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 انتظار فرج
 از نگاه امام رئوف

متواتــر  علیهم الســام  معصومیــن  از  روایــات  در 
ج عبــادت اســت؛ چنانچــه امــام  کــه انتظــار فــر اســت 
صلــی  اهّلل  َرُســوُل  قــاَل  فرمودنــد:  علیهم الســام  رضــا 
ِج اهّلل  ــَر تــی ِاْنِتظــاُر َف ــه: »َاْفَضــُل َاْعمــاِل ُاّمَ  اهّلل علیــه و آل

»
َ

َوَجّل َعّزَ
 امــام هشــتم)ع( بــه نقل از پــدران بزرگوارشــان فرمودند: 
آلــه فرمودنــد: برتريــن  رســول خــدا صلــی اهّلل علیــه و 

ج اســت. اعمــال امــت مــن نــزد خداونــد، انتظــار فــر
ج، یکــی از نشــانه های یــاوران حضــرت قائــم  انتظــار فــر
ــاور مهــدوی در  )عــج( اســت. ايــن موضــوع  در زمینــه ب
»انتظــار  یافــت می شــود؛ موضــوع  امــام رضــا)ع(  کام 

گشــایش بــودن.  ــا چشــم بــه راه  ج« ی فــر
آن حضــرت در روایــات متعــددی بــه موضــوع فضیلــت 

ــد... کرده ان ــاره  ج اش ــر ــار ف انتظ
ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید
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| ارائه اینترنت بدون فیلتر 
به رسانه ها و دانشگاه ها   
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اخبار روز
 قوه قضائیه به دنبال 

بستن فضای مجازی نیست
در  منتظــری  محمدجعفــر  المســلمین  و  حجت االســام 
بــا اشــاره بــه  کــز اســتان ها  همایــش دادســتان های مرا
بــه  لــزوم توجــه  امــام علــی)ع( درخصــوص  از  حدیثــی 

گفــت... راه  ايــن  در  خســتگی ناپذيری  و  مــردم 

در صفحه سیاست )2( بخوانید

 فشار واردکنندگان خودرو 
به وزارت صنعت

در صفحه اقتصاد )3( بخوانید
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/منطقه ای استان های اصفهان و چهارمحال و بختیاری رتبه نخست روزنامه های استا�ن

نوبت اول

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

141.000.000 2.813.870.266 جاری
 نصب و اصالح انشعابات فاضالب، شستشو، همسطح سازی، 
سم پاشی، تعمیر، اصالح و رفع اتفاقات شبکه فاضالب مبارکه

96-2-139

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 96/5/28 
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز یکشنبه به تاریخ 96/5/29

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: 031-36680030-8

)داخلی 335(
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

تجدید آگهی مناقصه عمومی
نوبت اول

شهرداری زرین شهر به استناد بودجه عمرانی مصوب سال 1396 خود در 
نظر دارد نسبت به اجرای عملیات احداث فاز اول ایستگاه آتش نشانی 

مرکزی زرین شهر با اعتبار اولیه 4/400/000/000 ریال از طریق مناقصه 

عمل  به  دعوت  شرایط  واجد  متقاضیان  از  لذا  نماید.  اقدام  عمومی 

می آید جهت دریافت اسناد مناقصه و کسب اطالعات بیشتر از تاریخ 

انتشار تا پایان وقت اداری مورخ 96/5/31 به شهرداری زرین شهر 

مراجعه نمایند.
جواد جمالی - شهردار زرین شهر

معاون مدیر عامل شرکت »شیان« چین:

همکاری با فوالد مبارکه 
افتخار بزرگی است

صفحه 12

کرد:    کیمیای وطن بررسی 

کودک سالم، دنیای سالم
صفحه 6

سید محمد ستاری، دفاع چپ و  هافبک 
کیمیای وطن: گفت وگو با  دفاعی، در 

 پول و پارتی 
نقشی در موفقیت ندارند

صفحه 9

فرمانده ناجا:

کسی  | در تأمین امنیت با 
شوخی نداریم   صفحه2



بینالملل
وزیر خارجه روسیه: 

 خطر داعش به پایان 
نرسیده است

وزیــر خارجــه روســیه تأکیــد کــرد کــه بــه رغم پیشــرفت 
ــر  ــا خط ــوریه، ام ــران س ــل بح ــل و فص ــبی در ح نس

ــان وجــود دارد. داعــش همچن
ــس  ــیه، در کنفران ــه روس ــر خارج ــرگئی الوروف، وزی س
مطبوعاتــی مشــترکی بــا همتــای اندونزیایــی خــود بــه 
وحــدت مواضــع ایــن دو کشــور در قبــال حــل بحران هــا 
ــرات سیاســی  ــی و مذاک ــن بین الملل ــر اســاس قوانی ب

بــدون مداخلــه خارجــی اشــاره کــرد.
وی گفــت: نگرانــی شــدید مــا دربــاره اوضــاع خاورمیانــه 
و شــمال آفریقــا همچنــان وجــود دارد و بــه رغــم 
 پیشــرفت نســبی در حــل و فصــل بحــران ســوریه 
و مبــارزه بــا تروریســم، خطــر داعــش همچنــان از بیــن 

نرفتــه اســت. شــبکه خبــری روســیا الیــوم

پاسخ ترامپ به تهدید کره شمالی: 
 با آتش و خشم 

مواجه خواهید شد 
ــورش  ــه کش ــکا ک ــور آمری ــپ، رئیس جمه ــد ترام دونال
ــا را متوجــه  ــر شــدیدترین تحریم ه ــای اخی طــی روزه
کــره شــمالی کــرده اســت، دســت از تهدیــد ایــن کشــور 

برنمــی دارد.
وی در ادامــه اظهــارات خصمانــه خــود علیــه کــره 
ــدات  ــه تهدی ــن کشــور ب ــر ای ــی شــد: اگ شــمالی مدع
خــود بــر ضــد آمریــکا ادامــه دهــد، »بــا آتــش و 
خشــمی مواجــه می شــود کــه تاکنــون جهــان بــه خــود 

ــر ــت.« مه ــده اس ندی

 انفجار بمب 
در پایتخت افغانستان 

رســانه های محلــی افغانســتان گــزارش دادنــد: انفجــاری 
ــته و  ــه کش ــتان س ــت افغانس ــرق پایتخ ــوب ش در جن

زخمــی بــر جــای گذاشــته اســت.
ــن انفجــار روز چهارشــنبه در منطقــه »بنی حصــار« از  ای
ــع حــوزه هشــتم پایتخــت افغانســتان،  در جنــوب  تواب

شــرقی کابــل بــه وقــوع پیوســته اســت.
بــر اســاس گــزارش رســانه ها ایــن انفجــار یــک پاســگاه 

پلیــس را در بنی حصــار هــدف قــرار داده اســت. میــزان

 داعش ۲۷ عراقی را 
در کرکوک اعدام کرد

گــروه تروریســتی داعــش روز گذشــته 27 نفــر از 
غیرنظامیــان عراقــی ســاکن شهرســتان الحویجــه واقــع 

ــرد. ــدام ک ــوک را اع ــتان کرک ــی اس ــوب غرب در جن
یــک منبــع محلــی عــراق کــه نخواســت نامــش فــاش 
شــود، گفــت: داعــش عملیــات اعــدام دســته جمعی را 
ــا دســتورات او مخالفــت  علیــه بازداشت شــدگانی کــه ب

کــرده بودنــد، آغــاز کــرد.
بــه گــزارش شــبکه خبــری الســومریه نیــوز وی گفــت: 
داعــش 27 نفــر را در پایــگاه نظامــی »البــکاره« واقــع در 

نزدیکــی شهرســتان الحویجــه اعــدام کــرد. فــارس

 آزادسازی ۳ نقطه دیگر 
در جنوب سوریه

ــه  ــان ب ــت همچن ــای مقاوم ــوریه و نیروه ــش س ارت
عملیــات خــود در جنــوب ایــن کشــور ادامــه می دهنــد.

ــوب  ــف جن ــوریه در ری ــش س ــات ارت ــه عملی در ادام
»وادی  ســارة«،  »قــاع  مناطــق  ســویداء،  شــرقی 

الشــعاب« و »نقطــة المخفــر« 133 آزاد شــد.
ارتــش ســوریه روز گذشــته موفــق شــد ارتفاعــات 
»اســدی«، »جاریــن« و »الریاحیــن« و منطقــه »بئــر 
الصابونــی« در اســتان ســویداء را آزاد کنــد. شــبکه 

المیادیــن خبــری 

وزیر خارجه اسبق آمریکا مطرح کرد:
 حفظ داعش برای مهار ایران 

ــه  ــاب ب ــکا، خط ــبق آمری ــه اس ــر خارج ــینجر، وزی  کس
ــان  ــر خواه ــه اگ ــرد ک ــه ک ــور توصی ــن کش ــات ای مقام
ــه  ــران در منطق ــوری ای ــری از شــکل گیری امپرات جلوگی

ــد.  ــظ کنن ــد داعــش را حف هســتند، بای
بــرای»کاپ  کــه  مقالــه ای  در  کســینجر  هنــری 
ایکــس« CapX نوشــته بــه دولــت »دونالــد ترامــپ«، 
رئیس جمهــور ایــن کشــور، گفــت: نبایــد بــا نابــود 
کــردن داعــش، زمینــه را بــرای توســعه قــدرت ایــران در 
منطقــه فراهــم کــرد؛ زیــرا بــا ســلطه تهــران و نیروهــای 
متحــدش بــر اراضــی آزادشــده از چنــگ داعــش، 
یــک »امپراتــوری رادیــکال ایرانــی« شــکل خواهــد             

ایندیپندنــت گرفــت. 

کوتاه خبر

 انتصاب سه زن 
در کابینه دوازدهم 

رئیس جمهــور در احــکام جداگانــه ای مســئولیت 
دو معاونــت ریاســت جمهــوری و همچنیــن دســتیار 
رئیس جمهــور در امــور حقــوق شــهروندی را بــه 

ــان واگــذار کــرد.  زن
روحانــی،  حســن  المســلمین  و  حجت االســام 
ــه  ــر معصوم ــم دکت ــه ای خان ــکام جداگان ــی اح ط
ابتــکار را بــه عنــوان »معــاون رئیس جمهــور در 
امــور زنــان و خانــواده«، خانــم دکتــر لعیــا جنیــدی 
را بــه عنــوان »معــاون حقوقــی رئیس جمهــور« 
عنــوان  بــه  را  مــوالوردی  شــهیندخت  خانــم   و 
»دســتیار رئیس جمهــور در امــور حقــوق شــهروندی« 

ــوب کرد. منص
ــن  ــور، حجت االســام و المســلمین حس رئیس جمه
روحانــی، در ایــن احــکام جداگانــه، توفیــق در 
خدمــت بــه اســام و ملــت شــریف ایــران بــا 
و  اعتدال گرایــی  قانونمــداری،  اصــول  رعایــت 
منشــور اخاقــی دولــت تدبیــر و امیــد را از خداونــد 
بــزرگ بــرای ایــن دو معــاون و دســتیار خــود 
مســألت کــرده اســت. پایــگاه اطالع رســانی ریاســت 

جمهــوری

مجلس
دهقانی فیروزآبادی مطرح کرد:

 تصویب جزئیات طرح 
»مقابله با اقدامات آمریکا« 

ــت  ــی و سیاس ــت مل ــیون امنی ــس کمیس نایب رئی
خارجــی مجلــس گفــت: جزئیــات طــرح »مقابلــه بــا 
ــرداد  ــکا« در جلســه چهارشــنبه 18 م ــات آمری اقدام

ایــن کمیســیون تصویــب شــد.
تبصــره  و  مــاده  ایــن طــرح 27  در  افــزود:  وی 

اســت. شــده  پیش بینــی 
از  یکــی  کــرد:  تصریــح  فیروزآبــادی  دهقانــی 
ــن  ــه شــده ای ــن مجازات هــای در نظــر گرفت مهم تری
اســت کــه بــه مقامــات آمریکایــی ویــزا نخواهیــم داد 
و اموالــی کــه در حــوزه حاکمیــت ایــران قــرار گیــرد 

می توانــد مصــادره شــود.
ــت  ــی و سیاس ــت مل ــیون امنی ــس کمیس نایب رئی
ــا  ــه ب ــرای مقابل ــان اینکــه ب ــا بی خارجــی مجلــس ب
ــزی شــده،  ــز برنامه ری ــکا نی ــر امری ــای اخی تحریم ه
ــت  ــه حمای ــف ب ــرح موظ ــن ط ــت در ای ــت: دول گف
ــت. ــده اس ــکی ش ــوان موش ــداران و ت ــپاه پاس از س

دهقانــی فیروزآبــادی در پایــان گفــت: ایــن طــرح بــه 
هیئت رئیســه ارجــاع داده شــده اســت. پیش تــر 
سیاســت  و  ملــی  امنیــت  »کمیســیون  رئیــس 
خارجــی« مجلــس از تصویــب کلیــات طــرح »مقابله 
بــا اقدامــات ماجراجویانــه آمریــکا« در جلســه 7 

ــود. میــزان ــر داده ب ــیون خب ــن کمیس ــرداد ای م

سرمقاله
به قلم مدیرمسئول

انتظار فرج از نگاه امام رئوف
از جملــه در روایتــی خطــاب بــه حســن بن جهم کــه 
ــد:  ــرج« می پرســد، می فرماین ــاره »ف از ایشــان درب

أولســت تعلــم أّن انتظــار الفــرج مــن الفــرج؟ 
قلت: ال أدری إالّ أن تعّلمنی. 

فقال: نعم إنتظار الفرج من الفرج. 
ــرج  ــی[ از ف ــرج ]جزئ ــار ف ــه انتظ ــی ک ــا می دان آی

ــت؟  اس
گفتــم: نمی دانــم؛ مگــر اینکــه شــما بــه مــن 

بیاموزیــد. 
فرمودند: آری، انتظار فرج، جزئی از فرج است. 

ــد: »مــا أحســن  ــز می فرماین در روایــت دیگــری نی
ــد  ــول العب ــا ســمعت ق ــرج أم ــار الف ــر و انتظ الصب
الصالــح: »و ارتقبــوا إّنــی معکــم رقیــب« »وانتظــروا 
إّنــی معکــم مــن المنتظریــن فعلیکــم بالصبــر إّنمــا 
یجــی ء الفــرج علــی الیــأس و قــدکان الذیــن مــن 

قبلکــم أصبــر منکــم.«
ــا ســخن  ــرج؛ آی ــر و انتظــار ف »چــه نیکوســت صب
بنــده صالــح خــدا ]شــعیب[ را نشــنیدی کــه فرمــود: 
»و انتظــار بریــد کــه مــن ]هــم[ بــا شــما منتظــرم« 
و »پــس منتظــر باشــید کــه مــن ]هــم[ بــا شــما از 
منتظرانــم«، بــر شــما بــاد بــه صبــر و بردبــاری؛ چــرا 
ــه  ــدی فرامی رســد و ب ــس از ناامی ــه گشــایش پ ک
تحقیــق کســانی کــه پیــش از شــما بودنــد از شــما 

بردبارتــر بودنــد.«
انتظــار فــرج نیازمنــد صبــر و بردبــاری اســت. اگــر 
ــا  ــد؛ ام ــف می گرای ــه ضع ــا ب ــد، امید ه ــر نباش صب
صبــر امیدآفریــن اســت و ایــن امیــد انســان را بــه 

ــاند. ــایش می رس گش
ــت  ــی فضیل ــت بســیار زیبای ــام رضــا)ع( در روای ام
أمــا   ...« می کننــد:  بیــان  این گونــه  را  انتظــار 
ــی  ــق عل ــه ینف ــی بیت ــون ف ــم أن یک ــی أحدک یرض
ــهد  ــن ش ــه کان کم ــإن أدرک ــا ف ــر أمرن ــه ینتظ عیال
ــدرا،  ــه، ب ــه و آل ــه  علی ــه ، صلی الّل ــول الّل ــع رس م
ــی  ــا ف ــع قائمن ــن کان م ــه کان کم ــم یدرک و إن ل

فســطاطه...« 
»آیــا هیــچ یــک از شــما خــوش نــدارد کــه در خانــه 
خــود بمانــد، نفقــه خانــواده اش را بپــردازد و چشــم 
بــه راه امــر مــا باشــد؟ پــس اگــر در چنیــن حالــی 
ــه همــراه  ــه ب ــد کســی اســت ک ــرود، مانن ــا ب از دنی
رســول خــدا)ص( در ]نبــرد[ بــدر بــه شــهادت 
رســیده اســت و اگــر هــم مــرگ بــه ســراغ او نیایــد 
ــم مــا و در  ــه همــراه قائ ــد کســی اســت کــه ب مانن

خیمــه او باشــد.«
ــش  ــوش و نی ــش ن ــام آفرین ــد در نظ آری، خداون
را در هــم آمیختــه و رنــج و راحــت را تــوأم کــرده و 
غــم و شــادى را همســایه قــرار داده اســت. همیشــه 
ــس از  ــا، گشایشــى وجــود دارد و پ ــار تنگناه در کن
ــر  ــى و نجــات فرامى رســد و ب شــدت ها دوران رهای

اثــر صبــر، نوبــت ظفــر آیــد. 
ســخن زیبــاى قــرآن: »اِنَّ َمــَع اْلُعْســرِ ُیْســرا« 
ــت.«  ــانى اس ــوارى، آس ــا دش ــراه ب ــتى هم »به راس
ــان  ــردى جری ــا در زندگــى ف ــى تنه ــن ســّنت اله ای
نــدارد و مخصــوص یــک ُبعــد از ابعــاد زندگــى 
فرهنگــى، اقتصــادى، درمانــى و خانوادگــى انســان 
نیســت؛ بلکــه در نظــام جامعــه و در ســطح جهانــى 
هــم ایــن ســنت الهــى نمــود دارد و وعــده خــدا بــر 
ایــن اســت کــه مســتضعف مؤمــن و نیکــوکار مــورد 
لطــف و محبــت الهــى قــرار گیــرد و رهبــران زمــان و 

وارثــان زمیــن شــوند. 
از  برخاســته  مهدى)عــج(  امــام  ظهــور  انتظــار 
ــه  ــت ک ــز اس ــام عزی ــاز اس ــاى زندگى س رهنموده
ســنت جــارى الهــى در نظــام خلقــت پشــتوانه آن 

ــت.  اس
 انتظــار مهــدى موعــود، از یــک ســو روح یــأس 
و نومیــدى را خنثــى کــرده و آینــده اى روشــن 
ســپیده  و  مى کنــد  ترســیم  انســان  فــراروى 
ــن  ــد و جش ــد مى ده ــان و آزادى را نوی ــحر ایم س
باشــکوه مــرگ بیــداد را یــادآور مى شــود و از ســوى 
ــه خودســازى و اصــاح خویــش  دیگــر انســان را ب

فرامى خوانــد. 
انتظــار رهبــرى عادالنــه الهــى، منتظــران را بــه 
و  مى کنــد  دعــوت  خــدا  عبودیــت  و  عدالــت 
نســبت بــه هرگونــه کفــر و ظلــم و عصیــان هشــدار 

. مى دهــد
آری، انتظــار فــرج عبــادت و مایــه امیــد و روشــنایی 

بــه خورشــید عالم تــاب حضرتــش خواهــد بــود.

حجت االســام و المســلمین محمدجعفــر 
منتظــری در همایــش دادســتان های مراکــز 
ــام  ــی از ام ــه حدیث ــاره ب ــا اش ــتان ها ب اس
علــی)ع( درخصــوص لــزوم توجــه بــه مــردم 
و خســتگی ناپذیری در ایــن راه گفــت: یکــی 
از مهم تریــن مــواردی کــه دادســتان ها در 
ــت  ــاد امنی ــد، ایج ــوری دارن ــش مح آن نق
و آرامــش در جامعــه اســت و در کنــار آن 
ــوم و  ــوان مدعی العم ــه عن ــتان ب ــد دادس بای

ــردم بدرخشــد. ــوق م ــع حق مداف
ــی  ــش را هماهنگ ــداف همای ــی از اه وی یک
ــن  ــات بی ــادل اطاع ــتان ها و تب ــن دادس بی
ــون  ــر اســاس قان ــا دانســت و گفــت: ب آن ه
جدیــد آییــن دادرســی وظایــف ســنگینی بــر 
ــت  ــز استان هاس ــتان های مراک ــده دادس عه
ــت  ــن فرص ــه از ای ــم ک ــاش کنی ــد ت و بای
بســیار ارزشــمند بهــره بریــم و از جملــه 
تحــرک  دادســتان ها  نظارتــی  بخــش  در 

ــم. ــدا کنی ــتری پی بیش
منتظــری  المســلمین  و  حجت االســام   
کاربردی تــر کــردن همایــش دادســتان ها 
مبتنــی بــر راهبرد هــای مدنظــر را هــدف 
دیگــر همایــش دانســت و از فعالیــت دو 
کارگــروه در همایــش بــا چهــار موضــوع 

محــوری خبــر داد.
وی مســائل امنیتــی را یکــی از ضروری تریــن 
ــن  ــمرد و ضم ــه برش ــروز جامع ــای ام نیاز ه
نیرو هــای  پیگیــر  تاش هــای  بــه  اشــاره 
امنیتــی، انتظامــی و اطاعاتــی بــر هم افزایــی 

تاکیــد  خصــوص  ایــن  در  دادســتان ها 
کــرد و گفــت: دشــمن بــا حساســیت و 
ــت  ــم زدن امنی ــر ه ــدد ب ــزی درص برنامه ری
ــن  ــان ای ــا خودم ــاید م ــت و ش ــور ماس کش
موضــوع را بــه خوبــی و بــا حساســیت دنبــال 
ــی  ــد در پ ــه ح ــا چ ــان ت ــه آن ــم ک نمی کنی

ــتند. ــور هس ــی در کش ــاد ناامن ایج
منتظــری  المســلمین  و  حجت االســام 
ناامــن  منطقــه ای  در  مــا  امنیــت کشــور 
ناراحتــی دشــمن  را موجــب  و پرآشــوب 
دانســت و گفــت: چشــمان نیرو هــای امنیتــی 
ــم  ــمن ه ــت و دش ــیار اس ــدار و هوش ــا بی م
ایــن  بــر  و  می بینــد  را  تاش هــا  ایــن 
اســاس تحریم هــا را افزایــش می دهــد و 

تحــت فشــار قــرار می دهــد.
دادســتان کل کشــور تاکیــد کــرد: مــردم بایــد 
ــرای  ــی ب ــاش فراوان ــمن ت ــه دش ــد ک بدانن
ــا  ــا ب ــور دارد؛ ام ــت کش ــردن امنی ــن ب از بی
تــاش نیرو هــای امنیتــی و اطاعاتــی و 
ــه  ــئوالن هم ــه مس ــی هم ــاش و هم افزای ت
این هــا خنثــی می شــود و هــر تــاش و 
توطئــه دشــمن، وحــدت مــا را افزایــش 

می دهــد.
برگــزاری مراســم تحلیــف در کمــال  وی 
ــارات  ــه ای از افتخ ــش را نمون ــت و آرام امنی
ــی از  ــت: یک ــت و گف ــور دانس ــی کش امنیت
مــا، همیــن  مهــم همایــش  موضوعــات 

ــت. ــت اس ــث امنی بح
منتظــری  المســلمین  و  حجت االســام   

ــائل آن  ــی و مس ــاد مقاومت ــه اقتص ــه ب توج
را یکــی دیگــر از محور هــای مــورد بحــث 
ــزود:  همایــش دادســتان ها اعــام کــرد و اف
اقتصــادی  مســائل  در  قضایــی  دســتگاه 
نقــش مســتقیم نــدارد؛ امــا در ایجــاد امنیــت 
ــی  ــاد مقاومت ــق اقتص ــرمایه گذاری و تحق س
ــک  ــدون کم ــت ب ــت و دول ــن اس نقش آفری
ــق  ــی موف ــه تنهای ــد ب ــه نمی توان ــوه قضائی ق

شــود.
دادســتان کل کشــور توجــه بــه مســائل 
اقتصــادی را بــا توجــه بــه اینکــه به معیشــت 
 مــردم مربــوط اســت، بســیار مهــم دانســت 
و گفــت: در ایــن خصــوص بایــد دادســتان ها 
محور هــای تعاملــی بــا دولــت را بررســی 
ــه موضــوع قاچــاق کاال  ــار آن ب ــد و در کن کنن
بپردازنــد کــه امــروز یکــی از آســیب های 

ــت. ــور ماس ــاد کش ــه اقتص ــدی ب ج
ــه  ــه خــود از موضــوع قاچــاق کاال را ب وی گل
 معنــای کار نکــردن ایــن ســتاد ندانســت 
ــم  ــا را می بینی ــای آن ه ــا تاش ه ــت: م و گف
و البتــه همــه اطاعــات را دارم و کســی نگوید 
کــه مــن اطاعــات نــدارم. بــر ایــن اســاس 
می گویــم آن طــور کــه بایــد و شــاید و قابــل 

انتظــار اســت، کار انجــام نشــده اســت.
منتظــری  المســلمین  و  حجت االســام 
افــزود: اداره کل مبــارزه با قاچــاق کاال و ارز از 
هفتــه گذشــته در دادســتانی کل ایجــاد شــده 
ــارزه  ــرای مب ــم ب ــزم کرده ای ــان را ج و عزمم
دادســتان ها  ارز؛ شــما  و  قاچــاق کاال  بــا 
ــه  ــرا ک ــد؛ چ ــت ببندی ــر هم ــد کم ــم بای ه
وقتــی می دانیــم درد چیســت و درمــان هــم 

ــه کار شــد. ــد دســت ب ــوم اســت، بای معل
امیــدوارم  افــزود:  قضایــی  مقــام  ایــن 
درخصــوص  همایــش  ایــن  خروجــی 
موضــوع اقتصــاد و مســائل امنیتــی خروجی 

مناســبی داشــته باشــد.
پیگیــری  و  تحقــق  دادســتان کل کشــور 
حقــوق عامــه را محــور بعــدی مباحــث ایــن 
همایــش اعــام کــرد و بــا اشــاره بــه تاکیــد 
مقــام معظــم رهبــری در ایــن خصــوص 
گفــت: یــک ســری از حقــوق عمومــی مــا در 
ــه  ــه نمون ــن مــی رود ک خــارج از کشــور از بی
ــی  ــوی از ســوی دولت ــوال عل آن مصــادره ام
می کنــد،  شــکایت  خــودش  کــه  اســت 
خــودش حکــم می کنــد و خــودش هــم 

اجــرا می کنــد.

وی تاکیــد ویــژه مقــام معظــم رهبــری 
ــی و  ــد داخل ــه در بع ــوق عام ــظ حق ــر حف ب
بین المللــی را نشــانه اهمیــت آن دانســت 
و اظهــار کــرد: نمونــه ایــن حقــوق عامــه 
درخصــوص شــیعیان در عربســتان و بحریــن 
و شــیخ زکزاکــی در نیجریــه قابــل مشــاهده 
بشــر  حقــوق  مدعــی  دنیــای  و  اســت 
ــون  ــت، چ ــاکت اس ــا س ــد؛ ام ــم می بین ه

منافعــش آنجاســت.
منتظــری  المســلمین  و  حجت االســام 
بحــث فضــای مجــازی را یکــی دیگــر از 
مســائل مهــم و قابــل بحــث در ایــن همایش 

ــد  ــا بای ــر اینکــه حتم ــد ب ــا تاکی دانســت و ب
ــال  ــن ح ــتفاده و در عی ــکان اس ــن ام از ای
مدیریــت شــود، گفــت: رئیــس قــوه قضائیــه 
و دادســتان کل کشــور دو عضــو مؤثــر در 
ــتند و  ــازی هس ــای مج ــی فض ــورای عال ش
ــام  ــت اهتم ــه دول ــن اســت ک ــا ای ــار م انتظ
بیشــتری داشــته باشــد و شــعار ندهــد کــه 
قــوه قضائیــه بــه دنبــال بســتن فضــای 
مجــازی اســت. دروغ بــه مــردم نگوییــد. مــا 
بــه دنبــال بســتن فضــای مجــازی نیســتیم 
ــا فضــای  ــد متناســب ب ــم بای ــی می گویی ول

ــود. ــت ش ــور مدیری کش
از  مــا  افــزود:  کشــور  کل  دادســتان 
عزیــزان صاحب نظــر و ذی ربــط در دولــت 
ــا  ــازی ب ــای مج ــن فض ــا ای ــیم آی می پرس
ایــن وصــف و وضعیــت کــه همچــون اتوبانــی 
یک طرفــه اســت، متناســب بــا وضعیــت 

نظــام ماســت؟
ــای  ــه ج ــم ب ــا می گویی ــرد: م ــد ک وی تاکی
آنکــه بعــدا بگوییــم »آی دزد آمــد و بــرد« از 
اول نگهبانــان مناســبی بگماریــم و مدیریــت 

کنیــم.
حجت االســام و المســلمین منتظــری بــا 
تاکیــد دوبــاره بــر اینکــه دســتگاه قضایــی بــه 
دنبــال بســتن فضــای مجــازی و ســایت ها و 
کانال هــا نیســت، گفــت: در دولــت جدیــد بــه 
یــاری خــدا دســت تعامــل بــه ســوی دولــت 
تــا در فضایــی غیرملتهــب  دراز می کنیــم 
ایــن فضــا را مدیریــت کنیــم کــه قطعــا 
ــکاری  ــر هم ــه اگ ــد و البت ــکاری می کنن هم

ــد، فکــری خواهیــم کــرد. هــم نکردن
امیــدواری کــرد کــه  ابــراز  پایــان  در  وی 
دادســتان ها در تحقــق امنیــت همه جانبــه 
ــد.  ــاش کنن ــردم بیــش ار پیــش ت ــرای م ب

کشــور کل  دادســتانی  عمومــی  روابــط 

دادستان کل کشور: 

 قوه قضائیه به دنبال 
بستن فضای مجازی نیست 

ادامه از صفحه اول

ــران  ــا مدی ــه ب ــوه قضائی ــاون اول ق نشســت مع
ســازمان زندان هــا و اقدامــات تأمینی تربیتــی 
ــزار  ــا برگ ــازمان زندان ه ــی س ــه میزبان ــور ب کش

شــد.
اژه ای  المســلمین محســنی  حجت االســام و 
معــاون اول قــوه قضائیــه در ایــن نشســت اظهــار 
کــرد: خــدا را ســپاس کــه بــه مــا توفیــق داد در 

خدمــت مــردم و نظــام اســامی باشــیم. 
ــی  ــت: کار زندانبان ــه گف ــوه قضائی ــاون اول ق مع
مختلــف  جهــات  از  زندانیــان  از  نگهــداری  و 
کار دشــواری اســت؛ به ویــژه کــه مــا معتقــد 
معنــی  بــه  صرفــا  زندانبانــی  هســتیم کــه 
ــوص  ــا درخص ــت. کار م ــی نیس ــداری زندان نگه

ــت. ــف اس ــن تعری ــر از ای ــیار باالت ــان بس زندانی
ســخنگوی قــوه قضائیــه گفــت: مــا می خواهیــم 
فــردی کــه در اختیــار ماســت، در جهــت اصــاح 
اشــکال  اگــر  فــرد  ایــن  و  تــاش کنیــم   او 
و ایراداتــی داشــته اســت کــه منجــر بــه جــرم او 
شــده، زمانی کــه آزاد شــد، از قبــل بــرای جامعــه 
مفیدتــر باشــد یــا اگــر مضــر بــوده، دیگــر مضــر 

نباشــد.
ــک  ــه کم ــت:  ب ــا گف ــتگاه قض ــاون اول دس مع
مــردم در طــول ســالیان اخیــر و به ویــژه در 
ســال جــاری کار بســیار خوبــی توســط ســازمان 
زندان هــا و ســتاد دیــه و صداوســیما انجــام 
شــد. ایــن فعالیت هــا بســیار مؤثــر بــوده و ذهــن 

مــردم را بــرای کمک رســانی آمــاده کــرده اســت؛ 
ــش از  ــردم بی ــه م ــت ک ــن اس ــت ای ــا واقعی ام
ایــن می تواننــد کمــک کننــد. البتــه صرفــا کمــک 
نقــدی منظــور نیســت؛ کمــک از ایــن جهــت کــه 
ــایه،   ــنا، همس ــت،  آش ــه دوس ــند ک ــب باش مراق
فامیــل و ... مرتکــب جــرم نشــوند؛ امــر بــه 
ــوع  ــت پیشــگیری از وق ــد و در جه ــروف کنن مع
ــردم  ــد. م ــک کنن ــه کم ــوه قضائی ــه ق ــرم ب ج

ــند. ــان باش ــس خودش ــد پلی می توانن
ــت  ــان داشــت: جه ــه بی ــوه قضائی ســخنگوی ق
دیگــری کــه مــردم می تواننــد کمــک کننــد، ایــن 
ــک  ــان کم ــای زندانی ــه خانواده ه ــه ب ــت ک اس
ــا در  ــک آن ه ــه کم ــت ک ــا الزم نیس ــد. حتم کنن

راســتای آزادی یــک فــرد باشــد؛ چــون بخشــی 
از مشــکات بــه دلیــل فقــر و نــداری اســت؛ لــذا 
مــردم پیــش از زندانــی شــدن یــک فــرد بــه او و 

ــد. ــک کنن ــد کم ــواده اش می توانن خان
ــادی  ــای زی ــدهللا کمک ه ــرد : بحم ــار ک وی اظه
ــده  ــام ش ــردم انج ــط م ــوص توس ــن خص در ای
اســت؛ امــا اگــر بتوانیــم بــه درســتی ایــن 
مســئله را تبییــن کنیــم، مــردم مــا کمــک 
ــر ســتاد  ــن کار هن ــه ای ــد. البت بیشــتری می کنن
ــه، رســانه ها و ســازمان زندان هاســت؛ چــون  دی
ــردم  ــود م ــه خ ــک ب ــن کم ــر ای ــت خی در نهای

می رســد.
اژه ای  المســلمین محســنی  حجت االســام و 
افــزود: کمــک دیگــر مــردم و خیــران ایــن اســت 
ــد.  ــم کنن ــان را فراه ــتغال زندانی ــه اش ــه زمین ک
چــون برخــی از زندانیــان پــس از آزاد شــدن 
کاری ندارنــد و بــه دنبــال شــغل هســتند. البتــه 

ــتا  ــن راس ــد در ای ــم بای ــت ه ــت و حاکمی دول
ــد. ــام ده ــی انج اقدامات

ــرد: درســت  ــان ک ــاون اول دســتگاه قضــا بی مع
اســت کــه ایــن کار ریســک دارد، امــا تــا جایــی 
کــه امــکان دارد مــردم بایــد کمــک کننــد کــه فرد 

پــس از آزادی مشــغول بــه کار شــود. میــزان

معاون اول قوه قضائیه: 

خیّران به فکر اشتغال زندانیان پس از آزادی باشند 

فرمانده ناجا:
در تأمین امنیت با کسی 

شوخی نداریم 
نیــروی  فرمانــده  اشــتری،  حســین  ســردار 
ــس  ــه رئی ــع و معارف ــم تودی ــی، در مراس انتظام
ــن  ــروز باالتری ــت: ام ــار داش ــران اظه ــس ته پلی
ــا هدایــت  نعمــت، امنیــت اســت. خوشــبختانه ب
رهبــری، خــون شــهدا و تــاش دســتگاه های 
امنیتــی و قضایــی امنیــت در کشــور حاکــم 
ــاز  ــم، ب ــاش کنی ــت ت ــرای امنی اســت. هرچــه ب

ــت. ــم اس ــم ک ه

 وی ادامــه داد: اگــر بــه منطقــه نــگاه کنیــم 
بــرای کشــورهای  آمریــکا  توطئــه  بدانیــم  و 
همســایه چیســت، شــاید بیشــتر قــدردان امنیــت 
باشــیم. بایــی کــه بــه جــان کشــورهای اســامی 
انداختــه شــده، بــرای تضعیــف بیــداری اســامی 

اســت.
ــران، یــک منطقــه  ــده ناجــا تاکیــد کــرد: ای فرمان
ــس  ــای پلی ــت. نیروه ــه اس ــات در خاورمیان باثب
ــا داخــل شــهرها و روســتاها حضــور  ــا ت از مرزه
دارنــد و بــا روحیــه جهــادی وظیفــه خــود را انجام 

می دهنــد.
ــت  ــه خــود را ســرباز والی ــان اینک ــا بی اشــتری ب

ــه ای  ــه حرف ــه ب ــا توج ــرد: ب ــد ک ــم، تاکی می دانی
ــخگوی  ــم پاس ــر می توانی ــال حاض ــدن در ح ش
ــه  ــد پلیــس را ب ــا بای نیازهــای مــردم باشــیم. م
ــا  ــم انداز م ــانیم. چش ــامی برس ــام اس ــراز نظ ت

ــت. ــری اس ــخنان رهب س
ــی  ــه تخصص ــه اینک ــاره ب ــا اش ــا ب ــده ناج فرمان
می یابــد،  ادامــه  همچنــان  پلیس هــا  شــدن 
ــه  ــی توج ــیب های اجتماع ــه آس ــد ب ــت: بای گف
کنیــم. نیــروی انتظامــی هــم در ایــن بــاره وظیفــه 
ــام  ــگیرانه انج ــات پیش ــد اقدام ــی دارد. بای مهم
ــروی  ــروف نی ــه مع ــر ب ــوع ام ــم و در موض دهی

ــت.  ــتاز اس ــی پیش انتظام

ســردار  داد:  ادامــه  کشــور  پلیــس  رئیــس 
ســاجدی نیا ۹۰ مــاه در تهــران خدمــت کــرد 
ــر ســایر  ــد براب ــر روز آن حساســیتش چن ــه ه ک
بــا  ســاجدی نیا  خوشــبختانه  اســت.  امــور 
ــمندانه  ــور هوش ــئولیت پذیری و حض ــه مس روحی
در مناســبت ها باعــث موفقیــت پلیــس شــد. 
ــود  ــر عهــده مــا ب ــات ب مســئولیت امنیــت انتخاب
کــه تهــران بــه صــورت ویــژه پوشــش داده شــد. 
ــه  ــیاری ب ــکات بس ــم مش ــت می کردی ــر غفل اگ
ــات  وجــود می آمــد؛ امــا در بحــث امنیــت انتخاب
اعــام کردیــم کــه بــا کســی شــوخی نداریــم و بــه 

خوبــی آن را مدیریــت کردیــم. خبــر فارســی

امنیت
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،،
مــا از عزیــزان صاحب نظــر و ذی ربــط 
در دولــت می پرســیم آیــا ایــن فضــای 
مجــازی بــا ایــن وصــف و وضعیــت که 
همچــون اتوبانــی یک طرفــه اســت 
متناســب با وضعیت نظام ماست؟

دبیر شورای نگهبان: 

هدف تحریم های آمریکا، زیر سؤال بردن نظام است
ــا  ــدگان ب ــلفی نماین ــاره س ــان درب ــورای نگهب ــر ش دبی

ایــن  چطــور  گفــت:  موگرینــی 
نداشــتند کــه  توجــه  نماینــدگان 
ــاره عمــل آن هــا چــه تفســیری  درب
صــورت می گیــرد؟ کار ایــن عــده 
ــا  ــود و ب ــی نب ــدگان کار خوب از نماین
اعتراضاتــی روبــه رو و به مســئله روز 

ــد. ــل ش تبدی
بــه نقــل از روابــط عمومــی شــورای 
نگهبــان، آیــت هللا احمــد جنتــی، 

دبیــر شــورای نگهبــان، در آغــاز جلســه دیــروز چهارشــنبه 
ــم  ــزاری مراس ــه برگ ــاره ب ــا اش ــورا، ب ــن ش ــای ای اعض
تنفیــذ و تحلیــف ریاســت جمهــوری اظهــار داشــت: 
بحمــدهللا مراســم تنفیــذ و تحلیــف بــه خوبــی اجــرا شــد 
و رهبــر معظــم انقــاب هــم ماننــد همیشــه مطالبــی را 
گوشــزد کردنــد کــه ایــن مطالــب و مفاهیــم بایــد مثــل 
تابلــو جلــوی چشــم مســئوالن باشــد و دیگــران و مــردم 

نیــز بایــد پیگیــر ایــن مطالــب باشــند.
وی در ادامــه ضمــن برشــمردن محورهــای اصلــی حکــم 
ــر اســاس حکــم  ــر معظــم انقــاب  افــزود: ب تنفیــذ رهب
تنفیــذ رهبــر معظــم انقــاب، هــم رای ملــت و هــم تنفیذ 
ــتقیم  ــراط مس ــت ص ــظ و رعای ــه حف ــول ب ــان موک ایش

انقــاب و اســام اســت.
دبیــر شــورای نگهبــان ســپس ضمــن ابــراز خرســندی از 

برگــزاری مراســم تحلیــف بــا حضــور گســترده نمایندگان 
کشـــورهای خارجـــی تصریــح کــرد: 
تعــداد زیادی از  نمایندگان کشــورهای 
مختلــف در کمــال آرامــش و امنیــت 
ایــران حاضــر شــدند  در  نظــم   و 
و مراســم تحلیــف بــه خوبــی برگــزار 

شــد.
آیــت هللا جنتــی همچنیــن در ادامــه 
ضمــن اشــاره بــه حواشــی بــه وجــود 
ــاب  ــف و بازت آمــده در مراســم تحلی
رســانه ای و مردمــی ایــن حواشــی اضافــه کــرد: چطــور 
ایــن نماینــدگان توجــه نداشــتند کــه دربــاره عمــل آن هــا 
چــه تفســیری صــورت می گیــرد و مــردم و جامعــه 
ــرد؟  ــد ک ــی خواهن ــدام چــه قضاوت ــن اق درخصــوص ای
ــود  ــی نب ــدگان کار خوب ــده از نماین ــن ع ــوع کار ای درمجم
ــا اعتراضاتــی روبــه رو و بــه مســئله روز تبدیــل شــد. و ب

ــکا،  ــر آمری ــه تحریم هــای اخی ــا اشــاره ب ــان ب وی در پای
ایــن تحریم هــا را مســئله ای بســیار مهــم برشــمرد 
نیســت  ایــن مســئله، مســئله ســاده ای  افــزود:   و 
جدیــد  تحریم هــای  ایــن  خودشــان گفتنــد کــه  و 
ــؤال  ــر س ــا، زی ــال آن ه ــی اعم ــدف اصل ــابقه و ه بی س
نظــام  برانــدازی  نظــام و حرکــت در مســیر  بــردن 
ــد توجــه جــدی و  ــوری اســامی اســت کــه می بای جمه

ــود. ــام ش ــا انج ــاره آن ه ــته درب ــدام شایس اق

ــه  رئیــس کمیســیون اقتصــاد نقطه ضعــف کابین
انســجام  عــدم  را  یازدهــم 
و  خوانــد  اقتصــادی  تیــم 
گفــت: دولــت بایــد بخــش 
اقتصــادی کابینــه را بــه نحــوی 
بچینــد کــه انســجام تیمــی 
بیــن آن هــا بــه صــورت کامــل 

ــد.  ــته باش ــود داش وج
محمدرضــا پورابراهیمــی اظهــار 
انتظــار  دولــت  از  داشــت: 

ــه  ــه را ب ــادی کابین ــش اقتص ــه بخ ــتیم ک داش
نحــوی بچینــد کــه انســجام تیمــی بیــن آن ها به 
صــورت کامــل وجــود داشــته باشــد. مــا واقعــا 
نمی دانیــم کــه اگــر ایــن وزرای پیشــنهادی رأی 
ــن  ــی بی ــری و تیم ــجام فک ــا انس ــد، آی بیاورن

ــود دارد؟ ــا وج آن ه
ــن اســت  ــر ای ــم دیگ ــه داد: ســؤال مه وی ادام
کــه آیــا مجموعــه  وزارتخانه هــای اقتصــادی 
ــت  ــازمان مدیری ــه س ــا دو مجموع ــد ب می توانن
ــدا  ــق پی ــزی تطاب ــک مرک ــزی و بان و برنامه ری

ــد؟ کنن
رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس شــورای 
اســامی اظهــار داشــت: بایــد ببینیــم کــه رابطــه 
ــاد و وزارت  ــر وزارت کار، وزارت اقتص ــج عنص پن

داخلــی  بازرگانــی  بخــش  به ویــژه   صنعــت 
و خارجــی و همچنیــن ســازمان 
بازرگانــی بــا بانــک مرکــزی 
چگونــه  برنامــه  ســازمان  و 

ــود. ــد ب خواه
کــرد:  تصریــح  پورابراهیمــی 
بزرگ تریــن چالــش اقتصــادی 
مــا، هماهنــگ نبــودن اعضــای 
ــه در دولــت یازدهــم  تیــم کابین
بــود و ایــن واقعیــت، بســیاری 
ــد، مشــغول  از کســانی را کــه عضــو دولــت بودن

ــود. ســاخته ب
وی گفــت: انتظــار داریــم افــرادی روی کار بیاینــد 
کــه نقــاط ضعــف دولــت قبــل را پوشــش داده و 

نقــاط قــوت را ادامــه دهنــد.
ــم  ــر مه ــن ام ــم، ای ــه  مه ــن نکت ــق ای در تحق

اســت کــه تیــم خوبــی را بــه کار گیرنــد.
رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس شــورای 
اســامی افــزود: بایــد دیــد آیــا وزرا بــه اقتصــاد 
مقاومتــی اعتقــاد دارنــد یــا خیــر و آیــا در 

ــد داد؟ ــرار خواهن ــود ق ــتورکار خ دس
ــرای  ــرای اج ــرد: ب ــان ک ــی خاطرنش پورابراهیم
بخــش اقتصــادی نیازمنــد یــک برنامــه جامــع 

ــتیم. مهــر هس

رئیس کمیسیون اقتصاد عنوان کرد:

چینش تیم اقتصادی کابینه دوازدهم زیر ذره بین 



کوتاه اخبار 
پیک اصلی مصرف آب و برق 

تمام شد
وزیــر نیــرو بــا بیــان اینکــه تقریبــا پیــک اصلــی مصــرف 
ــا  ــرد: ب ــار ک ــرق را پشــت ســر گذاشــته ایم، اظه آب و ب
همــکاری خــوب صنایــع، کشــاورزان و مــردم توانســتیم 

از وجــود 4 هــزار مــگاوات قطعــی بــرق عبــور کنیــم. 
ــه  ــیه جلس ــرو، در حاش ــر نی ــان، وزی ــد چیت چی حمی
ــه  ــان اینک ــا بی ــگاران ب ــع خبرن ــت در جم ــت دول هیئ
صنعــت آب و بــرق از نظــر مســائل اجرایــی، مدیریتــی،  
صنعتــی و فنــاوری در شــرایط بســیار خوبــی قــرار دارند، 
ــار  ــه اظه ــن وزارتخان ــدی ای ــر بع ــه وزی ــه ای ب در توصی
کــرد: موضــوع نگران کننــده ای کــه بــرای آینــده صنعــت 
ــادی آب  ــط اقتص ــاختار غل ــود دارد، س ــرق وج آب و ب
ــن  ــده ای ــد از آین ــرق اســت. چنانچــه کشــور بخواه و ب
ــوع  ــن موض ــاره ای ــد درب ــد، بای ــن باش ــت مطمئ صنع
ــر  ــه ب ــی ک ــی از کارهای ــا یک ــد و قطع ــری کن تصمیم گی
عهــده وزیــر بعــدی اســت، رســیدگی بــه ایــن موضــوع 

اســت. 
وی همچنیــن بــا تقدیــر از مردم، صنعتگران و کشــاورزان 
بــه دلیــل اعمــال سیاســت های صرفه جویــی در مصــرف 
ــا پیــک  ــار کــرد: امــروز تقریب ــر اظه طــی روزهــای اخی
ــرق را پشــت ســر گذاشــته ایم.  ــی مصــرف آب و ب اصل
ــا  ــوی ب ــرایط ج ــل ش ــه دلی ــت ب ــن اس ــه ممک اگرچ
مــوج جدیــد گرمــا مواجــه باشــیم، امــا بــه لطــف خــدا 
ــت  ــوع مدیری ــردم در موض ــاورزان و م ــران،  کش صنعتگ
ــیار  ــای بس ــرق همکاری ه ــرف ب ــژه مص ــرف، به وی مص
خوبــی داشــته اند و مــا توانســتیم حــدود 5 هــزار 
ــت مصــرف  ــرق را مدیری ــدرت تولیدشــده ب ــگاوات ق م

کنیــم. ایرنــا

 نمایشگاه اصفهان 
نماینده انحصاری عمان اکسپو

هفتمیــن  هم اندیشــی  نشســت  کیمیای وطن
ــکی  ــات پزش ــزات و خدم ــس تجهی ــگاه و کنفران نمایش
ــی و  ــاق بازرگان ــا حضــور عضــو هیئت رئیســه ات عمــان ب
مســئول کمیســیون حمایــت از ســرمایه گذاری و توســعه 
روابــط بین الملــل اتــاق بازرگانــی، مدیــر کل دفتــر 
اســتانداری  ســرمایه گذاری  از  حمایــت  و  جــذب 
ــر عامــل  ــر عامــل شــهرک ســامت، مدی ــان، مدی اصفه
شــرکت نمایشــگاه اصفهــان و بعضــی از فعــاالن صنعــت 
پزشــکی و گردشــگری در محــل شــهرک ســامت برگــزار 

شد.
بین المللــی  نمایشــگاه های  شــرکت  عامــل  مدیــر 
اســتان اصفهــان در ایــن نشســت گفــت: برگــزاری 
بعضــی  در  ایــران  اســامی  جمهــوری  پاویون هــای 
ــاخه های  ــته ها و ش ــان در رس ــم جه ــگاه های مه نمایش
ــرکت  ــت ش ــی از فعالی ــش مهم ــواره بخ ــف، هم مختل
ــن شــرکت در ســال  ــوده و ای ــان ب نمایشــگاه های اصفه
جــاری نیــز بــرای چهارمیــن ســال متوالــی، بــه عنــوان 
ــان اکســپو  ــز نمایشــگاهی عم ــده انحصــاری مرک نماین
ــون  ــا مجــوز رســمی ســازمان توســعه تجــارت، پاوی و ب
ایــران را در هفتمیــن نمایشــگاه و کنفرانــس تجهیــزات و 

ــد.  ــزار می کن ــان، برگ ــکی عم ــات پزش خدم
ــزاری  ــاری برگ ــوز انحص ــرد: مج ــح ک ــان تصری محققی
پاویــون ایــران در نمایشــگاه پزشــکی عمــان متعلــق بــه 
شــرکت نمایشــگاه اصفهــان اســت و ایــن شــرکت حاضر 
ــن  ــی را در ای ــی، مجموعه های ــع مال ــرای مناف ــت ب نیس
نمایشــگاه ثبت نــام کنــد کــه در شــأن جایــگاه و منزلــت 
جمهــوری اســامی ایــران نیســتند و بــه وجهــه و اعتبــار 

ــد. ــه می زنن ــی ضرب مل

کوتاه از اقتصاد
 فشار واردکنندگان خودرو 

به وزارت صنعت
 امــرهللا امینــی، کارشــناس صنعــت خــودرو، از 
فشــار البــی واردکننــدگان خــودرو بــه وزارت صنعــت، 
معــدن و تجــارت بــرای افزایــش قیمــت خودروهــای 
ــت در  ــه خواس ــن وزارتخان ــر داد و از ای ــی خب واردات

ــد.  ــر فشــارها مقاومــت کن براب
در  خــودرو  واردات  کــرد:  اظهــار  امینــی  امــرهللا 
ــش از ۱۳۰  ــد بی ــال رش ــت امس ــه نخس ــه ماه س
ــش  ــه افزای ــه ب ــا توج ــن ب درصــدی داشــته؛ بنابرای
ــت  ــوالت، قیم ــن محص ــه ای ــدید واردات و عرض ش

ــد. ــش یاب ــد کاه ــی بای ــای واردات خودروه
 وی بــا بیــان اینکــه بــا ایــن حــال شــاهدیم 
ــت  ــف ثب ــه توق ــه بهان ــودرو ب ــدگان خ ــه واردکنن ک
ســفارش واردات ایــن محصــوالت از افزایــش قیمــت 
خودروهــای وارداتــی ســخن می گوینــد، خاطرنشــان 
کــرد: بــا توجه به رشــد شــدید واردات خــودرو، وزارت 
ــی  صنعــت، معــدن و تجــارت حســب وظیفــه قانون
خــود بــرای مدیریــت واردات وارد عمــل شــده اســت؛ 
امــا دســت های پنهــان در واردات خــودرو بــه دنبــال 

ــن موضــوع هســتند.  سوءاســتفاده از ای
ــی  ــه طباطبای ــگاه عام ــی دانش ــت علم ــو هیئ عض
ادامــه داد: فشــار البی هــای واردکننــده خــودرو 
ــوی  ــیار ق ــارت بس ــدن و تج ــت، مع ــر وزارت صنع ب
ــد  ــش دهن ــا را افزای ــد قیمت ه ــت و می خواهن اس
ــرد  ــون عملک ــز تاکن ــه نی ــن وزارتخان ــفانه ای و متاس
انفعالــی داشــته و برخــوردی بــا البــی واردات خــودرو 

ــت.  ــته اس نداش
وی افــزود: زمینه ســازی واردکننــدگان خــودرو بــرای 
ــی اســت کــه در دو ســه  افزایــش قیمت هــا در حال
ــده  ــت مان ــودرو ثاب ــی خ ــت جهان ــر قیم ــال اخی س
ــش  ــرای افزای ــی ب ــا دلیل ــل نه تنه ــن دلی ــه همی و ب
قیمــت خودروهــای وارداتــی بــه ایــران وجــود نــدارد، 
ــدی  ــش از ۱۳۰ درص ــد بی ــه رش ــه ب ــا توج ــه ب بلک
ــال و  ــت امس ــه نخس ــد ماه ــودرو در چن واردات خ
افزایــش عرضــه، قیمــت ایــن محصــوالت بایــد 

ــد. اقتصادآنالیــن ــش یاب کاه

مرغ اندکی ارزان شد
آخریــن قیمت هــا از بــازار گوشــت مــرغ نشــان 
ــرغ  ــف گوشــت م ــام مختل ــه قیمــت اق می دهــد ک
ــا ثبــات نســبی  ــا هفته هــای گذشــته ب در مقایســه ب
ــاد  ــا ایج ــی در قیمت ه ــر چندان ــوده و تغیی ــراه ب هم

ــت.  ــده اس نش
بــازار گوشــت مرغ پــس از نوســانات و روند افزایشــی 
جالــب توجــه در اواخــر ســال گذشــته و اوایل امســال 
ــه  ــات نســبی رســید؛ ب ــه ثب در هفته هــای گذشــته ب
طــوری کــه قیمــت هــر کیلوگــرم مــرغ تــازه از حــدود 
کیلویــی ۸۰۰۰ تومــان بــه ۷5۰۰ تومــان رســیده اســت. 
ــا  امــا آخریــن بررســی ها و مقایســه قیمــت مــرغ ب
ــت  ــات قیم ــی از ثب ــر، حاک ــای اخی ــت هفته ه قیم
و نوســان انــدک در بــازار ایــن اقــام اســت؛ بــه 
ــازه ۷5۰۰  ــرغ ت ــرم م ــر کیلوگ ــت ه ــه قیم ــوری ک ط
تومــان بــه طــور متوســط در مغازه هــای ســطح شــهر 
اســت؛ امــا بــر اســاس آخریــن بررســی ها در میــان 
ســایر اقــام گوشــت مــرغ، هــر کیلوگــرم ســینه مــرغ 
۸۱۰۰ تومــان، جگــر مــرغ کیلویــی 4۳۰۰ تومــان، 
دل مــرغ پاک شــده کیلویــی ۷4۰۰ تومــان، مــرغ 
ــان  ــی ۱۰ هــزار توم ــا اســتخوان کیلوی ــی ب جوجه کباب
 ۱4 کیلویــی  بی اســتخوان  جوجه کبابــی  مــرغ  و 
ــل  ــن شنیس ــود. همچنی ــه می ش ــان عرض ــزار توم ه
فیلــه کیلویــی ۱۳ هــزار و ۱۰۰ تومــان، بــال مــرغ 
کیلویــی ۸5۰۰ تومــان،   مــرغ ســبز کیلویــی ۱۱ هــزار 
تومــان،   و کتــف مــرغ کیلویــی ۹5۰۰ تومــان فروختــه  

می شــود. ایــران جیــب

دولــت الکترونیکــی بــرای کشــورهایی 
مثــل ایــران بــه دلیــل داشــتن درآمــد 
ــرای  ــر ب ــی پادزه ــی نوع ــع نفت از مناب
تنبلــی و تنبل پــروری اداری محســوب 

می شــود. 
ــاز از  ــع نی ــا رف ــه ب ــن صــورت ک ــه ای ب
ــروری  ــانی غیرض ــروی انس ــور نی حض
ــتفاده از  ــرای اس ــه را ب در ادارات، زمین
ایــن منابــع انســانی در حوزه هــای 
ضــروری دیگــر کــه دارای بــازده مثبــت 
اقتصــادی باشــند، فراهــم می کنــد.

