــه ی ــرق ب ــد و ب ــورد رع ــه برخ ــه از لحظ ــی ک عکس
ــود  ــود، از آن خ ــته ب ــوران برداش ــال ف ــان در ح آتشفش

ــد. کن

کوتاه اخبار 

اجرای نمایش »باد اسب است« 
در تاالر هنر اصفهان

بــه  اســت«  اســب  »بــاد  نمایــش  کیمیای وطن
کارگردانــی رادنــوش مقــدم از ۱۲ تــا ۲۶ مــرداد در تــاالر هنــر 

به اجرا درمی آید. 
بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان فرهنگی تفریحــی 
اســت«  اســب  »بــاد  نمایــش  اصفهــان،  شــهرداری 
ــدم  ــوش مق ــی رادن ــه کارگردان ــیر ب ــد چرمش ــته محم نوش
ــازمان  ــر س ــاالر هن ــاعت ۲۰:۳۰ در ت ــرداد س ــا ۲۶ م از ۱۲ ت

درمی آیــد.  اجــرا  بــه  فرهنگی تفریحــی 
ــرای  ــان حرمس ــت زن ــت«، روای ــب اس ــاد اس ــش »ب نمای
ناصرالدیــن شــاه اســت و داســتانی از وقایــع و اتفاقاتــی کــه 

ــد.  ــم می زن ــان آن دوره را رق ــت زن سرنوش
ــده: صــد و هشــتاد  ــش آم ــن نمای در خالصــه داســتان ای
ــرای  ــام از شــاه ب ــه انتق ــم ب ــی تصمی ــار زن در اندرون و چه
ســتم هایی کــه دیده انــد می گیرنــد تــا اینکــه دســت 
ــاره طهماســبی،  ــد. به ــر می ده روزگار سرنوشتشــان را تغیی
زینــب رضایــی، راضیــه محبــی، زهــرا نیلــی، طاهــره 
علی محمــدی، صــدف غرضــی، نگیــن میــزان، مریــم 
اعظمــی، زهــرا زفــره ای، فاطمــه بخشــی، فاطمــه الماســی، 
فرشــته خیراللهــی، مرضیــه مختاریــان، پریچهــر صدیقیــان، 
پریســا پاکــروان، مهســا رحیمــی و وحیــد محزونــی، جــواد 
کریمــی، صــادق محمــدی و هومــن شــمس از جملــه 

ــتند.  ــش هس ــن نمای ــران ای بازیگ
ــت  ــه بلی ــش و تهی ــن نمای ــرای تماشــای ای ــدان ب عالقه من
ــاس  ــر( تم ــاالر هن ــماره ۳۵۶۶۰۸۸۸۱ )ت ــا ش ــد ب می توانن

حاصــل کننــد.

سریال دیگری از مرضیه برومند 
ساخته می شود

مهــدی ســالم، مدیــر شــبکه امیــد، دربــاره برنامه هــای 
جدیــد ایــن شــبکه پــس از افتتــاح پخــش رســمی ســخن 
گفــت و یــادآور شــد طــرح ســریالی از مرضیــه برومنــد قــرار 

ــه تولیــد برســد.  اســت ب
ــان  ــت و بی ــان گف ــت های نوجوان ــالم از درخواس ــدی س مه
ــه  ــت ک ــن اس ــان ای ــی نوجوان ــت اصل ــک درخواس ــرد: ی ک
دوســت ندارنــد بــا رده ســنی کــودک در نظــر گرفتــه شــوند و 

ــند.  ــدا باش ــودکان ج ــد از ک ــت دارن دوس
وی ادامــه داد: در حــوزه برنامه ســازی مــا ســعی کردیــم طبــق 
ایــن درخواســت ها حرکــت کنیــم. یکــی از عالقه مندی هــای 
نوجوانــان مســابقات اســت؛ چــون نوجوانــان دوســت دارنــد 
خــود را بــه رخ بکشــند و اطالعاتشــان را بــه نمایــش 
بگذارنــد؛ بنابرایــن مــا در آینــده نزدیــک چنــد مســابقه تولیــد 

می کنیــم. 
ــرد:  ــالم ک ــا اع ــاری برنامه ه ــان آم ــه بی ــاره ب ــا اش ــالم ب س
ــش  ــی پخ ــد کار تامین ــدود ۳۵ درص ــتان در ح ــا در تابس م
می کنیــم کــه شــامل انیمیشــن، ســریال و... می شــود. 
میــزان آثــار تامینــی در طــول ســال تحصیلــی بــه ۷۰ درصــد 

می رســد. 
ــه  ــد را می دهــم ک ــن نوی ــد گفــت: مــن ای ــر شــبکه امی مدی
مــا ســریال ها و کارگردانــان بســیار خوبــی را در آینــده در ایــن 

شــبکه داریــم. مهــر

تلویزیون

»پایتختی ها« هیچ وقت به خودشان مغرور 
نمی شوند

ــی  ــه تلویزیون ــا در مجموع ــن روزه ــه ای ــی ک ــن حاجی عبدالله هوم
»پایتخــت ۵« ایفــای نقــش می کنــد، یکــی از دالیــل موفقیــت 
مجموعــه ســریال های »پایتخــت«  را ایــن ویژگــی دانســت کــه 
ــرور نمی شــوند. ــه خودشــان مغ ــت ب ــه هیچ وق ــن مجموع ــل ای عوام

ایــن بازیگــر، مجموعــه ســریال های »پایتخــت« را ُپرمخاطــب دانســت 
و گفــت: فکــر می کنــم یکــی از دالیــل موفقیــت مجموعه هــای 
ــه  ــت ب ــریال هیچ وق ــن س ــل ای ــه عوام ــت ک ــن اس ــت« ، ای »پایتخ
خودشــان مغــرور نمی شــوند و وقتــی قــرار اســت فصــل جدیــدی را 
ــان مثــل همــان فصــل اول ســخت گیر هســتند،  کلیــد بزننــد، همچن
ــد. فکــر  ــا وســواس بیشــتری پیــش می رون توقعشــان باالســت و ب
ــد  ــل جدی ــر فص ــه ه ــده ک ــث ش ــم باع ــوع ه ــن موض ــم همی می کن
»پایتخــت«، ُپربیننده تــر از فصل هــای قبلــی باشــد و بــاز هــم مــردم 

ــد آن ســاخته شــود.  ــد کــه فصــل جدی بخواهن
مجموعــه  از  دوری  ســال  دو  دربــاره  همچنیــن  حاجی عبداللهــی 
ــن  ــم« در ای ــش »رحی ــه نق ــاره ب ــدن دوب ــک ش ــت« و نزدی »پایتخ
ــه  ــتم ک ــن هس ــش عجی ــن نق ــا ای ــدر ب ــرد:  آنق ــار ک ــه اظه مجموع
ــدارم؛  ــاره آن مشــکلی ن ــای دوب ــرای ایف پــس از گذشــت دو ســال ب
ــه  ــده ک ــی ش ــخصیت ها طراح ــرای ش ــا ب ــی تکیه کالم ه ــه بعض البت
مــردم آن هــا را دوســت دارنــد و فراموش کردنــی و حذف شــدنی 
نیســتند؛ امــا قطعــا بــرای اینکــه بــه تکــرار نیفتــم و همچنــان بــرای 
مخاطبــان جــذاب باشــم، بــا تکیــه بــر فیلمنامــه و مشــورت بــا آقایــان 
ــی              ــخصیت طراح ــرای ش ــدی ب ــای جدی ــدم، ویژگی ه ــده و مق تنابن

می کنیــم. 
وی گفــت: بــا توجــه بــه قصــه فوق العــاده جالبــی کــه در ایــن فصــل 
ــر از  ــیار جذاب ت ــل را بس ــن فص ــردم ای ــم م ــر می کن ــود دارد، فک وج

چهــار فصــل گذشــته بداننــد. ایســنا

موسیقی

فانوس بندر بدرقه شد
مراســم تشــییع پیکــر زنده یــاد محمــود جهــان، هنرمنــد 
ــزار   ــروز برگ ــح دی ــران، صب ــی ای ــیقی نواح ــوت موس پیشکس

ــد.  ش
ــزاداری  ــای ع ــی آیین ه ــا برپای ــه ب ــم ک ــن مراس ــدای ای در ابت
ــراه  ــی هم ــنج و دمام زن ــروه خوانی، س ــه ش ــهری از جمل بوش
بــود، آکا صفــوی، خواننــده گــروه موســیقی »لیــان«، بــه 

اجــرای آییــن شــروه خوانی پرداخــت. 
ــه موســیقی  ــره خان ــس هیئت مدی ــی، رئی ســیدمحمد میرزمان
هــم در ایــن مراســم کــه بــا حضــور اندکــی از اهالــی موســیقی 
همــراه بــود، بیــان کــرد: بــه درســتی کســی کــه عاشــق باشــد 
و از جانــش بــرای مــردم بخوانــد، چنیــن بدرقــه باشــکوهی در 

انتظــارش اســت. 
بــه هــر ترتیــب زندگــی هنــری هــر کســی بــا تجربیــات 
بســیاری همــراه اســت و محمــود جهــان از جملــه هنرمندانــی 

ــود.  ــزد ب ــت او زبان ــرد و جدی ــالش ک ــرن ت ــم ق ــه نی ــود ک ب
امیــد جهــان، فرزنــد زنده یــاد محمــود جهــان، هــم در ســخنانی 
کوتــاه ضمــن قدردانــی از حاضــران در ایــن مراســم بیــان کــرد: 
پــدرم اصــال دوســت نداشــت کــه شــما عزیــزان اینجــا باشــید. 
او همیشــه خواهــان ایــن بــود کــه مخاطبــان موســیقی، شــاد و 
خوشــحال باشــند. بــه هــر حــال امیــدوارم از ایــن پــس بتوانیــم 

در شــادی ها جبــران زحمــات شــما را کنیــم. 
محســن شــریفیان، سرپرســت گــروه موســیقی »لیــان«، هــم 
ــه  ــان از جمل ــود جه ــت: محم ــم گف ــی مراس ــش پایان در بخ
ــختی  ــیار س ــرایط بس ــرت ها را در ش ــه کنس ــود ک ــی ب هنرمندان
ــیقی  ــتی های موس ــن او، زش ــا دف ــرد و ای کاش ب ــزار می ک برگ
ــن  ــز دف ــو کنســرت ها نی ــا و لغ ــه بعضــی از ممنوعیت ه از جمل

شــود. مهــر

تئاتر

یک تجربه جدید تئاتری با »پسران تاریخ«
یوســف باپیــری کــه ایــن روزهــا بــه عنوان مشــاور هنــری در 
نمایــش »پســران تاریــخ« حضــور دارد، گفــت: ایــن نمایش 
یــک ســبک نــو و تجربــه ای جدیــد از نمایــش اســت کــه در 

تئاتــر مــا بــه فراموشــی ســپرده شــده اســت. 
ایــن کارگــردان تئاتــر بیــان کــرد: نمایــش »پســران تاریــخ« 
بــه دلیــل زمــان اجــرای طوالنــی و حــدود دوســاعته ای کــه 
دارد، تمرینــات خــود را از پاییــز ســال گذشــته شــروع کــرد 

