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عاشقانبیپروا
»ن َو َاْلَقَلِم َو ٰما َیْسُطُروَن« )68:1(                                                

بــه  قلــم  همــه  بــر  خبرنــگار،  روز  مــرداد،  هفدهــم 
کــه عاشــقانه و بی پــروا در  دســتان مجاهــد و شــجاعی 
را  خویــش  جــان  اطالع رســانی  پرخطــر  و  وســیع  عرصــه 
در طبقــی از اخــالص نهادنــد و بــا عشــقی وصف ناشــدنی 
 بــه تعهــد و رســالت خــود ، در آســمان بی انتهــای شــهادت 
و جانبــازی پــروازی بی پایــان در اوج مظلومیــت را دنبــال 

می کننــد، مبارک بــاد!
ــود  ــهید محم ــهادت ش ــالروز ش ــا س ــادف ب ــروز مص  آری، ام
خبرگــزاری  دفتــر  مســئول  و  ایرانــی  خبرنــگار  صارمــی، 
کــه در ســال 1377 در  اســت  ایــران  اســالمی  جمهــوری 
کشــتار دیپلمات هــای ایرانــی در مــزار شــریف بــه  جریــان 
شــهادت رســید و شــورای فرهنــگ عمومــی کشــور در اولیــن 
ســالگرد ایــن رخــداد، ایــن روز را بــه عنــوان »روز خبرنــگار« 

کــرد... نامگــذاری 
ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید
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این ماهواره لعنتی!
صفحه 11

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

کور خوانده اند آمریکایی ها 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس: ایران هیچ گاه متوقف کننده برجام نخواهد بود سخنگوی 

شهرداراصفهاندرحاشیهاختتامیه
نمایشگاهفناوریهاینوینتاکیدکرد:

استفاده از فناوری های 
نوین در مدیریت شهر

صفحه 4

روزنامه برگزیده فرهنگستان زبان و ادب فاریس

تغییر شکل مهاجرت در ایران
گفت: مهاجرت از حالت روستا  معاون وزیر راه و شهرسازی 
به شهرها به حالت جابه جایی درون شهری و ایجاد پدیده 

کرده است حاشیه نشینی تغییر 

صفحه 11

معاونتجاریشرکتمخابراتاصفهان
کیمیایوطن: گفتوگویاختصاصیبا در

|ایجادشهرهوشمندنیاز
بهتعاملهمهبخشهادارد

صفحه 4

ارائهخدماتویژهشهروندیباسامانه193

|راهاندازیاولینپارک
کشور کسبوکارهاینوین

دراصفهانصفحه 4

الیحهایبرایحمایتاززنان
کهسالهاستخاکمیخورد

|خشونتعلیهزناننیازمند
درمانقطعیاست

نهمسّکنمقطعیصفحه 5

|تصویب128میلیاردریال
تسهیالتطرحرونق

درچهارمحالوبختیاری
صفحه 5

|پولدارهازیرذرهبین
سازمانمالیاتیصفحه 3

در صفحه سیاست )2( بخوانید

اخبار روز

بهبهانهروزخبرنگار

شوکران تلخ کامی
صفحه 10

کمالخرازیبهنمایندهعالیاتحادیهاروپا تذکر
دربارههمراهیاروپاباآمریکاعلیهایران

موگرینیپاسخینداشت
دربــاره  خارجــی،  روابــط  راهبــردی  شــورای  رئیــس  خــرازی،  کمــال 

ــکا پــس از آزمایــش موشــک  ــا آمری همســویی تروئیــکای اروپایــی ب
کــه بــه  گفــت: ایــن از مســائلی بــود  کشــورمان  ماهواره بــر 

خانــم موگرینــی تذکــر دادم کــه موشــک ماهواره بــر ...
در صفحه سیاست )2( بخوانید
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انتصاب
با حکم رهبر معظم انقالب اسالمی

 حجت االسالم تحریری 
 به تولیت مدرسه مروی 

منصوب شد
ــر معظــم انقــاب  ــه ای، رهب حضــرت آیــت هللا خامن
ــیخ  ــاج ش ــام ح ــی حجت االس ــامی، در حکم اس
محمدباقــر تحریــری را بــه تولیــت مدرســه مــروی 

ــد. منصــوب کردن
متــن حکــم رهبــر معظــم انقــاب اســامی بــه ایــن 

شــرح اســت:
بسم هللا الرحمن الرحیم

جنــاب حجةاالســام آقــای حــاج شــیخ محمدباقــر 
تحریــری دامــت برکاتــه

ــای  ــلمین آق ــام و المس ــه حجةاالس ــه اینک ــر ب نظ
محســنی گرکانــی دامــت  برکاتــه پــس از چنــد 
ســال تولیــت مدرســه  مــروی و خدمــات بــا ارزشــی 
کــه انجــام داده انــد، اکنــون از آن مســئولیت کنــاره 
ــام  ــز مق ــه بحمــدهللا حائ ــی را ک ــد، جنابعال گرفته ان
ــز  ــت آن مرک ــه تولی ــوی می باشــید ب ــی و معن علم

ــم.  ــوب می کن ــات آن منص ــی و ملحق ــم علم مه
ــت  ــر تربی ــز ب ــود را متمرک ــاش خ ــار دارم ت انتظ
علمــی و اخاقــی طــاب بنمائیــد و جایــگاه آن 
ــید.  ــا بخش ــفه را ارتق ــه و فلس ــن فق ــگاه دیری پای
والســام علیکــم و رحمــةهللا/ ســید علــی خامنــه ای

 پایگاه اطاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

بینالملل
االخبار:

اسرائیل به زلزله سیاسی تاریخی 
خود نزدیک می شود

ــا  ــتی ب ــار« در یادداش ــی »االخب ــه لبنان روزنام
ــد  ــرائیل« تاکی ــی در اس ــه سیاس ــوان »زلزل عن
کــرد کــه اتهامــات مطرح شــده علیــه نتانیاهــو، 
متزلــزل  را  صهیونیســتی  رژیــم  سیاســت 
ــا  ــری ی ــاره کناره گی ــی درب ــه گمانه زن ــرده و ب ک

ــت. ــن  زده اس ــدرت دام ــرنگونی او از ق س
در ایــن یادداشــت آمــده اســت: تحقیقــات 
ــن نتانیاهــو در مســائل  ــت بنیامی ــاره دخال درب
کیفــری از مرحلــه جمع آوری شــواهد و نشــانه ها 
بــه مرحلــه جمــع آوری اطاعاتــی مطمئــن  
ــان  ــر زم ــش از ه ــروز بی ــت و ام ــیده اس رس
صهیونیســتی  رژیــم  نخســت وزیر  دیگــری 
ــت  ــک و سرنوش ــدرت، نزدی ــاری از ق ــه برکن ب
سیاســی و شــخصی وی تهدیــد شــده اســت. 
زلزلــه  پیش لرزه هــای  حســاب  ایــن  بــا 
اســت؛  شــده  شــروع  اســرائیل  سیاســی 
رخــدادی کــه بــر اوضــاع سیاســی داخــل 
و خــارج اســرائیل تاثیــر خواهــد گذاشــت. 

یــن نال آ خبر

قدردانی حماس از موضع 
اصولی ایران درباره فلسطین

خارجــه  امــور  وزیــر  ظریــف،  محمدجــواد 
ــاس  ــت حم ــا هیئ ــته ب ــورمان، روز گذش کش
ــت  ــف ریاس ــم تحلی ــبت مراس ــه مناس ــه ب ک
ــر  ــه س ــران ب ــران در ته ــامی ای ــوری اس جمه
می بــرد، ماقــات و بــر حمایــت جمهــوری 
اســامی ایــران از آرمــان فلســطین و مقاومــت 
تاکیــد کــرد و اظهــار داشــت: موضــع جمهــوری 
و  اصولــی  فلســطین  درخصــوص  اســامی 

تغییرنکردنــی اســت.
اصولــی  موضــع  از  نیــز   حمــاس  هیئــت 
درخصــوص  ایــران  اســامی  جمهــوری 
فلســطین و مقاومــت تشــکر و قدردانــی کــرد.
تهــران  در  حاضــر  مذکــورِ  هیئــت  اعضــای 
العــاروری«،  »صالــح  الرشــق«،  »عــزت  را 
»زاهــر جباریــن« و اســامه حمــدان )مســئول 
ــد  ــکیل می دهن ــاس( تش ــی حم ــط خارج رواب
ــرای  ــی ب ــود ترتیبات ــده ب ــام ش ــر اع و پیش ت
ــی داده  ــات ایران ــا مقام ــت ب ــن هیئ ــدار ای دی

ــت. مهــر ــده اس ش

هشدار روسیه به اسرائیل درباره 
نقض آتش بس جنوب سوریه

توافــق روســیه و آمریــکا بــر ســر جنوب ســوریه 
خــود را در جغرافیــای ســوریه نشــان داده؛ امــا 
بــرای اســرائیل، رونــدی نگران کننــده شــده تــا 
ــدارهایی داده  ــرا هش ــو اخی ــه تل آوی ــی ک جای

اســت. 
اینکــه  بــرای  صهیونیســت ها،  دیــدگاه  از 
ایــن توافــق بــه ســود ایــن رژیــم باشــد، 
بایــد ناظــران بــر آن منافــع اســرائیل را در 
ــد  ــی کنن ــات آن را اجرای ــد و مطالب ــر بگیرن نظ
اشــاره  مطالبــات  ایــن  بــه  می تــوان  کــه 
کــرد: اخــراج نیروهــای وابســته بــه ایــران 
ــا از  ــه بس ــوریه و چ ــوب س ــزب هللا از جن و ح
ــا  ــردن ده ه ــور، دور ک ــن کش ــی ای ــه اراض هم
مرزهــای  از  ســوریه  ارتــش  کیلومتــری 
جــوالن، ممانعــت از ترمیــم توانمندی هــای 
نظامــی حکومــت ســوریه و اســتقرار نیروهــای 
 غیــرروس کــه از تأییــد اســرائیل برخــوردار 

باشند. فارس

سرمقاله
به قلم مدیر مسئول

عاشقان بی پروا
روایــت امــروز، روایــت قلمــی اســت کــه تــا ســر حــد 
خــون و جانبــازی می نــگارد تــا از خــون شــهیدان 
ــانیت و  ــا انس ــد ت ــداری کن ــخ پاس ــت قامت تاری راس
اخــاق و آزادی و اســتقال یــک ملــت و هویــت یــک 
مکتــب و جامعــه بمانــد و بــه مســلخ نــرود، هــر چنــد 

خــود فــدا شــود. 
امــروز، روز تقدیــر از قلــم اســت؛ تقدیــر از قلمــی کــه 
نــگارش آن در طــول ادوار تأثیــر شــگرف بــر سرنوشــت 
آدمــی داشــته و انســان ها را از حقوقشــان آگاه کــرده 
ــان را از زنجیرهــای اســتبداد و اســتعمار رهانیــده  و آن

اســت. 
ــی،  هفدهــم مردادمــاه، روز نمــاد حــق  اســت؛ حق بین
در مســیر  نهــادن  و گام  و حق نویســی  حق گویــی 
بصیرت بخشــی و نیک اندیشــی و روز اطاع رســانی 

ــم اســت.  ــدار و پرقــدرت قل ــا ســاح بااقت ب
ــا  ــتند. آن ه ــن هس ــال وط ــربازان فع ــگاران، س خبرن
ــی،  ــادی، اجتماع ــی، اقتص ــه فرهنگ ــان در جبه همزم
سیاســی و هــر جــا کــه نیــاز باشــد، در عرصــه حضــور 

ــد.  دارن
ــه  ــزرگ جامع ــازان ب ــاش جریان س ــع پرت ــن جم ای
ــدون  ــه ب ــد ک ــه خویش ان ــدار زمان ــای بی و وجدان ه
پشــتوانه مالــی و امنیــت شــغلی یــا روانــی در فضایــی 
ــاق حــق و  ــرای احق سرشــار از اســترس، شــبانه روز ب
آگاهــی و تنویــر افــکار عمومــی مجاهــدت می کننــد و 
ایــن همــان چیــزی اســت کــه متاســفانه بایــد گفــت 
ــد  ــردم آن را نمی دانن ــئوالن و م ــادی از مس ــع زی جم

ــد!  ــا نمی بینن ی
ــتن  ــگار از نوش ــک خبرن ــه ی ــورد ک ــف خ ــد تأس بای
ــرا  ــرود؛ زی ــه دادگاه ب ــه ب ــه از اینک ــرزد؛ ن ــتش بل دس
خبرنــگار متعهــد بی خــود نمی نویســد و هرگــز انتقــام 
ــد؛  ــی نمی کن ــد و بداخاق ــام نمی زن ــرد و اته نمی گی
امــا در نوشــتن واقعیت هــا دســتی لــرزان دارد؛ چــون 
ــم می شــود.  ــر امــروز تحری ــه تعبی ــردا او ب ــح ف از صب
ــود و  ــوت نمی ش ــت ها و... دع ــرای نشس ــر از او ب دیگ

ــش آجــر می شــود. ــی نان ــه قول ب
 عــادت ایــن شــده کــه تعریــف و تمجیــد باشــد؛ نقــد 
بــه کلــی پذیرفتــه نیســت؛ هــر نقــدی مصــادف اســت 
بــا حتــی نپذیرفتــن روزنامــه بــه صــورت رایــگان. مدیر 
می گویــد دیگــر ایــن روزنامــه را در ایــن اداره نبینــم؟!

اینجــا کار قلــم و صاحب قلــم ســخت می شــود. بــرای 
چرخــش بایــد حســاب و کتــاب ســرش بشــود؛ نــه آن 
حســاب و کتــاب، بلکــه ایــن حســاب و کتابــی کــه او و 

رســانه اش را بــه ناکجاآبــاد خواهــد بــرد! 
لــذا بســیاری از واقعیت هــا نوشــته و گفتــه نمی شــود؛ 
ــد  ــایند بنویس ــد خوش ــت بای ــه دس ــم ب ــه قل ــرا ک  چ
و  یعنــی کــژی  بــزرگ؛  خطــری  یعنــی  ایــن  و 
ــر  ــه دیگ ــا اینک انحــراف بیشــتر و بیشــتر می شــود ت
اصاح شــدنی نیســت و تحملــش گــران خواهــد بــود.

ــا شــود؛  ــد احی ــروز بای ــه ام ــی اســت ک ــم را حرمت قل
حرمــت قلــم را پــاس داشــتن، باعــث حق گویــی 
حق بینــی، درست اندیشــی و عملکــرد درســت می شــود. 
ــگاه احتــرام داشــته  ــم ن ــه قل ــد ب همــگان عهــد ببندن
باشــند و قلــم بــه دســت متفکــر و اندیشــمند را میدان 
ــی همــوار  ــرای رشــد و کمــال و تعال ــا راه را ب ــد ت دهن

ســازد.
ــه تعالی بخشــی و بصیرت آفرینــی  اهمیــت ایــن روز ب
ــود. در  ــد قدردانشــان ب ــه بای ــم اســت ک ــان قل صاحب
اهمیــت ایــن روز مقــام معظم رهبــری فرمودنــد: »روز 
ــم و اندیشــه اســت.  ــم قل ــت حری ــگار، روز رعای خبرن
ــه  ــت ک ــی اس ــه آفرینی آن های ــادآور حماس ــن روز ی ای
بقــای حقیقــت را بــه بقــای خــود ترجیــح می دهنــد.« 
امــام خمینــی)ره( نیــز در زمینــه تأثیــر و ُحرمــت قلــم 
ــه رشــدی برســد  ــم بشــر ب ــان داشــتند: »امیدواری بی
ــه  ــرا ک ــد؛ چ ــل کن ــم تبدی ــه قل ــل ها را ب ــه مسلس ک
ــد،  ــر بوده ان ــت بش ــان در خدم ــم و بی ــه قل ــدر ک آن ق

نبوده انــد.«  مسلســل ها 
امــروز کــه دنیــای اســتکبار بــا تمــام قــوای رســانه ای 
خــود بــه میــدان فرهنــگ و اقتصــاد و همــه چیــز مــا 
ــاز  ــانه ب ــاب رس ــرای اصح ــا را ب ــد فض ــد، بای آمده ان
کــرد تــا بــا عــده کــم خــود بتواننــد بــا آن عــده زیــاد 
دشــمن مقابلــه کننــد. رهبــر معظــم انقــاب در همیــن 
راســتا فرمودنــد: »مؤثرتریــن ســاح بین المللــی علیــه 
دشــمنان و مخالفــان، ســاح ارتباطــات رســانه ای 
اســت  ســاح  قوی تریــن  ایــن  امــروز   اســت؛ 
و مــن مطبوعــات را یــک پدیــده ضــروری، الزم و 

می دانــم.«  جامعــه  بــرای  اجتناب ناپذیــر 
روز خبرنــگار، روزی اســت کــه گویــی قلــم، ایــن 
ــه  ــار دیگــر ب مقدس تریــن عامــل ســوگند آســمانی، ب
ــی  ــر زندگ ــل شــده و حکایتگ ــر درخششــی تبدی مظه
تابنــاک رهپویانــی می شــود کــه همــواره بــا قلــم 

پیونــدی جاودانــه بســته اند.
ــی  ــه فرهنگ ــدم جبه ــط مق ــگاران در خ ــروز خبرن ام
کشــور قــرار دارنــد؛ بنابرایــن انتظــار مــی رود مســئوالنی 
ــرای  ــاد شــرایطی ب ــذاری و ایج ــه  خواســتار تاثیرگ ک
ــژه  ــتند، به وی ــگ هس ــوزه فرهن ــتر در ح ــق بیش تعم
ــن  ــاالن ای ــه فع ــامی، ب ــاد اس ــگ و ارش وزارت فرهن

ــژه ای داشــته باشــند.  عرصــه توجــه وی
اکنــون خبرنــگاران بــه عنــوان رکــن اصلــی رســانه ها، 
ــه  ــه در کام ک ــئوالن ن ــدی مس ــت ج ــد حمای نیازمن
ــد  ــتند. بای ــا هس ــش آن ه ــش از پی ــل بی ــر عم منتظ
جایــگاه فعــاالن رســانه از جملــه خبرنــگاران بــه معنــی 
واقعــی کلمــه احیــا شــود. نبایــد کســی جرئــت کنــد 
خبرنــگار و قلــم بــه دســتی را تحقیــر یــا تهدیــد کنــد. 
از ســوی دیگــر خبرنــگار نیــز قلمــش بایــد در بازتــاب 
وقایــع و تدویــن درســت، عزمــی راســخ و صبــری بلنــد 
داشــته باشــد؛ چــرا کــه قلــم خبرنــگار رســانه ای اســت 

کــه بایــد از دامــن صداقــت برخاســته باشــد. 
ــش از  ــگاران بی ــه ارزش کار خبرن ــی اینک ــه پایان نکت
ــد، اســت.  ــت می کن ــات دریاف ــوان مادی ــه عن آنچــه ب
از ایــن رو کســانی کــه ایــن حرفــه را بــه عنــوان شــغل 
انتخــاب می کننــد، مادیــات کمتریــن نقــش را در 
انتخــاب آنــان بــه عنــوان شــغل آینــده ایفــا می کنــد. 
روزت  مجاهــد  محتــرم  »همــکار  بگویــم:  دوبــاره 

ــارک!« مب

هفتــه پیــش  خبرگــزاری آسوشــیتدپرس طــی 
ــال  ــه دنب ــکا ب گزارشــی مدعــی شــد کــه »آمری
بازرســی از ســایت های نظامــی ایــران بــرای 

ــق هســته ای اســت.« ــی تواف ارزیاب
 بهانه بازدید

ــزارش خــود آورده  ــی در گ ــن رســانه آمریکای ای
ــه  ــدون هزین ــروج ب ــرای خ ــپ ب ــه ترام ــود ک ب
ــی روی آورده  ــای مختلف ــه گزینه ه ــام ب از برج
ــرای  اســت کــه یکــی از آن هــا، اعمــال فشــار ب
ــت.  ــران اس ــی ای ــات نظام ــی از تاسیس بازرس
ــر  ــیتدپرس ذک ــزارش آسوش ــه در گ ــور ک آن ط
ــا بازرســی ها مخالفــت  ــود اگــر ایــران ب شــده ب
کنــد، ترامــپ پشــتوانه ای قــوی بــرای بیــان این 
ادعــا خواهــد داشــت کــه ایــران در حــال نقــض 
برجــام اســت و نقــض و شکســت توافــق برجام 

را بــه گــردن ایــن کشــور خواهــد انداخــت.
 پروتکل الحاقی 

ادعــای رســانه های آمریکایــی مبنــی بــر اهتمــام 
هیئــت حاکمــه ایــن کشــور بــرای اعمــال فشــار 
ــی  ــز نظام ــات و مراک ــد از تاسیس ــت بازدی جه
ــران در چارچــوب برجــام در شــرایطی اســت  ای

کــه نــه در ایــن توافــق و نــه در قطعنامــه 
پیرامونــی آن، بــه هیچ وجــه بنــد و مفــادی 
دال بــر ضــرورت بازدیــد از مراکــز نظامــی ایــران 
درج نشــده اســت؛ بلکــه ایــران صرفــا بــه جهــت 
تســهیل و تســریع در فرآینــد اعتمادســازی، بــه 
صــورت داوطلبانــه پروتــکل الحاقــی را اجرایــی 
می کنــد؛ پروتکلــی کــه در آن هیچ گونــه »الــزام 
ــایت های  ــه س ــی ب ــرای دسترس ــخصی« ب مش
نظامــی کشــورها پیش بینــی نشــده اســت؛ 
مســئوالن  و  مقامــات  این هــا،  بــر  مضــاف 
ــز  ــد از مراک ــا بازدی ــه ب ــز در رابط ــورمان نی کش
ــا  ــط ب ــه مســتقیما مرتب ــت ک ــی از آن جه نظام
حیطــه محرمانــه امنیتــی و دفاعــی اســت، 

ــتند. ــاس هس ــیار حس بس
 مراکز نظامی، حریم امنیتی 

علی اکبــر والیتــی، رئیــس مرکــز تحقیقــات 
اســتراتژیک مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام 
جمعه شــب در جمــع خبرنــگاران در پاســخ 
ــرای  ــا ب ــد آمریکایی ه ــاره قص ــوالی درب ــه س ب
ــار داشــت:  ــران اظه ــز نظامــی ای ــد از مراک بازدی
»نــه بــه آن هــا اجــازه داده می شــود کــه چنیــن 

ــه  ــد ک ــن را دارن ــت ای ــه جرئ ــد و ن کاری بکنن
ــه  ــد. ب ــاوز کنن ــران تج ــی ای ــم امنیت ــه حری ب
ــد.  ــی ندارن ــن حق ــا چنی ــه آمریکایی ه هیچ وج
آن هــا جرئــت نمی کننــد بــه ســمت ایــران 
ــی راه  ــز نظام ــه مراک ــه ب ــه هیچ وج ــد و ب بیاین
ــی  ــم امنیت ــزو حری ــون ج ــت؛ چ ــد یاف نخواهن
ــران اســت. آمریکا یی هــا  ــوری اســامی ای جمه
هــم از ایــن بیهوده گویی هــا و گزافه گویی هــا 
ــود را  ــروی خ ــه آب ــز اینک ــد؛ ج ســودی نمی برن
ــرد.« ــد ب ــرده و خواهن ــی ب ــه بین الملل در صحن

 واکنش قاطعانه
البتــه در اوایــل ســال 94 نیــز در شــرایطی کــه 
مذاکــرات فشــرده بــرای انعقــاد توافق هســته ای 
میــان هیئت هــای ایــران و 1+5 در جریــان بــود، 
زمزمه هایــی درخصــوص احتمــال گنجانــدن 
ــا بازدیــد از تاسیســات نظامــی  بنــدی مرتبــط ب
ــود  ــده ب ــرح ش ــته ای مط ــق هس ــران در تواف ای
کــه بــا واکنــش قاطعانــه مقــام معظــم رهبــری 
روبــه رو شــد؛ معظم لــه، ســی ام اردیبهشــت 
دانشــجویان  دانش آموختگــی  آییــن  در   94
ــام  ــگاه ام ــداری دانش ــت پاس ــری و تربی افس
ــاال  ــد: »ح ــه فرمودن ــن رابط ــین)ع( در ای حس
در همیــن مذاکــرات بــاز حرف هــای تــازه ای 
می زننــد. ]مثــا[ بازرســی ها، گفتیــم کــه اجــازه 
ــم از هیچ یــک از مراکــز نظامــی هیــچ  نمی دهی
ــگان صــورت بگیــرد.  بازرســی ای از ســوی بیگان
می گوینــد بایــد مــا بیاییــم بــا دانشــمندان 
شــما مصاحبــه کنیــم؛ یعنــی درواقــع بازجویــی 
حریــم  بــه  نمی دهیــم  اجــازه  مــا  کنیــم. 
دانشــمندان هســته ای مــا و دانشــمندان در 
ــی  ــدک  اهانت هــر رشــته  حســاس و مهمــی، ان
بشــود. مــن اجــازه نمی دهــم بیگانــگان بیاینــد 
ــته و  ــدان برجس ــا فرزن ــا، ب ــمندان م ــا دانش ب
عزیــز ملــت ایــران کــه ایــن دانــش گســترده را 
بــه اینجــا رســانده اند، بخواهنــد بنشــینند حــرف 
بزننــد. در دنیــا هیــچ عاقلــی اجــازه نمی دهــد، 

هیــچ دولتــی اجــازه نمی دهــد؛ دانشمندانشــان 
ــان  ــد اسم هایش ــد، نمی گذارن ــی می کنن را مخف
ــح  ــررو و وقی ــمن ُپ ــد. دش ــی بفهم ــم کس را ه
توقــع دارد اجــازه بدهنــد راه را بــاز کننــد و بیاینــد 
بــا دانشــمندان مــا، بــا اســتادان مــا، بــا محققان 
مــا گفت وگــو کننــد، مذاکــره کننــد. دربــاره  چــه؟ 
دربــاره  یــک پیشــرفت اساســی بومــی علمی در 
کشــور. ایــن اجــازه مطلقــا داده نخواهــد شــد؛ 
ایــن را هــم دشــمنان بداننــد، هــم کســانی 
کــه منتظرنــد ببیننــد تصمیــم نظــام جمهــوری 

ــد.« ــود، بدانن ــه می ش ــامی چ اس

 بازدید، جاسوسی
جاسوســی آمریــکا بــه بهانــه  مســائل هســته ای 
ــرژی  ــی ان ــس بین الملل ــق آژان ــی از طری و حت
ــه  ــبوق ب ــری مس ــورها، ام ــایر کش ــی از س اتم
ــکا از  ــی آمری ــوع جاسوس ــت. موض ــابقه اس س
ســایر کشــورها از طریــق اطاعــات آژانــس، یک 
موضــوع قدیمــی اســت کــه شــاید نمونــه بــارز 

ــا عــراق باشــد. آن در رابطــه ب
بــه  اشــاره  بــا  داخلــی  تحلیلگــران  برخــی 
جاسوســی های مامــوران آژانــس از عــراق در 
ــور در  ــن کش ــاح ای ــع س ــروژه خل ــوب پ چارچ
دو دهــه گذشــته، تــاش محافــل سیاســی 
برجسته ســازی  بــرای  را  غــرب  اطاعاتــی  و 

مســئله هســته ای ایــران در یــک دهــه اخیــر در 
ــد  ــی می کنن راســتای اهــداف جاسوســی ارزیاب
و در ایــن زمینــه مشــخصا از تــرور دانشــمندان 
هســته ای کشــورمان توســط ســرویس های 
صهیونیســتی  رژیــم  و  آمریــکا  جاسوســی 

می گوینــد.
 فرصت نمی دهیم

ــد  ــه جدی ــت حاکم ــت هیئ ــلم اس ــه مس آنچ
ــام  ــود از برج ــروج خ ــه خ ــرای توجی ــکا ب آمری
بــه دنبــال بهانه هــای واهــی اســت. البتــه علــی 
ــی  ــت مل ــی امنی ــورای عال ــر ش ــمخانی دبی ش
گفــت کــه آمریــکا بــه دنبــال خــروج از برجــام 
بــا هزینــه ایــران اســت کــه قطعــا ایــن فرصــت 
ــرار داده  ــور ق ــن کش ــار ای ــا در اختی ــوی م از س
ــظ  ــوم حف ــه مفه ــن ب ــه ای ــد. البت ــد ش نخواه

ــه ای نیســت. ــا هــر هزین برجــام ب
ــز  ــد از مراک ــه بازدی ــر روی بهان ــا ب آمریکایی ه
قطعــا  کرده انــد؛  تمرکــز  نظامــی کشــورمان 
ــت  ــران جه ــی ای ــز نظام ــد از مراک ــرح بازدی ط
ــاع و مخالفــت  ــا امتن راســتی آزمایی برجامــی ب

تصمیم گیــران کشــور مواجــه خواهــد شــد.
 اجازه بازدید نخواهیم داد

ــت  ــیون امنی ــو کمیس ــاری، عض ــی هللا نانواکن ول
ــن  ــس، در ای ــی مجل ــت خارج ــی و سیاس مل
خصمانــه  بهانه گیری هــای  می گویــد:  رابطــه 
ــن  ــت و ای ــروز نیس ــروز و دی ــث ام ــکا بح آمری

ــی دارد.  ــبقه تاریخ ــئله س مس
بــه هیچ وجــه اجــازه نخواهیــم داد آمریکایی هــا 
ــد  ــا بازدی ــی م ــز نظام ــام از مراک ــب برج  در قال
منتظــر  بایــد  روی  هــر  بــه  کننــد. 
غوغاســاالری های ترامــپ و دوســتانش در کاخ 
ســفید و کنگــره آمریــکا باشــیم؛ در ایــن میــان 
آنچــه اهمیــت دارد اینکــه آن هــا ظاهــرا مصمــم 
ــرای ایــن کار  ــه خــروج از برجــام هســتند و ب ب
ــازه  ــران اج ــا ای ــی اند؛ ام ــال بهانه تراش ــه دنب ب

چنیــن کاری را نخواهــد داد. میــزان

ادامه از صفحه اول

ــی  ــت خارج ــی و سیاس ــت مل ــیون امنی ــو کمیس عض
قاطعانــه  حراســت  از  قدردانــی  ضمــن  مجلــس 
رزمنــدگان نیــروی زمینــی ســپاه پاســداران از مرزهــای 
ــمان  ــات چش ــپاه و اطاع ــای س ــت: نیروه ــور گف کش
ــن  ــت تأمی ــه جدی ــس ب ــتند و مجل ــام هس ــدار نظ بی
ــت  ــق دول ــی را از طری ــای نظامی امنیت ــه نیروه بودج
ــکلی  ــچ مش ــوص هی ــن خص ــرده و در ای ــری ک پیگی

ــم.  نداری
ــتی در  ــم تروریس ــدام تی ــمی انه ــم جاس ــید قاس س
شــمال غــرب کشــور را نشــانه آگاهــی و اشــراف 
مرزهــا  در  مســتقر  پاســدار  نیروهــای  همه جانبــه 
دانســت و افــزود: ایــن آمادگــی همــواره در رزمنــدگان 
ــه  ــه تعــرض ب ــه محــض هــر گون ــا ب مــا وجــود دارد ت

تمامیــت ارضــی کشــورمان بــا برخــورد ســخت و قاطــع، 
ــد. ــه کن ــه خف ــت ها را در نطف ــرار و تروریس ــه اش توطئ

ــی از  ــتکبار جهان ــداف اس ــل و اه ــوص عل وی درخص
ــه مرزهــای ایــران در  گســیل کــردن چندیــن مــزدور ب
ــا  ــک آن ه ــدون ش ــرد: ب ــح ک ــف تصری ــع مختل مقاط
تــاش دارنــد تــا امنیــت کشــور را همچــون ســایر نقــاط 
منطقــه بــر هــم بزننــد و آســایش را از مــردم همیشــه 

هوشــیار مــا ســلب کننــد.
ــی  ــت خارج ــی و سیاس ــت مل ــیون امنی ــو کمیس عض
ــمان  ــور چش ــدا و حض ــف خ ــه لط ــت: ب ــس گف مجل
ــی  ــران در اقص ــامی ای ــوری اس ــدار جمه ــه بی همیش
نقــاط کشــور، اســتکبار در طــول ســی و هشــت ســال 
ــده اســت. جــام جــم ــاکام مان ــر ن ــن ام گذشــته در ای

ســخنگوی کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی 
ــار داشــت: تغییــری در عهدشــکنی آمریکایی هــا  مجلــس اظه
ــت.  ــی نیس ــات بین الملل ــه توافق ــا ب ــدی آن ه ــدم پایبن و ع
ایــن همــان نکتــه ای اســت کــه مقــام معظــم رهبــری بارهــا در 
دوران مذاکــرات بــه آن اشــاره داشــتند مبنــی بــر اینکــه آمریــکا 
ــاد نیســت. موضوعــی  ــل اعتم ــی عهدشــکن اســت و قاب دولت
ــره در  ــان و کنگ ــای جمهوری خواه ــه می  شــد آن را در رفتاره ک

همــان زمــان انجــام مذاکــرات مشــاهده کــرد.
ســید حســین نقــوی حســینی افــزود: بــا روی کار آمــدن دولت 
ــده گرفتــن برجــام گذاشــته شــد؛  ــر نادی ــا ب ــکا بن ــد آمری جدی
ــامی  ــوری اس ــه جمه ــا هزین ــام ب ــه برج ــرد ک ــن رویک ــا ای ب
ــد  متوقــف شــود. حــال اینکــه اگــر آمریکایی هــا فکــر می کنن
ــد،  ــل کنن ــران تحمی ــه ای ــام را ب ــف برج ــه توق ــد هزین می توانن

کــور خوانده انــد؛ چــون ایــران بــر اســاس گزارش هــای آژانــس 
و همیــن دولــت ترامــپ، پایبنــد بــه اجــرای برجــام بوده اســت.

ــر اینکــه ایــران متوقف کننــده برجــام نیســت،  ــا تاکیــد ب وی ب
ــت.  ــوده اس ــران و 1+5 ب ــن ای ــام بی ــق برج ــح داد: تواف توضی
ــه  ــت ک ــکا نیس ــران و آمری ــن ای ــا بی ــق صرف ــن تواف ــس ای پ
ــای  ــم خــورد. ســایر طرف ه ــر ه ــکا ب ــدی آمری ــدم پایبن ــا ع ب

ــد. ــف را بدهن ــن عضــو متخل ــد پاســخ ای ــام بای برج
نقــوی حســینی تاکیــد کــرد: برجــام بــه تاییــد شــورای امنیــت 
ــی  ــه جهان ــتقبال جامع ــا و اس ــه اروپ ــل، اتحادی ــازمان مل س
رســیده و ایــران نیــز بــا عمــل بــه تعهداتــش بــه برجــام پایبنــد 
اســت. پــس اگــر آمریــکا بــه دنبــال فــرار از انجــام تعهداتــش 
بــا تحمیــل هزینــه توقــف برجــام بــه ایــران اســت بدانــد کــه 

ــد. ایســنا ــاق نمی افت ــن اتف ای

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس مطرح کرد: 

جدیت مجلس در تأمین بودجه نیروهای مسلح
نقوی حسینی: ایران هیچ گاه متوقف کننده برجام نخواهد بود

آمریکایی ها کور خوانده اند

جانشین فرماندهی کل ارتش 
جمهوری اسالمی ایران:

نیروهای مسلح در هیچ 
شرایطی غافلگیر نمی شوند 

احمدرضــا پوردســتان بــا اشــاره بــه ایــن 
ســخن از امیرالمؤمنیــن علــی)ع( کــه »از 
ــار  ــد«، اظه ــذر کنی ــمن ح ــه دش ــی ب نزدیک
مترصــد  همــواره  مــا  دشــمنان  داشــت:  
هســتند؛  کشــور  داخــل  در  فتنه انگیــزی 
ــات  ــاران تأسیس ــرای بمب ــروز ب ــا دی ــا ت آن ه
ــا نقشــه می کشــیدند  ــز هســته ای م صلح آمی

تــا فتنــه ای در مملکــت راه بیندازنــد؛ امــا امروز 
را  ســاح هایتان  و  »موشــک ها  می گوینــد 
کنــار بگذاریــد تــا شــرایط ســرمایه گذاری 
دیگــر کشــورها را در کشــور شــما فراهــم 

ــم. کنی
جانشــین فرماندهــی کل ارتــش جمهــوری 
اســامی ایــران تصریــح کــرد:  آمریــکا زمانــی 
کــه احســاس کــرد کشــورهای منطقــه در 
ــید  ــری اندیش ــتند، تدبی ــداری هس ــال بی ح
ــع  ــه مناب ــرد ک ــق ک و طــرح 11ســپتامبر را خل
ــه  ــعودی ک ــتان س ــران عربس ــی آن را س مال
ام الفســاد در منطقــه هســتند، تأمیــن کردنــد 

ــد  ــه »بای ــه ک ــن توجی ــا ای ــا ب و آمریکایی ه
ــا  ــر آن ه ــه مق ــا تروریســت ب ــه ب ــرای مقابل ب
نفــوذ  هســتند،  اســامی  کــه کشــورهای 
کنیــم«، کشــورهای منطقــه را درگیــر جنــگ و 

ــد. ــزی کردن خونری
پوردســتان هــدف اصلــی آمریــکا از حضــور در 
منطقــه را حملــه بــه ایــران ذکــر کــرد و افــزود: 
آمریکایی هــا از اصطــاح »ســر مــار« زدن در 
ــان  ــه هدفش ــد ک ــتفاده می کردن ــه اس منطق
ضربــه زدن بــه جمهــوری اســامی ایــران بــود؛ 
ــری  ــور رهب ــن کش ــه ای ــد ک ــی دیدن ــا وقت ام
قدرتمنــد و شــجاع دارد، ملتــی متدیــن و 

مقــام معظــم  دارد کــه پشــت  والیتمــدار 
ــلح آن  ــای مس ــتاده اند و نیروه ــری ایس رهب
همــواره آمــاده هســتند، احســاس کردنــد کــه 
ــراغ  ــه  س ــتند و ب ــل آن بایس ــد مقاب نمی توانن

ــد. ــراق رفتن ــتان و ع افغانس
ــکا  ــران و آمری ــگ ای ــه جن ــراز اینک ــا اب وی ب
جنگــی ترکیبــی اســت، اظهــار داشــت: آمریــکا 
ــا  ــه م ــت ها را ب ــه تروریس ــد ک ــاش می کن ت
ــز  ــا نی ــک مرزه ــا نزدی ــه ت ــد؛ البت ــک کن نزدی
ــای  ــیاری نیروه ــا هوش ــه ب ــد ک ــده بودن آم

ــده شــدند. ــب ران مســلح عق
جانشــین فرماندهــی کل ارتــش جمهــوری 

ــدرت  ــه ق ــع ب ــن راج ــران همچنی ــامی ای اس
نیروهــای مســلح و آمادگــی آن هــا بــرای 
مقابلــه بــا اقدامــات خبیثانــه دشــمنان گفــت: 
فرزنــدان شــما در نیروهــای مســلح کلیــه 
ــارج از  ــا و خ ــه را در مرزه ــرکات در منطق تح
ــی  ــراف اطاعات ــد و اِش ــد می کنن ــا رص مرزه
کاملــی بــه تمــام تحــرکات هواپیماهــا و 
شــناورهای مســتقر در منطقــه دارنــد و تحــت 
ــر  ــلح غافلگی ــای مس ــرایطی نیروه ــچ ش هی
نمی شــوند و بــه هــر عملــی از ســوی دشــمن 
داد.  خواهنــد  محکمــی  و  قاطــع  پاســخ 

تســنیم

امنیت
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،،
چنیــن  آمریکایی هــا  هیچ وجــه  بــه 
حقی ندارند. آن ها جرئت نمی کنند 
به سمت ایران بیایند و به هیچ وجه 
بــه مراکــز نظامی راه نخواهند یافت؛ 
چــون جــزو حریــم امنیتــی جمهــوری 

اســامی ایــران اســت

بهــرام قاســمی، ســخنگوی وزارت خارجــه کشــورمان 
ــگار را  ــگاران، روز خبرن ــا خبرن در نشســت هفتگــی ب

پیشــاپیش تبریــک گفــت و 
یــاد تمــام شــهدای خبرنــگار 
ــی را  ــهید صارم ــور و ش کش

گرامــی داشــت.
موضــوع  دربــاره  قاســمی 
موشــکی ایــران خاطرنشــان 
ــی و  کــرد: ایــن بحــث داخل
دفاعــی و بازدارنــده اســت و 
هیــچ مغایرتــی بــا قطعنامــه 
مباحــث  و  نــدارد   ٢٢٣١

مطرح شــده در ایــن زمینــه بی ربــط و بیجاســت کــه 
ــران  ــوان ای ــه خاطــر ت ــل بدخواهــی آن هــا ب ــه دلی ب

به ویــژه تــوان دفاعــی ایــران مطــرح می شــود.
وی همچنیــن تصریــح کــرد: بی اعتمــادی بیــن 
ایــران و آمریــکا ادامــه دارد و اقدامــات اخیــر آمریــکا 

ــر کــرد. ــا حــدی بلندت ــوار را ت ایــن دی
ــه عربســتان  ــاره ســفر مقتــدی صــدر ب قاســمی درب
ــرد:  ــوان ک ــفر عن ــن س ــده در ای ــث مطرح ش و مباح
عــراق، کشــوری مســتقل و یکــی از همســایگان 
ــی داریــم؛ ولــی قــرار نیســت  ماســت و روابــط خوب
شــخصیت ها و مقامــات عراقــی در ســفرهای خــود 
ــه خــارج از عــراق و گفت وگوهایشــان از مــا اجــازه  ب

ــد.  ــه مــا گــزارش بدهن ــد و ب بگیرن
وی افــزود: مــا در حــوزه مســائل داخلــی عــراق 

نمی کنیــم. دخالــت 

ــض  ــران در نق ــرد: ای ــح ک ــه تصری ــمی در ادام قاس
ــظ آن  ــرای حف ــدم نخواهــد شــد و ب برجــام پیش ق

ــرد. ــاش خواهــد ک ت
خارجــه  وزارت  ســخنگوی 
همچنیــن تصریــح کــرد: ایــران 
ــره  ــه مذاک ــاره ب ــت دوب بازگش
مســائل  و  برجــام  دربــاره 
هســته ای نخواهــد داشــت.

ــت  ــت: هیئ ــن گف وی همچنی
ــف  ــرای تحلی ــه ب انگلیســی ک
ــود  ــرده ب ــفر ک ــران س ــه ته ب
بــا خانــواده »نازنیــن زاغــری« 

ــتند.  ــدار داش دی
قاســمی ســپس تصریــح کــرد: بحــث تاســیس 
دفتــر اتحادیــه اروپــا در ایــران در حــال انجــام اســت 
ــان مجــوز الزم صــادر شــود، اطاع رســانی  ــر زم و ه

خواهــد شــد.
قاســمی همچنیــن گفــت: ویــزای هیئــت عربســتانی 
بــه تهــران درخصــوص حادثــه ســفارت و مجــوز 
ــان  ــر زم ــا صــادر شــده و ه ــرواز اختصاصــی آن ه پ
ــران  ــه ای ــد ب ــد، می توانن ــم بگیرن ــد و تصمی بخواهن

ــد. ســفر کنن
ســخنگوی وزارت خارجــه دربــاره ســلفی نماینــدگان بــا 
موگرینــی عنــوان کــرد: بــا توجــه بــه اینکــه اتفاقاتــی     
در صحــن مجلــس بــوده و بــا توجــه بــه اصــل   
ــت  ــت و سیاس ــوزه دول ــه در ح ــوا و اینک ــک ق تفکی

خارجــی نیســت، اظهــار نظــر نمی کنــم. فــارس

کمــال خــرازی، رئیــس شــورای راهبــردی روابــط 
ــا  ــی ب ــکای اروپای ــویی تروئی ــاره همس ــی، درب خارج

آزمایــش  از  پــس  آمریــکا 
ــر کشــورمان  موشــک ماهواره ب
ــود  ــائلی ب ــن از مس ــت: ای گف
موگرینــی  خانــم  بــه  کــه 
موشــک  کــه  دادم  تذکــر 
اصــا  ســیمرغ،  ماهواره بــر 
بــرای انتقــال ماهــواره طراحــی 
شــده و کاهــک هســته ای و 

نــدارد. غیرهســته ای 
وی افــزود: بــه خانــم موگرینــی 

ــی در  ــور اروپای ــه کش ــه س ــی دارد ک ــه معن ــم چ گفت
صــدور بیانیــه علیــه کشــورمان همراهــی کننــد و پرتــاب 
ایــن موشــک ماهواره بــر را نقــض قطعنامــه ۲۲۳1 
بداننــد؟ خانــم موگرینــی جوابــی بــرای ایــن موضــوع 
ــوده و  ــح ب ــیار صری ــوع بس ــن موض ــرا ای ــت؛ زی نداش

ــرای کاهــک ســاخته نشــده اســت. ــن موشــک ب ای
ــح  ــی تصری ــط خارج ــردی رواب ــورای راهب ــس ش رئی
ــکا کارســاز می شــود  ــرد: متأســفانه فشــارهای آمری ک
ــا  ــد؛ ام ــده می گیرن ــات را نادی ــن واقعی ــور ها ای و کش
این هــا بایــد از جانــب مــا تذکــر داده شــود تــا بداننــد 
آنچــه مــا انجــام می دهیــم، دقیقــا منطبــق بــا برجــام 
ــف  ــه تخل ــن زمین ــه در ای ــران هســتند ک اســت و دیگ

می کننــد.
ــی  ــا مبن ــی زمزمه ه ــاره بعض ــن درب ــرازی همچنی خ
ــز  ــرای بازرســی از مراک ــا ب ــر درخواســت آمریکایی ه ب

ــی در  ــائل نظام ــرد: مس ــد ک ــورمان تاکی ــی کش نظام
ــادگی  ــن س ــه ای ــت و ب ــه اس ــوری محرمان ــر کش ه
عرصــه ای  بــه  نمی شــود 
ــت  ــن امنی ــه ضام ــد ک وارد ش

کشورهاســت.
اســبق  خارجــه  امــور  وزیــر 
کشــورمان تاکیــد کــرد: امنیــت 
کنونــی کشــورمان ناشــی از 
تــاش جوانــان و دانشــگاهیان 
در حوزه هــای نظامــی و رشــادت 
رزمندگانی اســت که توانســته اند 
ایــران  در  امنیــت  و  ثبــات 

ــد. ــرار کنن برق
رئیــس شــورای راهبــردی روابــط خارجــی افــزود: 
ــرای  ــا ب ــه اروپ ــای اتحادی ــاره برنامه ه ــن درب همچنی
مقاومــت در برابــر فشــارهای آمریــکا گفت وگــو کردیــم؛ 
اعــم از فشــارهای آمریــکا علیــه کشــورمان و زورگویــی 
ایــن کشــور بــه خــود اروپایی هــا و اینکــه چگونــه 
ــد. ــاع کنن ــود دف ــع خ ــتقال و مناف ــد از اس می خواهن

خــرازی دیدگاه هــای خانــم موگرینــی را دربــاره روابــط 
ایــران و اتحادیــه اروپــا بســیار مثبــت دانســت و ابــراز 
امیــدواری کــرد کــه در دوره مســئولیت او شــاهد رشــد 
ــژه در  ــائل به وی ــل مس ــرف و ح ــتر دو ط ــط بیش رواب

حــوزه بانکــی و مالــی باشــیم.
ــراز امیــدواری کــرد: همــکاری ایــران و اتحادیــه  وی اب
اروپــا در ســطوح مختلــف بتوانــد بــه درک بهتــر 
مســائل به ویــژه مســائل منطقــه کمــک کنــد. دانشــجو

سخنگوی وزارت خارجه درباره نقض برجام:

ایران پیش قدم نخواهد شد
تذکر کمال خرازی به نماینده عالی اتحادیه اروپا درباره همراهی اروپا با آمریکا علیه ایران

موگرینی پاسخی نداشت 

گزارش 

بازدید از مراکز نظامی، بهانه خروج از برجام یا ترفند جاسوسی؟  
آمریکا نه حق دارد و نه جرئت 



کوتاه اخبار 
 قرارداد ۶۶۰ میلیون یورویی رنو 

با ایران
رئیــس هیئــت عامــل ســازمان گســترش و 
نوســازی ایــران )ایــدرو( از ســهم ســرمایه گذاری 
ــد  ــرارداد جدی ــازمان در ق ــن س ــدی ای ۲۰ درص
میــزان  کــرد:  اعــام  و  داد  خبــر  رنــو  بــا 
ســرمایه گذاری در فــاز اول ۶۶۰ میلیــون یــورو 
ــودرو  ــتگاه خ ــزار دس ــد ۳۰۰ ه ــب تولی و در قال

ــود.  ــد ب خواه
منصــور معظمــی در آییــن امضــای قــرارداد 
ــد  ــعه و تولی ــه توس ــترک در زمین ــکاری مش هم
خودروهــای جدیــد در ایــران کــه بــا حضــور 
وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت و نیــز مســئوالن 
شــرکت خودروســازی رنــو در وزارت صنعــت 
برگــزار شــد، بــا اشــاره بــه اینکــه از ۱۰ مــاه 
ــو در  ــدرو و رن قبــل چارچــوب همــکاری بیــن ای
پاریــس امضــا شــد، گفــت: در ابتــدا ســهم رنــو 
۶۰ و ســهم ایــدرو ۴۰ درصــد تعریــف شــده بــود؛ 
ــخت و  ــرات س ــاه مذاک ــن ۱۰ م ــول ای ــا در ط ام
فشــرده ای داشــتیم و توانســتیم بــا شــرایط بهتــر 
ــه  ــد ب ــه ۲۰ درص ــدرو از ۴۰ ب ــهم ای ــر س و تغیی

ــیم.  ــم برس تفاه
ــد  ــرارداد جدی ــاس ق ــر اس ــزود: ب ــی اف معظم
ــن  ــه جانبه بی ــترک س ــکاری مش ــر هم ــی ب مبن
ایــدرو، شــرکت پرتــو نگیــن ناصــح و رنــو، ســهم 
مشــارکت رنــو ۶۰ درصــد، ســهم مشــارکت ایــدرو 
۲۰ درصــد و ســهم مشــارکت شــرکت پرتــو نگیــن 

ناصــح نیــز ۲۰ درصــد اســت. 
ــاره  ــر صنعــت، معــدن و تجــارت درب ــاون وزی مع
ایــن قــرارداد اظهــار کــرد: میــزان  جزئیــات 
ســرمایه گذاری در فــاز اول ۶۶۰ میلیــون یــورو 
ــر اشــتغال زایی مســتقیم  ــود و ۳۰۰۰ نف خواهــد ب
بــرای  ســرمایه گذاری  ایــن  بــر  عــاوه  دارد. 
ــه شــده  ــد ۳۰۰ هــزار دســتگاه در نظــر گرفت تولی
کــه بخشــی از آن تــا پایــان ســال آینــده جهــت 
ــرار  ــر ق ــازار مدنظ ــه ب ــتگاه ب ــزار دس ورود ۱۵۰ ه
می گیــرد و تــا ســال ۲۰۲۴ بــه ســقف ۳۰۰ هــزار 

دســتگاه می رســد. عصــر خــودرو

کاهش قیمت 5 گروه خوراکی 
قیمــت  مرکــزی  بانــک  اعــام  اســاس  بــر 
میوه هــای  درصــد،   ۰.۱ حبوبــات  خرده فروشــی 
ــد،  ــازه ۴.۳ درص ــبزی های ت ــد، س ــازه ۲.۸ درص ت
گوشــت قرمــز ۰.۶ درصــد و قنــد و شــکر ۰.۳ درصــد 
نســبت بــه هفتــه قبــل از آن کاهــش و قیمــت 
برنــج  درصــد،   ۱۳.۰ تخم مــرغ  خرده فروشــی 
ــای ۰.۶  ــد، چ ــرغ ۳.۰ درص ــت م ــد، گوش ۰.۳ درص
 درصــد و روغــن نباتــی ۰.۵ درصــد افزایــش یافتــه 

است. 
ــوده  ــت ب ــز ثاب ــات نی ــروه لبنی ــت گ ــن قیم همچنی

ــزی ــک مرک ــت. بان اس

 چین حساب ایرانی ها را 
مسدود کرد

 ABC ــای ــان در بانک ه ــاب های ایرانی ــن حس چی
و ICBC و MERCHENT را مســدود کــرده اســت. 
ــاب های  ــتن حس ــرای بس ــا ب ــن بانک ه ــل ای دلی
بین المللــی  تحریم هــای  چیــن  در  ایرانیــان 
ــت.  ــان اس ــه ایرانی ــکا علی ــط آمری ــده توس وضع ش

صداوســیما

کوتاه از اقتصاد

آب رفتن یارانه بخش تولید
عضــو کمیســیون برنامــه و بودجــه مجلــس بــا 
ــل از  ــع حاص ــی از مناب ــهم کم ــه س ــه اینک ــاره ب اش
ــه شــده  ــد ارائ ــه بخــش تولی هدفمنــدی یارانه هــا ب
ــودن موضــوع پرداخــت  اســت، گفــت: در اولویــت ب
ــع  ــه مناب ــده ک ــث ش ــردم، باع ــه م ــدی ب ــه نق یاران
مالــی بــرای پرداخــت یارانــه ســهم تولیــد بــا 

ــود.  ــه رو ش ــت روب محدودی
هدفمنــدی  دربــاره  حاجی دلیگانــی  حســینعلی 
یارانه هــا اظهــار داشــت: بایــد پذیرفــت کــه در 
ــا،  ــدی یارانه ه ــه هدفمن ــوط ب ــون مرب ــرای قان اج
ضعف هایــی وجــود دارد کــه یکــی از آن هــا مربــوط 
بــه کم توجهــی بــه موضــوع پرداخــت ســهم بخــش 
هدفمنــدی  اجــرای  از  حاصــل  منابــع  از  تولیــد 

یارانه هاســت. 
ــوار در  ــه و برخ ــهر، میم ــردم شاهین ش ــده م نماین
مجلــس ادامــه داد: هزینه هــای بخــش تولیــد پــس 
ــا،  ــدی یارانه ه ــه هدفمن ــوط ب ــون مرب از اجــرای قان
بــا رشــد روبــه رو بــوده اســت؛ ایــن موضــوع باعــث 
ــوالت در  ــاخت محص ــده س ــای تمام ش ــش به افزای
کشــور شــده؛ ایــن در حالــی اســت کــه یارانــه ای نیز 

بــه بخــش تولیــد اختصــاص نیافــت. 
ــا وجــود اینکــه ســاالنه حــدود ۸۰  وی ادامــه داد: ب
ــی  ــای ناش ــل درآمده ــان از مح ــارد توم ــزار میلی ه
حاصــل  یارانه هــا  هدفمنــدی  قانــون  اجــرای  از 
می شــود، امــا حــدود ۴۳ هــزار میلیــارد تومــان 
ــه  ــود ک ــت می ش ــدی پرداخ ــه نق ــورت یاران ــه ص ب
ــتگاه های  ــه دس ــوط ب ــع مرب ــن مناب ــی از ای بخش
خدماتــی بابــت هزینه هــای تولیــد اســت؛ در حالــی 
کــه منابعــی بــه واحدهــای صنعتــی در ایــن رابطــه 

پرداخــت نمی شــود. ایمنــا

وام مسکن در دولت دوازدهم 
طوالنی می شود

ــر  ــه هشــت براب ــا اشــاره ب ــر راه و شهرســازی ب وزی
شــدن تســهیات مســکن در دولــت یازدهــم اعــام 
ــدرت  ــش ق ــور افزای ــه منظ ــم ب ــر داری ــرد: در نظ ک
تســهیات  بازپرداخــت  مــدت  خریــد خانوارهــا 

ــم.  ــش دهی ــکن را افزای مس
ــن  ــازی، ضم ــر راه و شهرس ــدی، وزی ــاس آخون عب
ــر پرداخــت تســهیات مســکن و  اعــام نقــش مؤث
ــم  ــت ده ــان در دول ــون توم ــش آن از ۲۰ میلی افزای
بــه ۱۶۰ میلیــون تومــان در دولــت یازدهــم گفــت: در 
صــورت موافقــت بانــک مرکــزی از طریــق طوالنی تــر 
ــز کــم شــدن مــدت  شــدن دوره هــای اقســاط و نی
بــه  خانوارهــا  دسترســی  میــزان  ســپرده گذاری 
ــد.  ــش می یاب ــدت افزای ــهیات بلندم ــت تس پرداخ
آخونــدی درخصــوص برنامــه جدیــد بخش مســکن 
در دولــت دوازدهــم گفــت: یکــی از اقدامــات اصلــی 
ــر شــدن دوره بازپرداخــت  ــن بخــش طوالنی ت در ای
تســهیات مســکن اســت کــه بــا ایــن اقــدام میــزان 

ــد.  اقســاط کاهــش می یاب
ــکن  ــاره مس ــن درب ــازی همچنی ــر راه و شهرس وزی
اجتماعــی کــه قــرار اســت در ســال جــاری بــا تأمین 
۱۰۰ هــزار واحــد مســکونی بــرای دهک هــای پاییــن 
ــای  ــه آیین نامه ه ــرد: کلی ــار ک ــود، اظه ــی ش عملیات
مربــوط بــه منابــع بودجــه طــرح مســکن اجتماعــی 
بــه تصویــب رســیده و بنیــاد مســکن مجــری 

ســاخت ایــن طــرح شــده اســت. 
ایــن بنیــاد برنامه هــای طــرح را در ســال ۱۳۹۶ 
طراحــی کــرده و در حــال رایزنــی بــا ســازمان برنامــه 
و بودجــه اســت و بــه نظــر می رســد کــه طــرح 
مســکن اجتماعــی مســیر خــود را بــه خوبــی طــی 

ــرده اســت. ایســنا ک

امــور  ســازمان  اطاعــات  کل  مدیــر 
اطاعــات حســاب  ارســال  از  مالیاتــی 
بانکــی بــا گــردش بــاالی ۵۰۰ میلیــون 

تومــان بــه ایــن ســازمان خبــر داد. 
ــه ســازمان  ــان اینک ــا بی ــی رســتم پور ب عل
ــه  ــا، بلک ــا بانک ه ــا ب ــی نه تنه ــور مالیات ام
ــه  ــتگاه هایی ک ــخاص و دس ــام اش ــا تم ب
ــون  ــرر قان ــاده ۱۶۹ مک ــم م ــمول حک مش
بعــد  شــده اند،  مســتقیم  مالیات هــای 
از ابــاغ آیین نامــه اجرایــی در دی مــاه 
جلســات متعــددی را برگــزار کــرده اســت، 
ــم  ــتردگی حج ــه گس ــه ب ــا توج ــت: ب گف
اطاعــات کــه در قانــون پیش بینــی شــده، 

ــت.  ــر اس ــد زمان ب ــن فرآین ای
ــی  ــه در بعض ــی ک ــام اطاعات ــع اق در واق
زیرســاخت  بــا  دارد  ســازمان ها وجــود 
مالیاتــی  اســتانداردی کــه در ســازمان 
ــی  ــده همخوان ــاد ش ــون ایج ــق قان مطاب
دســتگاه ها  دیگــر  بــه  عبــارت  نــدارد؛ 
اطاعاتــی دارنــد کــه قابــل اســتفاده بــرای 
ــوع  ــن موض ــرای ای ــت و ب ــازمان نیس س

ــید.  ــاره ای اندیش ــد چ بای
ــون  ــاس قان ــر اس ــتم پور ب ــه رس ــه گفت ب
از  آیین نامــه دریافــت اطاعــات مالــی 
بانک هــا بایــد بــا مشــارکت بانــک مرکــزی 
ــن  ــن، ای ــد از تدوی ــه بع ــود ک ــن ش تدوی
ــی وزرای  ــر یعن ــط دو وزی ــه توس آیین نام
ســازمان  بــه  دادگســتری،  و  اقتصــاد 

ــت.  ــده اس ــاغ ش ــی اب مالیات
ــد  ــل ش ــق حاص ــه، تواف ــن آیین نام در ای
کــه ســازمان مالیاتــی بــرای دریافــت 
اطاعــات پولــی ســراغ بانک هــا نــرود 
ــه  ــاز )از جمل ــورد نی ــی م ــات مال و اطاع
مرکــزی  بانــک  از  را  پولــی(   ۵ بســته 
نیــز  مرکــزی  بانــک  کنــد؛  تأمیــن 
ایــن پیشــنهاد را پذیرفــت و قــرار شــد 

نیــاز  مــورد  اطاعــات  مرکــزی  بانــک 
ــات  ــد و اطاع ــع آوری کن ــازمان را جم س
طبقه بندی شــده بــر اســاس آیین نامــه 

را بــه ســازمان تحویــل دهــد.
 حد آستانه بررسی اطالعات 

پولی
وی ادامــه داد: بــر مبنــای توافــق دیگــری 
کــه بــا بانــک مرکــزی صــورت گرفــت، حد 
آســتانه بررســی اطاعــات پولــی شــاخص 
۵۰۰ میلیــون تومــان در نظــر گرفتــه شــد؛ 
بــه ایــن معنــا کــه اگــر گردش هــای 
ســالیانه تمــام حســاب های فــرد، کمتــر از 
۵۰۰ میلیــون تومــان بــود، ایــن اطاعــات از 
طــرف ســازمان مــورد بررســی قــرار نگیــرد. 