از  مولــد  فعالیت هــای  رشــد  عــدم 
عوامــل توســعه نیافتگی مســتمر در 
ــژه  کشــورهای در حــال توســعه و به وی
ــی  ــع معدن ــه مناب ــت ک ــی اس آن های
غنی تــری هــم دارنــد؛ بــه ایــن معنــی 
ــا ۶۰  ــن ۱5 ت ــال بی ــت فع ــه جمعی ک
بــه مشــاغل  ایــن کشــورها  ســاله 
خدماتــی غیرمولــد یــا کم ارزش تــر 

ــتند.  ــغول  هس مش
سیســتم عریــض و طویــل بوروکراســی 
جمعیــت  قضــا  از  کــه  کشــور  در 
زیــادی را هــم بــه خــود مشــغول 
کــرده، بــه نظــر می رســد از حالــت 
طبیعــی و ضــروری خــود خــارج شــده 
و بــا صــرف هزینــه و زمــان زیــاد 
ــته  ــا شایس ــور تقریب ــام ام ــرای انج  ب
ــاز«  ــا »کم کارس ــد« ی ــوان »غیرمول عن

گشــته  اســت.
 بروکراسی

بوروکراســی ایرانــی بــا ســاختمان های 
نیروهــای  عظیــم  خیــل  و  بــزرگ 
هزینه هــای  از  جــدای  منفعلــش 
و  روزانــه  ترافیــک  پرســنلی، 
هزینه هــای گرمایشــی و سرمایشــی 

را نیــز بــه منابــع عمومــی تحمیــل 
؛  می کنــد

نیســت،  مولــد  نه تنهــا  امــری کــه 
انجــام کســب وکارهای  بــرای  بلکــه 
ــت.  ــز هس ــت وپاگیر نی ــادی دس اقتص
ــه  ــت ب ــت در حرک ــن وضعی ــاره ای چ
ســمت فناوری هــای نوینــی اســت کــه 
دورکاری را افزایــش داده و ضــرورت 
در  را  شــهروندان  فیزیکــی  حضــور 

می کنــد.  ادارات کــم 
کارمنــدان  جــای  بــه  شــهروندان 
کم حوصلــه، از طریــق سیســتم های 
ــام  ــه انج ــبانه روزی ب ــی ش الکترونیک
امــور اداری ضــروری خــود می پردازنــد 
تــا کارشــان بــا ســرعت بیشــتر در 
انجــام گیــرد. مدت زمــان کمتــری 

 دولت الکترونیک
اوایــل  در  یازدهــم  دولــت  رئیــس 
دولــت اول خــود در ســال ۹۳ بــا امضــا 
ــتگاه های  ــه دس ــه ای ب ــاغ مصوب و اب
ــردم  ــوزش م ــوص آم ــی درخص اجرای
و فرهنگ ســازی جهــت اســتفاده از 
ــتور  ــک دس ــت الکترونی ــات دول خدم

صداوســیما،  همــکاری  بــا  تــا  داد 
مطبوعــات و رســانه های مجــازی در 

ــد.  ــدام کنن ــتا اق ــن راس ای
ــال  ــن در س ــی همچنی ــن روحان حس
ــی  ــرات انتخابات ــان مناظ ۹۶ و در جری
ــات و  ــی اطاع ــدازی شــبکه مل از راه ان
تحقــق دولــت الکترونیکــی بــه عنــوان 
ــای ایجــاد شــفافیت اقتصــادی  ابزاره
و عملکــردی در کشــور نــام بــرده بــود. 
اول  معــاون  جهانگیــری،  اســحاق   
رئیس جمهــور، در همیــن خصــوص 
طــی   ۹۶ ســال  اردیبهشــت ماه  در 
اباغیــه ای بــه تمــام وزارتخانه هــا و 
دســتگاه های دولتــی، چهــار پــروژه 
ــه  ــرد ک ــام ک ــت را اع ــت دار دول اولوی
اصــاح نظــام اداری و اســتقرار دولــت 
ــود و از  ــا ب ــی از آن ه ــک یک الکترونی
اهــداف اجــرای آن بهبــود اقتصــاد 
ــد خدمت رســانی  کشــور و تســریع رون

ــود.  ــده ب ــام ش ــردم اع ــه م ب
ارتباطــات  وزیــر  واعظــی،  محمــود 
ــا  ــه قب ــم ک ــات، ه ــاوری اطاع و فن
دولــت  از  درخواســتش  مهم تریــن 
دولــت  طــرح  اجــرای  را  خــود 
ــود  الکترونیــک اعــام کــرده و گفتــه ب
اجــرای  زیرســاخت های  تمــام  کــه 
ــم اســت، در  ــک فراه ــت الکترونی دول
ــاز اول  ــال )۹۶( ف ــرداد امس ــل م اوای
ــاح  ــک را افتت ــت الکترونی ــروژه دول پ
کــرد تــا بــه وعــده خــود در قبــال 
اجــرای زیرســاخت های تحقــق دولــت 

الکترونیــک عمــل کــرده باشــد.
 سالمت، چابک سازی، 

شفافیت و کاهش هزینه ها
ــه  ــتا نصرال ــن راس ــن در همی  همچنی

ــاوری  ــازمان فن ــس س ــرد، رئی جهانگ
اطاعــات، در ادامــه همین دســتورات و 
تاکیــدات بــه نیاز سیســتم بوروکراســی 
کشــور بــه ســامت، چابک ســازی، 
شــفافیت و کاهــش هزینه هــای اداری 
در کشــور تاکیــد کــرده و در مراســم 
افتتاحیــه فــاز اول دولــت الکترونیــک 
گفتــه بــود کــه در راســتای اجــرای فــاز 
ــی  ــت الکترونیک ــرح، دول ــن ط اول ای
ــه  ــروع ب ــور ش ــه در کش ــا ۱4 خوش ب
فعالیــت کــرده و از ســوم مردادمــاه 
دولــت  موبایلــی  نســخه  ســال ۹۶ 
الکترونیــک تحــت عنــوان »دولــت 

همــراه« آغــاز بــه کار می کنــد. 
جهانگــرد بــا بیــان اینکــه در ایــن 
رشــد  غلــط  بروکراســی  ســال ها 
کــرده و پیچیدگــی باعــث شــده انــواع 
توقعــات ایجــاد شــود، گفــت: نیــاز بــه 
ــات،  ــه اطاع ــی ب ــفافیت، دسترس ش
و  مشــتری مداری  چابک ســازی، 
ســامت اداری باعــث بــه وجــود آمــدن 

ــت.  ــده اس ــرم ش ــن پلتف ای
رئیــس ســازمان فنــاوری اطاعــات 
ــن کار  ــرای ای ــرد: ب ــان ک ــه بی در ادام
الزم بــود ســه پدیــده در کشــور انجــام 
ــه  ــرد ب ــک ف ــت ی ــه هوی ــود؛ اینک ش
طــور دقیــق قطعیــت پیــدا کنــد، هویت 
پــول و قابلیــت ثبــت آن انجــام شــود 
و هویــت آدرس مــکان صــورت بگیــرد. 
ســتون های  پدیــده  ســه  ایــن 
هســتند.  ســرویس ها  شــکل گیری 
ــت  ــت دول ــه عظم ــی ب ــرای طرح اج
الکترونیکــی عــاوه بــر اراده از بــاال 
ــه از  ــد توج ــی نیازمن ــزم حاکمیت و ع
پاییــن بــرای عملیاتــی شــدن هــم 

هســت.
اجــرای  زیرســاخت های  حــاال کــه 
دولــت الکترونیــک فراهــم شــده، الزم 
ــا وزارتخانه هــا و دســتگاه های  اســت ت
ــرای  ــف ب ــی مختل ــی و حاکمیت دولت
ــه خدمــات اداری خــود در فضــای  ارائ

ــد. ایســنا ــدام کنن ــی اق اینترنت

 دولت الکترونیک 
پادزهر تنبل پروری اداری

صــادرات ســیب زمینی طــی چهــار ماهــه اخیــر بــا بیــش از ۳۰ 
درصــد کاهــش، امــا ۲۷ درصــد افزایــش قیمــت در بازارهــای 
ــن  ــی ای ــا گران ــی آن ب ــه همزمان ــه می شــود ک ــی فروخت جهان

ــه نظــر می رســد.  محصــول طــی یــک مــاه اخیــر جالــب ب
طــی چهــار مــاه نخســت امســال بیــش از ۶۰ هــزار و 555 تــن 
ســیب زمینی بــه ارزش ۱۳ میلیــون و ۸۲۶ هــزار و ۷۰۰ دالر 
معــادل 44 میلیــارد و ۸۶۹ میلیــون و 4۷۳ هــزار تومــان بــه 
۱۲ کشــور مختلــف صــادر شــد کــه از نظــر وزنــی ۳۳.۱۲ درصــد 
و از نظــر ارزشــی ۲۰ درصــد کاهــش را نســبت بــه همیــن بــازه 

زمانــی در ســال گذشــته تجربــه کــرده اســت. 
ــی،  ــارات متحــده عرب آذربایجــان، ارمنســتان، افغانســتان، ام
ــا، کویــت  ترکمنســتان، عــراق، روســیه، قزاقســتان، قطــر، کنی
و گرجســتان، ۱۲ مشــتری ســیب زمینی ایــران بــه شــمار 
ــتان  ــراق، ترکمنس ــورهای ع ــان کش ــن می ــه در ای ــد ک می رون

و آذربایجــان بــه ترتیــب بیشــترین میــزان خریــد ایــن 
ــازار صــادرات  محصــول را بــه خــود اختصــاص داده انــد و در ب

ســیب زمینی مجموعــا ۷۹.۷۷ درصــد ســهم دارنــد. 
جالب تــر اینکــه رونــد صــادرات ســیب زمینی نســبت بــه 
گذشــته تغییــر کــرده و بــا کاهــش محسوســی مواجــه شــده 
و قیمــت آن نســبت بــه چهــار ماهــه نخســت ســال گذشــته از 
نظــر ارزی )دالری( ۲۱.۰5 درصــد و از نظــر ریالــی ۲۷.۱۰ درصــد 
ــیب زمینی  ــت س ــان قیم ــا همچن ــت؛ ام ــه اس ــش یافت افزای
ــازار  ــه در ب ــت ک ــزی اس ــر از آن چی ــیار ارزان ت ــی بس صادرات
ــه  ــا نگاهــی ب ــه دســت مــردم می رســد؛ چــرا کــه ب داخلــی ب
آمارهــای رســمی منتشرشــده از متوســط قیمت خرده فروشــی 
ــران قیمــت هــر کیلوگــرم  ــواد خوراکــی در شــهر ته بعضــی م
ســیب زمینی در بــازار ۲۲۹۶ اســت کــه ۲۰۹.۸5 درصــد گران تــر 

ــود. خبــر فارســی ــوب می ش ــی آن محس ــرخ صادرات از ن

امیدعلــی پارســا، رئیــس مرکــز آمــار ایــران، بیــان کــرد: مرکــز آمار 
ایــران قویــا بــه دنبــال ایجــاد نظــام آمــاری ثبتــی مبناســت. ایــن 
موضــوع جــزو معــدود مــواردی اســت کــه مخالفــی نــدارد و همــه 

ارکان نظــام بــه دنبــال ایجــاد ایــن تحــول مثبــت هســتند. 
ــه موجــب  ــه ب ــن هــدف ک ــه ای ــرای رســیدن ب ــه داد: ب وی ادام
آن سرشــماری بــه شــکل ســنتی آن حــذف خواهــد شــد، بایــد 
کلیــه ســامانه های الکترونیــک دســتگاه های اجرایــی کشــور بــه 
ــال  ــه دنب ــز ب ــه اول نی ــران متصــل شــوند. در وهل ــار ای ــز آم مرک
آن هســتیم کــه ثبــت احــوال، وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی و 
شــرکت پســت بــه مرکــز آمــار ایــران متصــل شــوند تــا بــه ایــن 
ــرای سرشــماری از طریــق  ترتیــب اطاعــات مــورد نیــاز کشــور ب

ــد.  ــه دســت آی ــف ب ســامانه های مختل
ــد تغییــر قوانیــن اســت؛  پارســا ادامــه داد: ایــن تحــوالت نیازمن
چــرا کــه بــه هیــچ عنــوان بــا قوانیــن فعلــی امــکان اجــرای نظــام 

آمــاری ثبتــی مبنــا وجــود نــدارد. 
ــای  ــه آماره ــال پای ــر س ــاره تغیی ــران درب ــار ای ــز آم ــس مرک رئی
رشــد اقتصــادی و تــورم گفــت: مرکــز آمــار ســال پایــه محاســبات 
ملــی و رشــد اقتصــادی بــه ســال ۱۳۹۰ تغییــر داده شــده؛ بانــک 
ــه  ــه البت ــرده ک ــن ک ــود را ۱۳۹۰ تعیی ــال پایه خ ــم س ــزی ه مرک
همچنــان بــه دلیــل شــیوه های محاســبه متفــاوت مرکــز آمــار بــا 

بانــک مرکــزی، امــکان اعــام اعــداد متفــاوت اســت. 
رشــد اقتصــادی مرکــز آمــار بــرای ســال ۱۳۹5 بــا ســال پایه ۱۳۹۰ 
معــادل ۱۱.۱ درصــد بــود کــه از ایــن میــزان ســهم بخــش بــدون 
ــک مرکــزی رشــد  نفــت 5.۸ درصــد محاســبه شــده اســت. بان
ــدون  ــزان ســهم ب ــن می ــه از ای ــرده ک را ۱۲.5 درصــد محاســبه ک
نفــت ۹.۸ درصــد بــوده اســت. بــه ایــن ترتیــب طبــق محاســبه 
مرکــز آمــار 5۲ درصــد و طبــق محاســبه بانــک مرکــزی ۷۸ درصد 

از رشــد اقتصــادی کشــور ســهم بخــش نفــت بــوده اســت. مهــر

 ۱۲  ۷۹  درصد، پیش بینی رشد ۱۵۴
برای صنعت معدن کشور

هزار تومان، قیمت هر برگ 
اوراق تسهیالت مسکن

میلیون خط سیم کارت 
واگذارشده گوشی همراه

بعضــی منابــع مطالعاتــی پیش بینــی می کننــد کــه از ســال 
2017 تــا ســال 2020 شــاهد نــرخ رشــد 12 درصــدی صنعــت 

معــدن خواهیــم بــود.
تســهیالت  اوراق  از  بــرگ  هــر  خریــد  بــرای  روزهــا  ایــن  در 

کــرد. هزینــه  تومــان  هــزار   7۹ حــدود  بایــد  مســکن 

تــا  کشــور  همــراه  گوشــی  واگذارشــده  ســیم کارت  تعــداد 
پایــان ســال 13۹5 بــه 154 میلیــون و 3۹5 هــزار و 788 خــط 

رســیده اســت.
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اجــرای  زیرســاخت های  کــه  حــاال 
دولــت الکترونیــک فراهــم شــده، الزم 
اســت تــا وزارتخانه هــا و دســتگاه های 
دولتــی و حاکمیتــی مختلــف بــرای 
ارائــه خدمــات اداری خــود در فضــای 

اینترنتــی اقــدام کننــد

ایران دوچرخ
ــواع دوچرخــه و موتورســیکلت  ــه منظــور تولیــد ان شــرکت ایــران دوچــرخ در ســال ۱۳4۹ ب
ــژو  ــون پ ــزرگ چ ــهور و ب ــرکت های مش ــاری ش ــی و تج ــکاری فن ــا هم ــده ای ب گازی و دن

ــن تأســیس شــد. ــور ژاپ فرانســه و یاماهــا موت
 عملیــات ســاختمانی و تاسیســاتی و نصــب ماشــین آالت حــدود ۲ ســال بــه طــول انجامیــد 
و شــرکت از ســال ۱۳5۱ عمــا بهره بــرداری از کارخانه هــای خــود را در شــهر صنعتــی البــرز 

واقــع در نزدیکــی قزویــن آغــاز کــرد. 
کارخانه هــای شــرکت در زمینــی بــه مســاحت ۸۰ هــزار متــر مربــع واقــع شــده کــه بــر روی 
آن مجموعــا 5۸ هــزار متــر مربــع ســالن و ســاختمان های اداری و خدماتــی احــداث شــده 
اســت و امــروزه بــا داشــتن پرســنل مجــرب و متخصــص و ظرفیــت ســاالنه ۱۲5۰۰۰ دســتگاه 
ــن کارخانه هــای  ــواع دوچرخــه، یکــی از بزرگ تری ــواع موتورســیکلت و ۲۰4۰۰۰ دســتگاه ان ان
تولیــد دوچرخــه و موتورســیکلت در ایــران و یکــی از مهم تریــن صادرکننــدگان موتورســیکلت 

بــه کشــورهای همســایه ماننــد افغانســتان، عــراق و پاکســتان اســت. 
شــرکت ایــران دوچــرخ )IRDOCO( با داشــتن واحــد تحقیقاتــی )R & D( و با اســتفاده از 
سیســتم های کامپیوتــری، واحدهایــی از قبیــل بخــش رنــگ، آبــکاری، آزمایشــگاه فیزیــک 
ــواع موتورســیکلت و دوچرخــه را انجــام ــد ان ــات تولی ــاژ، عملی  و شــیمی و ســه خــط مونت

 می دهد.

دبیــر  فیروزآبــادی،  ابوالحســن 
شــورای عالــی فضــای مجــازی  
روز  مناســبت  بــه  دیــروز  کــه 
ــت  ــور یاف ــنا حض ــگار در ایس خبرن
ــی  ــال مکاتبات ــه دنب ــرد: ب ــار ک اظه
ــزرگ  ــای ب ــی خبرگزاری ه ــه بعض ک
بــدون  اینترنــت  داشــتن  بــرای 
پاالیــش یــا فیلتــر بــا مــا داشــتند 
برخــی  درخواســت  همچنیــن  و 
رؤســای دانشــگاه های بــزرگ کشــور، 
ــتانی  ــا دادس ــه ای ب ــم مکاتب ــا ه م
ــه داشــتیم  ــن زمین کل کشــور در ای
و البتــه مذاکــرات شــفاهی هــم 

ــا ایشــان داشــتیم و صحبت هایــی هــم در کمیســیون  پیــش از ایــن ب
ــازی  ــای مج ــی فض ــورای عال ــیون های ش ــه از کمیس ــت ک ــی امنی عال
اســت، در این بــاره انجــام شــد و در مجمــوع بــه ایــن نتیجــه رســیدیم 
ــانه ها و  ــار رس ــر در اختی ــدون فیلت ــب تر و ب ــت مناس ــد اینترن ــه بای ک

دانشــگاه های بــزرگ قــرار بگیــرد. 
ــس  ــوان رئی ــه عن ــور ب ــتان کل کش ــم دادس ــرد: امیدواری ــار ک وی اظه
کارگــروه تعییــن مصادیــق مجرمانــه، ســازوکارهای قانونــی الزم را طــی 

ــن کار در اســرع وقــت انجــام شــود.  ــد و ای کنن
دبیــر شــورای عالــی فضــای مجــازی همچنیــن در بخــش دیگــری از 
ــه  ــوان گزین ــه عن ــی ب ــواد آذری جهرم ــاره محمدج ــود درب ــخنان خ س
ــان  ــرد: ایش ــان ک ــات بی ــاوری اطاع ــات و فن ــر ارتباط ــنهادی وزی پیش
ــی  ــابقه خوب ــتند و س ــور هس ــوزه ICT کش ــده در ح ــردی شناخته ش ف

ــد.  ــن حــوزه دارن هــم در ای

ــا  ــه داد: ارزیابی ه ــادی ادام فیروزآب
ایشــان  از تصدی گری هایــی کــه 
و  ارتباطــات  وزارت  حــوزه  در 
زیرســاخت  ارتباطــات  شــرکت 
داشــتند، مثبــت اســت و امیدواریــم 
ــر  ــون منشــأ اث ــه تاکن ــور ک همان ط
ــور  ــرات کش ــوزه مخاب ــی در ح خوب
ــس  ــد مجل ــورت تأیی ــد، در ص بودن
ــد در  ــم بتوانن ــامی ه ــورای اس ش
وزارت ارتباطــات موفــق عمــل کننــد. 
ــه نظــر مــن مــواردی  وی افــزود: ب
ــاره ایشــان و در جهــت  کــه گاه درب
مجــازی  فضــای  در  تخریــب 
منتشــر شــده، حرف هایــی اســت کــه بیشــتر بــه درد افــراد احساســاتی 
می خــورد. موضوعــی کــه در اداره کشــور و وزارتخانــه تکنولوژیــک 
ــور  ــعه کش ــور توس ــد مح ــه می توان ــات ک ــاوری اطاع ــات و فن ارتباط
ــت.  ــدی اس ــث کارآم ــود، بح ــرح ش ــر مط ــی جدی ت ــد خیل ــد، بای باش
در همیــن راســتا آقــای جهرمــی ســابقه درخشــان و خوبــی دارنــد و در 
حــوزه امنیتــی هــم ماموریت هــای خــود را بــه درســتی انجــام دادنــد و 

ــود. ــد ب ــار خواهن ــث افتخ ــا باع قطع
ــود  ــی خ ــن در ارزیاب ــازی همچنی ــای مج ــی فض ــورای عال ــر ش  دبی
ــات  ــاوری اطاع ــات و فن ــی در وزارت ارتباط ــود واعظ ــرد محم از عملک
اظهــار کــرد: ایشــان در حــوزه توســعه ارتباطــات کارنامــه بســیار خوبــی 
دارنــد و در دوران تصــدی آقــای واعظــی توســعه زیرســاخت های کشــور                    
و شــاخص های توســعه شــبکه کشــور بــه میــزان بســیاری افزایــش و 

ــه اســت. اقتصــاد آنالیــن ــود یافت بهب

ــاز  ــور از دیرب ــران آب در کش بح
یکــی از دغدغه هــای مهــم بــوده 
ــددی در ایجــاد  ــل متع ــه دالی ک
ــود  ــا وج ــته و ب ــش داش آن نق
اینکــه تاکنــون بــرای رفــع ایــن 
مســئله راهکارهــای متعــددی 
ایجــاد و اجرایــی شــده، امــا 
همچنــان ایــن بحــران در کشــور 

حکمفرمایــی می کنــد. 
توســعه  ششــم  برنامــه  در 
تــاش شــده تــا آب بــه عنــوان 
ــم کشــور و  ــی از مســائل مه یک
ــت،  ــط زیس ــش آب و محی بخ

جــزو اولویت هــای ایــن برنامــه مطــرح باشــند. 
ــرح  ــی و ط ــع آب زیرزمین ــتفاده از مناب ــش اس ــث کاه در مبح
زیرزمینــی، مطابــق محاســبات  آب هــای  بــه  تعادل بخشــی 
وزارت نیــرو بایــد ســاالنه ۱۱ میلیــارد متــر مکعــب در ایــن بخــش 
ــروژه طراحــی  ــن راســتا ۱5 پ ــه در همی ــال شــود ک کاهــش اعم
شــده کــه ۱۱ پــروژه مربــوط بــه وزارت نیروســت؛ در ایــن خصــوص 
ــه  ــن دوره ب ــی در ای ــه شــده، ول ــز تهی ــی نی دســتورکارهای اجرای
ــن  ــه ای ــبی ب ــای مناس ــارات، تخصیص ه ــت اعتب ــل محدودی دلی
طــرح داده نشــد؛ بــه  طــوری کــه تخصیــص اعتبــار در زمینــه منابع 
ــه ســدها  ــر از تخصیــص در زمین آب هــای زیرزمینــی بســیار کمت

بــوده اســت. 
مهم تریــن مــواردی کــه اجــرای آن هــا در طــرح تعادل بخشــی از 
ــردن  ــه ک ــد شــد شــامل، مصلوب المنفع ــرو تاکی ســوی وزارت نی

تجدیــد  غیرمجــاز،  چاه هــای 
ــرداری  ــای بهره ب ــر در پروانه ه نظ
چاه هــای موجــود، تغذیه مصنوعی، 
و  حجمــی  نصــب کنتورهــای 
هوشــمند آب، ایجــاد و اســتقرار 
ــی و  ــت و بازرس ــای گش گروه ه
ــران آب  ایجــاد تشــکل های آب ب

ــود.  و... ب
بســیاری از کارشناســان معتقدند 
کــه عوامــل اصلــی ایجــاد بحران 
ــورد  ــور در ۸ م ــع آب کش در مناب
خاصــه می شــود؛ یکــی از علــل 
ــن بحــران، افزایــش  اساســی ای
ــران  ــی ای ــت ۷ میلیون ــه جمعی ــا توجــه ب ــه ب ــت اســت ک جمعی
در ۱۳۰5 و جمعیــت ۳۰ میلیونــی در ابتــدای انقــاب و جمعیــت 
ــه  ــه صــورت بی روی ــی در زمــان حاضــر، مصــارف مــا ب  ۸۰ میلیون
و خــارج از اســتانداردهای جهانــی افزایــش داشــته؛ بــه طــوری که 
بــرای ۸۰ میلیــون جمعیــت در تمــام بخش هــای شــرب، صنعــت 
ــود و  ــرف می ش ــب آب مص ــر مکع ــارد مت ــاورزی ۱۰۰ میلی و کش
ــت.  ــش داده اس ــی را کاه ــع طبیع ــت مناب ــتفاده نادرس ــن اس ای
بــرای آینــده آب کشــور بایــد ابتــدا تجدیــد نظــر در حکمرانــی آب 
ــرد؛ ســپس  ــرار گی ــدار در دســتورکار ق ــی پای ــرد حکمران ــا رویک ب
بــا تعییــن آســتانه تــاب آوری منابــع آب کشــور و کاهــش میــزان 
ــا روش هــای ســازه ای و  مصــارف غیرضــروری و غیراقتصــادی ب
ــت آب  ــا، مدیری ــه و تقاض ــان عرض ــت توام ــازه ای و مدیری غیرس

کشــور ســامان یابــد. ایســنا

تولید ملی بحران آب و راهکارهایی برای حل آنارائه اینترنت بدون فیلتر به رسانه ها و دانشگاه ها

حذف سرشماریصادرات سیب زمینی کاهش یافت
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هشتبهشت
 دستگیری 64 دختر و پسر 

در پارتی اطراف اصفهان
ــام  ــربازان گمن ــی، س ــام قضای ــتور مق ــذ دس ــا اخ ب
ــادق)ع(  ــام ص ــه ام ــپاه ناحی ــج( س ــام زمان)ع ام
شــهر اصفهــان بــا همــکاری نیــروی انتظامــی اقــدام 
بــه دســتگیری 64 دختــر و پســر در اســتخر پارتــی  

ــد. در اطــراف شــهر اصفهــان کردن
دختــران و پســران حاضــر در ایــن پارتــی بــه 
ــی  ــه ضمــن شــرب خمــر در مکان  صــورت نیمه برهن
ــری و  ــا پیگی ــد کــه ب ــه بودن مشــخص حضــور یافت
اشــراف بــه موقــع ســربازان گمنــام دســتگیر شــدند.

در ایــن عملیــات مقــداری مشــروبات الکلــی و 
ــان  ــا از متهم ــاد و فحش ــج فس ــام تروی ــایر اق س
کشــف و ضبــط و پرونــده ایــن متهمــان بــرای 
ــه در  ــد ک ــال ش ــی ارس ــام قضای ــه مق ــیدگی ب رس

ــت. ــیدگی اس ــال رس ح
ــام  ــه ام ــپاه ناحی ــات س ــاق اطاع ــن اتف ــی ای در پ
صــادق)ع( بــه خانواده هــا و جوانــان توصیــه کــرده 
بــه جــد مراقــب دام هــای شــیطانی شــیادان باشــند 

تــا در دام ایــن افــراد قــرار نگیرنــد.
ــج و اشــاعه  ــه منظــور تروی   عوامــل ایــن شــبکه ب
ــم   ــی از مراس ــاذی، فیلم های ــا و اخ ــاد و فحش فس
ــی  ــبکه های اجتماع ــازی و ش ــای مج ــود در فض خ

ــد. فــارس منتشــرکرده بودن

 محسن حججی  به جمع 
شهدای مدافع حرم پیوست

از  اعزامــی  حججــی  محســن  کیمیای وطن
ــتان  ــرف شهرس ــف اش ــکر ۸ نج ــان و از لش اصفه
بــه دســت  اســارت،  روز   2 از  پــس  نجف آبــاد، 
ــهادت  ــه ش ــوریه ب ــری در س ــت های تکفی تروریس

رسید.

جهادگــران  از  حججــی  محســن  حــرم  مدافــع 
فرهنگــی اســتان اصفهــان در دفــاع از حریــم اهــل 
ــی  ــت مل ــن امنی ــی و تأمی ــام حقیق ــت)ع( اس بی
کشــورمان، 3 روز پیــش طــی درگیــری بــا نیروهای 
ــراق اســیر  ــا ع ــرز ســوریه ب ــی م ــش در نزدیک داع
ــهادت  ــه ش ــری از ب ــش تصاوی ــه داع ــود ک ــده ب ش
رســاندن ایــن رزمنــده ایرانــی را منتشــر کرده اســت. 
شــهید حججــی یکــی از نیروهــای فعــال مؤسســه 
شــهید احمــد کاظمــی اســت و فرزنــدی حــدودا 2 

ــز دارد. ســاله نی

دوره توانمندسازی سرمایه های 
انسانی فناوری نانو در اصفهان  

  P.Khakbazan@eskimia.ir
پریسا خاکبازانگروه اصفهان

بیســت و پنجمیــن رویــداد کار نــو بــا نگــرش 
ــو  ــاوری نان توانمندســازی ســرمایه های انســانی فن
بــه میزبانــی اداره کل فنــی و حرفــه ای اصفهــان در 
محــل ســالن شــهید بهشــتی ایــن اداره کل برگــزار 

شــد.
ــان در  ــه ای اصفه ــی و حرف ــوزش فن ــر کل آم مدی
افتتاحیــه ایــن رویــداد بــا بیــان اینکــه بســیاری از 
ــات  ــا از مســیر تحصی ــه م ــردم جامع ــان و م جوان
ــد  ــا فاق ــد، ام ــور کرده ان ــگاهی عب ــمی و دانش رس
مهارت هــای الزم در ورود بــه بــازار کســب و کار 
هســتند، گفــت: ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای 
کشــور ماموریــت دارد بــا شــناخت درســت از فضــای 
را  الزم  برنامه هــای  و  مهارت هــا  کار،  و  کســب 

ــد. ــترش ده گس
ابوطالــب جالــی افــزود: بیــکار، کســی اســت 
ــدارد؛  ــا شــغلی ن ــی انجــام کار را دارد، ام ــه توانای ک
همچنیــن کارجــو کســی اســت کــه عاقــه بــه 
فعالیت هــای اقتصــادی دارد، امــا آموزش هــای 

الزم را ندیــده اســت.  
بخشــی از اهــداف ایــن ســازمان بــرای ایــن افــراد 
بیــکار و بخشــی از آن بــرای افــراد شــاغل بــا توجــه 
بــه تغییــرات روزافــزون تکنولــوژی ارائــه می شــود. 
بدیــن منظــور 1400 اســتاندارد آموزشــی بــرای ایــن 

اهــداف تهیــه شــده اســت.
رویــداد  دوره  پنجمیــن  و  بیســت  افــزود:  وی 
ــاز  ــورد نی ــای م ــه آموزش ه ــدف ارائ ــا ه ــو ب کارن
ــته های  ــی رش ــات تکمیل ــجویان تحصی ــه دانش ب
فنــاوری نانــو بــرای حضــور در عرصــه تجاری ســازی 
ــه  ــیدن ب ــا رس ــده ت ــعه ای ــد و توس ــاوری، از رش فن

بــازار از  17 تــا 19 مردادمــاه ادامــه دارد.

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریگروه اصفهان

جشــنواره  هفتمیــن  اختتامیــه  آییــن   
ــان  ــوی در اصفه ــی رض ــری کتابخوان سراس
بیشــتری  حــرارت  و  شــور  بــا  امســال 
نســبت بــه ســال های قبــل برگــزار شــد؛ بــه 
ــن دوره کتابخوان هــا  ــه در هفتمی ــه ای ک گون
حــرارت  خــود  خانواده هــای  بــا حضــور 
ــیدند.  ــنواره بخش ــن جش ــه ای ــتری ب بیش
ــان  ــک و نوجوان ــای کوچ ــه کتابخوان ه البت
ــن  ــرای شــرکت در ای ــوای ب ــز ســهم بالق نی

جشــنواره داشــتند.
 ۸0 رشــد  و  نفــری  هــزار   22 حضــور 
درصــدی شــرکت کنندگان نســبت بــه ســال 
ــوی از  ــنواره رض ــن جش ــته در هفتمی گذش
ویژگی هــای بــارز ایــن دوره از جشــنواره 
ــاد  ــکاری  بنی ــا هم ــه ب ــود ک ــان ب در اصفه
ــگ  ــام رضــا)ع(، وزارت فرهن ــی ام بین الملل
و ارشــاد اســامی و نهــاد کتابخانه هــای 

ــد. ــزار ش ــور برگ ــی کش عموم

نماینــده ولــی فقیــه در اســتان و امــام 
ویــژه  مهمــان  کــه  اصفهــان  جمعــه 
آییــن اختتامیــه ایــن جشــنواره بــود در 
کتابخوانــی  مســابقه  برگزیــدگان  جمــع 
اینکــه حضــور 22 هــزار  بــا اشــاره بــه 
نفــری اصفهانی هــا در جشــنواره رضــوی 
برگــزاری  افــزود:  اســت،  افتخار آفریــن 
جشــن های  و  این چنینــی  طرح هــای 
ــا  ــت ت ــوب اس ــرکت کنندگان خ ــر از ش تقدی
افــراد بــه خوانــدن کتــاب به ویــژه در زمینــه 
آشــنایی بــا ســیره ائمــه اطهــار و معصومیــن 
ــن  ــد جش ــه بای ــا اینک ــوند؛ ام ــویق ش تش
ــه زور  ــا کتــاب بخوانیــم و مــا را ب ــد ت بگیرن
ــد دلیــل  ــی هــول بدهن ــه ســمت کتابخوان ب

ماســت. عقب ماندگــی  بــر 
 همه باید برای کتابخوانی ذوق 

داشته باشند 
طباطبائی نــژاد  یوســف  ســید  آیــت هللا 
ــزاری  ــت اندرکاران برگ ــکر از دس ــن تش ضم
ــد  ــئله تاکی ــن مس ــر ای ــوی ب ــنواره رض جش

داشــت: نبایــد بــرای کتــاب خوانــدن منتظــر 
ــاش  ــه ت ــد؛ بلک ــان بدهن ــه هولم باشــیم ک
کنیــم میــزان مطالعــه خــود و خانواده مــان 
ــش  ــی افزای ــتورات دین ــاس دس ــر اس را ب
نوشــتن  و  ارزش خوانــدن  زیــرا  دهیــم؛ 
ــم  ــه قل ــد ب ــه خداون ــت ک ــاد اس ــدر زی آن ق

ــت. ــرده اس ــاد ک ــم ی قس
ــد  ــال رش ــه دنب ــی ب ــر کس ــزود: ه  وی اف
ــب  ــی رود و کس ــم م ــمت عل ــه س ــت ب اس
علــم نیازمنــد خوانــدن زیــاد اســت. وقتــی 
فــردی تصمیــم بــه مطالعــه می گیــرد، بایــد 
بدانــد کــه مغــز انســان هــم ماننــد کتابخانــه 
ــد  ــد و بای ــود را می طلب ــاص خ ــش خ چین
ــی و  ــیر موضوع ــاس س ــر اس ــی و ب مفهوم

ــاب کــرد. ــدن کت ــه خوان ــط، شــروع ب مرتب
داد:  ادامــه  طباطبائی نــژاد  آیــت هللا 
همان طــور کــه جســم مــا نیــاز بــه غــذا دارد 
ــاق  ــود را استنش ــاز خ ــورد نی ــیژن م و اکس
می کنــد، روح انســان نیــز بــرای رشــد و 

تعالــی نیازمنــد غذاســت.
نیــز  انســان  غــذای  کــرد:  تأکیــد  وی 
یکــی  کــه  می شــود  تأمیــن  راه  دو  از 
اســت؛  گــوش  دیگــری  و   چشــم 
خــوب  حرف هــای  شــنیدن  از  کنایــه 
خوانــدن  دیگــری  و  خــوب  اســتادان  از 

مفیــد. و  خــوب  کتاب هــای 
ــوردن  ــذا خ ــه در غ ــور ک ــت: همان ط وی گف
دقــت داریــم و هــر چیــزی را نمی خوریــم و 
ــم،  ــی را استنشــاق نمی کنی ــی هــر هوای حت

بایــد در غــذای جــان هــم دقــت کــرد.
 حضور 80 درصدی مردم در 

جشنواره رضوی از افتخارات است
در ادامــه ایــن آییــن سرپرســت اداره کل 
کتابخانه هــای عمومــی اســتان اصفهــان 
بــا اشــاره بــه اینکــه از میــان 22 هــزار 

شــرکت کننده در جشــنواره رضــوی، 4 هــزار 
ــروم  ــق مح ــرکت کننده ها از مناط ــر از ش نف
ــد ۸0  ــرد: رش ــه ک ــد، اضاف ــتائی بودن و روس
درصــدی شــرکت کنندگان  نســبت بــه ســال 
گذشــته  از افتخــارات ایــن جشــنواره اســت.
ــا ســه هــدف  ــن جشــنواره ب ــزود: ای وی اف
رضــوی«،  فرهنــگ  ترویــج  و  »اشــاعه 
ــط  ــای فرهنگــی مرتب »گســترش فعالیت ه
بــا ســیره امــام رضــا)ع(« ماننــد گســترش 
ســیره  بــا  مرتبــط  مطالعــه کتاب هــای 
ــی و  ــن)ع( و »معرف ــه معصومی ــاک ائم پ
گرامیداشــت پدیدآورنــدگان آثــار مرتبــط بــا 
فرهنــگ رضــوی«، همزمــان بــا دهــه کرامت 
و در ســه بخــش کــودک، نوجــوان و جوانــان 

ــد. ــزار ش ــاالن برگ و بزرگس
ــر  ــغ ب ــتان بال ــطح اس ــه داد: در س وی ادام
ــرادی و 4  ــوزه انف ــر در ح ــزار و 600 نف 14 ه
هــزار و 700 نفــر در حــوزه خانوادگــی و 3 
هــزار نفــر در بخــش اینترنتــی در ایــن طــرح 

ــد. شــرکت کردن

 تشکیل سمن های کتابخوانی
 10 کتاب هــای  کــرد:  عنــوان  هاکویــی 
قصــه از امــام رضــا)ع( )ویــژه کــودکان 

غریــب  »مــاه  ســال(، کتــاب   11 تــا   5
ــال( و  ــا 17 س ــان 11 ت ــژه نوجوان ــن« )وی م
کتاب هــای »زندگــی بــه ســبک خورشــید«، 
ــوی«،  ــیره رض ــی در س ــای زندگ »مهارت ه
»بانــوی ملکــوت« و کتــاب »چلچــراغ« 
نوشــته جلیــل عرفان منــش )ویــژه جوانــان 
بــرای  ارائه شــده  منابــع  بزرگســاالن(  و 
هفتمیــن مســابقه جشــنواره کتابخوانــی 

رضــوی بودنــد.
ایــن  میــان  از  شــد:  یــادآور  هاکویــی 
کتاب هــا، »چلچــراغ شــیراز« بــه مــدت 
در  زندگــی  »مهارت هــای  و  دقیقــه   659
ســیره رضــوی« بــه مــدت 439 دقیقــه 
اصفهــان  در  نســرین جعفــرزاده  توســط 
بــا موضــوع ترویــج فرهنــگ کتابخوانــی 
مــردم  همــه  اســتفاده  در  تســهیل  و 
ــداران  ــت کتاب ــا هم ــن دالن و ب ــژه روش به وی
حضــرت  نابینایــان  تخصصــی  بخــش 
بــه  و  شــد  گویاســازی  ولی عصر)عــج( 
ــرار  ــراد ق ــن اف ــار ای ــع در اختی ــوان منب عن
ــت: حــدود 20 ارگان رســمی  ــت.وی گف گرف
امــداد، ســازمان  زنــدان، کمیتــه  ماننــد 
بهزیســتی، هــال احمــر، اداره  کل ورزش 
فرمانــداری  مســکن،  بانــک  جوانــان،  و 
اصفهــان و... در اجــرای ایــن طــرح بــا اداره  
کل کتابخانه هــای عمومــی اســتان اصفهــان 

همــکاری کردنــد.
و  ورزش  کل  مدیــر  آییــن  ایــن  در   
ــا دعــوت از  ــان اســتان اصفهــان نیــز ب جوان
ــب  ــن مطل ــه ای ــوان ب ــای کتابخ خانواده ه
اشــاره داشــت کــه جوانــان بــه همــراه 
ســازمان  در  می تواننــد  خانوادهایشــان 
ــا  ــا تشــکیل ســمن های مرتبــط ب ــان ب جوان
ایــن موضــوع  بــه رونــق کتابخوانــی کمــک 

ــد. کنن

فرمانــده حــوزه مقاومــت بســیج دانش آموزی 
»شــهید فهمیــده« شهرســتان گلپایــگان 
گفــت: در تابســتان امســال 150 دانش آمــوز 
ــوزی  در اردوهــای طــرح هجــرت دانش آم

شــرکت کردنــد.
  قاســم اشــراقی بــا اشــاره بــه اینکــه 
در ســال جــاری بــا همــکاری آمــوزش 

  150 ســازندگی  بســیج  و  پــرورش  و 
دانش آمــوز دختــر و پســر بســیجی در 
کردنــد  شــرکت  هجــرت  طــرح  اردوی 
ــوزان  ــر از دانش آم ــزار و 500 نف ــزود: ه اف
در قالــب طــرح 10 روزه در اردوی طــرح 
شاداب ســازی،  عرصه هــای  در  هجــرت 
بازســازی  بــه  کمــک  رنگ آمیــزی، 

مــدارس و تعمیــرات میــز و نیمکــت در 
مــدارس مختلــف شهرســتان گلپایــگان 

داشــتند. فعالیــت 
تابســتان  در  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
ــد  ــیجی در چن ــوزان بس ــال دانش آم امس
ــب طــرح هجــرت 2 روزه  و یــک روزه  قال
ــد،  ــت می کنن ــی فعالی ــورت متوال ــه ص ب

ــیجی  ــوزان بس ــر از دانش آم ــت: 50 نف گف
در قالــب 500 نفــر روز در اردوی جهــادی 

ــد. ــرکت کردن ــک روزه ش ی
تابســتان  در  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
ــه  ــوزان نســبت ب امســال حضــور دانش آم
ســال گذشــته 30 درصــد افزایــش داشــته 
دانش آمــوزان  کــرد:  تصریــح  اســت، 
چشم داشــتی  هیــچ  بــدون   بســیجی 
ــرت  ــرح هج ــدی در ط ــا عاقه من ــا ب و تنه

شــرکت می کننــد.

ــان  ــا پای ــوزی ت ــرت دانش آم ــرح هج  ط
ــوزان  ــور دانش آم ــا حض ــتان ب ــل تابس فص

ــه دارد. ادام
اوغــات  غنی ســازی  گفــت:  اشــراقی 
ــاش،  ــگ کار و ت ــا فرهن ــنایی ب ــت، آش فراغ
اســـتعدادها،  به کارگیـــری  و  شـناســـایی 
ــوزی  ــازی، مهارت آم ــا و توانمندس قابلیت ه
و ترویــج کارگروهــی در بیــن دانش آمــوزان 
هجــرت  طــرح  برگــزاری  اهــداف  از 

فــارس اســت.  دانش آمــوزی 

کیمیــای وطــن  مدیــر گــروه فرهنــگ و هنــر دینــی رســانه 
رهاشــدگی  رســانه،  اســامی  پژوهش هــای  کل  اداره 
و  دانســت  نگران کننــده  را  کشــور  در  مجــازی  فضــای 
خواســتار اجــرای عملــی راه انــدازی شــبکه ملــی اطاعــات 

شــد.
و  کارگاه جریان شناســی  در  ســید محمدرضــا خوشــرو 
ــود  ــه وج ــاره ب ــا اش ــان ب ــانه ای در کاش ــازی رس جریان س
ــدی  ــان توحی ــور ادی ــان ظه ــی از زم ــگ روان ــد جن فرآین
ــی و  ــورت ذهن ــه ص ــی ب ــات گاه ــن عملی ــرد: ای ــار ک اظه
ــر  ــی ب ــرد و گاه ــدار صــورت می گی ــب مهندســی پن در قال
مبنــای عینــی و  بــر اســاس مهندســی رفتــار کــه در ایــن 
ــل  ــرای آن قاب ــک اج ــک و تکنی ــتراتژی، تاکتی ــه اس زمین

ــت. ــی اس بررس
 وی بــه ســند 2030 و واکنش هــای مختلــف بــه آن اشــاره 
و بیــان کــرد: واکنــش ابتدایــی نشــان نــدادن مســئوالن بــه 
آن تــا قبــل از موضع گیــری صریــح مقــام معظــم رهبــری 
ــه  ــول دو و س ــم آن در ط ــه مفاهی ــت ک ــل آن اس ــه دلی ب

ــه شــده  ــگان نهادین ــت و نخب ــه، دول ــر در جامع ــه اخی ده
اســت.

خوشــرو بــا بیــان اینکــه شــبکه های اجتماعــی حتــی 
صنعــت  بــه  شــده،  خــارج  آن  ســازندگان  کنتــرل  از 
سریال ســازی بــه عنــوان ابــزار دیگــر بــرای تحریــف 
ــح کــرد:  ــی اشــاره و تصری ــژه در تفکــر وهاب واقعیــت به وی
ایــن ســریال ها عمدتــا ســعی دارنــد شــخصیت ها و 
ــی  ــای تاریخ ــب واقعیت ه ــا قل ــدس را ب ــای مق ارزش ه
تضعیــف کــرده و در عیــن حــال شــیعیان را خطــری بــزرگ 

ــد. ــی کنن ــامی معرف ــت اس ــرای ام ب
ــده  ــور را نگران کنن ــازی در کش ــای مج ــدگی فض وی رهاش
دانســت و خواســتار اجــرای عملــی راه انــدازی شــبکه ملــی 
ــن  اطاعــات شــد و گفــت: برخــاف تبلیغــات عــده ای، ای
شــبکه ملــی عــاوه بــر قیمــت ارزان تــر  و ســرعت بیشــتر، 
ــا آزادی دسترســی اطاعــات  ــوان در تضــاد ب ــچ عن ــه هی ب
نیســت؛ تنهــا ایــن امــکان را بــه وجــود مــی آورد کــه داده هــا 

در بســتری امــن و مطمئــن مبادلــه شــوند.

کیمیــای وطــن مدیــر کل میــراث فرهنگــی، صنایــع 
 دســتی و گردشــگری اســتان اصفهــان از کشــف درب 
ســنگی تاریخــی بــه ســرقت رفتــه مقبــره آســتراخاتون در 

ــر داد. ــران خب ــی پیربک ــهر تاریخ ش
فریــدون الهیــاری اظهــار کــرد: درب ســنگی زیارتــگاه 
ــتراخاتون  ــی آس ــه تاریخ ــر« در مجموع ــت آش ــارح ب »س
ــه دارای  ــع شهرســتان فاورجــان ک شــهر پیربکــران از تواب
کتیبــه ای نفیــس بــه خــط عبــری بــود، در زمســتان ســال 
1394 توســط ســارقان میــراث فرهنگــی بــه ســرقت رفــت.

وی افــزود: پــس از ایــن اقــدام بــا توجــه بــه اینکــه ایــن 
ــان  ــتان اصفه ــان اس ــن کلیمی ــار انجم ــه در اختی مجموع
اســت، اداره کل میــراث فرهنگــی اســتان و یــگان حفاظــت 
میــراث فرهنگــی اســتان تاش هــا و اقدامــات گســترده ای 
ــری از  ــی در راســتای جلوگی ــی و بین الملل را در ســطح مل
نقــل و انتقــال ایــن اثــر منحصربه فــرد تاریخــی از اســتان 

و کشــور بــه عمــل آوردنــد.
مدیــر کل میــراث فرهنگــی، صنایــع  دســتی و گردشــگری 

اســتان اصفهــان گفــت: بــا هماهنگی هــای بــه عمــل 
ــتان  ــی اس ــروی انتظام ــرم نی ــی محت ــا فرمانده ــده ب آم
ــی،  ــروی انتظام ــان نی ــت کارآگاه ــیاری و درای ــا هوش و ب
ــک  ــه مــدت ی ــه ب ــت ک ــات پایــش و مراقب ــک عملی در ی
مــاه صــورت پذیرفــت، ســارقان شناســایی شــده و پــس 
ــک  ــی، در ی ــن درب تاریخ ــداری ای ــل نگه ــف مح از کش
نیــروی  ارزشــمند  تاش هــای  بــا  پلیســی  عملیــات 
انتظامــی، ســارقان دســتگیر شــدند و درب ارزشــمند 
تاریخــی بــاز پــس گرفتــه شــد و پــس از طــی تشــریفات 
ــان  ــتان اصفه ــی اس ــراث فرهنگ ــه اداره کل می ــی ب قانون

ــد. ــد ش ــل داده خواه تحوی
ــه  ــه مجموع ــه اینک ــه ب ــا توج ــرد: ب ــح ک ــاری تصری الهی
تاریخــی آســتراخاتون و گورســتان تاریخــی آن متعلــق 
بــه هموطنــان کلیمــی بــوده و در اختیــار انجمــن کلیمیــان 
اصفهــان اســت، برنامه ریزی هــای الزم جهــت ثبــت ملــی 
ایــن اثــر تاریخــی انجــام شــده و ایــن مجموعــه تاریخــی 
ــی اســت. ــت مل ــون در انتظــار دریافــت شــماره ثب هم اکن

حضور 150 دانش آموز گلپایگانی در طرح »هجرت«

 مدیر گروه فرهنگ و هنر دینی رسانه اداره کل پژوهش های اسالمی رسانه:

رهاشدگی فضای مجازی در کشور نگران کننده است  
مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان خبر داد:

کشف درب سنگی دزدیده شده مقبره آستراخاتون 

نماینــده مــردم ســمیرم در مجلــس گفــت: 
انتقــال آب  مســئوالن قــول دادنــد کــه 
ســمیرم بــه دشــت رفســنجان منتفــی 
خواهــد شــد و بایــد قبــول کــرد کــه اجــرای 
ایــن پــروژه بــه نفــع محیــط زیســت و 

کشــاورزی منطقــه نیســت.
اصغــر ســلیمی بــا اشــاره بــه بــه قابلیت هــا 
و ظرفیت هــای گردشــگری در شهرســتان 
خــروج  برنــده  بــرگ  گفــت:  ســمیرم 
شهرســتان ســمیرم از مشــکات موجــود 
توجــه بــه ظرفیت هــای گردشــگری در ایــن 

ــت. ــه اس منطق
اداری  بروکراســی های  داد:  ادامــه  وی 
مربــوط  مجوزهــای  صــدور  درخصــوص 
ــع  ــن مان ــت و ای ــاد اس ــگری زی ــه گردش ب
پروژه هــای  و  فعالیت هــا  تســهیل  از 

ــه  ــوری ک ــه  ط ــت؛ ب ــده اس ــگری ش گردش
بخــش  ســرمایه گذاران  از  برخــی  هنــوز 
ــای  ــت مجوزه ــه دریاف ــق ب ــی موف خصوص
ــش  ــن بخ ــرمایه گذاری در ای ــرای س الزم ب

ند. نشــده ا
وی افــزود: ســمیرم بــا توجــه بــه ظرفیت هــا 
گردشــگری  و  تفریحــی  قابلیت هــای  و 
اصلــی  قطــب  بــه  می توانــد  دارد،  کــه 
ــن  ــه ای ــود ک ــدل ش ــتان ب ــگری اس گردش
امــر مســتلزم توجــه ویــژه مســئوالن اســتان 

ــت. ــتان اس ــن شهرس ــه ای ب
بــه  ادامــه  در  ســمیرم  مــردم  نماینــده 
ســمیرم  درمــان  و  بهداشــت  مشــکات 
ــش از 20  ــون بی ــت: تاکن ــرد و گف ــاره ک اش

جلســه مختلــف بــا مســئوالن دانشــگاه 
علــوم پزشــکی اســتان اصفهــان و مســئوالن 
مشــکات  رفــع  بــرای  بهداشــت  وزارت 
بهداشــت و درمــان ســمیرم برگــزار کرده ایــم؛ 
امــا اکنــون ســمیرم بــا کمبــود پزشــک 

متخصــص بومــی مواجــه اســت.
افــزود: مجــوز مرکــز سی تی اســکن  وی 
ــارد  ــر 2 میلی ــغ ب ــه ای بال ــا هزین ــمیرم ب س
تومــان اخــذ شــده کــه اکنــون ســاختمان آن 
ــن شــهر در  در بیمارســتان سیدالشــهداء ای
ــان مراحــل  ــر زم حــال احــداث اســت و ه
ــه اتمــام رســید،  احــداث ایــن ســاختمان ب
راه انــدازی  نیــز  سی تی اســکن  دســتگاه 

خواهــد شــد.

ــه مشــکات  ــا اشــاره ب ســلیمی در ادامــه ب
ــت:  ــمیرم گف ــتان س ــود آب در شهرس کمب
انتقــال آب  مســئوالن قــول دادنــد کــه 
ســمیرم بــه دشــت رفســنجان منتفــی 
خواهــد شــد. بایــد قبــول کــرد کــه اجــرای 
ایــن پــروژه بــه نفــع محیــط زیســت و 

کشــاورزی منطقــه نیســت.
فکــر  اتــاق  تشــکیل  از  ادامــه  در  وی 
و  متخصصــان  برخــی  از  متشــکل  آب 
ــر داد و  ــی در ســمیرم خب کارشناســان محل
ــن  ــا تشــکیل ای ــت: درصــدد هســتیم ب گف
کمیتــه بتوانیــم تصمیماتــی بــرای رفــع 
مشــکات آب شهرســتان اتخــاذ کنیــم.