ــان و حرفه ای هــا هســتند.  ــی از جوان و بازیگرانــش ترکیب
ــر  ــه در تئات ــی اســت ک ــوع تجربه های ــش از آن ن ــن نمای ای
ــی  ــه گروه ــژه آنک ــده؛ به وی ــپرده ش ــی س ــه فراموش ــا ب م
بــرای اجــرای نمایــش یــک ســال تــالش و ســرمایه گذاری 
ــد.  ــه اجــرا بپردازن ــا در نهایــت ۳۰ یــا ۴۰ شــب ب می کنــد ت
وی کــه اواخــر مردادمــاه نمایشــی را بــا گــروه تئاتــر »تــازه« 
ــک  ــه اینکــه »حفــظ ی ــا اشــاره ب ــرد، ب ــه اجــرا خواهــد ب ب
ــود«،  ــی ب ــه بســیار خوب ــی تجرب ــی طوالن ــرای مدت ــروه ب گ
گفــت: مــن و اشــکان خلیل نــژاد بــه عنــوان کارگــردان ایــن 
نمایــش )پســران تاریــخ(، ســاعت ها بــا توجــه بــه شــرایط 
ویــژه ای کــه ایــن کار در پروســه تولیــد و تبلیغــات داشــت، 
صحبــت کردیــم و نتیجــه کار چیــزی اســت کــه اکنــون در 

حــال اجراســت.
ولــی  اســت،  فوق العــاده ای  کار  بگویــم  نمی خواهــم 
ــه جدیــدی در ایــن حــوزه هنــری اســت و  دســت کم تجرب

قطعــا ارزش دیــدن دارد. 
اشــکان  کارگردانــی  بــه  تاریــخ«  »پســران  نمایــش 
ــا ۸  ــاه ت ــت از ۵ مردادم ــن ِبِن ــندگی آل ــژاد و نویس خلیل ن
شــهریورماه در ســالن چهارســو تئاتــر شــهر اجــرا می شــود. 

فارســی خبــر 

H.Rashidian@eskimia.ir
هامون رشیدیانگروه فرهنگ

فــروش فیلم هــای امســال پــس از شــروعی 
فوق العــاده بــه ســکونی نســبی رســیده 
اســت و شــاهد مــردادی آرام در جــدول 

ــتیم.  ــینماها هس ــران س اک
ــک  ــش از ی ــه بی ــه اینک ــه ب ــا توج ــه ب البت
مــاه و نیــم دیگــر تــا پایــان تابســتان باقــی 
مانــده اســت، ایــن احتمــال وجــود دارد کــه 
ــاره ســینما در شــهریورماه  ــق دوب شــاهد رون

باشــیم. 
بــه هــر ترتیــب در گــزارش امــروز به بررســی 
در  فیلم هــای  فــروش  از  اخبــار  آخریــن 

ــم پرداخــت. ــران خواهی حــال اک
 ساعت 5 عصر

ــروعی  ــد ش ــر چن ــری ه ــران مدی ــم مه فیل
ــا در ادامــه فــروش  رکوردشــکن داشــت، ام
ایــن فیلــم، رونــدی کاهشــی در پیــش 
بــرای  هنــوز  هرچنــد  اســت.  گرفتــه 

اســت.  زود  پیش بینــی 
ــش از ۳  ــای کار بی ــا اینج ــری ت ــم مدی فیل

فــروش  تومــان  میلیــون   ۱۵۰ و  میلیــارد 
داشــته اســت. ایــن فیلــم در ۱۲۶ ســینمای 

ــت.  ــران اس ــال اک ــور در ح کش
امیــر  آزاده صمــدی،  انصــاری،  ســیامک 
مهــران  و  معتضــدی  نگیــن  جعفــری، 
مدیــری، بازیگــران ایــن فیلــم هســتند. 
از  و  دارد  تلخــی  فضــای کمــدی  فیلــم، 
ــک روز  ــر ی ــا ۵ بعدازظه ــح ت ــاعت ۷ صب س
را بــه تصویــر می کشــد. روز دیوانــه واری کــه 
ســیامک انصــاری را بــه جنــون می کشــاند؛ 

ــا... . ام
 اکسیدان

ــدی  ــد محم ــد حام ــم جدی ــیدان، فیل اکس
پــس از ۵ هفتــه اکــران بــه فروشــی بیــش 
ــت.  ــه اس ــت یافت ــان دس ــارد توم از ۵ میلی
ــب  ــیار جال ــد بس ــر چن ــی ه ــن فروش چنی
توجــه اســت، امــا اگــر ایــن فیلــم در زمــان 
بهتــری اکــران می شــد، حتــی می توانســت 
ــه  ــروش را تجرب ــدار ف ــن مق ــر ای ــا دو براب ت

کنــد. 
جــواد عزتــی، امیــر جعفــری، شــبنم مقدمی، 

لینــدا  بهبــودی،  شــقایق دهقانــی، رضــا 
کیانــی و علــی اســتادی، بازیگــران ایــن 

ــتند.  ــدی هس ــم کم فیل
اکســیدان بــه موضــوع مهاجرات و مشــکالت 

مربــوط بــه آن می پــردازد.
 رگ خواب

ــد نعمــت هللا یعنــی رگ  ــم حمی ــن فیل آخری
خــواب نیــز در مــدت ۵ هفتــه بــه فروشــی 
بیــش از ۳ میلیــارد تومــان دســت پیــدا 

ــرده اســت.  ک
ــه موضــوع  ــا توجــه ب ــم ب ــن فیل ــروش ای ف
جــدی و تلــخ آن قابــل قبــول اســت و می تواند 
امیدوارکننــده     فیلــم  تهیه کننــدگان   بــرای 

باشد.
الهــام  تهامــی،  حاتمــی، کــوروش  لیــال 
کــردا، لیــال موســوی، خســرو بامــداد، اصغــر 
ــه جزایــری،  پیــران، بهــزاد رحیم خانــی، غزال
بامــداد نعمــت هللا، شــکوفه  هاشــمیان و 
ــای  ــه ایف ــم ب ــن فیل ــزی در ای نوشــین تبری
ــاره  ــم درب ــتان فیل ــد. داس ــش پرداخته ان نق

ــت.  ــتگی اس ــی و دلبس تنهای
مینــا پــس از جدایــی از همســرش بــه 
ــردد.  ــکانی می گ ــل اس ــغل و مح ــال ش دنب
ــا کامــران مدیــر رســتورانی  در ایــن مســیر ب
می شــود.  آشــنا  می کنــد،  آن کار  در  کــه 
ــا  ــد. مین ــه او می ده ــرپناهی ب ــران س کام
محبت هــای  و  حمایت هــا  تأثیــر  تحــت 
کامــران بــه او دل می بــازد، کامــران نیــز بــه 
ــا مشــتاق و عالقه منــد اســت. روزهــا از  مین
ــه  ــا ب ــق مین ــذرد و از عش ــم می گ ــس ه پ

ــرد؛  ــود و اوج می گی ــته نمی ش ــران کاس کام
ــدارد... . ــه ن ــر قصــد ادام ــران دیگ ــا کام ام

 زیر سقف دودی
ــس از ۷  ــنده پ ــوران درخش ــوب پ ــم خ فیل
هفتــه اکــران، بــه فــروش حــدود ۲ میلیــارد 
ــرده  ــدا ک ــت پی ــی دس ــون تومان و ۳۰۰ میلی

اســت. 
هرچنــد ایــن فیلــم قربانــی فــروش خــوب 
ــش  ــروش بی ــا ف ــد، ام ــش ش ــر رقبای دیگ
فیلــم  یــک  بــرای  تومــان  میلیــارد   ۲ از 
ســینما،  فعلــی  وضعیــت  در  اجتماعــی 

اســت.  دلگرم کننــده  فروشــی 

فرهــاد اصالنــی، مریــال زارعــی، بهنــوش 
مریــم  توکلــی،  هوشــنگ  طباطبایــی، 
بوبانــی، هــادی مرزبــان، فریبــا متخصــص، 
ــان،  ــول نجفی ــت، رس ــهرام حقیقت دوس ش
ــام  ــان، حس ــا حاجی ــن، آزیت ــه روش نفیس
ــرد بازیگــران  نواب صفــوی و فرشــید زارعی ف

ــتند.  ــم هس ــن فیل ای
ــالق  ــوع ط ــه موض ــقف دودی« ب ــر س »زی
در  و  می پــردازد  زوج هــا  میــان  عاطفــی 
ادامــه جریــان فیلمســازی درخشــنده قــرار 

می گیــرد.
 کارگر ساده نیازمندیم

فیلــم کارگــر ســاده نیازمندیــم منوچهــر 
 هــادی پــس از ۳ هفتــه اکــران بــه فروشــی 
در حــدود ۳۰۰ میلیــون تومــان دســت پیــدا 

ــرده اســت.  ک
ســیامک  ناصــر،  یکتــا  پســیانی،  آتیــال 
ــتمی  ــه رس ــی، فاطم ــحر قریش ــری، س  صف
مهــران احمــدی، بهــرام افشــاری، ســیروس 
همتــی، مجیــد اصغــری و مهــدی محرابــی 
در ایــن فیلــم بــه ایفــای نقــش پرداخته انــد.

 پا تو کفش من نکن
پــا تــو کفــش مــن نکــن، جدیدتریــن 
ســاخته محمدحســین فرح بخــش پــس 
از دو روز اکــران بــه فروشــی حــدود ۸۸ 
ــرده اســت.  ــدا ک ــان دســت پی ــون توم میلی
بهنــوش  قریشــی،  ســحر  ناجــی،  رضــا 
بختیــاری، یوســف تیمــوری، علــی صادقــی، 
ســیروس گرجســتانی و صدیقــه کیانفــر 
ــد.  ــکیل داده ان ــم را تش ــن فیل ــران ای بازیگ
ــد  ــت می کن ــتان دو زوج را روای ــم، داس فیل
کــه بــرای ثبــت ازدواج بــه محضــر می رونــد 
ولــی شــلوغی محضــر عاملــی می شــود 
در  و  غیرمنتظــره  اتفاقــی  رخــداد  بــرای 
ــن دو زوج  ــی ای ــوردن زندگ ــره خ ــت گ نهای

ــر! ــه یکدیگ ب

بیســت وپنجمین نمایشــگاه »صــد اثــر، صــد هنرمنــد« در 
ــورد  ــه رک ــید ک ــی اش رس ــه برپای ــومین جمع ــه س ــی ب حال

فــروش ســال گذشــته اش را شکســت. 
لیلــی گلســتان، مدیــر گالــری گلســتان، گفــت: در همــان شــب 

اول، بــه انــدازه تمــام نمایشــگاه ســال پیــش فروختیــم. 
ــا اظهــار خرســندی از رونــد ایــن رویــداد تابســتانی اظهــار  او ب
کــرد: بــه  شــدت از نمایشــگاه امســال راضــی ام؛ چــون جوان هــا 
خــوب می فروشــند و تقریبــا ۷۰ درصــد کل فــروش بــه آن هــا 
ــا ایــن لحظــه ۶۵ اثــر  ــا اعــالم اینکــه ت اختصــاص دارد. وی ب
بــه فــروش رســیده، ادامــه داد: تــا ایــن لحظــه گران تریــن اثــر 
بــه فــروش رســیده در ایــن دوره بــه نقاشــی زنده یــاد محمــود 
جوادی پــور تعلــق دارد کــه ۳۰ میلیــون تومــان فروختــه شــد. در 
رتبــه بعــدی آثــاری از اویســی، الشــایی و محمدعلــی ترقی جــاه 
قــرار دارنــد کــه بیــن ۱۵ تــا ۲۰ میلیــون قیمــت داشــتند. این در 

حالــی اســت کــه از جوان هــا آثــار بــا قیمــت ۳۵۰ هــزار تومــان 
بــه  عنــوان ارزان تریــن آثــار فروختــه شــدند. 