ــوع در  ــن موض ــرای ای ــده ب ــل عم دو دلی
ــده  ــه عم ــت آنک ــد؛ نخس ــه ش ــر گرفت نظ
ــمول  ــون مش ــر ۵۰۰ میلی ــاب های زی حس
مالیــات زیــادی نمی شــوند و از ســوی 
ــی  ــازمان در بررس ــروع کار س ــر در ش دیگ
ــن  حســاب های بانکــی، بررســی تمــام ای
پیچیــده  یــک فرآینــد  بــه  حســاب ها 

ــد.  ــل می ش تبدی
رســتم پور افــزود: ممکن اســت حســاب های 
ــون  ــراد در محــدوده ۵۰۰ میلی بســیاری از اف

تومــان گــردش داشــته باشــد؛ بــه عنــوان 
ــک  ــک مل ــروش ی ــد و ف ــا خری ــال ب مث
میلیــون   ۵۰۰ رقمــی حــدود  مســکونی 
ــازمان  ــا س ــود؛ ام ــا می ش ــان جابه ج توم
بنــا بــه دالیلــی کــه اشــاره شــد بــه دنبــال 
ــن  ــه ای ــوارد نیســت؛ البت ــن م بررســی ای
ــاد  ــر اقتص ــت وزی ــا موافق ــتانه ب ــد آس ح

ــر اســت.  ــل تغیی قاب
مدیــر کل دفتــر اطاعــات مالیاتــی ســازمان 
مالیاتــی بــا اشــاره بــه اینکــه در ایــن 
فاصلــه بانــک مرکــزی بخشــی از اطاعات 
ــی  ــازمان مالیات ــا س ــده ب ــی توافق ش بانک
از جملــه تســهیات ریالــی و ارزی را در 
ــرار داده اســت، گفــت:  ــار ســازمان ق اختی
در مرحلــه بعــد نوبــت بــه دریافــت اطاعات 
بلندمــدت  و  کوتاه مــدت  ســپرده های 
ــه در  ــید ک ــداری( رس ــداری و غیردی )دی
ایــن قســمت بانــک مرکــزی اعــام کــرد 
بــه ایــن اطاعــات دسترســی نــدارد و 
بایــد از طریــق بانک هــا تأمیــن شــود. 
متأســفانه هرچنــد جلســات متعــددی 
ــکان  ــا ام ــد، ام ــزار ش ــه برگ ــن زمین در ای
دریافــت ایــن اطاعــات از بانــک مرکــزی 

ــد.  ــم نش فراه
ســازمان  حــال  هــر  بــه  افــزود:  وی 
قانــون  اجــرای  بــه  موظــف  مالیاتــی 
ــاه  ــه م ــت از س ــن جه ــه همی ــت و ب اس
ســال  اردیبهشــت ماه  یعنــی  پیــش، 
ــی  ــای دولت ــا بانک ه ــاتی ب ــاری جلس ج
تشــکل های  همچنیــن  و  خصوصــی  و 
مرتبــط بــا آن هــا برگــزار شــد تــا از طریــق 
ــه ســپرده ها  ــوط ب ــات مرب ــا اطاع بانک ه
بــه ســازمان مالیاتــی ارائــه شــود؛ در 
ــه را مطــرح  ــن نکت ــن بانک هــا ای ــن بی ای
کردنــد کــه در صــورت ارائــه هماهنــگ ایــن 
اطاعــات بــه ســازمان مشــکلی بــا اجــرای 

ــه  ــی ک ــا در صورت ــد؛ ام ــرح ندارن ــن ط ای
ــارکت  ــا مش ــات ب ــت اطاع ــد دریاف فرآین
ناقــص تعــدادی از بانک هــا صــورت گیــرد، 
ایــن بیــم وجــود دارد کــه ســپرده ها از 
مالیاتــی  بــا ســازمان  بانک هایــی کــه 

همــکاری کرده انــد، خــارج شــود. 
رســتم پور ادامــه داد: ســازمان مالیاتــی 
ــر اســاس  ــرد ب ــه بانک هــا اعــام ک ــز ب نی
اطاعــات  باشــد  قــرار  اگــر  قانــون 
شــود  دریافــت  بانک هــا  از  ســپرده ها 
بایــد تمــام اطاعــات بــدون کــم و کاســت 
ــر  ــود و اگ ــل داده ش ــازمان تحوی ــه س ب
قــرار باشــد پاالیشــی هــم صــورت گیــرد، 
ــود؛  ــام می ش ــازمان انج ــود س ــط خ توس
بــه ایــن ترتیــب آســتانه ۵۰۰ میلیــون 
و  برداشــته خواهــد شــد  نیــز  تومــان 
ــپرده ها  ــات س ــه اطاع ــد هم ــا بای بانک ه

ــد.  ــل دهن را تحوی
در هــر هفتــه بــا نماینــدگان ۶ یــا ۷ بانــک 
ــا  ــات آن ه ــا ابهام ــد ت ــزار ش ــه برگ جلس
ــز  ــات نی ــای جلس ــود؛ در انته ــرف ش برط
توافــق شــد تفاهم نامه هایــی مشــترک بــه 
امضــا برســد و در نهایــت بــرای ۴۰ بانــک 
تجــاری تفاهم نامه هــای تدوین شــده در 

ــی ارســال شــد. ســازمان مالیات
 مدیــر کل ســازمان مالیاتــی خاطرنشــان 
ــن  ــدادی از ای ــر تع ــال حاض ــرد: در ح ک
تفاهم نامه هــا از ســوی ۹ بانــک امضــا 
مالیاتــی  امــور  ســازمان  بــه  و  شــده 

بازگشــته اســت. 
دربــاره  نیــز  بانک هــا  از  تعــدادی 
ــر  ــرار ب ــه ق ــتند ک ــام داش ــه ابه تفاهم نام
برگــزاری جلســات جداگانــه شــد؛ در ایــن 
بیــن ذکــر ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه 
هرچنــد قانونگــذار ضمانــت اجرایــی خوبی 
ــرای دریافــت اطاعــات از بانک هــا در  را ب
ــازمان  ــدف س ــا ه ــت، ام ــه اس ــر گرفت نظ
بانکــی  بــا سیســتم  تعامــل  مالیاتــی 

ــت.  اس
ــی  ــا دغدغه های ــد بانک ه ــر می رس ــه نظ ب
دارنــد کــه ســازمان مالیاتــی بایــد بــه آن ها 
توجــه کنــد. نگرانــی بانک هــا ایــن اســت 
ــان  ــات همزم ــه اطاع ــن ارائ ــر ای ــه اگ ک
ــود  ــردم حســاب های خ ــام نشــود، م انج
را از بانکــی کــه بــا ســازمان همــکاری 
ــی  ــه بانک ــد و ب ــارج کنن ــت، خ ــرده اس ک
ســازمان  بــه  را  اطاعــات  ببرنــد کــه 

ــت. ــرده اس ــه نک ــی ارائ مالیات

 پول دارها 
زیر ذره بین سازمان مالیاتی

رئیــس اتــاق بازرگانــی اصفهــان گفــت: دولــت  کیمیای وطن
ــرار  ــتورکار ق ــت را در دس ــه دول ــاختن بدن ــک س ــم، کوچ دوازده

دهد. 
ــید  ــان، س ــی اصفه ــاق بازرگان ــی ات ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
تجــارت  همایــش  نخســتین  در  ســهل آبادی  عبدالوهــاب 
الکترونیــک، پســت هوشــمند و صنعــت در ســالن همایش هــای 
بین المللــی اتــاق بازرگانــی اصفهــان افــزود: حجیــم شــدن بدنــه 
دولــت طــی چنــد دهــه اخیــر باعــث افزایــش هزینه هــای جــاری 
 شــده و مهم تریــن گام دولــت دوازدهــم کاهــش هزینه هــای 

ــت.  ــمی اس ــاز کاری رس ــاری از آغ ج
بــه  دولتــی  ســازمان های  اختیــار  تفویــض  ســهل آبادی 
ــت  ــل کوچــک شــدن دول تشــکل های بخــش خصوصــی را عام
ــت:  ــت و گف ــت دانس ــای دول ــش هزینه ه ــال آن کاه ــه دنب و ب

ــاف امــروز شــاهد مدیریــت بیــش از ۳ میلیــون  در بخــش اصن
ــتیم.  ــا هس ــارت اتحادیه ه ــا نظ ــور ب ــی در کش ــد صنف واح

اتــاق  جملــه  از  خصوصــی  تشــکل های  تصریــح کــرد:  وی 
بازرگانــی، خانــه صنعــت و معــدن، انجمن هــا و کانــون کارفرمایــان 
و اتــاق اصنــاف می تواننــد بخشــی از وظایــف دولــت را باکیفیــت 
بیشــتر انجــام دهنــد. رئیــس اتــاق بازرگانــی اصفهــان از راه اندازی 
مرکــز رشــد صــادرات در اســتان اصفهــان در اتــاق بازرگانــی خبــر 
داد و گفــت: اســتان اصفهــان بــا داشــتن ۸ هــزار واحــد صنعتــی 
ــا  ــی دارد و تنه ــد کاالهــای صنعت ــری در تولی همــواره نقــش مؤث
ــل  فــروش اســت  ــان در کشــور قاب ــد آن  ۳۰ درصــد ظرفیــت تولی
و بقیــه بایــد صــادر شــود. وی بــا اشــاره بــه ظرفیــت کارگوترمینال 
ــرای  ــو ب ــن کارگ ــد از ای ــت: پســت می توان ــان گف ــرودگاه اصفه ف

حمــل بســته های پســتی اســتفاده کنــد.

 )CNG( ــر طــرح احــداث جایگاه هــای گاز طبیعــی فشــرده مدی
ــرد: قیمــت ســی ان جی در طــول  ــار ک ــاره قیمــت CNG اظه درب
ــه  ــت ک ــن اس ــر ای ــعی ب ــوده و س ــت ب ــته ثاب ــال گذش ــه س س

ــد.  ــا کاهــش پیــدا نکن افزایــش ی
ــگاه ســی ان جی  ــدازی ۱۸ جای ــه راه ان ــا اشــاره ب ــی ب ــی مهراب عل
ــی  ــور کل ــه ط ــت: ب ــور گف ــی ان جی در کش ــت س ــاره ظرفی درب
ظرفیــت ســی ان جی در ۲۴۰۰ جایــگاه ۴۴ میلیــون متــر مکعــب 
در روز اســت کــه ۲۱ میلیــون متــر مکعــب آن اســتفاده نمی شــود. 
ایــن فــرآورده اظهــار کــرد: صــادرات  وی دربــاره صــادرات 
ــه صــورت  ــوان آن را ب ــا می ت ــر نیســت؛ ام ســی ان جی امکان پذی
ــرای  ــرای مثــال ب ــه مناطــق ســخت گذر ارســال کــرد؛ ب مخــزن ب
ــی ان جی  ــال س ــال ارس ــار احتم ــروگاه در چابه ــک نی ــاخت ی س
بــه صــورت مخــزن وجــود دارد. البتــه چنانچــه کشــورهای دیگــر 

ــای  ــند، کارخانه ه ــته باش ــاز داش ــی ان جی نی ــزات س ــه تجهی ب
ــزات را  ــد تجهی ــران می توانن ــزات ســی ان جی در ای ســاخت تجهی

ــد.  ــه کشــورهای دیگــر صــادر کنن ب
ــر اینکــه ۵۰ درصــد ظرفیــت ســی ان جی در  ــد ب ــا تاکی ــی ب مهراب
کشــور خالــی اســت، اظهــار کــرد: البتــه بعضــی از اســتان ها بــه 

ــد.  ــتفاده می کنن ــی ان جی اس ــل از س ــور کام ط
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه شــرکت فولکــس آلمــان از گاز 
ایــران بــرای ســاخت خــودرو نمونه بــرداری کــرد، گفــت: یکــی از 
ــود  ــن اســت، نب ــه مصــرف ســی ان جی در کشــور پایی ــی ک دالیل
ــل  ــن دلی ــه همی ــت. ب ــی ان جی اس ــا س ــب ب ــودروی متناس خ
بایــد خودرویــی ســاخته شــود کــه ســوخت آن ســی ان جی 
باشــد. در ایــن راســتا الزم اســت یــا خــودروی پایــه گازســوز تولید 

ــم. ایســنا ــا آن را از کشــورهای دیگــر وارد کنی ی

رئیس اتاق بازرگانی اصفهان درخواست کرد:

کوچک ساختن بدنه دولت
مدیر طرح احداث جایگاه های گاز طبیعی فشرده:

قیمت CNG ثابت خواهد ماند

 ۲۶ ۱۳ هزار دستگاه، واردات خودرو ۱۰
به کشور

درصد، افزایش قیمت 
تخم مرغ در هفته جاری

 میلیارد دالر، جذب سرمایه  خارجی 
در صنعت پتروشیمی

هــزار   ۲۶ از  بیــش  جــاری  ســال  نخســت  ماهــه  چهــار  در 
اســت. شــده  وارد  کشــور  بــه  خــودرو  دســتگاه 

قیمــت تخم مــرغ بــا رشــد ۱۳ درصــدی در یــک هفتــه رکــورد 
شکســت.

پــس از برجــام ۱۰ میلیــارد دالر تفاهم نامــه ســرمایه گذاری 
کشــورهای  بــا  پتروشــیمی  صنعــت  در  خارجــی  مســتقیم 

اروپایــی و آســیای شــرقی امضــا شــده اســت.
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۴۵,۰۷۹ ریال 

  یورو 

۵۰,۵۴۰ ریال 

  پوند انگلیس 

۱۰,۲۳۰ ریال 

  ریال عربستان

۵,۷۶۰ ریال 

  یوان چین 

۱۰,۹۴۰ ریال 

  لیر ترکیه 

۳۸,۰۳۰ ریال 

  دالر آمریکا 

۱۰,۴۵۶ ریال 

  درهم امارات

۹,۰۴۰ ریال 

  رینگت مالزی

،،
مدیــر کل اطالعــات ســازمان امــور 
مالیاتــی از ارســال اطالعــات حســاب 
بانکــی بــا گــردش بــاالی ۵۰۰ میلیــون 

تومــان بــه ایــن ســازمان خبــر داد 

آگهی برگزاری مناقصه عمومی
کت  آب و فاضالب استان اصفهان  �ش

)سهامی خاص(

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایی به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

مبلغ تضمین )ریال( برآورد )ریال( محل تامین اعتبار موضوع مناقصه شماره مناقصه

316.000.000 6.300.058.029 جاری عملیات مرمت نوار حفاری شامل ترانشه، نقب، حوادث انشعابات آب و فاضالب یزدانشهر در منطقه نجف آباد 96-2-125

268.000.000 5.351.482.614 جاری اصالح شبکه آب منطقه چهار اصفهان با ارزیابی کیفی 96-2-135

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت ۱۵:۳۰ روز شنبه به تاریخ ۹۶/۵/۲۸ 
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت ۸ صبح روز یکشنبه به تاریخ ۹۶/۵/۲۹

دریافت اسناد: سایت اینترنتی
 www.abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

www.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن گویا: ۰۳۱-۳۶۶۸۰۰۳۰-۸

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان)داخلی ۳۳۵(

نوبت اول

71160 م.الف

 آگهی صدور مجوز تاسیس 

داروخانه شبانه روزی در شهر خورزوق

بدینوسیله به اطاع می رساند که این معاونت 
در نظر دارد مجوز تاسیس داروخانه شبانه روزی 
در شهر خورزوق در شعاع ۵۰۰ متری درمانگاه 
مرکز بهداشتی درمانی آن شهر صادر نماید. لذا 
از کلیه داروسازان عاقمند به تأسیس داروخانه 
را  خود  کتبی  تقاضای  می گردد  درخواست 
حداکثر یکماه بعد از تاریخ درج آگهی به این 

معاونت تحویل یا ارسال نمائید.
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و 
خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان

 اتحادیه طال 
جواهر و سکه 

تهران



هشتبهشت
شهردار اصفهان در حاشیه اختتامیه 

نمایشگاه فناوری های نوین تاکید کرد:
 استفاده از فناوری های نوین 

در مدیریت شهر
مدیریتــی  تغییــر  بــه  اشــاره  بــا  اصفهــان  شــهردار 
شــهر اصفهــان گفــت: بایــد بــرای مدیریــت شــهر از 

کنیــم. اســتفاده  نویــن  فناوری هــای 
ــات  ــل از اداره ارتباط ــه نق ــن ب ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ب
جمالی نــژاد  مهــدی  اصفهــان،  شــهرداری  رســانه ای 
آییــن اختتامیــه نمایشــگاه و جشــنواره  در حاشــیه 
ــبختانه  ــرد: خوش ــار ک ــهری اظه ــن ش ــای نوی فناوری ه
ــای  ــان در عرصه ه ــهرداری اصفه ــته ش ــال گذش در دو س
مدیریــت شــهری پوســت اندازی کــرده تــا از حالــت 
ــهر را  ــد ش ــای جدی ــه روش ه ــود و ب ــارج ش ــنتی خ س

ــد. ــت کن مدیری
وی افــزود: البتــه در ایــن راه نقــش مــردم بســیار 
پررنــگ اســت و بایــد از فناوری هــای نویــن شــهری نیــز 

ــم. ــتفاده کنی اس
شــهردار اصفهــان بــا اشــاره بــه حضــور اصفهــان در 
ــن  ــت در ای ــه داد: عضوی ــاق ادام ــهرهای خ ــگاه ش باش
ــن  ــاوری در ای ــم و فن ــد عل ــا رون باشــگاه باعــث شــده ت

ــد. ــته باش ــد داش ــهر رش ش
ــهروندان  ــف ش ــنین مختل ــه س ــاره ب ــا اش ــژاد ب جمالی ن
کــه عاقه منــد بــه توســعه علــم هســتند و در ایــن 
ــگاه  ــن نمایش ــت: در ای ــتند، گف ــور داش ــگاه حض نمایش
رده هــای ســنی و فنــون مختلفــی را شــاهد بودیــم و ایــن 
ــه  ــه در عرص ــاد جامع ــه آح ــدی هم ــت ج ــانه فعالی نش
ــه  ــم ادام ــت. امیدواری ــن اس ــای نوی ــعه فناوری ه توس
ــه و نویــن  ــه، خاقان ــه اقدامــات فناوران ایــن کار منجــر ب

شــود. 
وی بــا اشــاره بــه اســتقبال خــوب مــردم از ایــن 
نمایشــگاه گفــت: در ایــن نمایشــگاه از شــهرهای دیگــر 
هــم حاضــر بودنــد و همچنیــن اعضــای شــورای شــهر و 

ــتند. ــی داش ــور پررنگ ــم حض ــر ه ــان دیگ میهمان
ــرای  ــگ ب ــور پررن ــن حض ــت: ای ــان گف ــهردار اصفه ش
اولیــن دوره از ایــن نمایشــگاه بســیار مهــم بــود و 
امیدواریــم بتوانیــم عنــوان ایــن نمایشــگاه را بــه صــورت 
ــرار  ــان ق ــهر اصفه ــگاه های ش ــت نمایش ــی در لیس دائم

ــم. دهی

امور مطبوعات باید به خود آن ها 
واگذار شود

فرمانــدار اصفهــان گفــت: در راســتای حمایــت از اصحــاب 
ــرار  ــه ق ــورد توج ــد م ــات بای ــری مطبوع ــانه، غربالگ رس
ــه خــود آن هــا واگــذار شــود. ــرد و امــور مطبوعــات ب گی

احمــد رضوانــی افــزود: خبرنــگاران نقطــه وصــل مــردم و 
ــه  ــا ب ــائل و کمبوده ــکات، مس ــتند؛ مش ــئوالن هس مس
ــه اطــاع مســئوالن می رســد   وســیله اصحــاب رســانه ب
و تعامــل بیــن مــردم و خبرنــگاران و تعامــل میــان 
ــکات در  ــا مش ــده ت ــبب ش ــئوالن س ــگاران و مس خبرن

ــرد. ــرار گی ــری ق ــورد پیگی ــون م ــاد گوناگ ابع
وی افــزود: امــروز مشــکات بســیاری بــرای خبرنــگاران 
ــار  ــا حمایــت مســئوالن از ب وجــود دارد کــه امیدواریــم ب
ــه  ــد ب ــن راســتا بای ــن مشــکات کاســته  شــود؛ در ای ای
ــد،  ــر یاب ــد تغیی ــه بای ــرد ک ــاره ک ــات اش ــون مطبوع قان
ــور  ــرد و ام ــرار گی ــه ق ــورد توج ــات م ــری مطبوع غربالگ

ــذار شــود.  ــا واگ ــه خــود آن ه ــات ب مطبوع
در همیــن زمینــه بایــد بــه حمایــت دولــت از مطبوعــات 
اشــاره کنیــم کــه می بایــد بیشــتر از قبــل شــود.فرماندار 
اصفهــان دربــاره زمــان آغــاز بــه کار شــورای شــهر پنجــم 
ــان  ــرداد زم ــخ 14 م ــان در تاری ــرد: شــورای نگهب ــان ک بی
آغــاز بــه کار را اعــام کــرد؛ امــا چــون مــا بایــد بــه 
صــورت رســمی از وزارت کشــور و اســتانداری ابــاغ را 
ــاغ  ــن دســتورکار و اب ــم، منتظــر ارســال ای ــت کنی دریاف
هســتیم؛ بافاصلــه بــا ارســال ابــاغ، مــا آمادگــی برگزاری 
جلســه در همــان روز یــا روز بعــد بــا شــوراهای اســامی 
شهرســتان را داریــم تــا در مراســمی شــوراهای جدیــد کار 

ــد. تســنیم ــاز کنن خــود را آغ

طرح  هادی سه روستای تیران و 
کرون به گردشگری تبدیل شد

مدیــر بنیــاد مســکن شهرســتان تیــران و کــرون از تبدیــل 
ــه روســتای  طــرح  هــادی ســه روســتای ایــن منطقــه ب
گردشــگری خبــر داد و گفــت: روســتاهای کردعلیــا 
 احمدرضــا و جاجــا بــه دلیــل ظرفیت هــای تاریخــی 
ــی  ــوان روســتای گردشــگری معرف ــه عن و گردشــگری ب

شــدند.

موســی شــریفی افــزود: طــرح  هــادی ایــن ســه روســتا 
ــه  ــد ســایر روســتاهای شهرســتان تهی در گذشــته همانن
ــه ظرفیت هــای گردشــگری  ــا توجــه ب ــا ب ــود؛ ام شــده ب
ــری  ــب در کمیســیون گردشــگری و بازنگ ــا و تصوی آن ه
طــرح  هــادی، طــرح  هــادی ایــن روســتاها تغییــر یافــت.

ــودن  ــبب دارا ب ــه س ــده ب ــتاهای یادش ــت: روس وی گف
ــش  ــار، پوش ــودن چشمه س ــاری ب ــی، ج ــب طبیع مواه
گیاهــی، وجــود گونه هــای جانــوری و نیــز هــوای مطلــوب 
دارای  تاریخــی  آثــار  شــماری  کنــار  در  کوهســتانی 

جنبه هــای گردشــگری طبیعــی اســت.
وی افــزود: بعضــی نقــاط دیگــر ماننــد روســتای خمیــران 
ــر  ــرای تغیی ــز دارای ظرفیــت گردشــگری اســت کــه ب نی
طــرح  هــادی آن هــا نیــاز بــه اخــذ مصوبــه و ارائــه 

ــا  ــت. ایرن ــتندات الزم اس مس

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریگروه اصفهان

معــاون تجــاری و بازاریابــی شــرکت مخابــرات 
منطقــه اصفهــان از انعقــاد تفاهم نامــه شــرکت 
جهــت  اصفهــان  شــهرداری  بــا  مخابــرات 
ــر داد  ــوری در شــهر خب ــر ن توســعه شــبکه فیب
ــعه  ــتای توس ــکاری در راس ــن هم ــت: ای و گف
ــرای شــهروندان و تحقــق شــهر  خدمــات IT ب

ــت. ــک اس الکترونی
ناصــر مشــایخی در گفت وگــو بــا خبرنــگار 
تعامــات  بــه  اشــاره  بــا  وطــن  کیمیــای 
گســترده بیــن شــهرداری و شــرکت مخابــرات 
ــرای  ــز ب ــات متمرک ــت: ایجــاد بســتر خدم گف
شــهروندان از اهــداف عمــده ایــن طــرح اســت 
ــز  ــامانه متمرک ــد از س ــردم بتوانن ــه م ــا هم ت
خدمــات مخابراتــی اســتفاده مطلــوب داشــته 

ــند. باش
 تحقق مدیریت شهری یکپارچه

ــرات  ــرکت مخاب ــکاری ش ــه هم وی تفاهم نام

و شــهرداری را گام مهمــی در جهــت تحقــق 
مدیریــت شــهری یکپارچــه دانســت و افــزود: 
ــی  ــات مخابرات ــرح، خدم ــن ط ــرای ای ــا اج ب
و اینترنــت تــا درب منــازل مــردم توســعه 

می یابــد.
بیــن  تفاهم نامــه  موضــوع  داد:  ادامــه  وی 
شــهرداری اصفهــان و شــرکت مخابــرات ایــران 
ــن  ــکاری بی ــعه هم ــان(، توس ــه اصفه )منطق
ایــن دو نهــاد در ارتبــاط بــا زیرســاخت های 
ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات در شــهر اصفهان 

اســت.
ــه  ــن تفاهم نام ــرد: در ای ــه ک ــایخی اضاف مش
فیبــر نــوری در داخــل شــهر در مراکــز تجــاری، 
صنعتــی، دولتــی و مســکونی ایجــاد می شــود.

معــاون تجــاری و بازاریابــی شــرکت مخابــرات 
ــر  ــن فیب ــرد: ای ــح ک ــان تصری ــه اصفه منطق
نــوری در نــاوگان حمــل و نقــل، مراکــز درمانــی 
ــا آن  ــره ب ــی روزم ــردم در زندگ ــه م ــر آنچ و ه
ــاظ  ــه از لح ــن وج ــه بهتری ــد، ب ــر و کار دارن س

ــرد دارد. ــرف کارب ــت و مص کیفی
 هوشمندسازی شهر اصفهان

بــه  بــا هوشمندســازی، شــهر  افــزود:  وی 
ترافیــک  اداره می شــود؛  صــورت هوشــمند 
ــورت  ــه ص ــت ب ــان و بهداش ــن درم و همچنی
هوشــمند اداره و کنتــرل می شــود. در ایــن 
ــات  ــی از مراجع ــب توجه ــش جال ــورت بخ ص
مــردم بــه مراکــز دولتــی حــذف می گــردد 
ــی  ــا گوش ــه ی ــق رایان ــائل از طری ــه مس و هم

همــراه مرتفــع می شــود.
وی خاطرنشــان کــرد: پیامــد ایــن تفاهم نامــه 
ــدوارم  ــه امی ــت ک ــمند اس ــهر هوش ــاد ش ایج

ــرارداد برســد. ــه ق ــه مرحل ــر ب هرچــه زودت
معــاون تجــاری و بازاریابــی شــرکت مخابــرات 
منطقــه اصفهــان در ادامــه همچنیــن بــه 6 
ســاله شــدن مرکــز پشــتیبانی 2020 مخابــرات 
منطقــه اصفهــان اشــاره کــرد و گفــت: حــدود 10 
شــرکت ارائه دهنــده اینترنــت PAP تــا پیــش 
ارائه دهنــده  مخابــرات  خصوصی ســازی  از 
اینترنــت خانگــی بودنــد کــه بــا ورود مخابــرات 

ــان دگرگــون شــد. فعالیــت انحصــاری آن
 جز با کیفیت و پشتیبانی باال نمی توانیم 

رقابت کنیم
مشــایخی افــزود: اگــر بخواهیــم در بــازار 

پررونــق اینترنــت خدمــات خوبــی داشــته 
ــاال  ــتیبانی ب ــت و پش ــا کیفی ــز ب ــیم، ج باش
را  مشــتریان  و  کــرده  رقابــت  نمی توانیــم 

جــذب کنیــم.

وی ادامــه داد: در حــال حاضــر 560 هــزار 
مشــترک در اســتان داریــم کــه ایــن نشــانگر 
فعالیــت خــوب و تــاش شــبانه روزی کارکنــان 

ــت.   ــئوالن 2020 اس و مس
ــان  ــه کارکن ــر چ ــت: ه ــار داش ــایخی اظه مش
ــر  ــد بهت ــرات بتوانن ــه پشــتیبانی مخاب مجموع
ــند،  ــرکین باش ــخگوی مش ــر پاس و تخصصی ت

ــود. ــان بیشــتر خواهــد ب ــت آن رضای

ــل  ــز بی بدی ــن مرک ــما در ای ــش ش ــس نق  پ
بــوده و حفــظ مشــتریان بــه عهــده شماســت.
 نقش مهم مخابرات در پاسخگویی 

به نیاز های مردم 
منطقــه  مخابــرات  شــرکت  عامــل  مدیــر 
اصفهــان نیــز در آیینــی کــه بــه مناســبت 
6 ســاله شــدن مرکــز پشــتیبانی 2020 در 
بــه  شــد،  برگــزار  مرکــز  ایــن  ســاختمان 
خصوصی ســازی مخابــرات اشــاره  کــرد و 
ــه عرصــه  ــا ب ــرات در ســال 89 پ افــزود: مخاب
ــه  ــه ب ــا توج ــت و ب ــت گذاش ــذاری اینترن واگ
ــژه  ــکاران به وی ــه هم ــاش هم ــا ت ــا ب رقابت ه
کارکنــان 2020 توانســت بــه اهدافــی  کــه همانا 
پاســخگویی دقیــق بــه مشــتریان اســت، 

ــد. برس
ــد  ــان 2020 می توانن ــزود: کارکن ــدری زاده اف حی
بــا پاســخگویی مناســب بــه شــهروندان نقــش 
ــه نیاز هــای آحــاد جامعــه  مهمــی در کمــک ب

داشــته باشــند. 
کیفیــت  بتوانیــم  بایــد  مــا  کــه  هرچنــد 
افزایــش دهیــم و  را  ســرویس های خــود 
ــت  ــتریان باب ــه مش ــیم ک ــه ای برس ــه مرحل ب
ــوب  ــات خ ــد، خدم ــه می پردازن ــه ای ک هزین

دریافــت کننــد. 

معاون تجاری شرکت مخابرات اصفهان در گفت وگوی اختصاصی با خبرنگار کیمیای وطن:

ایجاد شهر هوشمند نیاز به 
تعامل همه بخش ها دارد

ــدگل گفــت:  ــزداری آران و بی ــع طبیعــی و آبخی رئیــس مناب
ــی،  ــارات مال ــود اعتب ــل نب ــه دلی ــاله ب ــه دو س ــس از وقف پ
نهالــکاری و تثبیــت شــن در کانون هــای بحرانــی فرســایش 

ــود. ــاز می ش ــدگل آغ ــادی در آران و بی ب
ــده  ــزی انجام ش ــا برنامه ری ــت: ب ــار داش ــفیعی اظه ــا ش رض
بحرانــی  کانون هــای  از  هکتــار   200 نهالــکاری  امســال 
فرســایش بــادی در منطقــه شــمال نصرآبــاد از توابــع آران و 

ــود. ــاز می ش ــاه آغ ــل آذرم ــدگل در اوای بی
ــن  ــرای ای ــده ب ــر گرفته ش ــار در نظ ــرد: اعتب ــح ک وی تصری
طــرح، نهالــکاری 11 میلیــارد ریالــی از اعتبــارات ملــی اســت.

رئیــس منابــع طبیعــی و آبخیــزداری آران و بیــدگل افــزود: 
ــون  ــه کان ــکاری منطق ــرح نهال ــه ط ــات در ادام ــن عملی ای
بحــران شــمال نصرآبــاد در ســال 85 انجــام می شــود 

و در اجــرای آن تاکنــون 3 هــزار و 200 هکتــار جنــگل 
ــاد  ــاد ایج ــه نصرآب ــره داغ در منطق ــاغ و ق ــت ت دست کاش

ــت. ــده اس ش
وی بــا اشــاره بــه برگــزاری مناقصــه بــرای واگــذاری اجــرای 
ایــن طــرح نهالــکاری بــه بخــش خصوصــی تصریــح کــرد: 
بــرای نهالــکاری هــر هکتــار از اراضــی بیابانــی هزینــه ای بالغ 

بــر 50 میلیــون ریــال نیــاز اســت.
شــفیعی تاکیــد کــرد: نهال هــای تــاغ و قــره داغ کشت شــده 
در عرصه هــای بیابانــی بــه مــدت دو ســال آبیــاری و از آن هــا 
ــد  ــه رش ــی ب ــال طبیع ــس از دو س ــود و پ ــت می ش مراقب

ــد. ــه می دهن خــود ادام
گفتنی اســت از وســعت 605 هــزار هکتاری آران و بیــدگل، 384 

هــزار هکتــار از عرصه هــا مربــوط بــه بیابــان اســت. مهــر
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ــر  شــهردار ســده لنجــان گفــت: پیــش  از ایــن و ب
ــع  ــزوده صنای ــوارض ارزش  اف ــون، ع ــاس قان اس
ــت؛  ــق می گرف ــان تعل ــه لنج ــل ب ــورت کام ــه  ص ب
ــه  ــی ب ــوارض آالیندگ ــع ع ــل  توزی ــن دلی ــه همی ب
ــا  ــم ب ــد. امیدواری ــبه ش ــتانی محاس ــورت اس ص
تغییــر در توزیــع عــوارض ارزش افــزوده اســتانی، در 
نحــوه پرداخــت عــوارض آالیندگــی بــه لنجــان نیــز 

ــرد. ــورت گی ــی ص تغییرات

ــع  ــب تجمی ــه تصوی ــاره ب ــا اش ــدی ب ــم محم میث
افــزود:  کشــور  در  ارزش  افــزوده  بــر  مالیــات 
شهرســتان لنجــان در مجــاورت چنــد صنعــت 
بــزرگ قــرار دارد و بــه  تبــع ایــن مجــاورت بــا 
مشــکاتی زیــادی روبه روســت؛ بــر همیــن اســاس 
ــری  ــق و علمی ت ــی دقی ــا بررس ــت ت ــروری اس ض
ــزوده  ــی و ارزش  اف ــوارض آالیندگ ــیم ع روی تقس

ــرد. ــورت گی ص
وی بــا بیــان اینکــه تصویــب تجمیــع مالیــات 
مناطــق  می شــود  موجــب  ارزش  افــزوده  بــر 

معــرض  در  اصفهــان کــه  اســتان  پرجمعیــت 
ــد  ــرار ندارن ــر ذوب آهــن ق آالیندگــی صنایعــی نظی
ــر  ــغ  ب ــد شــوند، گفــت: بال ــن عــوارض بهره من از ای
ــه روســتائیان  30 درصــد عــوارض ارزش  افــزوده ب
تعلــق می گیــرد. بــر اســاس آمــار موجــود 23 
درصــد از جمعیــت اســتان اصفهــان را روســتائیان 
تشــکیل می دهنــد کــه البتــه ایــن آمــار هــم جــای 

ــل دارد. ــی تام بس
ــته  ــال های گذش ــه در س ــر اینک ــد ب ــا تأکی  وی ب
شــهرداری ها در جریــان تصویــب تجمیــع مالیــات 

بــر ارزش  افــزوده قــرار می گرفتنــد و از ایــن رو 
ــن  ــای جایگزی ــمت درآمده ــه س ــتند ب می توانس
درآمدهــای  بــه  دسترســی  افــزود:  برونــد، 
پایــدار، یکــی از دغدغه هــای اصلــی شــهرداری 
و شــورای شــهر ســده لنجــان اســت؛ امــا بعضــی 
پرشــتاب  حرکــت  از  مانــع  تصمیم گیری هــا  از 
مجموعــه مــا بــه ســمت دســتاوردهای بــزرگ 
نشســت  از  لنجــان  ســده  شــهردار  می شــود. 
ــردم  ــده م ــا نماین ــه ب ــهرداران منطق ــترک ش مش
ــر داد و گفــت: در ســالیان  ــس خب لنجــان در مجل
آالیندگــی  عــوارض  درصــد   100 لنجــان  قبــل  
ذوب آهــن را بــه خــود اختصــاص مــی داد. بعدهــا 
ایــن عــدد بــه 60 درصــد، 23 درصــد و ســال 
ــا  ــه 33 درصــد رســید. محمــدی ب گذشــته هــم ب

تأکیــد بــر اینکــه آیــا شــهرهای اطــراف نظیــر تیــران 
و کــرون و فاورجــان یــا دیگــر شــهرهای اطــراف به 
 انــدازه لنجــان در معــرض آالیندگــی ذوب آهــن قرار 
دارنــد، متذکــر شــد: نامــه ای بــه امضــاء شــهرداران 
ــه  ــتان ب ــری در اس ــرای پیگی ــان ب ــهرهای لنج ش
دســت نماینــده مــردم لنجــان در مجلــس شــورای 

ــت.  ــیده اس ــامی رس اس
وی بــا اشــاره بــه ســرانه فضــای ســبز شــهر ســده 
ــادآور شــد:  ــداری آن ی ــاد نگه ــه زی لنجــان و هزین
ــع  ــر مرب ــش از 40 مت ــا بی ســرانه فضــای ســبز م
اســت کــه ایــن رقــم 10 برابــر ســرانه بعضــی 
اســت.  اصفهــان  اســتان  بــزرگ  شــهرهای  از 
امیدواریــم  بــا تصویــب قانــون جدیــد هــر دو شــهر 

ــوند. ــد  ش ــوارض بهره من ــزان از ع ــک  می ــه ی ب
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ــان  ــتان اصفه ــردی اس ــگاه علمی کارب ــس دانش ــین رئی جانش
ــاز و ســازنده ای در سالم ســازی  ــگاران نقــش ممت گفــت: خبرن

ــد و چشــم و گــوش جامعــه هســتند. جامعــه دارن
ــار  ــگاران اظه ــل از خبرن ــور تجلی ــه منظ ــمی ب ــا قاس احمدرض
ویژگی هــای خاصــی  و  دارای صفــات  داشــت: خبرنــگاران 
هســتند؛ بــه طــوری کــه اولیــن ویژگــی یــک خبرنــگار داشــتن 

ذوق و اســتعداد و شــجاعت اســت.
وی بیــان داشــت: کار خبــر سرشــار از خطــرات احتمالــی اســت 

ــب باشــد. ــگار ریســک پذیر و حق طل ــد خبرن و بای
معــاون آموزشــی و پژوهشــی دانشــگاه علمی کاربــردی اســتان 
اصفهــان نیــز در ایــن نشســت بــا بیــان اینکــه در ســطح اســتان 

ــروه  ــه گ ــه در س ــم ک ــردی داری ــز علمی کارب ــان 43 مرک اصفه
ــزار  ــزود: 2۷ ه ــد، اف ــرار دارن ــاد خصوصــی ق ــی و مردم نه دولت
دانشــجو در اصفهــان مشــغول بــه فعالیــت هســتند.مجید 
وفــادار بــا اشــاره بــه اینکــه 2۷2 رشــته در حــوزه علمی کاربــردی 
ــی  ــب رشــته های تحصیل ــم، ادامــه داد: ۷1۷ شــغل در قال داری

ــل هســتند. ــه تحصی ــردی مشــغول ب علمی کارب
حــاج کاظمیــان، رئیــس دانشــگاه علمی کاربــردی انتخــاب 
ــگاری  ــته خبرن ــدازی رش ــتار راه ان ــت خواس ــن نشس ــز در ای نی
ــال  ــزود: در ح ــد و اف ــان ش ــردی اصفه ــگاه علمی کارب در دانش
حاضــر در ایــن دانشــگاه علمی کاربــردی، 20 رشــته و یــک هــزار 
و 200 دانشــجو داریــم. وی بیــان داشــت: برگــزاری ایده تاپ هــا 
و راه انــدازی مرکــز رشــد و کارآفرینــی، از دیگــر اقداماتــی اســت 

کــه در طــول فعالیــت ایــن دانشــگاه شــاهد آن بودیــم.

 عملیات تثبیت شن در آران و بیدگل 
دوباره آغاز می شود

شهردار سده لنجان:

سرانه فضای سبز سده لنجان، چند برابر دیگر شهرهای استان است

جانشین رئیس دانشگاه علمی کاربردی اصفهان:

خبرنگاران در سالم سازی جامعه نقش بسزایی دارند

کتاب »رساله محبت« اثر آیت هللا شجاعی 
به چاپ پنجم رسید

ــاب  ــه کام در ب ــه  انضمــام ن ــاب »رســاله محبــت« ب چــاپ پنجــم کت
معــارف الهــی تألیــف آیــت هللا اســتاد محمــد شــجاعی از ســوی 

ــد. ــر ش ــازار نش ــر و وارد ب ــروش منتش ــارات س انتش
در ایــن اثــر بــه تبییــن مضامینــی در زمینــه ایمــان حقیقــی، عقــل، علم 
ــی انســان، حــاالت آن، محبــت و  ــه بررســی تحــوالت قلب و ادراک و ب

آثــارش در فرهنــگ اســامی پرداختــه شــده اســت. 
نویســنده ایمــان حقیقــی را مربــوط بــه دل هــا دانســته و بــا اهتمــام بــه 

آموزه هــای قرآنــی، وصــف و شــأن آن را از آیــات بــه اثبــات رســانده و 
آن را ویژگــی اصلــی مؤمنــان معرفــی کــرده اســت.

آنچــه قــرآن در ایــن زمینــه بیــان می کنــد و اســراری کــه در ایــن آیــات 
ــرا  ــا و نوشــته ها آورد؛ زی ــوان در گفته ه ــه بت ــزی نیســت ک ــه، چی نهفت
عــاوه بــر اینکــه حقایــق نــوری و مقاصــد عالیــه قــرآن کریــم در ایــن 
حــوزه ماننــد زمینه هــای دیگــر از مــا پوشــیده اســت، آن مقــدار هــم کــه 
فهمیــده می شــود، ممکــن نیســت همــه آن بــه گفتــه و نوشــته بیایــد؛ 
بــرای اینکــه ایــن قســمت بــه افــرادی اختصــاص دارد که از مکاشــفات 
ــی و  ــی اســت و گفتن ــی یافتن ــد؛ یعن ــح برخوردارن و مشــاهدات صحی
شــنیدنی محســوب نمی شــود.  مولــف در بخــش اول کتــاب در شــش 

ــادت  ــت«، »عب ــأن آن اس ــف دل و ش ــی، وص ــان حقیق ــل: »ایم فص
اصلــی، وصــف دل و شــأن آن اســت«، »علــم و ادراک، در اصــل، 
وصــف دل و شــأن آن اســت«، »تحــول دل و حــاالت و آثــار و آداب«، 
ــگاه دل در  ــن جای ــه تبیی ــت و آداب آن«، ب ــار محب ــت« و »آث »محب
ایمــان پرداختــه و در بخــش دوم بــا بیــان نــه کام »معــارف در مخاطره 
ــح  ــر ناصحی ــح معــارف«، »تصوی دو عامــل«، »ضــرورت تبییــن صحی
ــت«،  ــی«، »عبودی ــت اله ــب روزه و ضیاف ــات آن«، »غی ــارف و تبع مع
»آیــت خــواب و آیت هــای موجــود در آن«، »کتــاب یــا صحیفــه عمــل 
انســان«، »خــواب دنیــا و غفلــت از عالــم عهــد« و »حذف هــا و تعبیــرات 

ــردازد. ــی می پ ــارف اله ــان مع ــه بی ــوال برانگیز« ب س
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ــب وکارهای  ــارک کس ــن پ ــهریورماه اولی ــم ش یک
اصفهــان  اســتان  در  ســطح کشــور  در  نویــن 

می شــود.  راه انــدازی 
مدیــر خدمــات ویــژه شــهروندی منطقــه 5 کشــور 
ــار  ــانه اظه ــاب رس ــا اصح ــری ب ــت خب در نشس
ــوش(  ــهروندی 193 )خ ــژه ش ــات وی ــرد: خدم ک
یکپارچه ســاز خدمــات در کشــور خواهــد بــود و در 
قالــب آن خدمــات اســتاندارد ارائــه خواهــد شــد.

ابوالفضــل محمــدی قدیــم مهم تریــن چالــش 
خدمــت در کان شــهرها را نبود زنجیــره کامل تأمین 
خدمــت عنــوان کــرد و گفــت: بــا راه اندازی ســامانه 
ــت های  ــه درخواس ــردم ب ــی م ــه، دسترس یکپارچ

خــود بــه  صــورت ســاده و آســان خواهــد بــود.
فنــاوری  و  ارتباطــات  وزیــر  معــاون  مشــاور 
ــب ایــن ســامانه  ــان اینکــه در قال ــا بی اطاعــات ب
ــس  ــت: پ ــد، گف ــد ش ــام خواه »داده  کاوی« انج
از گذشــت زمــان کوتاهــی بــه  طــور مثــال 6 مــاه، 
درخواســت ها و نــوع خدمــات بــا مشــخص شــدن 
کیفیــت آن هــا بــرای اســتفاده  کنندگان خدمــت در 

ــود. ــد ب ــترس خواه دس
ــی  ــت دالل ــه صنع ــاره ب ــا اش ــم ب ــدی قدی محم
اظهــار کــرد: مطمئــن باشــید مــردم هزینــه خدمت 
ــرد. ــد ک ــت خواهن ــت را پرداخ ــه و باکیفی صادقان

فنــاوری  و  ارتباطــات  وزیــر  معــاون  مشــاور 
ــا  ــکات و چالش ه ــه مش ــاره ب ــا اش ــات ب اطاع

اقداماتــی کــه  تمامــی  در کان شــهرها گفــت: 
ــن معضــات  ــرای کاهــش ای ــرد، ب ــام می گی انج
ترددهــای  کاهــش  همچــون  مشــکات  و 
درون شــهری و  ســردرگمی بــرای گرفتــن خدمــات 

ــود. ــد ب ــر خواه بهت
 ارائه خدمات نیابتی به روستاها و 

شهرهای کوچک
ــات  ــب خدم ــی در قال ــات نیابت ــه خدم وی از ارائ
ویــژه شــهروندی بــه روســتاییان و شــهرهای 
ــن  ــراد در ای ــرد: اف ــار ک ــر داد و اظه ــک خب کوچ
مناطــق می تواننــد در صــورت نیــاز بــه گرفتــن 
ســامانه  طریــق  از  کان شــهرها،  در  خدمــات 
خدمــات ویــژه شــهروندی 193 اقــدام کــرده و 
 خدمــت خــود را بــه  صــورت نیابتــی دریافــت 

کنند.
محمــدی قدیــم بــا بیــان اینکــه گســتره خدمــات 
ویــژه شــهروندی تمامــی کشــور خواهــد بــود، 
گفــت: در قالــب ایــن ســامانه نیم نگاهــی هــم بــه 

ــته ایم. ــگری داش ــئله گردش مس
فنــاوری  و  ارتباطــات  وزیــر  معــاون  مشــاور 
ــا ســامانه  ــگان ب ــراری تمــاس رای ــات از برق اطاع
193 خبــر داد و اظهــار کــرد: ایــن ســامانه در قالــب 
برنامــه کاربــردی موبایلــی، ســایت اینترنتــی و کال 

ســنتر )مرکــز تمــاس( بــه ارائــه ســرویس خواهــد 
ــت. پرداخ

 اولین پارک کسب وکارهای نوین در 
اصفهان 

 قائم مقــام طــرح ملــی »خــوش« در اســتان های 
ــه  ــاری و کهگیلوی ــزد، چهارمحــال بختی اصفهــان، ی
ــن  ــدازی اولی ــه راه ان ــا اشــاره ب ــز ب ــد نی و بویراحم
پــارک کســب وکارهای نویــن در ســطح کشــور کــه 
ــدازی  ــان راه ان ــتان اصفه ــار در اس ــن ب ــرای اولی ب
ایــن رویــداد یکــم  می شــود، اظهــار داشــت: 
ــا حضــور مســئوالن کشــوری انجــام  شــهریورماه ب

خواهــد شــد.
ــا بیــان اینکــه ایــن رونمایی هــا  ــی ب رســول رضوان
ــی اســتارتاپ ها و  ــدادی نمایشــگاه دائم ــا راه ام ب
ــی(  ــردی موبایل ــای کارب ــن های )برنامه ه اپلیکیش
کســب وکار همــراه خواهــد بــود،  گفــت: نــگاه ایــن 
پــارک، اســتفاده از ابــزار روز بــرای کمــک بــه 

ــود. ــاف خواهــد ب ــرای اصن کســب وکار ب
ــراد  ــر سوءاســتفاده اف ــردن خط ــا گوشــزد ک وی ب
ــرای  ــن ب ــای نوی ــتفاده از ابزاره ــا اس ــودجو ب س
ضربــه زدن بــه کســب وکارهای قدیمــی اظهــار 
خدمت گیرنــده ای  و  خدمت دهنــده  هــر  کــرد: 
ــامانه 193،  ــا س ــاط ب ــراری ارتب ــا برق ــد ب می توان

درخواســت و نیــاز خــود را اعــام و از اصنافــی کــه 
در ایــن ســامانه ثبت نــام انجــام داده انــد، دریافــت 

ــد. ــت کن خدم
 خدمات ویژه شهروندی، پل ارتباطی 

بین مردم
ــهروندی  ــژه ش ــات وی ــرد: خدم ــد ک ــی تأکی رضوان
ــده  ــاف و ارائه کنن ــردم، اصن ــن م ــی بی ــل ارتباط پ

ــود. ــد ب ــات خواه خدم

مدیــر خدمــات ویــژه شــهروندی )خــوش( منطقــه 
را  ایــن ســامانه ها  مزایــای  از  یکــی  5 کشــور 
نمــره دادن خدمات گیرنــدگان بــه ارائه کننــدگان 
خدمــات بیــان کــرد و گفــت: خدمت دهنــدگان بــا 
ــری کســب  ــای باالت ــات خــود نمره ه ــود خدم بهب
می کننــد و افــراد دیگــر جامعــه در صــورت رجــوع 
بــه ایــن ســامانه، می تواننــد از بیــن ارائه کننــدگان 

برتــر خدمــات انتخــاب خــود را انجــام دهنــد.
 انقالب ارتباطات

وی بــا بیــان اینکــه انقابــی را در نــوع ارتباط گیــری 
شــاهد هســتیم، اظهــار کــرد: خدمــات ویــژه 
پســت  ملــی  شــرکت  مجــوز  بــا  شــهروندی 
جمهــوری اســامی و وزارت ارتباطــات فنــاوری 
اطاعــات فعالیــت می کنــد و تحــت نظــارت آن هــا 

ــود. ــد ب خواه
ــه اینکــه  نخســتین گیم نــت  ــا اشــاره ب ــی ب رضوان
کشــور نیــز در اصفهــان راه انــدازی شــده، بــه ایــن 
ــن  ــر در ای ــزار نف ــه 5 ه ــت ک ــاره داش ــئله اش مس

ــال عضــو هســتند. ســامانه دیجیت
وی افــزود: در ســامانه 193، هرگــز اتحادیــه و 

اصنــاف کنــار گذاشــته نمی شــوند.
ــک  ــت کلینی ــه فعالی ــاره ب ــا اش ــن ب وی همچنی
خــودرو رضوانــی کــه در آن بــه کلیــه متقاضیــان بــا 
ــود  ــه می ش ــات ارائ ــودرو، خدم ــدل خ ــه م هرگون
ــا  ــی ب افــزود: در ایــن مجموعــه خدمــات خودروی
ــان  ــه متقاضی ــاال ب ــت ب ــا کیفی ــن و ب قیمــت پایی

ارائــه می شــود.