نماینــده مــردم ســمیرم بــا اشــاره بــه وجــود 

ــاغ ســیب در شهرســتان  ــار ب 25 هــزار هکت
ــع  ــای مناب ــه ظرفیت ه ــه ب ــا توج ــت: ب گف
نــگاه  بخواهیــم  اگــر  شهرســتان،  آبــی 
ــت  ــد گف ــیم، بای ــته باش ــه داش خوش بینان
ــی شهرســتان،  ــع آب ــه مناب ــا توجــه ب ــه ب ک
ســمیرم بایــد نیمــی از ایــن ســطح هکتــار 

ــد. ایســنا ــته باش ــاغ را داش ب
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درحاشیه

 50  سمن در اصفهان 
در حوزه سالمت فعالیت می کنند

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریگروه اصفهان

ــان در  ــکی اصفه ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش ــام رئی قائم مق
امــور مشــارکتی گفــت: اصفهــان پــس از تهــران بیشــترین 
ــش  ــه بی ــداد ســمن ها را در خــود جــای  داده اســت ک تع
ــد. ــت می کنن ــامت فعالی ــوزه س ــا، در ح ــدد آن ه از 50 ع

محمــد صافــی دســتجردی در جمــع اصحــاب رســانه 
ــوزه  ــن ح ــه ای ــد ب ــگاران بای ــه خبرن ــر اینک ــد ب ــا تاکی ب
ــا، در  ــت آن ه ــات مثب ــره اقدام ــا مخاب ــد و ب ــز بپردازن نی
ــذار  ــو اثرگ ــندانه و نیک ــای خداپس ــن طرح ه ــش ای افزای
باشــند، افــزود: تاکنــون بســیاری از مشــکات بــه  واســطه 
ــد  ــگاران حــل  شــده؛ هرچن اطاع رســانی رســانه ها و خبرن
ــره  ــاوان ســنگینی بــرای مخاب ــگاران ت ممکــن اســت خبرن
ــر روز را  ــئوالن ه ــم مس ــند؛ امیدواری ــه باش ــا پرداخت آن ه
بــرای شــما جشــن بگیرنــد تــا انگیــزه شــما بــرای انجــام 

ــود. ــتر ش ــقانه بیش ــن کار عاش ای
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در طــول بیــش از 30 ســال فعالیت 
ــخ و شــیرین  ــار تل ــی کشــور، اخب در مســئولیت های اجرای
ــزود: رســانه ها  ــم، اف ــگاران خوانده ای ــم خبرن ــی از قل فراوان
هســتند؛  مســئوالن کشــور  و  مــردم  رســای  صــدای 
امیدواریــم همچنــان بــه نحــوی فعالیــت کنیــد کــه نقــاط 
قــوت نظــام را بــه گــوش مــردم و نقــاط ضعف و مشــکات 

ــه گــوش مســئوالن برســانید. را ب
وی بــا اشــاره بــه مشــکات جامعــه بیــان کــرد: زیر پوســت 
ــث  ــه باع ــد ک ــی رخ می ده شــهر، اســتان و کشــور اتفاقات
رنــج و مصیبــت روحــی و روانــی مــردم می شــود؛ بازتــاب و 
پیگیــری کاســتی ها بــه مســئوالن بایــد بــه نحــوی انجــام 
شــود کــه بــه  مــرور رفــع شــود و بــا کمــک رســانه ها، فضــا 

ــر کنیــم. ــرای مــردم مطلوب ت را ب

کسب 7رتبه برترتوسط قرآن پژوهان 
شرکت گاز اصفهان  

هفــت نفــر از فرزنــدان کارکنــان شــرکت  کیمیای وطن
ــان در بیســت و یکمیــن دوره مســابقات  گاز اســتان اصفه
ــران  ــی گاز ای ــرکت مل ــه ش ــرآن و نهج الباغ ــری ق سراس

حائز رتبه های برتر شدند. 
ــابقات  ــن دوره مس ــت و یکمی ــری بیس ــه سراس در مرحل
قــرآن کریــم و نهج الباغــه ویــژه فرزنــدان کارکنــان شــرکت 
ملــی گاز ایــران کــه در ارومیــه برگــزار شــد، فرزنــدان پســر و 

دختــر گاز اصفهــان خــوش درخشــیدند.
ــر  ــور250 نف ــا حض ــه ب ــی ک ــوی قرآن ــت معن ــن رقاب در ای
ــان  ــر کارکن ــدان دخت ــر از فرزن ــر و 250 نف ــدان پس از فرزن
ــزار شــد،  ــی گاز ایــران  برگ ــرکت مل ــواده بــزرگ ش خان
خانــم هــوازاده مقــام اول در رشــته حفــظ 10 جــزء، 
ــزء و  ــظ 7 ج ــته حف ــام اول در رش ــتاجران مق ــم مس خان
ــه  ــه،  س ــته نهج الباغ ــام دوم  در رش ــمی مق ــم  هاش خان
بانویــی بودنــد کــه از گاز اســتان اصفهــان موفــق بــه کســب 

مقام هــای برتــر ایــن دوره از مســابقات ملــی شــدند.
همچنیــن آقایــان امیــد نــادی مقــام اول رشــته حفــظ 25 
جــزء، محمدحســین وفایــی مقــام دوم  ترتیــل، حجت الــه 
انصــاری و محمدجــواد حیــدری مقــام دوم رشــته نهج الباغه 

را در گــروه آقایــان شــرکت کننده کســب کردنــد.

برگزاری دوره آموزشی مهندسی و 
 ریاضیات در کاهش بالیا 

در اصفهان 
P.Khakbazan@eskimia.ir

پریسا خاکبازانگروه اصفهان

ــان از  ــر اســتان اصفه ــت هــال احم ــان جمعی ــاون جوان مع
برگــزاری دوره آموزشــی کاربــرد علــم ، تکنولــوژی ، مهندســی 
ــاد  ــا همــکاری بنی ــا ب ــات در کاهــش ســوانح و بای و ریاضی

ــه ایربــاس در ایــن جمعیــت خبــر داد. خیری

ــا  ــه ب ــی ک ــن دوره آموزش ــت: در ای ــازی گف ــی خانب  حیدرعل
ــان  ــور مدرس ــا حض ــاس و ب ــه ایرب ــاد خیری ــارکت بنی مش
ســازمان جوانــان برگــزار شــد، 50 نفــر از مربیــان ایــن رشــته 

ــتند. ــرکت داش ش
ــابقات  ــرای مس ــامل اج ــن دوره ش ــه ای ــان اینک ــا بی وی ب
ــن رشــته در خدمــات  ــری از ای رباتیــک و  چگونگــی بهره گی
بشردوســتانه جمعیــت هــال احمــر هنــگام بــروز حــوادث و 
ســوانح  اســت، افــزود: از کارکردهــای دیگــر ایــن دوره می تــوان 
ــذب در  ــرای ج ــان ب ــان و نوجوان ــزه جوان ــش انگی ــه افزای ب

ــه اشــاره کــرد. ــه خدمــات داوطلبان ــان و ارائ ســازمان جوان
وی تاکیــد کــرد: از دیگــر اهــداف ایــن دوره آموزشــی، ایجــاد 
ــوژی  ــرد تکنول ــه کارب ــان ب ــتر جوان ــه بیش ــدی هرچ  عاقه من
و علــوم مهندســی در کاهــش آســیب های ناشــی از حــوادث 
و بایاســت. وی افــزود: در ایــن دوره شــرکت کنندگان بــا 
ــنا  ــوزان آش ــه دانش آم ــک ب ــس رباتی ــون تدری ــول و فن اص
می شــوند و مربیــان پــس از گذرانــدن دوره و مصاحبــه 
نهایــی بــه ۸00 نفــر از دانش آمــوزان عاقه منــد سراســر 

ــد داد. ــوزش خواهن ــتان آم اس

مسئوالن قول دادند انتقال آب سمیرم به رفسنجان منتفی شود

،،
 آییــن اختتامیــه هفتمین جشــنواره 
در  رضــوی  کتابخوانــی  سراســری 
اصفهــان امســال بــا شــور و حــرارت 
بیشــتری نســبت بــه ســال های قبــل 

برگــزار شــد

72650 م الف

 آگهی شرایط مناقصه عمومی سلف مرکزی دانشگاه کاشان 

سال تحصیلی 96-97
دانشگاه کاشان در نظر دارد موضوعات مربوط به خرید مواد اولیه و طبخ توزیع سلف سرویس مرکزی 
دانشگاه کاشان را به مدت یکسال تحصیلی به پیمانکاران واجد صاحیت واگذار نماید. متقاضیان 

 https://kashanu.ac.ir/fa می توانند جهت اطاع از شرایط مناقصه به سایت دانشگاه کاشان به نشانی

مراجعه و یا با شماره 03155912262 )مدیریت دانشجویی( تماس حاصل نمایند.

حداکثر مهلت ارسال مدارک تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 96/6/1 می باشد.

معاونت اداری مالی دانشگاه کاشان 72649 م الف

 آگهی شرایط مناقصه عمومی رستوران آزاد تاک دانشگاه کاشان 

سال تحصیلی 96-97
دانشگاه کاشان در نظر دارد موضوعات مربوط به خرید مواد اولیه و طبخ توزیع سلف سرویس تاک  
دانشگاه کاشان را به مدت یکسال تحصیلی به پیمانکاران واجد صاحیت واگذار نماید. متقاضیان 

 https://kashanu.ac.ir/fa می توانند جهت اطاع از شرایط مناقصه به سایت دانشگاه کاشان به نشانی

مراجعه و یا با شماره 03155912262 )مدیریت دانشجویی( تماس حاصل نمایند.

حداکثر مهلت ارسال مدارک تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 96/6/1 می باشد.

معاونت اداری مالی دانشگاه کاشان 72648 م الف

 آگهی شرایط مناقصه عمومی رستوران آزاد کارمندی 

دانشگاه کاشان سال تحصیلی 96-97
دانشگاه کاشان در نظر دارد موضوعات مربوط به خرید مواد اولیه و طبخ توزیع رستوران کارمندی  
دانشگاه کاشان را به مدت یکسال تحصیلی به پیمانکاران واجد صاحیت واگذار نماید. متقاضیان 

 https://kashanu.ac.ir/fa می توانند جهت اطاع از شرایط مناقصه به سایت دانشگاه کاشان به نشانی

مراجعه و یا با شماره 03155912218 )اداره رفاه کارکنان( تماس حاصل نمایند.

حداکثر مهلت ارسال مدارک تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 96/6/1 می باشد.

معاونت اداری مالی دانشگاه کاشان

در آیین اختتامیه هفتمین جشنواره سراسری کتابخوانی رضوی عنوان شد:

حضور 22 هزار نفری اصفهانی ها در جشنواره رضوی، افتخار آفرین است
اینکه ما را به زور به سمت کتابخوانی هول بدهند، دلیل بر عقب ماندگی ماست
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رخداد
شهردار شهرکرد:

 پیشرفت 20 درصدی امتداد 
 کنار گذر آیت هللا  هاشمی 

به سمت جاده سامان
شــهردار شــهرکرد از پیشــرفت 20 درصــدی عملیــات 
خاکبــرداری و خاکریــزی امتــداد کنارگــذر آیــت هللا 
ــر  ــاده ســامان خب ــه ســمت ج  هاشــمی رفســنجانی ب
ــذر  ــداد کنارگ ــی امت ــات عمران ــرد: عملی ــار ک داد و اظه
شــمالی شــهرکرد از محــل آرامســتان جدیــد ایــن شــهر 
بــه ســمت جــاده ســامان توســط شــهرداری شــهرکرد و 
بــا مشــارکت اســتانداری و اداره کل راه و شهرســازی در 

ــت. ــال اجراس ح

نــورهللا غالمیــان دهکــردی ادامــه داد: ایــن محــور جهت 
تکمیــل از ســمت آرامســتان حــدود 6 هــزار متــر طــول و 
13 متــر عــرض دارد و بیــش از 7 میلیــارد تومــان جهــت 

اجــرای آن بــرآورد شــده اســت.
ــل  ــات تکمی ــیر عملی ــزود: در مس ــهرکرد اف ــهردار ش ش
و بازگشــایی کنارگــذر آیــت هللا  هاشــمی رفســنجانی بــه 
ــورد  ــل، دو م ــه پ ــش دهان ــامان، ش ــاده س ــمت ج س

ــود. ــرا می ش ــذر اج ــل زیرگ ــردان و دو پ دوربرگ
غالمیــان دهکــردی بــا بیــان اینکــه تاکنــون صــد هــزار 
متــر مکعــب عملیــات خاکبــرداری و 120 هــزار عملیــات 
ــا  ــت: ب ــه، گف ــورت گرفت ــروژه ص ــن پ ــزی در ای خاکری
تکمیــل و بازگشــایی عملیــات کنارگــذر آیــت هللا  هاشــمی 
رفســنجانی میــدان قمربنی هاشــم)ع( بــه جــاده ســامان 

متصــل خواهــد شــد.
ــه  ــردد وســایل نقلی ــه ت ــه اینک ــه ب ــا توج ــزود: ب وی اف
ــه ســمت  ــور ب ــن مح ــده از ای ســبک و ســنگین در آین
ــود،  ــام می ش ــور انج ــرب کش ــاد و غ ــامان، نجف آب س
زیرســاخت ها و تأسیســات شــهری مرکــز اســتان حفــظ 
می شــود و ترددهــا از لحــاظ اقتصــادی نیــز مقــرون بــه 

ــت. ــر اس صرفه ت
شــهردار شــهرکرد عنــوان کــرد: تکمیــل کنارگــذر شــرق و 
ــک  ــدی در کاهــش ترافی ــش کلی شــمال  شــهرکرد نق
ــز اســتان داشــته و در تســهیل  ورودی و خروجــی مرک
عبــور در مســیر ترانزیــت مرکــز بــه جنــوب کشــور نقــش 

مهمــی دارد.
ــروژه از  ــن پ ــرد: ای ــان ک ــردی خاطرنش ــان دهک غالمی
ســال 94 شــروع شــده کــه در ســال گذشــته 12 کیلومتر 
از آن یعنــی حــد فاصــل میــدان قمــر بنی هاشــم)ع( تــا 

ــرداری شــد. ــد بهره ب آرامســتان جدی

آغاز ثبت نام دومین دوره 
 آموزشی »طلیعه رشد« 
ویژه فعاالن فرهنگی یزد

جــواد کوراغلــی گفــت: ثبت نــام اولیــه دومیــن دوره 
ــت. ــده اس ــاز ش ــد« آغ ــه رش ــی »طلیع آموزش

ــی  ــاالن فرهنگ ــژه فع ــن دوره وی ــت: ای ــار داش وی اظه
یــزد طــی پنــج روز در قــم بــا حضــور اســتادان کشــوری 
ــه  ــاه ادام ــر مردادم ــا اواخ ــام ت ــود و ثبت ن ــزار می ش برگ

می یابــد.
یــزد  اســالمی  فرهنــگ  و  اندیشــه  مؤسســه  دبیــر 
افــزود: دوره نخســت نیــز تابســتان گذشــته برگــزار 
ــا پنجــم شــهریورماه برگــزار  شــد و دومیــن دوره یکــم ت
ــل  ــه در دوره قب ــی ک ــال فرهنگ ــرادران فع ــود و ب می ش
شــرکت کرده انــد و عالقه منــدان بــه حضــور در ایــن دوره 
می تواننــد مشــخصات خــود را بــه ســامانه 10001000900100 

ــد. ارســال کنن
نیــز  دوره  ایــن  محتــوای  تصریــح کــرد:  کوراغلــی 
ــری،  ــام و رهب ــری ام ــه فک ــا منظوم ــنایی ب ــامل آش ش
و  اســالمی  انقــالب  دشمن شناســی،  دین شناســی، 
ــرد: در  ــی اســت. وی خاطرنشــان ک ســرفصل های مهارت
کنــار مباحــث آموزشــی دیــدار بــا علمــا و مراجــع در قــم و 
همچنیــن بازدیــد از مجموعه هــای فرهنگــی برتــر کشــور 
ــن  ــای ای ــر برنامه ه ــده اند، از دیگ ــع  ش ــم واق ــه در ق ک

ــت. ــی اس دوره آموزش

معاون امور زیربنایی و حمل و نقل 
شهری شهرداری یزد عنوان کرد:

 احداث 20 زمین چمن مصنوعی 
در مناطق محروم شهر یزد

معــاون امــور زیربنایــی و حمــل و نقل شــهری شــهرداری 
ــداث 3  ــد اح ــد از رون ــاح و بازدی ــم افتت ــزد در مراس ی
زمیــن از 20 زمیــن چمــن مصنوعــی در مناطــق محــروم 
شــهر یــزد بــه همــراه مدیــر کل ورزش و جوانــان اســتان 
یــزد و جمعــی از خبرنــگاران اظهــار داشــت: بــر اســاس 
مصوبــه شــورای عالــی ورزش اســتان یــزد، طــرح 
ســاخت 20 زمیــن چمــن مصنوعــی در مناطــق محــروم 

ــد. ــوب ش ــی مص ــای ورزش ــوردار از فضاه و کم برخ
محمدرضــا شــفیعی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن طــرح در 
ســال گذشــته بــه تصویــب رســید، عنــوان کــرد: در ســال 
گذشــته کار ســاخت 10 مــورد از ایــن زمین هــا آغــاز شــد 
و امســال نیــز 10 مــورد دیگــر در دســتورکار قــرار گرفتــه 

اســت. 
شــفیعی یــادآور شــد: بــرای ســاخت هــر زمیــن چمــن 
مصنوعــی در یــزد بــه طــور میانگیــن بیــن 300 تــا 
ــغ  ــن مبل ــه ای ــود ک ــه می ش ــان هزین ــون توم 400 میلی
توســط شــهرداری، خیــران، هیئــت امنــای مســاجد                               

تامیــن می شــود.  ... و  و حســینیه های محــالت 
ــتان  ــان اس ــر کل ورزش و جوان ــزد و مدی ــگاران ی خبرن
امــور زیربنایــی و حمــل  بــه همــراه معــاون   یــزد 
ــی  ــای ورزش ــزد از زمین ه ــهرداری ی ــهری ش ــل ش و نق
ــد  ــاد بازدی ــن آباد و محمودآب ــی، حس ــالت یعقوب در مح
کردنــد و از نزدیــک در جریــان رونــد احــداث ایــن فضاها 

قــرار گرفتنــد.

نماینــده ولــی فقیــه در اســتان یــزد بــا 
ــران  ــالمی ای ــالب اس ــه انق ــر اینک ــد ب تاکی
ــتکبار  ــی اس ــر زیاده خواه ــدی در براب ــه س ب
ــه  ــتکبار ب ــت: اس ــده، گف ــل ش ــی تبدی جهان
ــن  ــردی در بی ــی تک ف ــج زندگ ــال تروی دنب

ــت. ــران اس ــان ای جوان
آیــت هللا محمدرضــا ناصــری یــزدی در دیــدار 
بــا جمعــی از بانــوان نخبــه اســتان یــزد اظهار 
داشــت: علــت اینکــه االن در نظــام اســالمی 
 ایــران امــکان فعالیــت وجــود دارد و مــا 
و دیگــر مســئوالن هســتیم، پیــروزی انقــالب 
اســالمی ایــران اســت و در صورتــی کــه ایــن 
انقــالب نبــود، معلــوم نبــود کــه بــر ســر ایــن 

کشــور چــه می آمــد.
ــه االن  ــی ک ــرد: طرح های ــان ک وی خاطرنش
ــرح  ــال مط ــی در ح ــتکبار جهان ــا و اس دنی
ــران  ــع در ای ــتند، آن موق ــا هس ــردن آن ه ک
ــالمی و  ــگ اس ــوده و فرهن ــرا ب ــال اج در ح
ــد. ــرده بودن ــن ب ــا را از بی ــردم م ــی م ایران

نماینــده ولــی فقیــه در اســتان یــزد بــا 
طاغــوت  رژیــم  زمــان  در  اینکــه  بیــان 
ــدن در  ــلط ش ــال مس ــت ها در ح صهیونیس
ــی  ــزی حت ــچ چی ــزود: هی ــد، اف ــران بودن ای

ــان  ــا در زم ــرای م ــخصیت ب ــت و ش حیثی
همــه  بودنــد.  نگذاشــته  طاغــوت  رژیــم 
حیثیــت ایــران را بــه شــاه می دانســتند؛ آن 
هــم شــاهی کــه بایــد دســت ســفیر آمریــکا 
ــا اجــازه صحبــت کــردن داشــته  را ببوســد ت

ــد. باش

ناصــری یــزدی افــزود: االن کــه مــا در 
و شــخصیت  جامعــه خودمــان حیثیــت 
داریــم و می توانیــم آزادانــه فعالیت هــای 
اجتماعــی داشــته باشــیم و بانــوان مــا 
مخلتــف  زمینه هــای  در  صحبــت  بــه 

می پردازنــد، بــه برکــت انقــالب اســالمی 
ایــران اســت.

امــام جمعــه یــزد بــا تاکیــد بــر اینکــه همــه 
ــی  ــت، انقالب ــالب اس ــت انق ــه برک ــا ب این ه
ــگ  ــالم و فرهن ــاس آن اس ــه و اس ــه مای ک
ــیاری از  ــه داد: االن بس ــت، ادام ــی اس دین
ــم،  ــام داری ــن نظ ــا در ای ــه م ــئوالنی ک مس
ــدای انقــالب در  ــه در ابت ــرادی هســتند ک اف
روســتاها زندگــی می کردنــد و هیــچ پســت 
و مقامــی نداشــتند؛ ولــی بــه برکــت انقــالب 
توانســتند رشــد کننــد و االن بــرای پیشــرفت 

ــد. ــالب کار کنن انق
وی یکــی از بــرکات انقــالب اســالمی ایــران 
را ایجــاد عــزت بــرای مــردم ایــران دانســت 
ــی کــه  ــا زمان و ادامــه داد: االن در تمــام دنی
ــی برگــزار می شــود،  یــک نشســت بین الملل
نخســتین موضوعــی کــه مــورد بحــث قــرار 
ــن  ــران اســت؛ ای ــا ای ــاط ب ــرد، در ارتب می گی
نشــان از قــدرت و عظمــت ایــران و ایرانیــان 

دارد.
یــزد  اســتان  در  فقیــه  ولــی  نماینــده 
خاطرنشــان کــرد: پیــش از انقــالب غربی هــا 
خیالشــان دربــاره ایــران تخــت بــود؛ چــرا که 

ایــران بــرای آن هــا رام بــود و هــر کاری کــه 
می خواســتند می توانســتند در ایــران انجــام 
بدهنــد؛ بــه عــالوه اینکــه  ســرمایه های ایــران 
ــس از  ــی پ ــد؛ ول ــاراج می بردن ــه ت ــم ب را ه
ــه  ــه دغدغ ــران ب ــته و ای ــالب ورق برگش انق

ــل شــده اســت. ــی آن هــا تبدی اصل
ناصــری یــزدی بــا بیــان اینکــه انقــالب 
ــع از بســیاری از ظلم هــا   اســالمی ایــران مان
ــه  ــی در منطق ــتکبار جهان ــای اس و چپاول ه
شــده، گفــت: ایــن موضــوع ســبب شــده کــه 
دشــمنان انقــالب تالش هــا و هزینه هــای 
ــام  ــران انج ــا ای ــه ب ــرای مقابل ــیاری ب بس
ــرای  ــی ب ــر روش ــد از ه ــعی کنن ــد و س دهن

ــد. ــتفاده کنن ــالب اس ــت انق شکس
تک فــردی،  زندگــی  یــزد  جمعــه  امــام 
زندگــی بــا حیوانــات، فروپاشــی کانــون 
خانــواده، رعایــت نکــردن حجــاب و عفــاف، 
ارتباطــات نادرســت و مــوارد مختلــف دیگر را 

ــرای ملــت  ــه برنامه هــای دشــمنان ب از جمل
ایــران به ویــژه جوانــان دانســت کــه بــه ایــن 
ــالب دور  ــای انق ــا را از ارزش ه ــیله آن ه وس

ــد. کنن
از ظرفیــت  اســت  الزم  تاکیــد کــرد:  وی 
نخبــگان بــرای ارائــه راهــکار مناســب در 
زمینــه مقابلــه بــا ایــن اقدامــات ضدفرهنگی 
ــه  ــی دشــمنان اســتفاده شــود و ب و ضددین
صــورت گســترده از تاثیــر ایــن فعالیت هــای 

ــم. ــری کنی ــمنان جلوگی دش
نماینــده ولــی فقیــه در اســتان یــزد تصریــح 
ــع  ــد قان ــا بای ــان م ــن جوان ــرد: االن ذه ک
ــد و  ــه درســتی بفهمن ــد ب ــان بای شــود؛ جوان
قبــول کننــد کــه ارزش هــای دینــی درواقــع 
رســیدن  تعالــی  بــه  بــرای  ارزش هایــی 
ــن موضــوع را  ــه ای ــی ک آن هاســت؛ در صورت
بپذیرنــد، قطعــا بــه ســمت رعایــت ارزش هــا 

ــد. ــدا می کنن ــوق پی س

نماینده ولی  فقیه در استان یزد:

ایران به سدی در برابر زیاده خواهی 
استکبار جهانی تبدیل شده است 

افزایــش خدمــات در روســتاهای چهارمحــال و 
ــت.  ــروری اس ــاری ض بختی

ــی  ــت بررس ــتکی در نشس ــلیمانی دش ــم س قاس
طــرح روســتای بــدون بیــکار بــا اشــاره بــه اینکــه 
چهارمحــال  روســتاهای  در  مهاجــرت  کاهــش 
ــود،  ــق می ش ــغل محق ــاد ش ــا ایج ــاری ب و بختی
در  بســیاری  توانمندی هــای  داشــت:  اظهــار 
ــد از توانمندی هــا در  ــه بای روســتاها وجــود دارد ک

ــت. ــره گرف ــغل به ــاد ش ــتای ایج راس
اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری تاکیــد کــرد: 
ــواردی  ــن م ــتاها از مهم تری ــوزی در روس مهارت آم
ــتغال  ــاد اش ــاز ایج ــد زمینه س ــه می توان ــت ک اس

ــود. ــتاها ش در روس

وی اظهــار داشــت: بخــش جالــب توجهــی از 
جمعیــت چهارمحــال و بختیــاری در روســتاها 
زندگــی می کننــد کــه بایــد زمینــه بــرای افزایــش 

ــود. ــم ش ــتاها فراه ــات در روس خدم
ــدون  ــتای ب ــرح روس ــرای ط ــرد: اج ــد ک وی تاکی
بیــکار در چهارمحــال و بختیــاری می توانــد زمینــه 
رفــع بیــکاری را در روســتاهای ایــن اســتان فراهــم 

کنــد.
داد:  ادامــه  بختیــاری  و  چهارمحــال  اســتاندار 
چهارمحــال  اجرایــی  دســتگاه های   مدیــران 
و بختیــاری در مســیر تحقــق طــرح روســتای 
بــدون بیــکار بایــد حمایت هــای الزم را انجــام 

ــد. دهن

مدیــر شــرکت ملــی پخــش فرآورده هــای نفتــی منطقــه 
چهارمحــال و بختیــاری بــا اشــاره بــه برگــزاری دوره هــای 
ــزار  ــه نخســت امســال 3 ه ــار داشــت: در 4 ماه آموزشــی اظه
و 328 ســاعت نفر آمــوزش HSE کارکنــان در ایــن شــرکت 

ــد. ــام ش انج
مجتبــی ســرداری افــزود: ایــن دوره هــای آموزشــی در 4 بخــش 
آمــوزش، بهداشــت و ایمنــی، محیــط زیســت و پدافنــد غیرعامــل 
بــا تمرکــز بــر آمــوزش HSE عمومــی، بررســی حــوادث، آمــوزش 
مســائل عمومــی پدافنــد غیرعامــل و مدیریــت بحــران شــرکت 
ــوز کار  ــدور مج ــوزش ص ــه و آم ــان منطق ــی کارکن ــرای تمام ب
ــار و ارتقــای ســطح ایمنــی، حفــظ آمادگــی،  ــان انب جهــت کارکن
ــراری و  ــرایط اضط ــات در ش ــت خدم ــرد و کیفی ــای عملک ارتق
نحــوه واکنــش در شــرایط بحرانــی و بازآمــوزی مــوارد مرتبــط بــا 

دســتورکارهای HSE برگــزار شــده اســت.
مدیــر شــرکت ملــی پخــش فرآورده هــای نفتــی منطقــه 
چهارمحــال و بختیــاری بــا اشــاره بــه کار بــدون حادثــه در ایــن 
شــرکت بیــان کــرد: در 4 ماهــه نخســت امســال 90 هــزار و 247 
ســاعت کار بــدون حادثــه در ایــن شــرکت انجــام شــده اســت.
ســرداری خاطرنشــان کــرد: علــت ایــن دســتاورد رعایــت 
 کامــل دســتورکارهای HSE و مــوارد ایمنــی بــا پیشــگیری 
ــع  ــوزش و آگاه ســازی مناب و نظارت هــای مســتمر و حاصــل آم
ــاوگان  ــه و ن ــاری عرض ــه و مج ــی تابع ــرکت، نواح ــانی ش انس
ــت  ــن موفقی ــت: ای ــت. وی گف ــی اس ــای نفت ــل فرآورده ه حم
نتیجــه تــالش مجاهدانــه همــکاران منطقــه، متصدیــان و 
ــل و  ــل و نق ــه حم ــگران عرص ــه و تالش ــاری عرض ــان مج کارکن

ــت. ــتان اس ــطح اس ــه س ــه ب ــانی منطق سوخت رس

ــبت  ــه مناس ــت: ب ــار داش ــزدی اظه ــه دانش ی فاطم
ثبــت جهانــی شــهر یــزد و معرفــی ظرفیت هــای 
ایــن اســتان، شــب فرهنگــی یــزد بــه مــدت دو روز 

ــد شــد. ــزار خواه ــران برگ ــالد ته ــرج می در ب
ــگاه  ــب نمایش ــه در قال ــن برنام ــرد: ای ــوان ک  وی عن
و شــب فرهنگــی یــزد در تاریــخ 14 و 1۵ شــهریورماه 

ســال جــاری برگــزار می شــود.
و  دســتی  صنایــع  فرهنگــی،  میــراث  کل  مدیــر 
گردشــگری اســتان یــزد، هــدف از اجــرای ایــن 
برنامــه را معرفــی یــزد، تشــویق ســرمایه گذاران 
از فرصت هــای ســرمایه گذاری و  بــرای اســتفاده 

ایجــاد بســترهای اقتصــادی اعــالم کــرد.
موضــوع  تالشــیم  در  کــرد:  بیــان  دانش یــزدی 

ــه  ــن شــهر ب ــزد و معرفــی ای ــی شــدن شــهر ی جهان
همــه مــردم ایــران و آشــنایی آن هــا بــا ایــن رویــداد 

ــم. ــرار دهی ــود ق ــتورکار خ ــی را دس بین الملل
وی افــزود: معرفــی بافــت تاریخــی یــزد را بــا ارائــه 
پرونــده ثبــت جهانــی یــزد در قالــب کلیپ و بروشــور 
انجــام خواهنــد داد و دســتاوردها و ظرفیت هــای 

ایــن بافــت نیــز معرفــی خواهــد شــد.
بیــان کــرد: برگــزاری کارگاه تولیــد  دانش یــزدی 
نمایشــگاه ســوغات   و فــروش صنایــع دســتی، 
و معرفــی فرهنــگ دارالعبــاده در گــذر تاریــخ و چــاپ 
ــر  ــی از دیگ ــت جهان ــود ثب ــر یادب ــی از تمب و رونمای
برنامه هایــی اســت کــه در شــب فرهنگــی اجــرا 

می شــود.

ــاره  ــان درب ــتان اصفه ــاف اس ــر اصن ــارت ب ــی و نظ ــر بازرس مدی
ــاق کاال  ــث قاچ ــاف در بح ــی اصن ــای بازرس ــن فعالیت ه آخری
واحد هــای  در  انجام شــده  بررســی های  بــا  داشــت:  اظهــار 
ــه کســبه شــاغل در ســطح  ــن نتیجــه رســیدیم ک ــه ای ــی ب صنف
ــوزش  ــدم آم ــا ع ــب خطاه ــت اغل ــتند و عل ــف نیس ــهر متخل ش
اســت. جــواد محمــدی فشــارکی تصریــح کــرد: در ایــن راه کمیتــه 
آمــوزش و پیشــگیری تشــکیل شــد کــه در آن بازرســان بــه 
ــات،  ــا مشــاهده تخلف ــرده و ب ــه ک ــی مراجع ــای صنف مجموعه ه
ــک  ــه ی ــده و فرج ــوزش داده ش ــبه آم ــه کس ــای الزم ب راهکاره

ــود. ــا داده می ش ــه آن ه ــف ب ــع تخل ــرای رف ــه ای ب هفت
مدیــر بازرســی و نظــارت بــر اصنــاف اســتان اصفهــان ادامــه داد: 
پــس از فرجــه یــک هفتــه ای در صــورت تکــرار تخلــف، پرونــده 
ــه 4۵ درصــد نســبت  بررســی می شــود. در ســال 9۵، نزدیــک ب

بــه ســال 94 بازرســی ها افزایــش پیــدا کــرده کــه در ایــن راه 63 
ــرای  ــی ب ــر خوب ــده داشــته ایم کــه ایــن خب درصــد کاهــش پرون

مــردم و کســبه بــود.
وی بیــان کــرد: ایــن موضــوع در ســال جــاری حتــی در موضــوع 
کاالی قاچــاق نیــز ادامــه دارد و در صــورت مشــاهده، کاالی 
ــود  ــا وج ــود. ب ــط می ش ــت و ضب ــه ثب ــان لحظ ــاق در هم قاچ
شــرایط اقتصــادی در مرحلــه نخســت تذکــرات الزم و اخــذ 
تعهــدات انجــام می شــود و در صــورت تکــرار برخــورد الزم انجــام 
می گیــرد. فشــارکی گفــت: بــه عنــوان مثــال در مجموعــه صنایــع 
دســتی نزدیــک بــه ۵0 میلیــارد ریــال در واحدهــای صنفــی 
ــده  ــم پرون ــع  آوری و تنظی ــع دســتی قاچــاق جم ــای صنای کااله
شــده و ایــن در حالــی اســت کــه در ســال 9۵ بــه همیــن 

ــود. ــده ب ــاص داده ش ــرات خ ــی تذک ــای صنف واحده

استانها

استاندار چهارمحال و بختیاری:

کاهش مهاجرت از روستاها با ایجاد شغل محقق می شود
مدیر کل میراث فرهنگی استان یزد عنوان کرد:

طنین آوای یزد جهانی در پایتخت

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه چهارمحال و بختیاری مطرح کرد:

۹۰ هزار و ۲۴۷ ساعت کار بدون حادثه در شرکت نفت
مدیر بازرسی اصناف اصفهان:

صنایع دستی قاچاق در اصفهان جمع آوری شد

شهر زیرزمینی دامنه
شــهر دامنــه در طــول تاریــخ چندیــن بــار جابه جــا شــده 
ــن شــهر در دشــت  ــدا محــل تأســیس ای اســت. در ابت
ــدهللا و  ــزادگان عب ــار امام ــه در کن ــوده و در ادام ــز ب قهی
ــدود دو  ــه ح ــهر دامن ــی ش ــل فعل ــا مح ــه ت ــم ک ابراهی

ــت. ــده اس ــتقر ش ــه دارد، مس ــر فاصل کیلومت
دامنــه فعلــی از اواخــر دوره صفویــه و اوایــل دوره قاجــار 
شــکل گرفتــه و در دوره هــای مختلــف مــورد هجــوم قــرار 
گرفتــه اســت؛ بــه صورتــی کــه محمــود افغــان نیــز بــه 
ــرده  ــه آن وارد ک ــه و خســاراتی را ب ــن ســرزمین حمل ای

اســت. 
ــن شــهر و در  ــی در ای ــه زیرزمین ــا 1۵0 خان حــدود 100 ت
زیــر خانه هــای فعلــی وجــود دارد کــه تاکنــون 2۵ مــورد 
از ایــن خانه هــای زیرزمینــی کشــف شــده و یــک نمونــه 
پــس از آماده ســازی جهــت بازدیــد عمومــی بازگشــایی 
شــده اســت و در نــوروز 1394 بیــش از ۵000 بازدیدکننــده 
داشــته اســت. تعــدادی از ایــن خانه هــای زیرزمینــی از 

زیرزمیــن بــه هــم راه داشــته و تعــدادی نیــز بــه صــورت 
ــر شــده اند. ــه حف دو طبق

ــک داالن ورودی،  ــامل ی ــی ش ــای زیرزمین ــن خانه ه ای
ــداری  ــل نگه ــفند، مح ــداری گوس ــل نگه ــتی، مح هش
گاو، داالن ورود بــه حیــاط مرکــزی، حیــاط مرکــزی 
ــاه آب،  ــزی چ ــاط مرک ــت. در حی ــاق اس ــدادی ات و تع

ــود دارد. ــاز وج ــکوی نم ــوض آب و س ح
شــهر دامنــه بــا توجــه بــه دشــت حاصلخیــز و کم نظیــر 
ــه  ــاد ب ــی زی ــفره های آب  زیرزمین ــن س ــز و همچنی قهی
ــل  ــان تبدی یکــی از قطب هــای کشــاورزی اســتان اصفه

شــده اســت. 
ــد  ــاال تولی ــت ب ــه در حجــم و کیفی ــه ک محصــوالت دامن
شــده بــه تمــام مناطــق کشــور صــادر می شــوند. پیشــه 
ــوده  ــاورزی ب ــالیان دور کش ــه از س ــردم دامن ــتر م  بیش
و قدمــت کشــاورزی در ایــن شــهر هم پایــه قدمــت 

ــت. ــهر اس ــود ش خ
ــا  ــته ت ــای گذش ــه از زمان ه ــتی ک ــع دس ــه صنای از جمل
بــه امــروز در ایــن شــهر رایــج بــوده، قالی بافــی اســت.

#دیدنی_ها

روزنه
رتبه پنجم کنکور تجربی:

آرزو داشتم در رشته پزشکی 
دانشگاه تهران قبول شوم

ــت خــود  ــز موفقی ــی در تشــریح رم محســن نیکوی
ــور  ــم در کنک ــه بتوان ــرای اینک ــت: ب ــور گف در کنک
موفــق شــوم در طــول ســال تحصیلــی بیــن شــش 
تــا هفــت ســاعت و در روزهایــی کــه تعطیــل بــودم 

ــدم. ــاعت درس می خوان ــا 12 س ــن 10 ت بی

وی افــزود: مــن در طــول زمانــی کــه بــرای کنکــور 
هدفمنــد  و  محــدود  خیلــی  می خوانــدم،  درس 
ــرکت  ــات ش ــک و ادبی ــور فیزی ــای کنک در کالس ه
ــم؛  ــش رفت ــه مدرســه پی ــا برنام ــردم و بیشــتر ب ک
ــا جدیــت  چــرا کــه معتقــدم اگــر کاری شــروع و ب
ــد  ــه بع ــه ب ــک مرحل ــود، از ی ــری ش ــام پیگی تم

آســان می شــود.
ــن  ــه م ــتن ب ــدف داش ــه ه ــر اینک ــد ب ــا تأکی وی ب
انگیــزه مــی داد و وقتــی بــه هدفــم فکــر می کــردم 
باعــث می شــد بــرای رســیدن بــه آن زحمــت بکشــم 
و درس بخوانــم، اذعــان کــرد: حتــی بــه بهتــر از رتبــه 
ــن  ــی خواســت خــدا ای ــردم؛ ول ــر می ک ــم فک ۵ ه
ــی  ــیار راض ــم و االن بس ــه ۵ برس ــه رتب ــه ب ــود ک ب

هســتم.
نیکویــی بــا بیــان اینکــه از وقتــی برنامه ریــزی 
قبولــی  آرزوی  بــودم،  کــرده  شــروع  را  خــود 
در رشــته پزشــکی دانشــگاه تهــران را داشــتم، 
خاطرنشــان کــرد: از همــه مهم تــر آنچــه بــه انســان 
ــودن  ــر ب ــر و ناظ ــه حاض ــان ب ــد ایم ــک می کن کم
خداونــد بــر ماســت و اینکــه خداونــد مــا را دوســت 
بهتــر شــدنمان کمــک می کنــد و  بــرای  و  دارد 
ــه  ــن درج ــه باالتری ــان ب ــد انس ــد می خواه خداون
ــن  ــه م ــوع ب ــن موض ــه ای ــردن ب ــر ک ــد و فک برس

داد. اعتمادبه نفــس 
ــی  ــرد: یک ــد ک ــری تاکی ــور سراس ــر کنک ــه برت رتب
ــا زمــان درس  ــاط ب ــی کــه در ارتب دیگــر از موضوعات
ــن  ــه م ــود ک ــن ب ــود داشــت، ای ــن وج ــدن م خوان
ــرده  ــپری نک ــی س ــبکه های اجتماع ــم را در ش وقت
و از موبایــل فقــط بــرای فعالیت هــای ضــروری 
ــبکه های  ــه ش ــه  ای ک ــه گون ــردم؛ ب ــتفاده می ک اس
ــک  ــدود ی ــه ح ــک مرتب ــه ی ــی را دو هفت اجتماع

ســاعت بررســی می کــردم.
ــش از  ــش را بی ــه موفقیت ــه اینک ــاره ب ــا اش  وی ب
ــت،  ــون اس ــرادرش مدی ــادر و ب ــدر و م ــه پ ــه ب هم
ــه در  ــش از هم ــادر بی ــدر و م ــرد: پ ــان ک خاطرنش
ایــن موفقیــت نقــش دارنــد و بایــد آرامــش روانــی 
بــرای دانش آمــوز ایجــاد کننــد و خــدا را شــکر پــدر 
و مــادر مــن ایــن جــو و فضــا را بــه بهتریــن شــکل 

ــد. ــا فراهــم آوردن ــزل م ممکــن در من

مدیر کمیته امداد عنبرآباد:
 ۱20 خانوار تحت حمایت 

فاقد مسکن هستند
بــه گــزارش کیمیــای وطــن بــه نقــل از ســایت 
ــا اشــاره بــه  خبــری کمیتــه امــداد، علــی رئیســی ب
ــان  ــرای مددجوی ــب ب ــکن مناس ــن مس ــه تامی اینک
یکــی از رویکردهــای مهــم ایــن نهــاد اســت، گفــت: 
مســکن و ســرپناه مناســب از جملــه مهم تریــن 
مســائل زندگــی انسان هاســت کــه تــالش می کنیــم 
مقاوم ســازی  و  بهســازی  خریــد،  ســاخت،  بــا 
در حــوزه  موثــری  اقدمــات  منــازل مددجویــان 

ــم. ــام دهی ــان انج ــکن آن مس
ــان  ــون توم ــش از 92 میلی ــه بی ــان اینک ــا بی وی ب
ــکن  ــوزه مس ــه ح ــال ب ــه امس ــار ماه ــار در چه اعتب
ــه  ــاد اختصــاص یافت ــان شهرســتان عنبرآب مددجوی
ــار  ــزان اعتب ــن می ــص ای ــا تخصی ــزود: ب ــت، اف اس
4۵ واحــد مســکن مددجویــان تعمیــر شــده و 
ــه  یــک واحــد مســکن مددجویــی نیــز ســاخته و ب

ــت. ــده اس ــل داده ش ــو تحوی مددج
ــداد  ــاد تع ــتان عنبرآب ــداد شهرس ــه ام ــر کمیت مدی
خانــوار تحــت حمایــت کمیتــه امــداد شهرســتان را 4 
هــزار و 378 خانــوار عنــوان کــرد و گفــت: 120 خانــوار 
از ایــن تعــداد خانــوار تحــت حمایــت فاقــد مســکن 
هســتند کــه از ایــن تعــداد خانــوار، 4۵ خانــوار 
ســاکن شــهر و بقیــه در روســتاها ســاکن هســتند.

وی ادامــه داد: پیش بینــی می شــود امســال 10 
تــا 1۵ واحــد مســکن مددجویــی در شهرســتان 
ــد مســکن  ــان فاق ــه مددجوی ــاد ســاخته و ب عنبرآب
ایــن شهرســتان تحویــل داده شــود. 214 واحــد 
 790 حــدود  اعتبــاری  بــا  مددجویــی  مســکن 
میلیــون تومــان در ســال 9۵ ســاخت و تعمیــر و بــه 
ــت. ــده اس ــل داده ش ــادی تحوی ــان عنبرآب مددجوی

ــان،  ــکن مددجوی ــازی مس ــر و بازس ــی تعمی رئیس
وام  پرداخــت  بهداشــتی،  ســرویس  ســاخت 
ســاکن  مددجویــان  منــازل  بهســازی  مســکن، 
روســتا و مناطــق محــروم را از دیگــر اقدامــات ایــن 
ــرای  ــن ســرپناه ب ــزود: تامی ــرد و اف ــوان ک ــاد عن نه
مددجویــان، یکــی از اولویت هــای مهــم کمیتــه 

ــت. ــتان اس ــداد اس ام
ــا هــدف کمــک  ــا بیــان اینکــه طــرح رضــوان ب وی ب
بــه تامیــن مســکن مددجویــان تحــت حمایــت اجــرا 
ــا مشــارکت در  می شــود، گفــت: خیــران می تواننــد ب
ایــن طــرح کمیتــه امــداد را در ســاخت مســکن بــرای 

مددجویــان و محرومــان یــاری کننــد.
ــا اشــاره  ــاد ب ــر کمیتــه امــداد شهرســتان عنبرآب مدی
بــه اینکــه ارتقــای ســطح کیفــی ســاختمان ها، 
رعایــت اصــول فنــی، تهیــه نقشــه مناســب و نظــارت 
ــی از  ــازل مددجوی ــاخت من ــل س ــر مراح ــق ب دقی
جملــه مــواردی اســت کــه بــا دقــت اجــرا می شــود، 
ــرای  ــکن ب ــاخت مس ــرپناه و س ــاد س ــزود: ایج اف
مددجویــان یکــی از مهم تریــن دغدغه هــای ایــن 
نهــاد اســت تــا خانواده هــای فاقــد مســکن مناســب 
ــوند. ــد ش ــاوم بهره من ــتحکم و مق ــرپناهی مس از س

فرمانــده  بنی اســدی فر،  رضــا  ســردار 
ــار داشــت: در  ــان، اظه ــی اســتان کرم انتظام
ــن  ــاری 41 ت ــال ج ــت س ــاه  نخس ــار م  چه
و 16۵ کیلوگــرم انــواع مــواد مخــدر در ســطح 
اســتان کرمــان کشــف شــده کــه نســبت بــه 
مــدت مشــابه ســال گذشــته 2۵ درصــد رشــد 
داشــته اســت و 19 بانــد مــواد مخــدر منهــدم 

شــد و هفــت شــرور حــذف شــدند.
ــاری  ــال ج ــدای س ــرد: از ابت ــح ک وی تصری
ــده 62  ــراد دستگیرش ــوع اف ــون از مجم تاکن
درصــد مربــوط بــه اتبــاع خارجــی و 38 

ــتند. ــی هس ــاع ایران ــد اتب درص
انتظامــی اســتان کرمــان بیــان  فرمانــده 
کــرد: از مجمــوع افــراد دستگیرشــده 83 
 68 بی ســواد،  درصــد   32 بیــکار،  درصــد 
ــتند  ــم هس ــر از دیپل ــم و پایین ت ــد دیپل درص

و دســتگیری افــراد بــا تحصیــالت عالیــه 
ــاری  ــال ج ــت س ــاه نخس ــار م ــن چه در ای

نداشــته ایم.
ــوزه  ــرد: در ح ــوان ک ــدی فر عن ــردار بنی اس س
جرائــم فضــای مجــازی در چهــار ماه نخســت 
ســال جــاری 34 درصــد رشــد  تشــکیل 
پرونــده نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل 
داشــته و بیــش از 96 درصــد ایــن پرونده هــا 

منجــر بــه کشــف شــده اســت.
ــم  ــزان وقــوع جرائ  وی گفــت: بیشــترین می
ســایبری بــر اســاس میــزان وقــوع برداشــت 
غیرمجــاز اینترنتــی مزاحمت هــای اینترنتــی، 
ــت  ــک حیثی ــی، هت ــای اینترنت کالهبرداری ه

و نشــر اکاذیــب در ســال جــاری بــوده اســت.
ســردار بنی اســدی فر بــه اقدامــات اجتماعــی 
ــزود: در  ــرد و اف و فرهنگــی پلیــس اشــاره ک
چهــار مــاه نخســت ســال جــاری ۵00 جلســه  
از  پیشــگیری  و  آمــوزش  موضوعــات  بــا 
ــدارس، ادارات،  ــی  در م ــیب های اجتماع آس

ــم.  ــزار کردی ــاف برگ مســاجد و اصن
وی عنــوان  کــرد: 2 هــزار و ۵00 مشــاوره 
فــردی در مرکــز مشــاوره پلیــس ارائــه شــده 
ــای   ــع قض ــای مراج ــدی پرونده ه و 63 درص

ــح و ســازش شــده اســت. ــه صل منجــر ب
ــن  ــرد: مهم تری ــوان ک ســردار بنی اســدی فر عن
ــطح کالن  ــرقت در س ــرم و س ــروز ج ــل ب عل

ــاد،  ــورم، اعتی ــام مشــکالت اقتصــادی، ت و ع
طبقاتــی،  شــکاف  بی عدالتــی،  احســاس 
احســاس محرومیــت و ســطح پاییــن کیفیت 

ــت.  ــوزش اس آم
ــا اشــاره  ــده انتظامــی اســتان کرمــان ب فرمان
ــه اینکــه بیشــترین متوفیــان در تصادفــات  ب
ــه  ــت، ادام ــد اس ــودروی پرای ــه خ ــوط ب مرب
داد: در چهــار مــاه نخســت ســال جــاری، 74 
درصــد افزایــش کشــف خودرو هــای ســرقتی 

ــته ایم.  ــان داش ــتان کرم ــطح اس در س
وی بــا اشــاره بــه اینکــه  بیــش از 80 درصــد 
بــه غفلــت  ســرقت های خــودرو مربــوط 
صاحبــان خودروســت، عنــوان کرد: بیشــترین 
مربــوط  خودرو هــا  ســرقت  وقــوع  آمــار 
بــه خیابان هــای منتهــی بــه مجتمع هــا، 

پارک هاســت. و  پاســاژهای تجــاری 

فرمانده انتظامی استان کرمان:

۴۱ تن مواد مخدر در کرمان کشف شد

،،
نخبــگان  ظرفیــت  از  اســت  الزم 
در  مناســب  راهــکار  ارائــه  بــرای 
اقدامــات  ایــن  بــا  مقابلــه  زمینــه 
ضدفرهنگــی و ضددینــی دشــمنان 

شــود اســتفاده 



شــاهرخ رامیــن، چشم پزشــک، درخصــوص علــت ایجــاد گل مــژه 
بــر روی پلــک چشــم گفــت: ایــن موضــوع می توانــد بــه دالیــل 
ــر  ــا تغیی ــه( ی ــای زمینه ای)رزاس ــون بیماری ه ــی همچ مختلف

شــرایط زندگــی باشــد. 
وی افــزود: حــدود 40 غــده چربــی بــر روی پلــک بــاال و 40 غــده 
چربــی بــر روی پلــک پایینــی قــرار دارد کــه وظیفــه آن هــا ایــن 
اســت کــه بــا هــر پلــک زدن الیــه چربــی را روی ســطح چشــم 

قــرار دهنــد و باعــث شــادابی و رطوبــت چشــم شــوند.
ایــن چشم پزشــک اضافــه کــرد: بــا تغییــر رفتــار مثــا بــا 
بی خوابــی و افزایــش اســترس یــا در مواقعــی بــا افزایــش 
مصــرف غذاهــای گــرم )همچــون گــردو، عســل، فلفــل، زنجبیــل و 
ادویــه دارچیــن( ترشــحات چربــی و روان، غلیــظ شــده و ســبب 
ــه  ــوند و درنتیج ــی می ش ــی چرب ــذ خروج ــدن مناف ــته ش بس

ــوند. ــک می ش ــطح پل ــر روی س ــژه ب ــاد گل م ــث ایج باع
رامیــن افــزود: گاهــی اوقــات ایــن توده هــا پــاره شــده و 
محتویــات آن بــه داخــل بافــت چشــم می ریــزد و ســبب ایجــاد 
ــن  ــری از ای ــرای جلوگی ــن راه ب ــی می شــوند. بهتری ــت التهاب باف
موضــوع دور کــردن اســترس از زندگــی و داشــتن خــواب منظــم 

ــت.  ــب اس ــی مناس ــم غذای و رژی
ــز  ــم را قرم ــد چش ــی می توان ــه بی خواب ــور ک ــت: همان ط وی گف
کنــد، گل مــژه نیــز بــه بــه دنبــال اســترس یــا بی خوابــی ایجــاد 
و ســپس بــا رعایــت ســبک زندگــی صحیــح برطــرف می شــود. 
ایــن چشم پزشــک درخصــوص راه درمــان ایــن گل مژه هــا گفــت:  
ــا آن  بایــد پنبــه را بــه آب گــرم آغشــته و ســپس لبــه پلــک را ب
تمیــز کنیــد و بعــد چشــم را بــا شــامپوبچه شست وشــو دهیــد تــا 

محتویــات ایــن گل مــژه خــارج شــود. فــارس

ــدو،  ــی تون ــارد اوک ــا لئون ــدار ب ــی در دی ــن ضیائ ــید امیرمحس س
ــاره  ــا اش ــو، ب ــه کنگ ــور خارج ــاون ام ــت وزیر و مع ــاون نخس مع
بــه فعالیت هــای متنــوع هــال احمــر ایــران در حوزه هــای 
امــداد و نجــات، جوانــان، داوطلبــان و توانبخشــی اظهــار کــرد: 60 
ــگاه امــداد   هــزار امدادگــر هــال احمــر در بیــش از یک هــزار پای
و نجــات فعــال هســتند و بــا توجــه بــه شــمار وقــوع حــوادث و 
ســوانح طبیعــی و غیرطبیعــی در کشــور، مســئولیت اصلــی هــال 

احمــر ایــران، نجــات جــان انسان هاســت.
ــان اینکــه بیــش از  ــا بی ــران ب رئیــس جمعیــت هــال احمــر ای
ــاوگان  یک هــزار آمبوالنــس و خودروهــای تخصصــی و بالگــرد، ن
ــزود:  ــد، اف ــکیل می ده ــر را تش ــال  احم ــتیکی ه ــداد و لجس ام
هــال  احمــر ایــران، بزرگ تریــن شــبکه ارائــه خدمــات توانبخشــی 
ــه  ــز و ارائ ــای همودیالی ــده دارد و در بخش ه ــر عه ــور را ب در کش

ــه  ــت ک ــال اس ــز فع ــی نی ــی درمان ــی و تخصص ــات عموم خدم
ــه می شــود. ــدان ارائ ــه نیازمن ــات ب ــن خدم ــده ای عم

وی در ادامــه بــه فعالیت هــای جوانــان و داوطلبــان هــال احمــر 
ــن  ــی، مهم تری ــوزش همگان ــزود: آم ــرد و اف ــز اشــاره ک ــران نی ای
مســئولیت هــال احمــر اســت و جمعیــت بــا آموزش هــای 
ــد.  ــاده می کن ــوادث آم ــوانح و ح ــر س ــردم را در براب ــی، م همگان
ــن دانشــگاه هــال احمــر 30 هــزار دانشــجو دارد کــه در  همچنی
رشــته های مختلــف و مرتبــط بــا خدمــات هــال احمــر تحصیــل 

می کننــد. 
ضیایــی گفــت: گســترش فعالیت هــای درمانــی هــال احمــر ایــران 
در کنگــو از طریــق ارســال داروهــای هــال احمــر ایــران، راه انــدازی 
مرکــز همودیالیــز در کنگــو و همچنیــن اجــرای پروژه هــای 

ــت. مهــر ــر اس ــی، امکان پذی ــتی و آموزش ــترک بهداش مش

شاهرخ رامین، چشم پزشک، مطرح کرد:

»استرس و بی خوابی«، عامل ایجاد گل مژه چشم
رئیس جمعیت هالل احمر:

ایران بیش از ۶۰ هزار امدادگر دارد

 پاک سازی بدن با 
مسهل ها و ملین ها

یکــی از راه هــای دفــع ســموم از بــدن »پاک ســازی های 
مزاجــی« اســت؛ پاک ســازی ها را بــه  عبــارت دیگــر بــه 
اســتفراغات هــم اطــاق می کننــد کــه بــه  معنــای خارج 

کــردن ســموم و اخــاط نامناســب از بــدن اســت.
اســتفراغ فقــط بــه  معنــای بــاال آوردن از راه معــده 
ــن  ــتفراغ ای ــای اس ــی از مصداق ه ــه  یک ــت، بلک نیس
ــد؛  ــتفراغ می گوین ــد را اس ــع فاس ــوع دف ــر ن ــت؛ ه اس
مثــا پاک کننــده خــون؛ خون گیــری بــه 3روش فصــد، 
حجامــت و زالودرمانــی اســت. پاک کننــده دســتگاه 
ــده اندام هــا  گــوارش، اســهال و قــی آور اســت. پاک کنن
و پوســت، عرق آورهــا و آب زن هایــی ماننــد ســدر، مــورد، 
حنــا و ســرکه اســت کــه در حمــام بــرای شســتن بــدن 

ــون اســتفاده شــود. ــه  جــای شــامپو و صاب ب
پــاک  اول  هضــم  در  را  دســتگاه گــوارش  مســهل، 
ــد.  ــه جمجمــه و مغــز را پاک ســازی می کن ــد؛ انفی می کن

خون گیــری، آلودگــی اعضــا را از لحــاظ خــون و عــروق 
پاک ســازی  را  روده هــا  حقنــه،  و  می ســازد  پــاک 

. می کنــد
البتــه روزه مــاه مبــارک رمضــان یکی از پاک ســازی های 
ــق و کل نگــر وارد  ــدن اســت کــه بســیار دقی ــاوت ب متف
ــترها و  ــدن را از بس ــود و ب ــازی می ش ــه پاک س صحن

ــد. ــاک می کن ــاری زا پ ــل بیم عوام
 مسهل ها چه هستند؟

اهمیــت مســهل ها در طــب قدیــم آن چنــان بــود کــه هــر 
حکیمــی بــه بیمــار می گفــت »اول بــرو و مســهل بخــور، 
بعــد نــزد مــن بیــا«؛ یعنــی بــرای هــر درمــان و حتــی 
بــرای حجامــت کــردن هــم توصیــه می کردنــد کــه »اول 
مســهل یعنــی پاک ســازی را انجــام بــده، آنــگاه درمــان 

را شــروع کــن.«
وارد  اســت  بهتــر  مســهل ها  از  اســتفاده  قوانیــن 
خانواده هــا شــود؛ یعنــی خانواده هــا بایــد آمــوزش 
ببیننــد کــه چــه مواقعــی از داروی مســهل بــرای 
پیشــگیری از بیماری هــا اســتفاده کننــد؛ مثــا هنگامــی 

ــد  ــدن را احســاس می کنن ــر ب ــه ســنگینی و فشــار ب ک
ــود را  ــهل خ ــا مس ــد ب ــود، بای ــم می ش ــت حاک و یبوس

ــد. ــاک کنن پ
ــه  تنهایــی  ــار مســهل ها توجــه داشــته باشــید اگــر ب کن
ــده( مصــرف  ــدون منضــج )پزن ــی ب ــه  مــدت طوالن و ب
شــوند، ممکــن اســت عوارضــی داشــته باشــند و باعــث 
ــه  جــای اخــاط  خــروج بیــش از حــد اخــاط رقیــق ب

غلیــظ شــوند.
ــیله  ــه  وس ــع ب ــاده دف ــظ را آم ــاط غلی ــا اخ منضج ه
اخــاط  نــوع  اســاس  بــر  و  می کنــد  مســهل ها 
غیر طبیعــی بــا مســهل ها هماهنــگ می شــوند تــا 
ــد؛  ــارج کنن ــار خ ــدن بیم ــاری زا را از ب ــای بیم آلودگی ه
ــرا و مســهل بلغــم  پــس مســهل ســودا و مســهل صف
ــهل ها از  ــود. مس ــز می ش ــج تجوی ــا منض ــگ ب هماهن
ــوده و اخاطــی ر اکــه توســط منضــج  ــر ب ملیــن قوی ت
ــه  ــی اســت ک ــد؛ بدیه ــرون می ران ــه بی ــا شــده اند، ب ره
دفــع توســط مســهل ممکــن اســت کمــی بــا دل پیچــه 

ــت. تســنیم ــی اس ــه طبیع ــد، ک ــراه باش هم

در  خانواده هــا  اعضــای  بیــن  ارتبــاط  و  نشــاط 
پیشــگیری از انــواع مشــکات روحــی و روانــی 

افــراد و درمــان آن هــا بســیار مؤثــر اســت. 
ــای  ــکاری، هزینه ه ــر بی ــکاتی نظی ــفانه مش متاس
بســیار ســنگین زندگــی، نارضایتی هــای شــغلی، 
ــای  ــگ و درگیری ه ــی، جن ــای اجتماع بی عدالتی ه
منطقــه ای و بعضــی حــوادث غیرمترقبــه دیگــر 
فرصــت شــادمانی و نشــاط را از مــردم جامعــه 
ــه  ــز در جامع ــادی آور نی ــبت های ش ــه و مناس گرفت
مــا بســیار انــدک اســت. در این بــاره بــا دکتــر 
طاهــره محمــدی، روان شــناس، گفت وگــوی کوتاهــی 

ــتیم: داش
 نقش مدرنیته شدن را در افزایش یا 

کاهش شادی افراد آن جامعه چگونه 

ارزیابی می کنید؟
ــع  ــی از معضــات و مشــکات جوام ــدی: یک محم
بیماری هــای  و  اختــاالت  شــیوع  امــروزی 
روانــی نظیــر افســردگی، اســترس و اضطــراب 
ــی همیشــه در  اســت. اگرچــه ایــن مشــکات روان
ــور  ــه ط ــا ب ــت، ام ــود داش ــری وج ــات بش اجتماع
ــینی  ــمت ماش ــه س ــه ب ــدازه جامع ــر ان ــن ه  یقی
ارتباطــات  و صنعتــی شــدن پیــش مــی رود و 
جمعــی افــراد تحــت تاثیــر ایــن تحــوالت بــه 
اصطــاح مدرنتیــه قــرار می گیــرد، بیماری هــای 
شــیوع  گذشــته  بــا  مقایســه  در  نیــز  روانــی 
ــی  ــته عوامل ــه در گذش ــرا ک ــد؛ چ ــتری می یاب بیش
وارد  فشــار  انســان  عصبــی  سیســتم  بــر  کــه 
ــکار  ــانی اف ــامانی و پریش ــب نابس ــی آورد و موج م

و عواطــف آن هــا می شــد، ماننــد عصــر حاضــر 
ــال  ــه دنب ــواره ب ــراد هم ــن اف ــت. بنابرای ــوده اس نب
 بهانه هایــی هســتند کــه از ایــن همــه اســترس 
و فشــار دور شــوند و مدتــی در آرامــش و آســایش 

فکــری زندگــی کننــد.
 اهمیت شادی افراد در خانواده چیست؟

ــع  ــا در جوام ــه خانواده ه ــوال دغدغ ــدی: معم محم
ــه  ــر هفت ــرای آخ ــه ب ــت ک ــن اس ــعه یافته ای توس
ــند.  ــته باش ــی داش ــزی تفریح ــه برنامه ری ــود چ خ
همــواره تفریــح و شــادمانی، یکــی از مهم تریــن 
برنامه هــای زندگــی خانواده هــای غربــی اســت؛ 
ــر  ــدازه درگی ــش از ان ــردم بی ــا م ــه م ــا در جامع ام
مســائل کان کشــور هســتند. البتــه زندگــی آن هــا 
بــه ایــن مباحــث وابســته اســت؛ بنابرایــن تفریــح 
ــاج زندگــی خاصــه شــده؛  ــد مایحت ــا در خری آن ه
امــا الزم اســت توجــه بــه اهمیــت تفریــح و شــادی 

جامعــه  خانواده هــای  برنامه ریزی هــای  در  هــم 
فرهنگ ســازی شــود.