ــک  ــیده از ی ــروش رس ــه ف ــار ب ــداد آث ــر تع ــزود: از نظ او اف
هنرمنــد تــا ایــن لحظــه، شــمس الدین غــازی پیشــتاز اســت؛ 

ــت.  ــده اس ــه ش ــی فروخت ــار نقاش ــمه و چه از او دو مجس
گلســتان ضمــن دعــوت از مــردم بــرای حضــور در ایــن 
نمایشــگاه گفــت: بنــا بــه رســم »صــد اثــر، صــد هنرمنــد« هــر 
ــه شــده، کار دیگــری جایگزینــش شــده؛ از  ــری کــه فروخت اث
ــه روز  ــبت ب ــاوت نس ــال متف ــگاهی کام ــون نمایش ــن رو اکن ای
ــری اســت کــه در آن، کارهــای خــوب  ــوار گال نخســت روی دی

ــت.  ــده اس ــه ش ــب ارائ ــای مناس ــا قیمت ه ــیاری ب بس
»صــد اثــر، صــد هنرمنــد« قدیمی تریــن نمایشــگاه تجســمی 
ــی گلســتان  ــاه ۱۳۷۱ توســط لیل در بخــش خصوصــی مردادم

بنیانگــذاری شــد. ایســنا

تهیه کننــده ســریال »یحیــی« بــا اعــالم اینکــه ایــن مجموعــه 
تلویزیونــی از نیمــه دوم شــهریور پخــش خواهــد شــد، اظهــار 
کــرد: ســریال یــا اثــری نمایشــی کــه بــه طــور ویــژه بــر ســختی 
ــاع  ــال دف ــت س ــهدای هش ــران ش ــی همس ــکالت زندگ و مش

مقــدس متمرکــز باشــد، کــم تولیــد شــده اســت. 
تلویزیونــی  مجموعــه  داســتان  دربــاره  امیرعبــاس کنــی 
ــه طــور  ــر نمایشــی کــه ب ــا اث ــان کــرد: ســریال ی »یحیــی« بی
ویــژه بــر ســختی و مشــکالت زندگــی همســران شــهدای 
هشــت ســال دفــاع مقــدس متمرکــز باشــد، کــم تولیــد شــده 
و ایــن موضــوع مــورد غفلــت بــوده اســت؛ بنابرایــن مــا بــا ایــن 
ــن  ــم و ای ــرار دادی ــی« را در دســتورکار ق هــدف ســریال »یحی

ــد. ــاده ش ــد آم ــرای تولی ــه ب مجموع
ــن  ــرداری ای ــکان تصویرب ــان پخــش و م ــه زم ــا اشــاره ب  او ب
ــمت  ــه در ۱۸ قس ــن مجموع ــت: ای ــی گف ــه تلویزیون مجموع

تولیــد شــده و از نیمــه دوم شــهریورماه از شــبکه »دو« ســیما 
ــن  ــی ای ــمت های پایان ــش قس ــی رود و پخ ــن م ــه روی آنت ب
ســریال نیــز بــا هفتــه دفــاع مقــدس مصــادف خواهــد شــد. 
»یحیــی« در شــهر بهشــهر، روســتاهای اطــراف بهشــهر و 

جنــوب کشــور تصویربــرداری شــده اســت. 
مجموعــه »یحیــی« در حــال حاضــر در مرحلــه نهایــی کارهــای 
فنــی پــس از تولیــد ماننــد جلوه هــای ویــژه، طراحــی تیزرهــای 
نمایشــی و ... اســت. در ایــن مجموعــه بازیگرانــی چــون بیتــا 
ســحرخیز، نازنیــن فراهانــی، عبدالرضــا اکبــری، مریــم کاظمی، 
حســام محمــودی، مــزدک رســتمی، ســوگل طهماســبی، 
ــان،  ــان مهردادی ــژاد، طوف ــام جعفرن ــلیمانی، اله ــوروش س ک
مینــا نوروزی فــر، ســاقی زینتــی، مهــری آل آقــا و ... بــه ایفــای 
ــه دوم  ــی از نیم ــه تلویزیون ــن مجموع ــد. ای ــش می پردازن نق
شــهریور بــه روی آنتــن شــبکه دو ســیما مــی رود. صداوســیما
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سینما
در سینماهای اصفهان

»بیست و یک روز بعد« را 
همین امروز ببینید

روز  یــک  و  »بیســت  ســینمایی  فیلــم 
ــید  ــی س ــندگی و کارگردان ــه نویس ــد« ب بع
ــود را در  ــران خ ــدان اک ــا خردمن محمدرض
ســینما ســپاهان و پردیــس ســینمایی 

ــت. ــرده اس ــاز ک ــاغ آغ چهارب
اگرچــه کــودکان اصفهانــی بــه مــدد برپایــی 
در  نوجــوان  و  فیلــم کــودک  جشــنواره  
ــان  ــهرها میزب ــر ش ــر از دیگ ــان، زودت اصفه

ــا  ــد، ام ــد« بوده ان ــک روز بع ــت و ی »بیس
ــدن فیلمــی کــه در ســی امین جشــنواره  دی
ــان  ــان اصفه ــودکان و نوجوان ــای ک فیلم ه
ــه  ــب ۷ پروان ــه کس ــق ب ــید و موف درخش
ــزه  ــوان، ۲ جای ــم نوج ــن فیل ــن )بهتری زری
فیلمنامــه،  بهتریــن  بازیگــر،  بهتریــن 
منتخــب  فیلــم  کارگردانــی،  بهتریــن 
یونیســف ایــران، جایــزه عشــقی بــزرگ برای 
ــاره و  جهانیــان( از ایــن جشــنواره شــد، دوب

ــت. ــف نیس ــی از لط ــاره خال چندب
فیلــم ســینمایی »بیســت و یــک روز بعــد« 
بــه نویســندگی احســان ثقفــی و ســید 

تهیه کنندگــی  و  خردمنــدان  محمدرضــا 
ســازمان  محصــول  شــفاه،  محمدرضــا 
توســعه  ســینمایی ســوره، تولیدشــده در 

ســال ۱۳۹۵ اســت. 
ایــن فیلــم، ملودرامــی اجتماعــی از زندگــی 
ــه  ــت ک ــی« اس ــام »مرتض ــه ن ــی ب نوجوان
در راه تحقــق آرزوی نــاکام پــدرش، بــا 
چالش هــای بســیاری روبــه رو می شــود. 
ــت:  ــده اس ــم آم ــتان فیل ــه  داس در خالص
»همیشــه همیــن جوریــه! آخریــن بــار هــوا 
ابــر شــد. بــاد گرفــت. درختــا داشــتن از جــا 
ــدید  ــارون ش ــدر ب ــدن. اون ق ــده می ش کن

شــد کــه ســیل شــهرو گرفتــه بــود. پرنده هــا 
ــیدن.  ــغ می کش ــون جی ــر لونه هاش دور و ب
ــودش  ــورد خ ــم می خ ــا قس ــی از بچه ه یک
ــورش کــم و  ــار ن ــده خورشــید یکــی دوب دی

ــده…« ــاد ش زی
عالقه منــدان بــرای دیــدن ایــن فیلــم 
می تواننــد از امــروز شــاهد ایــن فیلــم 
 ،۱۴:۴۵  ،۱۲:۴۵  ،۱۰:۴۵ ســانس های  در 
۱۶:۴۵، ۱۸:۴۵، ۲۰:۴۵، ۲۲:۴۵ در ســالن 
چهارســوق پردیــس ســینمایی چهاربــاغ و از 
فــردا در ســانس ۱۶:۳۰ در ســینما ســپاهان 

ــند. باش

،،
از  پــس  امســال  فیلم هــای  فــروش 
ســکونی  بــه  فوق العــاده  شــروعی 
نســبی رســیده و شــاهد مــردادی آرام 
در جــدول اکــران ســینماها هســتیم 

نگاهی به جدول فروش فیلم ها در مردادماه 96

مرداد خواب آلود سینما

ا�ن �ن ا�ب ک�ت

بر یال اسب سفید
نویسنده احمدرضا احمدی

قیمت 9 هزار و 500 تومان
نشر کانون پرورش فکری     

بیگانه
نویسنده آلبر کامو

قیمت 15 هزار و 500 تومان
نشر گام نو      

 خطاهای نویسندگی 
و تجربیات نویسندگی
نویسنده مهدی رضائی

قیمت 25 هزار تومان
نشر آرادمان        

ساخت سریالی درباره همسران شهدا»صد اثر، صد هنرمند« رکورد خود را شکست
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اعزام حجاج تا دوم شهریورماه 
ادامه دارد

فرمانــده پلیــس فرودگاه هــای کشــور اعــام کــرد کــه 
ــهریورماه  ــا دوم ش ــور ت ــای کش ــاج از فرودگاه ه ــزام حج اع
ــرای  ــات ب ــز اقدام ــس از آن نی ــت و پ ــد داش ــه خواه ادام
بازگشــت حجــاج آغــاز خواهــد شــد. ســردار حســن مهــری 
دربــاره رونــد اعــزام حجــاج بــه ســرزمین وحــی اظهــار کــرد: 
عملیــات اعــزام حجــاج از 20 فــرودگاه کشــور از 8 مردادمــاه 
آغــاز شــده و در مجمــوع بیــش از 86 هــزار حاجــی از طریــق 
ــد.  ــد ش ــزام خواهن ــتان اع ــه عربس ــور ب ــای کش فرودگاه ه

وی بــا بیــان اینکــه عملیات اعــزام حجــاج تا دوم شــهریورماه 
ادامــه خواهــد داشــت، گفــت: از اواخــر هفتــه دوم شــهریور 
ــا در  ــه برنامه ریزی ه ــد شــد ک ــاز خواه بازگشــت حجــاج آغ
ــس  ــده پلی ــت. فرمان ــده اس ــام ش ــز انج ــوص نی ــن خص ای
فرودگاه هــای کشــور بــا اشــاره بــه بدرقــه زائــران و افــرادی کــه 
همــراه آنــان بــه فــرودگاه می رونــد، افــزود: توصیــه مــا ایــن 
اســت کــه آییــن بدرقــه زائــران در خــارج از فــرودگاه انجــام 
شــده و ایــن عزیــزان بــا یــک یــا دو نفــر اعضــای خانــواده یــا 