#میراث_مکتوب

امروز سه شنبه 17 مردادماه 1396 - سال سوم - شماره 496 روزنامه4 اصفهان
درحاشیه

 درخشش تیم رباتیک 
فنی و حرفه ای اصفهان در ژاپن

تیــم آموزشــگاه فنــی و حرفــه ای آزاد  کیمیای وطن
چیســتا )رباتیــک صــدرا( از اصفهــان توانســت در 
مســابقات جهانــی روبــوکاپ ناگویــا ژاپــن از بیــن نــوزده 
تیــم از کشــورهای صنعتــی دنیــا در رقابــت فوتبالیســت 
ــام  ــب مق ــه کس ــق ب ــوزی، موف ــنگین وزن دانش آم س
هفتــم جهــان شــود و در »بیــگ فیلــد« هــم مقــام دوم  

جهان را کسب کند.

  در ایــن رقابت هــا کــه بــه صــورت فشــرده و بــا دقــت 
خاصــی برگــزار می شــد، همــه تیم هــای شــرکت کننده 
بــا نهایــت تــوان علمــی و عملی شــان حضــور داشــتند. 
ــه  ــان ک ــوان، روســیه و آلم ــم از کشــورهای تای ســه تی
جــزو رقبــای اصلــی تیــم اصفهانی بودنــد، نتوانســتند از 

نماینــده ایــران امتیــازی کســب کننــد.

ساخت 8500 خانه برای معلوالن
ــور  ــتی کش ــازمان بهزیس ــازی س ــام توانمندس قائم مق
ــارد  ــکن 40 میلی ــث مس ــته در بح ــال گذش ــت: س گف
تومــان جــذب شــد و حــدود 8 هــزار و 500 واحــد 

ــت. ــده اس ــاخته ش ــوالن س ــرای معل ــکونی ب مس
ــه هــدف  ــزود: مشــکات جامع ــدهللا زاده اف  قاســم عب
بهزیســتی، بیشــتر مســائل فرهنگــی و اجتماعــی 
اســت؛ مســائل مالــی کمتــر مشکل ســاز اســت و 
تعییــن برنامــه توســعه کشــور و برنامه هــای اقتصــادی 

ــرد. ــن می ب ــر را از بی ــوازن فق مت
وی بــا اشــاره بــه اینکــه  اشــتغال و مســکن مهم تریــن 
ــه همیــن جهــت  ــواده معلــوالن اســت و ب دغدغــه خان
ــی  ــه تنهای ــزود: ب ــه، اف ــرار گرفت ــت ســازمان ق در اولوی
ــوالن را حــل  ــوان بحــث اشــتغال و مســکن معل نمی ت
کــرد و بــه شــرکای مالــی نیــاز اســت؛ مــردم نیــز بایــد 

آگاه شــوند.
وی بیــان داشــت: ســال گذشــته در بحــث مســکن 40 
ــزار و 500  ــدود 8 ه ــد و ح ــذب ش ــان ج ــارد توم میلی
واحــد مســکونی بــرای معلــوالن ســاخته شــده اســت؛ 
همچنیــن در ایــن مــدت 4۷ هــزار فرصــت شــغلی برای 
جامعــه هــدف بهزیســتی ایجــاد شــده کــه 24 هــزار آن 
ــوالن در  ــهم معل ــوده و س ــی ب ــهیات بانک ــط تس توس

ایــن اشــتغال 50 تــا 55 درصــد بــوده اســت.
عبــدهللا زاده گفــت: ســازمان بهزیســتی در کنــار معلــوالن 
ــات از ســازمان بهزیســتی  اســت و اینکــه همــه مطالب
باشــد، درســت نیســت؛ معلوالنــی کــه توانایــی کار 
نداشــته باشــند، بایــد ســاماندهی شــوند و همــه مــردم 
بایــد بــه فکــر اشــتغال معلــوالن  باشــند؛ جامعــه بایــد 

از توانمنــدی معلــوالن اســتفاده کنــد.
ــکن  ــرح مس ــت ط ــم، دول ــه شش ــت: در برنام وی گف
ــرای  ــکن ب ــاد مس ــی را دارد و بنی ــی و اجتماع حمایت
ســازمان بهزیســتی ســاالنه 25 هــزار ســهمیه در نظــر 
گرفتــه اســت؛ در بحــث اســتخدام معلــوالن حــدود 120 
ــده اند؛  ــه ش ــه کار گرفت ــی ب ــتگاه های دولت ــر در دس نف
ــود دارد و  ــی وج ــی و نگرش ــکل فرهنگ ــه مش در جامع
ــد کــه معلــوالن  ــاور ندارن بخــش عمــده ای از جامعــه ب

ــند. فــارس ــد باش ــد مفی می توانن

فراخوان هفتمین جشنواره 
حسنات اعالم شد

P.Khakbazan@eskimia.ir
پریسا خاکبازانگروه اصفهان

 فراخــوان هفتمیــن جشــنواره حســنات اعــام شــد. 
ایــن فراخــوان در ســه بخــش مســابقه ملــی، مســابقه 
بیوگرافــی )پرتــره(، مســابقه هــر شــهروند، یــک فیلــم 

کوتــاه اعــام شــده اســت.
درخصــوص  حســنات  جشــنواره  اجرایــی  مدیــر 
حســنات  جشــنواره  هفتمیــن  ویــژه  موضوعــات 
افــزود: شادابـــی و نشـــاط اجتمـــاعی، خـــانه و 
ــن  ــی، آیی ــدگی ایـرانی اسامـ ــبک زنـ ــانواده و س خـ
قانونمــداری،  همچــون   شهرونـــدی  حقــوق  و 
فرهنگــی  حقــوق  ترافیـــک،  شــهری،  انضبـــاط 
همســایگان  حقـــوق  شهـــروندان،  اجتمـــاعی   و 
و ….، فرهنگ پذیری و آمـــوزش فرهنگـــی به کودکـان 
و نوجوانان، تســهیلگری و کارآفرینی اجتمـــاعی، قرآن 
 و عتــرت بــا محـــوریت تبییــن داستـــان های قرآنــی 
و ســیره ائمــه اطهـــار)ع(، شــهر پــاک، محیط  زیســت 
و حفــظ منابــع ارزشمنـــد آن و روش هــای بهینــه 
مصرف انرژی و انســـان، امـــید و آینـــده از موضوعات 

ــن دوره از جشــنواره حســنات هســتند. ــژه ای وی
امیرحســین عشــاقی افــزود: در بخــش مســـابقه 
ــی  ــتند،  پویانمای ــتانی،  مس ــای داس ــی در قالب ه ملـ
و فیلمنامــه پذیــرای آثــار حداکثــر تــا 30 دقیقــه 

هســتیم.
وی درخصــوص بخــش بیوگرافــی کــه بــرای نخســتین 
ــه ایــن جشــنواره اضافــه شــده، گفــت: در ایــن  ــار ب ب
ــی  ــا معرف ــاط ب ــه در ارتب ــی ک ــه فیلم های ــش هم بخ
خّیریــن و نیکــوکاران کشــور بــا محوریــت خیرخواهــی 
و کمــک بــه همنــوع در قالــب فیلم هــای کوتــاه 
داســتانی و مســتند تهیــه شــده باشــند، مــورد بررســی 

قــرار خواهنــد گرفــت.
عشــاقی بــا اشــاره بــه  بخــش مســـابقه هر شهـــروند 
یــک فیـــلم کـــوتاه گفــت: در ایــن بخــش، فیلم هــای 
عمــوم  توســط  جشــنواره  موضوعــات  بــا  کوتــاه 
شــهروندان کــه بــا اســتفاده از تلفــن همــراه یــا 
باشــد، پذیرفتــه  دوربین هــای خانگــی تهیه شــده 
ــه  ــار ب ــال آث ــان ارس ــن زم ــد.وی آخری ــد ش خواهن
دبیرخانــه هفتمیــن جشــنواره ملــی فیلــم کوتــاه 
ــزود: اول  ــرد و اف ــام ک ــاه اع ــا 15 مهرم حســنات را ت
بــه  راه یافتــه  فیلم هــای  اســامی  نیــز  بهمن مــاه 

ــد. ــد ش ــام خواه ــابقه اع ــش مس بخ

ارائه خدمات ویژه شهروندی با سامانه 193

 راه اندازی اولین پارک کسب وکارهای نوین کشور در اصفهان 

،،
موضــوع تفاهم نامــه بیــن شــهرداری 
اصفهــان و شــرکت مخابــرات ایــران 
)منطقه اصفهان(، توسعه همکاری 
بــا  ارتبــاط  در  نهــاد  دو  ایــن  بیــن 
زیرســاخت های ارتباطــات و فنــاوری 
اطالعــات در شــهر اصفهــان اســت
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رخداد
قتل عمو توسط برادرزاده در خواب  

گفــت:  جیرفــت  دادســتان  کیمیای وطن
ــود  ــوی خ ــل عم ــه قت ــدام ب ــه اق ــی ک نوجوان
ــراه  ــه هم ــاعت ب ــر از ۵ س ــود، در کمت ــرده ب ک
ــه  کار گرفتــه شــده در قتــل دســتگیر  اســلحه ب

شد.
حســین ســامی در تشــریح جزئیــات ایــن خبر 
اظهــار داشــت: روز 1۵ مردادمــاه پــس از کســب 
ــر وقــوع یــک فقــره قتــل در  گزارشــی مبنــی ب
روســتای هیشــین از توابــع شهرســتان جیرفــت 
ــه  ــل حادث ــی در مح ــوران انتظام ــه مام بافاصل
حاضــر شــدند و در تحقیقــات اولیــه مشــخص 
شــد قاتــل، نوجوانــی 1۵ ســاله و بــرادرزاده 
مقتــول اســت کــه بــا یــک قبضــه اســلحه 
ــردی ۵۵  ــل »ع.ب« ف ــه قت ــدام ب ــکاری اق ش
ــواری شــده  ــه مت ــرده و از محــل حادث ســاله ک

اســت.
ــاف و  ــی اخت ــل در پ ــن قت ــرد: ای ــد ک وی تاکی
درگیــری لفظــی قبلــی و در حالــی کــه مقتــول 
در خــواب بــوده، صــورت گرفتــه و قاتــل بــا 
شــلیک گلولــه اســلحه شــکاری اقــدام بــه قتــل 

عمــوی خــود کــرده اســت.   

 اجرای طرح  مهارت افزایی بانوان
در چهارمحال و بختیاری 

و  چهارمحــال  دانشــگاهی  جهــاد  رئیــس 
ــارت  ــش مه ــت: در راســتای افزای ــاری گف بختی
بانــوان  مهارت افزایــی  طــرح  اســتان  زنــان 
ــرا  ــتانداری اج ــوان اس ــوزه بان ــارکت ح ــا مش ب

. د می شــو

ــی افــزود: در راســتای توان افزایــی  وحیــد خلیل
ــروری،  ــای فرزندپ ــای مهارت ه ــوان طرح ه بان
مــدارس  معلــم  تربیــت  چــرم دوزی، 
غیرانتفاعــی، مربیگــری مهدهــای کــودک و 
ــش از ازدواج  ــی پی ــای زندگ ــوزش مهارت ه آم
اقــدام و  ویــژه زوج هــای جــوان در دســت 
مقدمــات اولیــه و مطالعــات ویــژه بــرای اجــرای 
ــتانداری  ــوان اس ــوزه بان ــا ح ــترکی ب ــرح مش ط

ــت. اس
شــعبه  راه انــدازی  بــه  اشــاره  بــا  خلیلــی 
ــگاهی  ــاد دانش ــزود: جه ــتان اف ــتغال در اس اش
طرح هــای  از  حمایــت  و  ایده پــردازی  بــا 
و کار  مدل هــای کســب  ارائــه  و  اشــتغال زا 
آموزش هــای  ارائــه  و  اســتارت آپ  جملــه  از 
مرتبــط ارتبــاط موثــری را بیــن ظرفیت هــای 
ــه کار  ــاده ب ــوان آم ــروی ج ــتغال زایی و نی اش

می کنــد. برقــرار 
رشــته های  هم اکنــون  کــرد:  تصریــح  وی 
دســتیار  همــراه،  تلفــن  برنامه نویســی 
ــی  ــته های فن ــنتی، رش ــب س ــک، ط دندانپزش
ــاخت  ــه س ــوط ب ــته های مرب ــی، رش و مهندس
ــی  ــته ایمن ــه و رش ــین داروخان ــاز، تکنس و س
اولیــه  کمک هــای  و  پزشــکی  علــوم  کار، 
بــرای  نهــاد  ایــن  در  فعــال  رشــته های  از 
بیــکاری  نــرخ  و کاهــش   آمــوزش جوانــان 

است.

 ریزش اشتغال کرمانی ها 
در بخش کشاورزی 

اجتماعــی  رفــاه  و  کار  تعــاون،  کل  مدیــر 
اســتان کرمــان گفــت: بیــش از ۳۷ درصــد 
مشــاغل اســتان کرمــان در بخــش کشــاورزی 
ــه ریــزش داریــم کــه  اســت؛ امــا در ایــن زمین
رفســنجان نیــز در ایــن حــوزه مســتثنی نیســت 
و امــکان دارد بــا شــدت بیشــتر ریــزش شــغل 

ــود. ــه ش مواج
ــتغال  ــاالنه اش ــزود: دوس ــماعیلی اف ــا اس  رض
اســتان تهیــه شــده کــه مجموعــه ورودی بــازار 
کار اســتان اســت و پیش بینــی شــده کــه طــی 
ایــن مــدت ۳۶ هــزار شــغل در اســتان ایجــاد 
ــغل  ــزار ش ــنجان ۳ ه ــهم رفس ــه س ــم ک کنی

اســت.
ــش از ۳۷ درصــد  ــه بی ــه اینک ــا اشــاره ب وی ب
اشــتغال اســتان در بخــش کشــاورزی اســت، 
در حالــی کــه ایــن رقــم در کشــور زیــر ۲۰ 
درصــد اســت افــزود: متاســفانه در زمینــه 
ــم   ــزش داری اشــتغال در بخــش کشــاورزی ری
ــدت  ــا ش ــوع ب ــن موض ــز ای ــنجان نی و در رفس

ــت.  ــه اس ــتری مواج بیش
بایــد در بخــش خدمــات بــه ســمت کارآفرینــی 
برویــم و از منابعــی کــه داریــم بــه خوبــی 

بهره منــد شــویم.
ــارد  ــه امســال ۲۰ هــزار میلی ــان اینک ــا بی وی ب
تومــان بــرای کارگــروه اشــتغال کشــور در نظــر 
ــتان  ــهم اس ــزود: س ــت، اف ــده اس ــه ش گرفت
کرمــان حــدود ۷۰۰ تــا ۸۰۰ میلیــارد تومــان 

ــت. اس
وی عنــوان کــرد: امســال بیــش از ۲۰۰ میلیــارد 
تومــان وام هــای خانگــی خــرد و کوچــک 
ــیم بندی  ــوز تقس ــه هن ــت ک ــتان اس ــهم اس س

شهرســتان ها کامــل نشــده اســت. 
ــامانه  ــر در س ــزار نف ــه 1۷ ه ــان اینک ــا بی وی ب
گفــت:  کردنــد،  ثبت نــام  اســتان  کارورزی 
امســال ۳۴ میلیــارد تومان تســهیات مشــاغل 
خانگــی بــا ســود ۴ درصــد در اســتان پرداخــت 

می شــود.فارس

ایجــاد خانه هــای امــن تنهــا یــک مســکّن اســت 
ــونت دیده ؛  ــا خش ــده ی ــان رانده ش ــرای درد زن ب
درمــان قطعــی بــه یقیــن تصویــب الیحــه 
اســت کــه  مجلــس  در  زنــان  از  حمایــت 
مســکوت مانــده و بــه نوعــی خــاک می خــورد.

چنــدی اســت از گوشــه و کنــار کشــور خبرهایــی 
ــف  ــه قشــرهای مختل ــر خشــونت علی ــی ب مبن
ــک  ــوزادان کوچ ــود از ن ــنیده می ش ــه ش جامع
گرفتــه تــا بزرگســاالن و به ویــژه زنــان و دختــران 

جامعــه.
ــران از ســوی نزدیک تریــن  ــان و دخت اینکــه زن
اعضــای خانــواده خــود مــورد آســیب یــا اهانــت 
تامــل دارد؛  قــرار می گیرنــد، بســیار جــای 
قطعــا ایــن زنــان و دختــران، بی دفاع تریــن 
ــه  ــه هســتند ک و آســیب پذیرترین قشــر جامع
ــای  ــمی، درده ــای گاه جس ــر ضربه ه ــاوه ب ع

ــد. ــد تحمــل کنن ــز بای ــی را نی روحــی و روان
در ایــن بیــن تنهــا موضوعــی کــه جایــگاه خالــی 
ــود آن  ــرورت وج ــد و ض ــم می آی ــه چش آن ب
ــت  ــده در حمای ــی بازدارن مشــهود اســت، قانون
از زنــان، دختــران و کودکانــی اســت کــه در 

ــد. ــرار دارن ــرض خشــونت ق مع
یکــی از کارشناســان مذهبــی دربــاره نکوهــش 
خشــونت علیــه زنــان و دختــران و نظــر اســام  
ــاره گفــت: متاســفانه برخــی درصــدد  در ایــن ب
پــر و بــال دادن بــه موضــوع خشــونت هســتند 
تــا بــه دیــن یــا انقــاب اســامی ضربــه بزننــد.
بــا  حجت االســام شــهاب الدین طباطبایــی 
ــد  ــترین تاکی ــام بیش ــه در اس ــه اینک ــاره ب اش
بــر حفــظ شــأن زنــان و دختــران شــده اســت، 

افــزود: بایــد در نظــر داشــته باشــیم ویژگی هــا 
ــونت  ــب خش ــه مرتک ــردی ک ــات در ف و اخاقی
می شــود، بــه شــاخصه های دینــی وی مربــوط 
ــی  ــاخصه های دین ــه ش ــراد ب ــر اف ــت؛ اگ نیس
باشــند، جامعــه دچــار آســیب هایی  ملــزم 
این چنینــی نخواهــد شــد و همــه آســیب ها در 
جایــی رخ می دهــد کــه دیــن فرامــوش شــده 

ــا اعتقــادات ضعیــف هســتند. ی
ــان و  ــه زن ــونت علی ــه خش ــان اینک ــا بی وی ب
دختــران جامعــه بایــد بــه عنــوان یــک آســیب 
اجتماعــی پذیرفتــه شــود، تاکید کرد: متاســفانه 
ــده می شــود  ــی دی ــا و کج اخاقی های بداخاقی ه
کــه نبایــد بــه نــام دیــن، انقــاب و نظــام تمــام 
شــوند؛ ایــن افــرادی کــه گرفتــار ایــن مشــکات 

ــد. ــن بی خبرن ــا از دی هســتند، قطع

 پیشگیری از خشونت علیه زنان و 
دختران 

 در ادامــه معــاون امــور اجتماعــی ســازمان 

اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  کشــور  بهزیســتی 
سیاســت های ســازمان بهزیســتی کشــور در 
ــته  ــه دس ــه س ــان ب ــه زن ــونت علی ــه خش زمین
تقســیم می شــود، گفــت: اولیــن سیاســت 
ایــن ســازمان پیشــگیری اســت کــه بــا آموزش  

مهارت هــای زندگــی همــراه اســت. 
ــه  ــان اینک ــا بی ــد ب ــعودی  فری ــب هللا مس حبی
مشــکل حــال حاضــر در برخــی خانواده هــا 
ــه چگونگــی  ــی در زمین ــات کاف نداشــتن اطاع
حــل تعــارض اســت، گفــت: امــروزه شــایع ترین 
علــل طــاق از نظــر کارشناســان، کمبــود مهــارت 
گفت وگــو یــا مهــارت حــل تعــارض بیــن 

ــت. ــن اس زوجی
ــر اســاس بررســی ها شــایع ترین  وی افــزود: ب
عللــی کــه از نظــر کارشناســان منجــر بــه طــاق 
ــا  ــو ی ــارت گفت وگ ــود مه ــا نب ــود ی ــده، کمب ش
مهــارت حــل تعــارض بیــن زوجیــن بــوده 
ــا  ــاط دنی ــتر نق ــه در بیش ــب اینک ــت و جال اس

ــن عامــل طــاق اســت. ــن اولی ای
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در کشور
ــت: در  ــان داش ــه بی ــد در ادام ــعودی  فری مس
ــان و  ــرای زن ــن ب ــه ام ــر ۲۲ خان ــال حاض ح
ــور  ــی در کش ــونت خانگ ــت خش ــران تح دخت
ــان  ــرای زن ــی ب ــا کمک ــت ت ــده اس ــاح ش افتت
ــا  ــر زن ی ــذا اگ در معــرض خشــونت باشــند؛ ل
دختــری بــه ســبب خشــونت  های خانگــی 
جانــش در خطــر بــود یــا اینکــه از خانــه 
فــراری شــد، می توانــد بــرای پیشــگیری از 
آســیب های بیشــتر بــه ایــن خانه هــا پنــاه 

ــاورد. بی
ــد  ــان چن ــت زن ــه امنی ــد: الیح ــادآور ش وی ی
ســال پیــش در معاونــت زنــان و خانــواده نهــاد 
ریاســت جمهــوری تدویــن شــد و در حــال 
ــه  ــن الیح ــن ای ــل تدوی ــن مراح ــر آخری حاض
ــب  ــرای تصوی ــا ب ــت ت ــری اس ــال پیگی در ح
فرســتاده                  اســامی  شــورای  مجلــس  بــه 

ــود. ش
ــتی  ــازمان بهزیس ــی س ــور اجتماع ــاون ام  مع
از  اینکــه ۷۰ درصــد  بیــان  بــا  نیــز  کشــور 
تماس هــا بــا خــط 1۲۳ مربــوط به همســرآزاری 
اســت، ادامــه داد: سیاســت اصلــی بهزیســتی، 
ــه  ــرد ب ــت ف ــواده و بازگش ــان خان ــم بنی تحکی

ــت. ــط اس ــن محی ای
ــث  ــفانه بح ــزود: متاس ــانیان اف ــا درخش فریب
خشــونت در جامعــه کنونــی در حــال افزایــش 
ــذار از  ــال گ ــه در ح ــه ای ک ــه جامع ــت. البت اس
ســنتی بــه ســمت صنعتــی شــدن اســت، ایــن 
قبیــل آســیب های اجتماعــی را نیــز بــه دنبــال 

دارد.
 پیگیری  نشدن تصویب الیحه تأمین 

امنیت زنان 
درخشــانیان بــا تاکیــد بــر اینکــه معاونــت 
زنــان و خانــواده نهــاد ریاســت جمهــوری چنــد 
ــان را  ــن امنیــت زن ســالی هســت الیحــه تامی

در دســتورکار خــود دارد، ولــی پیگیری هــای 
الزم در ایــن زمینــه صــورت نگرفتــه اســت، 
ــی و  ــددکار اجتماع ــک م ــوان ی ــه عن ــت: ب گف
ــیب دیدگان  ــور آس ــر کل ام ــوان مدی ــه عن ــه ب ن
ــا  ــور تقاض ــتی کش ــازمان بهزیس ــی س اجتماع
داریــم کــه هــم مجلــس بتوانــد بــا قانونگــذاری 
ــل برســاند و هــم اینکــه  ــه حداق خشــونت را ب
تامیــن امنیــت بــرای زنــان ایجــاد شــود و قطعا 
ــه هســتیم. ــن زمین ــذاری در ای ــد قانونگ نیازمن

اینکــه  بــه  توجــه  بــا  داشــت:  بیــان  وی 
ــای  ــان خأل ه ــه زن ــونت علی ــوص خش درخص
قانونــی وجــود دارد، امیدواریــم تــا چنــد ســال 
آینــده الیحــه حمایــت از حقــوق و امنیــت زنــان 
تصویــب شــود تــا بتوانیــم خشــونت را بــه 

ــانیم. ــل برس حداق
ــرای  ــن ب ــای ام ــاد خانه ه ــت ایج ــی اس گفتن
زنــان و دختــران در معــرض خشــونت یــا 
خشــونت دیده کار مناســبی اســت، امــا صــرف 
قناعــت بــه ایــن مســئله نابجاســت؛ خانه هــای 
امــن تنهــا یــک مســکّن اســت بــرای درد زنــان 
و  خشــونت دیده  یــا  رانده شــده  دختــران  و 
ــه  ــی ب ــان قطع ــت؛ درم ــی نیس ــان قطع درم
یقیــن تصویــب الیحــه حمایــت از زنــان در 
مجلــس اســت کــه مســکوت مانــده و بــه 

نوعــی خــاک می خــورد. فــارس

الیحه ای برای حمایت از زنان که سال هاست خاک می خورد

خشونت علیه زنان نیازمند درمان 
قطعی است، نه مسکّن مقطعی 

یــزد  علمیــه  حوزه هــای  نایب رئیــس 
بــا بیــان اینکــه در 1۵۰ ســال گذشــته 
هیــچ ســاختمان حــوزه علمیــه ای در یــزد 
ــتغال  ــاد اش ــت: ایج ــده، گف ــداث نش اح
ــان  ــوان و آقای ــم از بان ــان اع ــرای جوان ب
ــان در  ــأن خودش ــدوده کاری و ش در مح
عرصــه گردشــگری، مهم تریــن موضوعــی 

ــه آن توجــه  ــد مســئوالن ب ــه بای اســت ک
ــند. ــته باش داش

ســید  المســلمین  و  حجت االســام 
اینکــه  بیــان  بــا  مدرســی  کاظــم 
مهم تریــن دغدغــه ای کــه روحانیــون و 
ــث  ــد، بح ــزد دارن ــتان ی ــئوالن در اس مس
حاشیه نشــینی،  گفــت:  اســت  آب 

بیــکاری، 1۰۰ هــزار تبعــه بیگانــه، زندانیــان 
ــا،  ــی کارخانه ه ــاد، تعطیل ــی، اعتی غیربوم
طــاق و آمــار بــاالی آن و کــم شــدن 
ــه دیگــر  ــای عمومــی از جمل عفــت و حی
ــی در اســتان  ــه روحان دغدغه هــای جامع

ــت. ــزد اس ی
وی  بــا بیــان اینکــه روحانیــون بــه هیــچ 

ــوان مخالــف شــادی نیســتند، گفــت:  عن
ــای  ــی همیشــه از ارزش ه ــه روحان جامع
و  شــادی  آن هــا  از  یکــی  دینــی کــه 
نشــاط اســت، دفــاع کــرده و بــا آن هیــچ 
مخالفتــی نداشــته اند؛ امــا نبایــد بعضــی 
ــای  ــزد جنبه ه ــتان ی ــا در اس از حرکت ه
ــرد. ــه خــود بگی سیاســی و اقتصــادی ب

ــا شــادی  ــا ب ــان اینکــه م ــا بی مدرســی ب
و کنســرت هیــچ مشــکلی نداریــم، ولــی 
ــته  ــزد شایس ــتان ی ــی آن را در اس حواش

نمی دانیــم، عنــوان کــرد: متاســفانه بلیــت 
ــزار  ــا ۲۵۰ ه ــزد ت ــتان ی ــرت در اس کنس

ــد. ــه می ش ــم فروخت ــان ه توم
وی بــا بیــان اینکــه در عرصــه نشــاط 
زمینه ســازی  بایــد  جوانــان  و  بانــوان 
پیســت های  گفــت:  گیــرد،  صــورت 
دوچرخه ســواری ســالم و اســتاندارد ویــژه 
بانــوان، یکــی از ضرورت هــای اســتان 
ــه  ــورد توج ــفانه م ــه متاس ــت ک ــزد اس ی

قــرار نگرفتــه اســت.

ــارت  ــدن و تج ــت، مع ــازمان صنع ــس س رئی
بــا  چهارمحــال و بختیــاری گفــت: 1۴ وام 
1۵۶ شــغل 1۲۸ میلیــارد و ۵۰۰ میلیــون ریــال 
ــکات  ــع مش ــرای رف ــق ب ــرح رون ــل ط از مح

ــد.   ــب ش ــتان تصوی ــع اس صنای
و  تســهیل  ســتاد  در  امامــی  نعیــم  ســید 
رفــع موانــع تولیــد چهارمحــال و بختیــاری 
ــع  ــه منظــور رف ــن تســهیات ب ــرد: ای ــد ک تاکی
مشــکات 1۴ واحــد تولیــدی نیمه فعــال، راکــد 
و دارای ظرفیــت افزایــش تولیــد پرداخــت 

می شــود.

وی افــزود: بــا پرداخــت ایــن میزان تســهیات 
ــه  ــر ب ــرای 1۲۸ نف ــتغال ب ــاد اش ــه ایج زمین
تولیــدی  واحدهــای  در  مســتقیم  صــورت 

چهارمحــال و بختیــاری فراهــم می شــود.
امامــی تصریــح کــرد: به تازگــی مشــکل ثبــت 
تولیــدی کشــاورزی در ســامانه  طرح هــای 

ــت. ــده اس ــع ش ــاب رف بهین ی
ــوان  ــن منظــور می ت ــه همی ــادآور شــد: ب وی ی
پیشــرفت  درصــد   ۶۰ دارای  بــه طرح هــای 
فیزیکــی کشــاورزی تســهیات ســرمایه ثابــت 
و بــه طرح هــای در حــال فعالیــت ایــن بخــش 

تســهیات ســرمایه در گــردش پرداخــت کــرد.
رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه چهارمحــال 
و بختیــاری نیــز گفــت: تمامــی مصوبــات 
ســتاد تســهیل و رفــع موانــع تولیــد در اســتان 
ــرد:  ــار ک ــی اظه ــت.حبیب هللا وفای الزم االجراس
تمامــی مدیــران دســتگاه های اجرایــی اســتان 
ــن  ــتاد و همچنی ــن س ــات ای ــد مصوب موظفن
مصوبــات ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی 

را بــه طــور کامــل اجــرا کننــد.
معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی و توســعه 
ــز  ــاری نی ــال و بختی ــتاندار چهارمح ــع اس مناب

مدیــران  برخــی  کم رنــگ  حضــور  گفــت: 
دســتگاه های اجرایــی اســتان در نشســت های 
ــهیل و  ــتاد تس ــژه در س ــری و به وی تصمیم گی
رفــع موانــع تولیــد و ســتاد فرماندهــی اقتصــاد 

ــوب نیســت. ــه و مطل ــی پذیرفت مقاومت
ســیامک ســلیمانی دشــتکی تاکیــد کــرد: 
ــور  ــور حض ــه منظ ــراوان ب ــد ف ــر تاکی ــاوه ب ع
مدیــران دســتگاه های اجرایــی چهارمحــال 
و بختیــاری در نشســت های تصمیم گیــری، 
نیافتــن  حضــور  بــا  جلســات  بعضــی  در 
معاونــان یــا حتــی کارشناســان ادارات در رونــد 

می شــود. ایجــاد  مشــکل  تصمیم گیــری 
ســلیمانی دشــتکی تصریــح کــرد: در دوران 
فعالیــت دولــت یازدهــم تحــوالت بســیار 
و  مختلــف  بخش هــای  در  چشــمگیری 

ــدی  ــای تولی ــق واحده ــوزه رون ــژه در ح به وی
کشــور و چهارمحــال و بختیــاری ایجــاد و 
ــن رابطــه کســب  ــی در ای موفقیت هــای مطلوب

ــد. ش
وی یــادآور شــد: بــا آغــاز فعالیــت دولــت 
دوازدهــم رونــد توســعه ای کشــور و چهارمحــال 
ــریع  ــف س ــای مختل ــاری در بخش ه و بختی

می شــود. 
ــدی  ــن نشســت مشــکات ۶ واحــد تولی در ای
چهارمحــال و بختیــاری در زمینــه امهــال و 
 تقســیط بدهــی بانکــی، تســهیات در گــردش 
و ثابــت، مشــکل بیمــه تامیــن اجتماعــی 
بررســی و  و تقســیط بدهی هــای مالیاتــی 
درخصــوص رفــع ایــن مشــکات تصمیم گیــری 

ــد.ایرنا  ش

استانها

روحانیون به هیچ عنوان مخالف شادی مردم نیستند 
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در چهارمحال و بختیاری

 روئین، سرزمین چشمه های 
همیشه جوشان  

ــه  ــمه هایی همیش ــا چش ــن« ب ــگری »روئی ــه گردش ــتای نمون روس
ــای  ــان دره ه ــی خروشــان، بهشــتی گمشــده در می جــاری و رودهای

ــوب خراســان شــمالی اســت. همیشــه ســبز جن
 در ۲۶ کیلومتــری شــمال شــهر اســفراین و در دامنــه جنوبــی کوه هــای 
ــوش آب  ــبز و خ ــتایی سرس ــمالی، روس ــان ش ــع خراس آالداغ از تواب
ــه  ــیر ورودی ب ــد. مس ــی می کن ــن«٬ خودنمای ــام »روئی ــه ن ــوا ب و ه
ــا کف ســازی ســنگ و چــوب  ــا ب ــی زیب ــان کوچه باغ های روســتا از می
و نرده هایــی الجــوردی، مســافران را بــه ســمت چنارهــای کهــن و ۸۰۰ 

ــد.   ســاله روئیــن رهنمــون می کن
ــای  ــن کوه ه ــه از بی ــاری ک ــه ج ــان و همیش ــمه خروش ــی چش  س
ــه ای در وســط ایــن روســتا ســرازیر  ــه مســیل رودخان غــرب آالداغ ب
ــتی  ــتای بهش ــن روس ــگری ای ــای گردش ــر جاذبه ه ــود، از دیگ می ش
ــد.  ــود می کن ــذب خ ــگر را ج ــا گردش ــاله صده ــر س ــه ه ــت ک اس
زیارتــگاه امامــزاده اســحاق، مقبــره ماعــارف روئینــی، وجــود تپــه ای 
باســتانی در میانــه روســتا، حمــام قدیمــی خزینــه ای، چندیــن اصلــه 

درخــت چنــار کهنســال بــا قدمــت بیــش از ۶۰۰ ســال، سرچشــمه های 
پــر آِب چشــمه کــوه، ذوتنــگ و گل میــام، از دیگــر جاذبه هــای 
گردشــگری روئیــن هســتند کــه ســبب شــده این روســتا، در فهرســت 

آثــار ملــی بــه ثبــت برســد.
 روئیــن را بایــد پایتخــت نســاجی محلــی ایــران نامیــد. ۲۰۰ خانــوار 
ــتند و   ــغول هس ــنتی مش ــاجی س ــت نس ــه صنع ــتا ب ــن روس در ای
چادرشــب بافی یــا نســاجی ســنتی روئیــن، ُمهــر اصالــت یونســکو را 
دریافــت کــرده و ایــن افتخــار بزرگــی بــرای مــردم ایــن منطقه اســت. 
گردشــگران چینــی هنــگام بازدیــد از ایــن روســتای تاریخــی، روئیــن 
ــری چــون »بکــر« و  ــا تعابی ــر دانســته و آن را ب ــه ای بی نظی را گنجین

ــد. ــف کردن ــاده« توصی »خارق الع
ــده  ــت گمش ــن بهش ــوغات ای ــوالت و س ــن محص ــل از مهم تری عس
و  پرورشــی  ماهی هــای  عســل،  کنــار  در  اســت.  زمیــن  روی 
پارچه هــای رنگارنــگ همــراه بــا ســیب گاب و گیــاس روئیــن، 
ــن  ــان ای ــردم کردزب ــای م ــر از مهربانی ه ــافری را ُپ ــر مس ــبد ه س
ــه کوه هــای آالداغ  ــد. روئیــن بهشــتی گمشــده در میان منطقــه می کن
ــه یکــی از  ــد ایــن روســتا را ب ــه آن می توان اســت کــه کمــی توجــه ب

ــد. ــدل کن ــران ب ــرق ای ــمال ش ــگری ش ــای گردش قطب ه

#میراث_طبیعی 

روزنه

 اجرای تئاتر به زبان انگلیســی 
در بافــت تاریخی یزد  

سرپرســت معاونــت گردشــگری اســتان  کیمیای وطن
یــزد از اجــرای تئاتــر ســیاوش بــه زبــان انگلیســی بــرای 
گردشــگران خارجــی در بافــت تاریخــی یــزد بــرای 

نخســتین بار در کشور خبر داد.
ــان  ــه زب ــش ب ــن نمای ــت: ای ــری گف ــا نصی  محمدرض
اســتفاده گردشــگران  و  بازدیــد  بــرای  و  انگلیســی 
خارجــی تــا مهرمــاه در مجموعــه خانــه تاریخــی حیــران 
در مرکــز بافــت تاریخــی شــهر بــه روی صحنــه مــی رود.

وی ادامــه داد: نمایــش ســیاوش کــه از ســوگ ســیاوش 
تــا تعزیــه اســت، بــه عنــوان فعالیتــی فرهنگــی بــا توجــه 
ــتر  ــزد و ورود بیش ــی ی ــهر تاریخ ــی ش ــت جهان ــه ثب ب
گردشــگران خارجــی بــه اســتان در دســتورکار قــرار 

ــت. گرف
وی هــدف از اجــرای ایــن نمایــش را بــه زبــان انگلیســی 
اســتان های  ســایر  یــزد،  اصیــل  فرهنــگ  معرفــی 
کشــورمان و فرهنــگ اصیــل ایرانــی و حماســی بــه 
ــرای  ــرد: در اج ــه ک ــوان و اضاف ــی عن ــگران خارج گردش
ــتفاده  ــی اس ــش ایران ــیوه های نمای ــش از ش ــن نمای ای
ــی  ــتانی ایران ــرکات ورزش باس ــی از ح ــده و از بخش ش
کــه ریشــه کهــن دارد و همــراه بــا موســیقی خــاص خــود 

ــت. ــده اس ــرداری ش ــت، بهره ب اس

اجرای آییــن ملی »حافظ خوانی« 
در چهارمحــال و بختیاری  

و  چهارمحــال  فکــری  پــرورش  کانــون  کل  مدیــر 
بختیــاری بــا اشــاره بــه اینکــه آییــن ملــی حافظ خوانــی 
در مراکــز فرهنگــی و هنــری چهارمحــال و بختیــاری 
ــج  ــن و تروی ــون که ــظ مت ــت: حف ــود، گف ــرا می ش اج
ــان بســیار مهــم  ــان کــودکان و نوجوان ایــن متــون در می

ــت. اس
ــظ  ــعار حاف ــظ اش ــه حف ــان اینک ــا بی ــی ب ــرزاد رحیم ف
ــظ و  ــودکان و حف ــان ک ــرح در می ــن ط ــای ای از محوره
ــی آن هــا از محورهــای طــرح  ــا متــون و معان آشــنایی ب
در حیطــه نوجوانــان اســت، افــزود: در ایــن طــرح، 
کارگاه هــای آموزشــی بــه صــورت هفتگــی جهــت اعضــای 

ــود. ــزار می ش ــز برگ ــر مراک ــر و پس دخت
وی بیــان کــرد: آمــوزش زبــان و زیباشناســی شــعر 
محســوب  کارگاه هــا  ایــن  ســرفصل های  جملــه  از 
ــی  ــناخت مبان ــه ش ــان ب ــی آن نوجوان ــه ط ــود ک می ش
ــوان  ــه عن ــراع ب ــا مص ــنایی ب ــعر و آش ــی ش زیباشناس
ایــن  در  و  واحــد شــعری می پردازنــد  کوچک تریــن 
ــم  ــای نظ ــناخت تفاوت ه ــس از ش ــان پ ــتا هنرجوی راس
ــکیل دهنده آن دو را  ــای تش ــن واحده ــر کوچک تری و نث

می کننــد. تحلیــل 
رحیمــی مهــارت خوانــدن متــون ادبــی، آشــنایی بــا ایــن 
ــی را از  ــته مل ــات برجس ــای ادبی ــظ و احی ــون و حف مت
ــت:  ــرد و گف ــوان ک ــا عن ــن کارگاه ه ــزاری ای ــداف برگ اه
ــرای  ــون ب ــز کان ــاالنه در مراک ــور س ــه ط ــرح ب ــن ط ای
ــی درک  ــه توانای ــه ب ــا توج ــف ب ــنی مختل ــای س گروه ه
مطالــب و رشــد ذهنــی آن هــا برگــزار می شــود. تســنیم

راننــدگان ریگانــی از نبود مرکز 
معاینــه فنــی در منطقــه رنج می برند

پیگیری هــای  بــا  ریــگان گفــت:  فرمانــدار شهرســتان 
ــتان  ــه زودی در شهرس ــی ب ــه فن ــز معاین ــه مرک صورت گرفت

راه انــدازی می شــود. ریــگان 

 امیــن باقــری افــزود: شهرســتان ریــگان بــا وجــود تــردد 
ــاد خودروهــای ســبک و ســنگین، از داشــتن  بســیار زی
مرکــز معاینــه فنــی خودروهــای پــاک عمومــی محــروم 
بــوده و ایــن خــود بــه نوعــی اســباب نارضایتــی در حــوزه 

ایــن خدمــت عمومــی تبدیــل شــده اســت.
ــرای  ــدگان و ب ــی رانن ــه نارضایت ــه ب ــا توج ــت: ب وی گف
ــن مشــکل هســتیم  ــان، درصــدد حــل ای ــاه حــال آن رف
ــا  ــم کــرد و ب ــن مشــکل را برطــرف خواهی ــه زودی ای و ب
ــه زودی  ــی ب ــز فن ــن مرک ــه ای ــای صورت گرفت پیگیری ه
ــد. تســنیم ــد ش ــدازی خواه ــگان راه ان ــتان ری در شهرس

اختصاص یارانه به بخش سوادآموزی
تمــام  در  یارانــه  اینکــه  بیــان  بــا  اردکان  فرمانــدار   
حوزه هــا بــه جــز حــوزه دانایــی پرداخــت می شــود، 
حــوزه  در  یارانــه  از  بخشــی  پرداخــت  بــا  گفــت: 
ــه کن  ــوادی را ریش ــل بی س ــوان معض ــوادآموزی می ت  س

کرد.
ــوادی  ــل و بی س ــه جه ــان اینک ــا بی ــی ب ــادی مقیم   ه
ــر  ــزود: ه ــت، اف ــه اس ــی در جامع ــر و بدبخت ــأ فق منش
ــرای یــک انســان جاهــل و بی ســواد  ــد ب فــردی می توان
ــل  ــکارش را تحمی ــی اف ــه راحت ــرده و ب ــری ک تصمیم گی

کنــد.
ــاب  ــش از انق ــال های پی ــول س ــرد: در ط ــه ک وی اضاف
و قــرن گذشــته علــت بدبختی هــای متعــدد مــردم 
بی ســوادی بــود؛ ولــی خوشــبختانه پــس از انقــاب 
تاش هــای خوبــی در جهــت باســوادی و افزایــش علــم 
و آگاهــی مــردم صــورت گرفــت و آمــار بی ســوادی 

ــت. ــش یاف کاه
ــی و  مقیمــی گفــت: در حــوزه بی ســوادی، تفکیــک ایران
غیرایرانــی وجــود نــدارد و اعتقــاد بــر ایــن اســت کــه هــر 
ــواد  ــد باس ــد بای ــی می کن ــه زندگ ــک جامع ــس در ی ک

شــود.
معــاون ســوادآموزی مدیــر کل آمــوزش و پــرورش 
ــداد بی ســوادان شهرســتان  ــت: تع ــزد هــم گف اســتان ی
اردکان حــدود دو هــزار نفــر کمتــر شــده کــه ایــن خــود 
ــام  ــج ســال گذشــته تم ــه در پن ــن اســت ک نشــان از ای
ــه  ــل ب ــرای نی ــرورش ب ــوزش و پ ــژه آم دســتگاه ها به وی

ــد. ــاش کردن ــن هــدف ت ای
مــرآت امین الرعایــا بــا بیــان اینکــه اردکان نزدیــک 
ــط  ــداد فق ــن تع ــزود: ای ــواد دارد، اف ــزار بی س ــه ۸ ه ب
ــه نوعــی  شــامل افــرادی اســت کــه بی ســوادی آن هــا ب
ــا  ــورد. ایرن ــم می خ ــاص رق ــی خ ــای اجتماع در گروه ه

مدیــر گــروه گیاهــان دارویــی دانشــگاه علــم 
و هنــر یــزد گفــت: 1۵ طــرح پایلــوت کشــت 
ــای  ــار فض ــاحت 1 هکت ــه مس ــی ب ــان داروی گیاه
پایلــوت بــاز و حــدود ۶۵۰ متــر در شــهرک صنعتــی 
ــی زاده  ــدر مفتاح ــد. حی ــرا ش ــد اج ــاد میب جهان آب
ــی در شــهرک  ــروژه کشــت گیاهــان داروی ــاره پ درب
ــان  ــث گیاه ــت: بح ــد گف ــاد میب ــی جهان آب صنعت
ــوان  ــه عن ــل از آن ب ــای حاص ــی و فرآورده ه داروی
ــده  ــد در آین ــی اســت کــه می توان یکــی از موضوعات
ــد.  ــته باش ــزایی داش ــش بس ــد نق ــتان میب شهرس
وی دربــاره اهــداف ایــن طــرح بیــان داشــت: 
ــد  ــادی مانن ــداف زی ــرح اه ــن ط ــرای ای ــرای اج ب
تغییــر اصــاح الگــوی کاشــت، اســتفاده از گیاهــان 
ــف  ــای مختل ــه گونه ه ــژه ب ــه وی ــواه، توج کم آب خ
بومــی منطقــه و فرهنــگ اســتفاده از گیاهــان 

دارویــی در بیــن مــردم مدنظــر اســت. وی گفــت: 
ــن  ــته بی ــال گذش ــه ای س ــتا تفاهم نام ــن راس در ای
ــاورزی و  ــاد کش ــزد، جه ــر ی ــم و هن ــگاه عل دانش
مدیریــت شــرکت شــهرک صنعتــی جهان آبــاد میبــد 
ــای  ــه، پروژه ه ــن تفاهم نام ــس از ای ــد. پ ــا ش امض
دانشــجویان ارشــد گیاهــان دارویــی در شــهرک 

ــد.  ــام ش ــاد انج ــی جهان آب صنعت
ــه کشــت  ــود ک ــن ب ــا ای ــرد: انتظــار م ــد ک وی تاکی
گیاهــان دارویــی را بــه فضــای ســبز شــهری منتقــل 
کنیــم تــا هــم از نظــر اقتصــادی مفیــد باشــد و هــم 
ــدام  در بحــث کاهــش آلودگــی و کم آب خواهــی اق
ــاک را در  ــت پ ــن صنع ــرد و ای ــورت گی ــی ص مهم
آینــده جایگزیــن صنایــع کاشــی و ســرامیک کنیــم. 
ــه  ــروژه 1۵ گون ــن پ ــه در ای ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــد  ــای جدی ــتیم و گونه ه ــی را کاش ــان داروی گیاه

ــم، افــزود:  ــی اضافــه کردی ــه  قبل ــه گون ــار ب را هــر ب
ــازی  ــال فرهنگ س ــه دنب ــرح ب ــن ط ــرای ای ــا اج ب
هســتیم کــه بــه طــور مســتقیم در ســامت مــردم 
ــان  ــت گیاه ــد صنع ــد و بتوان ــته باش ــش داش نق
ــال  ــه دنب ــا ب ــق بخشــد. م ــد رون ــی را در میب داروی
ــی و  ــان داروی ــازی گیاه ــه داروس ــداث کارخان اح
ایجــاد صنعــت پــاک، کم آب خــواه و بــه دور از 

ــتیم.  ــگان هس ــتفاده از نخب ــی و اس آالیندگ
ــا بیــان اینکــه گیاهــان دارویــی کــه  مفتاحــی زاده ب
در ایــن طــرح اســتفاده شــد، ترکیبــی از گونه هــای 
بومــی و غیربومــی مثــل مریم گلــی، کنگــر فرنگــی 
و مــوارد دیگــر اســت، افــزود: می توانیــم همــه 
ــکونی  ــازل مس ــای من ــان  را در باغچه ه ــن گیاه ای
و فضاهــای کشــت شهرســتان پــرورش دهیــم. وی 
دربــاره هزینه هــای اجــرای ایــن طــرح بیان داشــت: 

در شــهرک صنعتــی جهان آبــاد یــک هکتــار فضــای 
ــه ای  ــاز و حــدود ۶۵۰ متــر فضــای گلخان پایلــوت ب
بــرای انجــام ایــن کار در نظــر گرفتــه شــده اســت. 
ــت شــرکت  ــن طــرح توســط مدیری ــای ای هزینه ه
شــهرک صنعتــی میبــد تامیــن شــده و توانســتیم با 
به کارگیــری پتانســیل های موجــود در شهرســتان و 
مقــداری هــم اســتان یــک کار خــوب، کم هزینــه و 

جهــادی را انجــام دهیــم. 
مجــری طــرح کشــت گیاهــان دارویــی اشــاره 
داشــت: می توانیــم مــردم را بــه کاشــت ایــن 
گیاهــان دارویــی کــه آلــوده به هیچ ســمی نیســتند 
در فضــای زندگــی، باغچــه و حتــی آشــپزخانه خــود 
ــک  ــه در تک ت ــت ک ــال اس ــه س ــم. س ــب کنی ترغی
روســتاهای میبــد مشــغول آمــوزش بــه روســتاییان 
و فرهنگ ســازی هســتیم و امیدواریــم بتوانیــم بــا 
همــکاری مســئوالن و مــردم کارگاه هــای آموزشــی 
کاشــت، داشــت و برداشــت گیاهــان دارویــی را در 

ــدازی کنیــم. میبــد خبــر میبــد راه ان

کاشت گیاهان دارویی در منازل 

اجرای 15 پایلوت کشت گیاهان دارویی در میبد  

،،
خانه هــای امــن تنهــا یــک مســکّن 
دختــران  و  زنــان  درد  بــرای  اســت 
رانده شــده یا خشــونت دیده و درمان 
قطعــی نیســت؛ درمــان قطعــی بــه 
از  یقیــن تصویــب الیحــه حمایــت 
زنان در مجلس اســت که مســکوت 
مانــده و بــه نوعــی خــاک می خــورد



ــت  ــدان و فلوشــیپ ایمپلن ــز دن ــده، متخصــص پروت ــن آغن رامی
گفــت: باکتــری دنــدان در اثــر مــواد قنــدی شــکل می گیــرد کــه 

ــد.  ــدان ســالم ســرایت می کن ــه دن ب
ایــن متخصــص پروتــز دنــدان و فلوشــیپ ایمپلنــت اظهــار کــرد: 
ــه شــده توســط ســازمان های  ــدات در نظــر گرفت ــا وجــود تهمی ب
ذی ربــط، متاســفانه میــزان پوســیدگی دنــدان در جامعــه کاهــش 
پیــدا نکــرده و در بیــن افــرادی از جامعــه ایــن عارضــه افزایــش 

داشــته اســت.
وی بیــان کــرد: افزایــش آمــار پوســیدگی دنــدان در کشــور ناشــی 
از مراجعــه نکــردن افــراد بــه دندان پزشــکان بــرای چــکاپ اســت؛ 
ــار  ــش آم ــبب افزای ــز س ــب نی ــی نامناس ــم غذای ــن رژی همچنی

ــدان در بیــن افــراد جامعــه می شــود. پوســیدگی دن
فعالیــت  اثــر  در  دنــدان  پوســیدگی  کــرد:  عنــوان  آغنــده 

باکتری هــای مختلــف موجــود در مــواد قنــدی و شــیرین انجــام 
ــالم  ــای س ــردن آن، دندان ه ــان نک ــورت درم ــه در ص ــود ک می ش

ــوند. ــه می ش ــن عارض ــار ای ــز دچ نی
ــه  ــی رتب ــد کــرد: کشــورمان در عمل هــای جراحــی زیبای وی تاکی
اول و مصــرف لــوازم آرایشــی رتبــه ســوم را در دنیــا دارد کــه بــرای 

حــل ایــن مســئله بایــد فرهنگ ســازی خوبــی انجــام شــود.
ایــن متخصــص پروتــز دنــدان گفــت: همــه تبلیغــات در فضــای 
ــون  ــت؛ چ ــاد اس ــل اعتم ــتاگرام غیرقاب ــژه اینس ــازی به وی مج
روتوش شــده می گذارنــد کــه متاســفانه  در آن عکس هایــی 
مطلبــی درخصــوص عــوارض جانبــی و ســامت افــراد گذاشــته 
نمی شــود. وی یــادآور شــد: افــراد بــرای انجــام عمل هــای 
ــن  ــه متخصصــان ای ــد و ب ــم بگیرن ــه تصمی ــد آگاهان ــی بای زیبای

ــگاران ــد. باشــگاه خبرن ــه کنن ــوزه مراجع ح

عبــاس کبریایــی زاده، دبیــر علمــی شــانزدهمین همایــش 
ســالیانه انجمــن علمــی داروســازان ایــران، در آســتانه برگــزاری 
شــانزدهمین همایــش ســالیانه انجمــن علمــی داروســازان ایران 
اظهــار کــرد: مبانــی و نوروشــیمی بیماری هــای اعصــاب و روان، 
تازه هــای دارودرمانــی اضطــراب، اســترس و نقــش داروســاز در 
تجویــز و مصــرف منطقــی آن از جملــه محور هایــی بــوده کــه در 

ــرد. ــرار می گی ــو ق ــث و گفت وگ ــورد بح ــش م ــن همای ای
وی بیــان کــرد: دارودرمانــی و تجویــز منطقــی دارو های خــواب آور 
همچنیــن تجویــز و مصــرف منطقــی دارودرمانــی خــواب و 
ــار  ــا و آث ــاالت خــواب در ســالمندان و سم شناســی الکل ه اخت
حــاد و مزمــن آن هــا نیــز در ایــن کنگــره مــورد بحــث و گفت وگــو 
قــرار گرفتــه و شــرکت کنندگان از مباحــث آموزشــی در ایــن 

ــوند. ــد ش ــد بهره من ــه می توانن زمین

ــی  ــن علم ــالیانه انجم ــش س ــانزدهمین همای ــی ش ــر علم دبی
ــواب و  ــاالت خ ــای اخت ــوع دارو ه ــه موض ــران ب ــازان ای داروس
ــن حــوزه ســیناپس  ــرد و گفــت: دارو هــای ای ــداری اشــاره ک بی
عصبــی انتقال دهنــده پیــام را تغییــر می دهــد و در صورتــی کــه 
ــا  ــد ب ــه مصــرف آن کنن ــدون مشــورت پزشــک اقــدام ب افــراد ب

ــد شــد. ــراه خواهن ــادی هم مشــکات زی
کبریایــی زاده اظهــار کــرد: در بیشــتر مواقــع اختــاالت خــواب و 
بیــداری بــدون دارودرمانــی و از طریــق تغییــر الگــوی تغذیــه ای 
همچــون تغییــر انــواع نوشــیدنی ها و غذا هــا و همچنیــن تغییــر 

ــداری برطــرف می شــود. ســاعات بی
طریــق  از  روان پزشــک  همــکاران  اغلــب  شــد:  یــادآور  وی 
ــاالت  ــکات اخت ــد مش ــاش می کنن ــی ت ــای غیرداروی درمان ه

خــواب را حــل کننــد. مهــر

 ناامن بودن فضای مجازی 
در حوزه تبلیغات جراحی زیبایی 

 عوارض مصرف خودسرانه دارو 
برای درمان اختالالت خواب 

 گیاهانی برای تقویت 
سیستم ایمنی بدن

بازگشــت بــه راه هــای طبیعــی درمــان بیماری هــا بیــش 
از پیــش رواج می یابــد و پزشــکی نویــن بــه شــیوه های 

درمــان گیاهــی نزدیــک می شــود. 
تحقیقــات زیــادی در بــاره خاصیــت روش هــای درمــان 
ــا عــوارض جانبــی داروهــا  طبیعــی در مقــام مقایســه ب
منتشــر شــده اســت. دانشــمندان پذیرفته انــد کــه 
ــر  ــده دیگ ــودات زن ــر از موج ــیار پیش ت ــا بس ویروس ه
و از جملــه انســان ها بــر روی کــره زمیــن زندگــی 
می کردنــد و آن هــا بــه ســرعت در مقابــل داروهــا 
ــی  ــازه درمان ــد و شــیوه های ت ــت کســب می کنن مصونی

ــت.  ــا الزم اس ــا آن ه ــارزه ب ــرای مب ب
ــی  ــد ویروس ــواص ض ــه خ ــتند ک ــادی هس ــان زی گیاه
دارنــد و مصونیــت ویروســی دربــاره ایــن گیاهــان صــادق 
نیســت. در ایــن میــان ۵ گیــاه عالــی ضــد ویــروس کــه 
در تحقیقــات بســیار خاصیــت آن هــا بــه اثبــات رســیده 

عبارتنــد از:
۱- اورگانو یا پونه کوهی

ایــن گیــاه نــه فقــط بــه دلیــل عطــرش، بلکــه بــه دلیــل 
ــام  ــه ن ــاده موجــود در آن ب ــت ضــد ویروســی م خاصی
کارواکــرول بســیار پرطرفــدار اســت. در تحقیقــی در 
ســال ۲۰۱۱ نتیجه گیــری شــد کــه کارواکــرول در روغــن 
اورگانــو می توانــد فعالیــت ویروســی را کــه بــه دارو 

ــد. ــاوم اســت، متوقــف کن مق
۲- سیر

ــا در  ــا آی ــوی دارد؛ ام ــری ق ــد باکت ــت ض ــیر خاصی س
مقابلــه بــا ویروس هــا نیــز موثــر اســت؟ بنــا بــر شــواهد 

ــد.  ــل می کن ــه بســیار خــوب عم بل
در تحقیقاتــی کــه در دهه هــای ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ میــادی 
منتشــر شــده، ســیر در مبــارزه بــا آنفلوآنــزا بســیار موثــر 
ــل بســیاری از  ــازه در مقاب ــوده اســت. عصــاره ســیر ت ب
ــی  ــتم ایمن ــد سیس ــت و می توان ــر اس ــا موث ویروس ه
بــدن را تقویــت کنــد تــا در مبــارزه بــا ویروس هــا بهتــر 

عمــل نمایــد.