 به نظر شما شادی افراد با موارد 
فرهنگی و دینی مردم ما مغایر است؟

ــر  ــی روان شناســی بیانگ ــات علم ــدی: مطالع محم
ــی  ــم در زندگ ــادی و غ ــه ش ــت ک ــه اس ــن نکت ای
ــراد  ــی و سیاســی اف ــی، اقتصــادی، فرهنگ اجتماع
آثــار بســیار مثبتــی دارد؛ بــه همیــن دلیــل بســیاری 
برنامه ریزی هــای  توســعه یافته  کشــورهای  از 
دقیــق و اساســی بــرای افزایــش شــادی همگانــی 
و فــردی در جامعــه خــود انجــام دادنــد؛ امــا 
ــم  ــوع مه ــن موض ــه ای ــا ب ــور م ــفانه در کش متاس
توجــه چندانــی نشــده و مــردم مــا از شــادی و لذت 
بــردن احســاس خوبــی ندارنــد و آموزش هــای الزم 
ــه  ــه داده نمی شــود و بســیاری ب ــن زمین ــز در ای نی
اشــتباه ایــن امــر را مغایــر بــا باورهــای فرهنگــی و 

دینــی جامعــه تلقــی می کننــد؛ در حالــی کــه ایــن 
امــر بــا فرهنــگ ملــی، ســنتی و همچنیــن باورهــای 
دینــی مــا مغایرتــی نــدارد و در توصیــه دینــی 

ــه شــده اســت. ــر توصی ــن ام ــه ای همــواره ب
 جامعه ما دارای امکانات شادی برای 

خانواده ها به اندازه کافی هست؟
ــراز  ــرای اب ــای الزم ب ــترها و بنیان ه ــدی: بس محم
ــی  ــی و همگان ــکل گروه ــه ش ــژه ب ــادمانی به وی ش
در جامعــه مــا نیســت و عــاوه بــر ایــن نیــز 
ــرای  ــری ب ــده کمت ــناخته  و تعریف ش ــیوه های ش ش
شــادمانی های همگانــی در کشــور وجــود دارد. این در 
حالــی اســت کــه شــاد بــودن یکــی از شــاخصه های 
زندگــی مطلــوب در هــر گــروه و جامعــه ای به شــمار 
مــی رود و بــه عبــارت دیگــر هــر انــدازه مردم شــادتر 
باشــند، تــوان بیشــتری بــرای تــاش و حرکــت بــه 

ســمت توســعه دارنــد. ویکــی روان

#طب_سنتی
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اهمیت شادی خانواده ها در ایران

تازههایپزشکی

 مصرف گردو موجب 
کاهش اشتها می شود

ــتفاده از  ــا اس ــس ب ــث داکون ــکی ب ــز پزش ــان مرک محقق
روش تصویربــرداری »رزونانــس مغناطیســی عملکــردی« 
بــه بررســی ایــن مســئله پرداختنــد کــه آیــا مصــرف 
کوتاه مــدت گــردو می توانــد کنتــرل عصبــی اشــتها را 

ــد. ــش ده کاه
ــا  ــردو ی ــدت ۵ روز گ ــه م ــار ب ــه ۱0 بیم ــه ب ــن مطالع در ای
ــا اســتفاده از مقیاس هــای  دارونمــا داده شــد. محققــان ب
آنالــوگ بصــری دریافتنــد مصــرف گــردو بــا کاهــش حــس 
ــا مصــرف  ــن ب ــط اســت. همچنی گرســنگی و اشــتها مرتب
گــردو فعالیــت اینســوال راســت در برابــر نشــانه های غذایــی 

ــد. ــش می یاب ــوب افزای بســیار مطل
بــه گفتــه محققــان ایــن یافته هــا از نقــش اینســوال 
ــا  ــراه ب ــذا هم ــاب غ ــناختی در انتخ ــرل ش ــود کنت در بهب
ــن  ــد؛ از ای ــت می کن ــی حمای ــم غذای ــردو در رژی ــل گ مکم
رو افزایــش فعالیــت اینســوال ممکــن اســت نشــان دهنده 
افزایــش کنتــرل مهارکننده هــا نســبت بــه نشــانه های 
غذایــی مطلــوب باشــد و در عــوض منجــر بــه مصــرف کمتر 
غذاهــای بــا کالــری یــا چربــی زیــاد شــود. بدیــن ترتیــب 

ــود.  ــم ب ــی خواهی ــای متابولیک ــود پارامتره شــاهد بهب
ــر  ــا تاثی ــد ب ــردو می توان ــرف گ ــان مص ــه محقق ــه گفت ب
بــر میــزان اینســوال موجــب تغییــر مصــرف غــذا در 
ــه  ــز در زمین ــوالی مغ ــود. اینس ــاق ش ــرکت کنندگان چ ش
آگاهــی و همچنیــن اعمــال متفــاوت و مرتبــط بــا هیجانات 

ــت دارد.  ــدن فعالی ــتازی ب ــم همئوس ــا تنظی ی
ــرل حرکــت، خودآگاهــی،  ــال شــامل ادراک، کنت ــن اعم ای
عملکــرد شــناختی و همچنیــن تجربــه بیــن فــردی 

هســتند. مهــر

 داروی بیماری کلیه 
موجب عفونت می شود

 پــس از آنکــه محققــان دریافتنــد بیمــاران مصرف کننــده 
داروی کورتیکواســتروئید موســوم بــه »متیــل پردنیزولون« 
ــدند،  ــده ای ش ــدی و نگران کنن ــی ج ــوارض جانب ــار ع دچ

ــد.  ــی را متوقــف کردن آزمایش هــای بالین
ــه و  ــر ذات الری ــاد نظی ــای ح ــوارد عفونت ه ــتر م در بیش
ــد در  ــگران دریافتن ــود. پژوهش ــده ب ــزارش ش ــت گ مننژی
ــن  ــده ای ــاران مصرف کنن ــد بیم ــدود ۱۵ درص ــوع ح مجم
دارو در طــول مــدت دو ســال پــس از مصــرف دارو مبتــا 
بــه ایــن مشــکات جــدی شــده بودنــد. در حالــی کــه تنهــا 
ــن  ــار چنی ــا دچ ــده دارونم ــاران مصرف کنن ــد بیم 3 درص

ــد. مشــکاتی شــده بودن
ایــن مطالعــه متمرکــز بــر بیمــاران مبتــا بــه نوعــی 
 A بیمــاری کلیــوی موســوم بــه نفروپاتــی ایمونوگلوبولیــن
 ،IgA ــد کــه ــروز می کن ــی ب ــود. ایــن بیمــاری زمان IgA( ب
ــده و  ــکیل ش ــا تش ــی در کلیه ه ــتم ایمن ــن سیس پروتئی

ــود. ــاب می ش ــه الته ــر ب منج
ــون و ســایر کورتیکواســتروئیدها موجــب  ــل پردنیزول متی
توقــف سیســتم ایمنــی شــده و التهــاب مرتبــط بــا 
ــکات را  ــایر مش ــروز و س ــم، آرت ــدید، آس ــای ش آلرژی ه

تســکین می دهنــد. شــهر خبــر

تغذیه

معجزات درمانی »نخود« 
بهتریــن  »نخــود«  مختلــف ،  حبوبــات  میــان  در 
محســوب  آن هــا  مقوی تریــن  و  مغذی تریــن  و 
می شــود کــه بــه شــکل های مختلفــی از جملــه 
و  نخــود  فافــل،  آبگوشــت،  دیــزی،  نخــودآب، 
کشــمش، آرد نخــود ســوخاری، مخلــوط بــا آش 
ــوان  ــاروری« می ت ــان ب ــورت »ن ــه  ص ــز ب ــته و نی رش

از آن بهــره بــرد.
ــه دارد  ــی ک ــذی فراوان ــواص مغ ــل خ ــه دلی ــود ب نخ
ــت بســیار  ــات دیگــر از درجــه اهمی ــه حبوب نســبت ب
زیــادی برخــوردار اســت کــه در ایــن مبحــث بــه 

مــواردی از آن اشــاره خواهیــم داشــت.
ــز از نظــر پزشــکی از مغــز  ــد و نی ــی داری اگــر کم خون
اســتخوان ضعیفــی برخورداریــد، بهتریــن غذایــی 
ــزی  ــد، دی ــل کنی ــع آن می ــرای رف ــد ب ــه می توانی ک
ــد  ــه و تاکی ــراوان اســت؛ توصی ــا نخــود ف آبگوشــت ب
می کنیــم در فصــل پاییــز و نیــز در مناطــق جغرافیایــی 
ــع ســرد و خشــک کوهســتانی دســت کم هــر  ــا طب ب
دو هفتــه یــک بــار دیــزی آبگوشــت بــا نخــود فــراوان 

میــل کنیــد.
ــزش  ــا ری ــان خشــک اســت ی ــر پوســت و موهایت اگ
ــک  ــان باری ــار موهایت ــه ت ــا اینک ــد ی ــو داری ــدید م ش
ــزی  ــی، دی ــنهاد غذای ــن پیش ــت، بهتری ــازک اس و ن
ــع  ــور رف ــه  منظ ــراوان اســت؛ ب ــا نخــود ف آبگوشــت ب
ــا  ایــن مشــکل تاکیــد می شــود دیــزی آبگوشــت را ب

ــد. ــل کنی ــه و می ــفند پخت ــه گوس دنب
ــی  ــکل نازای ــت و مش ــم اس ــپرم ها ک ــداد اس ــر تع اگ
و حتــی »آزواســپرمی« داریــد یــا اینکــه حرکــت 
اســپرم خیلــی ضعیــف و کنــد اســت، هفتــه ای ســه 
ــه  ــد؛ توصی ــل کنی ــراوان می ــاز ف ــا پی ــودآب ب روز نخ
می شــود در هــر بشــقاب نخــودآب یــک قاشــق 
ــد. ــل کنی ــه و می ــز اضاف ــون نی غذاخــوری روغــن زیت

اگــر می خواهیــد اشــتهایتان را بــا خــوردن غذاهــا  
ــک مشــت نخــود  ــه ی ــد، خــوردن روزان کاهــش دهی
ــوش  ــی را فرام ــده غذای ــر وع ــل از ه ــمش قب و کش
نکنیــد . ایــن ترکیــب عــاوه بــر اینکــه کاهنــده 
نیــز                                                                      انســان  عمــر  طــول  باالبرنــده  اشتهاســت، 

هســت.
ــان  ــران هم ــنتی ای ــب س ــد ط ــورد تایی ــاندویچ م س
ــون  ــا روغــن زیت ــه اگــر ب فافــل خانگــی اســت؛ البت
ــای  ــی جنبه ه ــد و تمام ــده باش ــرخ ش ــد  س ــا کنج ی
ــد؛  ــده باش ــت ش ــز رعای ــه آن نی ــوط ب ــتی مرب بهداش
ترجیحــا بــه جــای نــان باگــت از نــان بربــری کنجد دار 
اســتفاده کنیــد. در میــان حبوبــات ، نخــود از ســایرین 
درجــه  آن هاســت؛  پســت ترین  عــدس  و  بهتــر 
خون ســازی نخــود بــه مراتــب باالتــر از عــدس اســت؛ 
ــاره نحــوه  ــکات الزم درب ــا ایــن شــرط کــه تمامــی ن ب

ــد. ــده باش ــت ش ــن دو رعای ــوردن ای خ
ــی  ــر غذای ــت ه ــه و پخ ــرای تهی ــم ب ــه می کنی توصی
ترکیباتشــان  نخــود جــزو  به ویــژه غذاهایــی کــه 
ــتری  ــان بیش ــن و در مدت زم ــعله پایی ــا ش ــت ، ب اس
آن را بپزیــد و از پختــن آن در زودپــز جــدا خــودداری 

ــد. جــام جــم کنی

زیبایی

سفید کردن دندان ها با 
روش های طبیعی

دندان هــای زرد زیبایــی لبخنــد و چهــره  شــما را نابــود 
می کننــد. پــس بایــد بــه فکــر باشــید تــا بــا اســتفاده 
ــدان   ــردن دن ــفید ک ــی س ــر و طبیع ــای مؤث از روش ه
از شــر جــرم و لکه هــا بــر روی دندان هــا خــاص 

شــوید.
از  اســتفاده  ارزان  و  آســان  راه حل هــای  از  یکــی 
ــه عنــوان ســفیدکننده دنــدان  برخــی مــواد طبیعــی ب
اســت کــه بــا ترکیــب آن هــا می توانیــد در خانــه 
ــرای ســفید شــدن فــوری  ــی ب ــدان عال یــک خمیردن

بســازید. دندان هــا 
 خوردن کرفس و سیب

رشــته ای  ســلولز های  حــاوی  خوردنــی  دو  ایــن 
هســتند کــه ماننــد یــک مســواک طبیعــی می تواننــد 
بــه آرامــی و بــدون ضــرر، دندان هــا را تمیــز و ســفید 
ــی از  ــای ناش ــر رنگدانه ه ــا اث ــن خوردنی ه ــد. ای کنن
مــواد غذایــی را از روی دندان هــا پــاک می کننــد.

 پوست پرتقال و لیمو
پوســت پرتقــال و لیمــو جــزو ســفیدکننده های دنــدان 
ــدرت  ــه ق ــد ب ــتفاده نکنی ــا اس ــا از آن ه ــتند و ت هس
ســفیدکنندگی آن هــا پــی نخواهیــد بــرد. البته پوســت 
ــای  ــوه خاصیــت اســیدی دارد و روی مین ــن دو می ای
ــس از  ــل پ ــن دلی ــه همی ــذارد و ب ــر می گ ــدان اث دن
ــاده  ــک م ــا ی ــان را ب ــد دهانت ــا بای ــتفاده از آن ه اس

ــی بشــویید. ــه خوب ــن ب مطمئ
 هیدروژن پراکسید

و  بهتریــن شست وشــودهنده های دهــان  از  یکــی 
دنــدان هیــدروژن پراکســید اســت کــه بــوی بــد دهــان 
ــی  ــد باکتریای ــواص ض ــرد و دارای خ ــن می ب را از بی
ــید  ــدروژن پراکس ــا هی ــت ت ــی اس ــت. کاف ــز هس نی
ــرده  ــب ک ــا آب ترکی ــک ب ــه ی ــک ب ــبت ی ــه نس  را ب
ــان  ــه درون دهانت ــک دقیق ــدت ی ــه م ــت کم ب و دس

قرقــره کنیــد.
 جوش شیرین

ــوری  ــق غذاخ ــد 6 قاش ــور می توانی ــن منظ ــرای ای ب
جــوش  شــیرین را بــا نصــف قاشــق غذاخــوری 
نمــک، 4 قاشــق چای خــوری گلیســیرین و ۱۵ قطــره 
ــده  ــا دیگــر روغن هــای گیاهــی تازه کنن ــا ی روغــن نعن
بــازدم ترکیــب کنیــد. ایــن ترکیــب را بــه مقادیــر کــم 
ــفیدتر  ــان س ــد دندان هایت ــه می خواهی ــت ک ــر وق ه
شــوند، روی آن هــا بگذاریــد و بعــد از مدتــی دهانتــان 

را بشــویید.
 پوست موز

پوســت مــوز یــک ســفیدکننده مناســب بــرای دنــدان 
اســت. قســمت داخلــی پوســت یــک مــوز رســیده را 
روی دندان های تــان بمالیــد تــا بــراق و ســفید شــوند.

 توت فرنگی
از  افــراد  از  بســیاری  بدانیــد کــه  اســت  جالــب 
دندان هایشــان  ســفید کــردن  بــرای  توت فرنگــی 
ــار عــدد توت فرنگــی  ــوان چه ــد. می ت اســتفاده می کنن
را لــه کــرد و بــا ایــن ترکیــب جالــب مســواک                     

نیــوز ســامت  زد. 

خانواده
اصول اساسی در تربیت فرزند

 اصل بیست و سوم: قلب رحیم
کســى بــه بهشــت وارد خواهــد شــد کــه دلــش 
ــه دار،  ــد. دل عاطف ــته باش ــت داش ــر و محب مه

ــد. ــد بتپ ــراى فرزن ــى اســت کــه ب دل
 شــکى نیســت کــه پــدر و مادر نســبت بــه فرزند 
مهــر مــى ورزد و مهــر عالم تــاب نســبت بــه فرزند 
دارد؛ امــا ایــن مهــر و محبــت باید عیان و آشــکار 
ــان  ــا در زب ــتن، ام ــت داش ــه را دوس ــد. بچ  باش

و عمل نشان ندادن، مؤثر نیست.
ــه  ــى ک ــن حال ــا در عی ــا و مادره ــى پدره  بعض
ــه  ــا ب ــد، ام ــد دارن ــه فرزن ــر بســیار نســبت ب مه
ــه  ــرا همیش ــتند؛ زی ــمن هس ــا دش ــه بچه ه گفت
ــد  ــا کن ــان خط ــا فرزندش ــتند ت ــن هس  در کمی
و ایــن خطــا را بــه رخــش بکشــند و او را مامــت 

. کنند
از چیزهایــى کــه خیلــى بچه هــا را رنــج مى دهــد 
همیــن بدزبانــى پدرهــا و مادرهاســت. پــدر 
مــادر  و  مى کنــد  درشــت زبانى  و  تندزبانــى 
نفریــن و ایــن هــر دو باعــث مى شــود کــه بچــه 
ــد؛ در  ــا او دشــمنى دارن ــا ب ــه آن ه ــد ک ــر کن فک
حالــى کــه همیــن مــادرى کــه فرزنــدش را 
ــدازه ســر  ــه ان ــر خراشــى ب ــد، اگ ــن مى کن نفری
ــد، خــودش  ــدش بیفت ــر پوســت فرزن ســوزن ب
ــه  ــد، ب ــش مى زن ــه آب و آت ــع آن ب ــراى رف را ب
خطــر مى انــدازد و حاضــر اســت بــه هــر قیمتــى 

ــد. ــع کن ــه اش دف ــر را از بچ خط
مهــر  دارنــد کــه  انتظــار  و  بچه هــا دوســت 
و محبــت پــدر و مــادر را از زبــان خودشــان 
بشــنوند. خیلــى بــراى بچــه مهــم اســت کــه پدر 
یــا مــادرش بــه او بگویــد دوســتت دارم. خیلــى 
ــو  ــد کــه ت ــه او بگوین برایــش مهــم اســت کــه ب
همــه چیــز مایــى. خیلــى دوســت دارد کــه 
ــد  ــس کن ــنى لم ــت و روش ــا صراح ــه را ب عاطف
ــت و  ــاز اس ــم و سرنوشت س ــئله مه ــن مس و ای

ــرد. ــکار ک ــه آش ــه بچ ــه را ب ــر و عاطف ــد مه بای
بچــه دوســت دارد پــدر و مــادرش در غــم او 
غمگیــن و از شــادى او شــاد باشــند. ایــن نشــان 
از قلــب رحیــم آن هاســت.اگر بچــه مــا احســاس 
کــرد کــه مــا بــه واقــع او را دوســت داریــم، بدون 
هیــچ نگرانــى بــا مــا ارتبــاط برقــرار خواهــد کــرد 
و همــه مســائلش را چــه خــوب و چــه بــد، چــه 
ــد  ــان خواه ــا در می ــا م ــى ب ــه منف ــت و چ مثب
گذاشــت و فرصــت خوبــى را جهــت هدایــت 

خــود در اختیــار مــا قــرار خواهــد داد.
بیاییــد بیــش از پیــش بــا بچه هایمــان مهربــان 
باشــیم و از ســر صــدق و صفــا آن هــا را دوســت 
انتشــارات  تربیــت«،  »اصــول  کتــاب  بداریــم.از 

ــت ــای رحم هم

P.Sharifi@eskimia.ir
پروانه شریفیگروه سالمت

تغذیــه صحیــح و اســتفاده از الگوهــای غذایــی 
ــش  ــه نق ــت ک ــی اس ــه عوامل ــد از جمل مفی
مهمــی  در تأمین ســامت و رشــد کــودکان دارد؛ 
بــه طــوری کــه رعایــت اصــول آن در ســال  های 
ــد ســامتی آن هــا را در  ــه زندگــی می توان اولی

بزرگســالی تأمیــن کنــد.
اهمیــت پیــروی از الگــوی درســت تغذیــه بــه 
ــل  ــه کارشناســان آن را عام ــدازه ای اســت ک ان
و ســامت  فعالیــت  یادگیــری،  در  مهمــی  
در  امــا  روان کــودکان می داننــد؛  و  جســم 
و  تنقــات  رواج مصــرف  اخیــر  ســال های 
ــب  ــودکان موج ــان ک ــاده می ــای آم خوراکی ه
ــد،  ــش یاب ــا افزای ــی آن ه ــا چاق ــده نه تنه ش
ــد. ــر بیفت ــه خط ــز ب ــا نی ــه ســامتی آن ه بلک

مصــرف  معتقدنــد  تغذیــه  متخصصــان 
غذاهــای آمــاده و بــی ارزش، ســامتی کــودکان 
را مختــل کــرده و باعــث بــروز مشــکات 
درنتیجــه   می شــود؛  آن هــا  بــرای  زیــادی 
آگاهــی از اصــول تغذیــه کــودکان، یکــی از 
ضرورت  هــای اساســی بــرای خانواده هــای 

امــروزی اســت.
 رفاه کامل جسمی ، روانی و اجتماعی

دکتــر زهــرا عســگری، متخصــص تغذیــه، 
ــت  ــاره رعای ــا درب ــگار م ــا خبرن ــو ب در گفت وگ
ــی  ــرای داشــتن کودکان ــی کــه والدیــن ب اصول
ســالم رعایــت کننــد، اظهــار کــرد: بــر اســاس 

ــی ســامت  ــف ســازمان بهداشــت جهان تعری
عبــارت اســت از رفــاه کامــل جســمی ، روانــی 
ــاختن  ــی س ــان  ها توانای ــا انس ــی ت و اجتماع
و  اقتصــادی  نظــر  از  پربــار  زندگــی  یــک 

ــد. ــدا کنن ــی را پی اجتماع
ایــن متخصــص تغذیــه ادامــه داد: تغذیــه، 
ورزش، بیماری  هــای عفونــی و پیشــگیری هایی 
کــه بایــد انجــام شــود، رشــد و تکامــل، 
واکسیناســیون  و  بیماری هــا  از  پیشــگیری 
ــه  ــت ک ــی  اس ــیار مهم ــائل بس ــه مس از جمل
بایــد رعایــت شــود. شــاید اصلــی مهم تــر 
ــن  ــه ای ــد ک ــا نباش ــگیری از بیماری ه از پیش
مهــم بــا واکسیناســیون علیــه بیماری هــا بایــد 

ــود. ــرل ش کنت
وی افــزود: پیــش از اینکــه مــادر بــاردار شــود 
یــا زمانــی کــه بــاردار اســت، بایــد بــه غذایــی 
کــه می خــورد، توجــه داشــته باشــد. همچنیــن 
در دوران بــارداری هــم بایــد غذاهــای بــه 
خصوصــی بــرای او در نظــر گرفتــه شــود؛ چون 
خانمــی کــه بــاردار اســت بــرای یــک نفــر غــذا 
ــر غــذا مصــرف  ــرای دو نف نمی خــورد؛ بلکــه ب

می کنــد. 
دکتــر عســگری تاکیــد کــرد: چربی هایــی 
ــارداری مصــرف می کنــد  کــه مــادر در زمــان ب
ــر عملکــرد مغــز جنیــن تأثیرگــذار  ــد ب می توان
ــارداری و ســه ماهــه  باشــد. هفته هــای اول ب
ــتگاه  ــه دس ــت ک ــی اس ــی، زمان ــر حاملگ آخ
عصبــی جنیــن در حــال شــکل گرفتــن اســت 

و نقــش مهمــی  روی سیســتم اعصــاب و 
ــی،  ــگری، بیش فعال ــی، پرخاش ــرژی، بینای آل

ــون دارد. ــار خ ــت و فش عصبانی
 آغوز، گران ترین قطره در جهان است

ــیر  ــه ش ــاره ب ــا اش ــه ب ــص تغذی ــن متخص ای
ــود،  ــد می ش ــوزاد متول ــی ن ــت: وقت ــادر گف م
بایــد شــیر مــادر بخــورد. شــیر مــادر برای رشــد 
و تکامــل نــوزاد ضــروری اســت. یعنــی اولیــن 
دوز واکسیناســیون مربــوط بــه »آغــوز« اســت.

ــان اســت.  آغــوز، گران تریــن قطــره در جه
نــوزاد بایــد در لحظــات اول تولــد، شــیر مــادر 
ــگیری  ــوزاد پیش ــرگ ن ــن کار از م ــورد. ای بخ
و  تولــد  اول  ســاعات  در  تغذیــه  می کنــد. 
ــش  ــادر در ش ــیر م ــا ش ــاری ب ــه انحص تغذی
مــاه اول تولــد، می توانــد جــان بیــش از یــک 
میلیــون نــوزاد را حفــظ کنــد. آیــات مختلفــی 
هــم در قــرآن هســت کــه شــیر مــادر بهتریــن 

ــوزاد اســت. ــرای ن ــه ب تغذی
 مزایای شیر مادر

وی بــا بیــان تعــدادی از فوایــد بی شــمار شــیر 
مــادر گفــت: مزایــای شــیر مــادر آن قــدر زیــاد 
ــان  ــا بی ــه را در اینج ــوان هم ــه نمی ت ــت ک اس
کــرد؛ ولــی کاهــش عفونت هــای گوارشــی 
عفونت هــای  اســتفراغ،  و  اســهال  به ویــژه 
ویروســی،  عفونت هــای  تنفســی، کاهــش 
باکتریایــی و قارچــی از عوامــل مصــرف شــیر 

ــادر اســت.  م
ــد  ــیرخوار، رش ــوب ش ــل مطل ــن تکام همچنی

ــودکان،  ــوش ک ــش ه ــزی، افزای ــل مغ و تکام
کاهــش آلــرژی و آســم از جملــه آن هاســت. 
یکــی دیگــر از مزایــای مصــرف شــیر مــادر این 

ــی زود هضــم می شــود. ــه خیل اســت ک
 وضع تغذیه نوزادان و کودکان

عســگری بــا اشــاره به وضــع تغذیــه نــوزادان و 
کــودکان تصریــح کــرد: در بعضــی نقــاط ممکن 
ــی در اســتفاده از  ــا کمبودهای اســت خانواده  ه
بعضــی مــواد غذایــی داشــته باشــند؛ یعنی آن 
ــدرات،  ــن، کربوهی ــه از نظــر پروتئی ــداری ک مق
چربــی و... بایــد بــه بچــه برســد، بــه آن 
ــوده. در بعضــی جاهــا نیــز ممکــن  صــورت نب
اســت زیادتــر از حــد معمــول باشــد و چاقــی 

پیــش بیایــد.
ــر  ــه دیگ ــت: نکت ــه گف ــص تغذی ــن متخص ای
ــه  ــتند ک ــک هس ــس و پف ــت فودها، چیپ فس
ــد.  ــاد مصــرف می کنن ــا زی ــا بچه ه ــن روزه ای
این هــا جلــوی تغذیــه اصلــی را می گیــرد 
وجــود  بــه  بچه هــا  بــرای  ســوءتغذیه  و 
می آورنــد. درنتیجــه بچه هــا چــاق شــده و 
وزنشــان زیادتــر از حــد معمــول می شــود. در 
ســال های اخیــر چاقــی افزایــش پیــدا کــرده 

ــت .  اس
 چاقی، یکی از معضالت تمام دوران 

زندگی
بــه گفتــه وی چاقــی، یکــی از معضــات تمــام 
دوران زندگــی - چــه در کودکــی و چــه در 

ــت.  ــالی - اس بزرگس
وی بــا بیــان اینکــه عوامــل مختلفــی در ایجــاد 
چاقــی در کــودکان موثــر اســت، تصریــح کــرد: 
عوامــل مختلفــی ماننــد دریافــت مــواد غذایــی 
ــمانی،  ــت جس ــزان فعالی ــدازه، می ــش از ان بی
خانوادگــی،  دعواهــای  و  وجــود مشــکات 
رفتار هــای  ژنتیکــی،  و  وراثتــی  عوامــل 
همــه  از  مهم تــر  و  تغذیــه ای  نادرســت 
نوشــابه ها،  پفــک،  فســت فود ها، چیپــس، 
کم تحرکــی، تماشــای بیــش از حــد تلویزیــون، 
بــروز  در  رایانــه ای  بازی هــای  و  اینترنــت 

ــت. ــر اس ــی مؤث چاق
ــا ایجــاد چاقــی عــوارض  عســگری افــزود:  ب
و  روانــی  مســائل  همچــون  متعــددی 
ــع شــدن  ــورد تمســخر واق ــل م ــی مث اجتماع
توســط همســن و ســاالن، جلــو افتــادن ســن 
اســتخوانی، اختــاالت عصبــی و تنفســی، 

ــی،  ــی و عروق ــه در خــواب، مشــکات قلب آپن
فشــار خــون، مشــکات ارتوپــدی و متابولیکــی 
ــون  ــای خ ــش چربی ه ــت و افزای ــل دیاب مث

گریبانگیــر کــودک می شــود.
 نکته پایانی

تغذیــه ســالم، یعنــی اینكــه فرزندتــان از 
غذاهــای متنــوع بــه گونــه ای تغذیــه كنــد كــه 
ــن،  ــل پروتئی ــان مث ــاز بدنش ــورد نی ــواد م م
كربوهیــدرات، چربــی، ویتامین هــا و مــواد 
ــود. ــم ش ــادی فراه ــد ع ــرای رش ــی( ب معدن

ــی  ــواد غذای ــه طــور منظــم از م اگــر بچه هــا ب
اصلــی متنــوع اســتفاده كننــد، تغذیــه ســالمی 

خواهنــد داشــت.
ــادر،  ــا م ــدر ی ــوان پ ــه عن ــما ب ــئولیت ش مس
ــرای  تهیــه مــواد غذایــی ســالم و بهداشــتی ب
ــاید در  ــه ش ــد ک ــر چن ــت. ه ــان اس بچه هایت
آغــاز ایــن كار مشــكل بــه نظــر برســد، امــا این 

ــد.  ــه خــود درآوری ــف روزان كار را جــزء وظای
ــاال از  ــد ب ــا نخریــدن غذاهــای پرچــرب و قن ب
مصــرف آن هــا دوری كنیــد. اجــازه دهیــد 
بیســكویت  و  نوشــابه، چیپــس  شــیرینی، 
ــا  ــه آن ه ــد و از هزین ــی بمان ــا باق در مغازه ه

اجتنــاب كنیــد.

تغذیــه ســالم می توانــد عــاوه بــر ایجــاد 
ــه وجــود آمــدن ذهنــی تیــز  انــرژی، ســبب ب
ــود  ــا وج ــود. ب ــودکان ش ــر در ک ــی بهت و خلق
ــه  ــاالن ب ــای همس ــی و الق ــات تلویزیون تبلیغ
مصــرف تنقــات و خوراکی هــای غیرمفیــد، 
ممکــن اســت داشــتن تغذیــه ای ســالم در 
کــودکان امــری ناشــدنی بــه نظــر بیایــد؛ امــا با 
تغییــر عــادات بــد غذایــی در کــودکان، زندگــی 
ــد. ــه دهی ــا هدی ــه آن ه ــی را ب ــالم و طوالن س

،،
 تغذیــه ســالم می توانــد عــاوه بــر ایجــاد 
انــرژی، ســبب بــه وجــود آمــدن ذهنــی 

تیــز و خلقــی بهتــر در کــودکان شــود.
 بــا تغییــر عــادات بــد غذایــی در کــودکان 
بــه آن هــا  زندگــی ســالم و طوالنــی را 

ــه دهیــد هدی

کیمیای وطن بررسی کرد:

کودک سالم، دنیای سالم 
رازهای تغذیه مناسب برای کودکان

(
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 فراخوان جشنواره نماز 

 در رسانه های خبری 
چهارمحال و بختیاری

فراخــوان اولیــن جشــنواره نمــاز در رســانه های خبــری 
اســتان چهارمحــال و بختیــاری ویــژه مطبوعــات، 
ــه پایگاه هــا، وبالگ هــا و کانال هــای  خبرگزاری هــا و کلی
خبــری، همزمــان بــا ۱۷ مــرداد »روز خبرنــگار« آغــاز 

شــد.
ــه  ــتاد اقام ــر س ــی، مدی ــد کریم ــالم محم حجت االس
ــنواره  ــن جش ــت: ای ــاری، گف ــال و بختی ــاز چهارمح نم
بــا هــدف ترغیــب بــه اشــاعه فرهنــگ نمــاز از طریــق 
 رســانه های خبــری، کاهــش آســیب های موجــود 
قشــرهای  دینــی  و  اعتقــادی  مبانــی  تقویــت   و 
مــردم، به ویــژه جوانــان و نوجوانــان و شناســایی و 
تجلیــل از فعــاالن نمــاز در رســانه های اســتانی برگــزار   

می شــود. 
ــهدا،  ــاز و ش ــات، نم ــرآن و روای ــاز و ق ــزود: نم وی اف
نمــاز و خانــواده، نمــاز و تربیــت دینــی، نمــاز و مدرســه، 
نمــاز و وحــدت اســالمی، نمــاز و گفتمــان انقــالب 
اســالمی، نمــاز و ســبک زندگــی ایرانــی اســالمی، 
نمــاز و شــیوه های کارآمــد در تبلیــغ و دعــوت بــه 
ــات پیشــنهادی  ــد و … از موضوع ــه، نق ــاز، مصاحب نم
و »اشــاعه فرهنــگ نورانــی نمــاز در فضــای مجــازی« 

ــت.  ــنواره اس ــژه جش ــوع وی موض
مطبوعــات،  مدیــران  و  مســئوالن  از  کریمــی 
کانال هــای  و  وبالگ هــا  پایگاه هــا،  خبرگزاری هــا، 
بــرای  خواســت:  بختیــاری  و  چهارمحــال  خبــری 
رســانه های  در  نمــاز  اولیــن جشــنواره  در  شــرکت 
ــه حداقــل ســه ســال  ــوط ب ــار مرب ــری اســتان، آث خب
گذشــته را در قالــب نشــریه الکترونیکــی، کلیپ هــای 
کوتــاه و آلبوم هــای تصویــری و خبــری، حداکثــر 
ــه  ــنواره ب ــه جش ــه دبیرخان ــال ب ــاه امس ــا ۲۵ مهرم ت
نشــانی شــهرکرد، میــدان قــدس، ســتاد اقامــه نمــاز 

ــد.  ــال کنن ــتان ارس اس
وی گفــت: تکمیــل فــرم ثبت نــام جشــنواره در پایــگاه 
ــانی  ــه نش ــتان ب ــاز اس ــه نم ــتاد اقام ــانی س اطالع رس
الزامــی  عالقه منــدان  بــرای  نیــز   chb-namaz.ir

اســت.
ــا  ــد صرف ــالی می بای ــار ارس ــد: آث ــادآور ش ــی ی کریم
در موضــوع نمــاز باشــد و شــرکت متقاضیــان در چنــد 

ــدون اشــکال اســت. بخــش از جشــنواره ب
آثــار  اصلــی  فایــل  ارســال  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
ــه الزامــی اســت، تأکیــد کــرد:  ــه دبیرخان تولیدشــده ب
فایــل کم حجــم  آثــار،  اصــل  دریافــت  زمــان  تــا 
قســمت  و  ثبت نــام  ســامانه  در  بارگذاری شــده 
مدیریــت کانــال جشــنواره، مــالک داوری خواهــد بــود.

کریمــی ادامــه داد: زمــان اعــالم نتایــج و مراســم 
ــال در  ــاه امس ــه اول آبان م ــنواره، نیم ــه جش اختتامی
ــه ۱۷ نفــر از برگزیــدگان هدایایــی  شــهرکرد اســت و ب

تقدیــم می شــود. 
وی از متقاضیــان خواســت جهــت کســب اطــالع 
بیشــتر بــه ســتاد اقامــه نمــاز اســتان مراجعــه یــا بــا 
ــا ــد. ایرن ــرار کنن ــاس برق ــماره ۰۳۸۳۳۳۳۰۰۳۰ تم ش

گردشگری
بزرگ ترین سرمایه  برای سازمان 

میراث  فرهنگی است
رئیــس ســازمان میــراث  فرهنگــی در نشســت صمیمــی 
ــن  ــگاران بزرگ تری ــور خبرن ــت: حض ــگاران گف ــا خبرن ب

ســرمایه  بــرای ســازمان میــراث  فرهنگــی اســت.
رئیــس ســازمان میــراث  فرهنگــی در نشســتی بــا 
ــما  ــور ش ــت: »حض ــا گف ــه آن ه ــاب ب ــگاران خط خبرن
بزرگ تریــن ســرمایه ای اســت کــه ســازمان میــراث 
 فرهنگــی، صنایــع  دســتی و گردشــگری بایــد از آن بهــره 

ــرد.« بب
ــس  ــوری و رئی ــاون رئیس  جمه ــور، مع ــرا احمدی پ  زه
ســازمان میــراث  فرهنگــی، صنایــع  دســتی و گردشــگری 
ــگار برگــزار  ــه  مناســبت روز خبرن در ایــن نشســت کــه ب
ــوزه  ــن ح ــاالن ای ــه فع ــاب ب ــک خط ــن تبری ــد، ضم ش
ــد  گفــت: »شــما حتمــا جســارتی جــدی در خــود دیدی
ــی را  ــوید و چیزهای ــگار ش ــد خبرن ــم گرفتی ــه تصمی ک
بازگــو کنیــد و کارهایــی انجــام دهیــد کــه همــه قــادر بــه 
ــگاری جــزو مشــاغل ســخت  انجــام آن نباشــند. خبرن
محســوب می شــود؛ در واقــع ســختی شــغل خبرنــگاری 
از جهــت خــوب دیــدن، خــوب نوشــتن و آگاهی بخشــی 
ــرای آن هــا  ــی را ب ــه مخاطــب اســت کــه گاه پیامدهای ب

ــه  همــراه دارد.« ب
ــت در  ــن ظرفی ــه خــوب اســت ای ــه اینک ــا اشــاره ب او ب
ــزود:  ــد، اف ــادات را بپذیرن ــه انتق ــود ک ــاد ش ــراد ایج اف
»قلــم و دوربیــن شــما می توانــد کارهــای مهمــی انجــام 

دهــد. 
صمیمانــه از تمــام زحماتــی کــه در ایــن مــدت کشــیدید، 
تشــکر می کنــم. شــما کمــک کردیــد کــه بحــث میــراث  
ــات  ــه مطالب ــگری ب ــتی و گردش ــع  دس ــی، صنای فرهنگ
از  بتوانیــم  تــا  شــود  تبدیــل  ملــی  موضوعاتــی  و 
ــر  ــع اگ ــم. درواق ــتفاده کنی ــی اس ــتوانه های مردم پش
بــه  واســطه کمــک شــما ســازمان روی بســیاری از 
مســائل ماننــد ثبــت اضطــراری حســاس نمی شــد، 
ــرا شــما  ــوب برســیم؛ زی ــه نتیجــه مطل نمی توانســتیم ب
بــه چیزهایــی توجــه می کنیــد کــه در گزارش هــای 

معمــول ســازمانی نمی توانیــم  آن هــا را ببینیــم.«
»ســازمان  تصریــح کــرد:  رئیس جمهــوری  معــاون 
ــز  ــگری نی ــتی و گردش ــع  دس ــی، صنای ــراث  فرهنگ می
ــت خــود  ــه اولوی ســعی کــرد حساســیت های شــما را ب
تبدیــل کنــد تــا مســیر پیــش رو را بــا ایــن نــگاه پیــش 
ببریــم کــه در ایــن حــوزه دیده بانانــی جــدی و مصمــم 

فعالیــت می کننــد. 
در واقــع بخــش اعظمــی از تصمیم ســازی های مناســب 

برگرفتــه از برداشــت ها و کمک هــای شــما بــود.«
ــم  ــکر می کن ــما تش ــک ش ــور تک ت ــزود: »از حض او اف
و مطمئــن هســتم حضــور شــما، قلــم شــما و دوربیــن 
ــای  ــی روزه ــراث  فرهنگ ــه می ــد ک ــک می کن ــما کم ش
بهتــری تجربــه کنــد، گردشــگری جــان تــازه ای بگیــرد و 

ــد.« میــراث آریــا  ــق بیشــتری یاب ــع  دســتی رون صنای

ــس  ــب مجل ــا تصوی ــال ۸۴ ب ــان س ازدواج آس
ــس از گذشــت ســال ها از  ــا پ ــی شــد؛ ام قانون
ایــن موضــوع ایــن قانــون در حــد حــرف باقــی 

ــورد. ــاک می خ ــه ای خ ــده و در گوش مان
واژه ازدواج ایــن روزهــا نــه پیونــد یــک زن 
لبــاس،  قبیــل  از  تشــریفاتی  بلکــه  مــرد،  و 
آرایشــگاه، تــاالر و از ایــن دســت را در ذهــن 
تداعــی می کنــد کــه ازدواج را بــرای جوانــان 
بســیار هزینه بــر و مشــکل کــرده؛ بــه شــکلی کــه 
ــیده اند  ــش بخش ــه لقای ــش را ب ــیاری عطای بس
کــه افزایــش ســن تجــرد دلیلــی بــر ایــن 

ادعاســت.
ــا در  ــد ت ــبب ش ــت س ــن دس ــکالتی از ای مش
ــهیل  ــون تس ــر قان ــه فک ــئوالن ب ــال ۸۴ مس س
ازدواج بیفتنــد؛ امــا هنــوز هــم زوج هــای جــوان 
ــچ دردی  ــه هی ــک وام ازدواج ک ــن ی ــرای گرفت ب
از هزینه هــای ســنگین آن هــا را دوا نمی کنــد، 

ــد. ــت خــان رســتم بگذرن ــد از هف بای
 در حد بضاعتمان در زمینه ازدواج 

آسان فرهنگ سازی انجام شده
ــان اســتان  ــور جوان ــاون ام ــی، مع حســین زمان
ــد  ــت: چن ــار داش ــاری، اظه ــال و بختی چهارمح
آســان  ازدواج  زمینــه  در  اســتان  در  ســمن 

فعالیــت می کننــد کــه سیاســت  بهنــگام  و 
ــه موضــوع ازدواج  ــن اســت ک ــز ای ــه نی وزارتخان

بــه ســمن ها واگــذار شــود.
بــه  جوانــان  مســکن  و  ازدواج  افــزود:  وی 
ــت  ــه فعالی ــود ک ــوط می ش ــا مرب ــتغال آن ه اش
تعــدادی از ســمن ها در حــوزه اشــتغال جوانــان 

ــت. اس
چهارمحــال  اســتان  جوانــان  امــور   معــاون 
و بختیــاری بــا اشــاره بــه فعالیــت ســمن ها در 
حــوزه ازدواج بیــان کــرد: ســمن »آوای رحمــت« 
ــه  ــدام ب ــر ک ــه ه ــون ۷۰ جهیزی ــوه، تاکن میانک
ارزش ۱۰ میلیــون تومــان بــا کمــک خیــران تهیــه 
و بــه خانواده هــای نیازمنــد اهــدا کــرده یــا 
ســمن های بروجــن در زمینــه تهیــه مســکن بــا 

کمــک خیــران فعــال هســتند.
زمانــی خاطرنشــان کــرد: در بعضــی از روســتاها 
تفاهم نامه هایــی بــرای کاهــش مهریــه و هزینــه 

ازدواج تهیــه شــده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه در زمینه ترویج ازدواج آســان 
ــزار  ــی برگ ــان کارگاه های ــن جوان ــگام در بی و بهن
می شــود، تصریــح کــرد: در حــد بضاعتمــان 
ــام  ــازی انج ــان فرهنگ س ــه ازدواج آس در زمین
ــه  شــده اســت؛ امــا وقتــی کســی می خواهــد ب

ــا  ــد، م ــزار کن ــم ازدواج برگ ــبک مراس ــن س ای
ــر ســلیقه  ــم؛ تغیی ــم کاری انجــام دهی نمی توانی

ــردم کار آســانی نیســت. م
 بهره مندی 550 زوج از امکانات کانون 

ازدواج آسان
محمدرضــا خدابنــده، مدیــر کانــون ازدواج آســان 
و مجمــع خیــران اســتان چهارمحــال و بختیــاری 
اظهــار داشــت: از زمــان فعالیــت مجمــع، ســال 
ــون ازدواج  ــات کان ــون، ۵۵۰ زوج از امکان 9۰ تاکن

ــد. آســان اســتفاده کرده ان
ــه  ــه ۴۰۰ جهیزی ــک ب ــون نزدی ــزود: تاکن وی اف
ــده  ــدا ش ــد اه ــای نیازمن ــه خانواده ه ــه و ب تهی
ــد  ــک واح ــه ی ــال تهی ــن در ح ــت. همچنی اس
ــر  ــت حداکث ــرای اقام ــه ب ــکونی در منظری مس
ــگان  ــه صــورت رای ــا ب ــم زوج ه ــک ســال و نی ی

ــتیم. هس
ــران  ــع خی ــان و مجم ــون ازدواج آس ــر کان مدی
اســتان بیــان کــرد: زمینــی در منظریــه خریداری 
ــران در آن  ــک خی ــا اســتفاده از کم ــه ب شــده ک
ــرای برگــزاری ازدواج،  یــک مجتمــع فرهنگــی ب
برگــزاری کالس هــای آموزشــی قبــل و بعــد 
از ازدواج، کالس هــای فرهنگــی و بهداشــتی و 
ــوع ازدواج  ــا موض ــط ب ــه ای مرتب ــاد کتابخان ایج

ــم. احــداث کنی
خدابنــده خاطرنشــان کــرد: هزینــه ازدواج یــک 
زوج کــه بــه مرکــز مراجعــه می کننــد بــرای تــاالر، 
فیلمبــرداری، آتلیــه، لبــاس عــروس، دســته گل، 
ماشــین عــروس و آرایشــگاه تقریبــا نصــف و ۲ 

میلیــون تومــان اســت.
وی تصریــح کــرد: کســانی هــم کــه ازدواج آن هــا 
در منــزل برگــزار شــود، کارت غــذا دریافــت 
می کننــد کــه هزینــه آن ۴۰ درصــد ارزان تــر 

ــت. اس
ــران  ــع خی ــان و مجم ــون ازدواج آس ــر کان مدی
اســتان بــا بیــان اینکــه هــدف از ایــن اقدامــات 
ایــن اســت کــه هزینه هــای ازدواج کاهــش 
ــبب  ــنگین س ــای س ــده هزینه ه ــد و در آین یاب
ــت:  ــا نشــود، گف ــی آن ه ــرای زندگ مشــکالتی ب
ــان مســئوالن  بــرای رفــع مشــکالت ازدواج جوان
و خیــران در زمینــه ازدواج فعالیــت ویــژه داشــته 

باشــند.