بــه همــراه کاروان خــود بــه فــرودگاه برونــد. ایســنا

شرایط مشروط به کارگیری 
بازنشستگان فرهنگی

معــاون توســعه مدیریــت و پشــتیبانی وزارت آمــوزش و 
پــرورش بــا بیــان اینکــه امــکان اســتفاده از نیــروی فرهنگــی 
به کارگیــری  مشــروط  شــرایط  نداریــم،  را  بازنشســته 
ــه  ــین فرزان ــرد. حس ــریح ک ــی را تش ــتگان فرهنگ بازنشس
ــوزش و  ــروی انســانی در وزارت آم ــود نی ــران کمب ــاره  جب درب
پــرورش گفــت: کمبــود نیــروی انســانی را از طریــق مــدارس 
مشــارکتی در مناطــق محــروم، اســتفاده از افــرادی کــه در مرز 
ــس  ــروی حق التدری ــتفاده از نی ــتند و اس ــتگی هس بازنشس
جبــران خواهیــم کــرد. بیشــتر کمبــود نیــروی انســانی مربوط 
بــه مناطــق محــروم اســت؛ بایــد معلــم بــرای ایــن مناطــق 
تأمیــن کنیــم. معــاون توســعه مدیریــت و پشــتیبانی وزارت 
ــای  ــم از نیروه ــرد: نمی توانی ــح ک ــرورش تصری ــوزش و پ آم
ــا به کارگیــری  ــه کار ب بازنشســته اســتفاده کنیــم. برگشــت ب
ــاره  ــد دوب ــون بازنشســته ها نمی توانن ــق قان ــاوت دارد. طب تف

ــد. خبرآنالیــن ــدام کنن ــرای تدریــس اق ب

 انتقاد از زیاد بودن زاد و ولد 
مهاجران  افغانستانی

فاطمــه اشــرفی، مشــاور معــاون توســعه روســتایی و مناطــق 
محــروم وزارت کشــور، بــا انتقــاد از مغفــول مانــدن موضــوع 
مهاجــران گفــت: جمعیــت مهاجــران افغــان اعــم از قانونــی 
ــی از  ــن مهاجران ــت؛ همچنی ــاد اس ــکان زی ــی کم و غیرقانون
پاکســتان و دیگــر کشــورها هــم در کشــور مــا حضــور دارنــد. 
ــدات را  ــط تهدی ــه فق ــت ک ــن نیس ــان ای ــا نگاهم ــه م البت
ــران  ــد مهاج ــودن زاد و ول ــاد ب ــاد از زی ــا انتق ــم. وی ب ببینی
افغــان در کشــور گفــت: متاســفانه شــاهد رونــد رو بــه رشــد 
ــال  ــن ح ــا ای ــتیم؛ ب ــران هس ــه ای ــی ب ــای قانون مهاجرت ه
ــی  ــت اجتماع ــوص وضعی ــی درخص ــل تجمیع ــار و تحلی آم

ــم. ایرنــا ــران نداری مهاجــران در ای

جامعه
 تغییر الگوی اعتیاد از 

»شیشه« به »گل«
ــور  ــتی کش ــاد بهزیس ــان اعتی ــگیری و درم ــاون پیش مع
گفــت: در حــال حاضــر بــا تغییــر الگــوی مصرف از شیشــه 
بــه حشــیش یــا گُل مواجهیــم؛ بــه طــوری  کــه ایــن مــاده 
ــادان  ــان معت ــواد در می ــرف م ــه دوم مص ــه رتب ــدر ب مخ
مســتمر و تفننــی رســیده اســت. محســن روشــن پژوه از 
ــر داد  ــور خب ــدر در کش ــواد مخ ــرف م ــوی مص ــر الگ تغیی
ــواده حشــیش  و افــزود: آنچــه باعــث شــده مصــرف خان
ــه  ــت ک ــن نیس ــود، ای ــزارش ش ــتر گ ــا بیش و ماری جوآن
شیشــه از مصــرف افــراد حــذف شــده اســت؛ بلکــه 
ــه شــده و  ــی اضاف ــی قبل ــواد مصرف ــه م ــز ب حشــیش نی
در حــال حاضــر بــا پدیــده چندمصرفــی روبــه رو هســتیم. 
وی گفــت: مصرف کننــدگان گل، 85 درصــد مــرد و اغلــب 
هــم مجــرد گــزارش شــده و تحصیــات آن هــا نیــز کمتــر از 

دیپلــم یــا دیپلــم بــوده اســت. 
ــاد ســازمان بهزیســتی  ــان اعتی ــاون پیشــگیری و درم مع
مصرف کننــدگان  درصــد   30 اینکــه  بیــان  بــا  کشــور 
گل بیــکار هســتند، گفــت: در جمعیــت مدنظــری کــه 
ــن  ــراد بی ــر اف ــون نف ــی از 53 میلی پژوهــش شــدند، یعن
ــه گل  ــا 64 ســال کشــور، 14.8 درصــد از کســانی ک 15 ت
مصــرف می کردنــد، دانشــجو بودنــد و 3.7 درصــد از 
در حــال تحصیــل  دانش آمــوزان  مصرف کننــدگان گل، 
ــدگان  ــد از مصرف کنن ــه داد: 51.9 درص ــتند. وی ادام هس
ــد. فــارس ــرار دارن ــا 29 ســال ق ــن ســن 15 ت ــز بی گل نی

 برگزاری امتحان تعیین رشته 
در شهریورماه

معــاون اداره کل امــور تربیتــی و مشــاوره وزارت آمــوزش  
ــرای  ــره را ب ــف نم ــه ک ــی ک ــت: دانش آموزان ــرورش گف و پ
در  می تواننــد  نکرده انــد،  رشــته کســب  یــک  بــه  ورود 
امتحانــات تعییــن رشــته در شــهریورماه شــرکت کننــد. 
ــی امســال  ــت تحصیل ــرد:  هدای ــار ک ــوی اظه ــد مصطف محم
در دو بخــش اجــرا می شــود؛ بخــش نخســت بررســی های 
مشــاوره ای در قالــب فــرم شــماره 6 اســت کــه در رابطــه بــا 
تمــام مــوارد از جملــه عملکــرد تحصیلــی و بررســی های 
لیســت  ایــن  در  و  ارزیابــی صــورت گرفتــه  مشــاوره ای 
اولویت هایــی بــرای دانش آمــوزان تعییــن شــده اســت. 
وی افــزود: هــر دانش آمــوزی کــه بــرای ورود بــه یــک رشــته 
تحصیلــی کــف نمــرات را کســب نکــرده باشــد، حائــز شــرایط 
ــاوره ای  ــی های مش ــماره 6 و بررس ــرم ش ــه ف ــت؛ البت نیس
جنبــه توصیــه ای دارد. وی گفــت: فــرم شــماره 7 بــه بررســی 
ــه  ــرات س ــردازد و نم ــوز می پ ــی دانش آم ــرد تحصیل عملک
ــه  ــه ای ک ــه گون ــت؛ ب ــر اس ــطه مدنظ ــال دوره اول متوس س
نمــرات پایــه هفتــم و هشــتم بــا ضریــب یــک و نمــرات پایــه 
ــرای  ــا ضریــب ســه لحــاظ شــده اســت؛ همچنیــن ب نهــم ب
ــت کم 14 و  ــد دس ــوم بای ــره عل ــی نم ــته تجرب ــه رش ورود ب

ــد. تســنیم ــت کم 13 باش ــی دس ریاض

کوتاه حوادث 
پایان خوش یک کودک ربایی تلخ

ملیکا به آغوش خانواده بازگشت
مدیــر کل بهزیســتی اســتان اصفهــان گفــت: ملیــکا، دختر 
ــی  ــام قضای ــم مق ــا حک ــروز ب ــهدی، دی ــاله مش 1.5 س

ــل داده شــد. ــواده اش تحوی ــه خان مشــهد ب
ــودک 1.5  ــدن ک ــدا ش ــه پی ــاره ب ــا اش ــی ب ــعید صادق س
ســاله مشــهدی کــه اول مردادمــاه در مشــهد توســط یــک 
زن و مــرد ربــوده شــده بــود، اظهــار داشــت: ایــن کــودک 
ــروی  ــه نی ــهروندان ب ــط ش ــنبه توس ــاعت 11 روز دوش س
ــی  ــل قانون ــی مراح ــس از ط ــل داده و پ ــی تحوی انتظام
ــه  ــن روز ب ــی ســاعت 20 همی ــا حکــم دســتگاه قضای و ب

ــل شــد. ــون منتق شــیرخوارگاه نرجــس خات
ــه  ــل ب ــگام تحوی ــودک هن ــن ک ــه ای ــان اینک ــا بی وی ب
شــیرخوارگاه تحــت مراقبــت قــرار گرفــت، افــزود: در 
ــه آزاری  ــودک هیچ گون ــن ک ــه ای ــی های صورت گرفت بررس

ــود. ــده ب ندی
مدیــر کل بهزیســتی اســتان اصفهــان بــا اشــاره بــه 
اینکــه روز گذشــته پــدر ملیــکا همــراه بــا مأمــور انتظامــی 
بــرای تحویــل ایــن کــودک بــه شــیرخوارگاه نرجــس 
ــا  ــودک ب ــن ک ــت: ای ــراز داش ــد، اب ــه کردن ــون مراجع خات
ــد  ــل داده ش ــدرش تحوی ــه پ ــهد ب ــی از مش ــم قضای حک
و بهزیســتی اصفهــان ایــن خانــواده را بــه صــورت هوایــی 

ــرد. ــهد ک ــی مش راه
وی افزایــش نظــارت اجتماعــی مــردم و حساســیت 
ــل  ــودکان را دلی ــاه ک ــه رف ــبت ب ــان نس ــهروندان اصفه ش
اصلــی پیــدا شــدن ایــن کــودک مشــهدی عنــوان و اضافــه 
کــرد: نبایــد فرامــوش کنیــم کــه والدیــن بایــد بیشــتر بــه 

ــند. ــته باش ــه داش ــان توج ــت از فرزندانش مراقب
ــا شــماره  ــان اینکــه اورژانــس اجتماعــی ب ــا بی صادقــی ب
123 آمــاده دریافــت هــر گونــه گــزارش درخصــوص 
کــودک آزاری اســت، گفــت: از همــه مــردم اســتان اصفهــان 
ــن خصــوص  ــه گزارشــی را در ای تقاضــا می شــود هــر گون

ــد. اعــام کنن
ــوان  ــه  عن ــودک ب ــد ک ــام چن ــر ن ــم اخی ــاه و نی ــک م در ی
کــودکان گمشــده یــا ربوده شــده در شــبکه های اجتماعــی 
ــیار  ــا بس ــن ایرانی ه ــرام در بی ــتاگرام و تلگ ــژه اینس به وی
ــه  ــی دختربچ ــا اصان ــام آتن ــد. ن ــت ش ــه دس ــت ب دس
هفــت ســاله پارس آبــادی نخســتین بــار در روز 30 خــرداد 
ــس از  ــا پ ــد؛ ام ــرده ش ــی ب ــبکه های اجتماع 1396 در ش
گذشــت 20 روز جســد او در پارکینگــی پیــدا شــد. یوســف 
ــگام  ــال هن ــر امس ــه، 27 تی ــال و نیم ــه س ــربچه س پس
ــر  ــد و دیگ ــارج ش ــران خ ــرق ته ــه ای در ش ــازی از خان ب

برنگشــت. 
خانــواده او تصاویــر کودکشــان را در شــبکه های اجتماعــی 
ــس از  ــود و پ ــانس ب ــف خوش ش ــد. یوس ــر کردن منتش
پنــج روز پیــدا شــد. بنیتــا همزمــان بــا گــم شــدن یوســف 
در حالــی کــه در خــودروی پــدرش بــود، بــه همــراه خــودرو 

دزدیــده شــد. 
ــه  ــس از حادث ــش روز پ ــه ش ــر 8 ماه ــن دخت ــد ای جس
در پاکدشــت پیــدا شــد. بعــد از ایــن اتفاقــات تلــخ پیــدا 
شــدن ملیــکا باعــث شــد دســت کم خانــواده ایــن کــودک 

خردســال از درد و رنــج رهایــی یابنــد.