۳- الدربری )آقطی سیاه یا انگور کولی(
قرن هاســت کــه از الدربــری یــا آقطــی ســیاه در درمــان 
ــک  ــد. در ی ــتفاده می کنن ــاز اس ــای ب ــزا و زخم ه آنفلوآن
ــاره  ــه عص ــده ک ــان داده ش ــال ۲۰۱۲ نش ــق در س تحقی
الدربــری در درمــان آنفلوآنــزا و تقویــت سیســتم ایمنــی 

بــدن بســیار موثــر اســت.
۴- اچیناسی

 اچیناســی بومــی قــاره آمریکاســت و طــی صدهــا ســال 
ــق  ــک تحقی ــت. ی ــه اس ــه کار رفت ــا ب ــان زخم ه در درم
دوره هــای  اچیناســی  نشــان می دهــد کــه عصــاره 
را  دارو  بــه  نیــاز  و  را کوتــاه می کنــد  ســرماخوردگی 

می دهــد. کاهــش 
۵- کالندوال

بــه گفتــه NIH، گل کالنــدوال در درمــان گرفتگــی عضانی، 
تــب و دردهــا و آماس هــا موثــر اســت. تحقیقــات کمــی 
دربــاره خاصیــت ضــد ویروســی کالنــدوال منتشــر شــده؛ 
امــا در تحقیقــی جدیــد نشــان داده شــده کــه ایــن گیــاه 

قابلیــت ضــد ویــروس HIV را دارد. ســامتی

مهری مهــراد، رئیــس انجمــن یورونورولوژی 
ــودکان  ــیاری از ک ــرد: بس ــار ک ــران، اظه ای
ــنگین  ــی س ــب ادراری خواب ــه ش ــا ب مبت
دارنــد و حیــن ادرار بیــدار نمی شــوند؛ امــا 
ــن مشــکات  ــروز ای مســئله اساســی در ب
بیشــتر در تنبیــه کــودکان ریشــه دارد؛ زیــرا 
ــب  ــی جال ــا ایجــاد فشــار روان ــات ب تنبیه
توجــه در آن هــا بــه افزایــش دفعــات 
ــاری ادراری  ــی بی اختی ــب ادراری و حت ش

ــد. ــن می زن ــودکان دام ک
ایــن فــوق تخصــص مثانــه و جــراح کلیــه 

و مجــاری بــا بیــان هشــداری جــدی 
ــاری وســواس  ــه بیم ــا ب ــن مبت ــه والدی ب
ــت  ــه عل ــدر و مادر هــا ب گفــت: برخــی از پ
تمیــزی بیــش از حــد یــا وســواس نســبت 
از ســرویس های  اینکــه کودکشــان  بــه 
ــا  ــد، ی ــتفاده نکنن ــی اس ــتی  عموم بهداش
بــا  فرزندشــان  نمی دهنــد کــه  اجــازه 
وجــود قرارگیــری در حالــت فشــار ناشــی 
از ادرار جــای دیگــری مثانــه را تخلیــه 
نکنــد، همــه ایــن مــوارد منجــر بــه ایجــاد 
ــی  ــار روح ــرس و فش ــاس ت ــی احس نوع

کــه  می شــود  کــودکان  در  دوچنــدان 
ــی  ــه تنبل ــدد ب ــوارد متع ــفانه در  م متاس
مثانــه و بــروز عارضــه مثانــه عصبــی منجــر 

ــد. ــد ش خواه
ــرای  ــن ب ــار های والدی ــه داد: فش وی ادام
اســتفاده نکــردن کــودکان از ســرویس 
ــگ  ــه فرهن ــاور ب ــا ب ــی ی ــتی عموم بهداش
نادرســت مبنــی بــر اینکــه بچــه بایــد یــاد 
ــی  ــد، همگ ــرل کن ــودش را کنت ــرد خ بگی
ــودک در  ــه ک ــود ک ــن می ش ــه ای ــر ب منج
ــت  ــه عل ــن ادرار کــردن ناخــودآگاه و ب حی

روانــی  و  استرســی  فشــار های  همــان 
خــود را جمــع کنــد و مثانــه بــه طــور کامــل 
تخلیــه نشــود؛ موضوعــی کــه در آینــده 
ــن  ــای ای ــه، درمان ه ــی مثان ــروز تنبل ــا ب ب
ــه های  ــتن ریش ــت داش ــه عل ــه را ب عارض

روحــی و روانــی ســخت تر می کنــد.
ــد  ــن نبای ــه والدی ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــه فرزندانشــان فشــار  ــوان ب ــچ عن ــه هی ب
بیاورنــد کــه نبایــد در مدرســه از ســرویس 
ــرد:  ــد ک ــد، تاکی ــتفاده کنن ــتی اس بهداش
ــه خــودی خــود معمــوال  درس خوانــدن، ب
بــا کمــی اســترس همــراه اســت؛ امــا 
وقتــی اســترس شــدید دیگــری ناشــی از 
اجبــار و توصیــه اشــتباه مبنــی بــر اســتفاده 

نکــردن از ســرویس بهداشــتی مدرســه بــر 
دانش آمــوز تحمیــل شــود، بــه قطــع و 
یقیــن ایــن فــرد در آینــده دچــار مشــکات 
ــی  ــه ای می شــود؛ همچــون تنبل حــاد مثان
عفونــت  و  درد  مثانــه عصبــی،  بــروز  و 
مثانــه و مجــاری ادراری و از همــه مهم تــر 
ــه. ــه کلی ــدد برگشــت ادرار ب ــوارض متع ع

مهــراد بــا تاکیــد بــر ضــرورت تخلیــه 
مثانــه هــر ۲ســاعت یــک بــار اظهــار 
ــن دیگــر مشــکل مــدارس  ــه ای ــرد: البت ک
و  ســامتی  بــه  چقــدر  کــه  اســت 
تمیــزی  و  دانش آموزانشــان  بهداشــت 
ســرویس های بهداشــتی  مدرســه اهمیــت 

خبرنــگاران باشــگاه  دهنــد. 

#طب_سنتی
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رئیس انجمن یورونورولوژی ایران:

والدین »شب ادراری کودکان« را جدی بگیرند 

تازههایپزشکی

داروی دیابت، درمانی امیدبخش 
برای پارکینسون

ــد  ــد )Byetta( می توان ــد داروی اگزناتی ــان دریافتن محقق
بــرای درمــان بیمــاری پارکینســون موثــر باشــد. 

تــام فولتینــی، سرپرســت تیــم تحقیــق از کالــج دانشــگاه 
لنــدن، در ایــن بــاره می گویــد: »ایــن یافتــه بســیار 
ــش  ــه کاه ــر ب ــط منج ــه فق ــرا ک ــت؛ چ ــش اس امیدبخ
ــود  ــان خ ــه درم ــه ب ــود؛ بلک ــاری نمی ش ــانه های بیم نش

بیمــاری نیــز کمــک می کنــد.«
ــاری  ــی بیم ــد: »در درمان هــای فعل ــه می افزای وی در ادام
پارکینســون، عمدتــا نشــانه های بیمــاری بــرای چنــد 
ــدید  ــج تش ــه تدری ــاری ب ــد و بیم ــکین می یابن ــال تس س

می شــود.«
ــان  ــی در جه ــایع عصب ــاری ش ــن بیم ــون، دومی پارکینس
ــرکات  ــی، ح ــفتی عضان ــث س ــاری باع ــن بیم ــت. ای اس
ــن  ــتگی مزم ــواب و خس ــاالت خ ــرزش، اخت ــته، ل آهس

می شــود.
در ایــن مطالعــه ۶۰ فــرد مبتــا بــه پارکینســون بــه مــدت 
۴۸ هفتــه بــه طــور هفتگــی تزریــق اگزناتیــد یــا دارونمــای 

غیرفعــال همــراه بــا داروهــای متــداول دریافــت کردنــد.
ــت دریافــت  ــه داروی دیاب ــرادی ک ــن دوره، اف ــان ای در پای
کــرده بودنــد، در مقایســه بــا افــراد دریافت کننــده دارونمــا، 
چهــار نمــره باالتــر در معیــار ۱۳۲ نمــره ای چابکــی، حــرف 
ــن  ــان ای ــه محقق ــه گفت ــد. ب ــرزش دریافــت کردن زدن و ل

اختــاف بســیار جالــب توجــه اســت.
ــک  ــان تاییدشــده ی ــان، اســتفاده از درم ــه محقق ــه گفت ب
بیمــاری بــرای درمــان یــک بیمــاری دیگــر می توانــد 
راهــکار جدیــدی بــرای تســریع رونــد درمــان پارکینســون 

ــد. مهــر باش

 تأثیر چای سبز 
بر کاهش روند اضافه وزن 

و  قرمــز  گوشــت های  از  مملــو  غربــی  غذایــی  رژیــم 
فرآوری شــده، چربی هــای اشباع شــده، قنــد تصفیه شــده 
و کربوهیدرات هــای تصفیه شــده بــوده و حــاوی مقادیــر 
ــی  ــای دریای ــل، غذاه ــات کام ــبزیجات، غ ــوه، س ــم می ک
ــمال  ــگاه A&F ش ــان دانش ــت. محقق ــرغ اس ــت م و گوش
ــه  ــوم ب ــبز موس ــای س ــاره چ ــد عص ــن دریافتن ــی چی غرب
)epigallocatechin gallate )EGCG موجــب کاهــش 
ابتــا بــه مقاومــت انســولین، چاقــی و اختــاالت حافظــه در 
ــی پرچــرب و  ــم غذای ــا رژی ــای تغذیه شــده ب ــروه موش ه گ

پرقنــد می شــود. 
در حقیقــت )Gallated catchin )GC موجــود در چــای 
ســبز از طریــق فعالیــت در بخشــی از سیســتم گــوارش، 
موجــب کاهــش میــزان گلوکــز خــون و مانــع از جــذب گلوکــز 
عــادی در بافت هــا می شــود. بــه عبــارت دیگــر ایــن عملکــرد 
ــد. ــی کمــک می کن ــوع ۲ و چاق ــت ن ــه پیشــگیری از دیاب ب

ــبز  ــای س ــیدن چ ــق، نوش ــم تحقی ــت تی ــه سرپرس ــه گفت ب
می توانــد جایگزیــن مناســبی بــرای دارو در مقابلــه بــا 

چاقــی، مقاومــت انســولین و اختــال حافظــه باشــد.
ــر  ــن یافته هــا ب ــه بررســی ای ــان در مطالعــه بعــدی ب محقق

ــت. شــهر خبــر ــد پرداخ ــان ها خواهن روی انس

تغذیه

فواید شگفت انگیز مصرف سیب 
پیش از خواب 

ــوع مــاده غذایــی ســنگین، چــرب و  خــوردن هــر ن
ــکاتی  ــروز مش ــه ب ــر ب ــواب منج ــش از خ ــد پی تن
ماننــد اختــاالت خــواب در طــول شــب یــا بی خوابــی 

می شــود. 
امــا تعــدادی از مــواد غذایی از جمله ســیب سرشــار 
و  ویتامین هــا  پلی فنــول،  آنتی اکســیدان های  از 
مــواد معدنــی بــوده کــه فاقــد چربــی اســت و عــاوه 
بــر رفــع گرســنگی آخــر شــب می توانــد بــه کیفیــت 

خــواب نیــز کمــک کنــد.
 ویتامین ها و مواد معدنی

ســیب، منبــع خوبــی از ویتامیــن C، ویتامیــن B۶ و 
ــود خــواب  ــد باعــث بهب پتاســیم اســت کــه می توان
شــبانه شــود. ویتامیــن C در کاهــش فشــار خــون 
ــود  ــس را بهب ــوده و تنف ــر ب ــون موث ــد خ ــاال و قن ب
ــس  ــش و نف ــه آرام ــه ب ــوری ک ــه ط ــد؛ ب می بخش
ــد.  کشــیدن درســت در زمــان خــواب کمــک می کن
ــاده  ــت )م ــک الکترولی ــوان ی ــه عن ــز ب ــیم نی پتاس
شــیمیایی( عمــل کــرده و بــا هدایــت ســیگنال های 
ــان  ــظ ضرب ــه حف ــدن ب ــر ب ــی در سرتاس الکتریک
منظــم قلــب و انجــام انتقــاالت عصبــی کمــک 
ــواب  ــود خ ــش و بهب ــظ آرام ــث حف ــد و باع می کن

می شــود. 
همچنیــن ویتامیــن B۶ بــا افزایــش آزاد کــردن 
تســکین دهنده   کــه  ســروتونین  انتقال دهنــده 
ــش  ــث کاه ــد باع ــاب می آی ــه حس ــو ب ــق و خ خل

اســترس و بهبــود خــواب می شــود.
 فیبر و آب

ــا ۸۶ درصــد از بخــش خوراکــی یــک ســیب  تقریب
ــت.  ــده اس ــکیل ش ــی از آب تش ــط ۱۸۲ گرم متوس
یــک ســیب متوســط همچنیــن ۱۵ درصــد از فیبــر 
ــی  ــه حجم ــود ک ــامل می ش ــه را ش ــی روزان مصرف
ــرای فراهــم کــردن حــس ســیری در  ــاز ب مــورد نی

زمــان خــواب اســت. 
فیبــر نامحلــول موجــود در ســیب بــه حفــظ آب آن 
در روده هــا کمــک می کنــد و مانــع از احســاس نیــاز 

بــه دفــع ادرار در طــول شــب خواهــد شــد.
 کالری، کربوهیدرات و چربی

ســیب فاقــد چربــی اســت و کالــری پایینــی 
دارد؛ بــه طــوری کــه یــک ســیب متوســط، ۹۵ 
 کالــری بــه میــزان کالــری دریافتــی روزانــه اضافــه 

می کند. 
ســیب تقریبــا حــاوی ۱۰ درصــد از کربوهیــدرات 
 روزانــه بــوده کــه بیشــتر شــامل قنــد و فیبــر

 است. 
ــون دارد؛  ــد خ ــی قن ــت تنظیم کنندگ ــیب خاصی س
بنابرایــن مانــع از آزاد شــدن قنــد بــه داخــل جریــان 
خــون شــده و از افزایــش انــرژی در هنــگام خــواب 

ــد.  ــری می کن جلوگی
ــاوه  ــش از خــواب ع ــن مصــرف ســیب پی همچنی
بــر ایجــاد حــس ســیری بــه آرامــش فــرد در طــول 

ــد. نســخه ــز کمــک می کن خــواب شــبانه نی

زیبایی

خطرات مرگبار پشت ظاهر فریبنده 
محصوالت آرایشی 

ــت  ــان پوس ــن متخصص ــو انجم ــر، عض ــوش دائ داری
ایــران، اظهــار کــرد: بــر اســاس تحقیقــات صورت گرفتــه 
حــدود ۸ هــزار فــرآورده آرایشــی در ســطح دنیــا وجــود 
دارد کــه یک ســوم آن هــا دارای مــواد شــیمیایی مضــر 

هســتند.
ــاده شــیمیایی موجــود  ــرد: شــایع ترین م ــان ک وی بی
مشــتقات  و  »پارابــن«  آرایشــی،  فرآورده هــای  در 
ــوازم  ــن ل ــده ای ــات نگهدارن ــه جــزو ترکیب آن اســت ک
محســوب می شــود؛  »پارابــن« و مشــتقات آن در 
ظــروف و بســته بندی های مختلــف لــوازم آرایشــی 
ــیت و  ــاد حساس ــبب ایج ــه س ــی رود ک ــه کار م ــز ب نی

اختــاالت هورمونــی در افــراد می شــود.
ــا  ــران ب ــت ای ــان پوس ــن متخصص ــو انجم ــن عض ای
ــه ســرب موجــود در رژ  لب هــا افــزود: ســرب  اشــاره ب
نوعــی فلــز ســنگین اســت کــه باعــث پایــداری، 
طــراوت و درخشــندگی رنــگ موجــود در رژ لب هــا 
می شــود. از عــوارض مصــرف ایــن مــاده می تــوان بــه 
مســمومیت شــدید خونــی، اختــاالت سیســتم عصبی 

ــرد. ــاره ک ــتی اش ــای پوس و بدخیمی ه
ــی از  ــه فراوان ــر تاکیــد کــرد: در الک هــای ناخــن ب دائ
ســرب اســتفاده می شــود. تمــاس ایــن مــاده موجــود 
در الک ناخــن بــا دهــان و ورود آن بــه سیســتم 
ــراه دارد.  ــه هم ــرب را ب ــا س ــمومیت ب ــی، مس گوارش
بــروز  علــت  شــایع ترین  ناخــن،  الک  همچنیــن 
ــاالی پلــک اســت. اگزمــای ناحیــه  پشــت چشــم و ب

وی تصریــح کــرد: »فرمالدئیــد«، مــاده شــیمیایی 
ــرای روشــن  ــده اســت و ب دیگــری اســت کــه نگهدارن
اســتفاده  نیــز  آرایشــی  مــواد  در  رنگ هــا  کــردن 
می شــود. استنشــاق ایــن مــاده آســیب شــدیدی بــه 

ریــه و سیســتم تنفســی افــراد وارد می کنــد.
ایــن عضــو انجمــن متخصصــان پوســت ایــران دربــاره 
افــرادی کــه پوســت های حســاس و مســتعد بــه 
ــد  ــا ح ــد ت ــخاص بای ــن اش ــت: ای ــد، گف ــا دارن اگزم
ــتفاده  ــر اس ــی را کمت ــوینده و آرایش ــواد ش ــکان م ام

ــد. کنن
ــوینده  ــواد ش ــرف م ــورت مص ــرد: در ص ــار ک ــر اظه دائ
و آرایشــی نشــانه هایی همچــون ســرخی، خــارش، 
ســطح  شــدن  زخــم  یــا  شــدن  پوسته پوســته 
پوســت های حســاس  اشــخاصی کــه  در  پوســت 
ــا  ــد. همچنیــن ایــن افــراد ب ــروز پیــدا می کن ــد، ب دارن
ســرعت بیشــتری بــه چیــن و چــروک پوســت مبتــا 
می شــوند؛ کســانی کــه پوســت های چــرب دارنــد نیــز 
بایــد از فرآورده هــای فاقــد چربــی و متناســب بــا نــوع 

ــد. ــود اســتفاده کنن پوســت خ
دائــر اظهــار کــرد: افــراد بایــد پیــش از خرید بــا مطالعه  
ــکیل دهنده  ــواد تش ــی از م ــوالت آرایش ــور محص بروش
آن هــا آگاهــی یابنــد. اشــخاص در معــرض خطــر مانند 
ــد  ــا ح ــد ت ــز بای ــیرده نی ــاردار و ش ــان ب ــودکان، زن ک
امــکان از مصــرف ایــن لــوازم بپرهیزنــد. مصــرف مــواد 
ــز در  ــب و الک هــای ناخــن نی ــژه رژ ل آرایشــی و به وی

کــودکان ممنــوع اســت. خبــر فارســی

خانواده
اصول اساسی در تربیت فرزند

 اصل بیست و سوم: توجه به نیاز ارتباط 
کودک با والدین 

از مشــکاتى کــه فرزنــدان مــا دارنــد ناتوانی یــا ندیدن 
زمینــه مناســب بــراى ایجــاد ارتبــاط بــا والدین اســت. 
در مبحــث ارتبــاط مســئله اول کــه مى توانــد ایــن 
توانایــى را در فرزنــدان تقویــت و شــکوفا کنــد، خــوب 
بــودن ارتبــاط مــرد و زن یــا پــدر بــا مــادر و بالعکــس 
اســت. اگــر ایــن دو کــه کانــون و محــور اصلــى 
 خانــواده هســتند، ارتبــاط مناســب، معقــول، منطقــى 
و خوشــایند بــا یکدیگــر داشــته باشــند، تــرس و دلهره 
ــا آن هــا در حــد بســیار خوبــى  فرزنــد بــراى ارتبــاط ب
کــم خواهــد شــد و اگــر رابطــه پــدر و مــادر رابطــه ای 
ناخوشــایند، همــراه بــا تــرس و دلهــره، درگیــرى، قهــر 
و آشــتى، ترشــرویى و...باشــد، امــکان ارتبــاط فرزنــد 

بــا آن هــا بــه شــدت ســخت خواهــد بــود.
بــراى اینکــه ارتبــاط بــه خوبــى و بــه ســهولت انجــام 
ــد.  ــته باش ــود داش ــاى الزم وج ــد زمینه ه ــود، بای ش
معمــوال زمانــى کــه دو نفــر بــا یکدیگــر مواجــه 
دیــدگان  دو  آن  ارتباطــى  رکــن  اولیــن  مى شــوند 
آن هاســت؛ یعنــى بــا چشــم چهــره یکدیگــر را نظــاره 
مى کننــد و ایــن چهــره اســت کــه گویــاى وجــود زمینــه 
اســت. اگــر انســان بــا شــخصى کــه روبــه رو مى شــود، 
ــى  ــاط کام ــد، ارتب ــاط دی ــادابى و نش ــره او ش در چه
ــت، از  ــه را نیاف ــن زمین ــر ای ــرد و اگ ــد ک ــرار خواه برق
ارتبــاط کامــى جــز در ضــروت اجتنــاب خواهــد کــرد.

ــراى  ــه ب ــت ک ــل اس ــادق)ع( نق ــام ص ــى از ام روایت
مبحــث ارتبــاط مى تــوان بــه خوبــى از آن بهــره 
الَجنَّــَة  اِلَْهــل  »اِنَّ  مى فرماینــد:  جســت.امام)ع( 
اربــع عامــاٍت: وجــٌه منبســط و لســان لطیــف و قلــب 

ــه«  ــد معطی ــم و ی رحی
توجه کنید: »اهل بهشت چهار نشانه دارند:

۱- گشــاده رو هســتند. )چهــره اى شــاداب و بــا نشــاط 
و رویــى بــاز و جــذاب و دوست داشــتنى دارنــد( 

ــم  ــر)ص( دائم التبس ــه پیامب ــت ک ــده  اس ــه ش گفت
بــا  مى شــدند  روبــه رو  کــس  هــر  بــا  و  بودنــد 
ــا او برخــورد  ــا گرمــى ب چهــره اى خندان)متبســم( و ب
مى فرمودنــد و ایــن رمــز موفقیــت پیامبــر)ص( بــود.

ــب دارد،  ــر ل ــد ب ــه لبخن ــره اى ک ــا چه ــان ب ــر انس  اگ
ــه رو شــد، جــذب او خواهدشــد، ترســش خواهــد  روب
ــد  ــرار خواه ــاط برق ــا او ارتب ــى ب ــه راحت ــت و ب ریخ
کــرد. بچه هــا از اولیاشــان انتظــار دارنــد کــه اول خــود 
)پــدر و مــادر( بــا همدیگــر بــا بشاشــت و خوشــرویى 
برخــورد کننــد. دوم اینکــه در موقــع برخــورد بــا 
 آن هــا )بــا بچه هــا( چهــره شــاداب و بــا نشــاط 
و دوست داشــتنى از خــود بــروز دهنــد، نــه اینکــه 
ــراب و درد و  ــدوه و اضط ــم و ان ــرد غ ــان گ از چهره ش
کتــاب »اصــول تربیــت«،  رنــج ببــارد. ادامــه دارد... . از 

انتشــارات همــای رحمــت

ــه  ــا همیش ــی م ــی واقع ــت زندگ ــرار نیس  ق
ــا خــوب  ــای مادربزرگ ه ــد آخــر قصه ه مانن
چیــزی  طبیعی تریــن  باشــد.  خــوش  و 
کــه در رابطــه شــما و همســرتان ایجــاد 
و  گاه وبیــگاه  دلخوری هــای  می شــود، 
حتــی در بعضــی مواقــع دعــوا و قهــر اســت 
ــول  ــم در ط ــا ه ــبخت ترین زوج ه ــه خوش ک
زندگــی چندبــار تجربــه اش می کننــد و در 
ــود  ــد ب ــق خواهن ــی موف ــان آن های ــن می ای
و گــذر زمــان وســیله ای بــرای نزدیکــی و 
می شــود کــه  رابطه شــان  بیشــتر  عمــق 
بداننــد حیــن و بعــد از مواقــع بحرانــی چــه 
رفتارهایــی داشــته باشــند. آن هایــی کــه 
بــاور دارنــد قــرار نیســت ماننــد هــم باشــند؛ 
ــط  ــدون غل ــه نانوشــته ب ــه دیکت ــد ک می دانن
ــق  ــد و مش ــم برمی دارن ــی قل ــت و وقت اس
بــا هــم بــودن می کننــد، نبایــد از دیــدن 
غلط هــای خودشــان و همسرشــان بترســند. 
ــرتان  ــما و همس ــه ش ــد ک ــر می کنی ــر فک اگ
ــد  ــا نداری ــن حرف ه ــتن ای ــه دانس ــازی ب نی
بهتــر اســت بدانیــد کــه مواقــع بحرانــی 
از  کــه  زمانــی  و  اســت  اجتناب ناپذیــر 
در  رفتارتــان  کــه  باشــید  پیش آموختــه 
ــا  ــد، ب ــد باش ــه بای ــی چگون ــع اورژانس مواق
می کنیــد  عبــور  آن  از  آســیب   کمتریــن 
و حتــی ایــن شــرایط بهانــه ای می شــود 

ــما. ــر ش ــاط بهت ــرای ارتب ب
 چمدان ها را قایم کنید

اولیــن و مهم تریــن نکتــه ای کــه مــدام بایــد 
تاکیــد کنیــم ایــن اســت کــه وقتــی دلخــوری 

پیــش می آیــد، گاهــی نخســتین راه حــل کــه 
بــه  ذهنتــان می رســد - به ویــژه اگــر خانــم 
باشــید - ایــن اســت کــه بــار و بندیــل خــود 
را جمــع کنیــد و بــا چشــمانی گریــان راهــی 

خانــه پــدری شــوید. 
در آن موقــع و زمانــی کــه عصبانــی هســتید 
ــدن  ــه دور  ش ــد ک ــر کنی ــت فک ــن اس ممک
می توانــد  همســرتان  و  خانــه  فضــای  از 
ــا تصــور کنیــد کــه  باعــث آرامشــتان شــود ی
ــدر  ــد، بیشــتر ق ــا بمان ــی تنه همســرتان وقت
شــما و حضورتــان را می دانــد و درنتیجــه 
ــد  ــه ســراغ شــما می آی ــه و پشــیمان ب متنب
و از ایــن بــه بعــد بیشــتر بــه حرفتــان گــوش 

می دهــد. 
اگــر آقــا هــم باشــید، ممکــن اســت از خانــه 
بیــرون بزنیــد و شــب را جایــی نــزد دوســتان 
بگذرانیــد و فــردا بــا اخم هــای درهــم و 

ــد.  ــی برگردی عصبان
ــی از  ــت، یک ــرار از موقعی ــورت ف ــر ص در ه
ــد؛  ــان می رس ــه ذهنت ــه ب ــت ک ــی اس راه های
امــا مراقــب باشــید ایــن خطــای اســتراتژیک 
را هیــچ وقــت انجــام ندهیــد. اگــر بــه منــزل 
را  برویــد، بزرگ تریــن اشــتباه  پدری تــان 
بــرای  اصــل  نخســتین  چــون  کرده ایــد؛ 
حفــظ حریــم دو نفره تــان را از بیــن برده ایــد 
و بــا ایــن کار، هــم زندگــی مشــترکتان را در 
ــاد گذاشــته اید هــم همســرتان  معــرض انتق
تخریــب  خــود  مــادر  و  پــدر  نــگاه  در  را 
ــد. حتــی وقتــی دعــوا تمــام شــود و  کرده ای
ــد،  ــپری کنی ــم س ــا ه ــات را ب ــن لحظ بهتری

ــتند و  ــران هس ــما نگ ــن ش ــم والدی ــاز ه ب
دخالت هــای  همچنیــن  و  پرس وجو هــا 
از روی خیرخواهی شــان در زندگــی شــما 

ــد.  ــد ش ــتر خواه بیش
ــاز  ــد، ب ــم بروی ــتان ه ــزل دوس ــه من ــر ب اگ
هــم بــا ایــن کار یــک شــکاف عمیــق ایجــاد 
ــان را  ــت رابطه ت ــم و مرم ــه ترمی ــد ک کرده ای

ــرد. ــد ک ــخت تر خواه س
 کمی وقت اضافه تا آرامش

ــت  ــر دو ناراح ــده و ه ــان ش ــی دعوای ت وقت
ــث  ــه بح ــرای ادام ــی ب ــت خوب ــتید، وق هس
ــد  ــق کنی ــم تواف ــا ه ــت ب ــر اس ــت. بهت نیس
بعــد از دلخوری هــای عمیــق، مثــا یــک روز 
ــا آرام شــوید.  ــد ت ــان فرصــت دهی ــه  خودت ب
در طــول ایــن یــک روز از حــرف زدن جــدی 
بــا هــم بپرهیزیــد؛ امــا ماننــد دشــمنان هــم 
رفتــار نکنیــد. ممکــن اســت ترجیــح دهید در 
اتاق هــای جداگانــه کارهــای روزمــره را انجــام 
دهیــد، امــا حــرف بزنیــد، ســر ســفره بــا هــم 
غــذا بخوریــد و محــل خوابتــان را هــم جــدا 
نکنیــد. اجــازه دهیــد تــا آرام شــوید و بتوانیــد 
ــد.  ــگاه کنی ــه مســئله پیش آمــده خــوب ن ب
ــتری  ــان بیش ــرتان زم ــات همس ــی اوق گاه
نیــاز دارد تــا بــه حالــت قبــل برگــردد و 
آمادگــی صحبــت کــردن داشــته باشــد؛ 
ایــن فرصــت را بــه او بدهیــد. توقــع نداشــته 
باشــید همــه چیــز خیلــی زود بــه حالــت اول 

ــردد.  برگ
بــا توجــه بــه موضــوع اختــاف و عمــق 
دلخــوری زمــان متفاوتــی بــرای اســتراحت و 
ورود بــه نیمــه دوم کــه همــان حــل مســئله 

ــد.  ــاز داری اســت، نی
یادتــان باشــد وقتــی هنــوز عصبانی هســتید، 
هیــچ کاری انجــام ندهیــد. امــام علــی )ع( 
می فرماینــد: »هنــگام خشــم نــه تنبیــه، نــه 
دســتور، نــه تصمیــم. بگذاریــد تــا خشــمتان 

آرام شــود، بعــد موضــوع را حــل کنیــد.«
 جمالت گنگ زیر لب

از  پــس  شــما  رفتــار  اوقــات  گاهــی 
و  رفتــار  از  آســیب زننده تر  بســیار  دعــوا 
ــی در  ــت. وقت ــن دعواس ــان حی حرف های ت
ظاهــر بحــث تمــام  شــده، امــا هنــوز آرامــش 
پیــدا نکرده ایــد، مراقــب حرف هــا و بــار 

منفــی کام خــود باشــید. 
از  جملــه  یــک  تخریــب  قــدرت  گاهــی 
هــزاران فریــاد بیشــتر اســت. پیش کشــیدن 
 مشــکات همســرتان، اختافــات گذشــته 
ــا کاری  ــه، تنه ــا کنای ــراه ب ــای هم و حرف ه

ــرص  ــردن ح ــر خالی ک ــد در ظاه ــه می کن ک
ــت  ــل انباش ــا در اص ــت؛ ام ــم شماس و خش

دلخــوری در رابطه تــان اســت. 
کنایــه هیــچ وقــت مفیــد نخواهــد بــود؛ 
چــون در بیشــتر مواقــع بــه اشــتباه برداشــت 
ــول  ــان آن مغف ــی بی ــل اصل ــود و دلی می ش
می مانــد. پــس بــه  جــای آنکــه بعــد از دعــوا 
ــه در  ــدام ب ــه و م ــراه گفت ــد و بی ــب ب ــر ل زی
ــا  ــد ت ــر کنی ــنود، صب ــوار بش ــه دی ــد ک بگویی
ــد؛  ــرف بزنی ــم ح ــا ه ــدید ب ــی آرام ش وقت

ــل درک. ــی قاب ــا معان ــه و ب ــدون کنای ب
 سکوت ممنوع!

ــز  ــدر کــه گفتــن حرف هــای کنایه آمی همان ق
اشــتباه و کــش دادن بحــث همــان زمــان بــه 
ضــرر شماســت، ســکوت کــردن و سربســته 
بــه  زمــان  طــول  در  موضــوع  گذاشــتن 
می زنــد.  ضربــه  رابطه تــان  و  احســاس 
ــد  ــم شــده، بای ــوا خت ــه دع ــه ب ــی ک موضوع
حــل شــود. اگــر از کنــار آن عبــور کنیــد، روزی 
ــدا  ــان پی ــه خانه ت ــه اش ب ــر و کل ــاره س دوب

می شــود. 
حــل کــردن مشــکل پیش آمــده مغایرتــی بــا 
مفهــوم گذشــت در زندگــی مشــترک نــدارد. 
ــه  ــد. اینک ــرف بزنی ــوع ح ــاره موض اول درب
یــاد بگیریــد چگونــه مســائل را بیــان کنیــد و 
دربــاره آن بــا هــم حــرف بزنیــد، بســیار مهــم 
اســت. گفت وگــوی موضوع محــور داشــته 
باشــید، بــر گفته هایتــان در عصبانیــت و 
دعــوا تمرکــز نکنیــد و بگذاریــد همســرتان هم 
حرف هایــش را بزنــد. شــما نزدیک تریــن 
افــراد زندگــی هــم هســتید کــه وظیفــه دارید 

ــد. ــرای آرامــش هــم تــاش کنی ب
 تالش دوباره برای ساختن

وقتــی دلخــوری پیــش می آیــد ممکــن 
اســت کمــی از هــم دور شــوید. حتــی زمانــی 
ــد،  ــرف زدی ــاره اش ح ــدید و درب ــه آرام ش ک
بــاز هــم دربــاره دلخــوری ایجادشــده و 
حرف هــای تنــدی کــه ممکــن اســت گفتــه یا 
شــنیده باشــید، حــس خوبــی نداریــد و گمان 
می کنیــد رابطه تــان آســیب  دیــده اســت؛ در 
ایــن صــورت بایــد آســتین ها را بــاال بزنیــد و 
بــرای برگشــتن بــه حالــت اول تــاش کنیــد. 
ــاد کشــیدید و  ــم فری ــه ســر ه ــور ک همان ط
جمــات نامربــوط گفتیــد و احســاس عشــق 
بیــن خودتــان را تخریــب کردیــد، حــاال بایــد 
ــه هــم  ــد، ب ــه هــم حرف هــای خــوب بزنی ب
ــد  ــم را بگیری ــت های ه ــد، دس ــت کنی محب
نکنیــد.  فرامــوش  را  مهربانــی  آغــوش  و 

ــا  ــد ت ــام دهی ــد انج ــه می توانی ــر کاری ک ه
ــد  ــاره گرمــای خــود را پیــدا کن ــان دوب رابطه ت
و دلخــوری جــای خــودش را بــه دل قــرص 

بدهــد. 
ضرب المثلــی هســت کــه می گویــد: »در 
دعــوا حلــوا خیــرات نمی کننــد.« وقتــی 
ــد  ــا هــم بحــث می کنی شــما و همســرتان ب
و  می کشــد  باریــک  جاهــای  بــه  کار  و 
مطمئنــا  می بریــد،  بــاال  را  صدای تــان 
ــدام  ــر ک ــد. ه ــقانه نمی زنی ــای عاش حرف ه
بــه دنبــال نقطه ضعف هــای هــم هســتید 
ــده  ــده بازن ــازی برن ــه ب ــد نتیج و می خواهی
بــه دعــوا  نبــود، کار  اگــر چنیــن  شــود. 
حــل  گفت وگــو  یــک  بــا  و  نمی کشــید 
می شــد. پــس حرف هــای زمــان دعــوای 
شــما، مــاک خوبــی بــرای ســنجش عاقــه 
زندگــی  موفقیــت  میــزان  و  همســرتان 

مشــترکتان نیســت. 

ــو  ــد: ت ــرتان می گویی ــه همس ــما ب ــی ش وقت
ــا  ــی، آی ــن توجــه نمی کن ــه م ــت ب ــچ وق هی
تــه قلبتــان اعتقــاد داریــد کــه او هیــچ زمانــی 

بــه شــما توجــه نکــرده اســت؟
ــاز  ــا پی ــت؛ ام ــن نیس ــم چنی ــور حت ــه ط  ب
ــال  ــرا در ح ــد؛ زی ــتر می کنی ــش را بیش داغ

ــتید.  ــوا هس دع
زمانــی کــه هیجــان افــراد زیــاد اســت، بــدون 
ــای  ــس حرف ه ــد؛ پ ــرف می زنن ــق ح منط
ــد  ــاک کنی ــی زود پ ــان را خیل ــان دعوایت زم
و حتــی در زبالــه دان ذهنتــان هــم نگــه 
نداریــد؛ زیــرا ایــن حرف هــا هیــچ ســندیت و 

ــد.  ــاری ندارن اعتب
ــوع  ــدن موض ــل ش ــس از ح ــت پ ــر اس بهت
حرف هــای  گفتــن  بــرای  همســرتان  از 
بگوییــد  و  عذر خواهــی کنیــد  اشــتباهتان 
نیســت.  واقعی تــان چنیــن  اعتقــاد  کــه 

نیــوز بهداشــت 

،،
دو  هــر  و  شــده  دعوای تــان  وقتــی 
بــرای  ناراحــت هســتید، وقــت خوبــی 
ادامــه بحــث نیســت. بهتــر اســت بــا 
هــم توافــق کنیــد پــس از دلخوری هــای 
بــه  خودتــان  روز  یــک  مثــا  عمیــق، 

شــوید آرام  تــا  دهیــد  فرصــت 

عبور از دعواهای زن و شوهری
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توجه بیشتر به مطالبات مؤسسات 
قرآنی می شود

رئیــس اتحادیــه تشــکل های قــرآن و عتــرت اســتان 
ــز  ــم مراک ــه مدغ ــکیل اتحادی ــت: تش ــان گف اصفه
ــی  ــت فعالیت هــای قرآن ــود کیفی ــی باعــث بهب قرآن
ــی  ــات قرآن ــات مؤسس ــه مطالب ــتر ب ــه بیش و توج

می شــود.
ــکل های  ــه تش ــس اتحادی ــی، رئی ــعود ابوطالب مس
قــرآن و عتــرت اســتان اصفهــان، اظهــار کــرد: 
فعالیت هــای  در حــوزه  در چنــد ســال گذشــته 
ــی  ــی ـ مردم ــات قرآن ــه مؤسس ــی، دو اتحادی قرآن
و تشــکل های قــرآن و عتــرت فعــال بوده انــد و 
بــا توجــه بــه اینکــه هیــچ گــروه و صنفــی در کشــور 
ــث  ــر باع ــن ام ــت، همی ــه نیس ــب دو اتحادی صاح

ــود. ــده ب ــی ش ــات و ایرادات ــروز اختالف ب
وی بــا بیــان اینکــه وجــود دو اتحادیــه ســبب 
اختــالف میــان آن هــا شــده بــود، افــزود: تعارضاتــی 
ــا مراکــز و نهادهــای مختلــف  درخصــوص تعامــل ب
و نیــز اختالفاتــی دربــاره بودجــه میــان دو اتحادیــه 
ــی  ــای قرآن ــأن فعالیت ه ــه در ش ــت ک ــود داش وج

ــود. نب
ــل  ــه عم ــای ب ــا پیگیری ه ــه داد: ب ــی ادام ابوطالب
آمــده، ادغــام دو اتحادیــه صــورت گرفــت کــه اتفــاق 
مبارکــی اســت و قطعــا ادغــام ایــن دو باعــث اتحــاد 
بیشــتر، بهبــود کیفیــت برنامه هــای قرآنــی و توجــه 
بیشــتر بــه مطالبــات بحــق مؤسســات قرآنــی 

خواهــد شــد.
ــع  ــد ســال گذشــته موان ــرد: طــی چن ــه ک وی اضاف
اتحادیــه وجــود  دو  ادغــام  زیــادی درخصــوص 
ــن  ــه خوشــبختانه برطــرف شــد و در اولی داشــت ک
ــته در  ــه گذش ــنبه هفت ــه پنجش ــی ک ــع عموم مجم
ــز  ــتانی نی ــنامه اس ــد، اساس ــکیل ش ــان تش اصفه

ــت. ــرار گرف ــب ق ــورد تصوی م
عتــرت  و  قــرآن  تشــکل های  اتحادیــه  رئیــس 
ــام  ــوص ادغ ــرد: درخص ــان ک ــان بی ــتان اصفه اس
ــوزه  ــکالت ح ــا مش ــدارد؛ ام ــود ن ــی وج ــر مانع دیگ
فعالیت هــای قرآنــی کمــاکان بــه قــوت خــود باقــی 
ــم  ــا ادغــام اتحادیه هــا بتوانی ــد اســت ب ــوده و امی ب

ــم. ــق آیی ــن مشــکالت فائ ــر ای ب
وی تصریــح کــرد: مســئوالن دولتــی توجــه بیشــتری 
قرآنــی  مؤسســات  و  قرآنــی  فعالیت هــای  بــه 
مردمــی کــه مظلومانــه و بــا روحیــه جهــادی در حــال 
ــه کار  ــت ســختی ب ــا نهای ــوده و ب ــت ب انجــام خدم

ــند. ــته باش ــد، داش ــه می دهن ــود ادام خ
ابوطالبــی افــزود: بیشــتر مؤسســات قرآنــی در 
مکان هــای اســتیجاری فعالیــت می کننــد و در رابطــه 
بــا اســتخدام نیــرو، بیمــه و مالیــات مشــکالت 
ــه  ــمندیم توج ــئوالن خواهش ــد. از مس ــادی دارن زی
بیشــتری بــه ایــن مؤسســات داشــته باشــند، 
بودجــه الزم و کافــی بــرای آن هــا اختصــاص دهنــد و 
قدرشــناس مســئوالن مؤسســات قرآنــی باشــند کــه 
بــا روحیــه جهــادی در حــال خدمــت هســتند. ایکنــا

گردشگری
روستای آورگان

 موقعیت جغرافیایی روستای آورگان
ــی  ــش بلداج ــع بخ ــای آورگان از تواب ــتای زیب روس
ــی ۵۰  ــات جغرافیای ــا مختص ــن ب ــتان بروج شهرس
درجــه و ۵۶ دقیقــه طــول شــرقی و ۳۱ درجــه و ۵۳ 
ــوب  ــری جن ــمالی، در ۱۲ کیلومت ــرض ش ــه ع دقیق
غربــی بلداجــی و در ۴۰ کیلومتــری شــهر بروجــن و 
در فاصلــه ۱۰۰ کیلومتــری از شــهرکرد، مرکــز اســتان 

چهارمحــال و بختیــاری قــرار دارد.
ــر  ــا ۱۹۰۰ مت ــطح دری ــتای آورگان از س ــاع روس ارتف
و آب و هــوای آن در بهــار و تابســتان معتــدل و در 

زمســتان ســرد اســت.
 وجه تسمیه روستای آورگان

ایــن روســتا ابتــدا اورگــون بــوده و بعــد آورگان 
شــده اســت. برخــی می گوینــد افــرادی از فرادنبــه، 
ناغــان، هلوســعد، قمبــوان، دزک، تــرک لرلــی و 
بختیــاری بــه ایــن محــل آمده انــد و در ایــن محــل 
ــی  ــد؛ آورگان یعن ــد، زندگــی کردن کــه خوانیــن بودن

ــده اند. ــه آورده ش ــانی ک کس
 جاذبه های گردشگری

آورگان، یکــی از روســتاهای قدیمــی و تاریخــی 
اســتان اســت. ایــن روســتا از گذشــته های دور 

ــت. ــوده اس ــانی ب ــع انس ــتقرار جوام ــل اس مح
شــکل گیری هســته اولیــه روســتای آورگان بــه 
بیــش از ۲۵۰ ســال می رســد. آرامــگاه امامــزاده 
ــر قدمــت  ــن روســتا تأکیــدی ب ــی در ای ــاس عل عب

ــت. ــی آن اس تاریخ
ــا  ــی بن ــاالب میانکوه ــتا در ت ــه روس ــل آنک ــه دلی ب
ــاغ  ــه ب ــروف ب ــم آب مع ــمه عظی ــده و سرچش ش
ــل آب  ــاق مح ــذرد، اط ــتا می گ ــار روس آورگان از کن

در آن بی مــورد نیســت.
دامنــه  در  اســتقرار  دلیــل  بــه  آورگان  روســتای 
کوهســتان و برخــورداری از اقلیــم معتــدل، در بهــار و 
تابســتان دارای چشــم اندازهای زیبــا و آب و هــوای 

ــوب اســت. مطل
باغ هــای انبــوه و گســترده و درختــان انگــور، بــادام، 
ــه  ــی ب ــوه خاص ــا جل ــر میوه ه ــواع دیگ ــردو و ان گ

روســتای آورگان بخشــیده اند.
ــادام و  ــردو و ب ــیب، گ ــان س ــا درخت ــان ب ــاغ خ ب
باغ هــای  از  یکــی  گوناگــون،  میوه هــای  دیگــر 

بســیار زیبــای روســتای آورگان اســت.
ایــن  کریم خانــی  گــردوی  کهنســال  درختــان 
ــه اســت  روســتا، از یادگارهــای دوره حکومــت زندی
ــی  ــی و فرهنگ ــی، تاریخ ــای طبیع و دارای ارزش ه
ــای                    ــر جاذبه ه ــیاه از دیگ ــگ س ــا تن ــت. دره ی اس

روستاســت.
ایــن دره یکــی از تفرجگاه هــای زیبــا و جالــب 
توجــه روســتای آورگان و اســتان چهارمحــال و 

گردشــگری  اســت.  بختیــاری 

حجت االســالم پویــا بــا بیــان اینکــه تفاســیر 
معاصــر، ســنتی نوشــته می شــوند و بــه 
ــد  ــه ندارن ــه توج ــات زمان ــبهات و مقتضی ش
ــه  ــرد: همان گون ــار ک ــتند، اظه ــه روز نیس و ب
ــود  ــای خ ــا)ع( در گفت وگوه ــام رض ــه ام ک
در حضــور مامــون اســتدالل عقلــی می کننــد 
ــه  ــد مفضــل ب ــام صــادق)ع( در توحی ــا ام ی
اســتدالل عقالنــی توصیــه می کننــد، مــا نیــز 
ــی از مباحــث  ــه ســوی تفســیر عقالن ــد ب بای

ــم. ــی بروی دین
ــا،  ــن پوی ــلمین حس ــالم و المس حجت االس
امــام  عضــو هیئــت  علمــی پژوهشــکده 
خمینــی)ره( و انقــالب اســالمی، در پاســخ به 
ایــن پرســش کــه ضــرورت تفاســیر جدید در 
ــه اینکــه قــرآن  ــا توجــه ب چیســت، گفــت: ب
ــت  ــه اس ــاب جاودان ــه کت ــت ک ــی اس  مدع
و بــرای همــه زمان هــا و مکان هاســت و 
پیامبــر اســالم)ص( پیامبــر خاتــم هســتند، 
ــه  ــخگوی هم ــد پاس ــرآن بای ــده ق علی القاع
و  عصر هــا  زمان هــا،  همــه  در  مســائل 

باشــد.  نســل ها 
در روایــات مــا نیــز آمــده کــه دســت کم بایــد 
ــک  ــار، ی ــک ب ــا پنجــاه ســال ی ــرن ی ــر ق ه

تفســیر جدیــد بــر قــرآن نوشــته شــود.
 ضرورت تفاسیر جدید

پویــا ادامــه داد: همچنیــن می بینیــم کــه 

قــرآن تنهــا کتابــی اســت کــه بــه ادعــای همه 
غیرمســلمان،  و  مســلمان  قرآن شناســان 
بیشــترین شــرح، ترجمــه، تفســیر و تبیین از 

ــت. ــده اس آن ش
 بــه لحــاظ اینکــه زمــان و مقتضیــات زمــان 
رو بــه پیشــرفت بــوده و مــدام در حــال تغییر 
ــت  ــی اس ــت، طبیع ــوآوری اس ــول و ن و تح
ــه  ــوط ب کــه در بســیاری از مســائلی کــه مرب
ــاب  ــود، کت ــادی می ش ــی و اعتق ــی دین مبان

آســمانی بایــد پاســخگو باشــد. 
وی تصریــح کــرد: در کنــار قــرآن مــا تــورات و 
ــان  ــه در دســت یهودی ــم ک ــل را می بینی انجی
ایــن  بــه  هرگــز  و  اســت  مســیحیان  و 
ــوان  ــه عن ــن ب ــی نشــده و دی مســائل توجه
ــده شــده اســت؛  ــک مســئله شــخصی دی ی
در حالــی کــه قــرآن مدعــی اســت کــه دیــن 
یــک مســئله شــخصی نبــوده و جهانی اســت 
و بــرای مــردم نــازل شــده کــه همــه مــردم را 
ــود.  ــامل می ش ــت ش ــان و قیام ــا آخرالزم ت
بنابرایــن بایــد قــرآن پاســخگو باشــد؛ در 
ــگاه  ــر ن ــرآن را اگ ــر ق ــه ظاه ــه ب ــی ک حال
و  آیــات، کلمــات  می بینیــم کــه  کنیــم، 
حــروف قــرآن تغییــری پیــدا نمی کنــد. 
امــام  عضــو هیئــت  علمــی پژوهشــکده 
افــزود:  اســالمی  انقــالب  و  خمینــی)ره( 
ــرآن  ــی ق ــن الزمــه شــمول همــه زمان بنابرای

ایــن اســت کــه تفســیر جدیــدی در هــر 
عصــری بــه عنــوان تفســیر عصــری بــر 
ــود و  ــته ش ــود نوش ــای موج ــاس نیازه اس
ــه  ــد؛ چنانچ ــردم باش ــخگوی م ــد پاس بتوان
در طــول همیــن قرونــی کــه از نــزول قــرآن 
ــته  ــی نوش ــیار فراوان ــیر بس ــذرد، تفاس می گ
شــده کــه گاه ممکــن اســت برخــی از آن هــا 
در  هرچنــد  باشــد.  شــده  هــم  منســوخ 
ــد  ــازه، جدی ــو، ت ــی ن ــان حرف ــان خودش زم
و پاســخگوی بــه نیازهــای مــردم بــوده، 
امــا طبیعــی اســت کــه در عصــر جدیــد کــه 
نیازهــای مــردم عــوض شــده، شــاید خیلــی 
کارآمــد نباشــند. الزمــه جاودانــه بــودن و 
ــا  ــا و مکان ه ــه زمان ه ــه هم ــخگویی ب پاس

ــت.  ــد اس ــیر جدی تفاس
 لوازم تفاسیر جدید

ــه ایــن پرســش کــه مفســر  وی در پاســخ ب
ــه  ــد چ ــیری روزآم ــه تفس ــیدن ب ــرای رس ب
کارهایــی بایــد انجــام دهــد و چــه مطالعاتــی 
بایــد داشــته باشــد، گفــت: ایــن ســوال 
ــه  ــت اینک ــه جه ــت؛ ب ــب اس ــیار مناس بس
ــنتی  ــه و س ــای اولی ــر نیازه ــای مفس نیازه
اســت کــه آن هــا را همــه مفســران بــه اتفــاق 
قبــول دارنــد و بایــد تامیــن کننــد کــه عمومــا 
در کتــب مختلــف، وقتــی شــرایط تفســیر و 
ــه  ــت ک ــده اس ــود، آم ــه می ش ــر گفت مفس

ــخ و ... را  ــرب، تاری ــات ع ــد ادبی ــر بای مفس
بدانــد کــه مربــوط بــه فهمیــدن متــن اســت. 
پویــا تصریــح کــرد: آنچــه مربــوط بــه ســوال 
ــا الزم  ــه این ه ــه هم ــن اســت ک می شــود ای

اســت، امــا کافــی نیســت. 
ــن  ــا ای ــت؛ ام ــرآن الزم اس ــزول ق ــأن ن ش
ــکان و  ــان و م ــا زم ــزول ب ــأن ن ــق ش تطبی
جهــان معاصــر اســت کــه نیــاز بــه شــناخت 
جهــان معاصــر دارد و مفســر بایــد شــبهات، 
ــه  ــی را ک ــائل روز و نیازهای ــکالت و مس مش
بشــر امــروز دارد، بشناســد و همــه آنچــه 
ــد  ــم گفته ان ــت ه ــد و درس ــران گفته ان مفس

ــد.  ــد بدان را بای
امــام  عضــو هیئــت  علمــی پژوهشــکده 
ــالمی بــا بیــان  ــالب اس خمینــی)ره( و انق
ــوخ و ...  ــرآن،  ناســخ و منس ــوم ق ــه عل اینک
چیزهایــی اســت کــه بــه صــورت طبیعــی هــر 

ــه  ــت: مفســری ک ــد، گف ــد بدان مفســری بای
ــه و انســان در عصــر  ــاز جامع ــد نی می خواه
خــود را پاســخ دهــد، عــالوه بــر همــه این هــا 
طبیعــی اســت کــه بایــد حضــور میدانــی در 
عصــر خــود داشــته باشــد و بتوانــد شــبهات را 