 در زمینه مسائل فرهنگی خانواده و 
ازدواج کم کاری شده است

فــرزاد رحیمــی، کارشــناس ارشــد روان شناســی  
اظهــار داشــت: یکــی از تصمیمــات مهــم و 
ــر شــخص ازدواج اســت  ــی ه اساســی در زندگ
کــه بــر همــه مســائل و تصمیمــات دیگــر زندگی 

ــر دارد. ــرد تأثی ف
وی افــزود: تحقیقــی بــر روی ســالمندان موفــق 
در کشــورهای مختلــف انجــام شــده کــه نشــان 
می دهــد ایــن ســالمندان علی رغــم اینکــه ســن 
ــوان  ــه عن ــا ب ــت، ام ــال اس ــاالی ۱۰۰ س ــا ب آن ه
ــد  یــک فــرد موفــق در جامعــه فعالیــت می کنن
ایــن  داد کــه همــه  نشــان  تحقیقــات  کــه 

ســالمندان ازدواج موفقــی داشــته اند.
ایــن کارشــناس روان شناســی بیــان کــرد: بــرای 
ازدواج بایــد مالک هــای مختلفــی در نظــر گرفــت؛ 
یکــی از ایــن مالک هــا، تفاهــم اســت و تفاهــم بــه 

معنــای هم فکــر بــودن اســت. تســنیم

مرثیه ای بر رؤیای ازدواج آسان در چهارمحال و بختیاری

 سنت حسنه پیامبر)ص(
 درگیر تشریفات

و  علمــا  بردبــاری  و  صبــر  از  نمونــه ای  پرســش: 
بــزرگان دیــن در مواجهــه بــا رفتارهــای ناشایســت و 

اهانت آمیــز نادانــان را بیــان کنیــد؟
ــف  ــر کاش ــیخ جعف ــه روزى ش ــد ک ــخ: آورده ان پاس
الغطــاء مبلغــى پــول بیــن فقــراى اصفهــان تقســیم 
کــرد و پــس از اتمــام پــول بــه نمــاز جماعــت      

ــتاد.  ایس
ــاز  ــب نم ــغول تعقی ــردم مش ــه م ــاز ک ــن دو نم بی
ــا  ــد ت ــد و آم ــى وارد ش ــرِ بى ادب ــید فقی ــد، س بودن
ــیخ  ــت: »اى ش ــید و گف ــت رس ــام جماع ــل ام مقاب

ــده!«  ــن ب ــه م ــس[ را ب ــى خم ــدم ]یعن ــال ج م
شــیخ فرمــود: قــدرى دیــر آمــدى. متاســفانه چیــزى 

باقــى نمانــده اســت. 

ســیِد بــى ادب، بــا کمــال جســارت آب دهــان خــود را 
ــا  ــم نه تنه ــم عال ــش شــیخ انداخــت. آن حلی ــه ری ب
ــان  ــود نش ــونت آمیزی از خ ــش خش ــه واکن هیچ گون
ــه دامــن خــود  ــى ک ــداد، بلکــه برخاســت و در حال ن
ــود، در میــان صفــوف نمازگــزاران گــردش  را گرفتــه ب
کــرد و گفــت: هــر کــس ریــش شــیخ را دوســت دارد، 

بــه ســید کمــک کنــد. 
ــد، اطاعــت کــرده  ــه بودن مــردم کــه ناظــر ایــن صحن
ــه  ــس هم ــد. پ ــول کردن ــر از پ ــیخ را پ ــن ش و دام
پول هــا را آورد و بــه آن ســید تقدیــم کــرد و ســپس 

ــه نمــاز عصــر ایســتاد.  ب
از صدف یاد گیر نکته حلم  
آنکه ُبرَّد سرت، گهر َبخشش

ــه  ــی ک ــی از موضوعات ــروزی، یک ــم ام ــای پرتالط ــا در دنی مطمئن
ــی  ــخصی و جمع ــات ش ــری را از اختالف ــع بش ــد جوام می توان
در امــان بــدارد، »آشــنایی بــا حقــوق متقابــل افــراد بــا یکدیگــر 
ــی را  ــن آشــنایی و آگاه ــر ای ــن اث ــه مهم تری ــون« اســت ک و قان
ــوان در پیشــگیری از وقــوع بســیاری از مشــکالت حقوقــی  می ت
دانســت؛ بنابرایــن امــروز تــالش داریــم تــا موضــوع »رباخــواری و 

ــم.  مجــازات آن« را بررســی کنی
رباخــواری کــه در قــرآن کریــم از آن بــه عنــوان »اعــالن جنــگ بــا 
خــدا و رســولش« یــاد شــده، از گناهــان کبیــره اســت کــه البتــه 
ــن  ــازات تعیی ــرای آن مج ــم ب ــالمی ه ــازات اس ــن مج در قوانی

شــده اســت. 
ــه  ــی ب ــن دســت، همگ ــی از ای ــزول و کلمات ــا، ن ــره، رب ســود، به
یــک معنــا هســتند؛ ربــا در عــرف عامــه بــه ایــن معناســت کــه 

در ازای دریافــت مبلغــی پــول بــه عنــوان قــرض، مبلغــی بیشــتر 
ــود.  ــال داده ش ــب م ــه صاح ــول ب ــود پ ــل و س ــوان اص ــه عن ب
ســود پــول هــم در عــرف بــازار در مــاه متفــاوت اســت و برخــی  
ــد. ــول و درآمدهــای بیشــتر می پردازن ــه کســب پ از رباخــواری ب

ــن  ــوی بی ــق رب ــه تواف ــوده و هرگون ــرام ب ــالم ح ــا« در اس  »رب
ــطه  ــوی را واس ــه رب ــه معامل ــی ک ــده و کس ــده، رباگیرن ربادهن

می شــود، باطــل و بی اثــر دانســته شــده اســت. 
ــا بیــن طرفیــن، باطــل اســت و اگــر  از نظــر حقوقــی قــرارداد رب
طرفیــن بــه تعهــدات خــود عمــل نکننــد، بــه دلیــل »نامشــروع 
ــن  ــی، ای ــون مدن ــاده ۱9۰ قان ــق م ــه« طب ــت معامل ــودن جه ب
معاملــه درســت نیســت. فراتــر از جنبــه حقوقــی، از نظــر کیفــری 
هــم اگــر معاملــه ربــوی بیــن طرفیــن اثبــات شــود، قانونگــذار آن 

ک را جــرم دانســته اســت. تابنــا

 »رباخواری« چیست 
و بر اساس قانون چه مجازاتی دارد؟

 پاسخ »شیخ جعفر کاشف الغطاء« 
به اهانت فقیر

دادنامه 
کالســه پرونــده : 9۵۱۲۷۵ شــماره دادنامــه 
 96/۲/۲ مــورخ   96۰99۷6۷9۴۳۰۰۱۵۴  :
ــورای  ــیزده ش ــعبه س ــیدگی : ش ــع رس مرج
حــل اختــالف  خواهــان مهــدی شــفیعی 
ــامانی  ــان س ــه خ عم ــان زینبی ــانی اصفه نش
کوچــه ۱۴   خوانــده حامــد چراغــی  مجهــول 
ــه  ــک  ب ــه چ ــه وج ــته مطالب ــکان خواس الم
مبلــغ ۱۲۰۰۰۰۰۰ ریــال بانضمــام خســارات 
قانونــی و تاخیــر تادیــه  شــورا بــا عنایــت بــه 
ــه مشــورتی  ــده و اخــذ نظری ــات پرون محتوی
ــه  ــالم و ب ــیدگی را اع ــم رس ــورا خت ــا ش اعض
ــی   ــدور رای م ــه ص ــادرت ب ــی مب ــرح آت ش
نمایــد رای قاضــی شــورای حــل اختــالف 
در خصــوص دعــوی مهــدی شــفیعی بــه 
خواســته  بــه  چراغــی   حامــد  طرفیــت 
مطالبــه مبلــغ ۱۲۰۰۰۰۰۰ ریــال  وجــه چــک بــه 
شــماره ۴۰۴۲۵۴ مــورخ 9۵/۸/۲۵  عهــده 
ــق خســارات  ــه انضمــام مطل ــی   ب بانــک مل
ــه دادخواســت تقدیمــی  ــا توجــه ب ــی ب قانون
عــدم  گواهــی  و  چــک  مصــدق  تصویــر 
ــه  ــه ک ــال علی ــک مح ــط بان ــت توس پرداخ
ظهــور در اشــتغال ذمــه خوانــده و اســتحقاق 
ــه  ــه آن دارد و اینک ــه وج ــان در مطالب خواه
خوانــده علــی رغــم ابــالغ قانونــی در جلســه 
رســیدگی حضــور نداشــته و هیچگونــه الیحــه 
ــندی در  ــه پس ــتند و محکم ــات مس و دفاعی
ــان  ــوی خواه ــه دع ــبت ب ــاع نس ــام دف مق
از خــود ابــراز و ارایــه ننمــوده اســت لــذا 
ــه  ــت ب ــده ثاب ــه خوان ــان علی ــوی خواه دع
نظــر میرســد کــه بــه اســتناد مــواد ۳۱۰و۳۱۳ 
قانــون تجــارت و ۱9۸و۵۱۵و۵۱9و۵۲۲ قانــون 
آئیــن دادرســی مدنــی حکــم بــه محکومیــت 
ــال   ــغ ۱۲۰۰۰۰۰۰ ری ــت مبل ــه پرداخ ــده ب خوان
ــت  ــال باب ــت اصــل خواســته و ۱۱6۰۰۰۰ ری باب
هزینــه دادرســی و هزینــه نشــر آگهــی و  
ــه از تاریــخ ســر رســید  خســارت تاخیــر تادی
ــا تاریــخ اجــرای  چــک موصــوف 9۵/۸/۲۵ت
حکــم در حــق خواهــان صــادر و اعــالم مــی 
ــت  ــرف مهل ــی و ظ ــادره غیاب ــد رای ص نمای
ــی  ــل واخواه ــالغ قاب ــس از اب ــت روز پ بیس
در ایــن شــعبه و پــس از اتمــام مهلــت 
ــد  ــل تجدی ــت روز قاب ــرف بیس ــی ظ واخواه
ــان  ــی اصفه ــی حقوق ــم عموم ــر در محاک نظ

ــد . ــی باش م
ســیزده   شــعبه  قاضــی   ۱۵۲۵۱ الــف  م 

اصفهــان  اختــالف  حــل  شــورای 

دادنامه 
ــه :  ــماره دادنام ــده : 96۰۱۳۰ ش ــه پرون کالس
.............. مــورخ ............. مرجــع رســیدگی 
ــان  ــالف  خواه ــل اخت ــورای ح ــعبه 6ش : ش
ــه  ــی نشــانی خ مشــیر الدول ــود میرازی محم
فروشــگاه  تفنگســاز   پیمانــکاری  جنــب 
وانــگ فــن    خوانــده مجیــد فرهمندزاده  

مجهــول المــکان خواســته مطالبــه وجــه یــک 
فقــره چــک بانضمــام  مطلــق خســارات 
ــات  ــه محتوی ــت ب ــا عنای ــورا ب ــی  ش دادرس
پرونــده و اخــذ نظریــه مشــورتی اعضــا شــورا 
ــی  ــرح آت ــه ش ــالم و ب ــیدگی را اع ــم رس خت
مبــادرت بــه صــدور رای مــی  نمایــد رای 
ــوص  ــالف در خص ــل اخت ــورای ح ــی ش قاض
دعــوی محمــود میرازیــی بــه طرفیــت مجیــد 
بــه خواســته ۴۰۰۰۰۰۰ ریــال   فرهمنــدزاده  
وجــه چــک بــه شــماره ۰۵۱۴۳۳ مــورخ 
ــام  ــه انضم ــی  ب ــک مل ــده بان 9۲/۱۰/۲6 عه
بــه  توجــه  بــا  قانونــی  مطلــق خســارات 
دادخواســت تقدیمــی تصویــر مصــدق چــک و 
گواهــی عــدم پرداخــت توســط بانــک محــال 
ــده و  ــه خوان ــور در اشــتغال ذم ــه ظه ــه ک علی
اســتحقاق خواهــان در مطالبــه وجــه آن دارد 
و اینکــه خوانــده علــی رغــم ابــالغ قانونــی در 
جلســه رســیدگی حضــور نداشــته و هیچگونــه 
محکمــه  و  مســتند  دفاعیــات  و  الیحــه 
ــوی  ــه دع ــاع نســبت ب ــام دف پســندی در مق
خواهــان از خــود ابــراز و ارایــه ننمــوده اســت 
لــذا دعــوی خواهــان علیــه خوانــده ثابــت بــه 
نظــر میرســد کــه بــه اســتناد مــواد ۳۱۰و۳۱۳ 
قانــون تجــارت و ۱9۸و۵۱۵و۵۱9و۵۲۲ قانــون 
آئیــن دادرســی مدنــی حکــم بــه محکومیــت 
ــال   ــغ ۴۰۰۰۰۰۰ ری ــت مبل ــه پرداخ ــده ب خوان
ریــال   ۱۰۵۰۰۰۰ و  خواســته  اصــل  بابــت 
ــر  ــارت تاخی ــی و  خس ــه دادرس ــت هزین باب
ــوف  ــک موص ــید چ ــر رس ــخ س ــه از تاری تادی
ــق  ــم در ح ــرای حک ــخ اج ــا تاری 9۲/۱۰/۲6ت
خواهــان صــادر و اعــالم مــی نمایــد رای 
ــت روز  ــت بیس ــرف مهل ــی و ظ ــادره غیاب ص
پــس از ابــالغ قابــل واخواهــی در ایــن شــعبه 
و پــس از اتمــام مهلــت واخواهــی ظــرف 
ــم  ــر در محاک ــد نظ ــل تجدی ــت روز قاب بیس
عمومــی حقوقــی اصفهــان مــی باشــد م 
ــل  ــورای ح ــعبه 6 ش ــی ش ــف ۱۵۲۰6 قاض ال

ــان  ــالف اصفه اخت

دادنامه 
 ............................  : پرونــده  کالســه 
 96۰99۷6۸۰۵۲۰۰۵۷  : دادنامــه  شــماره 
مــورخ ................. مرجــع رســیدگی : شــعبه 
ــز  ــان عزی ــالف  خواه ــل اخت ــورای ح ۵۲ش
یوســف زاده نشــانی  اصفهــان خ کمــال کوچــه 
میرنــدی بــن صبــا جنــب شــهرداری منطقــه 
هــادی مظاهــری  مجهــول  ۳   خوانــده 
المــکان خواســته مطالبــه وجــه چــک  شــورا 
ــذ  ــده و اخ ــات پرون ــه محتوی ــت ب ــا عنای ب
نظریــه مشــورتی اعضــا شــورا ختــم رســیدگی 
را اعــالم و بــه شــرح آتــی مبــادرت بــه 
ــد رای قاضــی شــورای  صــدور رای مــی  نمای
حــل اختــالف در خصــوص دعــوی عزیــز 
ــری   ــادی مظاه ــت ه ــه طرفی ــف زاده ب یوس
بــه خواســته ۳۰۰۰۰۰۰۰ ریــال  وجــه چــک 

ــه  ــورخ 9۵/۱۱/۲9 ب ــماره 9۷9۵۴6  م ــه ش ب
انضمــام مطلــق خســارات قانونــی بــا توجــه به 
دادخواســت تقدیمــی تصویــر مصــدق چــک و 
گواهــی عــدم پرداخــت توســط بانــک محــال 
ــده و  ــه خوان ــور در اشــتغال ذم ــه ظه ــه ک علی
اســتحقاق خواهــان در مطالبــه وجــه آن دارد 
و اینکــه خوانــده علــی رغــم ابــالغ قانونــی در 
جلســه رســیدگی حضــور نداشــته و هیچگونــه 
الیحــه و دفاعیــات مســتند و محکمه پســندی 
ــه دعــوی خواهــان  ــاع نســبت ب ــام دف در مق
از خــود ابــراز و ارایــه ننمــوده اســت لــذا 
دعــوی خواهــان علیــه خوانــده ثابــت بــه 
نظــر میرســد کــه بــه اســتناد مــواد ۳۱۰و۳۱۳ 
قانــون تجــارت و ۱9۸و۵۱۵و۵۱9و۵۲۲ قانــون 
آئیــن دادرســی مدنــی حکــم بــه محکومیــت 
ــون   ــی میلی ــغ س ــت مبل ــه پرداخ ــده ب خوان
ریــال  بابــت اصــل خواســته و ۸۴۰۰۰۰ ریــال 
بابــت هزینــه دادرســی و هزینــه نشــر آگهــی 
و  خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ ســر رســید 
ــخ اجــرای  ــا تاری چــک موصــوف 9۵/۱۱/۲9ت
حکــم در حــق خواهــان صــادر و اعــالم مــی 
ــت  ــرف مهل ــی و ظ ــادره غیاب ــد رای ص نمای
ــی  ــل واخواه ــالغ قاب ــس از اب ــت روز پ بیس
اتمــام مهلــت  از  ایــن شــعبه و پــس  در 
ــد  ــل تجدی ــت روز قاب ــرف بیس ــی ظ واخواه
ــان  ــی اصفه ــی حقوق ــم عموم ــر در محاک نظ

ــی باشــد . م
م الــف ۱۵۲9۲ قاضــی شــعبه ۵۲ شــورای 

ــان  ــالف اصفه ــل اخت ح

دادنامه 
ــه :  ــماره دادنام ــده : 96۰۲۱۰ ش ــه پرون کالس
 96/۵/۱۲ مــورخ   96۰99۷6۷9۳۸۰۲۳9۳
مرجــع رســیدگی : شــعبه ۸شــورای حــل 
ــد  ــا خــرد پیشــه فرزن اختــالف  خواهــان پوی
ــن  ــارراه اب ــینا چه ــن س ــانی خ اب ــدی نش مه
ــده  ــی    خوان ــه مجلس ــع عالم ــینا  مجتم س
ــی ۲-  ــد عل ــده فرزن ــگری س ــرا عس ۱- زه
ــب ۳-  ــد حبی ــی  فرزن ــد رجب ــرداد محم مه
محمــد یاســر ذاکریــن فرزنــد احمــد رضــا هر 
ــه  ــت ب ــا عنای ــول المــکان  شــورا ب ســه مجه
ــورتی  ــه مش ــذ نظری ــده و اخ ــات پرون محتوی
ــه  ــالم و ب ــیدگی را اع ــم رس ــورا خت ــا ش اعض
شــرح آتــی مبــادرت بــه صــدور رای مــی  
ــد رای قاضــی شــورای حــل اختــالف در  نمای
ــد  ــه فرزن ــرد پیش ــا خ ــوی پوی ــوص دع خص
مهــدی بــه طرفیــت ۱- زهــرا عســگری ســده 
ــب  ــد حبی ــی  فرزن ــد رجب ــرداد محم ۲- مه
ــد  ــد احم ــن فرزن ــر  ذاکری ــد یاس ۳- محم
رضــا  بــه خواســته ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریــال  وجــه 
ــورخ 96/۲/۲۰  ــماره ۲۲6۳69 م ــه ش ــک ب چ
عهــده بانــک کشــاورزی   بــه انضمــام مطلــق 
ــه دادخواســت  ــا توجــه ب ــی ب خســارات قانون
تقدیمــی تصویــر مصــدق چــک و گواهــی عدم 
پرداخــت توســط بانــک محــال علیــه کــه ظهور 

در اشــتغال ذمــه خوانده و اســتحقاق خواهان 
در مطالبــه وجــه آن دارد و اینکــه خوانــده 
علــی رغــم ابــالغ قانونــی در جلســه رســیدگی 
حضــور نداشــته و هیچگونــه الیحــه و دفاعیات 
ــاع  ــام دف ــه پســندی در مق مســتند و محکم
ــراز و  ــان از خــود اب ــوی خواه ــه دع نســبت ب
ــان  ــوی خواه ــذا دع ــت ل ــوده اس ــه ننم ارای
ــه  ــد ک ــر میرس ــه نظ ــت ب ــده ثاب ــه خوان علی
بــه اســتناد مــواد ۳۱۰و۳۱۳ قانــون تجــارت و 
ــی  ــن دادرس ــون آئی ۱9۸و۵۱۵و۵۱9و۵۲۲ قان
تضامنــی  محکومیــت  بــه  حکــم  مدنــی 
خوانــدگان  بــه پرداخــت مبلــغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریــال  
بابــت اصــل خواســته و ۲۳۴۰۰۰۰ ریــال بابــت 
ــه از  ــر تادی ــه دادرســی و خســارت تاخی هزین
تاریــخ ســر رســید چــک موصــوف 96/۲/۲۰تــا 
تاریــخ اجــرای حکــم در حــق خواهــان صــادر 
و اعــالم مــی نمایــد رای صــادره غیابــی و 
ظــرف مهلــت بیســت روز پــس از ابــالغ قابــل 
ــام  ــس از اتم ــعبه و پ ــن ش ــی در ای واخواه
ــل  ــت روز قاب ــرف بیس ــی ظ ــت واخواه مهل
ــی  ــی حقوق ــم عموم ــر در محاک ــد نظ تجدی

ــی باشــد . ــان م اصفه
م الــف ۱۵۲۷۸ قاضــی شــعبه ۸ شــورای 

ــان  ــالف اصفه ــل اخت ح

دادنامه 
شــماره  96۰۱۷6ش ۴۵   : پرونــده  کالســه 
مــورخ   96۰99۷6۷9۷9۰۰۵99  : دادنامــه 
شــعبه   : رســیدگی  مرجــع   96/۳/۲9
۴۵شــورای حــل اختــالف  خواهــان پویــا خرد 
ــن  ــارراه اب ــینا چه ــن س ــانی خ اب ــه نش پیش
ســینا  مجتمــع عالمــه مجلســی زیــر زمیــن 
ــول  ــر رضــا فقیهــی  مجه ــده امی پ ۱۴  خوان
المــکان خواســته مطالبــه چــک ۲۰۵۰۰۰۰۰ 
ریــال هزینــه دادرســی و تاخیــر تادیــه  شــورا 
ــذ  ــده و اخ ــات پرون ــه محتوی ــت ب ــا عنای ب
نظریــه مشــورتی اعضــا شــورا ختــم رســیدگی 
را اعــالم و بــه شــرح آتــی مبــادرت بــه صــدور 
ــل  ــورای ح ــی ش ــد رای قاض ــی  نمای رای م
اختــالف در خصــوص دعــوی پویــا خــرد 
ــه  ــی  ب ــا فقیه ــر رض ــت امی ــه طرفی ــه ب پیش
خواســته ۲۰۵۰۰۰۰۰ ریــال  وجــه چــک بــه 
ــه  شــماره ۱/۴۸۰۲6۴  عهــده بانــک ســپه   ب
ــا توجــه  ــی ب ــق خســارات قانون انضمــام مطل
بــه دادخواســت تقدیمــی تصویــر مصــدق 
چــک و گواهــی عــدم پرداخــت توســط بانــک 
محــال علیــه کــه ظهــور در اشــتغال ذمــه 
خوانــده و اســتحقاق خواهــان در مطالبــه 
ــم  ــی رغ ــده عل ــه خوان ــه آن دارد و اینک وج
ــور  ــیدگی حض ــه رس ــی در جلس ــالغ قانون اب
دفاعیــات  و  الیحــه  هیچگونــه  و  نداشــته 
ــاع  ــام دف ــه پســندی در مق مســتند و محکم
ــراز و  ــان از خــود اب ــوی خواه ــه دع نســبت ب
ــان  ــوی خواه ــذا دع ــت ل ــوده اس ــه ننم ارای
ــه  ــد ک ــر میرس ــه نظ ــت ب ــده ثاب ــه خوان علی

بــه اســتناد مــواد ۳۱۰و۳۱۳ قانــون تجــارت و 
ــی  ــن دادرس ــون آئی ۱9۸و۵۱۵و۵۱9و۵۲۲ قان
ــه  ــده ب ــت خوان ــه محکومی ــم ب ــی حک مدن
پرداخــت مبلــغ ۲۰۵۰۰۰۰۰ ریــال  بابــت اصــل 
خواســته و ۱۳۵۲۵۰۰ ریــال بابــت هزینــه 
ــارت  ــی و  خس ــر آگه ــی و ۱۲۰۰۰۰ نش دادرس
تاخیــر تادیــه از تاریــخ ســر رســید چــک 
موصــوف 9۵/۱۱/۱تــا تاریــخ اجــرای حکــم در 
حــق خواهــان صــادر و اعــالم مــی نمایــد رای 
ــت روز  ــت بیس ــرف مهل ــی و ظ ــادره غیاب ص
پــس از ابــالغ قابــل واخواهــی در ایــن شــعبه 
و پــس از اتمــام مهلــت واخواهــی ظــرف 
ــم  ــر در محاک ــد نظ ــل تجدی ــت روز قاب بیس

ــد . ــی باش ــان م ــی اصفه ــی حقوق عموم
ــورای  ــعبه ۴۵ ش ــی ش ــف ۱۵۲۷۷ قاض م ال

ــان  ــالف اصفه ــل اخت ح

دادنامه 
ــه  ــماره دادنام ــده : 9۵۱۵۸۲ ش ــه پرون کالس
 96/۴/۲۸ مــورخ   96۰99۷6۷9۴۴۰۰۸۳۵  :
ــل  ــورای ح ــعبه ۱۴ش ــیدگی : ش ــع رس مرج
اختــالف  خواهــان ســعید افالکــی  اصفهــان 
مشــتاق ســوم پشــت بیمارســتان فارابــی 
ــده  ــد ...   خوان ــرق  واح ــن ش ــع نگی مجتم
فــرزان صمیمــی دهکــردی  مجهــول المــکان 
ــده و  ــات پرون ــه محتوی ــت ب ــا عنای ــورا ب ش
ــم  ــورا خت ــا ش ــورتی اعض ــه مش ــذ نظری اخ
رســیدگی را اعــالم و بــه شــرح آتــی مبــادرت 
بــه صــدور رای مــی  نمایــد رای قاضــی 
ــوی  ــوص دع ــالف در خص ــل اخت ــورای ح ش
ســعید افالکــی بــه طرفیــت فــرزان صمیمــی 
دهکــردی  بــه خواســته ۱۴۰۰۰۰۰۰ ریــال  وجــه 
چــک بــه شــماره ۷۲۸6۴9 عهــده بانــک 
ســپه   بــه انضمــام مطلــق خســارات قانونــی 
ــر  ــی تصوی ــت تقدیم ــه دادخواس ــه ب ــا توج ب
مصــدق چــک و گواهــی عــدم پرداخــت 
توســط بانــک محــال علیــه کــه ظهــور در 
اشــتغال ذمــه خوانــده و اســتحقاق خواهــان 
در مطالبــه وجــه آن دارد و اینکــه خوانــده 
علــی رغــم ابــالغ قانونــی در جلســه رســیدگی 
حضــور نداشــته و هیچگونــه الیحــه و دفاعیات 
ــاع  ــام دف ــه پســندی در مق مســتند و محکم
ــراز و  ــان از خــود اب ــوی خواه ــه دع نســبت ب
ــان  ــوی خواه ــذا دع ــت ل ــوده اس ــه ننم ارای
ــه  ــد ک ــر میرس ــه نظ ــت ب ــده ثاب ــه خوان علی
بــه اســتناد مــواد ۳۱۰و۳۱۳ قانــون تجــارت و 
ــی  ــن دادرس ــون آئی ۱9۸و۵۱۵و۵۱9و۵۲۲ قان
ــه  ــده ب ــت خوان ــه محکومی ــم ب ــی حک مدن
ریــال   میلیــون   مبلــغ چهــارده  پرداخــت 
ــت و  ــد و بیس ــته و یکص ــل خواس ــت اص باب
ــه  ــت هزین ــان  باب ــد توم ــزار و پانص ــه ه س
دادرســی و هزینــه نشــر آگهــی طبــق تعرفــه  
و  خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ ســر رســید 
ــرای  ــخ اج ــا تاری ــوف 9۵/۳/۲۰ت ــک موص چ
حکــم در حــق خواهــان صــادر و اعــالم مــی 

ــت  ــرف مهل ــی و ظ ــادره غیاب ــد رای ص نمای
ــی  ــل واخواه ــالغ قاب ــس از اب ــت روز پ بیس
اتمــام مهلــت  از  ایــن شــعبه و پــس  در 
ــد  ــل تجدی ــت روز قاب ــرف بیس ــی ظ واخواه
ــان  ــی اصفه ــی حقوق ــم عموم ــر در محاک نظ

ــد . ــی باش م
م الــف ۱۵۲۵۰ قاضــی شــعبه ۱۴ شــورای 

ــان  ــالف اصفه ــل اخت ح

دادنامه 
ــه  ــماره دادنام ــده : 9۵-۵۵۴ ش ــه پرون کالس
: ۲۲۳ مــورخ 96/۴/۱9 مرجــع رســیدگی : 
ــان  ــالف  خواه شــعبه ۴9 شــورای  حــل اخت
رضــا ســرلک اصفهــان خ ملــک شــهر  خ 
مفتــح  خ ناصــر خســرو ..............پ ۷۴ 
ــاط  ــان خ رب ــام  ابراهیمــی  اصفه ــل : اله وکی
ــده  ــه ..............   خوان ــب داروخان ــوم جن س
زهــره داوری دولــت آبــادی  مجهــول المــکان  
وکیــل خوانــده : اصیــل خواســته مطالبــه 
ــک   ــره چ ــت دو فق ــال باب ــغ ۷6۰۰۰۰۰۰ ری مبل
ــا  ــی  شــورا ب ــه هــای قانون ــه انضمــام هزین ب
عنایــت بــه محتویــات پرونــده و اخــذ نظریــه 
مشــورتی اعضــا شــورا ختــم رســیدگی را اعــالم 
و بــه شــرح آتــی مبــادرت بــه صــدور رای مــی  
ــالف در  ــد رای قاضــی شــورای حــل اخت نمای
ــت  ــا وکال ــک ب ــوی رضــا ســر ل خصــوص دع
ــره داوری   ــت زه ــه طرفی ــی ب ــام ابراهیم اله
ــال  ــته ۷6۰۰۰۰۰۰ ری ــه خواس ــادی  ب ــت آب دول
معــادل هفــت میلیــون وششــصد هــزار تومــان   
وجــه ۲ فقــره چــک بــه شــماره هــای 6۱۸۵۴۰ 
و 6۱۸۵۴۱ عهــده بانــک ملــی ایــران   بــه 
انضمــام مطلــق خســارات قانونــی بــا توجــه به 
دادخواســت تقدیمــی تصویــر مصــدق چــک و 
گواهــی عــدم پرداخــت توســط بانــک محــال 
ــده و  ــه خوان ــتغال ذم ــور در اش ــه ظه ــه ک علی
ــه وجــه آن دارد  اســتحقاق خواهــان در مطالب
و اینکــه خوانــده علــی رغــم ابــالغ قانونــی در 
جلســه رســیدگی حضــور نداشــته و هیچگونــه 
محکمــه  و  مســتند  دفاعیــات  و  الیحــه 
ــوی  ــه دع ــبت ب ــاع نس ــام دف ــندی در مق پس
خواهــان از خــود ابــراز و ارایــه ننمــوده اســت 
لــذا دعــوی خواهــان علیــه خوانــده ثابــت بــه 
نظــر میرســد کــه بــه اســتناد مــواد ۳۱۰و۳۱۳ 
قانــون تجــارت و ۱9۸و۵۱۵و۵۱9و۵۲۲ قانــون 
آئیــن دادرســی مدنــی حکــم بــه محکومیــت 
ــال   ــغ ۷6۰۰۰۰۰۰ری ــت مبل ــه پرداخ ــده ب خوان
معــادل هفــت میلیــون و ششــصد هــزار 
ــون  ــته و دو میلی ــل خواس ــت اص ــان  باب توم
ــه  ــت هزین ــال باب ــزار  ری ــاد ه ــد و هفت یکص
ــه وکیــل طبــق تعرفــه  دادرســی و حــق الوکال
و  خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ ســر رســید 
9۵/9/۱۸تــا  و   9۵/۸/۱۸ موصــوف  چــک 
تاریــخ اجــرای حکــم در حــق خواهــان صــادر 
و اعــالم مــی نمایــد رای صــادره غیابــی و 
ظــرف مهلــت بیســت روز پــس از ابــالغ قابــل 

واخواهــی در ایــن شــعبه و پــس از اتمــام 
ــل  ــت روز قاب ــرف بیس ــی ظ ــت واخواه مهل
ــی  ــی حقوق ــم عموم ــر در محاک ــد نظ تجدی

ــی باشــد . ــان م اصفه
ــورای  ــعبه ۴9 ش ــی ش ــف ۱۵۲۷۴ قاض م ال

ــان  ــالف اصفه ــل اخت ح

دادنامه 
کالســه پرونــده : 96۰۱۲۴ شــماره دادنامــه 
 96/۴/۱۱ مــورخ   96۰99۷6۷9۷۲۰۰۳۷9  :
ــل  ــورای ح ــعبه ۴۲ش ــیدگی : ش ــع رس مرج
ــان  ــی  اصفه ــد خلیل ــالف  خواهــان حمی اخت
ــن  ــی کــوی مالکــی  ب خ شــیخ طوســی غرب
بســت  رحمانــی پ 6 - ۰9۱۳۳۰۳۳۷۰6۳   
ــکان  ــول الم ــاری مجه ــد خونس ــده امی خوان
خواســته مطالبــه وجــه چــک  شــورا بــا 
عنایــت بــه محتویــات پرونــده و اخــذ نظریــه 
مشــورتی اعضــا شــورا ختــم رســیدگی را 
ــه صــدور  ــه شــرح آتــی مبــادرت ب اعــالم و ب
ــل  ــورای ح ــی ش ــد رای قاض ــی  نمای رای م
اختــالف در خصــوص دعــوی حمیــد خلیلــی 
ــه خواســته  ــد خونســاری  ب ــت امی ــه طرفی ب
ــک  ــه چ ــان  وج ــون توم ــه میلی ۳۰۰۰۰۰۰۰ س
بــه شــماره 9۰۱۱۰9۷۴۰۸۷۸ مــورخ 9۴/۱۱/۲۸  
عهــده بانــک پســت بانــک   بــه انضمــام 
بــه  توجــه  بــا  قانونــی  مطلــق خســارات 
دادخواســت تقدیمــی تصویــر مصــدق چــک و 
گواهــی عــدم پرداخــت توســط بانــک محــال 
ــده و  ــه خوان ــور در اشــتغال ذم ــه ظه ــه ک علی
اســتحقاق خواهــان در مطالبــه وجــه آن دارد 
و اینکــه خوانــده علــی رغــم ابــالغ قانونــی در 
جلســه رســیدگی حضــور نداشــته و هیچگونــه 
محکمــه  و  مســتند  دفاعیــات  و  الیحــه 
ــوی  ــه دع ــاع نســبت ب ــام دف پســندی در مق
خواهــان از خــود ابــراز و ارایــه ننمــوده اســت 
لــذا دعــوی خواهــان علیــه خوانــده ثابــت بــه 
نظــر میرســد کــه بــه اســتناد مــواد ۳۱۰و۳۱۳ 
قانــون تجــارت و ۱9۸و۵۱۵و۵۱9و۵۲۲ قانــون 
آئیــن دادرســی مدنــی حکــم بــه محکومیــت 
خوانــده بــه پرداخــت مبلــغ ۳۰۰۰۰۰۰۰ ) ســی 
میلیــون  ســه  معــادل    ) ریــال  میلیــون 
تومــان   بابــت اصــل خواســته و یــک میلیــون 
ششــصد و پانــزده هــزار  ریــال بابــت هزینــه 
ــه  ــه و هزین ــر تادی دادرســی و خســارت تاخی
نشــر آگهــی تــا اجــرای حکــم  از تاریــخ ســر 
ــخ  ــا تاری ــوف 9۴/۱۱/۲۸ت ــک موص ــید چ رس
اجــرای حکــم در حــق خواهــان صــادر و اعــالم 
مــی نمایــد رای صــادره غیابــی و ظــرف مهلت 
ــی  ــل واخواه ــالغ قاب ــس از اب ــت روز پ بیس
اتمــام مهلــت  از  پــس  و  ایــن شــعبه  در 
ــد  ــل تجدی ــت روز قاب ــرف بیس ــی ظ واخواه
ــان  ــی اصفه ــی حقوق ــم عموم ــر در محاک  نظ

می باشد .
ــورای  ــعبه ۴۲ ش ــی ش ــف ۱۵۲۸۱ قاض م ال

ــان  ــالف اصفه حــل اخت
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خانــم / آقــا طوبــی یحیــی آبــادی          دارای 
ــه شــرح دادخواســت  شــماره شناســنامه 15 ب
بــه کالســه 818/96  از ایــن شــورا درخواســت 
چنیــن  و  نمــوده  وراثــت  حصــر  گواهــی 
توضیــح داده کــه شــادروان یاصــر شــریف 
ــه شــماره شناســنامه 577 در  ــه ب خــواه توتکل
تاریــخ96/4/21  در اقامتــگاه دائمــی خــود 
بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه آنمرحــوم منحصــر 
اســت بــه مــادر   طوبــی یحیــی آبــادی ش ش 
15 مــادر متوفــی  اینــک بــا انجــام تشــریفات 
ــت  ــور را در یــک نوب ــی درخواســت مزب مقدمات
ــی  ــی اعتراض ــر کس ــا ه ــد ت ــی نمای ــی م آگه
دارد و یــا وصیتنامــه ای از متوفــی نــزد او مــی 
ــخ نشــر آگهــی  ــاه از تاری باشــد ظــرف یــک م
بــه ایــن شــورا تحویــل دارد ، بدیهــی اســت بــا 
انقضــای مهلــت مقــرر گواهــی انحصــار وراثــت 

صــادر خواهــد شــد .  
 م الــف 14199 رئیــس شــعبه 54 مجتمــع 

ــان ــالف اصفه ــل اخت ــورای ح ــماره 3 ش ش

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
نظــر بــه اینکــه خواهــان احمــد حاجعلــی 
ــته  ــه خواس ــتی ب ــه دادخواس ــح ال ــد ذبی فرزن
مطالبــه وجــه بــه طرفیــت عباســعلی ســالمی 
ــه دادگســتری  ــه ب ــد نعمــت ال قمصــری فرزن
کاشــان تقدیــم کــه پــس از ارجــاع بــه شــعبه 
چهــارم دادگاه حقوقــی بــه کالســه 4960141/6 
ــرای روز 1396/06/27 ســاعت 10/30  ثبــت و ب
صبــح وقــت رســیدگی تعییــن گردیــد. از آنجــا 
کــه خوانــده فــوق الذکــر مجهــول المــکان 
ــن  ــون آیی ــاده 73 قان ــز م ــه تجوی ــذا ب ــوده ل ب
ــالب در  ــی و انق ــای عموم ــی دادگاه ه دادرس
امــور مدنــی مراتــب بــه نامبــردگان ابــالغ مــی 
گــردد کــه در وقــت مقــرر در جلســه دادگاه 
ــد  ــی توانن ــردگان م ــا نامب حاضــر شــوند. ضمن
ــت  ــت دریاف ــیدگی جه ــه رس ــل از جلس ــا قب ت
ــه  ــم آن ب ــت و ضمای ــی دادخواس ــخه ثان نس
دفتــر دادگاه مراجعــه نماینــد. انتشــار ایــن 
ــالغ محســوب شــده و در  ــه اب ــه منزل ــی ب آگه
صــورت عــدم حضــور، دادگاه تصمیــم مقتضــی 

ــرد. ــد ک اتخــاد خواه
مدیــر دفتــر شــعبه چهــارم دادگاه عمومــی 

حقوقــی کاشــان 892/ م الــف

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
نظــر بــه اینکــه خواهــان آقــای رمضــان ســیاح 
خواســته  بــه  دادخواســتی  محمــد  فرزنــد 
اســترداد 70 تختــه فــرش ماشــینی12 متــری 
رنــگ   ،%100 اکرولیــک  نــوع  از   1000 تراکــم 
زمینــه ای الکــی حاشــیه ســرمه ای مقــوم 
ــه  ــال ب ــون ری ــک میلی ــغ دویســت و ی ــه مبل ب
طرفیــت آقــای اعظــم علیــزاده فرزنــد نظــام بــه 
دادگســتری کاشــان تقدیــم کــه پــس از ارجــاع 
ــه  ــه کالس ــی ب ــوم دادگاه حقوق ــعبه س ــه ش ب
 96/06/25 روز  بــرای  و  ثبــت  960341ح3  
ــن  ــیدگی تعیی ــت رس ــح وق ــاعت 9/30 صب س
گردیــده از آنجــا کــه خوانــده فــوق الذکــر 
مجهــول المــکان بــوده لــذا بــه تجویــز مــاده73 
قانــون آییــن دادرســی دادگاه هــای عمومــی و 
ــرده  ــه نامب ــب ب ــی مرات ــور مدن ــالب در ام انق
ابــالغ مــی گــردد کــه در وقــت مقــرر در جلســه 
دادگاه حاضــر شــود. ضمنــا نامبــرده مــی توانــد 
ــت  ــت دریاف ــیدگی جه ــه رس ــل از جلس ــا قب ت
ــه  ــم آن ب ــت و ضمای ــی دادخواس ــخه ثان نس
دفتــر دادگاه مراجعــه نمایــد. انتشــار ایــن 
ــده در  ــوب ش ــالغ محس ــه اب ــه منزل ــی ب آگه
صــورت عــدم حضــور، دادگاه تصمیــم مقتضــی 

ــرد. ــد ک ــاذ خواه اتخ
مدیــر دفتــر شــعبه ســوم دادگاه عمومــی 

الــف م   /897 حقوقــی کاشــان 

آگهی ابالغ اجراییه
کالسه:139604002126000018/1

 139605102126000591 ابالغیــه  شــماره 
بدینوســیله بــه علیرضــا فخریــه کاشــان فرزنــد 
احمــد بــه شــماره ملــی 1250228591 بــه 
نشــانی کاشــان، ابتــدای جــاده ابوزیدآبــاد، 
کــوی شــهید، بدهــکار پرونــده کالســه بایگانــی 
9600018 کــه برابــر گــزارش مأمــور پســت 
ــه  ــردد ک ــی گ ــالغ م ــد اب ــده ای شــناخته نگردی
برابــر قــرارداد بانکــی شــماره 119412186 مورخ 
ــعب  ــت ش ــما و مدیری ــن ش 1394/11/27 بی
ــغ 300/000/000  بانــک ســپه مقیــم کاشــان مبل
ریــال بابــت اصــل طلــب و 36/098/630 ریــال 
ــر  ــارت تأخی ــود و 61/630/277 خس ــت س باب
تأدیــه تــا تاریــخ 1395/12/20 و از ایــن تاریــخ 
ــی باشــید  ــکار م ــال بده ــه 276/245 ری روزان
ــتانکار  ــه بس ــت وج ــدم پرداخ ــر ع ــر اث ــه ب ک
درخواســت صــدور اجراییــه نمــوده پــس از 
ــه  ــادر و بکالس ــه ص ــی اجرایی ــریفات قانون تش
ــذا  ــد. ل ــی باش ــرح م ــرا مط ــن اج ــوق در ای ف
طبــق مــاده 18 آییــن نامــه اجرایــی مفــاد 
اســناد رســمی بشــما ابــالغ مــی گــردد از تاریــخ 
انتشــار ایــن آگهــی کــه تاریــخ ابــالغ اجراییــه 
محســوب اســت فقــط یــک نوبــت در روزنامــه 
چــاپ، درج و منتشــر مــی گــردد ظــرف مــدت 
ده روز نســبت بــه پرداخــت بدهــی خــود اقــدام 
ــی  ــار آگه ــدون انتش ــورت ب ــن ص ــر ای و در غی
دیگــری عملیــات اجرایــی طبــق مقــررات علیــه 

ــب خواهــد شــد. شــما تعقی
اداره ثبت اسناد کاشان829/ م الف

آگهی ابالغ اجراییه
کالسه:139604002126000020/1

شماره ابالغیه 139605102126000592
بدینوســیله بــه علیرضــا فخریــه کاشــان فرزنــد 
احمــد بــه شــماره ملــی 1250228591 بــه 

نشــانی کاشــان، ابتــدای جــاده ابوزیدآبــاد، 
کــوی شــهید، بدهــکار پرونــده کالســه بایگانــی 
مأمــور پســت  گــزارش  برابــر  9600020 کــه 
ــه  ــردد ک ــی گ ــالغ م ــد اب ــده ای شــناخته نگردی
برابــر قــرارداد بانکــی شــماره 119412199 مــورخ 
ــعب  ــت ش ــما و مدیری ــن ش 1394/11/27 بی
ــغ 300/000/000  بانــک ســپه مقیــم کاشــان مبل
ریــال بابــت اصــل طلــب و 36/098/630 ریــال 
ــر  ــارت تأخی ــود و 61/630/277 خس ــت س باب
تأدیــه تــا تاریــخ 1395/12/20 و از ایــن تاریــخ 
ــی باشــید  ــکار م ــال بده ــه 276/245 ری روزان
ــتانکار  ــه بس ــت وج ــدم پرداخ ــر ع ــر اث ــه ب ک
درخواســت صــدور اجراییــه نمــوده پــس از 
ــه  ــادر و بکالس ــه ص ــی اجرایی ــریفات قانون تش
ــذا  ــد. ل ــی باش ــرح م ــرا مط ــن اج ــوق در ای ف
طبــق مــاده 18 آییــن نامــه اجرایــی مفــاد 
اســناد رســمی بشــما ابــالغ مــی گــردد از تاریــخ 
انتشــار ایــن آگهــی کــه تاریــخ ابــالغ اجراییــه 
محســوب اســت فقــط یــک نوبــت در روزنامــه 
چــاپ، درج و منتشــر مــی گــردد ظــرف مــدت 
ده روز نســبت بــه پرداخــت بدهــی خــود اقــدام 
ــی  ــار آگه ــدون انتش ــورت ب ــن ص ــر ای و در غی
دیگــری عملیــات اجرایــی طبــق مقــررات علیــه 

شــما تعقیــب خواهــد شــد.
اداره ثبت اسناد کاشان 830/ م الف

رونوشت آگهی حصر وراثت
ــینی          ــی س ــن قربان ــد حس ــا محم ــم / آق خان
شــرح  بــه   78 شناســنامه  شــماره  دارای 
دادخواســت بــه کالســه 803/96 از ایــن شــورا 
درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و 
ــر  ــادروان منوچه ــه ش ــح داده ک ــن توضی چنی
ــنامه 91 در  ــماره شناس ــه ش ــینی ب ــی س قربان
تاریــخ82/10/12  در اقامتــگاه دائمــی خــود 
بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه آنمرحــوم منحصــر 
اســت بــه 6 پســر و 2 دختــر   1-محســن 
قربانــی  ســینی ش ش 89696 فرزنــد متوفی 
2-محمــد  قربانــی  ش ش 4275 فرزنــد 
قربانــی  ش ش 70173  علــی  متوفــی3- 
فرزنــد متوفــی4- عبــاس قربانــی  ســینی 
ش ش 74466 فرزنــد متوفــی5- محمــد 
حســن قربانــی  ســینی ش ش 78 فرزنــد 
ــینی ش ش  ــی  س ــین قربان ــی6- حس متوف
108 فرزنــد متوفی7-فاطمــه  قربانــی  ســینی 
ش ش 49 فرزنــد متوفی8-زهــرا  قربانــی  
ســینی ش ش 966 فرزنــد متوفــی  اینــک 
بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت 
ــا  ــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد ت مزب
ــا وصیتنامــه ای  هــر کســی اعتراضــی دارد و ی
از متوفــی نــزد او مــی باشــد ظــرف یــک مــاه 
ــل  ــن شــورا تحوی ــه ای ــی ب ــخ نشــر آگه از تاری
دارد ، بدیهــی اســت بــا انقضــای مهلــت مقــرر 
ــت صــادر خواهــد شــد .   گواهــی انحصــار وراث
 م الــف 14211 رئیــس شــعبه 54 مجتمــع 

ــان  ــالف اصفه ــل اخت ــورای ح ــماره 3 ش ش

اخطار اجرایی
مشــخصات محکــوم علیــه: نــام: باقــر حتمــی 
ــته      ــغل بازنشس ــی ش ــور عل ــد ن ــادی فرزن باب
المــکان  مجهــول  اقامــت:  محــل  نشــانی 
مشــخصات محکــوم لــه: نــام  حســن  نریمــان 
ــد    ــد علیرضــا  شــغل کارمن ــادی فرزن ــان آب زم
نشــانی محــل اقامــت: اصفهــان خ برازنــده  خ 
آل بویــه  کــوی گل رز انتهــای بــن بســت پــالک 
45   محکــوم بــه: بــه موجــب رای شــماره 870 
تاریــخ 95/9/2 حــوزه قضائــی   شــورای حــل 
اختــالف شهرســتان اصفهــان کــه قطعیــت 
یافتــه اســت.محکوم علیــه محکــوم اســت بــه:

ــت   ــال باب ــون ری ــاه مبیلی ــغ پنج پرداخــت مبل
اصــل خواســته و پرداخــت  دو میلیــون و 
ــه  ــت هزین ــال  باب ــت هزارری ــت  و بیس دویس
دادرســی و پرداخــت خســارت تاخیــر تادیــه  از 
تاریــخ  تقدیــم دادخواســت  )95/9/2 (  در 
ــردد  ــی گ ــالم م ــوم و اع ــان  محک ــق خواه ح
ونیــم عشــر  ق االجــرا  در حــق صنــدوق دولــت  
ــون اجــرای احــکام: همیــن کــه  مــاده 34 قان
اجرائیــه بــه محکــوم علیــه ابــالغ شــد، محکــوم 
علیــه مکلــف اســت ظــرف مــدت ده روز مفــاد 
آن را بــه موقــع اجــرا بگــذارد یــا ترتیبــی بــرای 
پرداخــت محکــوم بــه بدهــد یــا مالــی معرفــی 
کنــد کــه اجــرای حکــم و اســتیفاء محکــوم بــه 
ــود را  ــه خ ــی ک ــد و در صورت ــر باش از آن میس
ــد  ــد، بای ــه ندان ــاد اجرائی ــرای مف ــه اج ــادر ب ق
ــی  ــع دارای ــورت جام ــور ص ــت مزب ــرف مهل ظ
خــود را بــه قســمت اجــرا تســلیم کنــد و اگــر 

ــدارد، صریحــا اعــالم نمایــد ــی ن مال
14122 م الف شعبه 22 حقوقی   اصفهان

ابالغیه 
ــماره  ــه :9610106805100036ش ــماره ابالغنام ش
ــی  ــده :9609986805100190 شــماره بایگان پرون
شــعبه :960190 تاریــخ تنظیــم :1396/05/05 
ــام :  ــی : 1-ن ــالغ شــونده حقیق مشــخصات اب
ــبی  ــی : لهراس ــام خانوادگ ــه    2- ن ــز ال عزی
زاده 3- نــام پــدر: محمــد جــان   4- نشــانی 
: مجهــول المــکان تاریــخ حضــور 1396/06/22 
 : حضــور  08:00محــل  ســاعت  چهارشــنبه  
ــرازی  ــهید خ ــان ش ــذر اتوب ــار گ ــان – کن اصفه
ــر  ــرزا طاه ــان آتشــگاه و می – حدفاصــل خیاب
– مجتمــع شــماره ســه شــورای حــل اختــالف  
ــور  ــاعت حض ــور :1396/06/22س ــخ حض تاری
فــکاری  بیــژن  دعــوی  خصــوص  :08:00در 
ــرر  ــت مق ــما  در وق ــت ش ــه طرفی ــیچانی ب س
ــن شــعبه حاضــر  ــوق جهــت رســیدگی در ای ف

ــوید.  ش
 51 شــعبه  دفتــر  الــف  :14185/م  شــماره 
ــالف  ــع شــماره ســه  شــورای حــل اخت مجتم

شهرســتان اصفهــان 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
ــان  ــده کالســه 960463خواه در خصــوص پرون
ــه   ــی بر:مطالب ــکاری  دادخواســتی مبن ــژن ف بی
بــه طرفیــت فــرزاد زارعــی  تقدیــم نمــوده اســت 
ــه  ــرای روز ............. مورخ ــیدگی ب ــت رس . وق
تعییــن گردیــد  96/6/22 ســاعت 9 صبــح  
ــده  ــودن خوان ــکان ب ــول الم ــه مجه ــا توجــه ب ب
ــد  ــب در جرای ــان مرات ــای خواه ــب تقاض حس
ــه  ــیدگی ب ــت رس ــل از وق ــده قب ــر خوان منتش
ایــن شــعبه بــه نشــانی هشــت بهشــت شــرقی 
بعــد از چهــارراه پیــروزی روبــروی مســجد امــام 
علــی )ع( مجتمــع شــماره ســه  شــورای حــل 
اختــالف اصفهــان – شــعبه ... شــورای حــل 
اختــالف اصفهــان مراجعــه و نســخه ثانــی 
دادخواســت و ضمائــم را اخــذ نمایــد. در صــورت 
عــدم حضــور وقــت رســیدگی ابــالغ شــده تلقــی 

ــی شــود. ــم مقتضــی اتخــاذ م و تصمی
شماره: 14089/م الف 

ــه  ــماره س ــع ش ــعبه 52 مجتم ــر ش ــر دفت مدی
ــان ــالف اصفه ــل اخت ــورای ح ش

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
ــان  ــه 960462خواه ــده کالس ــوص پرون در خص
ــه   ــی بر:مطالب ــکاری  دادخواســتی مبن ــژن ف بی
بــه طرفیــت عزیزالــه لهراســبی زاده تقدیــم 
بــرای روز  . وقــت رســیدگی  نمــوده اســت 
  8/30 ســاعت   96/6/22 مورخــه   .............
ــه مجهــول المــکان  ــا توجــه ب ــد. ب تعییــن گردی
خواهــان  تقاضــای  حســب  خوانــده  بــودن 
مراتــب در جرایــد منتشــر خوانــده قبــل از 
ــانی  ــه نش ــعبه ب ــن ش ــه ای ــیدگی ب ــت رس وق
هشــت بهشــت شــرقی بعــد از چهــارراه پیــروزی 
روبــروی مســجد امــام علــی )ع( مجتمــع 
ــان  ــالف اصفه ــل اخت ــورای ح ــه  ش ــماره س ش
– شــعبه ... شــورای حــل اختــالف اصفهــان 
مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم 
ــت  ــدم حضــور وق ــد. در صــورت ع را اخــذ نمای
رســیدگی ابــالغ شــده تلقــی و تصمیــم مقتضــی 

ــود. ــی ش ــاذ م اتخ
شماره: 14088/م الف 

ــه  ــماره س ــع ش ــعبه 52 مجتم ــر ش ــر دفت مدی
ــان ــالف اصفه ــل اخت ــورای ح ش

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصــوص پرونــده کالســه 960495 ش 14 
خواهــان امیــن تاتائــی بــا وکالــت خانــم فرزانــه 
ــال ســند  ــی بر:انتق الماســی  دادخواســتی مبن
و حضــور در دفتــر خانــه   بــه طرفیــت 1- ســید 
مرتضــی کماجیــان       -2 مشــتاقیان  عبــدهللا 
ــرای  ــیدگی ب ــت رس ــت .وق ــوده اس ــم نم تقدی
ــن  ــاعت 9  تعیی ــورخ 96/6/22س روز......... م
ــا توجــه بــه مجهــول المــکان  گردیــده اســت. ب
بــودن خوانــده حســب تقاضــای خواهــان برابــر 
مــاده 73 قانــون آئیــن دادرســی مدنــی مراتــب 
ــت  ــل از وق ــده قب ــا خوان ــر ت ــد منتش در جرای
ــان  ــع در اصفه ــعبه واق ــن ش ــه ای ــیدگی ب رس
ــارراه  ــدای  خ شــیخ صــدوق شــمالی - چه ابت
ــخه  ــه و نس ــالف مراجع ــل اخت ــورای ح وکال ش
ــد.  ــذ نمایی ــم را اخ ــت و ضمائ ــی دادخواس ثان
در صــورت عــدم حضــور وقــت رســیدگی ابــالغ 
ــی  ــاذ م ــی اتخ ــم مقتض ــی و تصمی ــده تلق ش