کنش    وا

قاسم زاده، فعال حقوق کودک   
وقتی کودک خود در کودکی تجربه کودک آزاری داشته 
باشد و به آن رسیدگی نشود، ممکن است که فرد در 

بزرگسالی اقدام به کودک آزاری کند؛ همان طور که بیجه 
خود قربانی کودک آزاری بود و تعداد زیادی کودک را هم 
مورد تجاوز قرار داد. این در حالی است که خفاش شب 

نیز در سن 11 سالگی مورد کودک آزاری قرار گرفته بود و در 
بزرگسالی به انتقام برخاست.

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی   
75 درصد خانواده های ایرانی خاستگاه آسیب های 

اجتماعی هستند؛ یعنی یا آسیب دیده اند یا در معرض 
آسیب قرار دارند که برای خروج از این مسئله باید به دنبال 

ایجاد خانواده های با ثبات در کشور باشیم.

 رئیس ستاد اجرایی فرمان 
حضرت امام)ره(   

اقدامات محرومیت زدایی ستاد که از طریق بنیاد برکت 
انجام می شود، شمه ای از اندیشه  مقام معظم رهبری 

است که برای محرومیت زدایی و آبادانی مناطق کم برخوردار 
کشور اهمیت قائل هستند و بر اشتغال زایی و حل 

مشکات این مناطق تاکید دارند. بنیاد برکت از جمله 
خیرات و برکات وجود حضرت آقاست مانند کمیته  امداد 

که از خیرات و برکات وجود امام راحل است.

مدیر کل دفتر مشارکت های مردمی سازمان 
محیط زیست   

ایران، نخستین کشور منطقه است که اقدام به تأسیس 
مدارس طبیعت کرده است. بدون شک مدارس طبیعت با 
پشتوانه و حمایت رئیس سازمان حفاظت محیط زیست 

ایجاد و توسعه پیدا خواهد کرد و قطعا این موج و گام مهم 
و بزرگ در آینده نیز تداوم خواهد داشت. سرمایه گذاری 

برای مدارس طبیعت توسط مردم و بخش خصوصی 
صورت می پذیرد و از این رو کشور از سرمایه گذاری حدود 

990 میلیارد تومان معاف می شود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک   
با الکترونیکی شدن دفاتر ثبت اسناد ظرف یک سال اخیر 
افزون بر 300 میلیون تصویر از اسناد ثبتی تهیه و افزون بر 
11 هزار »دفترنویس« ادارات و دفترخانه ها در بخش های 

دیگر ادارات ثبت و اسناد مشغول به کار شدند.

معاون وزیر بهداشت   
پرونده الکترونیکی سامت ابزار خوبی برای مدیریت بهتر 
سامتی بود که محقق شد و مشکات مجموعه بهداشت 

کاما قابل درک بوده و به زودی اخبار مسرت بخشی در 
راستای حل مشکات این مجموعه خواهیم داشت.

دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور   
طی هماهنگی های صورت گرفته قرار است 10 هزار فروشگاه 

در سطح کشور به نشان »ساخت ایران« مفتخر شوند و 
محصوالت ایرانی از جمله پوشاک را به هموطنان عرضه 

کنند.

مرد همسرکش، پسرش را هم کشت

مــردی کــه بــا رضایــت خانــواده همســرش از 
مجــازات قصــاص نجــات یافتــه بــود، ایــن بــار بــه 
ــه  ــز محاکم ــای می ــش پ ــل پســر نوجوان ــام قت اته

ــتاد. ایس
پلیــس  مأمــوران  بهمن مــاه ســال 94،   ســوم 
تهــران از قتــل پســر 14 ســاله ای بــه نــام کیــوان بــا 

ــدند. ــل ش ــی مح ــر و راه خب
ــا  ــت، ب ــور داش ــل حض ــه در مح ــول ک ــدر مقت  پ
ــدش بازداشــت شــد. خواهــر  ــه قتــل فرزن ــرار ب اق
کیــوان در شــرح ماجــرا گفــت: نیمه هــای شــب بــا 
ــدم. از  شــنیدن صــدای وحشــتناکی از خــواب پری
اتــاق بیــرون رفتــم و چــراغ را روشــن کــردم. دیــدم 
ــس  ــرق خی ــانی اش از ع ــه پیش ــدرم در حالی ک پ
ــوی او  ــرادرم نشســته و گل ــدن ب ــود، روی ب شــده ب
را فشــار می دهــد. هرچــه تــاش کــردم حریفــش 
نشــدم. همســایه ها از صــدای جیــغ و فریــادم 
ــدن  ــک ش ــت نزدی ــا جرئ ــد؛ ام ــده بودن ــع ش جم

ــد. ــرادرم را نجــات دهن ــا ب نداشــتند ت
 دختــر جــوان گفــت: مــاه رمضــان ســال 90 بــود کــه 
پــدرم بــه همیــن شــیوه جلــوی چشــمانم مــادرم را 

بــه قتــل رســاند. 
ســحر بــود و وقتــی بــرای خــوردن ســحری بیــدار 
شــده بودیــم، پــدرم بــه دلیــل مصــرف مــواد دچــار 
توهــم شــده بــود و جلــوی چشــمانم گلــوی مــادرم 
را فشــار داد و بعــد از آن چنــد ضربــه چاقــو بــه او 
ــم و  ــات ده ــادرم را نج ــتم م ــب نتوانس زد. آن ش

ــرادرم را از دســت دادم. امشــب نیــز ب
بــا ایــن توضیحــات، متهــم توســط مأمــوران پلیــس 
آگاهــی تحــت بازجویــی قــرار گرفــت؛ وی هرچنــد 
جرمــش را پذیرفــت، امــا اقرارهــای متفاوتــی 

ــل داشــت.  ــزه قت ــاره انگی درب
او یــک بــار توهــم بــه دلیــل مصــرف مــواد را 
مطــرح کــرد و در مرحلــه دیگــری گفتــه بــود فکــر 
می کــردم پســرم می خواهــد بــرای انتقــام مــرا 

ــد.  بکش
تــا اینکــه در مرحلــه آخــر از اذیــت و آزارهــای 
ــه  ــزود: ب ــت و اف ــرش گف ــوی پس ــادرش از س م
ــتم. ــودم و او را کش ــار ب ــت فش ــل تح ــن دلی همی

 پرونــده بعــد از تحقیقــات از چندیــن شــاهد و 

بررســی های الزم تکمیــل و بــه شــعبه دهــم دادگاه 
ــی  ــت قاض ــه ریاس ــران ب ــتان ته ــک اس ــری ی کیف

ــد.  ــتاده ش ــان زاده فرس قرب
متهــم روز سه شــنبه بــه دادگاه اعــزام و بعــد از 
اعــام رســمیت جلســه کیفرخواســت از ســوی 

نماینــده دادســتان قرائــت شــد.
 ســپس دختــر متهــم، تنهــا اولیــای  دم پرونــده، در 
ــام آدرس محــل  ــرای اع ــت و ب ــرار گرف ــگاه ق جای
ــا  ــادرم ب ــل م ــد از قت ــدرم بع ــت: پ ــکونتش گف س
ــس آزاد  ــال حب ــار س ــل چه ــه و تحم ــت دی پرداخ
ــل  ــب قت ــاره مرتک ــد از آزادی دوب ــاه بع شــد و 9 م

ــرادرم شــد.  ب
می ترســم ایــن بــار نیــز بعــد از آزادی ســراغم 
بیایــد و مــرا هــم بــه قتــل برســاند. او بــا توجــه بــه 
قانــون و اینکــه قصــاص بــرای پــدر امــکان نــدارد، 

ــه کــرد. اعــام پرداخــت دی
 ســپس متهــم در حالی کــه بــه شــدت اشــک 
ــود  ــن ب ــم عزیزتری ــرم برای ــت: پس ــت، گف می ریخ

ــود. ــن ب ــای م و دنی
 ســپس بــا تأییــد توضیحــات نحــوه قتــل از ســوی 
ــن  ــت: ای ــل گف ــزه قت ــوص انگی ــرش، درخص دخت
اتفــاق تلــخ عقبــه چندســاله دارد. وقتــی همســرم 
ــاندم،  ــل رس ــه قت ــی ب ــائل اخاق ــل مس ــه دلی را ب
ــال  ــد و در ح ــی ش ــکات روان ــار مش ــرم دچ پس

ــود. ــان ب درم
مــا بــا مــادرم زندگــی می کردیــم و او توانایــی 
ــاری اش  ــل بیم ــه دلی ــرم ب ــت. پس ــت نداش حرک
عصــای او را می گرفــت و بــه ســر و صــورت مــادرم 
از طرفــی فکــر  اذیــت می کــرد.  را  او  مــی زد و 
ــل  ــه خاطــر قت می کــردم پســرم می خواهــد مــرا ب

ــد.  ــرم بکش همس
ــرم  ــاری و درد شــدید کم ــل بیم ــه دلی ــن ب همچنی
تریــاک می کشــیدم و چندســال آخــر شیشــه 

می کــردم. مصــرف 
 ایــن عوامــل باعــث شــد تــا آن شــب در حالی کــه 
پســرم کنــارم خوابیــده بــود، او را بــه قتــل برســانم. 
شــرمنده ام کــه  و  نــدارم  دفاعــی  هیــچ  حــاال 
ــم باشــم. در  ــرای بچه های ــی ب ــدر خوب نتوانســتم پ

ــی وارد شــور شــد. ــت قضای ــان هیئ پای
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آب، مهم تریــن عامــل حیــات در کــره زمیــن 
ــرف  ــن ظ ــره زمی ــات در ک ــدون آب حی ــت. ب اس
مــدت کوتاهــی از بیــن خواهــد رفــت؛ بــه همیــن 
دلیــل هــم، حفــظ منابــع آبــی از اهمیــت زیــادی 
ــظ  ــرای حف ــان ب ــورهای جه ــت. کش ــوردار اس برخ
ــد.  ــی دارن ــای بلندمدت ــود برنامه ه ــی خ ــع آب مناب
منابــع آبــی معمــوال بــه دو صــورت آب هــای 
ســطحی و آب هــای زیرزمینــی در اختیــار کشــورها 
قــرار دارنــد. بــه زبــان ســاده تر آب هــای ســطحی 
درآمــد و آب هــای زیرزمینــی ســرمایه هر کشــوری 
ــد  ــا بای ــادی م ــول اقتص ــاس اص ــر اس ــت. ب اس
ســرمایه های خــود را حفــظ کنیــم و از درآمدمــان 