ــد و پاســخگو باشــد.  درک و بررســی کن
ــد و  ــیر می زن ــه تفس ــت ب ــر دس ــر اگ مفس
ــد  ــان باش ــق زم ــد مطاب ــد بای ــه می کن ترجم

ــم باشــد.  ــه شــبهات ه ــه پاســخگوی ب ک
 تفاسیر جدید روزآمد نیستند

ــا  ــه ب ــش ک ــن پرس ــه ای ــخ ب ــا در پاس پوی
ــی  ــیر قرآن ــه تفاس ــم ب ــوع ک ــه رج ــه ب توج
ــه روز اســت، گفــت:  ــد ب ــدر تفاســیر جدی چق
ــان  ــه گم ــه ب ــم ک ــد عــرض کن متاســفانه بای
مــن بــه ایــن نکتــه کمتــر توجــه شــده 
و تفاســیر خیلــی ســنتی نوشــته شــده                     

اســت. ایرنــا

عضو هیئت  علمی پژوهشکده امام خمینی)ره( و انقالب اسالمی:

تفاسیر معاصر قرآن به روز نیستند

ــزد گفــت:  ــرق اســتان ی ــروی ب ــع نی ــر عامــل شــرکت توزی مدی
عنــوان  بــه  خواهــر  طــالب  به ویــژه  طــالب،  و  روحانیــون 
ــاجد  ــود در مس ــخنرانی های خ ــا س ــذار ب ــخصیت های تاثیرگ ش
و تریبون هــای مختلــف نقــش موثــری در انتقــال مفاهیــم 

ــد. ــرف دارن ــت مص مدیری
 محمدرضــا صحتــی، مدیــر عامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق 
ــه  ــر مدرس ــالب خواه ــع ط ــروز در جم ــح دی ــزد، صب ــتان ی اس
ــودن  ــدود ب ــت، مح ــد جمعی ــزد رش ــه)س( ی ــه معصومی علمی
ــه  ــه را ب ــر در جامع ــش وســایل انرژی ب ــع ســوختی و افزای مناب

ــرد. ــف ک ــی توصی ــه کنون ــزرگ جامع ــش ب ــوان چال عن
عنــوان  بــه  و طــالب خواهــر  روحانیــون  کــرد:  اظهــار  وی 
شــخصیت های تاثیرگــذار بــر مــردم بــا ســخنرانی های خــود در 
مســاجد، هیئت هــا و تریبون هــای مختلــف می تواننــد مفاهیــم 

ــد. ــال دهن ــردم انتق ــه م ــت مصــرف را ب مدیری
ــی  ــی از ارکان اقتصــاد مقاومت ــت مصــرف را یک ــی مدیری صحت
برشــمرد و گفــت: انتقــال مفاهیــم مدیریــت مصــرف و مصادیــق 
اســراف و صرفه جویــی بــا اســتفاده از آیــات، روایــات و احادیــث، 

یکــی از شــیوه های کاربــردی در آگاه ســازی مــردم اســت.
ایــن مســئول در صنعــت بــرق تاکیــد کــرد: بــرای نهادینــه کــردن 
ــد اطالع رســانی و  ــرژی، نیازمن ــگ بهینه ســازی مصــرف ان فرهن
ــه  ــری جامع ــران فک ــات و رهب ــه جماع ــه کمــک ائم ــوزش ب آم

هســتیم.
ــش  ــرم و کاه ــول گ ــرف در فص ــزان مص ــش می ــی افزای صحت
ــروز  ــزود: ام ــد و اف ــاد آور ش ــور را ی ــای کش ــی نیروگاه ه بازده
الگوســازی بــرای مصــرف یــک ضــرورت اســت و اشــاعه مفاهیم 

ــژه ای دارد. ایکنــا ــت وی ــردم، اهمی ــن م آن در بی

ــت:  ــان گف ــتان کرم ــالمی اس ــات اس ــر کل تبلیغ مدی
ــد  ــی می توانن ــوزوی و تبلیغ ــازمان های ح ــا و س نهاده
ــه ســوی ظرفیت ســازی هرچــه  ــا همــت و پشــتکار ب ب
ــد. ــغ برون ــرای جــذب طــالب در عرصــه تبلی بیشــتر ب

ــالمی  ــات اس ــر کل تبلیغ ــی، مدی ــالم جالل  حجت االس
ــا مدیــر  کرمــان، دیــروز دوشــنبه ۱۶ مــرداد در دیــدار ب
حــوزه علمیــه ایــن اســتان گفــت: بــا توجــه بــه 
فعالیت هــای خــوب حــوزه علمیــه و اداره  کل ســازمان 
تبلیغــات اســالمی، تعامــل بیــن ایــن دو نهــاد فرهنگــی 

ــد. ــد ش ــترده تر خواه گس
حجت االســالم جاللــی در دیــدار بــا حجت االســالم 
هللا وردی و معاونــان حــوزه علمیــه کرمــان، گزارشــی 
ــه  ــات اســالمی ب ــت رســیدگی ســازمان تبلیغ از وضعی

امــور مبّلغــان و روحانیــون اعزامــی بــه مناطــق محــروم 
ــه کــرد. ارائ

وی ضمــن ابــراز خرســندی از تعامــالت بیــن ســازمان 
ــون  ــه از گذشــته تاکن تبلیغــات اســالمی و حــوزه علمی
افــزود: ســازمان تبلیغــات اســالمی همــواره در تــالش 
علمیــه  حوزه هــای  پرورش یافتــگان  از  کــه  اســت 
اســتفاده و مبّلغــان دینــی را بــه مناطــق شــهری و 

ــد. ــزام کن ــور اع ــتایی کش روس
مدیــر کل تبلیغــات اســالمی اســتان کرمــان بیــان کــرد: 
ــد  ــی می توانن ــوزوی و تبلیغ ــازمان های ح ــا و س نهاده
ــه ســوی ظرفیت ســازی هرچــه  ــا همــت و پشــتکار ب ب
ــد.  ــغ برون ــرای جــذب طــالب در عرصــه تبلی بیشــتر ب

کرمــان ســازمان تبلیغــات اســامی اســتان 

 طالب نقش مؤثری در انتقال مفاهیم 
مدیریت مصرف دارند

تعامل بین سازمان تبلیغات اسالمی و حوزه علمیه 
گسترده تر خواهد شد

دادنامه 
کالســه پرونــده :۹۵۰7۹۲ شــماره دادنامــه 
رســیدگی  مرجــع   ۹۶۰۹۹7۶7۹۴8۰۰۴88
شــعبه ۱8 شــورای حــل اختــالف اصفهــان 
ــژاد  ــی  ن ــا زحاج ــد رض ــای حمی ــان آق خواه
ــزرگ  ــازار ب ــام ب ــدان ام ــان می ــانی  اصفه نش
چهــار راه دروازه اشــرف مغــازه یــزدی  خوانــده 
مجهــول  نشــانی  آقایــی  مســعود  آقــای 
المــکان خواســته مطالبــه گردشــکار بــا عنایــت 
بــه محتویــات پرونــده و اخــذ نظریــه مشــورتی 
ــم  ــالم خت ــن اع ــورا ضم ــرم ش ــای محت اعض
رســیدگی بــا اســتعانت  از خداونــد متعــال بــه 
شــرح آتــی مبــادرت بــه صــدور رای می نمایــد 
ــت  ــوص دادخواس ــورا  در خص ــی ش رای قاض
ــت  ــه طرفی ــژاد ب ــی ن ــا زحاج ــای حمیدرض آق
خواســته  بــه  آقایــی  مســعود  آقــای 
مطالبــه8۴/۵۰۰۰/۰۰۰ ریــال و جــه ۴ فقــره 
چــک بــه شــماره های۱- 8۹۳۹۰8 -۹۵/7/۳۱ 
-8۹۳۹۰۶  -۳  ۹۵/۶/۱۵-  8۹۳۹۰7-۲

عهــده   ۹۵/8/۳۱-  8۹۲۹۰۹  -۴  ۹۵/۶/۳۱
بانــک مســکن بــه انضمــام خســارات دادرســی 
و تاخیــر تادیــه بــا توجــه بــه دادخواســت 
تقدیمــی و مالحظــه اصــول مســتندات  دعــوی  
و اینکــه خوانــده بــا ابــالغ قانونــی و نشــر آگهی 
وقــت و انتظــار کافــی در جلســه شــورا حاضــر 
نشــده و در قبــال دعــوی و مســتندات ابــرازی 
خواهــان  ایــران و تکذیبــی بــه عمــل نیــاورده 
ــرازی نیــز حکایــت از اشــتغال  و مســتندات اب
ذهنــی خوانــده بــه  خواهــان را حکایــت مــی 
کنــد علــی هــذا  ضمــن ثابــت دانســتن دعــوی 
بــه اســتناد مــواد ۱۹8، ۵۱۹  و ۵۲۲ قانــون 
آییــن دادرســی مدنــی و مــواد ۳۱۵ ،۳۱۰، ۳۰۹ 
ــت  ــه محکومی ــارت ب ــون تج ، ۳۰7، ۲۴۹  قان
ــار   ــغ هشــتاد و چه ــه پرداخــت مبل ــده ب خوان
میلیــون و پانصــد هــزار ریــال بــه عنــوان 
اصــل خواســته و پرداخــت۳/۲۳۲/۵۰۰  ریــال 
ــت  ــه پرداخ ــی ب ــارت دادرس ــوان خس ــه عن ب
ــخ سررســید  ــه از تاری ــر و تادی خســارات تاخی
چکهــا  لغایــت زمــان وصــول و ایصــال آن  
ــزی در حــق  ــک مرک ــرخ شــاخص بان ــق ن طب
رای   . می گــردد  اعــالم  صــادرو  خواهــان 
ــالغ  ــس از اب ــی و ظــرف ۲۰ روز پ صــادره غیاب
ــود.  ــل واخواهــی در ایــن شــعبه خواهــد ب قاب
شــماره :۱۳۱۲7/م الــف قاضــی شــعبه ۱8 

شــورای حــل اختــالف اصفهــان 

دادنامه  
کالســه پرونــده ۱۱8۶/۹۴ و ۲۵/۹۵ شــماره 
دادنامــه ۱۲۰7 مــورخ ۹۵/۱۱/۲۵ و ۱۲۰8 مــورخ 
۹۵/۱۱/۲۵  تاریــخ رســیدگی۹۵/۶/۱۴  مرجــع 
ــالف  ــل اخت ــورای ح ــعبه ۲۳ ش ــیدگی ش رس
اصفهــان واخواهــان و جالــب ثالــث بهــروز 
اصفهــان  نشــانی  افشــاری  مــرادی ســیاه 
ســه راه نیــرو کارخانــه ی ســه ســتاره وا 
ــاران نشــانی اصفهــان  ــده مجیــد جب خوان

اول صنایــع ســنگ  بعثــت کیلومتــر  بلــوار 
ــا  ــی کی ــی غالم ــث مرتض ــوب ثال ــن  مجل نگی
رانندگی هاتــف  آموزشــگاه  اصفهــان  نشــانی 
ــبت  ــی نس ــته واخواه ــجاد  خواس ــان س خیاب
بــه دادنامــه 8۴۱ مــورخ ۹۳/۱۰/۲7 شــعبه 
۲۳ شــورا و جلــب ثالــث کالســه ۱۱8۶/۹۴ 
مطروحــه در شــعبه ۲۳ شوراگردشــکار پــس از 
ارجــاع پرونــده بــه ایــن شــعبه و ثبــت آن بــه 
کالســه فــوق و طــی تشــریفات قانونــی و اخــذ  
ــم  ــورا خت ــی ش ــا قاض ــورتی  اعض ــه مش نظری
رســیدگی را اعــالم و بــه شــرح ذیــل مبــادرت 
ــورا ــی ش ــد رای قاض ــدور رأی می نمای ــه ص ب

ــرادی ســیاه  ــروز م ــث به ــب ثال واخــواه و جال
افشــاری بــه طرفیــت واخوانــده مجیــد جبــاران 
ــی  نســبت  ــه خواســته واخواه دادخواســتی ب
بــه دادنامــه 8۴۱ مــورخ ۹۳/۱۰/۲7 صــادره  
شــعبه ۲۳ شــورا مطــرح واحضــار  مــی دارد کــه 
در ســال 8۳ و جــه چــک را بــه آقــای مرتضــی 
ــم  ــه رس ــک  ب ــه ام  و چ ــا پرداخت ــی کی غالم
ضمانــت نــزد ایشــان بــوده و رســیده و مــدارک 
دال برتســویه  حســاب دارد  و تقاضــای جلــب 
ثالــث می نمایــم جالــب ثالــث بهــروز مــرادی 
ســیاه افشــاری  بــه طرفیــت مجــروب  ثالــث 
مرتضــی غالمــی کیــا دادخواســتی بــه خواســته 
جلــب ثالــث در پرونــده ۱۱8۶/۹۴ مطروحــه  در 
شــعبه ۲۳ شــورا مطــرح و اظهــار مــی دارد کــه 
چــک مصــوف  به رســم ضمانــت  نــزد مجروب 
ثالــث بــوده علــی رغــم تســویه  حســاب آن را 
بــه واخوانــده خواهان)اصلــی ( واگــذار نمــوده 
ــا  وتقاضــای اســتماع شــهادت شــهود و دارم ب
ــتندات  ــده و مس ــات پرون ــه محتوی ــت ب عنای
و  واخواهــی  الیحــه  مالحظــه ای  و  ابــرازی 
ــه  ــورت جلس ــرح ص ــه ش ــواه ب ــارات واخ اظه
مــورخ ۹۵/۱/۱۶ نظــر بــه اینکــه رای واخواســته 
منطبــق بــا  محتویــات پرونــده صحیحــا صــادر  
شــده رای واخواســته عینــا تاییــد مــی گــردد و 
ــه  ــث  نظــر ب ــب ثال ــا تقاضــای جل ــه ب در رابط
اینکــه جالــب ثالــث  در جلســه حضــور نیافتــه 
و شــهود خــود را در جلســه حاضــر نگردیــده و  
ــادر  ــث ق ــب ثال ــح را جال شــورا... اخــذ  توضی
بــه احظــار نظــر در .....  نمــی باشــد وفــق مــاده 
۹۵ قانــون آییــن دادرســی مدنــی قــرار ابتــالء 
دادخواســت جالــب ثالــث صــادر و اعــالم مــی 
گــردد  حکــم صــادره حضــوری و ظــرف ۲۰ روز 
از ابــالغ قابــل تجدیدنظــر خواهــی در دادگاه 

عمومــی اصفهــان میباشــد. 
ــف  قاضــی شــورای حــل  شــماره ۱۲۰7۵/م ال

ــان  ــی اصفه ــالف ۲۳ حــوزه قضائ اخت

دادنامه 
 ۹۶۰۹۹7۰۳۵۱۲۰۰۵۱۳  : دادنامــه  شــماره 
ــده :  ــم :۱۳۹۶/۰۴/۰۱ شــماره پرون ــخ تنظی تاری
۹۵۰۹۹8۰۳۵۱۲۰۰۴8۲ شــماره بایگانــی شــعبه 
:۹۵۰۵۹۱ خواهــان: آقــای ســید ولــی الــه 
ــت  ــا وکال ــول ب ــد سیدعبدالرس ــی فرزن رهنمائ

ــه  ــی ب ــد حیدرعل ــی فرزن ــدی جلیل ــای مه آق
ــش  ــر نب ــان بزرگمه ــان - خیاب ــانی اصفه نش
ــور  ــان ســپهبد قرنــی ســاختمان میــالد ن خیاب
ــای  ــدگان: ۱. آق ــه ســوم واحــد ۳۰۴ خوان طبق
گلنــاز قاســمی فرزنــد نعمــت هللا ۲. آقــای 
امیــر قاســمی فرزنــد نعمــت هللا ۳. آقــای 
 .۴ نعمــت هللا  فرزنــد  قاســمی  ایراندخــت 
ــای  ــدری ۵. اق ــی حی ــن عل ــدس اب ــای اق آق
کیخســرو قاســمی فرزنــد نعمــت هللا ۶. اقــای 
ــه  ــی ب ــت هللا همگ ــد نعم ــمی فرزن ــا قاس مین
نشــانی مجهــول المــکان  خواســته ها: ۱. الــزام 
بــه اخــذ پایــان کار ۲. الــزام بــه تفکیــک ملــک

۳. الــزام بــه تنظیــم ســند رســمی ملــک  
محتویــات  بــه  توجــه  از  دادگاه  گردشــکار: 
پرونــده ختــم دادرســی را اعــالم و بشــرح 
ذیــل مبــادرت بــه انشــاء رأی مــی نمایــد. رای 
ــی  ــای ســید ول ــوی آق دادگاه در خصــوص دع
الــه رهنمائــی بــا وکالــت آقــای مهــدی جلیلــی 
ــینا،  ــر، س ــا امی ــان و خانمه ــت آقای ــه طرفی ب
گلنــاز، ایراندخــت و کیخســرو شــهرت همگــی 
قاســمی و اقــدس ابــن علــی حیــدری مبنــی 
بــر الــزام بــه اخــذ پایــان کار، تفکیــک و انتقــال 
یــک واحــد آپارتمــان بــه نشــانی اصفهــان 
ــان وحیــد کــوی امیرکبیــر کوچــه مهــران  خیاب
پــالک ۱۰ طبقــه اول ) وســط( بــه انضمــام 
پارکینــگ ســقف ســمت چــپ از پــالک ثبتــی 
ــت  ــا عنای ــان ب ــت اصفه ۳۱۲۴/7 بخــش ۵ ثب
بــه مســتندات ابــرازی خواهــان و عــدم حضــور 
ــان  ــته خواه ــدگان دادگاه خواس ــاع خوان و دف
ــتندًا  ــخیص و مس ــت تش ــر صح ــول ب را محم
بــه مــواد ۲۱۹ و ۲۲۰ قانــون مدنــی حکــم 
ــال  ــک و انتق ــه تفکی ــدگان ب ــزام خوان ــه ال ب
پارکینــگ  انضمــام  بــه  آپارتمــان موصــوف 
متعلقــه و قدرالســهم از مشــاعات در قبــال 
ــزان -  ــه می ــه ب ــن معامل ــه ثم ــت تتم دریاف
/۱۲8۰۰۰۰ ریــال در حــق خواهــان محکــوم مــی 
ــخ  ــب پاس ــه حس ــه آنچ ــه ب ــا توج ــد و ب نمای
اســتعالم واصلــه از شــهرداری ایــن ســاختمان 
شــماره  ســاختمان  پایــان  گواهــی  دارای 
ــذا  ــد ل ــورخ ۹۵/7/۲8 میباش ۵/۹۵/۱۵۰۳۱ م
دادگاه دعــوی خواهــان مبنــی بــر اخــذ پایــان 
کار را ســالبه بــه انتفــاء موضــوع دانســته و 
ــن  ــون آیی ــاده 8۴ قان ــد 7 م ــه بن ــتندًا ب مس
دادرســی مدنــی قــرار رد دعــوی خواهــان 
را صــادر و اعــالم مــی نمایــد. رأی صــادره 
غیابــی و ظــرف بیســت روز پــس از ابــالغ 
قابــل واخواهــی در ایــن دادگاه و ظــرف بیســت 
دادگاه  در  تجدیدنظــر  قابــل  ازآن  پــس  روز 
ــد. ف/ ــی باش ــان م ــتان اصفه ــر اس تجدیدنظ

شــماره رای اصالحــی :۹۶۰۹۹7۰۳۵۱۲۰۰۶۴۵ 
ــده  ــم :۱۳۹۶/۰۴/۲۵ شــماره پرون ــخ تنظی تاری
:۹۵۰۹۹8۰۳۵۱۲۰۰۴8۲ شــماره بایگانــی شــعبه 
:۹۵۰۵۹۱  خواهــان: آقــای ســید ولــی الــه 
ــت  ــا وکال ــول ب ــد سیدعبدالرس ــی فرزن رهنمائ
ــه  ــی ب ــد حیدرعل ــی فرزن ــدی جلیل ــای مه آق

ــش  ــر نب ــان بزرگمه ــان - خیاب ــانی اصفه نش
ــور  ــان ســپهبد قرنــی ســاختمان میــالد ن خیاب
طبقــه ســوم واحــد ۳۰۴ خواندگان:۱.آقــای 
 .۲ هللا  نعمــت  فرزنــد  قاســمی  ایراندخــت 
ــت هللا  ــد نعم ــمی فرزن ــرو قاس ــای کیخس آق
ــد نعمــت هللا ۴.  ۳. آقــای امیــر قاســمی فرزن
ــای  ــدری ۵. آق ــی حی ــن عل ــدس ای ــای اق آق
ــه  ــی ب ــت هللا همگ ــد نعم ــمی فرزن ــا قاس مین
تصحیحــی  رای  المــکان   مجهــول  نشــانی 
نظــر بــه ایــن کــه در دادنامــه شــماره ۹۶-۵۱۳ 
ــم و اشــتباه در  ــر ســهو قل ــورخ ۹۶/۴/۱ براث م
ــاده  ــرای م ــذا در اج ــتباه رخ داده ل ــپ اش تای
۳۰8 قانــون اییــن دادرســی مدنــی ســطور اول 
ــردد.  ــی گ ــالح م ــر اص ــرح زی ــه ش ــم ب و شش
ــه  ــف دوم از ســینا ب ــده ردی در ســطر اول خوان
ــال  ــدد ۱۲8۰۰۰۰ ری ــم ع ــطر شش ــا و در س مین
ــردد.  ــی گ ــالح م ــال اص ــه ۱/۲8۰/۰۰۰/۰۰۰ ری ب
ارایــه رونوشــت رای اصلــی بــدون دادنامــه 
تصحیحــی ممنــوع مــی باشــد رای صــادره بــه 
ــت روز  ــرف بیس ــی و ظ ــی غیاب ــع رای اصل تب
ــن دادگاه  ــل واخواهــی در ای ــالغ قاب پــس از اب
و ظــرف بیســت روز پــس از آن قابــل تجدیــد 
ــان  ــتان اصفه ــر اس ــد نظ ــر در دادگاه تجدی نظ

ــی باشــد. م
شــعبه  رئیــس  الــف   :۱۴۱7۳/م  شــماره 
دوازدهــم حقوقــی اصفهــان جعفــر زمانــی 

آگهی ابالغ 
 ۹۶۱۰۱۰۶8۳۶۲۰۲888  : ابالغنامــه  شــماره 
 ۹۳۰۹۹8۰۳۵۱7۰۱۴۱۲  : پرونــده  شــماره 
تاریــخ   ۹۶۰۳۱۰: شــعبه  بایگانــی  شــماره 
آگهی هــای  پیــرو    ۱۳۹۶/۰۴/۱۲: تنظیــم 
ــوم  ــه محک ــیله ب ــد بدینوس ــره در جرای منتش
علیــه آقــای محمدرضــا راشــدیان کــه مجهــول 
ــون  ــردد چ ــی گ ــالغ م ــد اب ــی باش ــکان م الم
ــق دادنامــه شــماره ۹۳۰۹۹7۰۳۵۱7۰۲۲۹۳  وف
ــان  ــواده اصفه ــعبه ۲ دادگاه خان ــادره از ش ص
ــماره ۹۳۱۶۰8 ح / ۱7 )۹۶۰۳۱۰  ــده ش در پرون
خ/۲ (  محکــوم بــه پرداخــت ۱ - هدیــه یــک 
ــال ۲-  ــزار ری ــاه ه ــد پنج ــد کالم هللا مجی جل
ــال  ــی مثق ــال ۳- س ــنه ۲۶۲/۵ ری ــر الس مه
طــال ۴- پنــج عــدد ســکه بهــار ازادی ۵- 
مبلــغ ۲۶7۶۴۳۴78 ریــال بابــت وجــوه نقــد 
ــی از  ــاخص اعالم ــاس ش ــر اس ــه ب ــه ک مهری
ــرخ روز محاســبه  ــه ن ــک مرکــزی ب ســوی بان
شــده بابــت اصــل خواســته و مبلــغ 8۰۴7۶۱۲ 
ریــال بابــت هزینــه دادرســی در حــق محکــوم 
ــغ  ــت مبل ــاب و پرداخ ــه زهت ــم پروان ــه خان ل
۱۳/۴۱۲/۶87 ریــال  بابــت حــق االجــرا در 
ــذا  ــد ایدل ــت محکــوم گردی ــدوق دول حــق صن
ظــرف ده روز از انتشــار ایــن آگهــی مهلــت 
داریــد نســبت بــه اجــرای مفــاد اجرائیــه 
اقــدام نماییــد در غیــر اینصــورت دایــره اجــرای 
ــول  ــه وص ــبت ب ــررات نس ــق مق ــکام طب اح
مطالبــات باهزینــه اجرایــی اقــدام خواهــد 

ــود. نم
شماره :۱۴۱۵۹/ م الف 

ــعبه ۲ دادگاه  ــی ش ــر دادگاه حقوق ــر دفت مدی
ــی ــان – عبداله ــتان اصفه ــواده شهرس خان

دادنامه 
 ۹۶۰۹۹7۰۳۵۴۵۰۰7۰8: دادنامــه  شــماره 
ــده  ــماره پرون ــم :۱۳۹۶/۰۵/۰۴ ش ــخ تنظی تاری
:۹۵۰۹۹8۰۳۶۶۱۰۲۱۳۶ شــماره بایگانــی شــعبه 
:۹۶۰۱8۴ شــاکی : آقــای عبــاس شــاهنگی  
فرزنــد علیرضــا بــه نشــانی خ باطــون مســجد 
ــن : ۱.  ــی پ ۳۳ متهمی ــوم ک رضای ۱۴ معص
ــی  ــد جانقل ــم زاده فرزن ــی کری ــای مصطف آق
ــه نشــانی خ غرضــی رســتوران خــان نشــین  ب
ــز  ــد پروی ــم زاده فرزن ــعود کری ــای مس ۲. آق
ــرب  ــام : ض ــکان اته ــول الم ــانی مجه ــه نش ب
و جــرح عمــدی گردشــکار: دادگاه پــس از 
ــیدگی  ــم رس ــده خت ــات پرون ــی محتوی بررس
اعــالم بــه شــرح زیــر مبــادرت بــه صــدور رای 
مــی نمایــد رای دادگاه در خصــوص اتهــام 
آقــای مســعود کریــم زاده فرزنــد پرویــز دایــر 
ــر ایــراد جــرح عمــدی بــه وســیله چاقــو )از  ب
ــت  ــه رضای ــه ب ــا توج ــی ب ــه عموم ــث جنب حی
عبــاس  اولیــه  شــاکی( موضــوع شــکایت 
شــاهنگی دادگاه بــا عنایــت بــه محتویــات 
پرونــده، تحقیقــات انجــام شــده، متــواری 
ــت  ــان جه ــور ایش ــدم حض ــم و ع ــودن مته ب
دفــاع از بــزه انتســابی، شــکایت اولیــه شــاکی، 
کیفرخواســت صــادره و بــرگ پزشــکی قانونــی، 
ــه بــه شــرح  اظهــارات شــاهد مرضیــه مالپروان
ــرز و  ــابی را مح ــزه انتس ــده ب ــه ۹ پرون صفح
ــه مــاده  مســلم دانســته و متهــم را مســتندًا ب
ــل ۳  ــه تحم ــوم ب ــرات محک ــون تعزی ۶۱۴ قان
مــاه حبــس تعزیــری مــی نمایــد. در خصــوص 
ــی  ــد جانقل ــم زاده فرزن ــی کری ــام مصطف اته
دائــر برایــراد جــرح عمــدی بــا چاقــو موضــوع 
شــکایت اولیــه شــاکی فــوق دادگاه بــا عنایــت 
بــه محتویــات پرونــده، تحقیقــات انجــام شــده 
ــکار شــدید متهــم و حاکمیــت اصــل برائــت  ان
فلــذا بزهــی احــراز ننمــوده و مســتندًا بــه 
ــون  ــاده ۴ قان ــی و م ــون اساس ــل ۳7 قان اص
ــون  ــاده ۱۲۰ قان ــری و م ــی کیف ــن دادرس آئی
مجــازات اســالمی رای بــر برائــت متهــم صــادر 
ــردد. رای صــادره در خصــوص  و اعــالم مــی گ
روز   ۲۰ ظــرف  و  بــوده  غیابــی  محکومیــت 
ــن شــعبه  ــل واخواهــی در ای ــالغ قاب ــد از اب بع
و ۲۰ روز بعــد از آن قابــل تجدیدنظرخواهــی 
در خصــوص  و  اســت  تجدیدنظــر  دادگاه  در 
بیســت  ظــرف  و  بــوده  حضــوری  برائــت 
تجدیدنظرخواهــی  قابــل  ابــالغ  از  بعــد  روز 
تجدیدنظــر محتــرم  محاکــم   در 

 است./
شــماره :۱۴۱88/م الــف  دادرس شــعبه ۱۱۹ 
دادگاه کیفــری دو اصفهــان ســید داود میــر 

ــفیعی ش

نظریه کارشناسی 
شــماره  کارشناســی  ابــالغ  بــه  عطــف 
کانــون   ۹۶/۴/۱8 تاریــخ   ۱۵۲/8۹۹۶/۰۰
کارشناســان رســمی دادگســتری اســتان 
ــه پیوســت تصویــر نامــه شــماره  اصفهــان ب
۱8۵۲ ۹۵ تاریــخ ۹۶/۴/۱7شــعبه ۶ شــورای 

حــل اختــالف اصفهــان در خصــوص
موضــوع   ۹۵  ۱8۵۲ کالســه  پرونــده 
قاســم  محمــد  آقــای  خواهــان  دعــوی 
ــرا  ــم زه ــده ســر کار خان ــه خوان ــی علی زارع
عبــاس  اینجانــب  کــه  سادات هاشــمی 
تعییــن  عنــوان کارشــناس  بــه  قدیــری 
گردیــده ام، پــس از مالحظــه ابــالغ و نامــه 
خواهــان  اظهــارات  اســتماع  و  شــورا  ی 
)آقــای محمــد قاســم زارعــی ( و مالحظــه 
ــه  ــه ب ــرازی و مراجع ــدارک اب ــی م و بررس
شــعبه ۶ شــورای حــل اختــالف اصفهــان و 
ــه شــرح زیــر  ــده، مــوارد ب مطالعــه ی پرون
جهــت اســتحضار ارائه میگــردد.  ۱- خوانده، 
ســر کار خانــم زهــرا سادات هاشــمی در 
ــالمی  ــی اس ــبک زندگ ــی س دوره ی آموزش
)تئــوری و عملــی( ثبــت نــام نمــوده و 
۱۳۹۴/۱۲/۱۰در  ۱۳۹۳/7/۵تــا  تاریــخ  از 
دورهــای زمانــی مختلــف از کالس هــای 
ــات  ــز خدم ــی مرک ــبک زندگ ــی س آموزش
ــت  ــوده اس ــتفاده نم ــت اس ــاوره معرف مش
آزمون هــای مربــوط شــرکت کــرده  در  و 
اســت. ۲- مجمــوع کالســهای برگــزاری 
شــده دوره آموزشــی ســبک زندگی اســالمی 
)تئــوری و عملــی( و زیــر مجموعه هــای 
آن در مرکــز خدمــات مشــاوره معرفــت 
-۱۳۹۴/۱۲/۱۰ تــا   ۱۳۹۳/7/۵ تاریــخ  از 
بــوده اســت. ۳- خوانــده،  ۹۴۵ســاعت 
ســر کار خانــم زهــرا سادات هاشــمی در 
ــال  ــغ ۵/۰۰۰/۰۰۰ ری شــهریور مــاه ۱۳۹۳ مبل
بــه عنــوان پیــش هزینــه بــه صــورت علــی 
ــرکت در  ــام و ش ــت ن ــت ثب ــاب جه الحس
ــه  ــی ب ــبک زندگ ــی س ــای آموزش کالس ه
مرکــز خدمــات مشــاوره معرفــت پرداخــت 
ــم  ــده، ســر کار خان نمــوده اســت. ۴- خوان
و  شــرکت  بابــت  سادات هاشــمی  زهــرا 
اســتفاده از کالس هــای آموزشــی یــاد شــده 
در بنــد ۱ غیــر از پرداخــت مبلــغ اولیــه 
بنــد ۳  در  اشــاره شــده  ۵/۰۰۰/۰۰۰ریــال 
هزینــه ی دیگــری پرداخــت ننمــوده اســت 
و تســویه حســاب نکــرده اســت.۵- مرکــز 
خدمــات مشــاوره اجتماعــی و روانشناســی 
ــی (  ــی تربیت ــی تحصیل ــت )تخصص معرف
بــه صاحــب امتیــازی آقــای محمــد  قاســم 
ــه علــت خاتمــه  ــه اظهــار ایشــان ب زارعــی ب
قــرارداد اجــاره و تمدیــد اعتبــار پروانــه 
فعالیــت، در حــال حاضــر تعطیــل  مــی 

ــد.  باش
شماره :۱۴۰8۴/م الف 

شعبه ۶ شورای حل اختالف اصفهان 

رونوشت آگهی حصروراثت
آقــای بشــیر منصــوری  دارای شناســنامه 
شــماره 878۰ بــه شــرح دادخواســت 
بــه کالســه 8۰۵/۹۶ از ایــن شــورا در 
ــوده  ــت نم ــر وراث ــی حص ــت گواه خواس
و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان 
اســمعیل منصــوری  بشناســنامه ۳۶۶۱8 
در تاریــخ ۹۵/۱۲/۹  اقامتــگاه دائمــی 
ــن  ــه حی ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ خــود ب
الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه ۳ 
پســر و یــک همســر   ۱- امیــر منصــوری 
بــه ش ش ۲۱۹۴ نســبت بــا متوفــی 
ــه ش ش  ــوری ب ــی منص ــد ۲- عل فرزن
۱۱۰ نســبت بــا متوفــی فرزنــد ۳- بشــیر 
نســبت   878۰ بــه ش ش  منصــوری 
ــادات  ــرم الس ــد ۴- اک ــی فرزن ــا متوف ب
ــبت  ــه ش ش ۱۲۲۵ نس ــدی ب ــاه زی ش
بــا متوفــی همســر والغیــر اینــک بــا 
ــی درخواســت  انجــام تشــریفات مقدمات
مزبــوررا در یــک مرتبــه آگهــی مــی نمایــد 
تــا هرکســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه 
ــر  ــخ نش ــد از تاری ــزد او باش ــی ن از متوف
ــه  ــاه ب ــک م ــرف ی ــی ظ ــتین آگه نخس
دادگاه تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر 

ــد.  ــد ش خواه
رئیــس  الــف   ۱۴۲۱۹/م   : شــماره 
شــعبه۵۴ شــورای حــل اختــالف اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقــای مجیــد قهرائــی   دارای شناســنامه 
ــت  ــرح دادخواس ــه ش ــماره ۳8۹۲۰ ب ش
بــه کالســه 8۰۲/۹۶ از ایــن شــورا در 
ــوده  ــت نم ــر وراث ــی حص ــت گواه خواس
و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان 
عصمــت شــیخ   بشناســنامه ۵۳۲ در 
تاریــخ ۹۶/۱/۲۲  اقامتــگاه دائمــی خــود 
بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت 
ــه ۳ پســر  آن مرحــوم منحصــر اســت ب
و یــک دختــر ۱- مجیــد قهرائــی بــه ش 
ش ۳8۹۲۰ نســبت بــا متوفــی فرزند ۲- 
ســعید قهرائــی بــه ش ش ۱۵۹7 نســبت 
ــی  ــد قهرائ ــد ۳- حمی ــی فرزن ــا متوف ب
ــی  ــا متوف ــبت ب ــه ش ش ۵۱۴۶۲ نس ب
ــه ش ش  ــی ب ــکوه قهرائ ــد ۴- ش فرزن
ــر   ــد والغی ــی فرزن ــا متوف ۱۱۵۹ نســبت ب
ــی  ــریفات مقدمات ــام تش ــا انج ــک ب این
درخواســت مزبــوررا در یــک مرتبــه آگهــی 
ــی دارد  ــی اعتراض ــا هرکس ــد ت ــی نمای م
یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از 
تاریــخ نشــر نخســتین آگهــی ظــرف یــک 
ــی  ــم دارد واال گواه ــه دادگاه تقدی ــاه ب م

صــادر خواهــد شــد. 
رئیــس  الــف   ۱۴۲۲۰/م   : شــماره 
اختــالف  حــل  شــورای  شــعبه۵۴ 

ن صفهــا ا
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مشــخصات محکــوم علیــه: نــام: ایمــان      نــام 
اقامــت:  محــل  نشــانی  خانوادگــی: کیانــی  
لــه:  محکــوم  مشــخصات  المــکان  مجهــول 
ــو   ــلیمانی دهن ــام خانوادگی:س ــی    ن نام:مرتض
نشــانی محــل اقامت:اصفهــان – خ امــام خمینی 
به:بــه  ولیعصــر مرکــزی  محکــوم  دهنــو خ 
موجــب رای شــماره 95600039 تاریــخ96/1/19 
حــوزه 26  شــورای حــل اختــاف شهرســتان 
اصفهــان کــه قطعیــت یافتــه اســت.محکوم علیــه 
ــه: پرداخــت مبلــغ 150/000/000  محکــوم اســت ب
ــت  ــته و پرداخت ــل خواس ــوان اص ــه عن ــال ب ری
ــه دادرســی  ــت هزین ــال باب ــغ 4/740/000 ری مبل
و پرداخــت خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ ســر 
ــا )95/4/1-101252 50/000/000  ــک ه ــید چ رس
ریــال و 101253 -95/5/1 بــه مبلــغ یکصــد 
میلیــون ریــال ( لغایــت زمــان وصــول آن  طبــق 
ــرخ شــاخص بانــک مرکــزی در حــق محکــوم  ن
لــه و پرداخــت نیــم عشــر حــق االجــرا. مــاده 34 
ــه  ــه ب ــون اجــرای احــکام: همیــن کــه اجرائی قان
محکــوم علیــه ابــاغ شــد، محکــوم علیــه مکلــف 
اســت ظــرف مــدت ده روز مفــاد آن را بــه موقــع 
اجــرا بگــذارد یــا ترتیبــی بــرای پرداخــت محکــوم 
ــرای  ــه اج ــد ک ــی کن ــی معرف ــا مال ــد ی ــه بده ب
حکــم و اســتیفاء محکــوم بــه از آن میســر باشــد 
و در صورتــی کــه خــود را قــادر بــه اجــرای مفــاد 
اجرائیــه ندانــد، بایــد ظــرف مهلــت مزبــور صــورت 
جامــع دارایــی خــود را بــه قســمت اجــرا تســلیم 
کنــد و اگــر مالــی نــدارد، صریحــا اعــام نمایــد.

شــماره14162/ م الــف 
دفتــر شــعبه 26 مجتمــع شــماره یــک  شــورای 

حــل اختــاف شهرســتان اصفهــان

اخطار اجرایی
مشــخصات محکــوم علیــه: نــام: مریــم      نــام 
خانوادگــی: صــدری پــور  نــام پــدر: رضا    نشــانی 
محــل اقامــت: مجهــول المــکان مشــخصات 
محکــوم لــه: نام:علیرضــا    نام خانوادگی:ســرلک  
نــام پــدر : عزیــز ا...  نشــانی محــل اقامــت: 
اصفهــان – خ پرویــن دوم ک 79 بــن 22محکــوم 
ــخ96/2/25  ــه موجــب رای شــماره 195 تاری به:ب
ــتان  ــاف شهرس ــل اخت ــورای ح ــوزه 53  ش ح
اصفهــان کــه قطعیــت یافتــه اســت.محکوم علیــه 
محکــوم اســت به:حضــور در یکــی از دفاتــر اســناد 
رســمی و انتقــال ســند رســمی خــودروی ریــو بــه 
ش شاســی NAS610022B1208448و شــماره 
ــه شــماره پــاک 53-789 و  ــور 1106495  ب موت
35 بــه نــام خواهــان و پرداخــت مبلــغ 585/000 
ریــال بابــت هزینــه دادرســی و 120/000 ریــال 
نشــر آگهــی بانضمــام نیــم عشــر در حــق دولــت.

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

صریحــا اعــام نمایــد.
شماره14156/ م الف 

دفتــر شــعبه 53 مجتمــع شــماره ســه  شــورای 
حــل اختــاف شهرســتان اصفهــان

اخطار اجرایی
ــی       ــید عل ــام: س ــه: ن ــوم علی ــخصات محک مش
نــام خانوادگــی: میــر ســعیدی  نــام پــدر: ســید 
عبــاس  نشــانی محــل اقامــت: مجهــول المــکان 
مشــخصات محکــوم لــه: نام:مظاهــر    نــام 
ــی محمــد   ــدر : عل ــام پ ــور  ن خانوادگی:حســن پ
نشــانی محــل اقامــت: اصفهــان ســه راه ســیمین 
مالکــی  شــهید  ابتــدای کوچــه  جانبــازان  خ 
پ 9 محکــوم به:بــه موجــب رای شــماره 74 
ــاف  ــوزه 31  شــورای حــل اخت تاریخ96/1/29ح
شهرســتان اصفهــان کــه قطعیــت یافتــه اســت.

محکــوم علیــه محکــوم اســت به:پرداخــت مبلــغ 
شــصت و چهــار میلیــون ریــال بابــت اصــل 
ــاد  ــصد و هفت ــون و شش ــک میلی ــته و ی خواس
ــارت  ــی و خس ــه دادرس ــت هزین ــال باب ــزار ری ه
ــخ  ــی از تاری ــر آگه ــه نش ــه و هزین ــر و تادی تاخی
 509/597452 موصــوف  چــک  رســید  ســر 
مــورخ 95/8/12 تــا تاریــخ اجــرای حکــم در حــق 
محکــوم لــه و پرداخــت نیــم عشــر حــق االجــرا/

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

ــد. ــام نمای صریحــا اع
شماره14135/ م الف 

ــورای  ــماره دو  ش ــع ش ــعبه 31 مجتم ــر ش دفت
ــان ــتان اصفه ــاف شهرس ــل اخت ح

اخطار اجرایی
نــام: معصومــه        مشــخصات محکــوم علیــه: 
نــام خانوادگــی: طهماســبی شــاه منصــوری   
المــکان  مجهــول  اقامــت:  محــل  نشــانی 
مشــخصات محکــوم لــه: نام:مظاهــر    نــام 
ــت:  ــل اقام ــانی مح ــور  نش ــن پ خانوادگی:حس
ــدای  ــازان ابت ــیمین خ جانب ــه راه س ــان س اصفه
به:بــه  کوچــه شــهید مالکــی پ 9 محکــوم 
تاریخ96/1/29حــوزه  رای شــماره 73  موجــب 

ــان  ــاف شهرســتان اصفه 31  شــورای حــل اخت
کــه قطعیــت یافتــه اســت.محکوم علیــه محکــوم 
اســت بــه: پرداخــت مبلــغ هجــده  میلیــون 
ــت اصــل خواســته و پانصــد و بیســت  ــال باب ری
ــی و  ــه دادرس ــت هزین ــال باب ــزار ری ــج  ه و پن
ــی  ــه نشــر آگه ــه و هزین ــر و تادی خســارت تاخی
از تاریــخ ســر رســید چــک موصــوف 110401 
مــورخ 95/8/15 تــا تاریــخ اجــرای حکــم در حــق 
محکــوم لــه و پرداخــت نیــم عشــر حــق االجــرا/

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

ــد. ــام نمای صریحــا اع
شماره14136/ م الف 

ــورای  ــماره دو  ش ــع ش ــعبه 31 مجتم ــر ش دفت
ــان ــتان اصفه ــاف شهرس ــل اخت ح

اخطار اجرایی
ــام: 1- ایمــان 2-  ــه: ن مشــخصات محکــوم علی
یونــس      نــام خانوادگــی: 1- فروزنــده محالــی 
2- دلــواری  نــام پــدر: 1- محمــد 2- عزیــز      
شــغل : هــر دو آزاد نشــانی محــل اقامــت: هــر 
ــه:  ــوم ل ــخصات محک ــکان مش ــول الم دو مجه
ــام  ــام خانوادگی:قرهــی قهــی  ن نام:ابراهیــم    ن
پــدر : داراب  شــغل : آزاد    نشــانی محــل اقامت: 
ــب  ــا جن ــازار  قلندره ــم – ب ــان – خ حکی اصفه
ــه  ــوم به:ب ــیا  محک ــش آس ــتوده پخ ــرای س س
 9509976793602053 شــماره  رای  موجــب 
تاریخ95/11/5حــوزه ......... شــورای حــل اختاف 
شهرســتان اصفهــان کــه قطعیــت یافتــه اســت.

محکــوم علیــه محکــوم اســت بــه: پرداخــت مبلغ 
ــه  ــک ب ــره چ ــک فق ــه ی ــال وج 150/000/000 ری
 95/9/5 مــورخ   1373/282554/51 شــماره 
ــخ  ــه از تاری ــر تادی ــارت تاخی ــاب خس ــا احتس ب
ــم  ــان وصــول و اجــرای حک ــت زم 95/9/5 لغای
 600/000 دادرســی   هزینــه  ریــال   4670/000 و 
ــه  ــوم ل ــی در حــق محک ــه نشــر آگه ــال هزین ری
بــه انضمــام نیــم عشــر دولتی.مــاده 34 قانــون 
اجــرای احــکام: همیــن کــه اجرائیــه بــه محکــوم 
ــاغ شــد، محکــوم علیــه مکلــف اســت  ــه اب علی
ــه موقــع اجــرا  ظــرف مــدت ده روز مفــاد آن را ب
ــه  ــرای پرداخــت محکــوم ب ــا ترتیبــی ب بگــذارد ی
بدهــد یــا مالــی معرفــی کنــد کــه اجــرای حکــم 
و اســتیفاء محکــوم بــه از آن میســر باشــد و 
ــاد  ــرای مف ــه اج ــادر ب ــود را ق ــه خ ــی ک در صورت
اجرائیــه ندانــد، بایــد ظــرف مهلــت مزبــور صــورت 
جامــع دارایــی خــود را بــه قســمت اجــرا تســلیم 
کنــد و اگــر مالــی نــدارد، صریحــا اعــام نمایــد.

شــماره14171/ م الــف 
ــورای  ــک  ش ــماره ی ــع ش ــعبه 6 مجتم ــر ش دفت

ــان ــتان اصفه ــاف شهرس ــل اخت ح

رونوشت آگهی حصروراثت
ــری  دارای  ــی اکب ــاهزاده عل ــا ش ــای علیرض آق
ــه شــرح دادخواســت  شناســنامه شــماره 277 ب
ــت  ــورا در خواس ــن ش ــه 788/96 از ای ــه کاس ب
ــح  ــت نمــوده و چنیــن توضی گواهــی حصــر وراث
داده کــه شــادروان علــی اصغــر واعظی  شــاهزاده 
علــی اکبــری  بشناســنامه 1 در تاریــخ 93/7/29  
اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه 
ــه  ــت ب ــر اس ــوم منحص ــوت آن مرح ــن الف حی
ــه ش  ــوری دیزیچــه ب مــادر و پــدر  1- طاهــره ن
ش 2526 نســبت بــا متوفــی مــادر 2- علیرضــا 
واعظــی شــاهزاده علــی اکبــری بــه ش ش 277 
نســبت بــا متوفــی پــدر والغیــر اینــک بــا انجــام 
تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــوررا در یــک 
مرتبــه آگهــی مــی نمایــد تــا هرکســی اعتراضــی 
دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از 
ــاه  ــک م ــی ظــرف ی ــخ نشــر نخســتین آگه تاری
بــه دادگاه تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد 

شــد. 
شماره : 14198/م الف

رئیس شعبه54 شورای حل اختاف اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
ــنامه  ــی    دارای شناس ــا رئوف ــد رض ــای محم آق
ــه کاســه  ــه شــرح دادخواســت ب شــماره 1109 ب
گواهــی  خواســت  در  شــورا  ایــن  813/96از 
حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه 
ــنامه 10 در  ــی    بشناس ــادروان هللا وردی رئوف ش
تاریــخ 94/11/22  اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود 
ــوم  ــوت آن مرح ــن الف ــه حی ــه ورث ــی گفت زندگ
ــک  ــر و ی ــر و 2 دخت ــه2 پس ــت ب ــر اس منحص
همســر 1- محمــد رضــا رئوفــی بــه ش ش 1109 
ــی  ــا رئوف ــد 2- علیرض ــی فرزن ــا متوف ــبت ب نس
بردشــاهی بــه ش ش 1137 نســبت بــا متوفــی 
ــه ش ش  ــی بردشــاهی ب ــا رئوف ــد 3- ثری فرزن
61 نســبت بــا متوفــی فرزنــد 4- ســیما رئوفــی 
بردشــاهی بــه ش ش 1252 نســبت بــا متوفــی 
فرزنــد و الغیــر  اینــک بــا انجــام تشــریفات 
ــه  ــک مرتب ــوررا در ی ــت مزب ــی درخواس مقدمات
ــی دارد  ــی اعتراض ــا هرکس ــد ت ــی نمای ــی م آگه
ــخ  ــزد او باشــد از تاری ــا وصیتنامــه از متوفــی ن ی
نشــر نخســتین آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه دادگاه 

ــد.  ــد  ش ــادر خواه ــی ص ــم دارد واال گواه تقدی
شماره : 14201/م الف

رئیس شعبه54 شورای حل اختاف اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
خانــم عفــت ارجمنــدی دارای شناســنامه شــماره 
بــه کاســه  دادخواســت  شــرح  بــه   11989

878/96 ح 54 از ایــن شــورا در خواســت گواهــی 
حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه 
ــنامه  ــفی بشناس ــه یوس ــم مرضی ــادروان خان ش
دائمــی  اقامتــگاه  تاریــخ 95/7/29   در   323
ــن الفــوت  ــه حی ــه ورث ــدرود زندگــی گفت خــود ب
ــار   ــر و چه ــه2 پس ــت ب ــر اس ــوم منحص آن مرح
دختــر بــه اســامی :1- پرویــز ارجمنــدی بــه 
ــد 2-  ــی فرزن ــا متوف ــبت ب ش ش 13585 نس
محمــد علــی ارجمنــدی بــه ش ش 875 نســبت 
ــا متوفــی فرزنــد 3- عفــت ارجمنــدی بــه ش  ب
ش 11989 نســبت بــا متوفــی فرزنــد 4- پرویــن 
ارجمنــدی بــه ش ش 13586 نســبت بــا متوفــی 
ــه ش ش 688  ــدی ب ــه ارجمن ــد 5- پروان فرزن
نســبت بــا متوفــی فرزنــد 6- افســانه ارجمنــدی 
بــه ش ش 444 نســبت بــا متوفــی فرزنــد 
ــی  ــا انجــام تشــریفات مقدمات ــر   اینــک ب والغی
ــی  ــی م ــه آگه ــک مرتب ــوررا در ی درخواســت مزب
نمایــد تــا هرکســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه 
از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین 
آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد واال 

گواهــی صــادر خواهــد شــد. 
شماره : 14215/م الف

رئیس شعبه54 شورای حل اختاف اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
خانــم مهنــاز قنبــری جلفائــی  دارای شناســنامه 
ــه کاســه  ــه شــرح دادخواســت ب شــماره 708 ب
خواســت گواهــی  در  شــورا  ایــن  از   809/96
حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده 
جلفائــی   قنبــری  شــادروان حســینعلی  کــه 
بشناســنامه 70 در تاریــخ 95/12/4  اقامتــگاه 
ــن  ــه حی ــه ورث ــدرود زندگــی گفت دائمــی خــود ب
الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه 3 دختــر و 
یــک همســر 1- مهنــاز قنبــری جلفائــی بــه ش 
ــرح  ــد 2- ف ــی فرزن ــا متوف ــبت ب ش 708 نس
ــبت  ــه ش ش 820 نس ــی ب ــری جلفائ ــاز  قنب ن
ــی  ــری جلفائ ــاز  قنب ــد  3- بهن ــی فرزن ــا متوف ب
بــه ش ش 24000 نســبت بــا متوفــی فرزنــد 
ــبت  ــه ش ش 322 نس ــی  ب ــهین دهقان 4- ش
ــام  ــا انج ــک ب ــر  این ــر و الغی ــی همس ــا متوف ب
تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــوررا در یــک 
مرتبــه آگهــی مــی نمایــد تــا هرکســی اعتراضــی 
دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از 
ــاه  ــک م ــی ظــرف ی ــخ نشــر نخســتین آگه تاری
بــه دادگاه تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد 

ــف ــماره : 14218/م ال ــد. ش ش
اختــاف  حــل  شــورای  شــعبه54  رئیــس   

اصفهــان

دادنامه 
 9609976836100772: دادنامــه  شــماره 
تاریــخ تنظیــم :1396/04/25 شــماره پرونــده 
ــعبه  ــی ش ــماره بایگان :9609986836100314 ش
:960355خواهــان: آقــای رســیمه امیــری فرزنــد 
ــان  ــان - خیاب ــانی اصفه ــه نش ــی ب ــوض عل عی
زینبیــه -چهــارراه عاشــق اصفهانــی غربــی کوچــه 
گلســتان - پــاک 18خوانــده: آقــای محمــد 
ــه  ــه ب ــد جمع ــد محم ــریعتی فرزن ــین ش حس
نشــانی مجهــول المــکان خواســته : ثبــت واقعــه 
طــاق  رای دادگاه خواســته خانــم رســیمه امیری 
ــتان  ــور افغانس ــه کش ــی تبع ــوض عل ــد عی فرزن
 40347302218 شناســایی  شــماره کارت  بــه 
ــریعتی  ــین ش ــد حس ــای محم ــت اق ــه طرفی ب
ــه کشــور افغانســتان  ــه تبع ــد جمع ــد محم فرزن
ــه  ــت واقع ــائی 4311173 ثب ــماره شناس ــه ش ب
ــه  ــار مــی دارد ب طــاق مــی باشــد خواهــان اظه
ــت ان  ــه رونوش ــادی ازدواج ک ــند ع ــب س موج
ــخ 1386/5/5  ــد در تاری ــی باش ــده م ــم پرون ض
بــه عقــد ازدواج دائــم خوانــده درامــده و بــه 
ــت ان  ــه رونوش ــاق ک ــادی ط ــند ع ــب س موج
ــخ 1396/1/26  ــی باشــد در تاری ــده م ضــم پرون
صیغــه طــاق بیــن وی و خوانــده اجــرا گردیــده 
نــوع طــاق رجعــی بــوده و در ایــام عــده رجوعــی 
صــورت نگرفتــه اســت مهریــه خــود را بــذل 
نمــوده و خواهــان ثبــت واقعــه طــاق مــی باشــد 
خوانــده بــا وصــف ابــاغ حضــور نیافتــه و الیحــه 
ــه  ــه ب ــا توج ــت ب ــوده اس ــال ننم ــه ارس دفاعی
ــه رونوشــت  ــان و ســند ازدواج ک ــارات خواه اظه
ان ضــم پرونــده مــی باشــد اصــل زوجیــت 
ــارات  ــه اظه ــا توجــه ب ــه دادگاه محــرز اســت ب ب
ــادی طــاق و نظــر  خواهــان مندرجــات ســند ع
موافــق مشــاور قضایــی و بــه اســتناد مــاده 1257 
قانــون مدنــی و مــاده 4 قانــون حمایــت خانــواده 
ــادر و  ــاق ص ــه ط ــت واقع ــه ثب ــم ب دادگاه حک
ــد پــس از  اعــام مــی نمایــد خواهــان مــی توان
ــت  ــر ثب ــه دفات ــه ب ــا مراجع ــه ب ــت دادنام قطعی
ــت  ــه ثب ــبت ب ــررات نس ــق مق ــاق وف ــه ط واقع
اقــدام نمایــد رای دادگاه غیابــی و ظــرف بیســت 
روز از تاریــخ ابــاغ قابــل واخواهــی در این شــعبه 
مــی باشــدو پــس از ان ظــرف بیســت روز قابــل 
تجدیدنظــر در محاکــم تجدیدنظــر اصفهان اســت 
.شــماره :14132/م الــف دادرس شــعبه 1 دادگاه 