شــود.
شماره: 14104/م الف 

دفتــر شــعبه 14 مجتمــع شــماره 2  مدیــر 
اصفهــان  اختــالف  حــل  شــورای 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
ــی  ــد جان ــیر احم ــان ش ــه خواه ــه اینک ــر ب نظ
ثالــث  اعتــراض  بــه خواســته  دادخواســتی 
اجرایــی بــه طرفیــت محمــد ذاکــر بــه مجتمــع 
ــه  ــم ک ــان تقدی ــالف کاش ــل اخت ــوراهای ح ش
پــس از ارجــاع بــه شــعبه اول حقوقــی شــورای 
حــل اختــالف بــه کالســه 230/96 ثبــت و بــرای 
تاریــخ 1396/07/02 ســاعت 16 وقــت رســیدگی 
تعییــن گردیــده از آنجــا کــه خوانــده فــوق 
ــز  ــه تجوی ــذا ب ــوده ل ــکان ب ــول الم ــر مجه الذک
ــای  ــن دادرســی دادگاه ه ــون آیی ــاده 73 قان م
ــه  ــب ب ــی مرات ــور مدن ــالب در ام ــی و انق عموم
نامبــرده ابــالغ مــی گــردد کــه در وقــت مقــرر در 
جلســه دادرســی حاضــر شــوند. ضمنــا نامبــرده 
مــی توانــد تــا قبــل از جلســه رســیدگی جهــت 
ــم  ــت و ضمای ــی دادخواس ــخه ثان ــت نس دریاف
ــار  ــد. انتش ــه نماین ــورا مراجع ــر ش ــه دفت آن ب
ایــن آگهــی بــه منزلــه ابــالغ محســوب شــده در 
صــورت عــدم حضــور، شــورا تصمیــم مقتضــی 
ــر شــعبه اول  اتخــاذ خواهــد نمود.مســیول دفت

ــالف کاشــان شــورای حــل اخت
ــهادت  ــتماع ش ــیدگی و اس ــت رس ــه جه جلس

ــف ــردد.883/ م ال ــی گ ــزار م ــهود برگ ش

آگهی حصر وراثت
خانــم نرجــس اخبــاری بــه شناســنامه شــماره 
بــه کالســه  دادخواســت  بــه شــرح   44106
درخواســت گواهــی  شــورا  ایــن  از   561/96
حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده 
کــه شــادروان محمــد اخبــاری بــه شــماره 
ــگاه  ــخ 96/04/04 اقامت ــنامه 74 در تاری شناس
دایمــی خــود بــدرورد زندگــی گفتــه ورثــه حیــن 
ــره  ــه زه ــت ب ــر اس ــوم منحص ــوت آن مرح الف
ش452،  ش  بــه  محمــد  فرزنــد  اخبــاری 
ــه ش ش  ــد ب ــد محم ــاری فرزن ــین اخب حس
415، زهــرا اخبــاری فرزنــد محمــد بــه ش 
ــه  ــد ب ــد محم ــاری فرزن ــس اخب ش75، نرج
اخبــاری فرزنــد  ش ش 44106، محمدرضــا 
ــی و  ــدان متوف ــه ش ش 464 فرزن ــد ب محم
ــی  ــا انجــام تشــریفات مقدمات ــک ب ــر. این الغی
درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت و یــک 
مرتبــه آگهــی مــی نمایــد تــا هرکســی اعتراضــی 

دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از 
ــه شــورا  تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه ب
ــد. ــد ش ــادر خواه ــی ص ــم دارد واال گواه تقدی

ــالف  ــل اخت ــورای ح ــم ش ــعبه شش ــی ش قاض
ــف ــور907/ م ال ــین پ ــه حس ــان فاطم کاش

رونوشت آگهی حصر وراثت
چیوائــی           لــک   ســر  اکبــر  آقــا   / خانــم 
شــرح  بــه   333 شناســنامه  شــماره  دارای 
ــن شــورا  ــه کالســه 808/96 از ای دادخواســت ب
درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و 
چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان  امیــد علــی 
ســر لــک  چیوائــی بــه شــماره شناســنامه 296 
ــود  ــی خ ــگاه دائم ــخ 96/4/27 در اقامت در تاری
ــه آنمرحــوم منحصــر  ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ب
اســت بــه 2 پســر و یــک همســر  1-علــی 
ســرلک چیوائــی  ش ش 332 فرزنــد متوفــی 
2- اکبرســرلک چیوائــی  ش ش 333 فرزنــد 
ــی  ش ش  ــرلک چیوائ ــون س ــی3- کتای متوف
5 همســر  متوفــی  اینــک بــا انجــام تشــریفات 
ــت  ــک نوب ــور را در ی ــت مزب ــی درخواس مقدمات
آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد 
و یــا وصیتنامــه ای از متوفــی نــزد او مــی باشــد 
ظــرف یــک مــاه از تاریــخ نشــر آگهــی بــه ایــن 
شــورا تحویــل دارد ، بدیهــی اســت بــا انقضــای 
ــادر  ــت ص ــار وراث ــی انحص ــرر گواه ــت مق مهل

ــد .   ــد ش خواه
ــع  ــعبه 54 مجتم ــس ش ــف  رئی :14197 م ال
ــان ــالف اصفه ــل اخت ــورای ح ــه ش ــماره س ش

اجرائیه
شماره اجرائیه9410420351400218
شماره پرونده:9209980351401210

تاریــخ    921210  : شــعبه  بایگانــی  شــماره 
تنظیــم:94/5/17  مشــخصات محکــوم لــه 
ردیــف 1 نــام : بانــک ملــت اصفهــان  بــه 
مدیریــت علــی دیوانــدری      نشــانی: اصفهــان 
مشــخصات  شــمالی     صــدوق  شــیخ  خ 
محکــوم علیــه  1- مرتضــی مــوذن آفارانــی  
ــا   ــکان 2- علیرض ــول الم ــود مجه ــد محم فرزن
ــکان 3-  ــول الم ــود مجه ــد محم ــی فرزن موذن
ــان  ــد     نشــانی: اصفه ــی فرزنداحم ــی قائل عل
میــدان  امــام جنــب  مســجد شــیخ لطــف هللا 
ــعید  ــی 4- س ــتی قائل ــع دس ــگاه صنای فروش
ــه  مجهــول  ــد فضــل ال ــی  فرزن عســکری برزان
المــکان 5- جهانگیــر  قلــع گــری جونــی فرزنــد 
ــی  ــد صادق ــکان 6- حمی ــول الم ــاس مجه عب
ــه :  ــوم ب ــکان  محک ــول الم ــی مجه ــد عل فرزن
بــه موجــب  درخواســت اجــرای  حکــم مربــوط 
دادنامــه  9309970351401856  بــه شــماره 
محکــوم  علیــه محکــوم اســت  بــه نحــو  
ــال  ــغ 61000000 ری ــت  مبل ــه پرداخ ــی  ب تضامن
بابــت  اصــل خواســته  و مبلــغ 1275000 ریــال 
ــق  ــن ح ــم چنی ــی و ه ــه دادرس ــت  هزین باب
الوکالــه وکیــل  طبــق تعرفــه  ) بــدوی (  و 
ــاس  ــر اس ــه ب ــر تادی ــارت تاخی ــت  خس پرداخ
قــرار داد بانکــی  )20 درصــد (  از تاریــخ تقدیــم 
دادخواســت  92/9/3 تــا زمــان وصــول  در حــق 
محکــوم لــه  و مبلــغ 3050000 ریــال بابــت حــق 
االجــرای در حــق صنــدوق دولــت  مــی بایســت 
پرداخــت نماینــد . رعایــت تبصــره 2 مــاده 306 
ــبت  ــط نس ــادره فق ــت. رای ص ق آ د م الزامیس
ــد   ــی باش ــوری م ــی حض ــی قائل ــای عل ــه آق ب
 .   محکــوم علیــه مکلــف اســت از تاریــخ 
ابــالغ اجرائیــه : 1- ظــرف ده روز مفــاد آنــرا 
ــون اجــرای  بموقــع اجــرا گــذارد ) مــاده34 قان
ــت  ــرای پرداخ ــی ب ــی( .2- ترتیب ــکام مدن اح
ــد  ــی کن ــی معرف ــد . 3- مال ــه بده ــوم ب محک
ــه از آن  ــوم ب ــتیفا محک ــم و اس ــرا حک ــه اج ک
میســر باشــد. چنانچــه خــود را قــادر بــه اجــرای 
مفــاد اجراییــه ندانــد بایــد ظــرف ســی روز کلیــه 
امــوال خــود را شــامل تعــداد یــا مقــدار و قیمــت 
ــه طــور  ــول ، ب ــر منق همــه امــوال منقــول و غی
ــدی  ــوه نق ــزان وج ــر می ــتمل ب ــروح مش مش
ــات  ــا و موسس ــزد بانکه ــوان ن ــر عن ــه ه ــه ب ک
ــه  ــی دارد ب ــا خارج ــی ی ــاری ایران ــی و اعتب مال
همــراه مشــخصات دقیــق حســابهای مذکــور و 
کلیــه اموالــی کــه او بــه هــر نحــو نــزد اشــخاص 
ثالــث دارد و کلیــه مطالبــات او از اشــخاص 
ــر  ــاالت و ه ــل و انتق ــت نق ــز فهرس ــث ونی ثال
ــان  ــور از زم ــوال مذک ــر در ام ــر دیگ ــوع تغیی ن
ــه  ــوای اعســار ب ــرح دع ــل از ط ــک ســال  قب ی
ضمیمــه دادخواســت اعســار بــه مقــام قضائــی 
ــه  ــوم ل ــت محک ــه در خواس ــد واال ب ــه نمای ارائ
بــاز داشــت مــی شــود) مــواد 8و3 قانــون 
  )1394 مالــی  محکومیــت  اجــرای  نحــوه 
ــل  ــالم کام ــه از اع ــوم علی ــودداری محک .4- خ
از اجــرای  بــه منظــور فــرار  امــوال  صــورت 
ــت را در  ــه هف ــری در ج ــس تعزی ــم ، حب حک
ــکام  ــرای اح ــون اج ــاده 34 قان ــی دارد. ) م پ
مدنــی و مــاده 20 ق.م.ا و مــاده 16 قانــون نحــوه 
ــال  ــی 1394( 5- انتق ــت مال ــرای محکومی اج
مــال بــه دیگــری بــه هــر نحــو بــا انگیــزه فــرار 
ــوال  ــده ام ــه باقیمان ــه نحــوی ک ــن ب از ادای دی
ــب  ــد موج ــی نباش ــون کاف ــت دی ــرای پرداخ ب
مجــازات تعزیــری درجــه شــش یــا جــزای 
ــردو  ــا ه ــه ی ــوم ب ــف محک ــادل نص ــدی مع نق
ــون نحــوه  ــاده 21 قان مجــازات مــی شــود. ) م
اجــرای محکومیــت مالــی 1394(. 6- چنانچــه 
ــه  ــت ســی روز ارائ ــس از مهل ــوال پ صــورت ام
شــود آزادی محکــوم علیــه از زنــدان منــوط 
بــه موافقــت محکــوم لــه یــا تودیــع وثیقــه یــا 
ــد  ــه خواه ــوم علی ــط محک ــل توس ــی کفی معرف
ــون نحــوه اجــرای  ــاده 3 قان ــود.) تبصــره 1 م ب

محکومیــت مالــی 1394(
ــم   ــعبه چهارده ــر ش ــر  دفت ــف15290 مدی م ال
دادگاه عمومــی )حقوقــی(  شهرســتان اصفهــان 

ــی – حســین مرتضای

آگهی وقت رسیدگی پرونده های 
کالسه ۹۵۲۲۹۶ ک و ۹۵۲۴۴۰ ح

شــاکی و خواهــان آقــای کریــم محمــودی 
ــه  ــتی علی ــکایت و دادخواس ــی ش ــد مال فرزن
متهــم و خوانــدہ آقــای حســینعلی جدیــد 
االســالم فرزنــد رضاقلــی مبنــی بــر ایــراد 
صدمــه ېدنــي غيــر عمــدی ناشــی از بــی 
ــه  ــر مطالب ــر ب احتیاطــی در امــر رانندگــی ودائ
خســارت بــه دادگاه ناییــن تقديــم نمــوده کــه 
پــس از واصــل شــدن بــه ایــن دفتــر و ثبــت به 
کالســه هــای فــوق و جــری تشــریفات قانونــی 
و تعییــن وقــت رســیدگی بــرای روز ســه شــنبه 
بــا  مــورخ 96/6/28 ســاعت 11/30 صبــح 
ــده   ــودن خوان ــکان ب ــول الم ــه مجه ــه ب توج
ــون آئیــن دادرســی  ــه اســتناد مــاده 73 قان ب
مدنــی دادگاههــای عمومــی و انقــالب  مراتــب 
در یکــی از روزنامــه هــای کثیــر االنتشــار آگهــی 
مــی شــود تــا نامبــرده قبــل از حلــول وقــت بــه 
ــت  ــه دریاف ــه و نســبت ب ــر شــعبه مراجع دفت
ــدام  ــم أق ــت و ضمائ ــی داد خواس ــخه ثان نس
وســپس در وقــت رســیدگی تعییــن شــده در 

ــد.  ــه دادگاه حضوریابن جلس
دادرس  توکلــې-  ابوالفضــل   . الــف 187  م 

شــعبه اول دادگاه عمومــی ناییــن 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و احضار 
متهم 

کالســه  پرونــده  در  اینکــه  بــه  نظــر   
بایگانــی  9209985478900230شــماره 
شــه  بهــروز  آقــای   دادگاه  ایــن   960357
بخــش فرزنــد عبدالــه  بــه موجــب مفــاد 
کیفــر خواســت شــماره 9610433747200074 
دادســرای شهرســتان  خــور و بیابانــک متهــم 
اســت بــه معاونــت در جعــل مفــادی بــه ایــن 
ــواد  ــرم  م ــریک ج ــرده ش ــه نامب ــب  ک ترتی
مخــدر  آقــای ع .م بــوده  کــه در پرونــده  
ــای ع . م  ــدا  وی دســتگیر  و آق مربوطــه  ابت
را آقــای لــک افتخــاری  معرفــی کــرده اســت  
و بــا توجــه  بــه معلــوم نبــودن  محــل اقامــت  
متهــم  و عــدم دسترســی  بــه متهــم و اینکــه  
وقــت رســیدگی   پرونــده مذکــور  بــرای تاریــخ 
ــده  ــن گردی ــح  تعیی ــاعت 10 صب 96/7/10 س
ــن  ــون آئی ــاده 174 قان ــتناد م ــه اس ــت  ب اس
ــی  ــت آگه ــک نوب ــب ی ــری مرات دادرســی کیف
ــخ  ــر  در تاری ــوق الذک ــم ف ــا مته ــردد ت ــی گ م
ارائــه دفاعیــات  و  تعییــن شــده  جهــت 
آخریــن  دفــاع خــود  در قبــال اتهــام منتســبه  
در ایــن دادگاه  حاضــر گردیــده  یــا وکیــل  
خــود را معرفــی مــی نمایــد در غیــر اینصــورت  
ــد .  ــی نمای ــدور رای م ــه ص ــادرت ب دادگاه مب
ــر  ــر دفت ــف 192 محمــد عســکری – مدی م ال
ــک    ــی شــهر ســتان خــور و بیابان دادگاه عموم

آگهی ابالغ 
خواهــان خانــم دلبــر وندصالــح فرزند حســین 
ــد  ــی فرزن ــد قربان ــای محم ــت آق ــه طرفی ب
ــم  ــذ طــالق تقدی ــه خواســته تنفی ــی ب قربانعل
اصفهــان  شهرســتان  خانــواده  دادگاههــای 
ــان  ــواده اصفه ــعبه اول خان ــه ش ــه ب ــوده ک نم
واقــع در خیابــان میــر مجتمــع شــهید قدوســی 
ــه 960387  ــه کالس ــاع و ب ــاره ارج ــه چه طبق
 96/6/21 رســیدگی  وقــت  دارای  و  ثبــت 
ــت  ــه جه ــذا ب ــد ل ــی باش ــح م ــاعت 9 صب س
مجهــول المــکان بــودن خوانــده و درخواســت 
خواهــان و بــه تجویــز مــاده 73 قانــون آییــن 
دادرســی مدنــی و دســتور دادگاه مراتــب یــک 
ــی  ــد کثیراالنتشــار آگه ــی از جرای ــت در یک نوب
مــی شــود تــا خوانــده پــس از نشــر آگهــی و 
اطــالع از مفــاد آن بــه دادگاه مراجعــه و ضمــن 
اعــالم نشــانی کامــل خــود نســخه ثانــی 
ــت  ــت و در وق ــم را دریاف دادخواســت و ضمائ
ــردد .  ــت رســیدگی حاضــر گ ــوق جه ــرر ف مق
م الــف 15242 مدیــر دفتــر شــعبه اول دادگاه 

خانــواده اصفهان-جعفــر مســلمی امیرانــی

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه: 
13۹۵۰۴۰۰۲۰۰3۰۰۰۹۴۶/1

 139504002003000946/1  : پرونــده  شــماره 
شــماره بایگانــی پرونــده : 9501866/1 شــماره 
آگهــی ابالغیــه : 139603802003000104 تاریــخ 
ــه  ــالغ اجرائی ــی اب ــدور : 1396/4/28  آگه ص
کالســه: 139504002003000946/1بدینوســیله 
علــی  فرزنــد  پنــاه  قرانــی  محمــد  بــه 
ملــی  و کــد   1017 شــماره  شناســنامه  بــه 
اصفهــان  نشــانی  بــه   1287898122
 )34( مریــم  مولــوی کوچــه گل  خیابــان 
کالســه  پرونــده  بدهــکار   797 پــالک 
139504002003000946/1کــه برابــر گــزارش 
اداره پســت نشــاط اصفهــان شــناخته نگردیــده 
ایــد ابــالغ مــی گــردد کــه برابــر قــرارداد بانکــی 
ــما  ــن ش ــماره 8900892064-89/10/13 بی ش
و بانــک ملــی شــعبه مــدرس اصفهــان مبلــغ 
2512000 ریــال بابــت اصــل طلــب و مبلــغ 
1510000 ریــال بابــت خســارت تاخیــر تادیــه تــا 
تاریــخ 95/8/10 و از ان بــه بعــد روزانــه مبلــغ 
1231 ریــال بانضمــام حقــوق دولتــی متعلقــه 
بدهــکار مــی باشــید کــه بــر اثــر عــدم پرداخــت 
ــه  ــدور اجرائی ــت ص ــتانکار درخواس ــه بس وج
ــه  ــی اجرائی ــریفات قانون ــس از تش ــوده پ نم
صــادر و بــه کالســه فــوق در ایــن اجــراء مطرح 
ــه  ــن نام ــاده 18 آئی ــق م ــذا طب ــد ل ــی باش م
ــالغ  ــما اب ــمی بش ــناد رس ــاد اس ــی مف اجرائ
ــه  ــی ک ــن آگه ــخ انتشــار ای ــردد از تاری ــی گ م
ــه محســوب اســت فقــط  ــالغ اجرائی ــخ اب تاری
یــک نوبــت در روزنامــه کیمیــای وطــن چــاپ 
اصفهــان درج و منتشــر مــی گــردد ظــرف 
مــدت ده روز نســبت بــه پرداخــت بدهــی 
خــود اقــدام ودر غیــر ایــن صــورت بــدون 

انتشــار آگهــی دیگــری عملیــات اجرائــی 
ــد ــب خواه ــما تعقی ــه ش ــررات علی ــق مق  طب

 شد.
ــف . رئیــس اداره اجــرای اســناد   14719م ال

رســمی اصفهــان

آگهی مزایده
ــان  ــی اصفه ــعبه 2 حقوق ــکام ش ــرای اح  اج
ــر  ــا مشــخصات زی ــده ای ب ــر دارد مزای در نظ
ــه 961128ج 20  ــده کالس ــد. پرون ــزار نمای برگ
ــد  ــره الحمی ــم غ ــوی 1. اعظ ــوع دع ــه موض ل
بتــول غــره  الحمیــد 3.  اکــرم غــره  و 2. 
الحمیــد 4. زهــرا غــره الحمیــد 5. شــهناز 
ــد 7.  ــره الحمی ــین غ ــد 6، حس ــره الحمی غ
ــدی  ــدی حمی ــد 8. مه ــره الحمی ــی غ مصطف
9. زهــره حمیــدی نســب کــه هــر 8 نفــر 
ــماره  ــه ش ــد ب ــره الحمی ــم غ ــم اعظ ــه خان ب
13933 محضــر   11553560000 وکالــت  11 
شــماره 299 بطرفیــت: )آقــای علــی حمیــدی 
ــدی  ــی حمی ــدی( عل ــد حمی ــب و محم نس
ــهید  ــاد - خ ش ــه آدرس: خ احمدآب ــبت ب نس
توانــا- بــن بســت اللــه - پــالک 8 و محمــد 
ــی  ــت غرب ــت بهش ــه آدرس: هش ــدی ب حمی
- ملــک جنوبــی - کوچــه شــیخ یوســف 
مزایــده   )8154639831( ســیزده  شــماره 
ــی از  ــی 13 فرع ــالک ثبت ــگ پ ــروش 6 دان ف
شــماره اصلــی 3776 واقــع در بخــش چهــار 
ثبــت اصفهــان. الــف( مشــخصات و موقعیــت 
پــالک:  اوصــاف ملــک بــر طبــق نظریــه 
کارشناســی مــکان مــورد نظــر ششــدانگ 
یکبــاب خانــه دارای پــالک ثبتــی شــماره 
ــی 3776  ــماره اصل ــی از ش ــک( 13 فرع )مل
اصفهــان  ثبــت  چهــار  بخــش  در  واقــع 
ــماره  ــه ش ــمی ب ــند رس ــد س ــک جل ــت ی تح
591/172، دفتــر دوم متمــم، صفحــه 52 و بــا 
ــه نقشــه شــماره  ــه برگــه دســتور تهی توجــه ب
3/93/37535 مورخ 1393/12/2 شــهرداری 
از  پــس  دارای مســاحت عرصــه  اصفهــان 
رعایــت بــر اصالحــی ســیصد و ســی و چهــار 
ــع و در  ــر مرب ــدم مت ــه ص ــاد و ن ــر و هفت مت
ــه  ــه ســاخت مســکونی باضاف ــک طبق حــد ی
زیرزمیــن انبــاری و دارای ســاختمان قدیمــی 
)کلنگــی( بــا مشــخصات ســاختمانی: دیــواره 
ــه  ــر و تخت ــقف تی ــش س ــر، پوش ــای بارب ه
چوبــی بــا قدمــت ســاخت حــدود 70 ســال و 
در قســمتی پوشــش ســقف تیرآهــن و آجــر 
بــا قدمــت ســاخت حــدود 40 ســال، دربهــای 
داخلــی چوبــی، کــف هــا ســیمانی و موزاییــک 
فــرش، دیوارهــا انــدود گــچ و نقاشــی، و دارای 
انشــعابات آب و فاضــالب، بــرق، گاز مــی 
باشــد. ب(  نظریــه کارشناســی:  بــا عنایــت به 
مطالــب صــدر االشــاره متــراژ عرصــه )اعیــان 
ــد ارزش  ــه فاق ــل مالحظ ــت قاب ــل قدم بدلی
انشــعابات،  امکانــات،  موقعیــت،  ریالــی(، 
ــاخت  ــت س ــکونی( قدم ــری )مس ــوع کارب ن
و بررســی جمیــع جهــات موثــر در قضیــه 
)باالخــص عرضــه و تقاضــا( و بالمعــارض 
بــودن جهــت نقــل و انتقــال، ارزش نــرخ پایــه 
مذکــور بــا مشــخصات فــوق جمعــًا مبلــغ 
9/374/120/000 ریــال معــادل نهصــد و ســی 
ــزار  ــد و دوازده ه ــون و چهارص ــت میلی و هف
زمــان یکشــنبه 96/6/12 ســاعت 11 صبــح  
مــکان: اصفهــان، خ نیکبخــت، 200 متــر جلوتر 
از دادگســتری کل اصفهــان، ســاختمان اجــرای 
احــکام حقوقــی طبقــه چهــارم  طالبیــن 
خریــد مــی تواننــد 5 روز قبــل از مزایــده 
ــک در  ــن اجــرا از مل ــا ای ضمــن هماهنگــی ب
آدرس: اصفهــان - خیابــان احمدآبــاد، خیابــان 
شــهید توانــا بــن بســت اللــه پــالک 8 بــا کــد 
پســتی 8154678841 مراجعــه و بــا طــی 
ــا  ــل ب ــی ذی ــب ارزیاب ــه، مرات ــد و معاین بازدی
ترســیم کروکــی محــل جهــت اســتحضار ایفــاد 
مــی گــردد و بــا ســپردن 10 % ارزش امــوال بــه 
شــماره حســاب 8 217129021000 بانکــی ملــی 
دادگســتری اصفهــان و ارائــه فیــش بــه ایــن 
اجــرا در جلســه مزایــده شــرکت کننــد. مزایــده 
ــه شــروع مــی شــود. پیشــنهاد  از قیمــت پای
مزایــده  برنــده  قیمــت  باالتریــن  دهنــده 

ــود ــد ب خواه
حقوقــی  اجــرای  مدیــر   15253 الــف  م 
 20 شــعبه  دادورز   ( منصــوری   – اصفهــان 

) اصفهــان  مدنــی   احــکام  اجــرای 

اجرائیه
شماره اجرائیه: 9610420350700154
شماره پرونده:9409980350700091 

تاریــخ    940116  : شــعبه  بایگانــی  شــماره 
محکــوم  مشــخصات   96/5/11 تنظیــم: 
ــد  ــور فرزن ــادر پ ــد ن ــام حمی ــف 1 ن ــه ردی ل
ــه  ــه روب ــان خ الل ــانی: اصفه ــود      نش محم
ــاندویچ  ــب س ــخانه جن ــال  باقوش روی ترمین
بهنــام مغــازه شــاهنگی    مشــخصات محکــوم 
ــد  ــی فرزن ــه : عبدالحمیــد میثاقــی فریدن علی
المــکان   عبدالعلــی      نشــانی: مجهــول 
ــی  ــم مقــام قانون ــا قائ ــده ی مشــخصات نماین
محکــوم  علیــه   محکــوم   / لــه  محکــوم 
به:بموجــب درخواســت اجــرای حکــم مربوطــه 
و شــماره  بــه شــماره 9610090350701925 
دادنامــه 9409970350700954 محکــوم علیــه 
ــغ 60000000  ــت مبل ــه پرداخ ــت ب ــوم اس محک
ریــال بابــت اصــل خواســته  و مبلــغ 2120000 
ریــال بابــت هزینــه دادرســی و پرداخــت 
ــای شــاخص  ــر مبن ــه  ب ــر تادی خســارت تاخی
نــرخ تــورم  اعالمــی از ســوی بانــک مرکــزی 
از تاریــخ ســر رســید چــک 93/11/22  تــا 
زمــان وصــول  وجــه آن  در حــق محکــوم لــه 
و نیــز پرداخــت  حــق االجــرای دولــت در حــق 
صنــدوق  دولــت ) رای غیابــی  مــی باشــد (  

ــخ  ــت از تاری ــف اس ــه مکل ــوم علی  .   محک
ــرا  ــاد آن ــرف ده روز مف ــه : 1- ظ ــالغ اجرائی اب
بموقــع اجــرا گــذارد ) مــاده34 قانــون اجــرای 
ــرای پرداخــت  ــی ب ــی( .2- ترتیب احــکام مدن
ــه بدهــد . 3- مالــی معرفــی کنــد  محکــوم ب
کــه اجــرا حکــم و اســتیفا محکــوم بــه از 
ــه  ــادر ب ــود را ق ــه خ ــد. چنانچ ــر باش آن میس
اجــرای مفــاد اجراییــه ندانــد بایــد ظــرف 
ســی روز کلیــه امــوال خــود را شــامل تعــداد 
ــول و  ــوال منق ــه ام ــت هم ــدار و قیم ــا مق ی
غیــر منقــول ، بــه طــور مشــروح مشــتمل بــر 
میــزان وجــوه نقــدی کــه بــه هــر عنــوان نــزد 
بانکهــا و موسســات مالــی و اعتبــاری ایرانــی 
یــا خارجــی دارد بــه همــراه مشــخصات دقیــق 
ــه  ــه او ب ــی ک ــه اموال ــور و کلی حســابهای مذک
ــه  ــث دارد و کلی ــخاص ثال ــزد اش ــو ن ــر نح ه
مطالبــات او از اشــخاص ثالــث ونیــز فهرســت 
ــر در  ــر دیگ ــوع تغیی ــاالت و هــر ن ــل و انتق نق
ــل از  ــال  قب ــک س ــان ی ــور از زم ــوال مذک ام
طــرح دعــوای اعســار بــه ضمیمــه دادخواســت 
اعســار بــه مقــام قضائــی ارائــه نمایــد واال بــه 
ــی  ــت م ــاز داش ــه ب ــوم ل ــت محک در خواس
اجــرای  نحــوه  قانــون  8و3  مــواد  شــود) 
محکومیــت مالــی 1394(  .4- خــودداری 
محکــوم علیــه از اعــالم کامــل صــورت امــوال 
ــس  ــم ، حب ــرای حک ــرار از اج ــور ف ــه منظ ب
تعزیــری در جــه هفــت را در پــی دارد. ) مــاده 
34 قانــون اجــرای احــکام مدنــی و مــاده 
20 ق.م.ا و مــاده 16 قانــون نحــوه اجــرای 
ــال  ــال م ــی 1394( 5- انتق ــت مال محکومی
ــرار از  ــزه ف ــا انگی ــه هــر نحــو ب ــه دیگــری ب ب
ــوال  ــده ام ــه باقیمان ــه نحــوی ک ــن ب ادای دی
ــرای پرداخــت دیــون کافــی نباشــد موجــب  ب
ــزای  ــا ج ــش ی ــه ش ــری درج ــازات تعزی مج
ــا هــردو  ــه ی نقــدی معــادل نصــف محکــوم ب
مجــازات مــی شــود. ) مــاده 21 قانــون نحــوه 
اجــرای محکومیــت مالــی 1394(. 6- چنانچه 
صــورت امــوال پــس از مهلــت ســی روز ارائــه 
ــوط  ــدان من ــه از زن ــوم علی ــود آزادی محک ش
بــه موافقــت محکــوم لــه یــا تودیــع وثیقــه یــا 
 معرفــی کفیــل توســط محکــوم علیــه خواهــد 
بــود.) تبصــره 1 مــاده 3 قانــون نحــوه اجــرای 

محکومیــت مالــی 1394(
ــی  ــر دادگاه حقوق ــر دفت ــف 15225 مدی م ال
شــعبه 7 دادگاه عمومــی حقوقــی شــهر ســتان 

اصفهــان – بروجــردی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصــوص پرونــده کالســه 960337 خواهان 
مصطفــی رکــن آبــادی بــا وکالــت خانــم پویــه 
پروانــه دادخواســتی مبنــی بــر مطالبــه وجــه    
بــه طرفیــت احمــد کریمــی  تقدیــم نمــوده و 
وقــت رســیدگی بــرای روز چهــار شــنبه   مــورخ 
96/6/22 ســاعت 4/30 عصــر تعییــن گردیــده 
اســت . باعنایــت بــه  مجهــول المــکان بــودن 
ــتندا  ــان مس ــای خواه ــب تقاض ــده حس خوان
ــی،  ــون آئیــن دادرســی مدن ــه مــاده 73 قان ب
ــل  ــده قب ــا خوان ــر ت ــد منتش ــب در جرای مرات
ــع در  ــعبه واق ــن ش ــه ای ــیدگی ب ــت رس از وق
ــارراه  ــمالی چه ــدوق ش ــیخ ص ــان خ ش اصفه
وکال  مجتمــع شــهدای مدافــع حــرم شــورای 
حــل اختــالف   مراجعــه و نســخه ثانــی 
دادخواســت و ضمائــم را اخــذ نمایــد. در 
صــورت عــدم حضــور در وقــت رســیدگی ابــالغ 
قانونــی  تلقــی شــده  و تصمیــم مقتضــی 

اتخــاذ خواهــد شــد.
شماره: 15194م الف 

مدیــر دفتــر شــعبه 31 مجتمــع شــماره 2 
شــورای حــل اختــالف اصفهــان

ابالغیه
شماره ابالغنامه : 9610106805100073

ــماره  ــده 960998605100245 ش ــماره پرون ش
بایگانــی شــعبه : 960245 تاریــخ تنظیــم 
96/5/14 مشــخصات ابــالغ شــونده حقیقــی 
: ســتار  احمــدی فرزنــد خلیــل مجهــول 
ــنبه  ــه ش ــور96/6/21 س ــخ حض ــکان تاری الم
ســاعت 9:30محــل حضــور اص کنــار گــذر 
اتوبــان  شــهید خــرازی – حــد فاصــل خیابــان 
ــع شــماره 3  ــر  مجتم ــرزا طاه آتشــگاه  و می
شــورای حــل اختــالف  تاریخ حضــور 96/6/21 
ــوی  ــوص دع ــور : 9:30 در خص ــاعت حض س
ســید روح الــه میــر عنایــت بــه طرفیــت شــما 
در وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی در ایــن 

شــعبه حاضــر شــوید . 
دفتــر شــعبه 51 مجتمــع   الــف 15218  م 

اصفهــان شهرســتان   3 شــماره 

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانــم / آقــا وجیهــه یزدانــی          دارای 
شــماره شناســنامه 16 بــه شــرح دادخواســت 
ــن شــورا درخواســت  ــه کالســه 104/96 از ای ب
چنیــن  و  نمــوده  وراثــت  حصــر  گواهــی 
ــی       توضیــح داده کــه شــادروان رجبعلــی یزدان
ــخ96/4/27  ــنامه 1 در تاری ــماره شناس ــه ش ب
در اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی 
گفتــه ورثــه آنمرحــوم منحصــر اســت بــه 
: 1- متقاضــی: وجیهــه یزدانــی دختــر 2- 
زهــرا یزدانــی دختــر 3- زهــره یزدانــی دختــر 
خدیجــه   -5 دختــر  یزدانــی   4-محبوبــه 
یزدانــی همســر   متوفــی ورثــه  دیگــری نــدارد 
.  اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی 
درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی 
ــی دارد و  ــی اعتراض ــر کس ــا ه ــد ت ــی نمای م
یــا وصیتنامــه ای از متوفــی نــزد او مــی باشــد 
ظــرف یــک مــاه از تاریــخ نشــر آگهــی بــه ایــن 
شــورا تحویــل دارد ، بدیهــی اســت بــا انقضــای 
ــت صــادر  ــرر گواهــی انحصــار وراث ــت مق مهل

ــد .    ــد ش خواه
م الــف 194 احمــد قاســمی شــعبه ســوم 
حقوقــی شــورای حــل اختــالف شــهر ســتان 

ــن  نایی
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توپ و تور

پرواز شکاری به مقصد روسیه
ملی پــوش جــوان ایرانــی سه شنبه شــب بــا هــدف 
پیوســتن بــه روســتوف روســیه خــاک کشــور را تــرک 

کــرد. 
ــود  ــده ب ــی ش ــن مدع ــش از ای ــه پی ــکاری ک ــا ش رض
ــان  ــی جوان ــام جهان ــای ج ــروع رقابت ه ــش از ش پی
ــرارداد  ــا باشــگاه روســتوف ق ــی، رســما ب در کــره جنوب
بســته اســت، بــا وجــود ایــن ادعــا مصــادف بــا 
آغــاز اردوهــای آماده ســازی پیش فصــل ایــن تیــم 
روســی در ایــران حضــور داشــت و بــه جــای تمرینــات 
روســتوف در تمرینــات تیــم ملــی امیــد ایــران شــرکت 
ــا وجــود باقــی  می کــرد. ایــن  هافبــک ۱۹ ســاله کــه ب
ــا ذوب آهــن  ــراردادش ب ــودن یــک فصــل از مــدت ق ب
ماه هاســت کــه دیگــر بــا سبزپوشــان اصفهانــی تمریــن 
نمی کنــد، ســرانجام شــب گذشــته خــاک ایــران را بــه 

ــرد.  ــرک ک مقصــد روســیه ت
ــا اینکــه چهــار هفتــه از آغــاز رقابت هــای لیــگ برتــر  ب
ــاالت  ــل و انتق ــره نق ــا پنج ــده، ام ــپری ش ــیه س روس
ــاز  ــر ب ــا ۲۲ روز دیگ ــور ت ــن کش ــال ای ــتانی فوتب تابس
ــن بازیکــن جــوان و ُپرســروصدا  ــد ای ــد دی اســت. بای
در ایــن مــدت رســما بازیکــن روســتوف خواهــد شــد و 
جدیدتریــن لژیونــر فوتبــال ایــران لقــب خواهــد گرفــت 
یــا تعهــدش بــه ذوب آهــن همچنــان مانــع از انتقــال او 

ــه روســتوف خواهــد شــد. ایمنــا ب

 اولیویرا به بازی مقابل 
پارس جنوبی می رسد

ــر  ــد براب ــان برزیلــی ســپاهان اصفهــان می توان دروازه ب
پــارس جنوبــی جــم بــه میــدان بــرود. »لی اولیویــرا« 
آمــاده اســت تــا در بــازی ســپاهان مقابــل تیــم فوتبــال 
پــارس جنوبــی جــم درون دروازه ایــن تیــم قــرار گیــرد. 
وی کــه بــه دلیــل مصدومیــت نتوانســت در دو دیــدار 
گذشــته زردپوشــان اصفهانــی بــه میــدان بــرود، 
ــپاهان  ــکی س ــاش کادر پزش ــار و ت ــرار کرانچ ــا اص ب
اصفهــان بــه ســومین هفتــه از رقابت هــای لیــگ برتــر 
ــاعت  ــه س ــی جمع ــان در حال ــپاهان اصفه ــید. س رس
ــار  ــه مصــاف شــاگردان تارت ــان ب ۲۰:۳۰ در نقــش جه
ــاز از دو  ــک امتی ــا ی ــار تنه ــو کرانچ ــه زالتک ــی رود ک م
ــه دســت آورده اســت.  ــا ســپاهان ب ــدار گذشــته ب دی

مهــر

آدام همتی قرمزپوش شد
بازیکــن تیــم فوتبــال پرســپولیس قــراردادش را بــا 

ایــن باشــگاه در هیئــت فوتبــال ثبــت کــرد. 
فوتبــال  تیــم  تمرینــات  در  کــه  همتــی  آدام 
روز  نهایــت  در  می کــرد،  شــرکت  پرســپولیس 
چهارشــنبه قــراردادش را بــا ایــن باشــگاه ثبــت کــرد. 
ــود  ــک ســاله خواهــد ب ــرارداد ی ــن ق ــان ای مدت زم
و کارت بــازی ایــن بازیکــن بــا ثبــت قــرارداد صــادر 

ــد.  ــد ش خواه
ایــن بازیکــن نــوه دختــری ســعید راد، بازیگــر 

مطــرح ســینمای ایــران، اســت. ایســنا

کوتاه اخبار 
سرمربی تیم ملی والیبال بانوان:

 اشتباهات فردی ملی پوشان 
زیاد بود

ــوان،  ــال بان ــی والیب ــم مل ــرمربی تی ــی، س ــرم قهرمان اک
پــس از باخــت مقابــل چیــن تایپــه بیــان کــرد: عملکــرد 
تیــم چیــن تایپــه از مــا بهتــر بــود و در بعضــی از مواقــع 

ــود.  ــاد ب ــان زی ــردی ملی پوش ــتباهات ف اش
بدشانســی کــه مــا داشــتیم ایــن بــود کــه در روز نخســت 
ــا تیــم چیــن تایپــه مســابقه داشــتیم و اگــر  رقابت هــا ب
ــا ایــن تیــم بــازی می کردیــم، نتیجــه  در روزهــای بعــد ب

متفــاوت بــود. 
اکــرم قهرمانــی دربــاره بــازی پنجشــنبه ملی پوشــان 
مقابــل تیــم تایلنــد بیــان کــرد: تایلنــد تیــم بســیار 
خوبــی اســت. بــازی تیــم تایلنــد را آنالیــز کردیــم 
داشــته  بهتــری  عملکــرد  ملی پوشــان  ان شــاءهللا   و 

باشند. کاپ

آغاز اردوی تیم ملی فوتبال بانوان 
برای حضور در تورنمنت چین

اردوی آماده ســازی تیــم ملــی فوتبــال بانــوان جوانــان بــرای 
ــی  ــز مل ــاه در مرک ــن، از ۱۹ مردادم ــت چی ــور در تورنمن حض

ــود. ــاز می ش ــران آغ ــال ای فوتب
ــی  ــه میزبان ــوان ب ــان بان ــال جوان ــه فوتب ــت چهارجانب  تورنمن
ــه  ــزار می شــود ک ــهریورماه برگ ــا ۲۳ ش ــای ۱۹ ت ــن روزه چی
تیم هــای ایــران، آمریــکا، چیــن و ژاپــن بــرای حضــور در ایــن 

ــد. ــی کرده ان ــام آمادگ ــت اع تورنمن
ــال  ــی فوتب ــم مل ــازی تی ــاس اردوی آماده س ــن اس ــر ای  ب
جوانــان از امــروز در مرکــز ملــی فوتبــال ایــران آغــاز می شــود. 
لیــا وقــاری، ســرمربی تیــم ملــی دختــران، اســامی بازیکنان 

را بــه شــرح زیــر اعــام کــرد:
ملیــکا متولــی طاهــر، فاطمــه گرائیلــی، زهــرا خدابخشــی از 

ــدران مازن
الهام عناف چه از خوزستان

مریم ایزدپناه از کهگیلویه و بویر احمد
زهرا خواجوی از همدان

ــا  ــب زاده، مین ــرا غری ــروی، زه ــوش خس ــی، گلن ــر دباغ هاج
نافعــی، غــزل ملکــی، شــیرین روحانــی، مرضیــه فیضــی از 

ــان اصفه
فاطمه شبان قهرود از کاشان

میترا محمدی، ثنا صادقی، ژینو رستمی از کرمانشاه
ــال و  ــی از چهارمح ــه علیمردان ــوی،  هانی ــم موس ــیده مری س

ــاری بختی
غزاله صالحی پور و محدثه گودآسیایی از البرز

اسماء نظری پاکدل از آذربایجان شرقی
زهره جالی و فاطمه مخدومی از کردستان

سید فاطمه حسینی از خراسان رضوی
ــری از  ــه امی ــمی و فاطم ــه قاس ــتی، فاطم ــه خداپرس هانی

فــارس

S.Hosieni@eskimia.ir
سعید حسینیگروه ورزش

ــک  ــپ و  هافب ــاع چ ــتاری، دف ــد س ــید محم س
ــوان  ــان ج ــال ۱۳7۲ از بازیکن ــد س ــی، متول دفاع
ــان اســت کــه در دو فصــل  ــم ذوب آهــن اصفه تی

ــت.  ــیده اس ــوش درخش ــر خ اخی
او بــا وجــود ســن کــم موفــق شــد در بیــش 
بــرای  فصــل گذشــته  بازی هــای  از  نیمــی  از 
ذوب آهــن بــه میــدان بــرود. بــه بهانــه آغــاز لیــگ 
ــم.  ــو پرداختی ــه گفت وگ ــن ب ــن بازیک ــا ای ــر ب برت
ایــن  بــا  مــا  می خوانیــد گفت وگــوی  آنچــه 
بازیکــن جــوان سبزپوشــان اصفهــان اســت.
 از چه زمانی به فوتبال عالقه مند شدید؟

در دوران دبســتان از طریــق معلــم ورزش کــه 
جــزء مربیــان مناطــق تهــران بودنــد، وارد فوتبــال 
دانش آمــوزی  مســابقات  حیــن  در  و  شــدم 
ــرار  ــم راه آهــن ق ــی تی ــی آکادم ــورد توجــه مرب  م
گرفتــم. ایشــان مــن را بــه تیــم راه آهــن معرفــی 
کــرد و تــا بزرگســاالن در تیــم راه آهــن بــازی کردم. 
اولیــن تیمــی هــم کــه در لیــگ برتــر در آن بــازی 
کــردم، تیــم راه آهــن بــود. بــه مــدت دو فصــل در 
ــدت  ــه م ــی ب ــورت قرض ــه ص ــودم و ب ــن ب راه آه
ــته  ــه در دس ــه ک ــم خونه به خون ــه تی ــل ب نیم فص

ــوان در  ــم مل ــه تی ــد از آن ب ــم و بع ــود رفت ــک ب ی
لیــگ برتــر پیوســتم. بعــد از آن هــم مــورد توجــه 
ــق  ــم ملح ــن تی ــه ای ــم و ب ــرار گرفت ــن ق ذوب آه

شــدم.

 چطور وارد تیم ذوب آهن شدید؟
ــر  ــگ برت ــن در لی ــرای راه آه ــه ب ــی ک از ســال اول
ــدی  ــی گل محم ــه یحی ــورد توج ــردم، م ــازی ک ب
مربــی وقــت ذوب آهــن قــرار گرفتــم. بعــد از 
صحبت هــای انجام شــده قــرار بــر ایــن شــد 
کــه بــه ذوب آهــن بیایــم؛ امــا تیــم راه آهــن 
رضایت نامــه ام را صــادر نکــرد و در نهایــت بــه 

باشــگاه ملــوان پیوســتم و بعــد از یک فصــل بازی 
ــا توجــه  ــه ب ــدم. البت ــه ذوب آهــن آم ــوان ب در مل
ــت  ــن و مدیری ــم ذوب آه ــه از تی ــناختی ک ــه ش ب
آقــای ســعید آذری داشــتم، ایــن تیــم را انتخــاب   

ــردم. ک
 آیا واقعیت دارد که برای وارد شدن به 

دنیای فوتبال باید پول و پارتی داشت؟
ــه ســراغ هــر  ــدارد. شــما ب ــه، قطعــا واقعیــت ن ن
کــدام از ورزش هــای مطــرح و موفــق ماننــد 
والیبــال و بســکتبال و به ویــژه فوتبــال برویــد، 
ــن  ــاد آن ای ــد زی ــهرت و درآم ــه ش ــه ب ــا توج ب
ــه ای  ــای حرف ــی در دنی ــود دارد؛ ول ــا وج حرف ه
ورزش، پشــتکار، انتخــاب درســت، مشــورت و ... 
باعــث موفقیــت می شــود. خیلــی از دوســتان 
مــن کــه حتــی از خــود مــن هــم بهتــر بودنــد، بــا 
ــژه  ــاش و به وی ــتکار و ت ــتن پش ــه نداش ــه ب توج
اول  صحنــه  از  نادرســت  انتخــاب  و  مشــورت 
فوتبــال دور شــدند و نتوانســتند بــه موفقیــت 
دســت یابنــد. بــه نظــر مــن پــول و پارتــی نقشــی 

ــدارد. ــت ن در موفقی
 آیا تا به حال از تیم های خارج از کشور 

دعوت نامه ای داشته اید؟
ســال دومــی کــه در راه آهــن بــودم، ســرمربی تیــم 

آقــای حمیــد اســتیلی بودند. دســتیار یک ایشــان 
ــاخ  ــن گادب ــم مونش ــا تی ــن ب ــای اوالخ یانس آق
آلمــان ارتبــاط داشــتند و پیشــنهاد لژیونــر شــدن 
ــکات  ــه مش ــه ب ــا توج ــی ب ــد؛ ول ــن دادن ــه م ب
صــادر                   مــن  رضایت نامــه  باشــگاه  زمــان  آن 

نشــد.
 آیا از حضور در ذوب آهن راضی 

هستید؟
رضایــت کامــل دارم؛ هــم از زندگــی در شــهر 
اصفهــان کــه یکــی از شــهرهای زیبــای ایــران 
تیــم  باشــگاهی؛ زیــرا  از نظــر  اســت و هــم 
ذوب آهــن همــواره جــزو بهتریــن تیم هــای ایــران 

ــت. ــوده اس ب
کادر فنــی و مدیریتــی ایــن باشــگاه همــواره جــزو 
ــای گل  ــش آق ــل پی ــد. دو فص ــا بوده ان بهترین ه
ــن  ــای حســینی در ای ــل آق محمــدی و فصــل قب
ــای  ــه آق ــم ک ــال ه ــتند و امس ــور داش ــم حض تی
ــران  ــان ای ــن مربی ــه از پرافتخارتری ــی ک قلعه نوی

ــد. ــده دارن ــه عه ــت آن را ب هســتند، هدای
 برای قرارداد امسال به توافق رسیدید؟

بلــه، امســال بــا تیــم ذوب آهــن هســتم. قــرارداد 
دو ســاله بــا ایــن تیــم دارم و فقــط بایــد امســال 

ســر مســائل مالــی بــه توافــق برســم.
 آیا برای دعوت شدن به تیم ملی امید 

دارید؟
ــه  ــت ک ــکاری اس ــر ورزش ــا آرزوی ه ــه؛ قاعدت بل
ــد و  ــن کن ــه ت ــورش را ب ــی کش ــم مل ــن تی پیراه
بــرای تیــم ملــی کشــورش بــازی کنــد و مــن هــم 

ــان نیســتم.  ــر بازیکن جــدای از دیگ
بــا توجــه بــه اینکــه تیــم ملــی بــه جــام جهانــی 
ــم  ــن تی ــت دارم پیراه ــرده، دوس ــدا ک ــم راه پی ه

ــم. ــن کن ــه ت کشــورم را ب
 حرف آخر

در آخــر از خانــواده ام بابــت تمــام زحماتشــان 
ــن  ــای وط ــه کیمی ــم و از روزنام ــی می کن قدردان

ــم. ــکر می کن ــه تش ــن مصاحب ــت ای ــم باب ه

سید محمد ستاری، دفاع چپ و  هافبک دفاعی، در گفت وگو با کیمیای وطن:

 پول و پارتی 
نقشی در موفقیت ندارند

ــار  ــاره ب ــا بدشانســی دوب ــا ب ــوب ذوبی ه ــان محب ســتاره و کاپیت
ــرای او  ــا فصــل ب ــاط صلیبــی مواجــه شــد ت ــا پارگــی رب دیگــر ب

ــان برســد.  ــه پای پیــش از شــروع ب
ــدارا  ــا م ــس از ماه ه ــن، پ ــک ذوب آه ــر،  هافب ــم حدادی ف قاس
ــب  ــه ترکی ــوی حســاس و آســیب دیده اش در شــرایطی ب ــا زان ب
بازیکنــان  بازگشــت کــه کســی تصــور نمی کــرد  ذوب آهــن 
ســیاه جامگان از همــان ابتــدای بــازی اول لیــگ قصــد خشــونت 
ــازی و  ــه از ب ــا گذشــت ده دقیق ــا ب روی او را داشــته باشــند؛ ام
ــت  ــد و در بازگش ــرون آم ــن بی ــر از زمی ــا حدادی ف ــدد خطاه تع
دوبــاره بــه زمیــن بــا یــک خطــای دیگــر، دســت خــود را بــرای 

ــرد.  ــاال ب تعویــض ب
ــود، وضعیتــش  او کــه در دیــدار هفتــه گذشــته تیمــش غایــب ب
پــس از تســت های پزشــکی مشــخص شــد و بــر همیــن اســاس 
خبــر می رســد مصدومیــت ایــن بازیکــن از ناحیــه ربــاط صلیبــی 

ــی ســتاره خــط  ــاط صلیب ــن ســومین پارگــی رب ــوده اســت. ای ب
ــرم  ــل مح ــز مث ــا او نی ــود ت ــوب می ش ــن محس ــی ذوب آه میان
نویدکیــا، ســتاره بــزرگ فوتبــال اصفهــان در ســپاهان، بــه مرحلــه 

ــر شــود.  ــال نزدیک ت خداحافظــی از فوتب
حدادی فــر کــه در فصــل گذشــته نیــز بــا توجــه بــه پارگــی ربــاط 
ــون  ــود، اکن ــت داده ب ــل را از دس ــادی از فص ــع زی ــی مقط صلیب
ــاید  ــده و ش ــک ش ــازی نزدی ــش دوران ب ــن چال ــه بزرگ تری ب
ــی  ــازی زندگ ــن ب ــم آخری ــگ هفده ــه لی ــابقه افتتاحی تک مس

ــد.  ــه ای او باش حرف
او در ســن ۳4 ســالگی دوبــاره بایــد چندماهــی را بیــرون بنشــیند 
ــخص  ــه مش ــد و البت ــاص بده ــت اختص ــی و نقاه ــه جراح و ب
نیســت کــه در بازگشــت در چــه فرمــی خواهــد بــود. قاســم کــه 
ــد، در  ــه او داده ان ــاس« را ب ــب »الم ــی لق ــگاران اصفهان روزنامه ن

ــرد. ورزش 3 ــر می ب ــه س ــختی ب ــای س روزه

ــه عملکــرد  ــر ب ــه انتقــادات اخی ســرمربی ســپاهان در واکنــش ب
ــار  ــی ب ــد برزیل ــژه دو خری ــل به وی ــن فص ــی ای ــان خارج بازیکن

ــا پرداخــت.  ــت از آن ه ــه حمای ــر ب دیگ
ــل  ــاز فص ــده در آغ ــه ناامیدکنن ــد از دو نتیج ــار بع ــو کرانچ زالتک
جدیــد ایــن روزهــا بــا انتقــادات زیــادی بــه دلیــل عملکــرد ضعیف 
بازیکنــان خارجــی جذب شــده توســط ایــن مربــی مواجــه اســت؛ 
ــی ســپاهان  ــد برزیلــی کــه در خــط دفــاع و میان ــژه دو خری به وی

نتوانســتند نمایــش درخشــان و تاثیرگــذاری ارائــه بدهنــد.
 ســرمربی کــروات بــا اطــاع کامــل از جــّو حاکــم بــر اطــراف اردوی 
ســپاهان و همچنیــن انتقاداتــی کــه از خریدهــای جدیــد صــورت 
ــی کــه مــا  ــان گفــت: »بازیکنان ــا حمایــت از ایــن بازیکن گرفتــه ب
جــذب کردیــم، هــر دو نفــر ســابقه درخشــانی در کارنامــه فوتبالــی 
ــه  ــت ک ــی نیس ــا فرصت ــان اروپ ــگ قهرمان ــور در لی ــد. حض دارن
نصیــب هــر بازیکنــی شــود؛ امــا ایــن دو نفــر ایــن تجربــه گرانبهــا 

را دارنــد و قطعــا بــا آشــنایی بیشــتر بــا جــّو فوتبالــی ایــران و از 
ــه شــرایط جســمانی مناســب و ایــده آل  ــا رســیدن ب ــر ب آن مهم ت
می تواننــد ســتاره ســپاهان شــوند. مــن هــم کامــا بــه ارزش هــای 
فنــی و فــردی آن هــا اشــراف دارم و تــا بــه اینجــا هــم از عملکــرد 

آن هــا راضــی هســتم.« 
کرانچــار در تشــریح شــرایط نگران کننــده ای کــه در دو هفتــه ابتدایــی 
تجربــه کــرد، افــزود: »همــواره اســتارت ها در یــک تورنمنــت می توانــد 
شــگفتی هایی بــه همــراه داشــته باشــد کــه ایــن شــگفتی بــا دو 
نتیجــه بــد بــرای ســپاهان رقــم خــورد؛ امــا هیــچ نگرانــی از ایــن 
بابــت نــدارم؛ چــون تئــوری مــن در ســپاهان بــه زودی پاســخ های 

مثبتــی خواهــد داشــت. 
ــور و  ــی صب ــپاهان کم ــداران س ــت طرف ــا الزم اس ــن راه تنه در ای
خویشــتندار باشــند تــا تیــم بــه همــان روزهــای طایــی کــه آن هــا 