ــرای مــوارد مــورد نیــاز اســتفاده کنیــم. ب
کشــور مــا بــا وجــود داشــتن منابــع عظیــم نفــت و 
گاز و مــواد معدنــی از نظــر دارا بــودن منابــع آبــی به 
شــدت فقیــر اســت؛ امــا بــا وجــود ایــن فقــر منابع 
بــا روش هــای منحصربه فــرد  ایرانی هــا  آبــی، 
هــزاران ســال در ایــن ســرزمین خشــن بــه راحتــی 
زندگــی کــرده بودنــد؛ متاســفانه در دهه هــای 
ــا رشــد جمعیــت و عطــش ســیری ناپذیر  ــر ب اخی
ــه  ــک منطق ــرای مصــرف آب کشــورمان از ی ــا ب م
فقیــر آبــی در حــال تبدیــل شــدن بــه یــک منطقــه 

بــه شــدت بحرانــی هســتیم. 
مــا در طــی چنــد دهــه اخیــر بــه انــدازه دو برابــر 
ــژه  ــی به وی ــع آب ــان از مناب ــام اجدادم ــرف تم مص
منابــع زیرزمینــی اســتفاده کرده ایــم و ادامــه 
ــر  ــه خط ــور را ب ــات کش ــد حی ــد می توان ــن رون ای
بینــدازد؛ بــه همیــن دلیــل حفــظ ســرمایه های آب 

ــا واجــب اســت.  ــر همــه م ــی ب زیرزمین

ــل  ــن دالی ــاد یکــی از مهم تری ــه جــز مصــرف زی ب
نابــودی منابــع آب، آلودگــی منابــع آب زیرزمینــی 
ــک  ــان ی ــات کارشناس ــاس تحقیق ــر اس ــت. ب اس
ــزار  ــد 4 ه ــوده می توان ــا آب آل ــاب ی ــر فاض لیت
لیتــر آب را آلــوده کنــد. ایــن در حالــی اســت کــه 

ــر فاضــاب و آب هــای  ــا هــر روز میلیون هــا لیت م
آلــوده را بــه درون زمیــن می فرســتیم. بــر اســاس 
آلوده کننده هــای  مهم تریــن  آبفــا،  تحقیقــات 
ــا                 ــزات ســنگین، کوده ــا، فل ــد از: زباله ه آب عبارتن
ــی و  ــای صنعت ــواد و فاضاب ه ــا، م و آفت کش ه

فاضاب هــای خانگــی.
 زباله ها

شــیرابه حاصــل از زباله هــای خانگــی در جاهایــی 
کــه ایــن زباله هــا دفــن می شــوند، می توانــد 
ــد.  ــوده کن ــرای قرن هــا آل ــی را ب آب هــای زیرزمین
انســان ها  اســتفاده  صــورت  در  آب هــا  ایــن 
بــه شــدت خطرنــاک  و حیوانــات و گیاهــان 
ــه  ــی ک ــات و گیاهان ــا حیوان اســت. مصــرف آب ی
از ایــن آب هــا اســتفاده کرده انــد، باعــث بــروز 
انســان ها  در  خطرناکــی  بســیار  بیماری هــای 

ــت. ــنده اس ــم کش ــوال ه ــه معم ــود ک می ش
 فلزات سنگین

فعالیت هایــی ماننــد حفر معــدن و ساختمان ســازی 
ممکــن اســت مقادیــر زیــادی از فلــزات ســنگین را 
بــه منابــع آب زیرزمینــی مجــاور وارد کنــد. بعضــی 
از باغ هــای قدیمــی ممکــن اســت حــاوی مقادیــر 
ــوان  ــه عن ــی ب ــه زمان ــند ک ــنیک باش ــادی آرس زی
در  فلــزات  ایــن  می رفــت.  بــه کار  آفت کــش 
مقادیــر زیــاد بــرای ســامتی خطرنــاک هســتند.

 کودها و آفت کش ها
 کشــاورزان بــرای افزایــش رشــد محصــوالت 
و  کودهــا  از  آســیب حشــرات  از  جلوگیــری  و 

می کننــد.  اســتفاده  حشــره کش ها 
باغ هــای حومــه  در  ترکیبــات همچنیــن  ایــن 
شــهر نیــز بــه کار مــی رود. مــواد شــیمیایی در ایــن 
ــای  ــه آب ه ــت ب ــت در نهای ــن اس ــات ممک ترکیب
ــواع  ــه ان ــوع آلودگــی ب ــد. ایــن ن زیرزمینــی راه یاب
و مقادیــر مــواد شــیمیایی مــورد اســتفاده و کاربــرد 
محیطی محلــی  شــرایط  دارد.  بســتگی  آن هــا 
ماننــد نــوع خــاک یــا میــزان بــارش بــاران و بــرف 
ــر اســت. ــوع آلودگــی مؤث ــن ن ــر ای ــز ب ــی نی فصل

 مواد و فاضالب های صنعتی
 بســیاری از مــواد شــیمیایی زیانبــار بــه طــور 
گســترده ای در صنایــع و کارخانه هــای محلــی 
ــر  ــت اگ ــن اس ــواد ممک ــن م ــد. ای ــه کار می رون ب
بــه درســتی دفــع نشــوند، باعــث آلودگــی آب 

آشــامیدنی شــوند.

 فاضالب های خانگی
ســمی  مــواد  حــاوی  خانگــی  فاضاب هــای 
و باکتریایــی خطرناکــی اســت کــه در صــورت 
ــع آب  ــی مناب ــه راحت ــد ب ــدن می توان ــه نش تصفی
ــد. وجــود تصفیه خانه هــای  ــوده کن زیرزمینــی را آل
از  یکــی  فاضــاب،  آب  بازچرخانــی  و  مــدرن 
روش هــای مدرنــی اســت کــه بــرای حفــظ منابــع 

آبــی اســتفاده می شــود.
ــع آب کشــورمان مســئول  ــال مناب ــا در قب همــه م
ــرای  ــداری آب ب ــظ و نگه ــد در حف ــتیم و بای هس
نســل های آینــده احســاس مســئولیت کنیــم. 
ــوان دلیــل  ــه هیــچ عن ــرای آب ب ــول ب پرداخــت پ
ــدازه نیســت؛  ــش از ان ــرای مصــرف بی ــی ب موجه
ــردم  ــه م ــه هم ــق ب ــت متعل ــی اس ــرا آب ثروت زی

ــان. جه
 اگــر بــه آینــده خودتــان و فرزندانتــان و ایــن 
ــت  ــت دق ــد در مصــرف آب نهای کشــور عاقه مندی

ــد. ــه خــرج دهی را ب

مدیــر عامــل جمعیــت امــام علــی)ع( ضمــن تاکیــد بــر لزوم 
ــل  ــودکان گفــت: حداق ــوق ک ــت از حق ــب الیحــه حمای تصوی
بــه قیــد فوریــت چنــد مــاده از ایــن الیحــه کــه درخصــوص 
کــودک آزاری اســت، تصویــب شــود تــا در شــرایط کنونــی کــه 
افــکار عمومــی از حــوادث مربــوط بــه کــودکان تــا ایــن حــد 

جریحــه دار شــده، کمــی آرام بگیــرد. 
زهــرا رحیمــی در نشســت قربانیــان خامــوش کــه بــه 
ــیه ها  ــات، حاش ــودک آزاری در مح ــوارد ک ــی م ــور بررس منظ
ــی  ــای قانون ــه خأله ــد، ب ــزار ش ــش رو برگ ــای پی و راهکاره
ــرد  ــاره ک ــور اش ــودک آزاری در کش ــه ک ــیدگی ب ــوزه رس در ح
ــد از  ــرد؛ بع ــرار می گی ــورد آزار ق ــه م ــودک در خان ــت: ک و گف
کلــی دوندگــی و بعــد از آنکــه مســئله را بــه صــورت قضایــی 
پیگیــری می کنیــم و پــس از قرنطینــه کــودک، وی بــه 
ــرده می شــود. ایــن در حالــی اســت کــه  مراکــز بهزیســتی ب

بــا وجــود آنکــه بــرای رســاندن کــودک بــه مراکــز بهزیســتی 
ــردای آن  ــی ف ــرد، حت ــورت می گی ــادی ص ــای زی دوندگی ه
روز خانــواده وی می تواننــد بــه مراکــز قضایــی مراجعــه 
کننــد و کــودک خــود را بازپــس گیرنــد. بــه ایــن ترتیــب ایــن 

ــت.  ــوب اس ــیار معی ــه بس چرخ
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه تعویق هــای پی درپــی در بررســی 
ــوان کــرد: در ایــن ســال هایی  الیحــه حمایــت از کــودکان عن
ــورای  ــس ش ــودک در مجل ــوق ک ــت از حق ــه حمای ــه الیح ک
ــم  ــاید دیده ای ــت، ش ــوردن اس ــاک خ ــال خ ــامی در ح اس
کــه برخــی از نماینــدگان بــه طــور فــردی نســبت بــه مســئله 
کــودک دغدغه منــد بــوده باشــند؛ امــا آنچــه مشــخص اســت 
آن اســت کــه مجلــس بــه وظیفــه خــود در ایــن حــوزه عمــل 
ــی  ــون ابتدای ــه دو قان ــوز ب ــا هن ــه م ــوری ک ــه ط ــد؛ ب نمی کن
بــرای مصونیــت کــودک در برابــر خشــونت نیازمندیــم. ایســنا

ــزان  ــی می ــور بررس ــه منظ ــکا ب ــد« آمری ــگاه »مریلن دانش
ــام  ــه انج ــدام ب ــی، اق ــر روحان ــت دکت ــودن دول ــد ب کارآم
ــرات  ــای تغیی ــج آن گوی ــه نتای ــرده ک ــنجی ک ــک نظرس ی
چشــمگیری در حــوزه ســامت نســبت بــه دوره هــای قبــل 

ــت.  اس
ــرکت  ــنجی ش ــن نظرس ــه در ای ــانی ک ــد از کس 37 درص
انجام شــده در حــوزه  اقدامــات  بــه  کرده انــد، نســبت 
ــد  ــته اند و 46 درص ــق« داش ــیار موف ــر »بس ــامت، نظ س

نیــز ایــن اقدامــات را » موفــق« اعــام کرده انــد. 
ــامت  ــوزه س ــردم در ح ــب م ــی از جی ــای پرداخت هزینه ه
هــم در خدمــات بســتری و هــم ســرپایی کاهــش جالــب 
ــب مــردم  ــی از جی ــی وجــود داشــته اســت. پرداخت توجه
از 50 تــا 58 درصــد پنــج ســال منتهــی بــه شــروع طــرح 
تحــول یعنــی از ســال 88 تــا 92، بــه 40.2 و 39.6 درصــد 

ــوری  ــا کش ــران تنه ــت و ای ــیده اس ــال 93 و 94 رس در س
اســت کــه توانســته بیــش از 10 درصــد از نســبت پرداختــی 