ــگر ــن دانش ــال الدی ــان - جم ــواده اصفه خان

دادنامه 
 9609970351200709  : دادنامــه  شــماره 
تاریــخ تنظیــم :1396/05/03 شــماره پرونــده 
بایگانــی شــعبه  :9609980351200180 شــماره 
محمــدی  ســعید  آقــای  خواهــان:   960197:
جوزدانــی فرزنــد نصیــر بــه نشــانی اســتان 
اصفهــان - شهرســتان اصفهــان - شــهر اصفهــان 
- خیابــان آتشــگاه - پشــت منارجنبــان - کوچــه 
شــهید حکمــت - پــاک 112 خوانــده: آقــای 
مرتضــی فخــری فرزنــد جعفــر بــه نشــانی 
مطالبــه  هــا:1.  خواســته  المــکان  مجهــول 
ــر  ــه خســارت تاخی خســارت دادرســی 2. مطالب
تادیــه 3. مطالبــه وجــه چــک رای دادگاه در 
محمــدی  ســعید  آقــای  دعــوی  خصــوص 

آقــای مرتضــی فخــری بخواســته  بطرفیــت 
ــای ــال وجــه چکه ــغ 290/000/000 ری ــه مبل مطالب
بــه مبلــغ  شــماره 551941 مــورخ 95/4/31 
ریــال و 551940 مــورخ 95/3/31   50/000/000
بــه مبلــغ 50/000/000ریــال و 551937 مــورخ 
94/11/25 بــه مبلــغ 50/000/000 ریــال بــر عهــده 
بانــک صــادرات و 145453 مــورخ 94/9/28 
ــورخ  ــال و 145454 م ــغ 70/000/000 ری ــه مبل ب
94/10/28 بــه مبلــغ 70/000/000 ریــال عهــده 
بانــک ملــی بــه انضمــام مطلــق خســارات قانونی 
ــد  ــتندات در ی ــول مس ــای اص ــه بق ــه ب ــا توج ب
خواهــان و گواهــی عــدم پرداخــت صــادره از 
ــه آن  ــه ب ــا توج ــه و ب ــال علی ــک مح ــوی بان س
ــت  ــت از پرداخ ــه حکای ــی ک ــده دلیل ــه خوان ک
ــه و  ــا بطــان دعــوی داشــته باشــد اقام ــن ی دی
ــان را  ــته خواه ــذا دادگاه خواس ــته ، ل ــراز نداش اب
ــتناد  ــه اس ــخیص و ب ــت تش ــر صح ــول ب محم
مــواد 310 و 313 قانــون تجــارت و 198 و 519 
و 522 قانــون آئیــن دادرســی مدنــی حکــم 
بــر محکومیــت خوانــده بــه پرداخــت مبلــغ 
ــز  ــته و نی ــل خواس ــت اص ــال باب 290/000/000 ری
ــا  ــخ ســر رســید ت ــه از تاری ــر تادی خســارت تاخی
تاریــخ وصــول براســاس نــرخ اعامــی از ســوی 
بانــک مرکــزی و پرداخــت 18/486/000 ریــال بــه 
عنــوان خســارت دادرســی در حــق خواهــان صادر 
و اعــام مــی نمایــد. رای صــادره غیابــی و ظــرف 
ــن  ــی در ای ــل واخواه ــاغ قاب ــس از اب 20 روز پ
ــل  ــدت 20 روز قاب ــرف م ــس از آن ظ دادگاه و پ
ــان  ــتان اصفه ــر اس ــراض در دادگاه تجدیدنظ اعت

ــود. ــد ب خواه
شــماره :14165/م الــف  رئیــس شــعبه 12 دادگاه 

حقوقــی اصفهــان - جعفــر زمانــی

دادنامه 
 9609970351000431: دادنامــه  شــماره 
تاریــخ تنظیــم :1396/03/24 شــماره پرونــده 
بایگانــی  شــماره   9509980351000571:
 1000  571 کاســه  پرونــده   950708: شــعبه 
ــی  ــی حقوق ــعبه 10 دادگاه عموم 950998035 ش
شهرســتان اصفهــان تصمیــم نهایــی شــماره 
ــی  9609970351000431 خواهــان: شــرکت تعاون
مســکن مراتــو و گروههــای 44 و 54 بــا وکالــت 
آقــای مهــدی کریمیــان محمدآبــادی فرزنــد 
ســهراب بــه    غربــی طبقــه فوقانــی واحــد 
شــش cنشــانی اصفهــان ســه راه ســیمین 
خیابــان  ولیعصــر  کــوی  جانبــازان  خیابــان 
هدایــت مجتمــع تجــاری  وانــدگان: 1. آقــای 
داریــوش محمــدی 2. آقــای مجیــد بدیهــی 
ــکان خواســته:  ــول الم ــه نشــانی مجه همگــی ب
ــوص  ــی رأی دادگاه در خص ــث اصل ــراض ثال اعت
دادخواســت آقــای مهــدی کریمیــان محمــد 
ــکن  ــی مس ــرکت تعاون ــت از ش ــه وکال ــادی ب آب
ــان  ــه اصفه ــای 44 و 55 توپخان ــو و گروهه مرات
ــد  ــوش محمــدی فرزن ــان داری ــت اقای ــه طرفی ب
ــود  ــد محم ــی فرزن ــد بدیه ــی و مجی ــزه عل حم
بــه خواســته ی اعتــراض ثالــث نســبت بــه 
دادنامــه هــای شــماره ی 1511 100 997035 930 
و 2097 100 997035 940 بــه انضمــام خســارات 
ــد  ــر تعه ــه تصوی ــت ب ــا عنای ــی دادگاه ب دادرس
نامــه ی عــادی ابــرازی از ســوی خواهــان و 
ــر قــرار داد عــادی مــورخ  ــر تصوی ــا ب ایــن کــه بن
93/6/22امتیــاز آپارتمــان مســکونی متنــازع فیه 
در چهــار چــوب تعهــد نامــه فــوق الذکــر بــه نــام 
شــخص دیگــری موســوم بــه آقــای محمــد رضــا 
طایــی در دفتــر شــرکت خواهــان ثبــت گردیــده 
ــث خواهــان را وارد  ــراض ثال ــن اعت اســت بنابرای
مــی دانــد و مســتند ا بــه مــواد 425 ،502 ، 515، 
519 و 520 قانــون آییــن دادرســی مدنــی ضمــن 
نقــض دادنامــه هــای فــوق الذکــر حکــم بــه الغاء 
محکومیــت آقــای مجیــد بدیهــی در آن دادنامــه 
هــا و رد دعــوی آقــای داریــوش محمــدی و الــزام 
آقــای مجیــد بدیهــی بــه پرداخــت مبلــغ 3160000 
ریــال بابــت هزینــه ی دادرســی و مبلــغ 1836000 
ریــال بابــت حــق الوکالــه ی وکیــل در مرحلــه ی 
ــادر و  ــان ص ــق خواه ــی در ح ــتین دادرس نخس
اعــام مــی نمیــاد رای صــادر شــده غیابــی ظــرف 
مهلــت بیســت روز از تاریــخ بــاغ قابــل واخواهــی 
در ایــن دادگاه و ســپس ظــرف مهلت بیســت روز 
قابــل تجدیــد نظــر خواهــی در دادگاه تجدیــد نظر 

ــت. ــان اس ــتان اصفه اس
شــماره :14182/م الــف  رئیــس شــعبه ده دادگاه 

عمومــی حقوقــی اصفهــان - ایمــان غریــب نــواز

آگهی ابالغ 
 9610460350800044: خواســت  در  شــماره 
شــماره پرونــده :9509980350800550 شــماره 
تنظیــم  تاریــخ   950696: شــعبه  بایگانــی 
امیرحســین   -1 شــونده:  :1396/05/05ابــاغ 
هوشــنگ  امیــر   -2 دســتگردی  خســروی 
خســروی دســتگردی 3- ایــران قربانــی اراضــی

موضــوع : بــه نامبــردگان فــوق ابــاغ مــی گــردد 
چنانچــه در خصــوص تجدیــد نظــر خواهــی 
ــه  ــبت ب ــرچاهی نس ــان س ــه ظفری ــم تهمین خان
ــادره  ــماره 1705 950997035240 ص ــه ش دادنام
در کاســه 950696 شــعبه 8 دادگاه حقوقــی 
اصفهــان پاســخی دارنــد، بــه اســتناد مــاده 346 
ــی و  ــای عموم ــی دادگاهه ــن دادرس ــون آئی قان
ــت ده روز از  ــرف مهل ــی ظ ــور مدن ــاب در ام انق
ــاد  ــن آگهــی جهــت اطــاع از مف ــخ نشــر ای تاری
تجدیدنظرخواهــی و اعــام نشــانی و تحویــل 
الیحــه دفاعیــه بــه ایــن دادگاه )بــه نشــانی 
اصفهــان - اتوبــان خــرازی - حدفاصــل خیابــان 
میــرزا طاهــر و آتشــگاه - مجتمــع قضایــی امــور 
تجــاری بازرگانــی( مراجعــه نماینــد در غیــر 
اینصــورت پرونــده بــا همیــن کیفیــت بــه دادگاه 

ــردد./  ــی گ ــال م ــر ارس تجدیدنظ
ــعبه 8  ــر ش ــر دفت ــف مدی ــماره :14181/م ال ش

ــمس  ــان – ش ــی اصفه حقوق

دادنامه 
دادنامــه  شــماره   960302: پرونــده  کاســه 
ــورخ 96/4/26 مرجع  :9609986794400684 م
رســیدگی شــعبه 13 شــورای حــل اختــاف 
منصــوری  لیــا  خانــم   : خواهــان  اصفهــان 
نشــانی : اصفهــان خ جــی خ مهدیــه خ ش 
ــای آرش  ــده :آق ــی پ 77 خوان ــین رضای حس
ــته  ــکان خواس ــول الم ــانی : مجه ــوی نش موس
ــام  ــه انضم ــال ب ــغ 30/000/000 ری ــه مبل : مطالب
مطلــق خســارات قانونــی و هزینــه دادرســی 
و تاخیــر در تادیــه گردشــگاه پــس از ارجــاع 
ــه کاســه  ــه ایــن شــعبه و ثبــت آن ب ــده ب پرون
فــوق  و طــی تشــریفات قانونــی و اخــذ نظریــه 
مشــورتی اعضــا قاضــی شــورا ختــم رســیدگی را 
اعــام و بــه شــرح زیــر مبــادرت بــه صــدور رای 
مــی نمایــدرای قاضی شــورا  در خصــوص دعوی 
ــم آرش  ــت خان ــه طرفی ــوری ب ــم لیامنص خان
موســوی بــه خواســته مطالبــه مبلــغ 30/000/000 
ــی و  ــق خســارات قانون ــام مطل ــه انضم ــال ب ری
ــی  ــا بررس ــه ب ــر تادی ــی و تاخی ــه دادرس هزین
ضمائــم  و  دادخواســت  پرونــده  محتویــات 
تقدیمــی خواهــان کــه اعــام مــی دارد در تاریــخ 
ــه  96/3/9 مبلــغ 30/000/000 ریــال را اشــتباها ب
6037691610010696متعلــق  شــماره  حســاب 
ــا  ــز نمــوده ام و ب ــای آرش موســوی واری ــه آق ب
توجــه بــه تصویــر مصــدق  شــده کارت خواهــان 
ــباهت  ــه ش ــت ب ــا عنای ــده و ب ــه  پرون ضمیم
موجــود بیــن شــماره کارت  خوانــده بــا خواهــان 
ــه  ــک ب ــتعام بان ــخ اس ــه پاس ــه اینک ــر ب و نظ
ــه  ــز وج ــورخ 96/4/25واری ــماره 2665/1 م ش
مبلــغ 30/000/000 ریــال از کارت خواهــان بــه 
شــماره کارت خوانــده را تاییــد مــی نمایــد عــدم 
ــم  ــیدگی علیرغ ــه رس ــده در جلس ــور خوان حض
ابــاغ قانونــی و عــدم ایــران و تکذیــب از ناحیــه 
خوانــده لــذا شــورا دعــوای خواهــان را مقــرون به 
صحــت دانســته و بــه اســتناد مــواد 265 قانــون 
مدنــی و 198 و 519 و 515 و 522 قانــون آییــن 
دادرســی مدنــی حکــم بــه محکومیــت خوانــده 
بــه پرداخــت مبلــغ 30/000/000ریــال بابــت اصــل 
ــه  خواســته و مبلــغ 445/000 ریــال بابــت هزین
ــا  هــای دادرســی و هزینــه هــای نشــر آگهــی ب
ــر  ــارت تاخی ــکام و خس ــرای اح ــاب اج احتس
تادیــه از زمــان تقدیــم دادخواســت 96/3/10 
ــام  ــادر و اع ــم را ص ــرای حک ــان اج ــت زم لغای
ظــرف  و  غیابــی  صــادره  رای   نمایــد  مــی 
ــی  ــل واخواه ــاغ قاب ــس از اب ــت 20 روز پ مهل
ــت 20  ــرف مهل ــس از آن ظ ــعبه و پ ــن ش در ای
روز پــس از ابــاغ قابــل تجدیدنظــر خواهــی در 
ــان می باشــند  ــی اصفه ــی حقوق ــم عموم محاک
/ در خصــوص تقاضــای صــدور قــرار تامیــن 
خواســته بــا عنایــت بــه اینکــه خواهان خســارت 
احتمالــی مربوطــه را واریــز نمــوده و لــذا  فعــًا 
ــوص  ــن خص ــی در ای ــا  اقدام ــه  ب ــورا مواج ش

نمــی باشــد . 
ــل  ــورای ح ــی ش ــف قاض ــماره : 13100/م ال ش

ــان ــی اصفه ــوزه قضائ ــعبه 13 ح ــاف ش اخت

دادنامه 
 9609970350300211: دادنامــه  شــماره 
شــماره   1396/02/19: تنظیــم  تاریــخ 
شــماره   9509980350300514: پرونــده 
پرونــده کاســه    950639: شــعبه  بایگانــی 
9509980350300514 شــعبه 3 دادگاه عمومــی 
ــی  ــم نهای ــان تصمی ــتان اصفه ــی شهرس حقوق
شــماره 9609970350300211 خواهــان: آقــای 
ــانی  ــه نش ــا ب ــد رض ــژاد فرزن ــان ن ــر مرادی اکب
ویاشــهر بــل شــهید باهنــر پ 65 خوانــده: 
آقــای مهــدی محمــدی اراضــی بــه نشــانی 
مجهــول المــکان (خواســته: دســتور موقــت رای 
دادگاه در خصــوص دعــوی خواهــان اقــای اکبــر 
مرادیــان نــژاد فرزنــد رضــا بــه طرفیــت خوانــده 
ــته  ــه خواس ــی ب ــدی اراض ــدی محم ــای مه آق
الــزام خوانــده بــه فــک پــاک خــودروی نیســان 
ــران 13 دادگاه  ــی 861 ص 31ای ــماره انتظام بش
ــروش خــودرو و  ــه ف ــان ب ــرار خواه ــه اق ــر ب نظ
ــاک  مالکیــت رســمی ایشــان و اینکــه فــک پ
و صــدور پــاک جدیــد بنــام خریــدار از الزامــات 
و  ایــراد  خوانــده  و  اســت  قــرارداد  ضمنــی 
ــذا دعــوی  ــاورده اســت فل ــه عمــل نی دفاعــی ب
ــه  ــت دانســته و مســتند ب ــان را بنظــر ثاب خواه
ــون  ــی و 198 و 515 قان ــون مدن ــواد 220 قان م
اییــن دادرســی مدنــی حکــم بــه الــزام خوانــده 
بــه فــک پــاک خــودرو و پرداخــت 995000 
و  صــادر  دادرســی  خســارات  بابــت  ریــال 
ــی و ظــرف  ــد رای صــادره غیاب اعــام مــی نمای
ایــن دادگاه  بیســت روز قابــل واخواهــی در 
و ســپس ظــرف بیســت روز قابــل تجدیــد 
ــان  ــتان اصفه ــر اس ــد نظ ــر در دادگاه تجدی  نظ

می باشد.
شماره :14192/م الف 

ســید ابوالحســن موســوی ریــس شــعبه ســوم 
عمومــی حقوقــی اصفهــان 

دادنامه 
 9609970351000610  : دادنامــه  شــماره 
تاریــخ تنظیــم :1396/04/28شــماره پرونــده 
ــعبه  ــی ش ــماره بایگان :9509986796301096 ش
:960174 پرونــده کاســه 1096 950998679630 
ــتان  ــی شهرس ــی حقوق ــعبه 10 دادگاه عموم ش
ــر  ــد نظ ــی شــماره تجدی ــم نهای ــان تصمی اصفه
ــهرفیروزانی  ــی س ــعود ضیائ ــای مس ــواه: آق خ
ــدان  ــان- می ــه نشــانی اصفه ــد اســکندر ب فرزن
جمهــوری خ امــام خمینــی شــهرک مهدیــه 
خوانــده:  نظــر  تجدیــد   4 پ   6 بوســتان 
ــول  ــانی مجه ــه نش ــدی ب ــد محم ــای حمی آق
ــر  ــد نظ ــته: تجدی ــر خواس ــد نظ ــکان تجدی الم
خواهــی نســبت بــه دادنامــه شــماره 2586 
خصــوص  در  دادگاه  رأی   950997679630

آقــای مســعود ضیائــی ســهر  دادخواســت 
ــای  ــت آق ــه طرفی ــکندر ب ــد اس ــی فرزن فیروزان
تجدیدنظــر  خواســته  بــه  محمــدی  حمیــد 
خواهــی نســبت بــه دادنامــه شــماره 2586 
ــت  ــا عنای 950997679630 -95/12/10 دادگاه ب
بــه اینکــه اظهــارات شــهود تعرفــه شــده از ســوی 
ــر صحــت ادعــای  ــت ب ــد نظــر خــواه دالل تجدی
وی دارد و تجدیدنظرخوانــده نیــز علــی رغــم 
ابــاغ اوقــات رســیدگی از حضــور در جلســه 
ــده  ــودداری ورزی ــود، خ ــاع از خ ــی و دف دادرس
را  تجدیدنظرخواســته  قــرار  بنابرایــن  اســت 
مخــدوش تشــخیص مــی دهــد و مســتندا 
ــاف  ــل اخت ــوراهای ح ــون ش ــاده 27 قان ــه م ب
ضمــن نقــض دادنامــه تجدیدنظرخواســته حکــم 
بــه الــزام خوانده بــه پرداخــت مبلــغ 124490000 
ــال بابــت اصــل خواســته و مبلــغ 3147251  ری
پرداخــت  و  دادرســی  هزینــه  بابــت  ریــال 
خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ  95/08/27 
ــر اســاس شــاخص  ــخ اجــرای حکــم ب ــا تاری ت
تــورم اعامــی از ســوی بانــک مرکــزی در حــق 
خواهــان صــادر و اعــام مــی نمایــد. رای صــادر 

ــت٪ ــی اس ــده قطع ش
شماره :14175/م الف  

ــی  ــی حقوق ــم دادگاه عموم ــعبه ده ــس ش رئی
ــواز ــب ن ــان غری ــان - ایم اصفه

آگهی ابالغ 
پیشــنویس آگهــی ابــاغ شــکایت مرتضــی 
رضوانــی علیــه ناصــر نــوروزی علــوی بــه اتهــام 
خیانــت در امانــت از طــرف ایــن دادســرا در 
ــده کاســه 640 960 تحــت تعقیــب اســت  پرون
و ابــاغ احضاریــه بواســطه معلــوم نبــودن محــل 
امــت او ممکــن نگردیــده اســت بدینوســیله در 
ــی در  ــن دادرس ــون آیی ــاده 174 قان ــرای م اج
ــا  ــاغ ت ــرده اب ــام ب ــه ن ــب ب ــری مرات ــور کیف ام
ــی در  ــار آگه ــخ انتش ــاه از تاری ــک م ــرف ی ظ
شــعبه 21 بازپرســی دادســرای عمومــی و انقاب 
ــام خویــش حاضــر  ــه اته جهــت پاســخگویی ب
شــود در صــورت عــدم حضــور پــس از یــک مــاه 
از تاریــخ انتشــار آگهــی اقــدام قانونــی معمــول 

خواهــد شــد. 
 21 شــعبه  دفتــر  الــف  :14119/م  شــماره 
بازپرســی دادســرای عمومــی و انقــاب اصفهــان 

آگهی ابالغ 
 9610100351004377: اباغنامــه  شــماره 
شــماره پرونــده :9409980351000955شــماره 
تنظیــم  تاریــخ   941067: شــعبه  بایگانــی 
:1396/05/03نظــر بــه اینکــه خانم/آقاي حســن 
زارع فرزنــد حیــدر در پرونــده 941067 ح/10 
نســبت بــه دادنامــه شــماره 389-96/3/20 این 
ــي  ــم رضــا صانع ــت آقاي/خان ــه طرفی شــعبه ب
فرزنــد اصغــر تجدیدنظــر خواهــي نمــوده اســت 
ــده  ــر خوان ــواه آدرس تجدیدنظ ــر خ و تجدیدنظ
نمــوده  معرفــي  المــكان  رامجهــول  اقــاي 
اســت لهــذادر اجــراي مــاده 346 قانــون آئیــن 
دادرســي مدنــي بــه تجدیدنظــر خوانــده از طریق 
ــردد ظــرف 10 روز از  ــی گ ــار م ــي اخط ــن آگه ای
ــر  ــه دفت ــت دارد، ب ــي فرص ــار آگه ــخ انتش تاری
ایــن شــعبه بــه نشــاني اصفهــان خیابــان شــهید 
نیکبخــت دادگســتري کل اســتان اصفهــان ، 
طبقــه دوم اطــاق 207 مراجعــه و ضمــن معرفــی 
نشــانی کامــل خــود ، نســخه ثانــي دادخواســت 
و ضمائــم را تحویــل گرفتــه و چنانچــه پاســخي 
بــه اعتراضــی ایشــان دارد، کتابــا اعــام نمایــد در 
غیــر اینصــورت برابــر مقــررات اقــدام مــي گــردد.
ــعبه 10  ــر ش ــر دفت ــف مدی ــماره :14180/م ال ش
دادگاه عمومــی حقوقــی اصفهــان – محمــد 

ــارف  ع

دادنامه 
شــماره   1148/95 پرونــده:  کاســه 
مــورخ  دادنامــه:9609976795800447 
رســیدگی:96/03/31 تاریــخ   96/04/24

مرجــع رســیدگی شــعبه 28 شــورای حــل 
اختــاف اصفهــان خواهــان ریحانــه افضــل نیــا 
نشــانی اصفهــان خیابــان بزرگمهــر کوچــه  10 یــا 
ــی  ــا جمال ــده حمیدرض ــاک 27خوان ــان پ پژم
نشــانی مجهــول المــکان خواســته مطالبــه مبلغ 
ــه  ــن معامل ــی ثم ــت الباق ــال باب 20/000/000 ری
ــماره  ــه ش ــژو 405 ب ــواری پ ــتگاه س ــک دس ی
انتظامــی ایــران 13-398 س 74  بــه انضمــام 
ــی و  ــه دادرس ــی و هزین ــارات قانون ــق خس مطل
تاخیــر تادیــه گردشــکار پــس ازارجــاع  پرونــده 
ــوق و  ــه کاســه ف ــت آن ب ــن شــعبه و ثب ــه ای ب
طــی تشــریفات قانونــی و اخــذ نظریــه مشــورتی 
ــام  ــم رســیدگی را اع اعضــا قاضــی  شــورا خت
و بــه شــرح زیــر مبــادرت و بــه صــدور رای 
خصــوص  در  شــورا  قاضــی  رای  می نمایــد. 
دادخواســت خانــم ریحانــه افضــل نیــا بــه 
طرفیــت آقــای حمیدرضــا جمالــی بــه خواســته 
ــن  ــی ثم ــال  الباق ــغ 20/000/000 ری ــه مبل مطالب
معاملــه یــک دســتگاه ســواری پــژو 405 و 
شــماره انتظامــی ایــران 13-398 س 74   بــه 
ــه اصــول  ــا ماحظ ــق خســارات ب ــام مطل انضم
مســتندات و اســناد ابــرازی  از ســوی خواهــان 
ــورخ  ــن م ــن طرفی ــی مابی ــه ف ــه  نام و مبایع
95/06/25  در یــد خواهــان و عــدم حضــور  
ــق  ــی از طری ــاغ قانون ــه اب ــه ب ــا توج ــده ب خوان
نشــر آگهــی و عــدم ارائــه الیحــه از ســوی 
ــورا  ــورخ 96/3/13 ش ــه م ــده و صورتجلس خوان
دعــوای مطروحــه را معمــول بــر صحــت تلقــی 
و مســتند بــه، مــواد 198 592 519 قانــون آییــن 
دادرســی مدنــی حکــم بــه محکومیــت خوانــده 
بــه پرداخــت مبلــغ 20/000/000ریــال بابــت الباقی 
ثمــن معاملــه فــوق و پرداخــت مبلــغ 1/720/000 
ریــال بابــت هزینــه دادرســی و تاخیــر در تادیــه 
از زمــان تقدیــم دادخواســت 95/11/2لغایــت 

زمــان  ایصــال و  وصــول در  حــق خواهــان صــادر 
میگــردد رای صــادره غیابــی و ظــرف 20 روز پــس 
از ابــاغ قابــل واخواهــی  در این  شــعبه و ســپس 
ظــرف 20 روز قابــل تجدیدنظــر در محاکــم عمومی 
حقوقــی اصفهــان مــی باشــد بــا عنایــت بــه اینکه 
پرداخــت مــا بقــی ثمــن ) بیســت میلیــون ریــال 
یافــت شــده ( منــوط انتقــال ســند از دفتــر اســناد 
رســمی داشــته شــده اســت اجــرای  حکــم 
 منــوط بــه انتقــال رســمی ســند بــه خوانــده 

می باشد. 
شــماره :13106/م الــف  قاضــی شــورای حــل 

ــان ــی اصفه ــوزه قضای ــعبه 28 ح ــاف ش اخت

رونوشت آگهی حصروراثت
خانــم ســعیده  اخــوان بهبهانی    دارای شناســنامه 
شــماره 9888 بــه شــرح دادخواســت بــه کاســه 
811/96 از ایــن شــورا در خواســت گواهــی حصــر 
کــه  داده  توضیــح  چنیــن  و  نمــوده  وراثــت 
ــه خراســانی زاده    بشناســنامه  شــادروان محبوب
57258 در تاریــخ 96/4/4  اقامتــگاه دائمــی 
خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن 
مرحــوم منحصــر اســت بــه یــک پســر و 2 دختــر 
ــه  ــی ب ــوان بهبهان ــد اخ ــر 1- حام ــک همس و ی
ــد  ــی فرزن ــا متوف ــبت ب ش ش 0440940291نس
ــه ش ش 9888  ــی ب ــوان بهبهان ــعیده اخ 2- س
ــوان  ــیما  اخ ــد 3- س ــی فرزن ــا متوف ــبت ب نس
بهبهانــی بــه ش ش 1270513771 نســبت بــا 
متوفــی فرزنــد 4- محســن اخــوان بهبهانــی بــه 
ش ش 1555 نســبت بــا متوفــی فرزنــد والغیــر   
اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت 
ــا  ــد ت ــی نمای ــی م ــه آگه ــک مرتب ــوررا در ی مزب
هرکســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی 
ــی  ــتین آگه ــر نخس ــخ نش ــد از تاری ــزد او باش ن
ظــرف یــک مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد واال گواهی 

صــادر خواهــد شــد. 
شماره : 14221/م الف

 رئیس شعبه54 شورای حل اختاف اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
خانــم ملــک مظلومــی  دارای شناســنامه شــماره 
ــه کاســه 793/96  ــه شــرح دادخواســت ب 113 ب
ــت  ــن شــورا در خواســت گواهــی حصــر وراث از ای
نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان 
تاریــخ  در   32 بشناســنامه  محمــد کاظمــی  
ــدرود زندگــی  ــگاه دائمــی خــود ب 96/3/6  اقامت
ــوم منحصــر  ــوت آن مرح ــن الف ــه حی ــه ورث گفت
ــر و یــک همســر  ــه 2 پســر و یــک دخت اســت ب
1- محمــد علــی کاظمــی بــه ش ش 1433 
ــی  ــاد کاظم ــد 2- ارش ــی فرزن ــا متوف ــبت ب نس
بــه ش ش 2087 نســبت بــا متوفــی فرزنــد 
3- شــادی کاظمــی بــه ش ش 925 نســبت بــا 
ــه ش ش  ــک مظلومــی ب ــد 4- مل ــی فرزن متوف
113 نســبت بــا متوفــی همســر والغیــر  اینــک بــا 
ــوررا  انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزب
ــی  ــا هرکس ــد ت ــی نمای ــی م ــه آگه ــک مرتب در ی
ــزد او  ــی ن ــه از متوف ــا وصیتنام ــی دارد ی اعتراض
باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین آگهــی ظــرف یــک 
ــادر  ــی ص ــم دارد واال گواه ــه دادگاه تقدی ــاه ب م

ــد.  ــد ش خواه
شــعبه54  رئیــس  الــف  14222/م   : شــماره 

شــورای حــل اختــاف اصفهــان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقــای ســید حمیــد فاضــل  دارای شناســنامه 
بــه  بــه شــرح دادخواســت  شــماره 42388 
کاســه 721/96 ح 54 از ایــن شــورا در خواســت 
ــح  ــن توضی ــوده و چنی ــت نم گواهــی حصــر وراث
فاضــل   مهــدی  ســید  شــادروان  کــه  داده 
ــگاه  ــخ 83/4/7  اقامت ــنامه 1205 در تاری بشناس
ــن  ــه حی ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ــی خــود ب دائم
ــه 3 پســر  ــوت آن مرحــوم منحصــر اســت ب الف
و 2 دختــر و یــک همســر 1-عصمــت طائــی 
ــید  ــر  2- س ــا همس ــبت ب ــه ش ش 549 نس ب
ــا  ــبت ب ــه ش ش 42388 نس ــل ب ــد فاض حمی
متوفــی فرزنــد 3- ســید ســعید فاضــل بــه ش 
ش 51625 نســبت بــا متوفــی فرزنــد 4- ســید 
ــا  ــبت ب ــه ش ش 51626 نس ــل ب ــعود فاض مس
ــه  ــد 5- اعظــم الســادات فاضــل ب ــی فرزن متوف
ش ش 41 نســبت بــا متوفــی فرزنــد 6- فــروغ 
ــی  ــا متوف ــبت ب ــه ش ش 54293 نس ــل ب فاض
بــا انجــام تشــریفات  اینــک  فرزنــد والغیــر 
مقدماتــی درخواســت مزبــوررا در یــک مرتبــه 
ــی دارد  ــی اعتراض ــا هرکس ــد ت ــی نمای ــی م آگه
ــخ  ــزد او باشــد از تاری ــی ن ــه از متوف ــا وصیتنام ی
نشــر نخســتین آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه 
 دادگاه تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد

شد. 
شــعبه54  رئیــس  الــف  14213/م   : شــماره 

شــورای حــل اختــاف اصفهــان

رونوشت آگهی حصروراثت
ــی  دارای شناســنامه شــماره  ــد ربیع ــای محم آق
ــه 795/96  ــه کاس ــت ب ــرح دادخواس ــه ش 18 ب
ــر  ــی حص ــت گواه ــورا در خواس ــن ش ح 54 از ای
کــه  داده  توضیــح  چنیــن  و  نمــوده  وراثــت 
ــنامه  ــی  بشناس ــفی بابوکان ــور یوس ــادروان من ش
ــود  ــی خ ــگاه دائم ــخ 96/4/5  اقامت 207 در تاری
بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن 
مرحــوم منحصــر اســت بــه 3 پســر و یــک دختــر  
1- حبیــب الــه ربیعــی بــه ش ش 13 نســبت بــا 
ــه ش ش  ــی ب ــد ربیع ــد 2- محم ــی فرزن متوف
18نســبت بــا متوفــی فرزنــد 3- عبــاس ربیعــی 
ــد 4-  ــی فرزن ــا متوف ــبت ب ــه ش ش 36 نس ب
ــا متوفــی  ــه ش ش 11 نســبت ب عــزت ربیعــی ب
ــی  ــریفات مقدمات ــام تش ــا انج ــک ب ــد  این فرزن
ــی  ــی م ــه آگه ــک مرتب ــوررا در ی ــت مزب درخواس
نمایــد تــا هرکســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه 
از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین 
آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد واال 

گواهــی صــادر خواهــد شــد. 
شــعبه54  رئیــس  الــف  14216/م   : شــماره 

اصفهــان اختــاف  شــورای حــل 
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توپ و تور
حمایت سنگربان سپاهان از 

هم بازی جوانش
ــه  ــه ب ــپاهان ک ــم س ــنگربان تی ــی، س ــدی امین مه
دلیــل شکســتگی از ناحیــه  مــچ دســت از میادیــن 
فوتبالــی دور اســت، دربــاره آخریــن وضعیــت خــود 
گفــت: فعــا کــه دســتم را بعــد از دو عمــل جراحــی 
ــدار  ــم از دی ــم. مصدومیت ــچ گرفت ــته ام، گ ــه داش ک
فصــل گذشــته برابــر نفــت تهــران ایجــاد شــد؛ 
ــوار و بســتن قســمت  ــا ن ــازی ب ولــی چــون 6، 7 ب
زمــان  شــد  باعــث  بــازی کــردم،  آســیب دیده 

ــم بیشــتر شــود. ــودم ه بهب
ــی در دو  ــدی صدقیان ــرد مه ــاره عملک ــی درب  امین
ــر  ــدار براب ــژه دی ــر و به وی ــگ برت ــته  لی ــدار گذش دی
پدیــده کــه نمایــش قابــل قبولــی نداشــت، افــزود: 
مهــدی گلــری اســت کــه دومیــن دیــدار خــود را در 
لیــگ برتــر تجربــه می کــرد؛ شــانس و اقبــال هــم 
ــته  ــل گذش ــن فص ــال م ــرای مث ــت؛ ب ــل اس دخی
ــام دادم و  ــم را انج ــازی دوم ــوم ب ــل آلومینی مقاب
یــک پنالتــی گرفتــم کــه باعــث شــد کلــی باال بــروم؛ 
ــود.  ــانس نب ــده خوش ش ــل پدی ــدی مقاب ــی مه ول
بــه نظــرم خــدا دوســتش داشــت کــه بــا مصدومیت 
اولیویــرا و مــن توانســت در لیــگ برتــر بــازی کنــد؛ 
ولــی یــک مقــدار بدشانســی آورد، وگرنــه گلــر بــدی 

ــت. ورزش 3 نیس

 رامین و کاوه و جنگ با 
غول مرحله نیمکت

عنــوان  بــه  رضائیــان  رامیــن  و  رضایــی  کاوه 
ســتاره های فصــل قبــل ســرخابی های پایتخــت 
ــک را در  ــود راه بلژی ــی خ ــه اروپای ــن تجرب در اولی
ــا انتخــاب باشــگاه های شــارلوا  ــد و ب ــش گرفتن پی
ــه  ــد؛ ب ــاز کردن ــدی را آغ ــش جدی ــتنده چال و اوس
ــش  ــه درخش ــان ب ــد همچن ــه بتوانن ــد ک ــن امی ای
خــود ادامــه دهنــد؛ امــا هــر دو بازیکــن بــا شــرایط 
عجیبــی در دو هفتــه ابتدایــی نیمکت نشــین شــدند. 
رامیــن رضائیــان در اوســتنده شــروع بســیار خوبــی 
ــه اول  ــازی هفت ــار در ب ــتباه مرگب ــا اش ــت؛ ام داش
بــه  منجــر  موســکرون کــه  مقابــل  ژوپیرلیــگ 
ــگ شــد  ــه لی ــت 1-0 اوســتنده در افتتاحی شکس
کمــی جایــگاه او را بــه خطــر انداخــت و باعــث شــد 
ســرمربی ایــن تیــم در بــازی برگشــت بــا مارســی، 
تنهــا یــک نیمــه بــه او اعتمــاد کنــد و در بــازی هفتــه 
ــر اندرلخــت در ژوپیرلیــگ نیــز رضائیــان را  دوم براب

ــاند.  ــت بنش روی نیمک
ــاوت از  ــا متف ــارلوا کام ــی در ش ــرایط کاوه رضای ش
ــل اســتقال  رامیــن اســت؛ چــون ســتاره ســال قب
ــرای رســیدن  ــار در چالــش اروپایــی خــود ب ایــن ب
بــه ترکیــب اصلــی، بایــد از پــس رقبــای سرســختی 
ــد. او در ایــن راه  ــه تیــم بلژیکــی برآی در خــط حمل
لوکــه باکیــو دودی، مهاجــم شــاخص شــارلوا را 
ــر دو گل و دو  ــای اخی ــه در بازی ه ــش رو دارد ک پی

ــاس گل داشــته اســت. کاپ پ

کوتاه اخبار 
 دختر ایرانی، سریع ترین 
دختر کم بینای جهان شد

ــی  ــی دوومیدان ــده دو نشــان طــای مســابقات جهان دارن
معلــوالن گفــت: فکــر نمی کــردم مــدال طــا بگیــرم؛ امــا 
موفــق شــدم در دو مــاده تخصصــی ام بــر ســکوی نخســت 
ــرم. تــاش خواهــم کــرد در میدان هــای بعــدی  ــرار بگی ق

هــم پرچــم ایــران بــاال بــرود.
 هاجــر صفــرزاده کــه مــدال طــای دوهــای 200 و 400 متــر 
ــی دارم  ــن بازی هــا را کســب کــرده، گفــت: حــس خوب ای
ــده ایرانــی در  ــوان اولیــن دختــر دون ــه عن کــه توانســتم ب
مســابقات جهانــی مــدال کســب کنــم و امیــدوارم توانســته 
باشــم ایرانیــان را خوشــحال کنــم. مــن همــه تاشــم را بــه 
کار می بنــدم کــه پرچــم ایــران باالتــر بــرود و بــا نتایجــی 
کــه بــه دســت مــی آورم، خانــواده و جامعــه ورزش را 

ــم. ورزش 3 شــگفت زده کن

مصدومان فوالد یکی یکی می رسند
تعــدادی از مصدومــان فــوالد خوزســتان بــه احتمــال 
فــراوان در بــازی ایــن هفتــه تیمشــان برابــر ســیاه جامگان 

ــد داشــت.  حضــور خواهن
ســید ســیروس پورموســوی، ســرمربی فــوالد، تعــدادی از 
بازیکنانــش را بــه دلیــل مصدومیــت در اختیــار نداشــت تــا 

در دو هفتــه اول بــا کمبــود بازیکــن مواجــه باشــد.
ــه مصــاف  ــد تیمــش در مشــهد ب ــه بای ــن هفت ــه ای  او ک
بــه  از مصدوم هایــش  تعــدادی  بــرود،  ســیاه جامگان 
شــرایط بــازی خواهنــد رســید. رحیــم زهیــوی، امیــر 
زلیکانــی و ســینا مریــدی بــه احتمــال فــراوان بــه بــازی 
می رســند. همچنیــن ایــوب والــی و پیمــان شــیرزادی بــه 

ــب هســتند.  ــازی غای ــن ب ــع در ای ــور قط ط
فــوالد خوزســتان روز جمعــه و از ســاعت 20 و 30 دقیقــه 

ــی رود. ایســنا ــه مصــاف ســیاه جامگان مشــهد م ب

 پانزدهمین گل 
ملی پوش عراقی سپاهان

مــروان حســین، مهاجــم تیــم الشــرطه، موفــق شــد 
پانزدهمیــن گل فصــل خــود را بــه ثمــر برســاند. 

مــروان حســین، مهاجــم تیــم الشــرطه کــه بــرای حضــور 
ــات  ــه توافق ــم ب ــن تی ــئوالن ای ــا مس ــپاهان ب ــم س در تی
نهایــی دســت یافتــه، همچنــان در ترکیــب تیــم خــود در 

ــود.  ــر می ش ــراق ظاه ــگ ع لی
مــروان حســین موفــق شــد پانزدهمیــن گل فصــل خــود 
ــر 2  ــروزی 3 ب ــه پی ــق ب ــرطه موف ــه الش ــداری ک را در دی
ــه  ــاند ک ــر برس ــه ثم ــرایطی ب ــد، در ش ــف ش ــل النج مقاب
ــد.  ــال می ش ــک دنب ــر ی ــک ب ــاوی ی ــا تس ــاب کار ب حس
ــا 75 امتیــاز و 3 امتیــاز  در حــال حاضــر تیــم الشــرطه ب
کمتــر نســبت بــه تیــم صدرنشــین از شــانس های اصلــی 

قهرمانــی در لیــگ عــراق بــه شــمار مــی رود. ایرنــا

H.Galandari@eskimia.ir
هستی قلندریگروه ورزش

شــهروندی  »ورزش  تخصصــی  کارگاه  اولیــن 
همــت  بــه  کار«،  و  کســب  بــرای  فرصتــی 
ســازمان ورزش شــهرداری و دانشــکده تربیــت 
 بدنــی دانشــگاه اصفهــان، بــا حضــور اســتادان 
ــوم  ــف رشــته های عل و دانشــجویان مقاطــع مختل

ورزشــی در دانشــگاه اصفهــان برگــزار شــد. 
انجمــن  رئیــس  برومنــد،  محمدرضــا  دکتــر 
تحقیقــات  علــوم  وزارت  ورزش  در  کارآفرینــی 
کارگاه  ایــن  در  ســخنانی  طــی  فنــاوری،  و 
اظهــار داشــت: مــا بایــد بــه دنبــال طرح هــای 
خــوب  اعتبــارات  بــا  مســتقیم  اشــتغال زایی 
سازماندهی شــده  و  پشــتیبان  طرح هــای  و 
جهــت  ورزش  حــوزه  در  تخصصــی  نظام هــای 
کارآفرینــی و ایجــاد کســب و کار بــرای  رشــته علوم 

باشــیم.  ورزشــی 
ــادی  ــیار زی ــاغل بس ــه مش ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــران  ــا در ای ــت: م ــود دارد، گف ــا وج در ورزش دنی
ــوان شــغلی  در تمــام حوزه هــا بیــش از 9 هــزار عن
ــه در کشــورهای  ــی اســت ک ــن در حال ــم و ای داری
توســعه یافته دنیــا، طبــق آمــار عناویــن مشــاغل تــا 

ــد.  ــم می رس ــغل ه ــزار ش 42 ه

دکتــر برومنــد تصریــح کــرد: طبــق بررســی های بــه 
عمــل آمــده، 2 هــزار شــغل در ورزش وجــود دارد کــه 
متاســفانه بخــش بســیار اندکــی از آن در کشــور مــا 
بــه صــورت رســمی بــه ثبــت رســیده و مــورد حمایت 
ــاه اجتماعــی و بیمه هــای  ادارات کل تعــاون، کار ورف
ــه  ــد ک ــرار گرفته ان ــی ق ــات درمان ــی و خدم اجتماع
ــه نوعــی ضعــف محســوب می شــود.  ایــن اقــدام ب

ــی  ــر حمایت ــاد چت ــرای ایج ــتری را ب ــد بس ــا بای م
بــرای مشــاغل ورزشــی فراهــم کنیــم تــا ایــن 
مشــاغل ســخت و پرمســئولیت ماننــد نجــات غریــق 
کــه اخیــرا بــه عنــوان یــک شــغل رســمی شــناخته 

شــده، از مزایــای کافــی و امنیــت شــغلی برخــوردار 
شــوند.

ــوم  ــی در ورزش وزارت عل  رئیــس انجمــن کارآفرین
و تحقیقــات فنــاوری کشــور خاطرنشــان کــرد: 
طرح هــای کارآفرینــی و اشــتغال زایی جدیــدی را 
از طریــق وزارت علــوم و وزارت ورزش بــه کمیســیون 
ــم  ــه کرده ای ــامی ارائ ــورای اس ــس ش ورزش مجل
کــه در صــورت تأییــد ایــن طرح هــا بــه وســیله 
ــاد  ــا ایج ــک ب ــده ای نزدی ــادی ذی صــاح، در آین مب
فرصت هــای شــغلی بیشــتر در ورزش بتوانیــم افــق 
روشــنی را بــرای اشــتغال زایی دانش آموختــگان 
دانشــکده های تربیــت بدنــی و ورزش ترســیم کنیــم.

 دانشجویان از ایده های خالق به راحتی 
نگذرند

عبــاس فرهمندمهــر، مــدرس کارگاه تخصصــی 
ــوزه ورزش  ــغل در ح ــاد ش ــوه ایج ــه نح ورزش، ب
ایده هــای  و  خــاق  فرصت هــای  از  اســتفاده  و 
ــته های  ــگان رش ــن دانش موخت ــه در ذه ــن ک نوی
ــرد و  ــاره ک ــود، اش ــی می ش ــی تداع ــوم ورزش عل
ــد  ــن کارگاه نبای ــر در ای ــجویان حاض ــزود: دانش اف
ــور  ــه آســانی عب ــار ایده هــا و تفکــرات خــود ب از کن
ــغلی و  ــای ش ــه فرصت ه ــا را ب ــد آن ه ــد و بای کنن

ــد. ــدل کنن ــودآور ب ــادی س ــای اقتص کارگاه ه

 استفاده از قابلیت و ظرفیت های 
دانشجویان تربیت بدنی

علــی قاســمی، رئیــس ســازمان ورزش شــهرداری 
اصفهــان، نیــز بــا اشــاره بــه اینکــه صنعــت ورزش 
ــی اســت،  ــق جهان ــدرت و پررون ــع پرق ــزو صنای ج
رتبــه  دومیــن  ورزش  حــوزه  ایــران  در  گفــت: 
 6 حاضــر  حــال  در  ولــی  دارد؛  را  اشــتغال زایی 
ــر  ــون نف ــی و 14 میلی ــار دیابت ــر بیم ــون نف میلی
ابتــا بــه فشــار خــون در ایــران وجــود دارد؛ مضــاف 
ــی و  ــا از کم تحرک ــردم م ــد م ــه 80 درص ــه اینک ب

اضافــه وزن رنــج می برنــد. 
ــدی  ــت ج ــدی اس ــوارد تهدی ــن م ــزود: ای وی اف
ــا ورزش  ــوان ب ــا؛ می ت ــروزی م ــه ام ــرای جامع ب
ایــن مشــکات را از پیــش رو برداشــت و بــه 
ــن  ــه یقی ــرد. ب فرصت هــای اشــتغال زایی کمــک ک
ایــن فرصت هــا و ظرفیت هــا در ورزش شــهروندی 
نهفتــه اســت؛ بایــد بــا اســتفاده از ظرفیــت 60 
هــزار نفــری دانشــجویان دانشــکده تربیــت بدنــی 
و ورزش ســال جــاری کــه دارای ظرفیت هــای 

ــادی هســتند، پــس از دانش آموختگــی  بســیار زی
عزیــزان  ایــن  بــرای  را  مناســبی  اشــتغال زایی 
فراهــم کنیــم و از تخصــص آنــان بــرای ایجــاد 
جامعــه ای ســالم و پرنشــاط بهره منــد شــویم. 
ــی و  ــه آموزش ــرای برنام ــان از اج ــمی در پای قاس
پژوهشــی بــه مدرســی پروفســور رهنمــا در زمینــه 
نقــش بازی هــای پارکــی و مبلمانــی ورزشــی 
شــهری در ارتقــای ســامت جســمی و روحــی 
شــهروندان خبــر داد و افــزود: ایــن برنامــه از 
ــگاه  ــش نمایش ــالن همای ــا 19 در س ــاعت 18 ت س

بین المللــی اصفهــان برگــزار شــد. 
ــازمان  ــان س ــن مربی ــه از بی ــن برنام ــان ای مخاطب
ــان ورزش و  ــان، کارشناس ــهرداری اصفه ورزش ش
ــان،  ــه شــهرداری اصفه ــق پانزده گان ــان مناط معاون
ــازمان  ــی س ــن ورزش ــران اماک ــان و مدی کارشناس
ورزش شــهرداری اصفهــان، اســتادان دانشــگاه ها و 
ــران  ــزد و ته مدرســان دانشــگاه های اســتان های ی
ــکونی  ــای مس ــره مجتمع ه ــن هیئت مدی و همچنی

ــده اند. ــاب ش ــهراصفهان انتخ کان ش

ورزش، فرصتی برای کسب و کار

برگزاری کارگاه تخصصی ورزش 
شهروندی در دانشگاه اصفهان

ســعید  نبــودن  دلیــل  وزنه بــرداری  فدراســیون  رئیــس 
علی حســینی را در اردوی تیــم ملــی، رســیدگی بــه مســائل 
تحصیلــی عنــوان کــرد و گفــت: امیــدوارم در اردوی بعــدی، او در 

بدنــه تیــم ملــی حضــور فعاالنــه ای داشــته باشــد. 
ــاره زمــان اضافــه شــدن ســعید علی حســینی  ــی مــرادی درب عل
بــه اردوی تیــم ملــی وزنه بــرداری بیــان کــرد: علی حســینی 
ــی  ــی اســت و مــا نمی خواهیــم اردو خلل ــر مســائل تحصیل درگی
در برنامــه تحصیلــی او بــه وجــود بیــاورد. او بــا ســرمربی مرتــب 
در ارتبــاط اســت. در اردوی تهــران گاه می آیــد و مــی رود تــا 
ــن  ــه ای ــد و ب ــرل کن ــرمربی کنت ــی اش را س ــای تمرین برنامه ه

ــد. ــم برس ــائل کاری اش ه ــه مس ــد ب ــورت بتوان ص
 او ادامــه داد: اردوی تیــم ملــی از اول شــهریور در یکی از شــهرهای 
اســتان مازنــدران برگــزار می شــود؛ امیدواریــم کــه او نیــز در بدنــه 

تیــم ملــی حضــور فعاالنــه ای داشــته باشــد. 