ــد، برگــردد.« کاپ مــد نظــر دارن

ورزش
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ــع  ــاال مجتم ــاغ ب ــار ب ــان چه ــان خیاب اصفه
بــاران طبقــه پنجــم واحــد ۳5 وکیــل بانــک 
ــای علیرضــا  ــی آق ــه نمایندگ ــر اقتصــاد ب مه
زمانــی   محکــوم به:بــه موجــب درخواســت  
اجــرای حکــم مربوطــه بــه شــماره و شــماره 
 ۹5۰۹۹7۰۳5۱۱۰۱785 مربوطــه  دادنامــه 
محکــوم علیــه  محکــوم اســت بــه پرداخــت 
ــون و  ــت میلی ــی و هف ــت و س ــغ دویس مبل
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ــک  ــوی بان ــورم  کاال از س ــرخ ت ــاخص ن ش
ــام  ــران اع ــامی ای ــوری اس ــزی جمه مرک
ــت  ــه و پرداخ ــوم ل ــق محک ــده  در ح گردی
نیــم عشــر اجرایــی در حــق صنــدوق دولــت    
ــخ  ــت از تاری ــف اس ــه مکل ــوم علی .   محک
روز مفــاد  : ۱- ظــرف ده  اجرائیــه  ابــاغ 
ــون  ــرا بموقــع اجــرا گــذارد ) مــاده۳4 قان آن
ــرای  ــی ب ــی( .۲- ترتیب ــکام مدن ــرای اح اج
ــی  ــد . ۳- مال ــه بده ــوم ب ــت محک پرداخ
معرفــی کنــد کــه اجــرا حکــم و اســتیفا 
ــه  ــد. چنانچ ــر باش ــه از آن میس ــوم ب محک
خــود را قــادر بــه اجــرای مفــاد اجراییــه 
ــوال  ــه ام ــی روز کلی ــرف س ــد ظ ــد بای ندان
ــت  ــدار و قیم ــا مق ــداد ی ــامل تع ــود را ش خ
همــه امــوال منقــول و غیــر منقــول ، بــه طــور 
ــر میــزان وجــوه نقــدی  مشــروح مشــتمل ب
کــه بــه هــر عنــوان نــزد بانکهــا و موسســات 
ــی دارد  ــا خارج ــی ی ــاری ایران ــی و اعتب مال
بــه همــراه مشــخصات دقیــق حســابهای 
ــه هــر نحــو  ــه او ب ــی ک ــه اموال ــور و کلی مذک
ــزد اشــخاص ثالــث دارد و کلیــه مطالبــات  ن
ــز فهرســت نقــل و  ــث ونی او از اشــخاص ثال
انتقــاالت و هــر نــوع تغییــر دیگــر در امــوال 
مذکــور از زمــان یــک ســال  قبــل از طــرح 
دعــوای اعســار بــه ضمیمــه دادخواســت 

ــد واال  ــه نمای ــی ارائ ــام قضائ ــه مق ــار ب اعس
بــه در خواســت محکــوم لــه بــاز داشــت 
مــی شــود) مــواد 8و۳ قانــون نحــوه اجــرای 
ــودداری  ــی ۱۳۹4(  .4- خ ــت مال محکومی
محکــوم علیــه از اعــام کامــل صــورت امــوال 
ــس  ــم ، حب ــرای حک ــرار از اج ــور ف ــه منظ ب
تعزیــری در جــه هفــت را در پــی دارد. ) مــاده 
ــاده  ــی و م ــکام مدن ــرای اح ــون اج ۳4 قان
۲۰ ق.م.ا و مــاده ۱6 قانــون نحــوه اجــرای 
ــال  ــال م ــی ۱۳۹4( 5- انتق ــت مال محکومی
ــا انگیــزه فــرار از  بــه دیگــری بــه هــر نحــو ب
ــده امــوال  ــه نحــوی کــه باقیمان ادای دیــن ب
بــرای پرداخــت دیــون کافــی نباشــد موجــب 
ــا جــزای  ــری درجــه شــش ی مجــازات تعزی
نقــدی معــادل نصــف محکــوم بــه یــا هــردو 
مجــازات مــی شــود. ) مــاده ۲۱ قانــون 
نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی ۱۳۹4(. 
ــت  ــس از مهل ــوال پ ــورت ام ــه ص 6- چنانچ
ــه  ــوم علی ــود آزادی محک ــه ش ــی روز ارائ س
ــه  ــوم ل ــت محک ــه موافق ــوط ب ــدان من از زن
ــا معرفــی کفیــل توســط  ــع وثیقــه ی ــا تودی ی
محکــوم علیــه خواهــد بــود. ) تبصــره ۱ مــاده 
ــی  ــت مال ــرای محکومی ــوه اج ــون نح ۳ قان

)۱۳۹4
ــی   ــر دادگاه حقوق ــر دفت ــف:۱5۲۱۹ مدی م ال
شــعبه ۱۱ دادگاه عمومــی حقوقــی شهرســتان 

ــمی ــید مرتضی هاش ــان –  س اصفه

اجرائیه
شماره اجرائیه:۹6۱۰4۲۰۳5۱۱۰۰۱6۳

شماره پرونده:۹4۰۹۹8۰۳5۱۱۰۰۳۳۹
شــماره بایگانــی شــعبه : ۹4۰۳7۲ تاریــخ  
تنظیــم: ۱۳۹6/5/۹  مشــخصات محکــوم 
لــه ردیــف ۱ نــام موسســه اعتبــاری صالحیــن  
خراســان در حــال تصفیــه  بــا مدیریــت 
محمــد  باقــری  رضــا  محمــد  آقایــان 
رضــا زاغــری      نشــانی: تهــران میــدان 
آراژنتیــن خ شــهید احمــد ...... خ میثــم 
پــاک ۱۱ طبقــه ۱    مشــخصات محکــوم 
ــد اســفندیار  ــری فرزن ــد جعف ــه ۱- مجی علی
۲- صمــد ابراهیمــی فرزنــد شــکر هللا ۳- 
محســن عمــادی فرزنــد ابراهیــم 4- علیرضا 
ــد صــدر هللا همگــی    نشــانی:  رضایــی فرزن
ــا  ــده ی ــخصات نماین ــکان  مش ــول الم مجه
ــه / محکــوم  قائــم مقــام قانونــی محکــوم ل
علیــه  محمــد یزدانــی فرزنــد یدالــه نشــانی 
ــووار  اســتان اصفهــان شهرســتان اصفهــان بل
ــوی  ــش ک ــدان ارت ــه می ــیده ب ــش نرس ارت
مهــر علیــان ســاختمان پیمــان طبقــه ۳ 
واحــد ۱4وکیــل موسســه اعتبــاری صالحیــن  
بــا مدیریــت  خراســان در حــال تصفیــه 
ــا  ــد رض ــری  محم ــا باق ــد رض ــان محم  آقای
به:بموجــب  محکــوم  زاغــری 
مربوطــه  حکــم   اجــرای  درخواســت 
مربوطــه  دادنامــه  شــماره  و  شــماره  بــه 

علهیــم  ۹4۰۹۹7۰۳5۱۱۰۱۳55محکــوم 
محکــوم هســتند تضامنــا  بــه پرداخــت 
مبلــغ یکصــد و هفتــاد و پنــج میلیــون ریــال 
بابــت اصــل خواســته و پرداخــت مبلــغ 
شــش میلیــون و هفتصــد و چهــل هــزار 
ریــال بابــت هزینــه دادرســی و پرداخــت 
مبلــغ  پنــج میلیــون و چهــار صــد هــزار ریــال 
ــه  ــه ب ــق تعرف ــل طب ــه وکی ــت حــق الوکال باب
ــخ  ــه  از تاری ــر تادی ــارت تاخی ــام  خس انضم
ــان وصــول آن  ــت زم ســر رســید چــک لغای
بــر اســاس شــاخص نــرخ تــورم  کاال از 
ســوی بانــک مرکــزی جمهــوی اســامی 
ــه  ــوم ل ــده در حــق محک ــام گردی ــران  اع ای
و پرداخــت نیــم عشــر در حــق صنــدوق 
دولــت   محکــوم علیــه مکلــف اســت از 
تاریــخ ابــاغ اجرائیــه : ۱- ظــرف ده روز 
ــاده۳4  ــذارد ) م ــرا گ ــع اج ــرا بموق ــاد آن مف
ــی  ــی( .۲- ترتیب ــون اجــرای احــکام مدن قان
بــرای پرداخــت محکــوم بــه بدهــد . ۳- 
مالــی معرفــی کنــد کــه اجــرا حکــم و اســتیفا 
محکــوم بــه از آن میســر باشــد. چنانچــه 
خــود را قــادر بــه اجــرای مفــاد اجراییــه ندانــد 
بایــد ظــرف ســی روز کلیــه امــوال خــود 
ــه  ــت هم ــدار و قیم ــا مق ــداد ی ــامل تع را ش
امــوال منقــول و غیــر منقــول ، بــه طــور 
ــزان وجــوه نقــدی  ــر می مشــروح مشــتمل ب
کــه بــه هــر عنــوان نــزد بانکهــا و موسســات 
ــی دارد  ــا خارج ــی ی ــاری ایران ــی و اعتب مال
بــه همــراه مشــخصات دقیــق حســابهای 
ــر نحــو  ــه ه ــه او ب ــی ک ــه اموال ــور و کلی مذک
ــات  ــه مطالب ــث دارد و کلی ــزد اشــخاص ثال ن
ــل و  ــز فهرســت نق ــث ونی او از اشــخاص ثال
ــر دیگــر در امــوال  ــوع تغیی انتقــاالت و هــر ن
ــرح  ــل از ط ــال  قب ــک س ــان ی ــور از زم مذک
دعــوای اعســار بــه ضمیمــه دادخواســت 
ــد واال  ــه نمای ــی ارائ ــام قضائ ــه مق ــار ب اعس
بــه در خواســت محکــوم لــه بــاز داشــت 
مــی شــود) مــواد 8و۳ قانــون نحــوه اجــرای 
ــودداری  ــی ۱۳۹4(  .4- خ ــت مال محکومی
محکــوم علیــه از اعــام کامــل صــورت امــوال 
ــس  ــم ، حب ــرای حک ــرار از اج ــور ف ــه منظ ب
تعزیــری در جــه هفــت را در پــی دارد. ) مــاده 
ــاده  ــی و م ــکام مدن ــرای اح ــون اج ۳4 قان
۲۰ ق.م.ا و مــاده ۱6 قانــون نحــوه اجــرای 
ــال  ــال م ــی ۱۳۹4( 5- انتق ــت مال محکومی
ــا انگیــزه فــرار از  بــه دیگــری بــه هــر نحــو ب
ــده امــوال  ــه نحــوی کــه باقیمان ادای دیــن ب
بــرای پرداخــت دیــون کافــی نباشــد موجــب 
ــا جــزای  ــری درجــه شــش ی مجــازات تعزی
نقــدی معــادل نصــف محکــوم بــه یــا هــردو 
مجــازات مــی شــود. ) مــاده ۲۱ قانــون 
نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی ۱۳۹4(. 
ــت  ــس از مهل ــوال پ ــورت ام ــه ص 6- چنانچ
ــه  ــوم علی ــود آزادی محک ــه ش ــی روز ارائ س
ــه  ــوم ل ــت محک ــه موافق ــوط ب ــدان من از زن

ــا معرفــی کفیــل توســط  ــع وثیقــه ی ــا تودی ی
محکــوم علیــه خواهــد بــود.) تبصــره ۱ مــاده 
ــی ــت مال ــرای محکومی ــوه اج ــون نح  ۳ قان

)۱۳۹4 
ــی  ــر دادگاه حقوق ــر دفت ــف۱5۲۲۰ مدی م ال
شــعبه ۱۱ دادگاه عممــی حقوقــی شهرســتان 

اصفهــان –  ســید مرتضی هاشــمی

اجرائیه
شماره اجرائیه:۹6۱۰4۲۰۳5۱۱۰۰۱5۳
شماره پرونده: ۹5۰۹۹8۰۳5۱۰۰۹۳۱

شــماره بایگانــی شــعبه : ۹5۱۰۰4 تاریــخ  
تنظیــم: ۱۳۹6/5/6  مشــخصات محکــوم لــه 
ــر اقتصــاد) ســهامی  ــک مه ــام بان ردیــف ۱ ن
عــام ( بــه شــماره ثبــت 4۲۹7۰۹      نشــانی: 
ــن  ــاک ۳ تلف ــد پ ــل آذر خ توحی ــان پ اصفه
ــل آذر  ــان پ ــراه :۰۹۱۳4۳۳45۲۳ اصفه هم
پــاک ۳مشــخصات محکــوم  توحیــد  خ 
ــد حســین  ــه رســول زارع چاوشــی فرزن علی
دادخــواه  حســین   -۲ المــکان  مجهــول 
ــان  ــتان اصفه ــه اس ــر ال ــد نص ــی  فرزن تهران
ــی شــهر  درچــه خ ســجاد   شهرســتان خمین
ســلیمانی  کــد  محمــود  شــهید  کوچــه 
حســین   -۳-84۳۱6۳۳857 پســتی 
ــان خ  ــادق اصفه ــد ص ــی فرزن ــر اصفهان نص
ــار جنبــان  کوچــه توحیــد   ــه من آتشــگاه محل
کوچــه بهــداری  کوچــه شــهید مهــدی نصــر 
ــرداد زارع  ــتی 8۱886۱7۱6۱ 4- مه ــد پس ک
چاوشــی فرزنــد احمــد انشــانی اصفهــان 
ــش  ــه دان ــرج کوچ ــاغ ب ــه ب خ آتشــگاه محل
ــم مقــام  ــا قائ ــده ی پــاک مشــخصات نماین
ــر  ــوم علیه هاج ــه / محک ــوم ل ــی محک قانون
علــی  ســید  فرزنــد  رضویــان  الســادات 
ــاد  خ  ــان شهرســتان نجــف آب نشــانی اصفه
امــام بعــد از چهــاررراه شــهرداری جنــب 
داروخانــه دکتــر رســتمی ) دفتــر وکالــت 
وکیــل   ۰۹۱۳4۳۳45۲۳ همــراه  تلفــن   )
 ) عــام  ســهامی   ( اقتصــاد  مهــر  بانــک 
بــه شــماره ثبــت 4۲۹7۰۹محکــوم بــه : 
بموجــب درخواســت اجــرای حکــم مربوطــه 
مربوطــه  دادنامــه  شــماره  و  شــماره  بــه 
علیــه  محکــوم    ۹5۰۹۹7۰۳5۱۱۰۲۰۳4
محکــوم اســت بــه محکومیــت تضامنــی 
ــد  ــار ص ــغ چه ــت مبل ــه پرداخ ــدگان  ب خوان
و چهــل میلیــون ریــال بابــت اصــل خواســته 
بابــت  ۱4657۰۰۰ریــال  مبلــغ  پرداخــت  و 
ــی  ــر قضای ــات دفت ــی و خدم ــه دادرس هزین
و پرداخــت مبلــغ ۱۱76۰۰۰۰ ریــال بابــت حــق 
الوکالــه وکیــل طبــق تعرفــه بــه انضمــام 
ــه از تاریــخ ســر رســید  خســارت تاخیــر تادی
ــر اســاس  ــان وصــول آن ب ــت زم چــک لغای
شــاخص نــرخ تــورم کاال از ســوی بانــک 
ــام  ــران اع ــامی ای ــوری اس ــزی  جمه مرک
ــت  ــه و پرداخ ــوم ل ــق محک ــده  در ح گردی
نیــم عشــر اجرایــی در حــق صنــدوق دولــت  

. محکــوم علیــه مکلــف اســت از تاریــخ ابــاغ 
اجرائیــه : ۱- ظــرف ده روز مفــاد آنــرا بموقــع 
اجــرای  قانــون  مــاده۳4   ( اجــرا گــذارد 
احــکام مدنــی( .۲- ترتیبــی بــرای پرداخــت 
محکــوم بــه بدهــد . ۳- مالــی معرفــی 
کنــد کــه اجــرا حکــم و اســتیفا محکــوم بــه 
ــادر  ــود را ق ــه خ ــد. چنانچ ــر باش از آن میس
بــه اجــرای مفــاد اجراییــه ندانــد بایــد ظــرف 
ســی روز کلیــه امــوال خــود را شــامل تعــداد 
ــول و  ــوال منق ــه ام ــت هم ــدار و قیم ــا مق ی
غیــر منقــول ، بــه طــور مشــروح مشــتمل بــر 
میــزان وجــوه نقــدی کــه بــه هــر عنــوان نــزد 
بانکهــا و موسســات مالــی و اعتبــاری ایرانــی 
یــا خارجــی دارد بــه همــراه مشــخصات 
دقیــق حســابهای مذکــور و کلیــه اموالــی کــه 
ــث دارد و  ــزد اشــخاص ثال ــه هــر نحــو ن او ب
ــز  ــث ونی ــات او از اشــخاص ثال ــه مطالب کلی
فهرســت نقــل و انتقــاالت و هــر نــوع تغییــر 
ــک ســال   ــان ی ــور از زم ــوال مذک دیگــر در ام
ــه  ــه ضمیم ــار ب ــوای اعس ــرح دع ــل از ط قب
ــه مقــام قضائــی ارائــه  دادخواســت اعســار ب
ــاز  ــه ب ــه در خواســت محکــوم ل ــد واال ب نمای
داشــت مــی شــود) مــواد 8و۳ قانــون نحــوه 
 -4.   )۱۳۹4 مالــی  محکومیــت  اجــرای 
خــودداری محکــوم علیــه از اعــام کامــل 
ــرای  ــرار از اج ــور ف ــه منظ ــوال ب ــورت ام ص
حکــم ، حبــس تعزیــری در جــه هفــت را در 
پــی دارد. ) مــاده ۳4 قانــون اجــرای احــکام 
ــون  ــاده ۱6 قان ــاده ۲۰ ق.م.ا و م ــی و م مدن
نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی ۱۳۹4( 
ــر نحــو  ــه ه ــری ب ــه دیگ ــال ب ــال م 5- انتق
بــا انگیــزه فــرار از ادای دیــن بــه نحــوی 
کــه باقیمانــده امــوال بــرای پرداخــت دیــون 
کافــی نباشــد موجــب مجــازات تعزیــری 
درجــه شــش یــا جــزای نقــدی معــادل 
نصــف محکــوم بــه یــا هــردو مجــازات مــی 
شــود. ) مــاده ۲۱ قانــون نحــوه اجــرای 
چنانچــه   -6  .)۱۳۹4 مالــی  محکومیــت 
صــورت امــوال پــس از مهلــت ســی روز ارائــه 
ــوط  ــدان من ــه از زن ــوم علی شــود آزادی محک
بــه موافقــت محکــوم لــه یــا تودیــع وثیقــه یــا 
 معرفــی کفیــل توســط محکــوم علیــه خواهــد 
بــود.) تبصــره ۱ مــاده ۳ قانــون نحوهاجــرای 

محکومیــت مالــی ۱۳۹4(
م الف۱5۲۲۱ 

مدیــر دفتــر دادگاه حقوقــی شــعبه ۱۱ دادگاه 
عممــی حقوقــی شهرســتان اصفهــان – ســید 

مرتضی هاشــمی

آگهی فقدان سند مالکیت)المثنی(
بــرگ  دو  اســتناد  بــه  آژ  جمیلــه  خانــم 
استشــهادیه محلــی کــه هویــت و امضــاء 
ــده  ــی ش ــده مدع ــی ش ــما گواه ــهود رس ش
ــاع  ــهم مش ــت 5 س ــند مالکی ــه س ــت ک اس
از ۱4 ســهم ششــدانگ قطعــه زمیــن بــه 

شــماره ۱558 فرعــی از ۲5 اصلی)کــه برابــر 
بخشــنامه شــماره ۲۳5۱۱ مــورخ ۱۳۹۱/۰۱/۲۹ 
ــده 45۱  شــماره ۱558 فرعــی جهــت باقیمان
فرعــی منظــور گردیــده اســت( واقــع در 
حــوزه ثبتــی قمصــر کــه ذیــل شــماره 8۰7۹ و 
صفحــه ۱۱6 دفتــر 55 بــه نــام جمیلــه آژ ثبت 
ــرده  ــلیم نامب ــادر و تس ــت ص ــند مالکی و س
ــود  ــی مفق ــه جای ــا ب ــر ج ــه در اث ــده ک گردی
المثنــی  درخواســت  چــون  اســت  شــده 
ــک  ــق تبصــره ی ــت نمــوده و طب ســند مالکی
مــاده ۱۲۰ اصاحــی آییــن نامــه قانــون ثبــت 
آگهــی مــی شــود کــه هرکــس مدعــی انجــام 
معاملــه نســبت بــه ملــک مذکــور یــا وجــود 
ســند مالکیــت نــزد خــود مــی باشــد از 
تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی تــا ده روز بــه ایــن 
اداره مراجعــه و اعتــراض خــود را کتبــا ضمــن 
ــه  ــت و ســند معامل ــه اصــل ســند مالکی ارای
ــس و  ــب صورتمجل ــا مرات ــد ت ــلیم نمای تس
ــرد.  ــترد گ ــده مس ــه کنن ــه ارای ــند ب ــل س اص
ــد  ــی نرس ــرر اعتراض ــت مق ــرف مهل ــر ظ اگ
ــه  ــند ارای ــل س ــراض اص ــورت اعت ــا در ص ی
مرقــوم  مالکیــت  ســند  المثنــی  نشــود 
خواهــد  تســلیم  متقاضــی  بــه  و   صــادر 

شد.۹۱۹
تاریخ انتشار: )۱۳۹6/۰5/۱۹(

رییــس اداره ثبــت اســناد و امــاک قمصــر- 
رضــا طویلــی

اجرائیه
شماره اجرائیه:۹6۱۰4۲۰۳5۱۱۰۰۱۳4

شماره پرونده: ۹4۰۹۹8۰۳5۱۱۰۰85۹
شــماره بایگانــی شــعبه : ۹4۰۹46 تاریــخ  
محکــوم  مشــخصات   ۹6/4/۲6 تنظیــم: 
ــی  ــاس مشــتاقی الرگان ــام عب ــف ۱ ن ــه ردی ل
فرزنــد احمــد      نشــانی: اصفهــان خ چمــران  
کــوی میثــم  ک پرویــزی پ ۹۲ کــد پســتی 
 ۱۱۱۱4۲6۳68 ملــی  کــد   8۱۹۳7۱۹۳85
ــخصات  ــراه ۰۹۱۳۳۱55۳۱۲   مش ــن هم تلف
 -۳ ماندانــا   -۲ ملیحــه  علیــه  محکــوم 
مرضیــه 4- محمــد مهدی 5- محمد حســن 
محمــد  فرزنــد  همگــی  همگی هادیــان  
ــول المــکان   ــی  همگــی     نشــانی: مجه عل
اجــرای  درخواســت  به:بموجــب  محکــوم 
حکــم مربوطــه بــه شــماره و شــماره دادنامــه 
محکــوم    ۹5۰۹۹7۰۳5۱۱۰۱8۲4 مربوطــه 
علیــه محکــوم اســت بــه تنظیــم ســند 
ــع  ــر مرب ــدار 6۳7 مت ــه مق ــک ب ــمی مل رس
ــی ۱۲6-۱۱ و ۱۲7- ــای ثبت ــاع از پاک ه مش

۱۲ و ۱۳ پــاک اصلــی ۱۲7-۱4۹۱5 در یکــی 
ــوان  ــه عن ــناد ب ــت اس ــمی ثب ــر  رس از دفات
ــغ   66۱۰۰۰  ــت مبل ــته و پرداخ ــل خواس اص
ــت  ــی و پرداخ ــه دادرس ــت هزین ــال  باب ری
مبلــغ ۳۱5۰۰۰ ریــال  ریــال بابــت هزینــه 
ــت  ــی وپرداخ ــات قضای ــر خدم اوراق و دفت
ــت  ــال باب ــزار ری ــصت ه ــیصد و ش ــغ س مبل

ــغ  ــت مبل ــی و پرداخ ــر آگه ــه نش هزین
هشــت میلیــون  ریــال بابــت حــق الزحمــه 
کارشناســی و پرداخــت مبلــغ یــک میلیــون 
ــت حــق  ــال باب و هشــتصد و چهــل هــزار ری
الوکالــه وکیــل طبــق تعرفــه  در حــق محکــوم 
ــه  ــال  ب ــغ ۲5۰۰۰۰۰ ری ــت مبل ــه  و پرداخ ل
 عنــوان نیــم عشــر اجرایــی در حــق صنــدوق

ــت  ــف اس ــه مکل ــوم علی ــت  .   محک  دول
ــرف ده روز  ــه : ۱- ظ ــاغ اجرائی ــخ اب از تاری
ــاده۳4  ــذارد ) م ــرا گ ــع اج ــرا بموق ــاد آن مف
ــون اجــرای احــکام مدنــی( .۲- ترتیبــی  قان
بــرای پرداخــت محکــوم بــه بدهــد . ۳- 
مالــی معرفــی کنــد کــه اجــرا حکــم و 
اســتیفا محکــوم بــه از آن میســر باشــد. 
چنانچــه خــود را قــادر بــه اجــرای مفــاد 
ــه  ــرف ســی روز کلی ــد ظ ــد بای ــه ندان اجرایی
ــدار و  ــا مق ــداد ی ــامل تع ــود را ش ــوال خ ام
ــول  ــر منق ــول و غی ــوال منق قیمــت همــه ام
، بــه طــور مشــروح مشــتمل بــر میــزان 
وجــوه نقــدی کــه بــه هــر عنــوان نــزد بانکهــا 
ــا  ــی ی ــاری ایران ــی و اعتب ــات مال و موسس
ــق  ــه همــراه مشــخصات دقی خارجــی دارد ب
حســابهای مذکــور و کلیــه اموالــی کــه او 
ــث دارد و  ــخاص ثال ــزد اش ــو ن ــر نح ــه ه ب
ــز  ــث ونی ــات او از اشــخاص ثال ــه مطالب کلی
فهرســت نقــل و انتقــاالت و هــر نــوع تغییــر 
دیگــر در امــوال مذکــور از زمــان یــک ســال  
ــه  ــه ضمیم ــار ب ــوای اعس ــرح دع ــل از ط قب
دادخواســت اعســار بــه مقــام قضائــی ارائــه 
ــاز  ــه ب ــه در خواســت محکــوم ل نمایــد واال ب
داشــت مــی شــود) مــواد 8و۳ قانــون نحــوه 
 -4.   )۱۳۹4 مالــی  محکومیــت  اجــرای 
ــل  ــام کام ــه از اع ــوم علی ــودداری محک خ
ــرای  ــرار از اج ــور ف ــه منظ ــوال ب ــورت ام ص
حکــم ، حبــس تعزیــری در جــه هفــت را در 
پــی دارد. ) مــاده ۳4 قانــون اجــرای احــکام 
ــون  ــاده ۱6 قان ــاده ۲۰ ق.م.ا و م ــی و م مدن
نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی ۱۳۹4( 
ــه هــر نحــو  ــه دیگــری ب ــال ب ــال م 5- انتق
بــا انگیــزه فــرار از ادای دیــن بــه نحــوی 
کــه باقیمانــده امــوال بــرای پرداخــت دیــون 
ــری  ــازات تعزی ــب مج ــد موج ــی نباش کاف
درجــه شــش یــا جــزای نقــدی معــادل 
نصــف محکــوم بــه یــا هــردو مجــازات مــی 
شــود. ) مــاده ۲۱ قانــون نحــوه اجــرای 
چنانچــه   -6  .)۱۳۹4 مالــی  محکومیــت 
صــورت امــوال پــس از مهلــت ســی روز ارائــه 
ــوط  ــدان من ــه از زن شــود آزادی محکــوم علی
بــه موافقــت محکــوم لــه یــا تودیــع وثیقــه یا 
 معرفــی کفیــل توســط محکــوم علیــه خواهــد 
بــود.) تبصــره ۱ مــاده ۳ قانــون نحــوه اجرای 

محکومیــت مالی ۱۳۹4(
م الــف: ۱5۲۲۲ مدیــر دفتــر دادگاه حقوقــی 
شــعبه ۱۱ دادگاه عممــی حقوقــی شهرســتان 

ــان – ســید مرتضی هاشــمی اصفه

،،
در دنیــای حرفــه ای ورزش، پشــتکار، 
 ... و  مشــورت  درســت،  انتخــاب 

موفقیــت می شــود باعــث 

طرفداران سپاهان صبور باشند قاسم حدادی فر به پایان خط رسید



پیشهناد فیلم

المپ 100

کارگردان: سعید آقاخانی
نویسنده: سعید آقاخانی

ــا  ــات، پوری ــاره بی ــده، س ــن تنابن ــران: محس بازیگ
پورســرخ، نیمــا شاهرخ شــاهی، علیرضــا اوســیوند، 

حمیــد لوالیــی، مســعود کرامتــی
 خالصه داستان فیلم

 فیلــم زندگــی فرزیــن را روایــت می کنــد کــه 
دچــار اعتیــاد بــه مــواد مخــدر اســت و خانــواده اش 
ــد. ــی می کن ــر ماجراهای ــتان درگی ــول داس را در ط

»المــپ 100« بــه عنــوان اولیــن ســاخته ســینمایی 
ســعید آقاخانــی یــک حســن بــزرگ دارد و آن 
عنــوان  بــه  فیلــم  اســت.  قناعت پیشــگی اش 
ــه ای  ــم جاه طلبان ــردان فیل ــک کارگ ــم ی ــن فیل اولی

ــت. نیس
 داســتان فیلــم خطــی اســت و از وجنــات آن نیــز 
پیداســت کــه فیلمســاز در اقتصادی تریــن شــرایط 
و بــا کمتریــن مــواد خــام و هزینــه، فیلــم را جمــع 

کــرده اســت. 
ــت  ــهود اس ــا مش ــه کام ــپ 100« آنچ ــاره »الم درب

ــت.  ــه آن اس ــودن همه جانب ــط ب متوس
ــاخت  ــتمایه س ــا دس ــاد باره ــه اعتی ــا مقول طبیعت
فیلم هــای ســینمایی و ســریال های تلویزیونــی 
قــرار گرفتــه و موضوعــی اســت کــه هیــچ گاه تاریــخ 
امــا فیلمســازان  تمــام نمی شــود؛  مصــرف آن 
ــای  ــاوت و از جنبه ه ــی متف ــا نگاه های ــد ب می توانن
مختلــف بــه آن نزدیــک شــوند و ایــن مســئله 

ــد.  ــی کنن ــی را بررس ــر اجتماع خطی
ــن  ــوان اولی ــه عن ــپ 100« ب ــال »الم ــن ح ــا ای ب
ســاخته کارگردانــش، فیلــم شــریف و قابــل قبولــی 
اســت کــه می توانــد بــا کمــی اغمــاض مخاطــب را 

ــگاه دارد. ــا پایــان راضــی ن ت

حرف و نقل

ــک روز« و  ــد و ی ــق »اب ــم موف ــد از فیل ــال بع  دو س
اکــران و حضــور آن در جشــنواره های داخلــی، ســعید 
روســتایی پیش تولیــد فیلــم تــازه اش را آغــاز کــرد. 
»متــری شــش و نیــم« عنــوان ایــن فیلــم اســت کــه بــه 
تهیه کنندگــی پیمــان معــادی درخواســت پروانــه ســاخت 
داده اســت. شــهاب حســینی و پیمــان معــادی دو بازیگــر 

اصلــی ایــن فیلــم هســتند.
ــاش« از  ــاده ب ــده »آم ــاری، تهیه کنن ــا بختی  غامرض
پخــش ایــن مســابقه تلویزیونــی بــا اجــرای کامبیــز دیرباز 

از اول شــهریورماه خبــر داد.
 مراســم اختتامیــه بیســت و پنجمیــن جشــنواره تئاتر 
ســوره جمعــه 20 مردادمــاه بــا اجــرای کــوروش ســلیمانی 
و تقدیــر از دو هنرمنــد حــوزه تئاتــر در تــاالر اندیشــه حــوزه 

ــزار می شــود. ــری برگ هن
 کامــران قدکچیــان، کارگــردان قدیمــی ســینما گفــت: 
دو فیلــم ســینمایی »انتهــای خیابــان مهــر« و »جنــون« را 

در نوبــت اکــران دارم.
 هکرهــای ســایت »اچ.بــی.او« ایــن بــار شــماره تلفن، 
ایمیــل و اطاعــات شــخصی بازیگــران ســریال پرطرفــدار 
ــد و خواســتار  ــرار دادن ــاج و تخــت« را هــدف ق ــازی ت »ب

ــون دالری شــدند. حق الســکوتی میلی
 پنجــاه  و پنجمیــن جشــنواره فیلــم نیویورک فهرســت 
فیلم هــای حاضــر در بخــش رقابتــی را اعــام کــرد و طبــق 
اعــام پیشــین، فیلم هــای »آخریــن پرچــم برافراشــته« 
ســاخته جدیــد »ریچــارد لینکلیتــر« در افتتاحیــه و 
»وانــدر ویــل« از »وودی آلــن« در اختتامیــه ایــن رویــداد 

ــد. ــرده می رون ــه روی پ ــینمایی ب س
 آکادمــی اســکار، جــان بیلــی فیلمبــردار را بــه عنــوان 

ســی و ششــمین رئیــس خــود برگزیــد.
ــا بــازی مرحــوم داوود   تله تئاتــر »اقــدام بــه قتــل« ب
رشــیدی و مرحــوم جمیله شــیخی پنجشــنبه 19 مردادماه  

بــه روی آنتــن شــبکه چهــار ســیما مــی رود.
 نمایــش کمــدی »خواســتگاری« بــه نویســندگی 
ــا ۳1  ــروی ت ــا خس ــی رؤی ــا کارگردان ــوف ب ــوان چخ آنت
مردادمــاه در ســالن نمایــش اصفهــان روی صحنــه 

مــی رود.
 دبیــر هجدهمیــن جشــنواره نمایش هــای آیینــی 
ــان حاضــر در  و ســنتی اعــام کــرد کــه کــودکان و نوجوان
بخــش ویــژه نوجوانــان نمایــش ایرانــی در مــدارس خــود 

ــد داشــت. اجــرا خواهن
 بــر اســاس حکــم رئیــس ســازمان امــور ســینمایی، 
ــژاد در  ســمعی و بصــری، ســید محمدمهــدی طباطبایی ن
ســمت مدیــر عاملــی مرکــز گســترش ســینمای مســتند 

و تجربــی ابقــا شــد.
 از 19 مــرداد نمایشــگاه آثــار برگزیــده علیرضــا پاکــدل 
بــا عنــوان »بیســُت چاهــار« در خانــه کاریکاتــور بــه 

نمایــش درمی آیــد. 
بــه گفتــه پاکــدل در ایــن نمایشــگاه ۳0 اثــر بــه نمایــش 
ــنواره های  ــن در جش ــش از ای ــی پی ــه همگ ــد ک درمی آی
ــرار  ــوم ق ــد عم ــی و خارجــی در معــرض دی ــر داخل معتب
گرفته انــد؛ امــا بیشــتر از آنکــه بخواهنــد تکنیــک یــا 
ــد، تفکــر یــک  ــه نمایــش بگذارن ســلیقه جشــنواره ها را ب

کاریکاتوریســت را نمایــش می دهنــد.

D.Rashidzade@eskimia.ir
دامون رشیدزادهگروه فرهنگ

ــه کاســتی ها و  ــا هم ــگار امســال ب روز خبرن
البتــه اتفاقــات ناخوشــایند )ماننــد آنچــه در 
جشــنواره مطبوعــات اصفهــان رخ داد(، امــا 
ــوب  ــره خ ــت. چه ــوب داش ــاق خ ــک اتف ی
روز خبرنــگار بــدون شــک »بهنــاز جعفــری« 

بــود.
ــاز جعفــری  ماجــرای برخــورد نامناســب بهن
ــری ســریال  ــگاران در نشســت خب ــا خبرن ب
تلخ تریــن  از  یکــی  مــادر«،  پــای  »زیــر 
اتفاقــات امســال در حــوزه خبرنــگاران بــود. 
بهنــاز جعفــری اگرچــه هنرمنــد کم حاشــیه ای 
اســت، امــا ماجــرای او یکــی از حاشــیه هایی 
ــخ  ــگاران را تل ــابی کام خبرن ــه حس ــود ک ب

کــرد. 
ــاد  ــاق افت ــم اتف ــد از آن ه ــه بع ــه آنچ البت
نبــود؛ عــده ای طبــق  چنــدان خوشــایند 
معمــول بــه صفحــات اجتماعــی ایــن بازیگر 
هجــوم بردنــد و او را آمــاج توهین هــای 

ــد. ــرار دادن ــود ق خ

ــدان  ــده ای از هنرمن ــم ع ــر ه ــرف دیگ  از ط
ــاز  ــار بهن ــه از رفت ــا یکجانب ــی کام ــه صورت ب
ــد  ــی زدن ــد و حرف های ــاع کردن ــری دف جعف

ــد.  ــود نمی  زدن ــر ب ــاید بهت ــه ش ک
بــا ایــن حــال ایــن اتفاقــات تلــخ با یــک کار 
ــا  ــری نه تنه ــاز جعف ــوی بهن ــجاعانه از س ش
ختــم بــه خیــر شــد، بلکــه رفتــار او می توانــد 
الگویــی بــرای بســیاری از هنرمنــدان باشــد.

 بهناز جعفری
ــر  ــا دعــوت خبرگــزاری مه ــاز جعفــری ب بهن
بــه دیــدار محمدصالــح حجت االســامی 
خبرنــگار خبرگــزاری شبســتان آمــد و بابــت 
آنچــه در نشســت خبــری اتفــاق افتــاده بــود 

ــرد.  ــی ک از او عذرخواه
بخواهــد  اینکــه  بــدون  جعفــری  بهنــاز 
اتفاقــات  از  کنــد،  توجیــح  را  خــود  کار 
رفتــار  از  شــجاعت  بــا  و  گفــت  روز  آن 
ــه  ــرد و البت ــی ک ــود عذرخواه ــب خ نامناس
حجت االســامی هــم ایــن عذرخواهــی را 
ــتانه و  ــی دوس ــز خیل ــه چی ــت و هم پذیرف

محترمانــه حــل شــد.

شــاید در نــگاه اول اهمیــت رفتــار بهنــاز 
جعفــری بــرای خیلی هــا مشــخص نباشــد؛ 
امــا فرهنــگ عذرخواهــی و پذیرفتــن اشــتباه 
در جامعــه مــا از آن دســت مســائلی اســت 
کــه هنــوز هــم تابــو بــه شــمار می آیــد. 
ــو آن هــم از ســوی یــک  شکســتن ایــن تاب
ــی در  ــاق مبارک ــا اتف ــرح، قطع ــد مط هنرمن

ــت.  ــور ماس کش
ــن اشــتباه و عذرخواهــی  متاســفانه نپذیرفت
ــل  ــا تبدی ــگ م ــی از فرهن ــه جزئ ــردن ب نک
ــه شــجاعت  ــی اســت ک ــن در حال شــده؛ ای
در پذیرفتــن اشــتباه چیــزی کــم از شــجاعت 

ــدارد. ــر ن ــای دیگ در عرصه ه
 الگوبرداری

ــد  ــاز جعفــری و کســانی مانن ــار بهن اگــر رفت
ــل شــود  ــه تبدی ــرای جامع ــی ب ــه الگوی او ب
بســیاری از مشــکات حل شــدنی اســت. 
جامعه شناســان  از  بســیاری  اعتقــاد  بــه 
ــه از  ــوغ نرســد ک ــن بل ــه ای ــه ای ب ــا جامع ت
ــد  ــرد، نمی توان ــود درس بگی ــتباهات خ اش

ــرد.  ــش بگی ــرفت را در پی راه پیش
عنــوان جامعــه ای کــه  بــه  مــا  جامعــه 
ســودای پیشــرفت دارد، امــروزه بایــد بیــش 
ــه  ــتباهات را ب ــر اش ــرار ب ــی اص ــر زمان از ه
کنــاری بگــذارد و بــه فکــر راه حل هــای بهتــر 

ــردد.  بگ
اگــر فرهنــگ عذرخواهــی اندکــی در بعضــی 
ــده  ــاید در آین ــد، ش ــوخ کن ــئوالن رس از مس
شــاهد دودســتی چســبیدن بــه میزهــا 

ــت  ــا دس ــد ب ــئوالن ناکارآم ــیم و مس نباش
خودشــان پســت و مقامشــان را بــه نفــرات 

ــد. ــم کنن ــر تقدی بهت
بخــش  عنــوان  بــه  مــا  هــر حــال  بــه 
ــار  ــت رفت ــانه از باب ــه رس ــی از جامع کوچک
بهنــاز جعفــری بســیار خرســندیم و ایــن 
و  می نهیــم  ارج  را  او  شــجاعانه  اقــدام 
امیدواریــم دیگــر هنرمنــدان هــم کــه ســابقه 
ــانه  ــی رس ــا اهال ــی ب ــای این چنین برخورده
از  رفتارهــا  ایــن  بابــت  روزی  داشــته اند، 
زحمتکشــان رســانه ای عذرخواهــی کننــد.

 نکته: 
ــس از دو  ــان پ ــات اصفه ــنواره مطبوع جش
ســال وقفــه امســال در ظاهــر بــا محوریــت 

ــزار شــد.  ــات برگ ــه مطبوع خان
 اگرچــه گفتن نام جشــنواره به ایــن دور همی

 رفاقتــی کار درســتی نیســت، امــا ایــن 
جشــنواره نه تنهــا کمکــی بــه رســانه های 
اصفهــان نکــرد، بلکــه باعــث عمیق تــر شــدن 
ــد. ــتان ش ــن اس ــانه ای در ای ــای رس کینه ه

یکــی از شــاخص های اعتبــار جشــنواره ها 
ــت  ــن اس ــر ای ــم ب ــتند و رس داوران آن هس
قبــل  مدت هــا  جشــنواره ها  داوران  کــه 
از برگــزاری معرفــی می شــوند تــا متــر و 

معیــاری باشــد بــرای شــرکت کنندگان. 
در جشــنواره مطبوعــات اصفهــان امــا نه تنهــا 
ــه  ــدند بلک ــوان نش ــی عن ــا روز پایان داوران ت
بعضــی از داوران عنوان شــده حتــی اطاعــی 

از ایــن جشــنواره نداشــتند. 
جشــنواره  اصطــاح  بــه  ایــن  در  آنچــه 
مشــهود بــود اینکــه یکــی دو رســانه خــاص 
ــد،  ــنواره بوده ان ــده جش ــود برگزارکنن ــه خ ک
ــن،  ــال م ــی م ــورت »یک ــه ص ــز را ب جوای
ــیم  ــان تقس ــن خودش ــو« بی ــال ت ــی م یک

ــد.  کردن
ــه  ــت ک ــرا اینجاس ــز ماج ــخ و طن ــه تل نکت
گزارش هــا و مقــاالت و تیترهــای برتــر ایــن 
ــر  ــگاران دیگ ــده خبرن ــوژه خن ــنواره س جش
ــب  ــن مطال ــرده و ای ــم ک ــتان ها را فراه اس
بــه عنــوان جــوک میــان ایــن دوســتان 

ــود. ــت می ش ــه دس ــت ب دس
 امیدواریــم بــه ســن مــا قــد دهــد کــه روزی 
ــتقل  ــنواره مس ــک جش ــزاری ی ــاهد برگ ش
مطبوعــات بــا داوران واقعــی در اصفهــان 

باشــیم.

ــا  ــرداد ب ــنبه 19 م ــت از پنجش ــرار اس ــیما ق ــک س ــبکه ی ش
مجموعــه کمــدی اجتماعی سیاســی »گســل«، میهمــان شــبانه 

ــد.  ــان باش ــای ایرانی خانه ه
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــبکه یــک، ایــن مجموعــه 
و  وزراســت  معاونــان  از  یکــی  محافــظ  زندگــی  داســتان 
اتفاقاتــی کــه در حیطــه زندگــی شــخصی و کاری او بــه وجــود 
می آیــد. در واقــع ســریال »گســل«، روایتــی اســت از نمایــش 
ــام  ــازی س ــا ب ــیا )ب ــخصی ارش ــی ش ــش کاری و زندگ دو بخ

ــان(.  ــژن امکانی ــازی بی ــا ب ــار )ب ــر اعتب ــانی( و دکت درخش
رامتیــن  تیــرداد کیایــی،  نظــری،  فلــور  نجومــی،  مهتــاج 
خداپناهــی، شــبنم فرشــادجو، ســتاره حســینی، ســامان 
ــی، کاوه  ــی محراب ــی، نیک ــا کریم ــی، رض ــد فیل ــی، محم داراب
ــان و افشــین نخعــی از دیگــر  ــان مهردادی سماک باشــی، طوف

ــتند. ــی هس ــز تلویزیون ــه طن ــن مجموع ــران ای بازیگ

ــه اول  ــا ده ــده و کار ت ــام نش ــریال تم ــن س ــرداری ای تصویرب
ــافران،  ــرره، مس ــب های ب ــت. ش ــد داش ــه خواه ــهریور ادام ش
ــه، ســاختمان پزشــکان، شــمعدونی و  دزد و پلیــس، چهارخون
لیسانســه ها از کارهــای محســن چگینــی در مقــام تهیه کننــده 

ــت. ــی اس ــای تلویزیون مجموعه ه
ســایر عوامــل تولیــد عبارتنــد از: نویســندگان: علیرضا بذرافشــان 
 و مهــدی شــیرزاد، طــراح گریــم: محمــد قومــی، طــراح صحنــه 
و لبــاس: حســین مجــد، تصویربردار: فــرزام گل ســفیدی، مدیر 

تولیــد: رضــا کریمــی و مدیــر تــدارکات: محمد جمشــیدی.
مجموعــه تلویزیونــی »گســل« بــه تهیه کنندگــی محســن 
بذرافشــان در ۴0 قســمت  و کارگردانــی علیرضــا   چگینــی 
از 19 مــرداد هــر شــب  تولیــد شــده کــه   ۴۵ دقیقــه ای 
حوالــی ســاعت 22:1۵ روی آنتــن شــبکه یــک ســیما خواهــد                   

رفــت. صداوســیما

نمایشــگاه »بخنــد عــراق« در حالــی از 20 مــرداد در گالــری 
برســام برپــا می شــود کــه فرشــید ذوالفقاری فــرد ایــده ای 
متفــاوت را در ترکیــب عکــس و هنرهــای دیگــر بــه نمایش 

می گــذارد.
 فرشــید ذوالفقاری فــرد، فیلمســاز و عــکاس، دربــاره 
نمایشــگاه جدیــد خــود بــا نــام »بخنــد عــراق« کــه جمعــه 
ــن  ــت: م ــود گف ــا می ش ــام برپ ــری برس ــرداد در گال 20 م
ــی  ــودم؛ ول ــه ب ــن رفت ــاده روی اربعی ــا و پی ــار کرب ــد ب چن
یــک بــار تصمیــم گرفتــم بــرای عکاســی از مناطــق جنگــی 

ــروم.  ــراق ب ــه ع ــگ زده هــم ب و آدم هــای جن
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــرای ایــن پــروژه بــر تــرس خــود 
از جنــگ غلبــه کــرده، بیــان کــرد: مــن خــودم را بــه ســمت 
ــن  ــا ای ــا ب ــود، کشــاندم ت ــه ب ــه در وجــودم نهفت ترســی ک
تــرس مبــارزه کنــم. مــن از ناامنــی و جنــگ تــرس داشــتم، 

ولــی بایــد می رفتــم و می دیــدم در دل آن چــه می گــذرد. 
ایــن عــکاس ادامــه داد: وقتــی چنــد روز عکاســی کــردم، 
ــه  ــه چ ــد؛ البت ــت دارن ــن را دوس ــا دوربی ــدم عراقی ه دی
مقابــل دوربیــن لبخنــد بزننــد و چــه لبخنــد نزننــد، 
چهره شــان غمــی عمیــق را نشــان می دهــد. بــرای همیــن 
تصمیــم گرفتــم بــه طــور کامــل دهــان آن هــا را پــاک کنــم 
ــا  ــا ب ــف بدهــم ت ــدان حوزه هــای مختل ــه هنرمن ــار را ب و آث
توجــه بــه مدیاهــای مختلــف نیمــه پاییــن چهــره آن هــا را 

ــا مجســمه بســازند و... .  نقاشــی بکشــند ی
ــی روی چشــم ها باشــد  ــع می خواســتم توجــه اصل در واق
و در بخشــی از بیانیــه ای هــم کــه بــرای دوســتان هنرمنــد 
ــزا را  ــوی مونالی ــم تابل ــه اس ــی ک ــتم کس ــتادم، نوش فرس
ــون  ــرد؛ چ ــی ک ــم بزرگ ــت، ظل ــزا« گذاش ــد مونالی »لبخن

ــد. مهــر ــزا را نبین ــم های مونالی ــی چش ــد کس ــث ش باع
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،،
شاید در نگاه اول اهمیت رفتار بهناز 
بــرای خیلی هــا مشــخص  جعفــری 
عذرخواهــی  فرهنــگ  امــا   نباشــد؛ 
و پذیرفتن اشتباه در جامعه ما از آن 
دســت مســائلی اســت کــه هنــوز هــم 

تابــو بــه شــمار می آیــد

یک اتفاق خوب میان صدها اتفاق ناخوشایند

بهناز جعفری باشیم

تلویزیون

تلویزیون هنوز به خانه تکانی نیاز دارد
رضــا نیکخــواه کــه با مجموعــه »پنچــری« در قــاب تلویزیون 
ــار طنــز  دیــده می شــود، مهم تریــن علــت افــول کیفیــت آث
تلویزیــون می دانــد و معتقــد اســت:  را سیاســتگذاری 

ــاز دارد.  ــی نی ــک خانه تکان ــه ی ــوز ب ــون هن تلویزی
ایــن بازیگــر دربــاره  کیفیــت کارهــای طنــز کــه ایــن روزهــا با 
مخاطبــان کمتــری روبه روســت، اظهــار کــرد: فکــر می کنــم 
مجموعــه ای از اتفاقــات در ضعــف یــک اثــر تلویزیونــی 
دخیــل هســتند؛ امــا مهم تریــن آن هــا سیاســتگذاری 
ــن  ــون در حــال حاضــر ای ــون اســت. مشــکل تلویزی تلویزی
اســت کــه مخاطبــان خــود را از دســت داده اســت. تلویزیون 
ــه  ــذاب ارائ ــد کار ج ــد و بع ــب را برگردان ــد مخاط ــدا بای ابت

ــی دارد.  ــک خانه تکان ــه ی ــاز ب ــوز نی ــون هن ــد. تلویزی ده
ــال انتقــال  ــه دنب ــون پیــش از اینکــه ب او ادامــه داد: تلویزی
پیــام و هدفــش بــه مخاطــب در آثــار تلویزیونــی باشــد، باید 

بیننــده را بــه تلویزیــون برگردانــد و بعــد حــرف بزنــد. بیننــده 
کــه پــای تلویزیــون نیســت چــه حرفــی می خواهــد بزنــد و 
بــرای چــه کســی؟ اگــر هــم مخاطــب داشــته باشــد گوشــی 
بــرای شــنیدن نــدارد. تلویزیــون پــس از آنکــه مخاطــب را به 
ــردان  ــوب، کارگ ــه خ ــا قص ــد ب ــد، می توان ــون برگردان تلویزی
ــای  ــت مخاطــب را پ ــار باکیفی خــوب، ســریال خــوب و آث

تلویزیــون بنشــاند. 
نیکخــواه در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه آیــا ضعــف 
کارهــای طنــز بــه کــم کاری فعــاالن ایــن حــوزه برنمی گــردد، 
اظهــار کــرد: مــن مخالــف ایــن طــرز فکــر هســتم. بازیگــری 
کــه بــازی می کنــد، واقعــا بــا زندگــی خــود بــازی می کنــد. 
ــغ  ــه تی ــر روی لب ــن ب ــه راه رفت ــبیه ب ــون ش ــوم تلویزی مدی
ــقوط  ــر س ــا س ــذارد، ب ــه نگ ــر مای ــر اگ ــه بازیگ ــت ک اس
ــه  ــود ب ــول می ش ــه اف ــر ب ــر منج ــک اث ــر ی ــد. اگ می کن
بازیگــران در آن  عوامــل متعــددی برمی گــردد و فقــط 

ــتند. مهــر ــل نیس دخی

سینما

 »چهل کچل« در انتظار 
پروانه نمایش است

ــاش  ــل«، در ت ــل کچ ــده »چه ــان، تهیه کنن ــه مرزب پروان
ــم اســت.  ــن فیل ــش ای ــه نمای ــرای کســب پروان ب

ــن  ــاره جدیدتری ــینما، درب ــده س ــان، تهیه کنن ــه مرزب پروان
فعالیت هــای خــود گفــت: در حــال حاضــر مشــغول طــی 
ــینمایی  ــم س ــش فیل ــه نمای ــذ پروان ــل اخ ــردن مراح ک
ــی  ــادق دقیق ــادق ص ــی ص ــه کارگردان ــل« ب ــل کچ »چه
هســتیم و در نظــر داریــم در صــورت کســب ایــن مجــوز، 
»چهــل کچــل« را در مهــر یــا آبان مــاه بــه نمایــش 

ــم.  بگذاری
ــاز  ــاه مــدارس ب ــه اینکــه در مهرم ــا توجــه ب ــزود: ب وی اف
ــر  ــا در نظ ــرای بچه ه ــدن ب ــم دی ــه فیل ــوند و برنام می ش
گرفتــه می شــود، فکــر می کنــم زمــان خوبــی بــرای 
ــه  ــن اینک ــد؛ ضم ــل« باش ــل کچ ــی »چه ــش عموم نمای
ایــن فیلــم دربــاره عواطــف یــک فرزنــد بــه پــدرش اســت؛ 

از همیــن رو فکــر می کنــم می توانــد بــا مخاطبــان کــودک 
ــد.  ــاط برقــرار کن و نوجــوان خــود ارتب

 »چهل کچــل«، ســومین فیلــم بلنــد صــادق صادق دقیقــی 
بعــد از »بزرگمــرد کوچــک« و »تــا آمــدن احمــد« اســت. 
در خاصــه داســتان فیلــم آمــده: بــه علــت بارندگی بســیار 
ــده و  ــع ش ــهر قط ــا ش ــتا ب ــی روس ــل ارتباط ــا پ ــاد تنه زی
اهالــی روســتا درگیــر مشــکات بســیار زیــادی می شــوند. 
بیمــاری یکــی از اهالــی روســتا و نیــاز ضــروری اش بــه دارو 
ــن  ــد. در ای ــی می کن ــی اساس ــار چالش ــواده او را دچ خان
فیلــم بازیگرانــی مثــل پژمــان بازغــی، مریــم بوبانــی، رضــا 

ــد. ســینما خبــر ــه ایفــای نقــش پرداخته ان ناجــی و... ب

تئاتر

 »هفت خوان رستم« 
در شاهین شهر

اپراتئاتــر »هفــت خــوان رســتم« بــه نویســندگی و کارگردانــی 
ارشــیا شــفیعیون از 19 تــا 2۵ مردادمــاه در تــاالر شــیخ بهایــی 

شاهین شــهر روی صحنــه مــی رود. 
نویســنده و کارگــردان ایــن نمایــش دربــاره جزئیــات آن 
ــت  ــی اس ــتم«، نمایش ــوان رس ــت خ ــر »هف ــت: اپراتئات گف
ــان  ــیوه آن را در اصفه ــن ش ــه ای ــن و ب ــش از ای ــا پی ــه م ک

نداشــته ایم. 
ــل  ــی مث ــران مطرح ــرد: بازیگ ــح ک ــفیعیون تصری ــیا ش ارش
ــی،  ــا کریم ــار رض ــتی در کن ــی بهش ــمس، مصطف ــم ش  هاش
ــازه وارد  ــام و ت ــای ن مصطفــی نجفــی و تعــدادی جــوان جوی
ــه حــدود  ــد ک ــن نمایــش حضــور دارن ــر در ای ــه عرصــه  هن ب
ــه همــراه گــروه کــر و عوامــل پشــت  ۴0 بازیگــر هســتند و ب
صحنــه جمعــا تعــداد افــراد گــروه را بــه ۸0 نفــر می رســانند. 
ــتم  ــوان رس ــت خ ــز هف ــا نی ــش م ــه  نمای ــزود: قص وی اف

ــتم و  ــل رس ــاهنامه مث ــای ش ــن قصه ه ــش از ای ــت. پی اس
ســهراب و ... کار شــده، امــا تــا بــه حــال کســی ســراغ هفــت 
ــت  ــن، نهای ــم در مت ــعی کردی ــز س ــا نی ــه و م ــوان نرفت خ
وفــاداری را بــه شــعرهای فردوســی داشــته باشــیم و در واقــع 
ــم آن  ــا بتوانی ــم ت ــاب کردی ــی را انتخ ــیوه  اپرای ــبک و ش س

ــم.  ــعرها را بخوانی ش
شــفیعیون ادامــه داد: علــی نبــی بــه عنــوان رهبر گــروه کــر و رضا 

نشــمی بــه عنــوان خواننــده مــا را در ایــن اجــرا یــاری می کنند. 
ــا  ــد از 19 ت ــر می توانن ــن اپراتئات ــدن ای ــرای دی ــدان ب عاقه من
2۵ مردادمــاه هــر شــب رأس ســاعت 20:1۵ بــه تــاالر شــیخ 

بهایــی شاهین شــهر مراجعــه کننــد. ایمنــا

ژانر فیلم
فیلم موزیکال

فیلــم موزیــکال، یکــی از ژانرهــای فیلــم اســت کــه 
در آن هــا، شــخصیت ها و نقش هــای فیلــم در 
طــول فیلــم از خوانــدن ترانــه اســتفاده می کننــد. 
ــرای  ــا ب ــا و آوازه ــا از ترانه ه ــه فیلم ه در این گون
ــتفاده  ــخصیت ها اس ــی ش ــم و معرف ــبرد فیل پیش
می شــود. ژانــر موزیــکال در ســینمای دنیــا، 
بســیار محبــوب اســت و طرفــداران بســیاری 
ــن  ــران جدیدتری ــتاق اک ــان، مش ــر جه در سراس
آثــار ســینمای موزیــکال هســتند. فیلم هــای 
موزیکالــی کــه ســال های اخیــر در ســینمای دنیــا 
ــه  ــی را در گیش ــای خوب ــده، موفقیت ه ــاخته ش س

ــد. ــاص دادن ــود اختص ــه خ ب
ــس«،  ــی در پاری ــک آمریکای ــاران«، »ی  »آواز در ب
»مولــن روژ«، »جســتجوگران طــا« و … بســیاری 

ــوع فیلم هــا هســتند.  ــن ن دیگــری از ای
فیلــم  ایــران،   انقــاب  از  پــس  ســینمای  در 
موزیکالــی کــه بــه اســتانداردهای جهانــی نزدیــک 
باشــد، کمتــر یافــت می شــود. از ایــن تعــداد 
ــینمای  ــه س ــز در حیط ــا نی ــب آن ه ــدود، اغل مح
کــودک بــوده و از دهــه هفتــاد بــه بعــد ســینمای 
ــت  ــت داده اس ــود را از دس ــق خ ــز رون ــودک نی ک
ــران  ــیقی در ای ــینما و موس ــق س ــرای تلفی و ماج

ــت.  ــده اس ــپرده ش ــی س ــه فراموش ــا ب تقریب

ــژه در ســینمای  ــی به وی اگرچــه در فیلم هــای ایران
ــه فیلم فارســی  ــار موســوم ب پیــش از انقــاب و آث
ــا  ــد، ام ــتفاده می ش ــه و آواز اس ــور از تران ــه وف ب
هیــچ کــدام از آن هــا را نمی تــوان جــزو ســینمای 

ــرار داد.  ــف اســتانداردش ق ــا تعری ــکال ب موزی
در واقــع بــا جســت وجویی در تاریــخ ایــن ســینما، 
ــده  ــری گمش ــوان ژان ــز می ت ــکال را نی ــر موزی ژان
ــال های  ــاری از س ــا آث ــاید تنه ــرد. ش ــداد ک قلم
پیــش از انقــاب را بتــوان »فیلــم موزیــکال« 
محســوب کــرد؛ دو فیلــم مرحــوم علــی حاتمــی، 
ــه در  ــمل« ک ــا ش ــل« و »باب ــن کچ ــی »حس یعن
اســتفاده از فرهنــگ و حکایــات و اشــعار و ادبیــات 

فولکلــور ایرانــی و پارســی، نمونه هــای برجســته ای 
ــد.  ــمار می آین ــه ش ــران ب ــینمای ای ــخ س در تاری

ــس از  ــال های پ ــران در س ــن ای ــینمای نوی در س
انقــاب هــم، اگرچــه تعاریــف و ضوابط مشــخصی 
بــرای اســتفاده از موســیقی در فیلــم وجــود 
ــه  ــای مختلــف ب ــر در زوای ــد اث ــی چن نداشــت، ول
ســینمای موزیــکال نزدیــک شــدند کــه هــر کــدام 
ــم در  ــوع فیل ــن ن ــرای ای ــی ب ــوان الگوی را می ت
رونــد تولیــدات ســینمای ایــران بــه حســاب آورد. 
از جملــه ایــن فیلم هــا، »ای ایــران« ســاخته 
ــه در  ــود کــه البت ــی در ســال 1368 ب ناصــر تقوای
ــه نظــر می آمــد.  ــر ب ــه خــود موزیکال ت طــرح اولی

کوتاه اخبار 

اجرای موسیقی گروه »ساربانگ« 
در هنرسرای خورشید

ــه 20  ــید روز جمع ــرای خورش هنرس کیمیای وطن
مردادمــاه ســاعت 21، میزبــان گــروه موســیقی 
ــرک  ــوم »دخت ــی آلب ــراه رونمای ــه هم ــاربانگ ب س

ژولیده« است. 
بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان فرهنگی تفریحی 
شــهرداری اصفهــان، آرش مشــتاقی و کیانــوش 
عشــیق از تارنــوازان گــروه ســاربانگ هســتند کــه بــه 

ــد.  ــروه می پردازن ــن گ ــی در ای هنرنمای
ــی  ــر تخصص ــوان دفت ــه عن ــید ب ــرای خورش هنرس
فرهنگی تفریحــی شــهرداری  موســیقی ســازمان 
ــان گــروه موســیقی ســاربانگ اســت  اصفهــان میزب
ــه روی  ــاعت 21 ب ــاه س ــه 20 مردادم ــه روز جمع ک
صحنــه اجــرا می رونــد. آلبــوم » دختــرک ژولیــده« 
ــه موســیقی در محــل هنرســرای  ــن برنام ــز در ای نی
خورشــید واقــع در خیابــان کاوه، پــل شــهید چمــران، 
جنــب شــهرداری منطقــه 7 رونمایــی می شــود. 
و  بیشــتر  اطاعــات  بــرای کســب  عاقه منــدان 
بــا شــماره  برنامــه می تواننــد  ایــن  شــرکت در 

۳۴۵9۳۵60 تمــاس حاصــل کننــد.