از جیــب مــردم را در یــک ســال کاهــش دهــد. 
ــا  ــی ب ــوازم طب ــن دارو و ل ــزارش تأمی ــن گ ــاس ای ــر اس ب
ــه  ــژه ب ــی، توجــه وی ــع بحــران داروی قیمــت مناســب و رف
ــه  ــایری، ارائ ــتایی و عش ــق روس ــان مناط ــت و درم بهداش
 خدمــات بهداشــتی درمانی مناســب در حاشــیه شــهرها 
و مناطــق شــهری، تاکید بر پیشــگیری و اصــاح مؤلفه های 
اجتماعــی مؤثــر بــر ســامت، پرونــده الکترونیــک ســامت، 
ــامت  ــام س ــخگویی نظ ــردم و پاس ــت م ــش رضای  افزای
ــئولیت  ــل مس ــردم و تقب ــامت م ــه س ــی ب و اولویت بخش
ــی از  ــای درمان ــامت و بیمه ه ــور س ــت در ام ــی دول واقع
ــی  ــی در ط ــت روحان ــه دول ــت ک ــی اس ــن کارهای مهم تری

ــه انجــام آن هــا شــده اســت. وبــدا ــق ب ــار ســال موف چه

یک لیتر فاضالب، 4 هزار لیتر آب زیرزمینی را آلوده می کند

 سایه آلودگی بر سر 
سفره های آب زیرزمینی

،،
یکــی از مهم تریــن دالیــل نابــودی منابــع 
آب، آلودگی منابع آب زیرزمینی اســت. 
بــر اســاس تحقیقــات کارشناســان یــک 
لیتــر فاضــاب یــا آب آلــوده می توانــد 4 

هــزار لیتــر آب را آلــوده کنــد

تغییرات حوزه سالمت ایران از نگاه آمریکایی هاچرخه حمایت از کودکان، معیوب است

آرام اســت و شــمرده شــمرده حــرف می زنــد؛ 
 6 عضــو گروهــی  و  بــوده  ســرقت  اتهامــش 
ــا  ــرقت از خانه ه ــه س ــدام ب ــه اق ــت ک ــره اس نف

 . نــد می کرد
ــرقت دارد.  ــی در س ــد طوالی ــت و ی ــاله اس 28 س
او و همدســتانش راهــی خانه هــا می شــدند و 
تمــام تاششــان ایــن بــود کــه طــا ســرقت کننــد. 

ــت. ــرقت هایش گف ــا از س ــرای م او ب
 به چه جرمی دستگیر شدی؟

ــم کــه وارد  ــه. مــا شــش نفــر بودی ســرقت از خان
خانه هــا می شــدیم و ســرقت هایمان را انجــام 

می دادیــم.
 خانه هایی را که قرار بود از آن ها سرقت 

کنید، چطور شناسایی می کردید؟
ــل تمامــی ســارقان، در کوچــه پس کوچه هــای  مث
ــا  ــم و ب ــه می زدی ــهر پرس ــاالی ش ــای ب خیابان ه
ــی  ــتم امنیت ــه سیس ــی ک ــای ویای ــدن خانه ه دی

ــم.  ــه ســرقت می گرفتی ــم ب نداشــت، تصمی
ــا اینکــه  چنــد روز آنجــا را زیــر نظــر می گرفتیــم ت
ــرای  ــا ب ــه نیســت ی مطمئــن می شــدیم صاحبخان
کاری خانــه اش را چنــد ســاعتی تــرک کــرده 

اســت.
ــی را  ــدیم و خانه های ــل می ش ــد از آن وارد عم بع
کــه صاحبخانه شــان بــه امیــد درهــای ضدســرقت 
بــرای آن هــا سیســتم امنیتــی نمی گذاشــتند، 

ســرقت می کردیــم. 
آن هــا فکــر می کننــد ایــن کار آن هــا زرنگــی اســت 
ــای  ــرج چیزه ــرده و خ ــداز ک ــان را پس ان و پولش
بیهــوده نمی کننــد؛ در صورتــی کــه ســخت در 
ــردن  ــز نک ــا تجهی ــد ب ــتند و نمی دانن ــتباه هس اش
ــد در  ــداز کرده ان ــر آنچــه را پس ان خانه هایشــان ه

ــد. ــرار می دهن ــار دزدان ق اختی
 درهای ضدسرقت؛ چطور این کار را 

انجام می دادید؟
تخصــص مــا بــاز کــردن درهــای ضدســرقت بــود. 
مــردم گمــان می کننــد چــون در خانه هایشــان 
ضدســرقت اســت، دزدان نمی تواننــد وارد شــوند و 
بــه همیــن دلیــل ســایر تجهیــزات ایمنــی را بــرای 
حفــظ خانه هایشــان از دســت ســارقان بــه کار 
ــن اشــتباه راه را  ــا ای ــد ب ــا نمی دانن ــد؛ ام نمی گیرن

ــد. ــان تر می کنن ــا آس ــرای م ب
 درهای ضد سرقت را چطور باز می کنید؟

و  دیلــم  نــدارد؛  نشــد  امــا  اســت،  ســخت 
ــن  ــردن ای ــاز ک ــرای ب ــا ب ــایل م ــتی وس پیچ گوش

درهاســت.
 پــس از اینکــه درهــا بــاز شــد، آن هــا را هــل 
می دهیــم و بــه حالــت کشــویی بــه ســمت دیــوار 
ــه  ــده، وارد خان ــاز ش ــه ب ــی ک ــم و از جای می بری

می شــویم.
 وسایلی را که از این خانه ها سرقت 

می کردید، چه چیزهایی بود؟
راســتش را بخواهیــد مــا بــه دنبــال دردســر 
نیســتیم. ســرقت وســایل و لوازمــی کــه حمــل  و 
فــروش آن هــا ســخت بــود، در کار مــا نبــود؛ امــا 

ــت.  ــت اس ــی راح ــا خیل ــرقت ط س
طــا اگــر خیلــی زیــاد هــم باشــد، داخــل جیبمــان 
ــل  ــم آن را حم ــی می توانی ــود و به راحت ــا می ش ج

کنیــم و کســی هــم بــه مــا مشــکوک نمی شــود. 
ــن  ــون آخری ــک تلویزی ــه ی ــد ک ــور کنی ــاال تص ح
ــهر راه  ــی و در ش ــته باش ــت داش ــدل را در دس م

بــروی؛ خــب شــک برانگیز اســت.
حتــی تابلوهــای نفیــس و فرش هــای گرانقیمــت 
ــا  ــط ط ــا فق ــن م ــرای همی ــر دارد؛ ب ــم دردس ه

ســرقت می کردیــم.
 چه بالیی سر طالهای سرقتی می آوردید؟

فــروش طــا آن هــم بــدون کاغــذ خریــد دردســر 
دارد. مــا مالخــری داشــتیم کــه تخصصــش ذوب 
ــا را ذوب  ــود. آن ه ــای ســرقتی مان ب ــردن طاه ک
ــه  ــی آورد و ب ــمش درم ــورت ش ــه ص ــرد و ب می ک

فــروش می رســاند. 
آنقــدر کــه طــا دردســر دارد، شــمش بــرای 
فــروش دردســر نــدارد و از طرفــی هــم پــول 

می آمــد. گیرمــان  خوبــی 
 چند سرقت انجام دادی؟

حــدود  امــا  رفتــه؛  در  دســتم  از  حســابش 
ــن کار  ــا ای ــن تنه ــه م ــوده اســت. البت ــی ب صدتای
ــر هــم                   ــج همدســت دیگ را انجــام نمــی دادم و پن

داشــتم.
 با پول های سرقتی چه می کردید؟

هرچــه  می بــرد.  بــاد  را  بــادآورده  بابــا،  ای 
ــم  ــم مه ــا ه ــد. اص ــرج می ش ــم، خ درمی آوردی

ــود. ــدر ب ــغ چق ــن مبل ــود ای نب
ــول  ــان پ ــا توم ــا میلیون ه ــود م ــان نمی ش  باورت
گیرمــان آمــد؛ امــا االن یــک ریالــش را هــم 

ــدارد. ــت ن ــول دزدی برک ــا پ ــم. اص نداری
 پشیمانی؟

خیلــی وقــت اســت از کارهایــی کــه می کنــم 
پشــیمانم؛ حتــی اواســط ســرقت هایم،  پشــیمان 
خــط                را  دزدی  دور  گرفتــم  تصمیــم  و  شــدم 

ــم. بکش
 پس چرا این کار را انجام ندادی؟

طمــع و وسوســه دوســتان، دســت بــه دســت هــم 
ــل  ــه بدهــم. غاف ــم ادام ــه کارهــای خاف ــا ب داد ت
ــد و  ــزل نمی رس ــه من ــز ب ــج هرگ ــار ک ــه ب از اینک
چــوب خــدا یــک جایــی آدم را می زنــد. جــام جــم 

آنالیــن

 تخصصم باز کردن درهای 
ضدسرقت است
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ــوالد  ــل ف ــر عام ــبحانی، مدی ــرام س ــر به دکت
ــاق  ــع ات ــیون صنای ــس کمیس ــه و رئی مبارک
دوران ســاخت  در  اصفهــان کــه  بازرگانــی 
مجتمــع فــوالد خراســان مجــری طــرح و 
ــت، در  ــوده اس ــرکت ب ــن ش ــل ای ــر عام مدی
ــع  ــیون صنای ــای کمیس ــد اعض ــان بازدی جری
خراســان  و  اصفهــان  بازرگانــی  اتاق هــای 
از مجتمــع فــوالد خراســان و گفت وگــو بــا 
ــوالد  ــت: ف ــن اســتان گف ــی ای ــاالن صنعت فع
ــای  ــی از جایگزین ه ــوان یک ــه عن ــد ب می توان
نفــت، نقــش مهمــی را در تأمیــن منابــع 

ــد.  ــا کن ــور ایف ــی کش مال
مدیــر عامــل فــوالد مبارکــه اصفهــان بــا 
اشــاره بــه اهمیــت صنعــت فــوالد گفــت: 
ــیدن  ــرای رس ــزی، ب ــه برنامه ری ــه ب ــا توج ب
ــوالد در ۱۴۰۴،  ــن ف ــون ت ــد ۵۵ میلی ــه تولی ب
ــه  ــای همه جانب ــاهد حمایت ه ــم ش امیدواری
 دولــت بــرای دســتیابی بــه ایــن هــدف

باشیم. 
وی افــزود: در مراحــل ابتدایــی راه انــدازی 

بســیار  مشــکالت  صنعتــی،  واحــد  ایــن 
ــا  ــا ب ــت؛ ام ــرار داش ــر راه ق ــر س ــادی ب زی
نماینــدگان  و  وقــت  دولتمــردان  حمایــت 
اســتان خراســان در مجلس شــورای اســالمی 
و بــا اتــکا بــه خداونــد متعــال و تــالش 
شــبانه روزی، راه انــدازی ایــن مجتمــع بــزرگ 
ادامــه یافــت تــا ســرانجام روی پــای خودمان 
ایســتادیم و اگرچــه بــه ســختی، امــا پیــش 

ــم. رفتی
 تدبیر برای رفع مشکالت

همــکاری  مبارکــه  فــوالد  عامــل  مدیــر 
ــوان  ــه عن ــتان ها را ب ــی اس ــای بازرگان اتاق ه
پارلمــان بخــش خصوصــی در جهــت توســعه  
و  ارزیابــی  مهــم  و  مؤثــر  امــری  کشــور، 
ــه  ــی ک ــم ارتباط ــرد: امیدواری ــان ک خاطرنش
بیــن کمیســیون صنایــع اســتان خراســان 
اســت،  شــده  برقــرار  اصفهــان  اســتان  و 
عــالوه بــر تبــادل اطالعــات و تجربیــات، 
برنامه ریزی هــای  و  تصمیـم گیـــری ها  در 