ــران در بازی هــای داخــل  ــاره شــانس مــدال آوری ای ــرادی درب م
ــای  ــه رقابت ه ــت ک ــار اس ــن ب ــرای اولی ــت: ب ــیا گف ــالن آس س
وزنه بــرداری در بازی هــای داخــل ســالن آســیا برگــزار می شــود. 
رقابــت بیــن قــاره آســیا و اقیانوســیه اســت کــه البتــه اقیانوســیه 
ــا  ــه آســیا دارد؛ ام ــری نســبت ب ــت ســطح پایین ت از لحــاظ رقاب
چــون حــدود دو مــاه بعــد از بازی هــا، مســابقات قهرمانــی 
جهــان را پیــش رو داریــم، از ایــن رو رقابت هــا نزدیــک بــه هــم 
می شــود. دوســتان مــا برنامه هــای تمرینــی را انجــام می دهنــد 

و کارهــا طبــق روال پیــش مــی رود. 
در یکــی، دو روز آینــده نیــز اســامی نفــرات اعزامــی بــه بازی هــا 
مشــخص می شــود و در نظــر داریــم دو نفــر را بــه عنــوان ذخیــره 
ــه بازی هــا اعــزام نمی شــوند.  ــر ب ــن دو نف ــه ای ــم؛ البت نگــه داری
ــیا  ــالن آس ــل س ــای داخ ــازم بازی ه ــه ع ــی ک ــدوارم نفرات امی
ــد. ایســنا ــان آورن ــه ارمغ می شــوند، مدال هــای خوش رنگــی را ب

نــدارد.  تمامــی  تیرانــدازی  فدراســیون  دنبالــه دار  داســتان 
ماجــرا از انتخابــات ســال 93 آغــاز شــد کــه در آن علــی دادگــر 
در رقابــت بــا دیگــر کاندیداهــا بازنــده شــد. دادگــر البتــه 
دســت بردار نبــود و موفــق شــد بــا پیگیری هــای مســتمر خــود 
رأی دیــوان عدالــت اداری مبنــی بــر ابطــال انتخابــات را بگیــرد. 
بدیــن ترتیــب  هاشــمی در کمــال نابــاوری از ریاســت فدراســیون 
تیرانــدازی کنــار گذاشــته شــد و بــا حکــم وزارت ورزش مبینــی 

ــوان سرپرســت ایــن فدراســیون معرفــی شــد.  ــه عن ب
از  ثبت نــام  زمــان  تعییــن  بــا  ورزش  وزارت  بعــد  مدتــی 
را در دســتورکار قــرار داد. 19  کاندیداهــا، برگــزاری مجمــع 
فروردین مــاه امســال بــه عنــوان زمــان آغــاز ثبت نــام کاندیداهــا 
ــات مشــخص شــد.  ــوان زمــان انتخاب ــه عن و 20 تیرمــاه هــم ب
مجمــع انتخاباتــی فدراســیون تیرانــدازی در موعــد مقــرر برگــزار 
شــد. در ایــن انتخابــات دادگــر موفــق شــد بــا بیشــترین آرا در 

مجمــع مشــکوکی کــه نــه نماینــده کمیتــه ملــی المپیــک حضور 
داشــت و نــه نماینــده ســازمان بازرســی، رئیــس شــود. ایــن در 
حالــی بــود کــه رئیــس ســابق فدراســیون تیرانــدازی روز قبــل از 
مجمــع، بحــث حکــم جدیــد دیــوان عدالــت اداری را رســانه ای 
ــات قبلــی صحیــح اعــام شــد  کــرد؛ حکمــی کــه در آن انتخاب
ــا  ــدازی! ام ــه تیران ــمی ب ــاره  هاش ــت دوب ــی بازگش ــن یعن و ای
وزارت ورزش و جوانــان کــه برگزارکننــده انتخابــات بــود، مجمــع 
ــری در  ــرد و تغیی ــی ک ــده معرف ــاد تصمیم گیرن ــن نه را باالتری
تصمیــم خــود نــداد. حــال بعــد از گذشــت کمتــر از یــک مــاه، 
دیــوان عدالــت اداری طــی نامــه ای رســمی بــا تاکیــد بــر اینکــه 
ــدون  ــی و ب ــدازی قانون ــیون تیران ــال 93 فدراس ــات س انتخاب
مشــکل بــوده، خواســتار تعییــن تکلیــف در ایــن زمینــه ظــرف 
حداکثــر یــک هفتــه آینــده شــده اســت و ایــن یعنــی ابطــال 

انتخابــات 20 تیرمــاه. مهــر

ورزش

،،
عبــاس فرهمندمهــر، مــدرس کارگاه 
تخصصــی ورزش، بــه نحــوه ایجــاد 
شــغل در حــوزه ورزش و اســتفاده 
ایده هــای  و  خــاق  فرصت هــای  از 
نویــن کــه در ذهــن دانش موختــگان 
تداعــی  ورزشــی  علــوم  رشــته های 

می شــود، اشــاره کــرد

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظــر بــا اینکــه تحدیــد حــدود ششــدانگ خانــه 
پــاک شــماره 3870 فرعــی از 241/ 40 واقــع در 
بخــش 14 ثبــت اصفهــان کــه طبــق رای هیــات 
بــه نــام بیــژن بلوچســتانی فرزنــد حســن مفروز 
ــد  ــات تحدی ــت و عملی ــت اس ــان ثب و در جری
ــت.  ــده اس ــل نیام ــه عم ــی آن ب ــدود قانون ح
ــاده 5  ــر م ــه دســتور قســمت اخی ــا ب ــک بن این
ا قانــون ثبــت و طبــق تقاضــای نامبــرده تحدیــد 
حــدود پــاک مرقــوم در روز ســه شــنبه مــورخ 
96/06/7 ســاعت 9 صبــح در محــل شــروع و بــه 
عمــل خواهــد آمــد، لــذا بــه موجــب ایــن آگهــی 
بــه کلیــه مجاوریــن اخطــار مــی گــردد کــه در روز 
و ســاعت مقــرر در ایــن آگهــی در محــل حضــور 
یابنــد و اعتراضــات مالکیــن یا مجاوریــن مطابق 
مــاده 20 قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم صــورت 
 مجلــس  تحدیــدی تــا 30روز  پذیرفتــه خواهــد

 شد.
تاریخ انتشار : 96/5/17

ــت اســناد و  ــه ثب ــس منطق ــف 15157 رئی م ال
ــدری  ــان – حی ــرب اصفه ــاک غ ام

آگهی فقدان سند مالکیت
نظــر بــه اینکــه ســند مالکیــت دو دانــگ مشــاع 
ــی  ــماره : 570 فرع ــی ش ــاک ثبت ــدانگ پ از ش
ــل  ــان ذی ــش 14 اصفه ــع در بخ ــی واق از 1 اصل
ــاک  ــر ام ــه 555 دفت ــت 111458 در صفح ثب
جلــد 613 امــاک بــه بــه نــام زهــرا کاهــدوزان 
 860375 مسلســل  چاپــی  شــماره  تحــت 
ــا  ــک ب ــت و مال ــده اس ــلیم گردی ــادر و تس ص
ــرگ  ــام دو ب ــه انضم ــی ب ــت کتب ــه درخواس ارائ
استشــهادیه محلــی کــه امضــاء شــهود آن 
 1396/04/15 مــورخ   7259  : شــماره  ذیــل 
ــت  ــیده اس ــان رس ــه 4 اصفه ــی دفترخان گواه
مدعــی اســت کــه ســند مالکیــت آن بــه علــت 
ــده اســت و درخواســت  ــود گردی ــی مفق جابجائ
ــوق را  ــک ف ــت مل ــای ســند مالکی صــدور المثن
نمــوده انــد لــذا مراتــب بــه اســتناد تبصــره یــک 
ــون  ــه قان ــن نام ــاده 120 آیی ــل م ــی ذی اصاح
ثبــت در یــک نوبــت آگهــی مــی شــود چنانچــه 
کســی مدعــی انجــام معاملــه نســبت بــه ملــک 
ــود  ــزد خ ــت ن ــند مالکی ــود س ــا وج ــوم ی مرق
ــرف  ــی ظ ــن آگه ــار ای ــخ انتش ــد از تاری میباش
مــدت ده روز اعتــراض خــود را کتبــًا ضمــن ارائــه 
اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه بــه ایــن 
ــب  ــا مرات ــد ت ــذ نمای ــید اخ ــلیم و رس اداره تس
ــه  ــت ب ــند مالکی ــل س ــس و اص ــورت مجل ص
ارائــه کننــده ســند مســترد گــردد بدیهــی اســت 
ــا  ــرر اعتراضــی نرســید ی ــدت مق ــر ظــرف م اگ
ــا  ــت ی ــند مالکی ــل س ــراض اص ــورت اعت در ص
ــدور  ــه ص ــدام ب ــود اق ــه نش ــه ارائ ــند معامل س
 ســند مالکیــت المثنــی طبــق مقــررات خواهــد

شد.
ــرب  ــه  غ ــت منطق ــس ثب ــف 15166رئی م ال

اصفهــان – علیرضــا حیــدری 

موضوع : آگهی تحدید حدود اختصاصی 
پالک 2۴/3005 بخش ۱۴ ثبت اصفهان

ــاب  ــدانگ یکب ــدود شش ــد ح ــه تحدی ــا اینک ــر ب نظ
ســاختمان پــاک شــماره 3005 /24 مجــزی شــده 
ــرای  ــور دراج ــی مذک ــی از اصل ــاک ا/87 1 فرع از پ
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف واقــع در بخــش 4 ا 
ثبــت اصفهــان کــه طبــق ســوابق و پرونــده ثبتــی بــه 
نــام ســید محســن حســینی بهارانچــی فرزنــد ســید 
ــد  ــات تحدی ــت و عملی ــت اس ــان ثب ــد در جری احم
ــه عمــل نیامــده اســت. اینــک  ــی آن ب حــدود قانون
بنــا بــه دســتور قســمت اخیرمــاده 15 قانــون ثبــت 
ــاک  ــدود پ ــد ح ــرده تحدی ــای نامب ــق تقاض و طب
ــورخ 96/06/7 ســاعت  ــوم در روز ســه شــنبه م مرق
9 صبــح در محــل شــروع و بــه عمــل خواهــد آمــد، 
ــن  ــه مجاوری ــه کلی ــی ب ــن آگه ــب ای ــه موج ــذا ب ل
ــرر در  ــاعت مق ــه در روز و س ــردد ک ــی گ ــار م اخط
ــات  ــد و اعتراض ــور یابن ــل حض ــی در مح ــن آگه ای
مالکیــن یــا مجاوریــن مطابــق مــاده 20 قانــون ثبــت 
از تاریــخ تنظیــم صــورت مجلــس تحدیــدی تــا 30 

ــه خواهــد شــد روز پذیرفت
تاریخ انتشار : سه شنبه 96/5/17

م الــف 15205 رئیــس منطقــه ثبــت اســناد و 
امــاک غــرب اصفهــان – علیرضــا حیــدری 

 آگهی فقدان سند ما لکیت
ــاک  ــدانگ پ ــت ش ــند مالکی ــه س ــه اینک ــر ب نظ
ثبتــی شــماره : 8787 فرعــی از 28 اصلــی واقــع در 
بخــش 14 اصفهــان ذیــل ثبــت 119132 در صفحــه 
544 دفتــر امــاک جلــد 652 امــاک بــه بــه نــام 
ــی  ــماره چاپ ــت ش ــیرازی تح ــتم ش ــم رس ابوالقاس
مسلســل 806215 صــادر و تســلیم گردیــده اســت و 
مالــک بــا ارائــه درخواســت کتبــی 25015639 مــورخ 
استشــهادیه  بــرگ  دو  انضمــام  بــه   1396/05/2
محلــی کــه امضــاء شــهود آن ذیــل شــماره : 60150 
ــان  ــه 98 اصفه ــی دفترخان ــورخ 96/04/31 گواه م
ــت  ــند مالکی ــه س ــت ک ــی اس ــت مدع ــیده اس رس
ــت و  ــده اس ــود گردی ــی مفق ــت جابجائ ــه عل آن ب
ــک  ــت مل ــای ســند مالکی درخواســت صــدور المثن
فــوق را نمــوده انــد لــذا مراتــب بــه اســتناد تبصــره 
ــون  ــه قان ــن نام ــاده 120 آیی ــل م ــک اصاحــی ذی ی
ثبــت در یــک نوبــت آگهــی مــی شــود چنانچه کســی 
مدعــی انجــام معاملــه نســبت بــه ملــک مرقــوم یــا 
وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود میباشــد از تاریــخ 
ــراض  ــدت ده روز اعت ــرف م ــی ظ ــن آگه ــار ای انتش
خــود را کتبــًا ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت یــا 
ــن اداره تســلیم و رســید اخــذ  ــه ای ــه ب ســند معامل
ــند  ــل س ــس و اص ــورت مجل ــب ص ــا مرات ــد ت نمای
مالکیــت بــه ارائــه کننــده ســند مســترد گــردد 
ــی  ــرر اعتراض ــدت مق ــرف م ــر ظ ــت اگ ــی اس بدیه
نرســید یــا در صــورت اعتــراض اصــل ســند مالکیــت 
ــدور  ــه ص ــدام ب ــود اق ــه نش ــه ارائ ــند معامل ــا س ی
 ســند مالکیــت المثنــی طبــق مقــررات خواهــد

 شد 
م الــف 15072 رئیــس ثبــت منطقــه غــرب اصفهــان 

-  علیرضــا حیــدری 

اگهی مزایده اموال غیر منقول
اجــرای احــکام حقوقــی شــعبه 11خانــواده  در 
نظــر دارد جلســه مزایــده ای  در خصــوص پرونــده 
اجرایــی کاســه 961208ج /11 لــه فــروغ تقــی پــور 
ــر  ــی ب ــان مبن ــان خلیلی ــه مرحــوم ایم ــه ورث و علی
ــای  ــه و هزینه ه ــوم ب ــت محک ــه باب ــه مهری مطالب
اجرایــی و حــق االجــرای دولتــی در تاریخ پنجشــنبه 
96/6/16 ســاعت 9 صبــح در محــل اجــرای احــکام 
دادگســتری اصفهــان طبقــه زیرزمیــن اتــاق 15 
جهــت فــروش دو قطعــه ملــک بــه شــرح نظریــه 
ــون  ــا درج شــده اســت کــه اکن کارشــناس کــه ذی
در تصــرف وراثــت مرحــوم علــی خلیلیــان میباشــد 
ــه شــرح  توســط کارشــناس رســمی دادگســتری ب
زیــر ارزیابــی شــده و نظریــه وی مصــون از تعــرض 
طرفیــن واقــع گردیــده برگــزار نمایــد طالبیــن خریــد 
ــه  ــده ب ــه مزای ــل از جلس ــرف 5 روز قب ــد ظ میتوانن
نشــانی فــوق مراجعــه و از امــوال بازدیــد و بــا 
ســپردن 10 درصــد قیمــت پایــه بــه حســاب ســپرده 
ــه شــماره 2171290210008 در جلســه  دادگســتری ب
ــن  ــده باالتری ــنهاد دهن ــرکت نمایندپیش ــده ش مزای
ــای  ــود هزینه ه ــد ب ــده خواه ــده مزای ــت برن قیم
اجرایــی بــر عهــده محکــوم علیــه میباشــد. اوصــاف 
ــاغ  ــرای اب ــا در اج ــده : احترام ــورد مزای ــک م مل
ــر اعــام  ــی ب شــماره 950239 مــورخ 96/2/12 مبن
نظریــه تکمیلــی گــزارش مــورخ 95/12/20 اینجانــب 
در خصــوص ارزیابــی 2 قطعــه زمیــن زراعــی واقــع 
در شهرســتان اصفهــان بخــش مرکــزی دهســتان بر 
آن جنوبــی شــهر زیــار صحــرای ازوار چــه قســمتی 
از پــاک 92 اصلــی بخــش 20 ثبتــی اصفهــان 
بدیــن وســیله ارزش ســهام مشــاعی مرحــوم 
ایمــان خلیلیــان از اراضــی موضــوع ارزیابــی مذکــور 
ــورخ 85/3/28  ــت م ــر وراث ــی حص ــب گواه حس
ــاف  ــل اخت ــورای ح ــر ش ــماره 1251 دفت ــل ش ذی
شــعبه 1 امــور حقوقــی اصفهــان )تصویــر پیوســت(

و ســند قطعــی غیــر منقــول شــماره 128689 مــورخ 
90/2/26 دفتــر اســناد رســمی شــماره 19 اصفهــان 
)تصویــر پیوســت( کــه هــر دو فقــره توســط خانــم 
ــه  ــا ب ــت جمع ــده اس ــه گردی ــور ارائ ــی پ ــروغ تق ف
مبلــغ  000 3586933ریــال )ســه میلیــارد و پانصــد 
و هشــتاد و شــش میلیــون و نهصــد و ســی و 
ــتحضار  ــه اس ــر ب ــرح زی ــه ش ــال ( ب ــزار ری ــه ه س
ــاع ارزش  ــم مش ــک پنج ــبت ی ــاند: 1- نس میرس
عرصــه و اعیانــی 4722/25 متــر مربــع اراضــی 
مشــاعی مزروعــی خریــداری موضــوع ســند قطعــی 
128689 مــورخ 90/2/26 دفتــر اســناد رســمی 
شــماره 19 اصفهــان بــه مبلــغ 661115000 ریــال 
ــه  ــاع از ارزش عرض ــارم مش ــک چه ــبت ی 2- نس
ــی  ــاعی مزروع ــی مش ــع اراض ــر مرب 17975/16 مت
وراثــت 1251  موروثــی موضــوع گواهــی حصــر 
ــعبه  ــاف ش ــل اخت ــورای ح ــورخ 85/3/28 ش م
1امــور حقوقــی اصفهــان بــه مبلــغ2022205500 
ــغ  ــان مبل ــان خلیلی ــهم ایم ــع ارزش س ــال جم ری

2683320500 ریــال میباشــد .
م الــف 14080 مدیــر اجــرای احــکام حقوقــی شــعبه 

خانواده   11

آگهی مزایده نوبت اول
ــی دادگاه عمومــی کاشــان  واحــد اجــرای احــکام مدن
بــا توجــه بــه اجراییــه صــادره از شــعبه ســی ام علیــه 
حســینعلی فخــری ســن ســنی مبلــغ 43000000 ریــال 
بابــت اصــل خواســته و مبلــغ 10791174 ریــال بابــت 
خســارت تأخیــر تأدیــه از زمــان صــدور چــک تــا زمــان 
اجــرای حکــم بــر اســاس شــاخص بهــای کاال و 
خدمــات اعامــی از بانــک مرکــزی و مقــداری از امــوال 
محکــوم علیــه شــامل: بــا توجــه به نظــر کارشــناس در 
خصــوص ارزیابــی ملــک واقــع در ســن ســن، شــهرک 
ــر  ــد دارای 250 مت ــورد بازدی ــی، محــل م شــهید غام
مربــع عرصــه و 150 مترمربــع اعیانــی مــی باشــد 
کــه بــا مصالــح دیوارهــای آجــری، ســقف تیرآهــن و 
ســقف ســبک، نمــای خــارج کاشــی گرانیــت، ســطوح 
آهنــی،  خارجــی  درب هــای  ســفیدکاری،  داخلــی 
ــام  ــرویس حم ــی و دارای س ــی چوب ــای داخل درب ه
ــوق  ــورد ف ــه م ــه ب ــا توج ــی باشــد. ب و دستشــویی م
و موقعیــت محــل و ارزش عرصــه و اعیــان شــش 
ــک 68/1391،  ــماره مل ــه ش ــی ب ــاک ثبت ــگ از  پ دان
شــماره چاپــی ســند الــف166472 85/الــف، شــماره 
ــار،  ــش چه ــر 63، بخ ــه 450، دفت ــت 6818، صفح ثب
ــنی،  ــن س ــری س ــینعلی فخ ــای حس ــک آق ــام مال ن
ســهم مالکیــت شــش دانــگ کــه جمعــا شــش دانــگ 
ــر 908000000 ریــال کــه معــال نهصــد و هشــت  ــغ ب بال
میلیــون ریــال ارزیابــی مــی گــردد. الزم بــه ذکــر مــی 
باشــد داخــل حیــاط اعیانــی آن بــه متــراژ 30 مترمربــع 
بــا ســقف ســبک بــا قوطــی و پوشــش تــوری و پشــم 
شیشــه و ورق گالوانیــزه و بدنــه کاشــی و کف ســرامیک 
اجــرای  از  پــس  اســت،توقیف  گردیــده  احــداث 
تشــریفات قانونــی و اینکــه کارشــناس رســمی منتخب 
ــه  ــدام ب ــل اق ــد بشــرح ذی ــس از بازدی دادگســتری پ
ارزیابــی نمــوده در تاریــخ 1396/06/07 از ســاعت 
ــی  ــه هرکس ــذارد. ب ــی گ ــده م ــه مزای ــت 13 ب 12 لغای
و کســانی کــه از مبلــغ کارشناســی شــده ذیــل الذکــر 
شــروع و باالتریــن مبلــغ را پیشــنهاد نمایــد امــوال به او 
فروختــه خواهــد شــد. خریــدار مــی بایســت ده درصــد 
ــد  ــع نمای ــس تودی ــی المجل ــوال را ف از ارزش کل ام
ــه از ســوی مســیولین و  ــی ک ــرف مهلت ــی را ظ و مابق
متصدیــان اجــرای احــکام تعییــن و حداکثــر آن از یک 
مــاه تجــاوز نمــی کنــد مــی بایســت پرداخــت نمایــد. 
چنانچــه خریــدار در مهلــت مقــرر تعییــن شــده نســبت 
ــپرده او  ــد س ــدام ننمای ــاء اق ــی به ــت مابق ــه پرداخ ب
ــط  ــه نفــع دولــت ضب ــده ب ــه مزای پــس از کســر هزین
و مزایــده تمدیــد خواهــد گردیــد. کســانی کــه مایلنــد 
امــوال را ماحظــه و بازدیــد نماینــد مــی تواننــد 5 روز 
ــکام  ــرای اح ــره اج ــه دای ــده ب ــت مزای ــه وق ــده ب مان
ــا  ــد. ضمن ــه نماین ــان مراجع ــتری کاش ــی دادگس مدن
مزایــده در دایــره اجــرای احــکام مدنــی شــورای حــل 

اختــاف دادگســتری کاشــان برگــزار مــی شــود.
مدیــر اجــرای احــکام شــورای حــل اختــاف کاشــان 

حســین خندانــی 888/ م الــف

دادنامه 
 9609970354000677  : اصاحــی  رای  شــماره 
 : پرونــده  شــماره   1396/04/31: تنظیــم  تاریــخ 

شــعبه  بایگانــی  شــماره   9609980354000007
ــده کاســه 9609980354000007 شــعبه  :960074 پرون
114 دادگاه کیفــری دو شــهر اصفهــان )114 جزایــی 
ســابق( تصمیــم نهایــی شــماره 9609970354000677 
خواهــان: آقــای ســهراب بابائــی خرزوقــی فرزنــد 
ــان - شهرســتان  ــه نشــانی اســتان اصفه ــی ب قربانعل
اصفهــان - شــهر اصفهــان - خــورزوق -خ جانبــازان - 
پ 150 - بــه کــد پســتی 8345118411 و شــماره ملــی 

09138742550 همــراه  و   1818429373
خوانــدگان:  1. آقــای حســن قاســمی فرزنــد مرادعلــی 

بــه نشــانی مجهــول المــکان 
2. آقــای محمــد جهانــدار فرزنــد علیمــراد بــه نشــانی 

مجهــول المــکان  
ــانی  ــه نش ــن ب ــد حس ــی فرزن ــا ماض ــای رض 3. آق

مجهــول المــکان 
 4. آقــای محمــد مــداح علــی فرزنــد رضــا بــه نشــانی 

ــول المکان   مجه
ــی  ــد فتحعل ــی جعفــری فرزن ــروز فتحعل ــای به 5. آق

ــه نشــانی مجهــول المــکان   عبــاس ب
6. خانــم مهیــن ملــت نــواز فرزنــد محمدحســین بــه 

نشــانی مجهــول المــکان  
7. آقــای احمدرضــا یزدانــی فرزنــد محمــد بــه نشــانی 

مجهــول المــکان  
ــه نشــانی  ــه ب ــد یدال ــان فرزن ــای کــورش رفیعی 8. آق

ــول المــکان   مجه
9. خانــم شــها پرمــون فرزنــد علــی بــه نشــانی 

المــکان  مجهــول 
 10. آقــای مجیــد صابــری فرزنــد احمدرضــا به نشــانی 

ــول المکان  مجه
 11. آقــای مصطفــی باقریــان فرزنــد خیبــر بــه نشــانی 

مجهــول المــکان 
 12. آقــای مهــرداد مومنــی زنــد فرزنــد علــی بــه 

نشــانی مجهــول المــکان
  13. آقــای مهــدی ســلطانی فرزنــد حیــدر بــه نشــانی 

ــول المکان مجه
 14. آقــای علیرضــا نمــازی فرزنــد رحیــم بــه نشــانی 

مجهــول المــکان 
15. خانــم مریــم پیکانپــور فرزنــد حســین بــه نشــانی 

مجهــول المــکان
ــه  ــی ب ــی قل ــد عل ــی فرزن ــدی عبداله ــای مه 16. آق

ــکان  ــول الم ــانی مجه نش
ــه  ــنعلی ب ــد حس ــی فرزن ــین بردخون ــای حس 17. آق

ــکان  ــول الم ــانی مجه نش
18. آقــای مســعود قاســمی فرزنــد عبدالــه بــه نشــانی 

ــول المکان مجه
19. آقــای رضــا قاســمی فرزنــد محمدعلــی بــه نشــانی 

ــول المکان  مجه
ــه  ــه ب ــی ال ــد ول ــوری فرزن ــاس منص ــای عب  20. آق

ــکان  ــول الم ــانی مجه نش
21.خانــم مریــم عابدیــان فرزنــد قربانعلــی بــه نشــانی 

مجهــول المــکان 
22. آقــای حســن قاســمی فرزنــد رضاقلــی به نشــانی 

ــول المکان  مجه
23.آقــای محمــد احمــدی بــه نشــانی مجهــول 

المــکان 

ــه نشــانی  ــد حبیــب ب ــی فرزن ــد توکل 24. آقــای حمی
ــول المــکان  مجه

ــه نشــانی  ــد شــکراله ب ــر فرزن 25.آقــای مهــدی رنجب
ــول المــکان   مجه

ــه نشــانی  ــم ب ــد ابراهی ــری فرزن 26.آقــای جعفــر اکب
ــول المــکان  مجه

27.آقــای ابراهیــم مظفــری فرزنــد اســکندر به نشــانی 
ــول المکان  مجه

28. آقــای محمدجــواد اســماعیلی فرزنــد حســن بــه 
نشــانی مجهــول المــکان 

29.آقــای علیرضــا محمــد زاده فرزنــد حســن بــه 
نشــانی مجهــول المــکان 

ــه  ــاس ب ــد عب ــرداد اســماعیل زاده فرزن ــای مه 30. آق
نشــانی مجهــول المــکان 

31. آقــای فرهــاد گنجعلــی نژادشــهابی فرزنــد قاســم 
بــه نشــانی مجهــول المــکان 

32. خانــم نرگــس زاهــدی فرزنــد جعفــر بــه نشــانی 
مجهــول المــکان 

33.آقــای مجیــد حــاج حیــدری بــه نشــانی مجهــول 
المــکان 

ــه  ــر ب ــی اکب ــد عل ــا فرزن ــرز محضرنی ــای فرام 34. آق
ــکان  ــول الم نشــانی مجه

35.آقــای حســین خــدادادی فرزنــد محمــد بــه 
نشــانی  مجهــول المــکان 

36.آقــای عبدالحمیــد رفیعــی فرزنــد بهمــن بــه 
نشــانی مجهــول المــکان 

37.آقــای شــهرام باقــری فرزنــد محمدرضــا بــه 
نشــانی مجهــول المــکان 

ــه  ــر ب ــی اکب ــد عل ــیری فرزن ــی بش ــای مجتب 38.آق
ــکان  ــول الم ــانی مجه نش

فرزنــد  الذاکریــن  39.آقــای ســیدنصراله حســام 
سیداســداله بــه نشــانی مجهــول المــکان 

40.آقــای رســول پهلوانــی نــژاد فرزنــد رضــا بــه نشــانی 
ــول المکان  مجه

41.آقــای رضــا زاغیــان فرزنــد قــدرت الــه بــه نشــانی 
مجهــول المــکان 

42.اقــای امیــر رحیمــی فرزنــد غامعلــی بــه نشــانی 
مجهــول المــکان 

ــد احمــد 44. آقــای  43.آقــای بهنــام معتمــدی فرزن
ــانی  ــه نش ــی ب ــد همگ ــد احم ــدی فرزن ــام معتم بهن

ــکان  ــول الم مجه
ــانی  ــه نش ــه ب ــد عبدال ــی فرزن ــر مینای ــای امی 45.آق

ــکان  ــول الم مجه
بــه  رادان فرزنــد محمدجــواد  46.آقــای محســن 

نشــانی مجهــول المــکان 
47. آقــای علــی رضایــی فرزنــد ســیف الــه بــه نشــانی 
مجهــول المــکان  آقــای محمدمهــدی نفــرزاده فرزنــد 

محمدرضــا بــه نشــانی مجهــول المــکان
اصاحــی  رای  شــماره  اصاحــی  48.رای 
تنظیــم  تاریــخ   9609970354000677:
 9609980354000007: پرونــده  :1396/04/31شــماره 
ــی شــعبه :960074 خواســته: اعســار از  شــماره بایگان
ــت  ــا عنای ــکار : دادگاه ب ــه گردش ــوم ب ــت محک پرداخ
بــه مندرجــات پرونــده ختــم رســیدگی را اعــام و 
بشــرح زیــر مبــادرت بــه صــدور رای مــی نمایــد. رای 

ــهراب  ــای س ــت اق ــوص دادخواس دادگاه درخص
ــت  ــه در دادخواس ــر اینک ــی ب ــی مبن ــی خرزوق بابای

ــر از  ــام 47 نف ــارالیه ن ــوی مش ــی از س ــار تقدیم اعس
ــه صــادره  ــن در دادنام ــده لیک ــام گردی ــدگان اع خوان
خوانــدگان  از  نفــر   26 نــام  ســهوا  دادگاه  ایــن  از 
ــون  ــاده 381 قان ــرای م ــذا در اج ــده ل ــح گردی تصری
ــه  ــح دادنام ــن تصحی ــری ضم ــی کیف ــن دادرس ایی
شــماره 0607 960997035400 ایــن دادگاه اســامی 
ــه شــرح دادخواســت تقدیمــی 47 مــی  ــدگان ب خوان
ــدون  ــدام اراء ب ــر ک ــه رونوشــت از ه ــر ارائ باشــد دفت
ــوع مــی باشــد رای صــادره ظــرف بیســت  دیگــر ممن
روز از ابــاغ قابــل اعتــراض تجدیــد نظــر خواهــی 
ــان  ــتان اصفه ــر اس ــد نظ ــرم تجدی ــکام محت  در مح

می باشد. 
شــماره :14196/م الــف رئیــس شــعبه 114 کیفــری 2 

اصفهــان – دهقانــی

رای قاضی شورا
در خصــوص دادخواســت آقــای حســین شــعبانی 
آقــای  طرفیــت  بــه  غامرضــا  فرزنــد  مســگر 
سید هاشــم کیانــی فرزنــد ســیدرضا و خانــم صغــری 
ــزام  ــته ال ــه خواس ــن ب ــد حس ــری فرزن زارع خورمنی
ــماره  ــه ش ــل 405 ب ــمی اتومبی ــند رس ــم س ــه تنظی ب
انتظامــی 66 ایــران 931 ص 73 مــدل 1384 بــه 
شــماره موتــور 124084220283 و شــماره شاســی 
14279729 شــورا نظــر بــه اینکــه قــرارداد عــادی 
ــع دارد و  ــد بی ــوع عق ــی از وق ــورخ 94/10/19 حاک م
ــی  ــراض خاص ــراد و اعت ــرارداد ای ــن ق ــه ای ــبت ب نس
ــراض  ــع مصــون از اعت ــده اســت و در واق ــل نیام بعم
ــه  ــتعام ب ــه اس ــت ب ــا عنای ــف ب ــع الوص ــده م مان
راهــور  اداره  از   96/2/23 مــورخ   426/95 شــماره 
کاشــان کــه مالــک اصلــی اتومبیــل مــورد بحــث 
را خانــم صغــری زارع خورمنیــری فرزنــد حســن 
خوانــده ردیــف دوم دادخواســت مطروحــه اعــام 
ــان  ــوی خواه ــرار رد دع ــن اوال ق ــت بنابرای ــرده اس نک
نســبت بــه خوانــده ردیــف اول باســتناد بنــد 4 مــاده 
84 ناظــر بــه مــاده 89 آییــن دادرســی مدنــی صــادر 
ــده ردیــف  ــه خوان و اعــام مــی دارد و ثانیــا نســبت ب
دوم دعــوی مطروحــه بــه نظــر ثابــت و صحیــح تلقــی 
ــل  ــتنادی اتومبی ــدارک اس ــه م ــه اینک ــات ب ــا التف ب
ــه  ــد و اینک ــی باش ــان م ــد خواه ــوی در ی ــورد دع م
ــد  ــدگان در جلســات رســیدگی حاضــر نشــده ان خوان
و ایــراد و دفاعــی موثــر نداشــته انــد لــذا دعــوی 
ــر  ــه نظ ــادی ب ــر ای ــاظ توات ــه از لح ــان را اگرچ خواه
ــا موجــه دانســتن ادعــای  ــذا ب ــی نمــی باشــد ل قانون
ــواد 219  ــه م ــا مســتندا ب ــوت ادع وی و تشــخیص ثب
ــت  ــر محکومی ــی رای ب ــون مدن و220 و221 و225 قان
ــه  ــن ب ــد حس ــری فرزن ــری زارع خورمنی ــم صغ خان
ــند  ــم س ــمی و تنظی ــناد رس ــه اس ــور در دفترخان حض
رســمی و انتقــال اتومبیــل موصــوف بــه نــام خواهــان 
ــل  ــی و قاب ــی دارد رای صــادره غیاب ــام م صــادر و اع
ــاغ در شــورا  ــس از اب  واخواهــی ظــرف بیســت روز پ

می باشد.
ــاف  ــل اخت ــورای ح ــی ش ــعبه4 حقوق ــی ش قاض
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پوسته

کارگردان: مصطفی آل احمد
نویسنده: مصطفی آل احمد

بازیگــران: حمیــد فرخ نــژاد، النــاز شاکردوســت، مریــم 
کاویانــی، حمیدرضــا فالحــی، امیــر غفارمنــش، حســن 

مؤذنــی
فیلــم »پوســته«، اولیــن ســاخته مصطفــی آل احمــد اســت. 
فیلــم مضمــون اجتماعــی دارد و دربــاره رابطــه درونــی 
شــخصیت اصلــی )حمیــد فرخ نــژاد( بــا عشــق و آزادی 
ــم ســینمایی »پوســته« در ســال 1387 ســاخته  اســت. فیل
ــی  ــران عموم ــت اک ــال توانس ــت 6 س ــد از گذش ــد و بع ش

شــود.

حرف و نقل

و کتــاب  صوتــی  آلبــوم  از  رونمایــی  مراســم   
بــا حضــور اســتاد علی اصغــر  پارســی«  »شــنونده 
شــد. برگــزار  خورشــید  هنرســرای  در  شــاه زیدی 

ــا حضــور ســعید  ــی ب  نخســتین دوره فیلمنامه خوان
کتابخانــه  در  هفتــه  هــر  سه شــنبه های  محســنی 
عالقه منــدان  می شــود.  برگــزار  اصفهــان  مرکــزی 
ــماره  ــا ش ــد ب ــتر می توانن ــات بیش ــب اطالع ــرای کس ب

3۲۲3۹۹37 تمــاس حاصــل کننــد.
 دو مجموعــه شــعر بــا عنوان هــای »بی تــو مــرداد...« 
ــده  ــر ش ــی منتش ــم علی خان ــه قل ــوض« ب ــرا ع و »دفت
اســت. مجموعــه شــعر »دفتــرا عــوض« در 86 صفحــه و 
»بی تــو مــرداد...« در 83 صفحــه هــر کــدام در شــمارگان 
1۰۰۰ نســخه بــا قیمــت 8۰۰۰ تومــان از ســوی انتشــارات 

انــور کتــاب منتشــر شــده اســت.
 پــوران درخشــنده گفــت: متاســفانه جامعــه  مــا 
یــک جامعــه  مونولــوگ اســت. همــه در ذهنمــان متنفــر 
می شــویم، می کشــیم، ازدواج می کنیــم، امــا هیچ وقــت 
گفت وگویــی صــورت نمی گیــرد؛ چــرا کــه هــر کســی در 
ــه  ــر ب ــس حاض ــد و هیچ ک ــود را می زن ــرف خ ــه ح رابط

گــوش دادن حــرف دیگــری نیســت.
 غالمرضــا فرجــی، ســخنگوی شــورای صنفــی 
ــش  ــی نمای ــورای صنف ــه ش ــت: در جلس ــش، گف نمای
قــرار بــر ایــن شــد فیلــم ســینمایی »فصــل نرگــس« به 
کارگردانــی نــگار آذربایجانــی از ایــن هفته چهارشــنبه 18 
مردادمــاه بــه جــای فیلــم »رگ خــواب« بــه کارگردانــی 

حمیــد نعمــت هللا در گــروه اســتقالل اکــران شــود.
 ســلما  هایــک، بازیگــر و تهیه کننــده، بــا انتقــاد بــه 
ــد  ــپ نمی توان ــه ترام ــت ک ــکا گف ــوری آمری رئیس جمه

ــا مکزیکی هــا داشــته باشــد. رفتــاری غیرقانونــی ب
 بــه گفتــه محمــد عــرب، کارگــردان »آتــش و 
ــاز  ــر آغ ــن اث ــیقی ای ــاخت موس ــن و س ــداره«، تدوی ق

ــت. ــده اس ش
 کاوه سجادی حســینی قــرار اســت کارگردانــی ســریال 

»زندگــی از نــو« را بــر عهده داشــته باشــد.
 غالمرضــا موســوی، تهیه کننــده ســینما، گفــت: 
ــه  ــی مســعود حاتمــی در مرحل ــه کارگردان ــه« ب »موریان
تدویــن اســت و بــه زودی تدویــن آن توســط کارگــردان 
ــی  ــم بازیگران ــن فیل ــد. در ای ــان می رس ــه پای ــم ب فیل
چــون بهتــاش صناعی هــا و مریــم مقــدم حضــور 

ــد. دارن
 کتــاب »خاطره بــازی پیشکســوتان« نوشــته پیمــان 
شــیخی توســط انتشــارات غنچــه به چــاپ دوم رســید.

ــا  ــگار« ب ــی »نورن ــنواره عکاس ــن دوره جش  چهارمی
موضــوع اصلــی »ایــران مــن« و بخــش ویــژه بناهــای 

ــود. ــزار می ش ــی برگ ــتانی و تاریخ باس
ــازمان اوج، از  ــس س ــنی، رئی ــان محمدحس  احس
ســاخت 5 فیلــم ســینمایی در ســال جــاری و رونمایــی 

ــر داد. ــم فجــر خب از آن در جشــنواره فیل
 احســان ارغوانــی، تهیه کننــده برنامــه »بــاغ ملــی« 
گفــت: ایــن ُجنــگ شــبانه از آیتم هــای متنوعــی 
برخــوردار اســت و هــر شــب بــه موضوعــات روز جامعــه 
ــه را روی  ــن برنام ــد ای ــان می توانن ــردازد؛ مخاطب می پ

ــد. ــن شــبکه دو ســیما ببینن آنت

کوتاه اخبار 

 نقش خانه، میزبان 
عکاسان اصفهان

اولیــن نمایشــگاه گروهــی عکاســان  کیمیای وطن

ــان  ــه اصفه ــری نقش خان ــان در گال ــری اســتان اصفه خب
روز  مناســبت  بــه  نمایشــگاه  ایــن  می شــود.  برگــزار 
ــی اســتان  ــگار، از ســوی انجمــن عکاســان مطبوعات خبرن
فرهنگی تفریحــی  ســازمان  همــکاری  بــا  و  اصفهــان 
شــهرداری اصفهــان و همچنیــن بــا تــالش حــوزه هنــری 

اصفهان، برگزار می شود. 
در ایــن نمایشــگاه آثــاری از عبــدهللا  هاشــمی، اصغــر 
شــیرزای، عبــاس فــالح، مهــدی جانی پــور، عبــاس 
پوســتین دوز، محمدرضــا شــریف، عالیــه ســعادت پور، 
ــدی  ــادری، مه ــه ن ــی، خدیج ــا امین ــری، رض ــا جعف آری
کریمــی، مجیــد حجتــی، مرتضی صالحــی، رضــا قلیچ خانی، 
ــجاعی،  ــول ش ــری، رس ــا جعف ــان، محمدرض آزاده عزیزی
احســان جزینــی، مرتضــی زنگنــه، مهــدی زرگــر و فاطمــه 
قــرار  عالقه منــدان  تماشــای  معــرض  در  صــادق زاده 

می گیــرد. 
اولیــن نمایشــگاه گروهــی عکاســان خبــری اســتان 
ــری  ــاعت 18 در گال ــاه س ــنبه 1۹ مردادم ــان، پنجش اصفه
نقش خانــه اصفهــان افتتــاح می شــود و عالقه منــدان 
 ۲5 تــا  می تواننــد  نمایشــگاه  ایــن  از  بازدیــد  بــرای 
مردادمــاه صبح هــا ســاعت ۹ تــا 13 و بعدازظهرهــا ســاعت 
16 تــا ۲۰ بــه گالــری نقش خانــه اصفهــان واقــع در خیابــان 
ــد. ــه کنن ــوره مراجع ــری س ــع فرهنگی هن ــادگاه، مجتم آم
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روز خبرنــگار ســال ۹6 هــم فرارســید؛ بــدون 
اینکــه هیــچ تغییــری در وضعیــت خبرنــگاران و 

ــد.  ــه باش ــورت گرفت ــانه ص ــی رس ــا اهال اساس
خبرنــگاران همچنــان آمــاج حمــالت ناجوانمردانــه 
مســئوالن، هنرمنــدان، ورزشــکاران و... قــرار دارنــد. 
حقــوق و مزایــای اندکــی دریافــت می کننــد، 
اتحادیــه درســت  صاحــب هیــچ ســندیکا و 
درمانــی نیســتند و بــا کوچک تریــن انتقــادی 

هــم روانــه »اســتراحتگاه« می شــوند.
ــی  ــدازه کاف ــه ان ــا ب ــودن در کشــور م ــگار ب خبرن
مشــکالت حل نشــدنی دارد؛ امــا خبرنــگار بــودن 
ــب  ــه مرات ــکالتی ب ــران مش ــر از ته ــی غی در جای
خبرنــگاران شهرســتانی  دارد.  هــم  ســخت تر 
ــدان از ســوی مســئوالن تهران نشــین  اصــوال چن
جــدی گرفتــه نمی شــوند و همیــن موضــوع 

هــم فضایــی بــه وجــود مــی آورد کــه خبرنــگاران 
شهرســتانی بــا مشــکالت عجیبــی دســت و 

ــد.  ــرم کنن پنجــه ن
خبرنــگاران شهرســتانی اصــوال بــه دو دســته 

می شــوند. تقســیم  بدهــا  و  خوب هــا 
 خوب ها

خوب هــا، کســانی هســتند کــه در هــر شــرایطی 
 چشــم را بــر مشــکالت شــهر و کشــور می بندنــد 
و مجیزگویــان بــه مدح و ســتایش دســتاوردهای 

خارق العــاده مســئوالن شــهر می پردازنــد. 
ــه 5۰  ــک کارت هدی ــت ی ــا دریاف ــا ب ــا تنه خوب ه
ــاره  ــاح چندب ــد افتت ــل حاضرن ــی ناقاب هــزار تومان
در حــد  را  پراشــکال  نیمه تمــام  طــرح  یــک 
در  بشــری  اختراعــات  بزرگ تریــن  ســاخت 
بــوق و کرنــا کننــد. )بــر اســاس هــر نــوع مــدل 
ــت  ــد، پرداخ ــاب کنی ــه حس ــم ک ــادی ه اقتص
ــک  ــن ستایشــی ی ــال این چنی ــغ در قب ــن مبل ای

معاملــه شــیرین )البتــه بــرای مســئول محتــرم( 
بــه حســاب می آیــد.( 

روز  در  قبــال خدماتشــان  در  البتــه خوب هــا 
قــرار  تمجیــد  مــورد  بســیار  هــم  خبرنــگار 
ــکوه  ــدان باش ــه چن ــمی ن ــد و در مراس می گیرن
ــع  ــه صنای ــد تک ــه و چن ــا کارت هدی ــا ب از آن ه
ــر باشــکوهی صــورت  دســتی خاک خــورده تقدی

 . می گیــرد
ــا  ــن خوب ه ــم ای ــات ه ــنواره های مطبوع در جش
هســتند کــه بــا توجــه بــه محتــوای ســتایش گونه 
مطالبشــان از داوران کــه همــان مســئوالن هســتند، 

ــد.  ــز دریافــت می کنن جوای
ــود  ــت موج ــد و از وضعی ــا، خوبن در کل خوب ه
هــم شــکایتی ندارنــد؛ حتــی اگــر بدهــا بــه آن هــا 

خبرنگارنمــا بگوینــد.
 بدها

ــت را  ــوال اکثری ــا معم ــه اتفاق ــا ک ــتان بده داس
ــد، متفــاوت اســت. بدهــا  هــم تشــکیل می دهن
نمی تواننــد چشــم بــر مشــکالت ببندنــد و دســت 
ــه  ــی رود؛ ب ــی نم ــه مجیزگوی ــم ب ــان ه و دلش
همیــن دلیــل هــم مغضــوب مســئوالن هســتند. 
ــل  ــه دلی ــد ب ــند و مجبورن ــه دوش ــه ب ــا خان بده
فشــار مســئوالن هــر از گاهــی را در یــک رســانه 
ــه  ــد ب ــاره کــوچ کنن ــد و بعــد ناچــار دوب ســر کنن

ــر.  رســانه دیگ
ــد.  ــرار نمی گیرن ــر ق بدهــا هیچ وقــت مــورد تقدی
مطالــب آن هــا مچالــه یــا پــاره می شــود و ســر از 
ــا اگــر خوش شــانس  ــه درمــی آورد ی ســطل زبال
باشــند، مطالبشان ســر از سبزی فروشــی درمی آورد 
و بــه دور گشــنیز و شــنبلیله خریداری شــده شــما 

ــود.  ــده می ش پیچی
ــب  ــد و مطال ــام نمی آورن ــنواره مق ــا در جش بده
ضعیفشــان کــه معمــوال گزارش هایــی تخصصــی، 
ریزبینانــه، شــجاعانه و هولنــاک از مشــکالت 
ــه  ــز داوران »ک ــدر قرم ــا ضرب ــت ب ــهری اس ش
ــه رو  ــتند«، روب ــان هس ــئوالن خودم ــان مس هم

می شــود. 
بدهــا جایــی در مراســم نــه چنــدان باشــکوه روز 
خبرنــگار ندارنــد و در بهتریــن حالــت وقتــی کــه 
در خلــوت مشــغول خــوردن قهــوه تلــخ هســتند، 
چنــد پیــام تبریــک از ســوی دیگــر بدهــای 

رســانه ها دریافــت می کننــد.

 لطف هنرمندان
البتــه فرقــی نمی کنــد شــما جــزء خوب هــا 
باشــید یــا بدهــا، خبرنــگار باشــید یــا خبرنگارنما، 
دوســت باشــید یــا دشــمن، تهران نشــین باشــید 
ــد  ــروف کار کنی ــه مع ــتانی، در روزنام ــا شهرس ی
یــا مجلــه زرد گمنــام؛ در هــر صــورت شــما مــورد 

ــا  ــد و هنرمندنم ــتان هنرمن ــران دوس ــف بیک لط
ــد.  ــرار می گیری ق

از نظــر هنرمنــدان و هنرمندنما هــا اهالــی رســانه 
ــی ادب و چنــد صفــت  ــاد، ب همــه بی ســواد، معت
دیگــر کــه بــه دلیــل رعایــت خطــوط قرمــز امکان 

نگارشــش نیســت، هســتند. 
بــه همیــن دلیــل هــم آن هــا حــق دارنــد هرچــه 
دل تنگشــان می خواهــد نثــار شــما کننــد و صــد 
ــی در  ــچ دفاع ــد هی ــم نبای ــما ه ــه ش ــه ک البت
برابــر ایــن گفته هــا داشــته باشــید؛ زیــرا ارتــش 
ســایبری ایــن دوســتان در شــبکه های مجــازی 
ــه  ــد آورد ک ــما درخواه ــار از روزگار ش ــان دم چن
درس عبرتــی می شــود بــرای دیگــر همکارانتــان.

ــت  ــدان نیس ــاص هنرمن ــرا خ ــن ماج ــه ای  البت
و دوســتان ورزشــکار اعــم از قلیانــی و غیرقلیانی، 
پایتخت نشــین  از  اعــم  مســئول  دوســتان 
بــا  مشــاغل  صاحبــان  غیرپایتخت نشــین،  و 
از  اعــم  پزشــکان  غیرحــالل،  و  حــالل  روزی 
زیرمیزی نگیــر و بگیــر، متجــاوزان گروهــی و 
انفــرادی، دزدان بــزرگ و کوچــک، اختالس گــران 
میلیــاردی و خرده پــا و بســیاری دیگــر را شــامل 

می شــود.
ــد  ــگار بای ــوان خبرن ــه عن ــار این هــا شــما ب در کن
بســیار مراقــب خطــوط قرمــز هــم باشــید؛ البتــه 
ــور  ــون کش ــه در قان ــزی ک ــوط قرم ــه آن خط ن
ــام  ــه تم ــزی ک ــوط قرم ــه خط ــود دارد، بلک وج
ــرای  ــرده شــد، ب ــاال نامشــان ب ــه در ب ــرادی ک اف
شــما تعییــن می کننــد. پــس اگــر خبرنــگار 
ــذت  ــی« ل ــوکران تلخ کام ــن »ش ــتید، از ای هس
ببریــد کــه امــروز، روز شماســت. روزتــان مبــارک!

بــرای  و  هنــد  در ســینمای  نامــی شناخته شــده  اکبرخــان، 
ــا  ــت ب ــه سال هاس ــت ک ــور اس ــن کش ــینمای ای ــداران س طرف
کارگردانــی، فیلمنامه نویســی و نیــز بازیگــری در ایــن عرصــه 

می کنــد.  فعالیــت 
ــه  ــرا ک ــت؛ چ ــی آشناس ــم نام ــان ه ــیاری از ایرانی ــرای بس او ب
ســال ها پیــش ســریال »شمشــیر تیپــو ســلطان« ایــن فیلمســاز 
بــا پخــش از تلویزیــون ایــران عالقه منــدان زیــادی را بــرای 
خــود پیــدا کــرد. ایــن کارگــردان هنــدی کــه ســال گذشــته بــرای 
تماشــای فیلــم »ســالم بمبئــی« بــه ایــران آمــد، از عالقــه خــود 
ــد  ــم می گوی ــک فیل ــاخت ی ــرای س ــران ب ــا ای ــکاری ب ــه هم  ب
و همچنیــن آرزو دارد کــه فیلــم »تــاج محــل«اش مجــوز نمایــش 

در ایــران را هــم بگیــرد.
ــت  ــه اس ــی گفت ــه در جای ــیعه ک ــلمان و ش ــد مس ــن هنرمن  ای
ــل  ــا را از دالی ــوده و این ه ــیراز ب ــل ش ــا اه ــش اصالت مادربزرگ

عالقــه زیــاد خــود بــه ایــران می دانــد، می گویــد: »تــاج محــل« 
ــال  ــه دنب ــه ایــران ســاخته و ب ــر اســاس عالقــه خــود ب را هــم ب
ــر  ــن اث ــی و نمایــش ای ــا مســئوالن ایران ــره ب ــرای مذاک راهــی ب
ــه جــان  ــران ب ــد: ســینمای ای ــران اســت. اکبرخــان می گوی در ای
و قلــب بیننــده نفــوذ کــرده و او را وادار بــه تفکــر می کنــد. 
فیلم هایــی مثــل »جدایــی« اصغــر فرهــادی یــا »بچه هــای 
ــان  ــن انس ــر ذه ــی ب ــر عمیق ــدی تأثی ــد مجی ــمان« مجی آس
ــا اشــاره بــه بعضــی فیلم هایــی کــه از ســینمای  می گذارنــد. او ب
 ایــران تماشــا کــرده، ادامــه داد: فیلــم »محمــد رســول هللا)ص(« 
و »ســالم بمبئــی« را در ایــران دیــدم و هــر دو را خیلــی دوســت 
داشــتم. نمی دانــم چــرا بعضــی کشــورهای عربــی اجــازه ندادنــد 
ــود؛  ــش داده ش ــا نمای ــول هللا)ص(« در آنج ــد رس ــم »محم فیل
چــون ایــن فیلــم بســیار خــوب اســت و هــر کــس در دنیــا بایــد 

یــک بــار آن را ببینــد. ایســنا

ــه  ــد: از اینک ــتان نویس، می گوی ــواری، داس ــن شهس محمدحس
ــی  ــچ نگران ــود، هی ــه ش ــش مطالع ــث کاه ــی باع ــاب صوت کت
نــدارم؛ زیــرا کســی کــه اهــل کتــاب اســت، در درجــه اول 
ــک  ــاب الکترونی ــت، کت ــر نتواس ــد و اگ ــی می خوان ــاب چاپ کت
ــا دزدی و  ــد. ام ــوش می ده ــی گ ــاب صوت ــه کت ــا ب ــد ی می خوان
دانلــود غیرقانونــی کتــاب صوتــی را نمی تــوان کاری کــرد. ایــن از 

آســیب های کتاب هــای صوتــی اســت. 
او افــزود: اگــر در شــرایطی قــرار بگیریــد کــه نتوانیــد کار دیگــری 
ــت؛  ــوب اس ــی خ ــاب خیل ــه کت ــوش دادن ب ــد، گ ــام دهی انج
مثــال مــن زمانــی کــه از کــرج بــه تهــران می آمــدم، در روز چهــار 
ســاعت در راه بــودم و چــه چیــزی بهتــر از اینکــه کتــاب صوتــی 

گــوش بدهــم؟ 
شهســواری در ادامــه تاکیــد کــرد: کتاب هــای صوتــی عالــی 
ــت  ــود. رعای ــت ش ــا رعای ــت آن ه ــر کپی رای ــه اگ ــتند؛ البت هس

ــود.  ــام می ش ــنده تم ــرر نویس ــه ض ــر ب ــق تکثی ــردن ح نک
او در ادامــه تأکیــد کــرد: بعیــد می دانــم کتــاب صوتــی جایگزینــی 
ــک  ــاب الکترونی ــه کت ــور ک ــود. همان ط ــی ش ــاب چاپ ــرای کت ب
ــم  ــی ه ــاب صوت ــرد، کت ــن بب ــذی را از بی ــاب کاغ ــت کت نتوانس
ــتر  ــاب را بیش ــه کت ــزان مطالع ــا می ــرم این ه ــه نظ ــد. ب نمی توان
می کنــد. البتــه تجربــه شــخصی مــن ایــن اســت از زمانــی کــه 
کتــاب الکترونیــک آمــد، میــزان مطالعــه مــن بــه طــرز معنــاداری 
ــراه  ــاب هم ــتم کت ــه نمی توانس ــی ک ــرا جاهای ــد؛ زی ــتر ش بیش
ــال در  ــالف شــوم، مث ــردم ع ــر نمی ک ــه فک ــا اینک ــرم ی خــودم بب
ــروع  ــی دارم و ش ــی ام را برم ــریع گوش ــای اداری، س ــرو و ج مت
ــت  ــر کپی رای ــد: اگ ــادآور ش ــواری ی ــم. شهس ــه می کن ــه مطالع ب
کتــاب صوتــی رعایــت شــود، می توانــد منبــع درآمــد خوبــی بــرای 
ــع  ــک منب ــای الکترونی ــه کتاب ه ــور ک ــد؛ همان ط ــران باش ناش

ــرای ناشــران شــد. ایرنــا درآمــدی ب
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،،
بدها نمی توانند چشــم بر مشکالت 
ببندنــد و دســت و دلشــان هــم بــه 
مجیزگویــی نمــی رود؛ به همین دلیل 

هــم مغضــوب مســئوالن هســتند
 

به بهانه روز خبرنگار

شوکرانتلخکامی

شهرداری فوالدشهر در نظر دارد انجام امور خدمات شهری و رفت و روب و حمل زباله در محالت ایثار 
و فرهنگ مسکن مهر فوالدشهر را از طریق مناقصه عمومی به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید. 
داوطلبان می توانند جهت آگاهی از شرایط و دریافت اسناد مناقصه تا تاریخ 96/5/28 به واحد امور 

قراردادهای شهرداری فوالدشهر مراجعه نمایند.

شهرداری فوالدشهر به استناد مصوبه شماره 4/۹5/۲184 مورخ ۹5/1۲/18 شورای اسالمی شهر در نظر دارد تعداد 
۲ پالک از اراضی حوزه 5 سایت مرکزی به شماره پالکهای 5/16 و 5/14 را با کاربری تجاری خدماتی گردشگری 
از طریق مزایده عمومی و بصورت نقدی به متقاضیان و با قیمت پایه کارشناسی به فروش برساند. متقاضیان 
فرصت دارند تا آخر وقت اداری روز شنبه مورخ 96/6/4 جهت اطالع از شرایط و شرکت در مزایده به واحد امور 

قراردادهای شهرداری فوالدشهر مراجعه نمایند.

شهرداری فوالدشهر در نظر دارد احداث ساختمان ایستگاه آتش نشانی مسکن مهر فوالدشهر 
)در حد سفت کاری( را از طریق مناقصه عمومی به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید. 

داوطلبان می توانند جهت آگاهی از شرایط و دریافت اسناد مناقصه تا تاریخ 96/5/28 به واحد 

امور قراردادهای شهرداری فوالدشهر مراجعه نمایند.

شهرداری فوالدشهر در نظر دارد حق بهره برداری از یک واحد حد فاصل بین نمازخانه مردانه و 
زنانه واقع در ترمینال مسافربری فوالدشهر را از طریق مزایده عمومی واگذار نماید. متقاضیان 

می توانند جهت آگاهی از شرایط و دریافت اسناد مزایده حداکثر تا روز شنبه مورخ 96/6/4 به 

واحد امور قراردادهای شهرداری مراجعه نمایند.

نوبت دوم نوبت اول

نوبت دوم نوبت اول

)آگهی تجدید مناقصه عمومی( »آگهی تجدید مزایده  عمومی«

عباس مرادی  -  شهردار فوالدشهر عباس مرادی  -  شهردار فوالدشهر

عباس مرادی  -  شهردار فوالدشهر عباس مرادی  -  شهردار فوالدشهر

)آگهی تجدید مناقصه عمومی( »آگهی مزایده عمومی«

کتاب ادبیات و 

جشنواره بین المللی 
قصه گویی کانون فراخوان داد

فراخــوان بیســتمین جشــنواره بین المللــی 
قصه گویــی کانــون پــرورش فکــری در 
ســه بخــش قصه گویــی، مقاله نویســی 
و داستان نویســی رضــوی منتشــر شــد. 

مربیــان فرهنگــی، هنــری و ادبــی مراکــز 
ــون  ــتی کان ــیار و پس ــت، س ــی ثاب فرهنگ
پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان، 
معلمــان،  )روحانیــون،  آزاد  قصه گویــان 
دانشــجویان، اولیــای تربیتــی، کارکنــان 
ــدران و...(،  ــادران و پ ــون، م ــتادی کان س
نوجوانــان  مادربزرگ هــا،  و  پدربزرگ هــا 

تــا 17 ســال( عــادی و فراگیــر و   14(
ســایر  از  قصه گویــی  بــه  عالقه منــدان 
از  ایــن بخــش  کشــورها می تواننــد در 
ــه  ــاب قص ــد. انتخ ــرکت کنن ــنواره ش جش
ــدی از  ــه، بهره من ــت قص ــب، پرداخ مناس
فنــون قصه گویــی، به کارگیــری لحــن و 
کالم قصه گویــی در اجــرا، تســلط در اجــرا، 

خالقیــت در اجــرا، تعامــل بــا مخاطــب و... 
ــالم  ــش اع ــن بخ ــای داوری ای از محوره

ــت. ــده اس ش
ــه و  ــاب در منطق ــس از انتخ ــدگان پ  برن
ــد  ــی راه خواهن ــابقه  اصل ــه مس ــتان ب اس
بخش هــای  در  می تواننــد  و  یافــت 
ملــی، بین المللــی، رضــوی، نوجوانــان، 

فراگیــر  و  مادربزرگ هــا  و  پدربزرگ هــا 
ــد.  ــت بپردازن ــه رقاب ب

مهلــت ارســال لــوح فشــرده جشــنواره 
قصه گویــی بــه دبیرخانه هــای اســتانی 
ــتان های  ــون اس ــتقر در ادارات کل کان مس
مــرداد 13۹6   31 روز  نهایــت  در  کشــور 

ــت. مهــر ــده اس ــن ش تعیی

ژانر فیلم
فانتزی

ــینمایی  ــای س ــزی )Fantasy( از گونه ه ــر فانت ژان
ــورد  ــدت م ــه ش ــر ب ــال های اخی ــه در س ــت ک اس
توجــه عالقه منــدان بــه ســینما قــرار گرفتــه و 
نزدیکــی قابــل درکــی بــا ژانرهــای ترســناک و 

دارد.  نیــز  علمی تخیلــی 
ــد  ــش برمی آی ــه از نام ــه ک ــزی همان گون ــر فانت ژان
داســتانک ها و شــخصیت هایی را روایــت می کنــد 
کــه عمدتــا بــا زندگــی واقعــی تفــاوت دارنــد. در ایــن 
گونــه  پرطرفــدار ســینمایی، خیال پــردازی حــرف 
اصلــی اســت. دنیاهــا در این گونــه آثــار خیالــی 
ــون  ــواردی همچ ــتفاده از م ــوند و اس ــر می ش تصوی

وقایــع مــاوراء طبیعــی، ســحر و جــادو، حــس ششــم 
و ســفر در مــکان و زمــان از جملــه فرآیندهــای 

ــد.  ــمار می رون ــه ش ــتان ب ــده  داس پیش برن
ــن  ــیار در ای ــز بس ــی نی ــی و خیال ــودات هیوالی موج
ژانــر اســتفاده می شــوند و از ایــن منظــر ژانــر فانتــزی 
شــدیدا بــا ژانرهــای علمی-تخیلــی و ترســناک 
ــزی  ــم فانت ــروز فیل ــور و ب ــه ظه ــط اســت. زمین مرتب
در ســینمای جهــان از دهــه 20 شــروع شــده  اســت. 
در ایــن بیــن ســینمای آمریــکا بــا عالقــه بیشــتری 
ژانــر فانتــزی را دنبــال کــرد و حــدودا از ســال 1930 
ــا  ــارزان ب ــروف ت ــای مع ــری فیلم ه ــاخت س ــا س ب
حضــور جانــی ویســمولر، دیگــر گونــه  فانتــزی یــک 

ــد.  ــاب می آم ــه حس ــوب ب ــده و محب ــر شناخته ش ژان
ــن طــرف ســینمای  ــه ای از حــدود ســال های 1950 ب
فانتــزی و ترســناک و تخیلــی بســیار بــه هــم نزدیــک 
ــه  ــم« ب ــر هفت ــد »مه ــاری مانن ــاخت آث ــدند. س ش
و  محصــول 1957  برگمــان  اینگمــار  کارگردانــی 
»آلیــس در ســرزمین عجایب« محصــول کمپانــی 
دیزنــی از آثــار شــاخص ایــن دوره هســتند. از دهه 70 
ــرفته تر در  ــتودیوهای پیش ــور اس ــم حض ــا 90 کم ک ت
ســینما آغــاز شــده بــود. ایــن اســتودیوها بــه کمــک 
وســایل رایانــه ای در ســطح آن روزگار توانســتند 
قــدرت خیــال نویســندگان و کارگردانــان ایــن ژانــر را 
ــاخته های  ــه س ــوی ک ــه نح ــد. ب ــرآورده کنن ــتر ب بیش

شــاخص ســینمای فانتــزی در دهــه 90 ماننــد 
ــون« و  ــم برت ــاخته »تی ــی« س ــت قیچ »ادوارد دس
ــیر  ــا »مس ــول 1994 ی ــی دپ محص ــور جان ــا حض ب
ــول  ــت محص ــک دارابون ــی فران ــه کارگردان ــبز« ب س
1999 بــا حضــور تــام هنکــس، واقعــا جــان تــازه ای 
ــزی  ــر فانت ــد. در هــزاره  ســوم ژان ــر دادن ــن ژان ــه ای ب
بــا شــکوفایی هرچــه بیشــتر اســتودیوهای دیجیتــال 
ــمان  ــه آس ــر ب ــوژی س ــاظ تکنول ــه لح ــه ای ب و رایان
ســائید. مجموعــه فیلم هــای »ماتریکــس« »اربــاب 
حلقه هــا« و »هــری پاتــر« بخشــی از آثــاری هســتند 
کــه بــه مــدد ایــن تکنولوژی هــای روز ســاخته  شــده 

ــه رو شــدند. ــا اســتقبال روب و بســیار هــم ب

ا�ن �ن ا�ب ک�ت

درخشش زودگذر
نویسنده پی یر دریو الروشل

قیمت 13000 تومان
نشر فرهنگ آرش   

به امید دیدار در آن دنیا
نویسنده پی یر لومتر

قیمت 55 هزار تومان
نشر به سخن 

از ما نیست
نویسنده تیم فیلیپس

قیمت 26 هزار تومان
نشر مروارید       

کتابهایصوتیعالیهستند،اگر...تمجیدفیلمسازمطرحهندازسینمایایران
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حمایت از دانش آموزان محروم 
مرزنشین

ــا هــدف  کمپیــن »نقطــه صفــر مــرزی« از ســال گذشــته ب
و  تحریــر  لــوازم  )کیــف،  آموزشــی  بســته های  ارســال 
هزینه هــای تحصیــل( بــه نقطــه صفــر مــرزی آغــاز بــه کار 
کــرد و امســال نیــز بــرای دومیــن بــار ایــن طــرح شــروع بــه 
کار کــرده اســت. قــرار اســت امســال کمپیــن »نقطــه صفــر 
ــتان و  ــتان و بلوچس ــتان های سیس ــر اس ــاوه ب ــرزی« ع م
ــرار  ــش ق ــت پوش ــم تح ــهد را ه ــان و مش ــتان، گی کردس

دهــد. 
ایــن کمپیــن کــه بــا شــعار »مرزهــا تنهــا یــک خــط 
نیســتند... ســرزمین هایی هســتند بــرای زندگــی مردمانــی 
عاشــق«، بــا هــدف حمایــت از منطقــه صفــر مــرزی تشــکیل 
ــال  ــودکان در ح ــت از ک ــن حمای ــن کمپی ــت. ای ــده اس ش
ــرار داده و  ــرلوحه ق ــرزی را س ــروم م ــق مح ــل مناط تحصی
ــودکان در  ــت ک ــه دس ــردم را ب ــی م ــوازم اهدای ــا و ل کیف ه

ــاند.  ــق می رس ــن مناط ــل در ای ــال تحصی ح
ــوع بی نشــان ها در  ــر عامــل جمعیــت طل ــی، مدی ــر رجب اکب
ایــن بــاره می گویــد: در ســال اول اجــرای ایــن طــرح بیــش 
از 200 کــودک کارتن خــواب و 200 کــودک در مناطــق محــروم 
را تحــت پوشــش بردیــم و هزینــه تحصیلشــان را پذیرفتیــم. 
تحــت حمایــت  را  1200 کــودک  امســال  داریــم  قصــد 
تحصیلــی ببریــم و لــوازم  تحریــر مــورد نیازشــان را نیــز بــه 
دستشــان برســانیم. شــما می توانیــد کیف هــای مدرســه ای 
ســالمی را کــه در خانــه داریــد و دیگــر مــورد اســتفاده 
ــر  ــر و دفت ــوازم تحری ــس از شســت و شــو، از ل نیســتند، پ
نــو پــر کنیــد و بــه موسســه »طلــوع« برســانید تــا بــه دســت 
ــد جهــت  کــودکان نقــاط مــرزی برســد. همچنیــن می توانی
ــع آوری  ــن جم ــی از اماک ــتر و آگاه ــات بیش ــب اطاع کس
ــران  ــا شــماره های 55147969 و 55147989 در ته ــا ب هدای

تمــاس بگیریــد. ایرنــا

 بیماران دیالیزی در حج 
مدارک پزشکی همراه داشته باشند

ــزی  ــاران دیالی ــه بیم ــج 96 ب ــکی ح ــات پزش ــر عملی مدی
ــی  ــرزمین وح ــازم س ــج ع ــک ح ــرای مناس ــال ب ــه امس ک
می شــوند، توصیــه کــرد کــه حتمــا بــرای ســهولت کار دیالیــز 
در طــول انجــام مناســک، مــدارک پزشــکی خــود را همــراه 

داشــته باشــند. 
دکتــر پیرحســین کولیونــد اظهــار کــرد: بیمــاران دیالیــزی کــه 
قصــد شــرکت در حــج ابراهیمــی را دارنــد، ضــرورت دارد کــه 
جــواب آزمایش هــا و فرم هــای خاصــی را کــه پیــش از اعــزام 

بــه آن هــا ارائــه شــده، همــراه بیاورنــد. 
وی خاطرنشــان کــرد: بــر اســاس هماهنگــی بــه عمــل آمــده 
بــا مســئوالن وزارت بهداشــت عربســتان ســعودی، خدمــات 
ــتان های  ــرر در بیمارس ــان مق ــی در زم ــران ایران ــز زائ دیالی

ــود.  ــه می ش ــعودی ارائ س
کولیونــد همچنیــن گفــت: عمل هــای تخصصــی ماننــد انــواع 
ــن  ــی از ای ــتی و خدمات ــی، آنژیوپاس ــا، آنژیوگراف جراحی ه
قبیــل در صــورت لــزوم، مطابــق توافق هــا در بیمارســتان های 
ــد      ــام خواه ــی انج ــران ایران ــرای زائ ــعودی ب ــتان س عربس

شــد. میــزان

جامعه
قطع بیمه پیامک خواهد شد

دسترســی نداشــتن همــه بیمه شــدگان بــه اینترنــت، 
فراموشــی در پیگیــری یــا دشــواری اســتفاده از خدمــات 
ــاد  ــرهایی ایج ــدگان دردس ــرای بیمه ش ــی ب ــایت، گاه س
می  کنــد. ایــن دردســرها وقتــی بیشــتر می شــود کــه 
برخــی کارفرمایــان فرامــوش می کننــد حــق  بیمــه کارگــران 
را بــه موقــع بپردازنــد یــا اینکــه حقــوق و دســتمزد واقعــی 

ــد.  کارگــران را مــاک پرداخــت حــق  بیمــه لحــاظ کنن
نام نویســی  کل  مدیــر  کریمــی،  بهــروز  این بــاره  در 
اجتماعــی  تأمیــن  ســازمان  انفــرادی  حســاب های  و 
می گویــد: برنامــه امســال مــا ایــن اســت کــه لیســت های 
ــه  ــم، ب ــت می کنی ــه دریاف ــه ای را ک ــق بیم ــت ح پرداخ
بیمه شــدگان اطاع رســانی کنیــم؛ یعنــی از طریــق پیامــک 
بــه آن هــا بگوییــم کــه حــق بیمــه ایــن  مــاه شــما دریافــت 
شــده، حقــوق و دســتمزد )مبنــای حمایت هــای مــا( 
ــوری  ــن ط ــت. همچنی ــزان اس ــن می ــما ای ــرد ش و کارک
برنامه ریــزی شــده تــا ان شــاءهللا امکانــات و ابــزار بهتــری 
ــدگان  ــرد و بیمه ش ــرار گی ــز ق ــدگان عزی ــار بیمه ش در اختی
ــادگی  ــه  س ــراه، ب ــی هم ــه ای روی گوش ــب برنام ــا نص ب
ــوند.  ــود آگاه ش ــه ای خ ــوابق بیم ــت س ــد از وضعی بتوانن
ــم  شــدن زیرســاخت دارد و  ــه فراه ــاز ب ــن کار نی ــه ای البت
ــراه هســتیم.  ــن هم ــای تلف ــا اپراتوره ــره ب در حــال مذاک
همچنیــن محــل تأمیــن منابــع مالــی ایــن طــرح نیــز باید 
مشــخص شــود؛ زیــرا ارســال 13 میلیــون پیامــک در هــر 
مــاه بــرای بیمه شــدگان ســازمان تأمیــن اجتماعــی هزینــه 
ــره  ــال اخــذ مجــوز از هیئت مدی ــه  دنب ــا ب ــادی دارد و م زی
ــات  ــامانه اطاع ــن س ــزود: ای ــتیم. وی اف ــازمان هس س
بــه روز را دراختیــار کارگــران قــرار می دهــد تــا آن هــا بداننــد 
آیــا کارفرمــا در حــال پرداخــت حــق بیمــه هســت یــا نــه. 

همشــهری آنالیــن

 تفکیک ورزش از جوانان 
منتفی است

وزیــر ورزش دربــاره تفکیــک بخــش جوانــان از ورزش گفــت: 
ــوزه  ــم ح ــت دوازده ــت و در دول ــی اس ــوع منتف ــن موض ای
جوانــان همــراه بــا ورزش در ســاختار ایــن وزارتخانــه خواهــد 
مانــد. مســعود ســلطانی فر گفــت: بایــد همــه تــوان و انــرژی 

خــود را بــرای حــل مشــکات جوانــان بــه کار ببندیــم. 
وی ادامــه داد: مســائل جوانــان بــرای مــا بســیار مهــم اســت 
و بــه همیــن دلیــل توصیــه اکیــد مــن بــه همــه معاونت هــا 
توجــه جــدی بــه مســائل جوانــان، گســترش ســازمان های 
مردم نهــاد، ایجــاد و اســتقرار خانه هــای جــوان در تمــام 
ــرای  ــرژی خــود را ب ــوان و ان ــه ت ــد هم ــود و بای اســتان ها ب

حــل مشــکات جوانــان بــه کار ببندیــم. 
وی ادامــه داد: مهم تریــن معضــل جوانــان در حــال حاضــر 
اشــتغال اســت و دســتگاه های اقتصــادی مختلــف در 
ــتغال  ــا اش ــه ت ــان از ازدواج گرفت ــه جوان ــوط ب ــائل مرب مس

ــتند. مهــر ــل هس ــکن و... دخی مس

کوتاه حوادث 

صدور کیفرخواست برای قاتل بنیتا
از ســوی بازپــرس دادســرای جنایــی تهــران بــرای متهــم 
ــام قتــل عمــد کیفرخواســت  ــه اته ــا ب ــده مــرگ بنیت پرون
ــده  ــه پرون ــیدگی ب ــام رس ــه اتم ــه ب ــا توج ــد. ب ــادر ش ص
مــرگ بنیتــا دختربچــه هشــت ماهــه، در دادســرای جنایی 
تهــران بــرای متهــم ایــن پرونــده قــرار مجرمیــت و بــه تبــع 
آن کیفرخواســت صــادر شــد. بازپــرس رســیدگی کننده در 
دادســرای جنایــی تهــران بــا توجــه بــه محتویــات پرونــده 
بــه متهــم بــه دلیــل مــرگ بنیتــا اتهــام قتــل عمــد را تفهیم 
ــه  ــر پای ــم ب ــت ه ــت و کیفرخواس ــرار مجرمی ــرده و ق ک

همیــن اتهــام صــادر شــده اســت. ایمنــا

 مرگ دختر 17 ساله 
در تصادف بامدادی

حوالــی 00:30 بامــداد روز دوشــنبه، برخــورد شــش خــودرو 
ــن  ــر ای ــت خب ــس از دریاف ــه پ ــد. بافاصل ــاز ش حادثه س
تصــادف در مرکــز ارتباطــات اورژانــس تهــران از ناحیــه غــرب 
ــه در  ــل حادث ــه مح ــس ب ــتگاه آمبوالن ــز، 3 دس ــن مرک ای
ــزام شــدند.  ــردان اع ــارک جوانم ــه روی پ ــان همــت روب اتوب
ایــن مرکــز، مصدومــان  بــر گفتــه تکنســین های  بنــا 
ــم و 3 نفــر آقــا( کــه یکــی  ــد )3 نفــر خان شــش نفــر بودن
ــدت  ــر ش ــر اث ــود، ب ــاله ب ــی 17 س ــه خانم ــان ک از مصدوم
ــه جــان ســپرد. دیگــر  ــه حادث جراحــات واردشــده در صحن
ــان  ــف بدنش ــمت های مختل ــه از قس ــه ک ــان حادث مصدوم
ــی  ــات درمان ــام اقدام ــس از انج ــد، پ ــده بودن ــی دی صدمات
بــه بیمارســتان های دکتــر شــریعتی، شــهید فیــاض بخــش 
ــزام  ــی اع ــد درمان ــه رون ــت ادام ــرم)ص( جه ــول اک و رس
شــدند. علــت حادثــه در دســت بررســی اســت. خبــر فارســی

تفریح مرگبار
ــرای ســفری تفریحــی  ــه ب ــر و پســر جــوان ک ــار دخت چه
راهــی منطقــه ییاقــی »شــفت« در اســتان گیــان شــده 
ــه  ــن حادث ــدند. ای ــته ش ــه دره کش ــقوط ب ــا س ــد، ب بودن
ــده  ــه رانن ــی رخ داد ک ــرداد، هنگام ــر شــنبه 14 م بعدازظه

ــت داد.  ــرود« را از دس ــودروی »آف ــرل خ کنت
خبــر ســقوط ایــن خــودرو را یکــی از چوپان هــا کــه شــاهد 
ــده  ــوران داد. فرمان ــه مأم ــود، ب ــودرو ب ــار خ ــقوط مرگب س
انتظامــی شهرســتان شــفت در ایــن بــاره گفــت: روز 
حادثــه، مرکــز فوریت هــای پلیــس 110 بــه  دنبــال تمــاس 
ــان و افــراد بومــی در ارتفاعــات منطقــه  تلفنــی یــک چوپ
ییاقــات »تــوالب بــره« ویســرود از توابــع شهرســتان 
شــفت، در جریــان ســقوط مرگبــار خــودرو و کشــف 
ــه تیم هــای پلیــس و  ــد. بافاصل ــازه قــرار گرفتن ــد جن چن
امــدادی بــه همــراه مــردم محلــی، راهــی محــل حادثــه در 
اعمــاق دره شــدند و اجســاد چهــار دختــر و پســر جــوان را 

از میــان آهن پاره هــا بیــرون کشــیدند. 
وی بــا بیــان اینکــه هویــت دو مــرد شناســایی شــده، اظهار 
داشــت: آن هــا اهــل و ســاکن رشــت بوده انــد؛ امــا هویــت 
دو خانــم هنــوز مشــخص نیســت؛ ضمــن اینکــه پــس از 
انتقــال اجســاد بــه پزشــکی قانونــی، علــت حادثــه تحــت 

بررســی قــرار گرفتــه اســت. جــام نیــوز

کنش    وا

دبیر ستاد اشتغال مددجویان بهزیستی 
کشور   

طی فراخوان اولیه طرح تأمین خانه برای خانواده های 
دارای 2 معلول یا بیشتر 11 هزار و 300 خانوار در کشور 

ثبت نام کردند که از این تعداد 500 خانوار در اصفهان بودند 
و در حال حاضر منازل خود را تحویل گرفته اند.

سید حمیدرضا  هاشمی، مسئول خانه 
ای بی   

599 خانواده درگیر با بیماری ای بی در کشور وجود دارند. 
از آبان ماه سال 95 تا امروز 23 بیمار ای بی فوت شدند؛ 

البته ما وزارت بهداشت را در مرگ این بیماران مقصر 
نمی دانیم، بلکه نبود زیرساخت ها منجر به این موضوع 

شده است.

نیک نژاد، کارشناس آموزش و پرورش   
طی سال های گذشته وزیر آموزش و پرورش تخصصی 

نداشته ایم؛ عموما وزیر آموزش و پرورش به یک حسابدار 
تبدیل می شود که باید در طول سال چرتکه بیندازد که 
کسری ها را چگونه جبران کند. این مشکات مالی به 
نوعی مجوز دریافت پول از اولیا شده و در این میان 

سوءاستفاده هایی رخ می دهد که قابل انکار نیست و هنوز 
گره ای از مشکات 13 میلیون دانش آموز باز نشده است. 

همچنین بودجه، اولین مشکل و گره آموزش و پرورش 
شده است.

وزیر بهداشت   
در آغاز سال تحصیلی حتما درباره بوفه های مدارس 

سختگیری های بهداشتی داریم و به موضوع افزایش 
وزن، کاهش مصرف قند، چربی و افزایش تحرک در 

 دانش آموزان و در محیط های آموزشی توجه 
ویژه می کنیم.

قائم مقام مشارکت های مردمی سازمان 
بهزیستی کشور   

مجموع کمک های نقدی و غیرنقدی در سال گذشته 
حدود 990 میلیارد تومان بوده که 560 میلیارد تومان آن 

کمک های نقدی بوده است که هیچ مقدار از آن وارد 
سازمان بهزیستی نمی شود و مستقیم به مردم و مراکز 

می رسد.

رئیس سازمان حج و زیارت   
روند صدور ویزای زائران سرزمین وحی ادامه دارد و 

تاکنون نزدیک به 62 هزار ویزا صادر شده است. از 19 
مرداد پروازهای مدینه بعد به مقصد فرودگاه جده انجام 
می شود و تا سوم شهریورماه تمامی زائران به سرزمین 

وحی مشرف خواهند شد.

رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت 
هالل احمر   

اعتبارات استانی 30 درصد افزایش یافته است؛ به عاوه 
اختیارات استانی افزایش پیدا کرد تا استان ها بتوانند در 

عملیات های امدادی موفق تر عمل کنند.

مرد برادرکش از قصاص نجات یافت

ــا  ــه ب ــی را ک ــرادرش و زن ــت ب ــم اس ــه مته ــردی ک م
بــرادر او رابطــه داشــته، بــه قتــل رســانده اســت، پــس 
از هفــت ســال توانســت از اولیــای دم رضایــت بگیــرد. 
ایــن مــرد از جنبــه عمومــی جــرم بــه 9 ســال حبــس 

محکــوم شــد.
ــک زن  ــد ی ــف جس ــوران از کش ــال 89، مأم  9 آذر س
در رودهــن بــا خبــر شــدند. آن هــا پــس از اعــام ایــن 
ــاندند  ــه رس ــل حادث ــه مح ــود را ب ــه خ ــر، بافاصل  خب
و پــس از تحقیقــات اولیــه متوجــه شــدند مقتــول زن 
ــی  ــوران جنای ــاز اســت. مأم ــام مهن ــه ن 27 ســاله ای ب
در ادامــه تحقیقــات، از راننــده آژانســی کــه ایــن زن را 

ــد.  ــق کردن ــناخت، تحقی می ش
ــد از  ــود. بع ــافرم ب ــاز مس ــت: مهن ــوران گف ــه مأم او ب
ــه  ــاندم، متوج ــدش رس ــه مقص ــه او را ب ــار ک ــد ب چن
ــاد  ــدر اعتی ــواد مخ ــه م ــرش ب ــاز و همس ــدم مهن ش
دارنــد. آن هــا دو فرزنــد داشــتند و شــرایط مالی شــان 
ــوخت  ــان س ــم برایش ــن دل ــرای همی ــود. ب ــوب نب خ
و هرچنــد وقــت یک بــار، بــه آن هــا کمــک مالــی 

می کــردم. 
ایــن مــرد در پاســخ بــه ایــن ســؤال کارآگاهــان کــه آیــا 
ــه مأمــوران  ــر، ب ــا خی ــاز دشــمنی داشــته اســت ی مهن
گفــت: بعضــی از کارگرهــا بــه مــن گفتــه بودنــد مهنــاز 

مشــکل اخاقــی دارد.
مــن نیــز دو بــار او را بــا دو مــرد غریبــه کــه بــرادر بودند، 
ــاز ســوار ماشــین مــن  ــودم. یــک روز کــه مهن ــده ب دی
شــد، برایــم تعریــف کــرد یــک شــب بــا همســرش بــه 
ــرادر رفتــه اســت و شــب را همان جــا  منــزل ایــن دو ب

مانده انــد.
 زمانــی کــه آن هــا خــواب بودنــد، بــرادر کوچک تــر کــه 
ــاز  ــده و از مهن ــر او آم ــاالی س ــت، ب ــام داش ــال ن کم
ــول  ــه مقت ــا او رابطــه داشــته باشــد ک ــود ب خواســته ب

ــود. ــول نکــرده ب قب
ــال  ــر کم ــرادر بزرگ ت ــوران ب ــات، مأم ــه تحقیق در ادام
را شناســایی کــرده و از او بازجویــی کردنــد. او کــه 
ــس از  ــد، پ ــاز ش ــا مهن ــود ب ــنایی خ ــر آش ــدا منک ابت
بازجویی هــای فنــی، راز قتــل مهنــاز و بــرادرش را 

ــرد. ــاش ک ف
ــه ســراغ  ــی ک ــه، زمان ــت: روز حادث ــوران گف ــه مأم او ب
ــا  ــک ب ــک آلون ــدم او در ی ــه ش ــم، متوج ــرادرم رفت ب

مهنــاز مــواد می کشــد.
 تمــام اتــاق را دود گرفتــه بــود. از دیــدن ایــن صحنــه 
خیلــی عصبانــی شــدم و از بــرادرم خواســتم دســت از 
ــای  ــه حرف ه ــه ب ــدون توج ــا او ب ــردارد؛ ام ــن کار ب ای

ــه کار خــودش ادامــه داد.  مــن، ب
بــا یکدیگــر بــه صــورت لفظــی مشــاجره کردیــم. کمــال 
یــک چاقــو در دســت داشــت کــه مــن احســاس کــردم 
ــا  ــن ب ــرای همی ــد. ب ــه کن ــن حمل ــه م ــد ب می خواه
چاقویــی کــه در دســت داشــتم، چنــد ضربــه بــه کمــال 
زدم و پــس از آن، بــا مهنــاز درگیــر شــدم و چنــد ضربــه 

بــه او زدم. 
ــرار  ــی کــه می خواســت از آن محــل ف کمــال را در حال
ــرم؛  ــه بیمارســتان بب ــا ب ــردم ت ــد، ســوار ماشــین ک کن
ــود را از  ــان خ ــال ج ــدم کم ــه ش ــان راه متوج ــا می ام

ــت.  ــت داده اس دس
بــرای همیــن او را بــه همــان محــل برگردانــدم و 

جســدش را در یــک ســوله رهــا کــردم.
ــا  ــار آن ه ــرد در اختی ــن م ــه ای ــا آدرســی ک ــوران ب مأم
قــرار داده بــود، توانســتند جســد کمــال را پیــدا کننــد و 
بــا توجــه بــه مــدارک موجــود در پرونــده، کیفرخواســتی 
علیــه ایــن مــرد صــادر کردنــد و پرونــده را بــرای 

ــد.  ــرار دادن ــت ق ــار شــعبه 74 وق رســیدگی در اختی
در ابتــدا، اولیــای دم در جایــگاه ویــژه حاضــر شــدند و 
درخواســت قصــاص متهــم را کردنــد. ســپس متهــم در 

برابــر قضــات ایســتاد و ابــراز پشــیمانی کــرد.
در پایــان، قضــات وارد شــور شــدند و ایــن مــرد را 
ــدان  ــد، فرزن ــدی بع ــد. چن ــوم کردن ــه قصــاص محک ب
ــد؛ امــا پــدر  ــاز و مــادر کمــال اعــام رضایــت کردن مهن
مهنــاز رضایــت نــداد و مدتــی بعــد فــوت کــرد و وارثــان 
او اولیــای دم ایــن پرونــده اعــام شــدند. آن هــا 
ــم  ــده اند و مته ــده نش ــن پرون ــر ای ــون پیگی ــز تاکن نی
همچنــان در زنــدان بــه ســر می بــرد. بــه ایــن ترتیــب، 
ــن  ــت تعیی ــاده 429 از دادگاه درخواس ــق م ــم طب مته
ــارم  ــعبه چه ــه ش ــر ب ــار دیگ ــده ب ــرد و پرون ــف ک تکلی
ــم در  ــران ارســال شــد. مته ــری اســتان ته دادگاه کیف
ایــن جلســه، بــار دیگــر ابــراز پشــیمانی کــرد و از دادگاه 
درخواســت تعییــن تکلیــف کــرد. در پایــان قضــات وارد 
شــورد شــدند و او را بــه 9 ســال حبــس محکــوم کردنــد 

ــد. ایرنــا ــد ش ــه زودی آزاد خواه و او ب
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مـــدارس  فوالدشـــهر  جدیــد  شـــهر  در   
بــرای  کــه  دارد  وجــود  نیمه ســاخته ای 
مردمــان محلــه اش دردسرســاز شــده اســت. 
مدارســی کــه روزی بــا هــدف تعلیــم و تربیت 
نســل جــوان کلنــگ خوردنــد، هم اکنــون 
ــادان  ــی معت ــاد اجتماع ــع و فس ــکان تجم م
چشــم انتظار  کــه  کاس هایــی  اســت. 
ــان  ــام ماندنش ــا ناتم ــد ب ــوزان بودن دانش آم
هم اکنــون جایــگاه انــواع مــواد مخــدر اعــم از 
تریــاک، شیشــه، ســیگار، آمپــول، آب مقطــر 

و ... اســت. 
ــی  ــه ای از آن کارتن ــه در گوش ــی ک کاس های
ــر آن  ــه  دیگ ــت و در گوش ــواب اس ــرای خ ب
فضــوالت آدمــی؛ مکانــی بــرای معتــادان 
ــه در  ــی ک ــرادی الابال ــرد؛ اف ــم از زن و م اع
هیــچ مــوردی حتــی غــذا خــوردن هــم 
نظافــت را رعایــت نمی کننــد و در آنجــا روزگار 

می گذراننــد.  
ــوار  ــه ای از دی ــه در گوش ــادی ک ــوان معت ج
ــرد  ــود: م ــته ب ــال نوش ــه ای زغ ــا تک کاس ب
آن اســت کــه در تکاپــوی درد ســنگ زیریــن 
ــه  ــت ک ــا داش ــا درده ــد، حتم ــیاب باش آس

ــرود.  ــش را س ــی خوی ــه زندگ ــه قص این گون
شــاید خواهــان امیــدی باشــد از همان هایــی 
ــاید  ــت و ش ــض اس ــاد مری ــد معت ــه گفتن ک
چشــم بــه راه یــارِی ســبز شــخصی کــه گفــت 

ــی دارد. ــق زندگ ــاد ح معت

 ایــن مــدارس کــه روزی بــرای پیشــرفت 
ــام  ــا ناتم ــد، ب ــاخته ش ــان س ــی جوان و ترق
ماندنشــان بــه مکانــی خانمان ســوز بــرای 
جوانــان تبدیــل شــدند کــه نتایــج و آثــار 
سیاســی، اخاقــی، اقتصــادی و اجتماعــی در 
ــن  ــان اصلی تری ــه دارد و جوان ــطح جامع س
ــل  ــه دلی ــه ب ــان هســتند؛ چــرا ک ــن قربانی ای

ــادی  ــیب پذیری زی ــی آس ــات جوان خصوصی
دارنــد و چــون پویــا و جســت وجوگر هســتند 
بــه هــر جــا ســرک می کشــند، کنجــکاو و بــه 
دنبــال همــه چیــز هســتند و در مسیرشــان به 
هــر راهــی کــه گشــوده شــود، وارد می شــوند. 
چنانچــه در راهــی لــذت و بی خبــری کــه 
ــان اســت، وجــود داشــته باشــد  خواســت آن
ــی  ــد. حت ــذب می کن ــان را ج ــرعت آن ــه س ب
آنــان کــه صالح انــد و بــا تعقــل و اندیشــه بــه 
هــر کاری دســت می زننــد نیــز، ممکن اســت 
ــری  ــا س ــن راه ه ــه چنی ــکاوی ب از روی کنج
ــت  ــوال اس ــاع و اح ــن اوض ــد و در چنی بزنن
کــه زمینه هــا، شــرایط انحــراف و فســاد بــرای 
ــه  ــان را در لب ــود و آن ــم می ش ــان فراه جوان

ــد. ــرار می ده ــقوط ق ــگاه و س پرت
 پیشگیری بهتر از درمان است

خدایــش بیامــرزد او را کــه گفــت: پیشــگیری 
مدرســه  وقتــی  اســت.  درمــان  از  بهتــر 
ــون  ــی و کان ــگاه صنعت ــن دانش ــه کاره بی نیم
پــرورش فکــری کــودک و نوجــوان قــرار دارد 
تــا کــی انتظــار داریــم کــه بــر تعــداد معتــادان 

ــد. ــش نیاب افزای
ــا  ــگاه ی ــه در دانش ــی ک ــود جوان ــر می ش  مگ
روی حــس  از  تحصیــل می کنــد،  کانــون 

کنجــکاوی بــه آنجــا هــم ســری نزند و کســی 
چــه می دانــد چــه بســیار افــراد باســوادی کــه 
در دام اعتیــاد افتادنــد و حــال بــه جــای آنکــه 
ــاده بایســتند  ــای آم ــون کاس ه پشــت تریب
ــدی  ــه ســیاه بنویســند: »در ناامی و روی تخت
بســی امیــد اســت، پایــان شــب ســیاه ســفید 
ــر  ــود ب ــواد خ ــال م ــده زغ ــا ته مان ــت«، ب اس
دیــوار کاس نیمــه کاره می نویســند: »بعــد از 
رفتنــت برنامــه خوبــی چیــدم، شــب تــا صبح 

بیــدار صبــح تــا شــب ســیگار.« 
منظــورت بعــد از رفتــن کیســت؟ جوانــی ات، 
آرزویــت، خانــواده ات، عشــقت یــا همــه 

زندگــی ات. 
بــه گفتــه مــردم در ســطح شــهر جــوان 
بلندمرتبه هــا  معتــاد در ســطل زباله هــای 
می خوابــد. ســری بــه آنجــا زدم. بــه ســختی 
توانســتم تعــدادی عکــس بگیــرم؛ حتــی 
حیــوان هــم در آنجــا نمی توانــد زندگــی 
کنــد، چــه برســد بــه انســان. جــوان 25، 26 
ــی  ــه کارتن ــطل زبال ــهری در س ــاله فوالدش س
بــرای خوابیــدن پهــن کــرده بــود. مکانــی پــر 

ــه  ــه منشــأ هم ــی ک ــت، جای از آشــغال، کثاف
بیماری هاســت. 

مســئوالن پاســخ دهنــد؛ اگــر بــه گفتــه شــما 
معتــاد بیمــار اســت، اجــازه ندهیــد ایــن 
بیمــاری بــه دیگــر جوانــان هــم ســرایت کنــد؛ 
چــرا کــه اطــراف مــدارس نیمه ســاخته منــازل 
مســکونی اســت و اگــر معتــاد حــق زندگــی 
ــه  ــد از ســطل زبال دارد، پــس یاری شــان کنی
بیــرون آینــد. ســطل زبالــه مــکان زبالــه 

ــه انســان. اســت، ن
شــما چگونــه فکــر می کنیــد؟ آیــا همــه 
ــه اســت؟  ــان پذیرفت ــاد پای ــاره معت ــز درب چی
آیــا امــکان بازگشــت وجــود نــدارد و آیــا 
ــد  ــر امی ــا خی ــت دارد ی ــن تصــورات واقعی ای
ــی او  ــاد و زندگ ــت معت ــن اس ــت؟ ممک هس
ــان  ــوز پای ــی هن ــد، ول ــان باش ــال پای در ح
نیافتــه اســت. امیــد پایــان نیافتــن هــم 
وجــود دارد؛ بــه شــرط خواســتن و بــه شــرط 
فراهــم کــردن شــرایط خواســتن و مســاعدت 
بــه آن هــا در جهــت انجــام خواســتن و زمینــه 

ــردن. ــم ک ــا فراه ــرای آن ه ــت را ب بازگش

ــی اخــاق  ــای عموم ــام پزشــکی کشــور در راهنم ســازمان نظ
ــع  ــت مناف ــوع اولوی ــه موض ــی ب ــورت تفصیل ــه ص ــه ای ب حرف
ــز  ــن پرهی ــت و همچنی ــدگان خدم ــع ارائه دهن ــر مناف ــار ب بیم
ــه آن هــا پرداختــه  از تحمیــل هــر گونــه هزینــه غیرضــروری ب

اســت. 
در مــاده ســوم فصــل اولویــت منافــع بیمــار آمــده اســت کــه 
بایــد از تحمیــل هــر نــوع هزینــه غیرضــروری یــا فاقــد وجاهت 
ــی خــودداری شــود.  ــر شــکل و نام ــاران در ه ــه بیم ــی ب علم
دالیلــی از جملــه دفــاع از خــود در مقابــل شــکایت احتمالــی 
بیمــار، ایجــاد منفعــت بــرای فــرد یــا مؤسســه ثالــث و ترغیــب 
ــه ســمت اســتفاده از خدمــات غیرضــروری موجــه  بیمــاران ب

نیســتند. 
همچنیــن در بخــش دیگــری از ایــن فصــل آمــده اســت کــه 
ــه مســئولیت  ــواردی ک ــام پزشــکی در م اعضــای ســازمان نظ

ارائــه خدمــت بــه بیمــاران و ســایر گیرنــدگان خدمات ســامت 
را می پذیرنــد، مســئول ادامــه درمــان بیمــار در حــد توانایــی و 
ــل  ــه دلی ــا ب ــاران تنه ــن بیم تخصــص خــود هســتند. نپذیرفت
وجــود محدودیت هــای موجــه ماننــد کمبــود وقــت و امکانــات 

مناســب یــا ناتوانــی فنــی و علمــی کافــی پذیرفتــه اســت. 
 در مــاده پنــج نیــز بــه موضــوع تعــارض منافــع پزشــک 
ــه  ــده اســت ک ــاده آم ــن م ــار اشــاره شــده اســت؛ در ای و بیم
ــه  ــی ک ــکان دارد از موقعیت های ــه ام ــی ک ــا جای ــد ت اعضــا بای
ــا منافــع بیمــاران قــرار  احتمــاال منافــع آن هــا را در تعــارض ب
می دهــد، خــودداری کننــد. مشــارکت در هــر نــوع توافــق 
ــع  ــن مناف ــت تعــارض بی ــه آن هــا را در وضعی ــراردادی ک ــا ق ی
شــخصی و وظایــف حرفــه ای، یعنــی ارائــه خدمــت بــه بیمــار 
قــرار می دهــد، بــه عنــوان مثالــی بــرای ایــن وضعیــت آمــده 

اســت. ایســنا

معــاون وزیــر راه و شهرســازی گفــت: مهاجــرت از حالــت روســتا 
بــه شــهرها بــه حالــت جابه جایــی درون شــهری و ایجــاد پدیــده 

حاشیه نشــینی تغییــر کــرده اســت. 
ــوس  ــماری نف ــج سرش ــرد: نتای ــار ک ــزدی اظه ــعید ای محمدس
مســکن در ســال 1395 نشــان می دهــد جابه جایــی جمعیــت 
بــه شــکل عظیــم و گســترده  ســابق دیگــر وجــود نــدارد. البتــه 
حاشــیه ای  نواحــی  ســمت  بــه  درون شــهری  جابه جایــی 
همچنــان پابرجاســت کــه سیاســت های اقتصــادی، اجتماعــی 

ــن راســتا اعمــال شــود.  ــد در ای و فرهنگــی بای
ــری  ــگیری و پیش نگ ــروه پیش ــدازی کارگ ــا راه ان ــزود: ب وی اف
ــده  ــر عه ــت آن ب ــه محوری ــین ک ــق حاشیه نش ــاد مناط از ایج
ــه دســت آوردیــم. قــوه  ــی ب ــود، توفیقــات خوب قــوه قضائیــه ب
قضائیــه بــا راه انــدازی یــک کارگــروه بــا مشــارکت ســازمان ثبت 
اســناد و امــاک، ســازمان ملــی زمین و مســکن و وزارت کشــور 

شــرایطی را بــرای پیشــگیری از گســترش نواحــی فراهــم کــرد.
ــون  ــی همچ ــگیری مباحث ــروه پیش ــزدی در کارگ ــه ای ــه گفت ب
ــه  ــه ب ــی، توج ــات غیرقانون ــری از تصرف ــبز، جلوگی ــد س کمربن
آســیب های اجتماعــی و ... مــورد توجــه قــرار گرفــت کــه ادامــه 

ــه دنبــال آن هســتیم.  ــا قــوت ب دارد و مــا نیــز ب
ــر راه و شهرســازی تصریــح کــرد: اقــدام دیگــر،  معــاون وزی
ــم  ــع در حری ــتاهای واق ــاماندهی روس ــروه س ــکیل کارگ تش
ــم شــهرها  ــر 3700 روســتا در حری ــغ ب کان شهرهاســت. بال
ــینی،  ــث حاشیه نش ــد در بح ــن تهدی ــه بزرگ تری ــرار دارد ک ق
محســوب می شــود؛ زیــرا بــه دلیــل تداخــل مســئولیت 
ــجام  ــدم انس ــهرها و ع ــهرداری های کان ش ــا ش ــتاها ب روس
ــن  ــت، مهم تری ــت بخشداری هاس ــه دس ــا ک ــت آن ه مدیری
ــد.  ــرف کنن ــا را تص ــه آنج ــت ک ــران اس ــرای مهاج ــت ب فرص
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،،
مســئوالن پاســخ دهنــد؛ اگــر بــه گفتــه 
شــما معتــاد بیمــار اســت، اجــازه ندهیــد 
هــم  جوانــان  دیگــر  بــه  بیمــاری  ایــن 

ســرایت کنــد

تغییر شکل مهاجرت در ایرانتحمیل هزینه غیرضروری به بیماران ممنوع!

ــود  ــتاده ب ــدان فرس ــه از زن ــه ای ک ــم در الیح ــده ای مته در پرون
ضمــن اعتــراف بــه جــرم قتــل همســرش و ابــراز ندامــت از کــرده 
ــواره  ــود ماه ــه ب ــته و گفت ــی اش را نوش ــت زندگ ــود، سرگذش خ
ــر  ــت در براب ــاده اس ــر او آورده و آم ــر س ــا را ب ــن ب ــی ای لعنت

ــرده، مجــازات شــود.  ــه ک ــی ک جنایت
متهــم در یــک خانــواده مذهبــی بــا ســطح زندگی متوســط متولد 
ــرادر و ســه  ــا ســه ب ــت ب ــواده پرجمعی ــک خان ــود. در ی شــده ب
خواهــر. پــدرش ابتــدا مغــازه دار و ســپس بــا وســاطت یکــی از 
ــود در یکــی از ادارات دولتــی اســتخدام  بستگانشــان توانســته ب
ــان را  ــی آن ــاف زندگ ــه کف ــه می گرفت ــی ک ــون حقوق ــود. چ ش
نمــی داده، ترجیــح داده بــود در کنــار کار اداری، مغــازه را نیــز بــا 

ــا نگــه دارد.  ــواده ســر پ همــکاری اعضــای خان
متهــم در کنــار کار کــردن در مغــازه و کمــک بــه پــدر، تحصیاتش 
ــوق  ــی ف ــته فن ــک رش ــود در ی ــده ب ــق ش ــه داده و موف را ادام
ــدرش او را  ــت ســربازی، پ ــام خدم ــس از اتم ــرد. پ ــم بگی  دیپل
ــرده  ــتخدام ک ــرد اس ــا کار می ک ــودش در آنج ــه خ در اداره ای ک
بــود. متهــم بــرای اینکــه از آموخته هــا و مهــارت فنــی خــود نیــز 
ــه در  ــی از دوســتانش ک ــش یک ــا پی ــد، بعدازظهره اســتفاده کن
ــد ازدواج  ــود. دو ســال بع ــوده، مشــغول شــده ب ــر ب کار کامپیوت
کــرده بــود. هرچنــد خیلــی دوســت داشــته زودتــر بچه دار شــوند، 
امــا در نهایــت در برابــر خواســته همســرش تســلیم شــده بــود و 
تصمیــم گرفتــه بودنــد، یکــی دو ســالی بی دغدغــه زندگــی کننــد. 
ایــن زوج جــوان بــه قــدری بــه هــم وابســته بودنــد کــه هرگــز 
ــا  ــه در اداره ی ــان ک ــر زم ــتند. ه ــر را نداش ــت دوری همدیگ طاق
مغــازه بــوده، او بــه همســرش زنــگ مــی زده یــا همســرش بــه او 
تلفــن می کــرده اســت. ایــن عشــق و عاقــه متقابــل بــه قــدری 
ــد و حســودی  ــه آن حســرت می خوردن ــل ب ــود کــه فامی ــاد ب زی
می کردنــد. اگــر جایــی یکــی از ایــن دو دعــوت می شــدند، 
ــوام و  ــه اق ــن هم ــرای همی ــد. ب ــواده می رفتن ــا خان ــه ب همیش
ــد.  ــوت کنن ــی دع ــا را خانوادگ ــد آن ه ــتند بای ــتان می دانس دوس
ــرغ  ــون و دو م ــی و مجن ــن زوج، لیل ــه ای ــتان ب ــل و دوس فامی
ــود،  ــا شــب ســر کار ب ــح ت ــم صب ــد. چــون مته عشــق می گفتن
همســرش می گفــت از اینکــه ایــن مــدت را در خانــه تنهــا باشــد، 
حوصلــه اش ســر مــی رود. پیشــنهاد کــرد ماهــواره داشــته باشــند؛ 
ــی  ــزل برخ ــی در من ــه گاه ــی ک ــل چیزهای ــه دلی ــم ب ــا مته ام
ــود، حاضــر  ــا شــنیده ب ــده ی ــواره دی ــا دوســتان از ماه ــوام ی اق
ــرد  ــنهاد ک ــرد. پیش ــرش را بپذی ــته همس ــن خواس ــد ای نمی ش
ــه  ــی آورد و ب ــی درم ــت بچــه او را از تنهای بچــه دار شــوند. می گف
ــل  ــرش در مقاب ــا همس ــد؛ ام ــان می کن ــی سرگرمش ــدازه کاف ان
ــای  ــه دســت و پ ــدای زندگــی ب ــدارد در ابت می گفــت دوســت ن
خــود قیــد و بنــد بزنــد. ترجیــح می دهــد در فراغــت و آرامــش از 

ــد.  ــذت ببرن ــان ل زندگی ش
ــد.  ــت کن ــرار مقاوم ــه اص ــن هم ــر ای ــت در براب ــر او نتوانس دیگ
ــد صباحــی نگذشــته  ــد. چن ــگ جماعــت درآم ــه رن ســرانجام ب
ــوض شــده  ــی ع ــار همســرش کم ــرد رفت ــه احســاس ک ــود ک ب
ــرد  ــی می ک ــی صرفه جوی ــای زندگ ــا در هزینه ه ــر قب ــت. اگ اس
ــرای خودشــان داشــته باشــند،  ــی ب ــزل نقل ــد یــک من ــا بتوانن ت
امــروز همــه اش بــه دنبــال خریــد فــان مانتــو و لبــاس و 
ــوض  ــگ ع ــه روز رن ــد و روزب ــد می ش ــه م ــود ک ــی ب کفش های
می کــرد. همســرش هفتــه ای یــک بــار بــه بهانــه گشــت و گــذار 
ــیدن هایش  ــاس پوش ــدل لب ــرد. م ــد می ب ــز خری ــه مراک او را ب

عــوض شــده بــود. در رفــت و آمدهــا و مهمانی هــا خیلــی راحــت 
ــی  ــد. بعض ــت و می خندی ــد و می گف ــی می ش ــا قاط ــا مرده ب
ــود و  ــه نب ــر در خان ــی زد، دیگ ــگ م ــوهرش زن ــه ش ــا ک وقت ه
ــی  ــرون قدم ــد بی ــتانش آمده ان ــا از دوس ــد ت ــا چن ــت ب می گف
ــود.  ــده ب ــان ش ــوع حرفش ــن موض ــر ای ــاری س ــد ب ــد. چن بزنن
دیگــر از آن تلفــن کردن هــای ســابق بــه شــوهرش خبــری نبــود. 
متهــم پــس از مدتــی احســاس کــرد وقتــی بــه گوشــی همــراه 
ــا  ــی ب ــا گاه ــد، او ناراحــت می شــود ی همســرش دســت می زن
صــدای آهســته و گفتــن »االن نمی توانــم بعــدًا تمــاس بگیــر« 
ــارش  ــود، جــواب می دهــد. رفت ــه ب ــه کســی کــه تمــاس گرفت ب
ــل  ــد و در مقاب ــردتر می ش ــه روز س ــوهرش روز ب ــه ش ــبت ب نس
شــک و ظــن شــوهر نســبت بــه همســر بیشــتر. شــب ها دیگــر 
وقتــی از ســرکار می آمــد، اشــتهای چندانــی بــرای خــوردن شــام 
ــا  ــار می کشــید. موقــع خــواب ت ــا یکــی دو لقمــه کن نداشــت. ب
ــر  ــی فک ــای مختلف ــه چیزه ــود. ب ــرش مشــغول ب ــا فک مدت ه
ــرد و در  ــش نمی ب ــب خواب ــاعاتی از ش ــا س ــی ت ــرد. گاه می ک
ــک  ــد، غوطــه ور می شــد. ی ــرده بودن ــه او را احاطــه ک ــکاری ک اف
ــه خــواب رفتــه  شــب بعــد از اینکــه مطمئــن شــد همســرش ب
اســت، ســراغ گوشــی همــراه او رفــت. بــا کمــال نابــاوری متوجــه 
ــه وارد کــردن رمــز ورود  ــاز ب ــاز کــردن صفحــه گوشــی نی شــد ب
دارد. شــماره هایی را کــه احتمــال مــی داد وارد کــرد، ولــی هیــچ 
ــه رختخــواب  ــی ب ــا ناراحت ــرد. ب ــاز نک ــک صفحــه گوشــی را ب ی
برگشــت، امــا خــودش را کنتــرل کــرد. خوابــش نمی بــرد. فکــری 
ــه مغــازه دوســتش  ــه ذهنــش رســید. فــردای آن روز دیگــر ب ب
ــه  ــع شــب همســرش را ب ــد. موق ــه آم ــه خان ــر ب ــت و زودت نرف
ــم روی  ــا ه ــه ب ــی ک ــرد. هنگام ــی ب ــای تفریح ــی از پارک ه یک
صندلــی نشســته بودنــد، از همســرش خواســت بــه خانــواده اش 
ــق  ــا ملح ــه آن ه ــارک ب ــد در پ ــل بودن ــر مای ــا اگ ــد ت ــگ بزن زن
ــد  ــح می ده ــت ترجی ــول گف ــاف معم ــرش برخ ــوند. همس ش
ــل اصــرار شــوهر تســلیم شــد.  ــت در مقاب ــا باشــند. در نهای تنه
گرچــه می خواســت شــوهرش متوجــه گذاشــتن رمــز بــر صفحــه 
گوشــی اش نشــود، امــا شــوهرش توانســت ایــن رمــز را بــه خاطر 
بســپارد. پــس از برگشــتن بــه منــزل در فرصــت مناســبی ســر 
وقــت گوشــی همــراه رفــت. پــس از بــاز کــردن صفحــه متوجــه 
ــد  ــان چن ــن همســرش و آن ــه بی شــماره های ناشناســی شــد ک
ــی  ــی پیامک های ــود. وقت ــه ب ــورت گرفت ــی ص ــه تلفن ــار مکالم ب
ــد.  ــمانش پری ــرق از چش ــد، ب ــود دی ــده ب ــدل ش ــه رد و ب را ک
خواســت روســری ای را کــه کنــار تخــت افتــاده بــود بــردارد و آن را 
دور گــردن همســرش بپیچــد و در همــان حــال خــواب خفــه اش 
کنــد؛ امــا در ایــن صــورت زنــش نمی فهمیــد بــرای چــه کشــته 
ــه  ــت. ب ــی را برداش ــت. چاقوی ــپزخانه رف ــراغ آش ــود. س می ش
اتــاق خــواب آمــد. ابتــدا بــرق را روشــن کــرد. موهــای زنــش را 
گرفــت و او را بــه بیــرون از تختخــواب کشــید و کشــان کشــان تــا  
هــال آورد. همســرش داد مــی زد: »مگــر دیوانــه شــدی؟ دیوانــه، 
دیوانــه، دیوانــه!« متهــم یکــی از پیامک هایــی را کــه روی صفحــه 
گوشــی بــود بــه همســرش نشــان داد و گفــت: »دیوانــه خودتــی، 
ــه کــف  خــودت بخــوان«. همســرش گوشــی را گرفــت و آن را ب
ــا چاقــو چنــد  ــود، ب  هــال کوبیــد. متهــم کــه قــرار از کــف داده ب

ــر پیکــر او وارد کــرد و بعــد گلویــش را بریــد.  ــه ب ضرب
کیفــری یــک اســتان  دکتــر محمدباقــر قربــان زاده - رئیــس دادگاه 

تهــران

این ماهواره لعنتی!
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آیتـاهللجمتهدیهترانی)ره(:زینتقلبسهچیزاست؛صربکردن)درسختیها(
سکوتکردن)درجاییکهسخنگفنتسودیندارد(وشکرکردن

سخن روز
مواعظ العددیه، ص ۱۲۷

بهمنظورنهادینهسازیفرهنگصرفهجوییدرمصرفآب،شرکتآبوفاضالبروستاییاستاناصفهان،طرحفرهنگیآموزشیسهشنبههایآبیرادرروستاهایاستاناصفهانبرگزارمیکند
اینهفتهمساجدروستاییشهرستانهایکاشانوآرانوبیدگلمیزبانسهشنبههایآبیبودهاند

آموزشروشهایصرفهجوییدرمصرفآببهعموممردموبهویژهبانوان،برگزاریمسابقاتفرهنگیوتقدیرازمشترکانکممصرفآبازجملهاقداماتصورتگرفتهدراینطرحاست

بانوان كاشان و آران  و  بيدگل در سه شنبه های آبی مهارت صرفه جویی را فراگرفتند

جان نباشد جز خبر در آزمون    هر که را افزون خبر جانش فزون
حرکــتدادنجوامــعبــهســمتکشــفحقایــقوعبــورازبحرانهــاتــارســیدنبــهروزنههــاینــوروروشــنایی،رســالتیبــسمهــم
ــاعبــورازفــرازونشــیبمســیرهای ــگاهخــودب ــان ــاب ــهآنتــالشنمــودهت ــگارهمــوارهبــرایرســیدنب وبــزرگاســتکــهخبرن
پیــشرو،جامعــهرابــهســویســاحلصبــحآگاهــیهدایــتنمایــدودردنیــایکنونــیایــنتــالشبــهمجاهدتــیبــسبــزرگ
تبدیــلشــدهاســت.خبرنــگاربــراســاسباورهــایاعتقــادیوملــیخــودهمــوارهدرتــالشاســتتــافــارغازنــگاهوجهتگیریهــای
سیاســی،رســالتتاریخــیخــودراکــههمــاناطالعرســانیصحیــح،ســریعوشــفافاســت،محقــقســازدکــهبــهراســتیرســالتی

ســترگوســتودنیاســت.
ــوم ــمضمــننکوداشــتســالروزشــهادتشــهیداهــلقلــم»محمــودصارمــی«ودیپلماتهــایمظل ــرخــودالزممیدان ــونب اکن
ایرانــیدرمزارشــریف،روزخبرنــگاررابــرشــماتالشــگرانعرصــهقلــمکــهبــاتعهــدوبردبــاریخــودنقــشمهمــیدرشــکوفاییجامعه

بــرعهــدهداریــد،تبریــکوتهنیــتعــرضنمایــم.
بیشــکهمراهــیشــماتالشــگراندرشــهرخــالقاصفهــانزمینــهایــنمهــمرافراهــمکــردتــامــاخادمــانشــمادرنصــفجهــان

بتوانیــمبــاتالشــیجهــادیبــهســمتاصفهانــیآبادتــرازگذشــتهحرکــتکنیــم.

مهدی جمالی نژاد – شهردار اصفهان

به نام قلم...
17مردادمــاه،»روزخبرنــگار«،یــادروزباشــکوهتالشــگرانعرصــهاندیشــهوقلــمرابــهحضــورخبرنــگارانعزیــزاســتانوکشــورتبریک
عــرضنمــودهوضمــنپاسداشــتخاطــرهشــهدایاصحــابرســانه،جــدوجهــدشــماعزیــزانرادربرافروختــنچــراغاطالعرســانی

مســتقلومســئوالنه،بهویــژهدرکمــکرســاندنبــهمجموعــهمدیریــتشــهریارجمینهــم.
ــفشــهرداری ــزاندربرنامههــایمختل ــرخــودالزمدانســتمازهمراهــیشــماعزی ــمب ــهســرمیبری ــگارب ــهدرروزخبرن ــکک این

اصفهــانتشــکروقدردانــینمایــم.
بیشــکدســتیابیبــهقلههــایپیشــرفتجــزبــاحقجویــی،صــدقومجاهــدتشــماعزیــزاندرعرصــهآگاهــیممکــننمیشــود
وهمیــنیــاریشــمابــودکــهتوانســتیمشــهریخــالقوپویــارانمایــانســازیم.ازایــزدمنــانتــداومعــزتواهتمــاممســئوالنهشــما

رادرروایــتعشــق،آزادیوحقگویــیدرعرصــهآگاهــیآرزومنــدم.
هادی نباتی نژاد 
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