مســئوالن نیــز تأثیرگــذار باشــد. 
ــروزه  ــرد: ام ــه ک ــرام ســبحانی اضاف ــر به دکت
و  دارد  مختلفــی  مشــکالت  مــا  صنعــت 
متفــاوت  حوزه هــا  همــه   در  مشــکالت 
اســت و تفــاوت در نیازهــا، تدبیــر بــرای رفــع 

می کنــد.  دشــوارتر  را  مشــکالت 
ــود در  ــای موج ــر ظرفیت ه ــد ب ــا تأکی وی ب
بخــش معــدن و صنایــع معدنــی کشــور 
تصریــح کــرد: کشــور ایــران می توانــد بــا 
ــود  ــگاه خ ــا جای ــن ظرفیت ه ــتفاده از ای اس
را تــا رده  هشــتمین کشــور تولیدکننــده  فــوالد 

ــد.  ــا ده ــان ارتق جه
مدیــر عامــل اســبق مجتمــع فــوالد خراســان، 
ــد  ــک واح ــارز ی ــداق ب ــع را مص ــن مجتم ای
فوالدســازی موفــق در کشــور ارزیابــی کــرد و 
گفــت: اینکــه فــوالد خراســان تمــام مایحتــاج 
ــد،  ــه می کن ــودش تهی ــتان خ ــود را در اس خ

ــر اســت.  شایســته تحســین و تقدی
مــا بایــد توجــه داشــته باشــیم کــه دسترســی 

ــه معــدن، راه آهــن، گاز، آب، زیرســاخت ها  ب
ــک  ــه  تأســیس ی ــه نیازهــای اولی و... از جمل
کارخانــه اســت و بایــد بــه ایــن مســائل 

توجــه جــدی شــود. 
دکتــر ســبحانی در ادامــه بــا اشــاره بــه هــدف 
دســتیابی بــه ۵۵ میلیــون تــن فــوالد در ســند 
چشــم انداز ۱۴۰۴ در صنعــت فــوالد کشــور 
گفــت: نبایــد بــرای حــل مســائل مقطعــی و 
بــدون انجــام کارهــای تحقیقاتــی، واحدهــای 
ــاد  ــب ایج ــای نامناس ــازی در مکان ه فوالدس
ــه ضــرر  ــات ب ــل اقدام ــن قبی ــرا ای شــود؛ زی

اقتصــاد خــرد و کالن کشــور اســت. 
کنــد  ســرمایه گذاری  کســی  چــه  اینکــه 
ــن اســت  مســئله  دوم اســت؛ مســئله  اول ای
کــه ایــن منابــع ملــی در مکانــی هزینــه 
شــود کــه صرفــه و توجیــه فنــی و اقتصــادی 

ــد. ــته باش داش
 احداث کارخانه در شهرستان 

نیشابور
ــوالد خراســان  ــر عامــل ف ــدار مدی ــن دی در ای
بــه نحــوه  راه انــدازی و  نیــز در ســخنانی 
تشــکیل ایــن مجتمــع فوالدســازی پرداخــت 
شهرســتان  در  احــداث کارخانــه  و گفــت: 
ــاد  ــرای ایج ــاز را ب ــترین امتی ــابور، بیش نیش
ــن  ــون ت ــا دو میلی ــوالدی ب ــع ف ــک مجتم ی
تولیــد بــه خــود اختصــاص داد و از ســال 
۶۹ عملیــات شــکل گیری ایــن شــرکت آغــاز 

شــد.
ســید حســن احمــدی ادامــه داد: اولیــن 
در  کارخانــه  ایــن  از  بهره بــرداری  مرحلــه  
رئیس جمهــور  حضــور  بــا   ۷۶ خردادمــاه 
وقــت، آیــت هللا مرحــوم  هاشــمی صــورت 
ــال ۸۰  ــرداد س ــال آن در خ ــه دنب ــت و ب گرف
بــا حضــور رئیس جمهــور وقــت کارخانــه  نــورد 
وارد مــدار تولیــد شــد و کارخانــه  فوالدســازی 
نیــز در بهمن مــاه ۸۰ بــا حضــور وزیــر محتــرم 

ــد.  ــدازی ش ــت راه ان ــادن وق ــع و مع صنای
در دولــت نهــم و دهــم نیــز دو کارخانــه  احیــاء 

مســتقیم بــا ظرفیــت ۱۰۰ هــزار تــن تولیــد، در 
بهمن مــاه ۸۸ و در بهمن مــاه ۸۹ در مــدار 

تولیــد قــرار گرفــت. 
در ۷ اردیبهشــت ماه جــاری نیــز افتخــار ایــن 
ــدادی از وزرا،  ــور تع ــا حض ــه ب ــتیم ک را داش
ــدار  ــماره  ۲ را وارد م ــازی ش ــه  فوالدس کارخان

ــم. ــد کنی تولی
وی ســرمایه  ثبتــی مجتمــع فــوالد خراســان 
را ۸۰۰ میلیــارد تومــان عنــوان کــرد و بــا بیــان 
اینکــه مســاحت فــوالد خراســان ۱۴۰۰ هکتــار 
اســت، گفــت: چشــم انداز فــوالد خراســان در 
ــرر  ــن صــورت مق ــه ای ســند توســعه  ۱۴۰۴ ب
شــده کــه ۵ میلیــون تــن کنســتانتره  ســنگ 
ــون  ــه، ۳.۵ میلی ــن گندل ــون ت ــن، ۵ میلی آه
تــن آهــن اســفنجی و ۳.۵ میلیــون تــن 

ــد شــود. ــن مجتمــع تولی ــوالد خــام در ای ف
اگــر ایــن ظرفیت هــا تکمیــل شــود ایــن 
مجتمــع اولیــن مجموعــه ای در کشــور خواهــد 
بــود کــه تمــام نیازهــای آن در اســتان محــل 

ــود. ــن می ش ــتقرار تأمی اس
 اتحادیه اروپا از توان صادرات ایران 

نگران است
مدیــر عامــل فــوالد مبارکــه ضمــن تائیــد 
صــادرات  بــرای  اروپایی هــا  ســروصدای 
ــه  ــت: اتحادی ــاره گف ــن ق ــه ای ــران ب ــوالد ای ف
ــران  ــه ای ــق ۱۴۰۴ ک ــاره اف ــاال درب ــا از ح اروپ
دســت کم ۲۵ میلیــون تــن صــادرات خواهــد 

داشــت، ابــراز نگرانــی می کنــد.
ــالمی  ــوری اس ــزود: جمه ــبحانی اف ــرام س به
ایــران در افــق چشــم انداز ۱۴۰۴ برنامــه  تولیــد 
ــرده  ــی ک ــوالد را پیش بین ــن ف ــون ت ۵۵ میلی
کــه از ایــن رقــم افــزون بــر ۴۵ درصــد بــرای 

ــه شــده اســت. صــادرات در نظــر گرفت
مدیــر عامــل فــوالد مبارکــه اضافــه کــرد: 
اتحادیــه  اروپــا پنــج کشــور را متهــم بــه 
چیــن، صربســتان،  دامپینــگ کــرده کــه 

هســتند. ایــران  و  برزیــل  اوکرایــن، 
ــف  ــای مختل ــس از بحث ه ــه وی پ ــه گفت ب

اآلن پیشــنهاد دادنــد کــه هــر تولیدکننــده 
ــه  ــده ب ــف تعیین ش ــت ک ــر قیم ــه زی چنانچ
ــه  ــد، جریم ــادر کن ــوالد ص ــا ف ــه  اروپ اتحادی

ــد. ــد ش خواه
عنــوان  بــه  ایــران  اســالمی  جمهــوری 
پارســال  جهــان،  فوالدســاز  چهاردهمیــن 
حــدود ۶ میلیــون تــن فــوالد صــادر کــرد 
ــش از  ــن بی ــون ت ــه ۱.۸ میلی ــک ب ــه نزدی ک

بــود. صــادرات ســال ۹۴ 
وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت پیش بینــی 
کــرد: امســال صــادرات فــوالد کشــور بــه 
حــدود ۸ میلیــون تــن برســد کــه افــزون بــر 
۳۰ درصــد نســبت بــه عملکــرد ســال گذشــته 

رشــد خواهــد داشــت.
ســبحانی خاطرنشــان کــرد: رشــد تولیــد 
ــی کشــورمان در  ــوان صادرات ــران و ت فــوالد ای
ایــن بخــش، اتحادیــه  اروپــا را نگــران ســاخته 
ــوری اســالمی در افــق  و در عیــن حــال جمه
ــد  ــه خواه ــرف اول را در منطق ــم انداز ح چش

زد.
ــی  ــارت پیش بین ــدن و تج ــت، مع وزارت صنع
کــرد: امســال میــزان تولیــد فــوالد خــام 
ــن برســد؛  ــون ت ــش از ۲۰ میلی ــه بی کشــور ب
ایــن در حالــی اســت کــه در ســال ۱۳۹۴ 
ــت  ــن ثب ــون ت ــوالد خــام ۱۶.۷ میلی ــد ف تولی
ــون  ــر ۱۸ میلی ــزون ب ــم اف شــد و پارســال ه

ــود. ــن ب ت
مدیــر عامــل فــوالد مبارکــه تأکیــد کــرد: 
ــه  ــا ب ــه  اروپ ــگ اتحادی ــوع آنتی دامپین موض
طــور قطــع نمی توانــد بی رابطــه بــا توانمنــدی 
ــانه   ــن نش ــد و ای ــازی باش ــران در فوالدس ای

ــت. ــورمان اس ــدی کش توانمن
از  امــروز  اســالمی  جمهــوری  وی گفــت: 
ذخایــر غنــی ســنگ آهــن، انــرژی و گاز 
ــر و  ــوان، مبتک ــانی ج ــروی انس ــراوان، نی ف
ــا  ــد ب ــت و می توان ــوردار اس ــص برخ متخص
ــت  ــه رقاب ــن عرص ــورها در ای ــیاری از کش بس

ــد. کن
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شادباش میالد با سعادت
امام رئوف حضرت رضا )ع(

رضا جان آمدی جانم فدایت
فدای گنبد و آن بارگاهت

امام کاظما بادا مبارک
چنین میالد پرمعنا مبارک
رئوفا تو امامی مومنان را
کنی آیا نظر ما آهوان را

منم آهوی دشتت مهربانا

شوی آیا تو ضامن آهویت را
ز خاک آستانت سرمه سازم

زنم بر چشم خود تا بیمه گردم
به پای دل دوم تا آستانت

ببوسم روی ماهت سروقامت
کبوتروار آیم در جوارت

بسازم النه در آن بارگاهت
رضا جانم شود آیا که روزی

شوم خادم جوار آستانت

کنار پنجره فوالد بندم
دلم را تا شفابخشی تو دردم

هوا کرده دلم آیم زیارت
به قلبم حک کنم آن نام پاکت

به قربانت روم جانا اماما
نظر بر ما نما یک لحظه آقا
شعر از دکتر علیرضا حاجیان
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