نمایش فیلم های ایرانی در پکن
هفتــه فیلــم ایــران در پکــن بــا نمایــش 6 فیلــم از 
ســینمای ایــران همچــون »فروشــنده«، »شــیرین« 
ــه دران«  ــیار 1۴۳« و »جام ــن«، »ش ــاری«، »م »ه
ــان  ــران همزم ــم ای ــه فیل ــود. هفت ــد ب ــراه خواه هم
ــاب پکــن  ــران در نمایشــگاه کت ــه ای ــاح غرف ــا افتت ب
ــمعی  ــینمایی و س ــور س ــازمان ام ــکاری س ــا هم  ب
و بصــری وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی و رایزنــی 
فرهنگــی جمهــوری اســامی ایــران در پکــن بــا 
ــدان  ــی و هنرمن ــه فرهنگ ــات عالی رتب ــور مقام حض
ــود.  ــزار می ش ــن برگ ــی چی ــوزه مل ــور در م دو کش
بیســت و چهارمیــن دوره نمایشــگاه کتــاب پکــن از 
ــود. ایســنا ــزار می ش ــهریورماه برگ ــا ۵ ش ــخ 1 ت تاری

آگهی مزایده - مرحله سوم
فروش پالک های مسکونی

نوبت اول

شهرداری کمشچه در نظر دارد به استناد مصوبه جلسه شماره 1۳1 مورخ 96/2/1۵ شورای اسامی 
شهر نسبت به فروش 16 پاک مسکونی تفکیکی واقع در شهر کمشچه از طریق مزایده اقدام نماید. 
متقاضیان می توانند از تاریخ درج آگهی همه روزه بجز ایام تعطیل جهت دریافت اسناد شرکت در 
مزایده و تحویل آن به دبیرخانه شهرداری حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 96/6/7 

مراجعه نمایند.
سید جواد لقمانی - شهردار کمشچهشماره تماس ۴۵۴۸۸0۳0

ا�ن �ن ا�ب ک�ت

دَرضیه
نویسنده حسین شرف خانلو

قیمت 5 هزار تومان
نشر روایت فتح    

 زنده باد قانون 
و داستان های دیگر

نویسنده ناظم حکمت
قیمت 18 هزار تومان

نشر فرمهر 

قصه زندگی فارابی
نویسنده زینب یزدانی
قیمت 5 هزار تومان

نشر تیرگان     

چشم های غمگین عراقی ها در »بخند عراق« »گسل« را  از امشب ببینید
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 جزئیات تفویض بیمه بیکاری 

به کاریابی ها
ــات  ــریح جزئی ــا تش ــور ب ــای کش ــون کاریابی ه ــس کان رئی
فرآینــد تفویــض طــرح بیمــه بیــکاری بــه کاریابی هــا گفــت: 
پــس از ارزیابی هــای اجــرای آزمایشــی، ایــن طــرح بــه زودی 

ــی می شــود.  در سراســر کشــور اجرای
بابــک  هاشــمی پور افــزود: طبــق مــاده ۱۲ قانــون بیمــه 
اســت  مکلــف  اجتماعــی  تأمیــن  ســازمان  بیــکاری، 
هزینه هــای بیمــه بیــکاری را پوشــش دهــد؛ امــا ایــن 
ســازمان تاکنــون در برابــر پرداخــت ایــن هزینه هــا در صــورت 
ــرد؛  ــت می ک ــا مقاوم ــه کاریابی ه ــکاری ب ــه بی ــض بیم تفوی
ــه ســازمان  ــاغ ب ــر و اب ــا دســتور وزی ــه ب ــن زمین ــه در ای البت
ــا از  ــن هزینه ه ــت ای ــکات پرداخ ــی، مش ــن اجتماع تأمی

ــد.  ــرف ش ــا برط ــه کاریابی ه ــازمان ب س
رئیــس کانــون کاریابی هــای کشــور »تشــکیل پرونــده«، 
ــه ای«،  ــه فنی وحرف ــی ب ــغلی«، »معرف ــاوره ش ــام مش »ثبت ن
ــور و  ــواد(، »حض ــراد کم س ــرای اف ــوادآموزی )ب ــت س »نهض
ــاری« را ۶  ــه کارگم ــه کار و ب ــی ب ــی« و »معرف ــاب هفتگ غی
ــازار کار  ــه ب ــکاری ب ــران بیمــه بی ــد معرفــی مقرری بگی فرآین
ــام متقاضــی و مشــاوره  ــوان کــرد و گفــت: پــس از ثبت ن عن
شــغلی، افــراد باســواد بــرای کســب مهــارت بــه مراکــز فنــی 
ــوادآموزی  ــت س ــه نهض ــز ب ــواد نی ــراد کم س ــه ای و اف و حرف

ــوند. ــی می ش ــواد معرف ــطح س ــای س ــرای ارتق ب
ــر  ــراد ب ــارت، اف ــب مه ــس از کس ــه داد: پ ــمی پور ادام  هاش
حســب نــوع مهــارت و ســوابق کاری از ســوی کاریابی هــا بــه 
ــر از  ــرد مقرری بگی ــر ف ــوند و اگ ــی می ش ــان معرف کارفرمای
ــه  ــه کار گمــارده شــد گــزارش جــذب وی ب ســوی کارفرمــا ب
کاریابــی ارائــه می شــود؛ در ایــن شــرایط کاریابی هــا از ســوی 
تأمیــن اجتماعــی بــه دلیــل بــه کارگمــاری مقرری بگیــر بیمــه 
بیــکاری پــاداش دریافــت می کننــد؛ چــرا کــه در ایــن شــرایط 

مقــرری فــرد بیــکار قطــع خواهــد شــد. مهــر

ضرورت به روزرسانی ضریب 
محرومیت مناطق کشور

عضویــت کمیتــه امــداد گفــت: ســامانه »نظــام مراقبت هــای 
اجتماعــی از دانش آمــوزان محــروم کشــور« عــاوه بــر اینکــه 
ــوزان  ــات دانش آم ــه اطاع ــاد ب ــن نه ــی ای ــکان دسترس ام
نیازمنــد را فراهــم می کنــد، موجــب ســرعت در کمک رســانی 

ــن بخــش از جامعــه می شــود.  ــه ای ب
فاطمــه رهبــر، معــاون حمایــت و ســامت خانــواده کمیتــه 
ــا بیــان اینکــه اســتفاده حداکثــری از ظرفیت هــای  امــداد ب
ــایی  ــه شناس ــا در زمین ــا آن ه ــل ب ــه گانه و تعام ــوای س ق
ــتورکار  ــور در دس ــان کش ــت محروم ــه وضعی ــیدگی ب و رس
کمیتــه امــداد قــرار دارد، گفــت: خوشــبختانه تاکنــون دولــت، 
ــاد  ــن نه ــا ای ــی ب ــکاری خوب ــه هم ــوه قضائی ــس و ق مجل

داشــته اند.
تبیین شــده  و  شناســایی  شــاخص های  افــزود:  رهبــر   
ــال  ــه س ــوط ب ــور مرب ــت در کش ــب محرومی ــاره ضرای درب
شناســایی  و  بررســی  ضمــن  بایــد  اســت کــه   ۱۳۸۸
ــور  ــق کش ــت مناط ــب محرومی ــا، ضری ــن آماره ــاره ای دوب
ــاره  ــتی درب ــات درس ــوان تصمیم ــا بت ــود ت ــانی ش به روزرس

ــی ــر فارس ــود. خب ــه ش ــور گرفت ــه از کش ــر منطق ه

جامعه
مجازات مؤثرتری جایگزین اعدام 

شود
ــدام را  ــر اع ــه اگ ــان اینک ــا بی ــه ب ــوه قضائی ــخنگوی ق س
کــم می کننــد، دســت کم یــک مجازاتــی را جایگزیــن 
ــر از اعــدام را داشــته باشــد، گفــت:  ــه نقــش بهت ــد ک کنن
ــدام  ــه را از اع ــه نتیج ــم و هم ــا کردی ــا را ره ــه کاره هم

می خواســتیم. 
ــا  ــرود: آی ــنی اژه ای اف ــین محس ــام غامحس حجت االس
ــدید  ــازات و تش ــا مج ــکات را ب ــه مش ــم هم می خواهی
مجــازات حــل کنیــم؟ برخــی می گوینــد مجــازات را 
تشــدید کردیــد، امــا هنــوز جــرم هســت. در بحــث مــواد 
مخــدر، قوانینــی از ســالیان قبــل داشــتیم و خیلــی 
تخفیــف  می خواهنــد  االن  و  شــده  تشــدید  وقت هــا 
بدهنــد. می گوینــد اعــدام جــواب نــداد و فــان مشــکات 
را هــم دارد. بایــد ببینیــم هــدف مــا از اعــدام چه بــوده؟ آیا 
کارهایــی کــه بایــد در بحــث مــواد مخــدر انجــام می شــده 
انجــام شــده اســت؟ مــن نمی خواهــم از اعــدام طرفــداری 
کنــم؛ آیــا همــه کارهــا را رهــا کردیــم و همــه نتیجــه را از 

اعــدام می خواســتیم و حــاال می خواهیــم نباشــد؟ 
وی افــزود: حتــی اگــر اعــدام در بحــث مــواد مخــدر هــم 
کــم شــود، غربی هــا نمی گوینــد کار خوبــی کردیــد. مســئله 
دیگــر ایــن اســت کــه اعــدام را برنداریــم و دو ســال دیگــر 

بگوییــم وضعیــت بدتــر شــده اســت. 
ــی را  ــک مجازات ــد، دســت کم ی ــم می کنن ــدام را ک ــر اع اگ
جایگزیــن کننــد کــه نقــش بهتــر از اعــدام را داشــته باشــد 
ــن  ــد روی ای ــد و بای ــته باش ــدام را نداش ــی اع ــر منف و اث

ــه شــود. میــزان مطالع

ایجاد 30 مرکز جامع خدمات 
بهزیستی در کشور

ــه برنامــه  ــا اشــاره ب رئیــس ســازمان بهزیســتی کشــور ب
ششــم توســعه گفــت: در مــاده ۷۵ ایــن برنامــه موضــوع 
ــاده  ــا، م ــگیری از معلولیت ه ــی و پیش ــات تخصص اقدام
۸۰ در حــوزه ســامت اجتماعــی و همچنیــن پنــج آســیب 
ــاد، طــاق ، حاشیه نشــینی، کــودکان  عمــده در بحــث اعتی
کار و مفاســد اخاقــی بــرای بهزیســتی تکلیــف قــرار داده 
ــه  ــز دارد؛ ب شــده اســت کــه شــیوه نامه اقــدام و عمــل نی
ــه در  ــت ک ــتگاهی اس ــا دس ــتی تنه ــب بهزیس ــن ترتی ای
ابتــدای ســال قبــل از ابــاغ ایــن برنامــه خــود را موظــف 

ــه اجــرای آن کــرده اســت.  ب
بندپــی در ادامــه بــه اورژانــس اجتماعــی نیــز اشــاره کــرد 
و گفــت: در بحــث اورژانــس اجتماعــی تکلیــف شــده ۱۴۰ 
اورژانــس در کشــور مســتقر شــود کــه اکنــون تعــداد آن هــا 
بــه ۱۵۰ رســیده و ۳۰ مرکــز جامــع خدمــات بهزیســتی نیــز 

راه انــدازی خواهــد شــد. 
ــت و ســاماندهی  ــاد، مدیری ــه داد: در حــوزه اعتی وی ادام
ــی  ــادان متجاهــر و خانه هــای امــن شــیوه نامه اجرای معت

و نحــوه نظــارت را عملیاتــی کردیــم. ایســنا

کوتاه حوادث 
ابالغ نتیجه کارشناسی پرونده 

ستایش به وکیل مدافع متهم
وکیــل  مدافــع متهــم پرونــده »ســتایش« از ابــاغ نتیجــه 
ــر داد.  ــل خب ــکاره و مهرالمث ــن ارش الب ــی تعیی کارشناس
ــن  ــی تعیی ــه کارشناس ــاره نتیج ــش درب ــی فرح بخ مجتب
میــزان مهرالمثــل و ارش البــکاره گفــت: نتیجه کارشناســی 
ــوکل را در  ــواده م ــم خان ــن ه ــد و م ــاغ ش ــن اب ــه م ب
جریــان قــرار دادم. فرح بخــش عنــوان کــرد: در مرحلــه ای 
هســتیم کــه بــه ایــن نتیجــه برســیم کــه خانــواده مــوکل 

قصــد اعتــراض دارنــد یــا نــه. 
وی افــزود: میــزان دیــه ای کــه دادگاه تعییــن کــرده و 
ــه  ــا ب ــت؛ ام ــده اس ــخص ش ــر داده مش ــناس نظ کارش
ــاره  ــد ترجیحــا درب ــر کن ــل اینکــه ممکــن اســت تغیی دلی

نمی کنــم.  آن صحبــت 
وکیــل مدافــع متهــم پرونــده ســتایش خاطرنشــان کــرد: 
ــی را  ــر کارشناس ــه نظ ــراض ب ــق اعت ــوکل ح ــواده م خان

ــد.  ــم نگرفتن ــراض تصمی ــرای اعت ــوز ب ــا هن ــد؛ ام دارن
ــم  ــده اجــرای حکــم مته ــاره ارســال پرون فرح بخــش درب
بــه منظــور اســتیذان اظهــار کــرد: تــا جایــی کــه می دانــم 
ــت؛  ــه اس ــتیذان نرفت ــرای اس ــم ب ــرای حک ــده اج پرون
ــود.  ــخص ش ــم مش ــده ه ــن پرون ــف ای ــد تکلی ــرا بای زی

خبرآنالیــن

 دستگیری قاتل سریالی 
با مدرک کارشناسی ارشد

بازجویی هــای فنــی از یــک جانــی در بنــدر عبــاس کــه 
ــه  ــان ادام ــرده، همچن ــراف ک ــل دو زن اعت ــه قت ــون ب تاکن
دارد و بازپــرس جنایــی دســتور ویــژه ای بــرای کشــف 
بقایــای اجســاد قربانیــان صــادر کــرده اســت؛ ایــن در حالــی 
ــا  ــرده ب ــل ک ــوق تحصی ــته حق ــه در رش ــم ک ــه مته ــت ک اس
داستان ســرایی بــه دنبــال گمــراه کــردن کارآگاهــان و پنهــان 

کــردن زوایــای مختلــف جنایت هایــش اســت. 
از  یکــی  سرآشــپز  و  دارد  نــام  محمدرضــا  مــرد  ایــن 
ــوق  ــه در رشــته حق ــاس اســت. او ک ــدر عب رســتوران های بن
ــی  ــع کارشناس ــم در مقط ــل ه ــدی قب ــرده و چن ــل ک تحصی
ارشــد رتبــه یازدهــم را بــه  دســت آورده بــود، چنــد روز قبــل 
ــت  ــوان بازداش ــی ج ــل زن ــتن در قت ــت داش ــام دس ــه اته ب
ــر  ــه مدی ــوان را ک ــه زن ج ــت ک ــش گف ــد. او در اعترافات ش
ــل  ــه قت ــی ب ــات مال ــل اختاف ــه دلی ــود، ب ــک رســتوران ب ی
رســانده اســت. افســر آگاهــی کــه مســئول بازجویــی از ایــن 
متهــم بــود در جریــان تحقیقــات پــی  بــرد کــه ۵ ســال قبــل 
ــی  ــم بازجوی ــن مته ــری از ای ــل زن دیگ ــده قت ــم در پرون ه
کــرده اســت؛ امــا در آن زمــان چــون دالیــل محکمــی علیــه 
ــل  ــن دلی ــه همی ــه ب ــرد وجــود نداشــت، آزاد شــد ک ــن م ای

ــد. ــه ش ــر گرفت ــات از س تحقیق
 متهــم بــه  دلیــل اطاعــات حقوقــی زیــادی کــه داشــت مدام 
از اتهاماتــش طفــره می رفــت و ســعی در انحــراف تحقیقــات 
ــرار  ــی ق ــای اطاعات ــی در تنگن ــرانجام وقت ــا س ــت؛ ام داش
ــات  ــرد. اعتراف ــراف ک ــز اعت ــت نی ــن جنای ــه دومی ــت، ب گرف
ایــن مــرد در حالــی اســت کــه کارآگاهــان احتمــال می دهنــد 
او در قتل هــای دیگــری نیــز دســت داشــته باشــد. جــام نیــوز

کنش    وا

مدیر کل دفتر حفاظت و مدیریت 
شکار و صید محیط زیست   

سامانه جامع بانک اطاعاتی شکار و صید در راستای 
ضرورت توسعه دولت الکترونیک و با هدف ایجاد 

سیستم یکپارچه کشوری برای ثبت الکترونیکی 
درخواست صدور پروانه شکار و صید راه اندازی شده 

است.

معاون مقابله با عرضه و امور
بین الملل ستاد مبارزه با مواد مخدر  
بیشترین حجم کشفیات مواد مخدر در سال جاری 
با ۱۲ هزار و ۷9۱ کیلوگرم مربوط به استان سیستان 

و بلوچستان است که معادل ۴۳ درصد کشفیات 
کشور است و استان های کرمان، خراسان جنوبی 

و هرمزگان به ترتیب در رتبه های بعدی قرار دارند. 
در این مدت یک میلیون و ۲۴۷ هزار و ۵۲۶ عدد 

قرص روانگردان در سطح کشور کشف شده که 
بیشترین تعداد با یک میلیون و ۲۳۷ هزار و ۲9۰ 

عدد آن مربوط به استان کرمانشاه است. همچنین 
۶۴۶ لیتر مواد پیش ساز کشف شده که باالترین 

مقدار با ۵۵۰ لیتر در استان آذربایجان غربی کشف 
شده است.

مدیر کل زندان های استان تهران   
خبر منتشرشده مبنی بر دستگیری آزاده نامداری 

در فرودگاه کذب است.

رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت 
بحران سازمان هواشناسی   

بخش های عمده استان های خراسان جنوبی، یزد، 
کرمان، سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی، 

خراسان شمالی و بخش هایی از استان های زنجان، 
آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، ایام، کهگیلویه 

و بویراحمد، اصفهان و سمنان با درجات شدید تا 
بسیار شدید خشکسالی درگیر هستند.

رئیس انجمن آسیب شناسی اجتماعی 
ایران   

موافق این نیستم که بگوییم دچار بحران اجتماعی 
شده ایم، اما نمی شود این را هم گفت که همه این 
موارد اتفاقی هستند؛ این خشونت ها به ما نشان 
می دهد که دچار شرایطی شده ایم که جامعه ما 

از یکسری الگوهای خشونت تبعیت می کند. این 
الگوهای خشونت باعث شده قتل های گاهگاهی با 
تعداد بیشتری و با خشونت بیشتری اعمال شود؛ 
به عنوان مثال این را می بینیم که موارد زیادی از 

این قتل ها درباره اعضای خانواده اتفاق افتاده مانند 
پدری که فرزند یازده ماهه اش را کشت یا اتفاق 

افتادن دو مورد قتل همسر و مادرهمسر یا مادری 
که چند وقت قبل فرزندانش را کشته بود. بعضی 

از این موارد حتی فجایع انسانی هستند و نامشان 
از خشونت فراتر است، بنابراین در مرحله هشدار 

هستیم که الگوهای خشونت در حال تقویت است.

دردسر هدیه 500 میلیون تومانی به پرستار

ــی  ــم بازپرس ــعبه شش ــور در ش ــا حض ــردی ب ــته م ــه گذش هفت
ــدری اش شــکایت  ــه پ ــران از پرســتار خان ــی ته دادســرای جنای

کــرد. 
مــن  گفــت:  مدیرروســتا  محســن  قاضــی  بــه  شــاکی 
سال هاســت در انگلســتان زندگــی می کنــم و شــرایطم بــه 
 گونــه ای اســت کــه بــه درســتی نمی توانســتم بــرای دیــدن پــدر 
و مــادر ســالخورده ام بــه تهــران ســفر کنــم؛ امــا تلفنــی جویــای 
احوالشــان بــودم. در چنــد ســال اخیــر چــون مــادر ۸۵ ســاله و 
پــدر 9۳ ســاله ام بیمــار بودنــد، زوج جوانــی بــه  عنوان پرســتار در 

ــد.  ــداری می کردن ــا نگه ــه از آن ه خان
وی افــزود: ۲۸ خــرداد ســال گذشــته مــادرم فــوت کــرد و مــن 
زمانــی کــه بــرای مراســم بــه ایــران آمــدم و چنــد روزی مانــدم، 
ــه در حســاب مشــترک  ــی ک ــون تومان متوجــه شــدم ۵۰۰ میلی
ــوهرش  ــتار و ش ــن پرس ــاب ای ــه حس ــود، ب ــم ب ــی والدین بانک

واریــز شــده اســت. 
شــاکی ادامــه داد: گمــان می کنــم پرســتار و شــوهرش بــا 
همدســتی یکدیگــر پــدر مــرا فریــب داده و ایــن پــول را ســرقت 
ــان  ــکایت دارم. گم ــوهرش ش ــتار و ش ــم پرس ــد. از خان کرده ان
ــث  ــارم باع ــادر بیم ــای م ــر دوز داروه ــا تغیی ــا ب ــم آن ه می کن
ــش  ــا پول های ــته اند ت ــادرم را کش ــا م ــده اند. آن ه ــرگ او ش م

ــد.  ــه دســت بیاورن را ب
همزمــان بــا تشــکیل پرونــده قضایــی، تحقیقــات پلیســی بــرای 
ــد  ــوم ش ــه معل ــا اینک ــد ت ــاز ش ــرا آغ ــن ماج ــایی از ای رازگش
شــاکی پیــش از ایــن نیــز در شــعبه هفتــم بازپرســی دادســرای 
ــا در  ــرده، ام ــکایت ک ــتار زن ش ــن پرس ــران از همی ــه ۶ ته ناحی
ــا  ــن زن و شــوهر در آنج ــوده، ای ــی نب ــدارک کاف ــا چــون م آنج
ــن  ــت. در ای ــده اس ــه ش ــان مختوم ــده اند و پرونده ش ــه ش تبرئ
ــل  ــه  دلی ــالخورده ب ــر داد زن س ــی نظ ــکی قانون ــه پزش مرحل
ناراحتــی قلبــی فــوت کــرده و قتلــی در کار نبــوده اســت. ایــن 
در حالــی بــود کــه نقــل و انتقــال ۵۰۰ میلیــون تومــان از حســاب 
مشــترک زن فوت شــده و شــوهرش بــه حســاب خانــم پرســتار 

ــر می رســید.  ــه نظ ــی مشــکوک ب کم
ــده  ــه زن فوت ش ــک ک ــتعام از دو بان ــه اس ــی ب ــرس جنای بازپ
ــتند،  ــا داش ــترک در آنج ــی مش ــاب های بانک ــوهرش حس و ش
پرداخــت کــه معلــوم شــد پرســتار از یکــی از حســاب های 
مشــترک، طــی چنــد مرحلــه ۵۰۰ میلیــون تومــان بــه حســابش 
ــالخورده و  ــرد س ــدا م ــه ابت ــن مرحل ــت. در ای ــرده اس ــز ک واری
ــل  ــرا منتق ــه دادس ــات ب ــرای تحقیق ــتار ب ــم پرس ــوهر خان ش

شــدند. 

مــرد ســالخورده بــه قاضــی پرونــده گفــت: پســرم در انگلســتان 
ــا  ــه م ــادی ب ــه زی ــی زد. او توج ــر نم ــاد س ــا زی ــه م ــود و ب ب
نمی کــرد و ایــن اواخــر کــه مــن و همســرم بیمــار شــده بودیــم 
ــک  ــا ی ــر م ــد ســال اخی ــن چن ــرد. در ای ــز، سرکشــی نمی ک نی
زوج جــوان را اســتخدام کردیــم تــا عــاوه بــر کارهــای روزمــره به 
کارهــای بانکی مــان نیــز رســیدگی کننــد. خانــم پرســتار کــه بــه 
خانه مــان در رفــت و آمــد بــود، مــورد احتــرام و اطمینانــم بــود. 
همیــن باعــث شــد بــه او وکالــت کاری بــرای نقــل و انتقــاالت 
ــتم  ــد و نمی خواس ــوت ش ــرم ف ــون همس ــم. چ ــی ام بده بانک
ــرد، از پرســتار خواســتم  ــرار بگی ــار پســرم ق ــول در اختی ــن پ ای
ــوهر  ــه ش ــد. در ادام ــز کن ــودش واری ــاب خ ــه حس ــول را ب پ
خانــم پرســتار هــم مدعــی بــود گفته هــای پیرمــرد صحــت دارد                
و همســرش موجــودی حســاب آن هــا را ســرقت نکــرده اســت. 
ــعبه  ــور در ش ــا حض ــاله، ب ــتار ۳۴ س ــرم، پرس ــنبه اک روز سه ش
ششــم بازپرســی دادســرای جنایــی تهــران مــورد تحقیقــات قرار 
گرفــت و بــه قاضــی پرونــده گفــت: مــن پرســتار هســتم. چنــد 
ــه  ــای خان ــرای انجــام کاره ــن و شــوهرم ب ــه م  ســال اســت ک
ــه آن هــا در رفــت  ــه خان و درمانــی زن فوت شــده و شــوهرش ب
و آمــد بودیــم. او حتــی خــودش وکالــت داد کــه مــن رســیدگی 
بــه امــور مربــوط بــه حســاب های بانکــی مشــترک آن هــا را بــه 
عهــده بگیــرم و ایــن وکالــت تــا زمانــی اعتبــار داشــت کــه آن هــا 

ــه باطــل می شــد.  ــده باشــند و بعــد از آن وکالت نام زن
وی افــزود: ابتــدا پیرمــرد بیمــار شــد و بــه همیــن دلیــل از مــن 
خواســت پــول حســاب های مشــترک را بــه حســاب همســرش 
واریــز کنــم؛ امــا پــس از مدتــی حــال همســرش رو بــه وخامــت 
ــه بانــک رفتــم.  ــد روز قبــل از مــرگ پیــرزن ب رفــت و مــن چن
ابتــدا مدیــر بانــک اجــازه نمــی داد پــول موجــود در حســاب را بــه 
حســاب پیرمــرد و بعــد بــه حســاب خــودم واریــز کنــم. مدیــر 
ــرد  ــه پیرم ــه خان ــدش را ب ــان بیشــتر کارمن ــرای اطمین ــک ب بان
فرســتاد کــه او بعــد از اطمینــان برگه هــا را امضــا کــرد و اجــازه 
داد پول هــا را از حســاب های مشــترک آن دو بــه حســابم 
واریــز کنــم. ۱۲۰ میلیــون تومــان فقــط در حســاب بانــک مانــد 
ــه کفــن و دفــن و برگــزاری مراســم ختــم ایــن  ــرای هزین ــا ب ت

زوج ســالخورده مــورد اســتفاده قــرار گیــرد. 
ــا را هــم  ــان وی ــه اش در خیاب ــی می خواســت ســند خان او حت
ــرد خــودش  ــردم. پیرم ــول نک ــه قب ــد ک ــت کن ــن ثب ــام م ــه ن ب
۵۰۰ میلیــون تومــان را در حالــی کــه در ســامت عقلــی بــه ســر 
ــه مــن بخشــید. در حــال حاضــر تحقیقــات در ایــن  ــرد، ب می ب

ــه دارد. ــاره در دادســرا ادام  ب

بــه گفتــه یــک مشــاور خانــواده، ازدواجــی کــه 
در آن حــس برتــری و فخرفروشــی وجــود 

ــت.  ــد داش ــد، دوام نخواه ــته باش داش
ــاره  ــواده، در این ب دکتــر ابوطالبــی، مشــاور خان
کــه انســان چــه زمانــی بــرای ازدواج آمادگــی 
داشــته و گذشــتن از ســن مناســب ازدواج چــه 
پیامدهایــی دارد، گفت: انســان در مســیر رشــد 
ــه  ــا و مســئولیت هایی دارد ک خــود مأموریت ه
اگــر بــه نحــو مطلــوب از عهــده آن برآیــد، 
ــود و  ــران می ش ــود و دیگ ــت خ ــب رضای موج

ــرد.  ــی او شــکل می گی ــت واقع هوی
عقــب  کنونــی  جامعــه  در  رســش  ســن 
ــن  ــا تمری ــودکان م ــه ک ــاده اســت؛ چــرا ک افت
را  مســئولیت پذیری  و  نداشــته اند  زندگــی 
ــه  ــبت ب ــا نس ــروزه خانواده ه ــد. ام نیاموخته ان
گذشــته در مســئولیت دادن بــه فرزنــد، ایجــاد 
فرصــت بــرای خودابــرازی فرزنــد و کمــک 
بــه شــکل گیری اعتمــاد و عــزت نفــس در 
او و میــدان دادن بــه کــودکان بســیار ضعیــف  
عمــل کرده انــد و ایــن موضــوع ســبب رســش 

ــت. ــده اس ــگام ش دیرهن
وی ادامــه داد: ســن ازدواج در فرهنگ هــای 
ــی  ــگ ایران ــاوت اســت. در فرهن ــف متف مختل
دختــران بیــن ۲۰ تــا ۲۲ ســال و پســران بیــن 
ــه ســن رســش می رســند  ــا ۲۴ ســال ب ۲۲ ت
و آمادگــی جســمانی و روانــی بــرای پذیــرش 
امــا  دارنــد؛  را  مختلــف  مســئولیت های 

متاســفانه میانگیــن ســن ازدواج در جامعــه ما 
بــرای پســران ۲۵ و بــرای دختــران ۲۳ اســت. 
ــا افزایــش ســن ازدواج آمادگــی جســمانی،  ب
روانــی و حــال و حوصلــه افــراد بــرای تربیــت 

ــود. ــرات می ش ــتخوش تغیی ــد دس فرزن
 اصول ازدواج

ــد  ــی می توان ــی ازدواج زمان ــه ابوطالب ــه گفت ب
زمینه ســاز ارتقــای انســان شــود کــه از اصــول 

خاصــی پیــروی کنــد. 
اگــر مــا اصــول را در ازدواج رعایــت کنیــم، 
می توانیــم مســائل دیگــر را کــه از فردیــت 
کنیــم.  حــل  می گیــرد،  نشــأت  نفــر  دو 
زندگــی ای دوام دارد کــه عشــق پــس از ازدواج 
ــا،  ــد صف ــان ها بتوانن ــر انس ــود. اگ ــاد ش ایج
ــود و  ــق را در خ ــرورزی و عش ــت، مه صمیمی
ــار هــم  ــد، بی شــک در کن ــت کنن ــی تقوی زندگ

ــرد.  ــد ک ــد خواهن رش
در ازدواجــی کــه اخــاق، محبــت و عشــق 
خالصانــه زوجیــن بــا یکدیگــر باشــد ســعادت 
ــی  ــن در حال ــن شــده اســت. ای ــا تضمی آن ه
ــتقال را  ــس اس ــی ح ــر ازدواج ــه اگ ــت ک اس
ــا  ــن ی ــک از زوجی ــر ی ــرد توســط ه از زن و م
خانواده هایشــان بگیــرد و حــس برتــری و 
فخرفروشــی داشــته باشــند دوام نخواهــد 

ــت. داش
 بهترین انتخاب

مــارال خســروی، روان شــناس بالینــی، نیــز بــا 

بیــان اینکــه زمانــی کــه ازدواج می کنیــم قــرار 
اســت باقــی عمــر خــود را در کنــار یــک انســان 
دیگــر ســپری کنیــم و قطعــا مــدل رفتــاری و 
شــخصیتی ایــن فــرد بــر مــا تأثیرگــذار اســت، 
گفــت: بنابرایــن بهتــر اســت انتخابــی داشــته 

باشــیم کــه کمتریــن آســیب را ببینیــم. 
بایــد در نظــر داشــته باشــیم  افــزود:  وی 
ــم،  ــه ازدواج می کنی ــدام ب ــا اق ــه م ــی ک زمان
می خواهیــم یــک خانــواده همــراه بــا فرزنــدان 
خــوب تشــکیل دهیــم. مطمئنــا اگــر فرزنــد ما 
ــی رشــد  ــا آرامــش و همدل ــوام ب در فضــای ت
کنــد، می توانیــم بگوییــم خانــواده ســالمی 
داریــم. بنابرایــن بــه همــان انــدازه کــه انتخــاب 
ــای  ــت دارد و ســبب ارتق همســر خــوب اهمی
ــد  انســان می شــود، همســر نامناســب می توان
آســیب هایی در فــرد ایجــاد کنــد کــه تــا آخــر 

ــر او باشــد. ــر گریبانگی عم
 اعتماد

و  اعتمــاد  اینکــه  بیــان  بــا  خســروی 
را  ازدواج  بــرای  افــراد  بــه  بی اعتمــادی 
ــرد،  ــف ک ــف تعری ــک طی ــر روی ی ــوان ب می ت
بــه جنــس  اینکــه دختــران  کــرد:  اظهــار 
ــارب  ــل تج ــه دلی ــد، ب ــاد ندارن ــف اعتم مخال

داشــته اند.  کــه  اســت  ناخوشــایندی 
ــر  ــق ب ــدار منطب ــه مق ــا چ ــارب م ــه تج اینک
ــا بســیار  ــم م ــر روی تصمی ــت باشــد، ب واقعی
ــه  ــا ب ــرار باشــد صرف ــر ق ــذار اســت. اگ تأثیرگ

ــای  ــه موقعیت ه ــه هم ــادی ب ــل بی اعتم دلی
ازدواج پاســخ منفــی بدهیــم، هیــچ گاه ازدواج 

صــورت نمی گیــرد.
 همتایی

ایــن روان شــناس افــزود: بر اســاس ســفارش 
معصومیــن و بــزرگان دیــن هم کفــو بــودن 
ــری،  ــی، فک ــر مال ــی از نظ ــان همتای ــه هم ک
اهمیــت  از  اســت  خانوادگــی  و  فرهنگــی 
زیــادی برخــوردار اســت. در یــک ازدواج ســالم 
ــار  ــد در کن ــات بای ــات و هــم معنوی هــم مادی
هــم قــرار داشــته باشــد. مــا نمی توانیــم 

تصــور کنیــم هیــچ ســطحی از مادیــات وجــود 
نداشــته باشــد، امــا زندگــی خوبــی بــرای 
ــات  ــد مادی ــه نبای ــود. البت ــاد ش ــن ایج زوجی
آنقــدر زیــاد باشــد کــه تنهــا مــاک مــا بــرای 
فــرد  یــک  کــه  همان قــدر  باشــد؛  ازدواج 
ــه  ــی را داشــته باشــد ک ــد ســطحی از دارای بای
بتوانــد نیازهــای اولیــه زندگــی را تأمیــن کنــد، 
می توانــد زندگــی را شــروع کنــد. بنابرایــن بــه 
ــات را  ــات و معنوی ــوان مادی ــی نمی ت ــور کل ط
فــدای دیگــری نمــود و بایــد تعــادل را برقــرار 

ــرد. بهداشــت نیــوز ک

ســخنگوی ســازمان ثبــت احــوال کشــور بــا اشــاره بــه اینکــه ۲۵ 
میلیــون کارت ملــی هوشــمند صــادر شــده، از مــردم خواســت تــا 

بــرای تعویــض کارت ملــی ســریع تر اقــدام کننــد.
 ســیف هللا ابوترابــی دربــاره آخریــن وضعیــت صــدور کارت 
ملــی هوشــمند اظهــار کــرد: تاکنــون بیــش از ۲۵ میلیــون کارت 
ملــی هوشــمند بــرای هموطنــان صــادر شــده و بــه دســت آن هــا 
رســیده اســت. همچنیــن ۲ میلیــون کارت نیــز پــس از درخواســت 
هموطنــان صــادر شــده و در دفاتــر موجــود اســت و افــراد بایــد بــه 
آدرســی کــه بــه آن هــا اعــام شــده، مراجعــه کننــد تــا کارت خــود 
را تحویــل بگیرنــد؛ اگــر دیــر اقــدام کننــد ممکــن اســت بــا پایــان 

مهلــت، کارت آن هــا خــود بــه خــود باطــل شــود. 
ــا  ــه م ــه داد: برنام ــت احــوال کشــور ادام ســخنگوی ســازمان ثب
ایــن اســت کــه تــا پایــان ســال 9۷ صــدور کارت ملــی هوشــمند را 

بــه پایــان برســانیم و از طــرف دیگــر کارت هــای ملــی فعلــی تنهــا 
ــد؛ بنابرایــن هموطنانــی کــه تاکنــون  ــا پایــان ســال اعتبــار دارن ت
بــرای تعویــض کارت خــود اقــدام نکرده انــد، هرچــه زودتــر بایــد 
ایــن کار را انجــام بدهنــد. ابوترابــی افــزود: هموطنــان ایــن کار را 
ــی  ــه راحت ــد ب ــا بتوانن ــد ت ــول نکنن ــه ماه هــای آخــر ســال موک ب
کارت ملــی هوشــمند خــود را دریافــت کننــد؛ ضمــن اینکــه بــرای 
تســریع در رونــد صــدور کارت، فرآینــد صــدور از مرحلــه تکمیــل 

مــدارک تــا تحویــل کارت را بــه یــک مــاه کاهــش داده ایــم. 
وی دربــاره موضــوع حــذف عنــوان »طــاق« از شناســنامه بانــوان 
ــاز دارد  ــون نی ــاح قان ــه اص ــاق ب ــوان ط ــذف عن ــت: ح ــز گف  نی
و مجلــس در ایــن زمینــه بایــد عمــل کنــد. در حــال حاضــر صرفــا 
طاق هــای »بایــن غیرمنقولــه« یــا زمانــی کــه فــرد مطلقــه 

ــنامه را دارد. ایســنا ــذف از شناس ــکان ح ــد، ام ــیزه باش دوش

رئیــس مرکــز اطاع رســانی دارو و ســموم ســازمان غــذا 
و دارو، لیســت داروهــای ممنوعــه در اعــزام حجــاج بــه 

ســرزمین وحــی را اعــام کــرد. 
ــای  ــی داروه ــه بعض ــاره ب ــا اش ــش ب ــنا بهمن ــر یس دکت
ممنوعــه در ســفر بــه بعضــی از کشــورهای حاشــیه 
خلیــج فــارس گفــت: در ســفر بــه بعضــی کشــورها 
ماننــد عربســتان و امــارات متحــده شــامل دبــی، شــارژه 
و ابوظبــی همــراه داشــتن بعضــی داروهــا به ویــژه 

آرام بخش هــا ممنــوع اســت. 
ــتن  ــراه داش ــاس هم ــن اس ــر ای ــه ب ــان اینک ــا بی وی ب
اگزازپــام،  دیازپــام،  ماننــد  آرام بخــش  داروهــای 
کدئیــن  حــاوی  مســکّن های  بعضــی  و  لورازپــام 
ــن و  ــپکتورانت  کدئی ــن، اکس ــتامینوفن  کدئی ــد اس مانن
روانگردان هــا بــر اســاس قوانیــن کشــور عربســتان 

ــوب می شــود،  ــرم محس ــی ج ــارات متحــده عرب و ام
افــزود: بنابرایــن مســافران بایــد مراقــب باشــند در 
صورتــی کــه ایــن داروهــای ممنوعــه را در ســفر بــه ایــن 
کشــورها همــراه خــود داشــته باشــند، مجــازات ســنگینی 

در انتظــار آن هاســت. 
ــه  ــا اشــاره بــه روزهــای حــج تمتــع گفــت: ب بهمنــش ب
همــه مســافران و حجــاج توصیــه می کنــم کــه در ســفر 
ــی ایــن داروهــا را  ــه عربســتان و امــارات متحــده عرب ب
ــرد  ــه ف ــی ک ــه در صورت ــه همــراه نداشــته باشــند. البت ب
حتمــا بایــد ایــن داروهــا را مصــرف کنــد، الزم اســت کــه 
نســخه پزشــک معالــج خــود را همــراه داشــته باشــد یــا 
پیــش از ســفر ایــن موضــوع را بــا پزشــک مطــرح کــرده 
ــد.  ــز کن ــن تجوی ــای جایگزی ــش داروه ــا پزشــک برای ت

باشــگاه خبرنــگاران جــوان

چالش های ازدواج

 تصمیم حذف عنوان »طالق« از شناسنامه 
با مجلس است

اعالم لیست داروهای ممنوعه در سفر حج

ــد.  ــی ش ــت متاش ــای پایتخ ــن بزرگراه ه ــارقان خش ــد س بان
ایــن بانــد ســه نفره پــس از شناســایی طعمه هــا، آن هــا را 
ســوار بــر خــودرو می کردنــد و بــا تهدیــد از آن هــا می خواســتند 
بــا خانواده هایشــان تمــاس بگیرنــد و از آن هــا درخواســت 
ــان را  ــول، قربانی ــن ســارقان پــس از دریافــت پ ــد. ای ــول کنن پ
ــا  ــران ره ــمال ته ــای ش ــته در بزرگراه ه ــای بس ــت و پ ــا دس ب
ــکایت  ــد ش ــرح چن ــس از ط ــد پ ــن بان ــای ای ــد. اعض می کردن
مشــابه از ســوی پلیــس آگاهــی شناســایی و دســتگیر شــدند. 
ــل  ــرقت منتق ــژه س ــرای وی ــه دادس ــن ب ــرد خش ــه م ــن س ای
شــدند و در اظهاراتشــان بــه ۷ ســرقت مشــابه اعتــراف کردنــد.
ــا شــکایت مــردی میانســال بــه  ایــن پرونــده چنــدی پیــش ب
جریــان افتــاد. ایــن مــرد کــه طعمــه چند ســارق مســافرکش نما 
شــده بــود، در اظهاراتــش بــه پلیــس گفــت: »مــن کنــار خیابــان 
ــای  ــوی پ ــودم کــه یــک ۲۰۶ یشــمی رنگ جل منتظــر خــودرو ب
ــدن  ــرای سوارش ــودرو ب ــوع خ ــر ن ــه خاط ــرد؛ ب ــز ک ــن ترم م
تردیــد داشــتم؛ امــا وقتــی داخــل خــودرو را نــگاه کــردم، دیــدم 
ــن  ــتند، م ــودرو هس ــل خ ــده داخ ــز رانن ــه ج ــر ب ــرد دیگ دو م
هــم ســوار شــدم؛ پــس از چنــد لحظــه سرنشــینان خــودرو از 
ــا  ــا ب ــد ت ــد. آن هــا مــرا تهدیــد کردن مــن درخواســت پــول کردن
ــواده ام تمــاس بگیــرم و از آن هــا درخواســت پــول کنــم.« خان

ایــن مــرد مالباختــه کــه از ســوی ســارقان آســیب بدنــی زیــادی 
ــی از  ــت: »یک ــس گف ــه پلی ــش ب ــه اظهارات ــود، در ادام ــده ب دی
آن هــا کــه عقــب نشســته بــود، مــن را بــه زور بــه زیــر صندلــی 
ــا  ــن عم ــا م ــرد ت ــب ب ــی را عق ــم صندل ــی ه ــر جلوی ــرد، نف ب
هیــچ حرکتــی نتوانــم انجــام دهــم. شــرایط ســختی بــود؛ مــن 
بیــن صندلــی و کــف خــودرو گیــر کــرده بــودم. یکــی از آن هــا 
بــا دســتبندهای پاســتیکی دســت مــرا بســت و از داخــل جیب 
کتــم عابربانکــم را برداشــت. آن هــا رمــز کارت را می خواســتند، 
ابتــدا مــن مقاومــت کــردم، امــا چنــد ضربــه محکــم بــه 
ســروصورتم زدنــد؛ بــه  طــوری کــه دندانــم شکســت، مــن هــم 
ــادی در  ــه آن هــا گفتــم، ولــی پــول زی ــم رمــز را ب از تــرس جان
ــواده ام  ــا خان ــا ب ــد ت ــد کردن ــاره مــن را تهدی ــود. دوب حســابم نب
تمــاس بگیــرم و از آن هــا بخواهــم برایــم پــول واریــز کننــد. مــن 
هــم چــاره ای نداشــتم بــه جــز اینکــه درخواســت آن هــا را انجــام 
دهــم. پــس از مدتــی مقابــل یــک صرافــی توقــف کردنــد و بــا 
کارت مــن چنــد ســکه خریدنــد. حــدود ۲۰  میلیــون تومــان پــول 
ــه  ــا آن ســکه طــا تهی ــد و ب ــن شــیوه ســرقت کردن ــه همی را ب
کردنــد. بعــد از حــدود ســه  ســاعت هــم مــرا دســت وپا بســته در 
کنــار بزرگراهــی در بــاالی شــهر رهــا کردنــد تــا اینکــه یــک راننــده 

ــوری مــن را از آن وضــع نجــات داد.« عب
 شناسایی و دستگیری سارقان

بــه دنبــال شــکایت مــرد میانســال، تحقیقــات پلیــس در ایــن 
زمینــه آغــاز شــد. کارآگاهــان اداره پنجــم پلیــس آگاهــی 
ــن ســارقان  ــرای شناســایی ای ــه دســتور بازپــرس ب پایتخــت ب

ــدند.  ــل ش ــن وارد عم خش
در ادامــه تحقیقــات کارآگاهــان بــا چنــد پرونــده مشــابه مواجــه 
شــدند؛ پرونده هایــی کــه مالباختــگان آن پــس از سوارشــدن در 
یــک خــودروی پــژو ۲۰۶ یشــمی از ســوی ســه مــرد بــه تهدیــد 
و ضــرب و شــتم مــورد ســرقت مشــابه قــرار گرفتــه بودنــد. در 
ــاب  ــودی حس ــودن موج ــورت کم ب ــز در ص ــا نی ــن پرونده ه ای
افــراد ربوده شــده، ســارقان آن هــا را مجبــور می کردنــد بــا 

ــول  ــت پ ــا درخواس ــد و از آن ه ــاس بگیرن ــان تم خانواده هایش
کننــد و ســارقان پــس از خریــد ســکه مالباختــگان را بــا دســت 
و پــای بســته کنــار بزرگراه هــای شــمال تهــران رهــا می کردنــد.

ــد  ــا یــک بان ــه ایــن ترتیــب مامــوران آگاهــی دریافتنــد کــه ب ب
ــرقت های  ــگرد س ــن ش ــا ای ــه ب ــد ک ــرقت مواجهن ــه ای س حرف
ــا  ــات ب متعــددی را مرتکــب شــده اند. پلیــس در ادامــه تحقیق
بررســی دوربین هــای مداربســته بزرگراه هــای محــل رهاکــردن 
مالباختــگان موفــق بــه شناســایی خــودروی متهمــان شــد و در 
نهایــت کارآگاهــان اداره آگاهــی موفــق بــه دســتگیری هــر ســه 

عضــو ایــن بانــد شــدند.
 دختر ۱۸ ساله در باند سارقان خشن

ایــن ســه متهــم بــه دادســرای ویــژه ســرقت منتقــل شــدند و در 
ــه ۷ آدم ربایــی  ــر بازپــرس قــرار گرفتنــد و در اظهاراتشــان ب براب
و ســرقت اعتــراف کردنــد. یکــی از متهمــان دربــاره نحــوه 
ســرقت هایش بــه بازپــرس ایــن پرونــده گفــت: »مدتــی قبــل 
در قهوه خانــه بــا مــرد جوانــی آشــنا شــدم. او بــه مــن پیشــنهاد 
داد تــا بــا ایــن شــیوه ســرقت کنیــم. ســه بــار هــم بــا مــا بــرای 
ســرقت همــراه شــد. وقتــی خــوب ایــن شــگرد را یــاد گرفتیــم، 
ــرقت را  ــدی س ــه های بع ــان نقش ــتم خودم ــن و دو همدس م
اجــرا کردیــم. در دو فقــره از ســرقت ها هــم دختــر جوانــی کــه 

مدتــی قبــل بــا او آشــنا شــده بــودم، بــا مــا همــراه شــد.«
بــه دنبــال اعترافــات مــرد جــوان و همدســتانش، دختــر جــوان 
نیــز بازداشــت شــد و بــه همدســتی در دو ســرقت بــا متهمــان 
ــن  ــد ت ــر تهدی ــه خاط ــه ب ــی شــد ک ــا او مدع ــرد؛ ام ــراف ک اعت
بــه ایــن کار داده و بــه دنبــال فرصتــی بــوده تــا از دســت 
ــال دارد و  ــه، ۱۸ س ــود. فتان ــاص ش ــن خ ــارقان خش ــن س ای

ــت. ــاری اس ــته معم ــجوی رش دانش
او دربــاره آشــنایی بــا متهمــان اصلــی ایــن پرونــده و انگیــزه اش 
ــارش ۳   ــا کی ــن ب ــد: »م ــن می گوی ــرقت های خش ــن س از ای
ــم؛ حــدود یک ســال  ــل آشــنا شــدم. بچه محــل بودی ســال قب
ــدا از ســرقت های او  ــن ابت ــم. م پیــش هــم قطــع رابطــه کردی
خبــر نداشــتم؛ امــا بعــد از چنــد مــاه متوجــه شــدم کــه کیــارش 
ــتم  ــن نمی خواس ــد. م ــرقت می کنن ــتانش س ــا دوس ــراه ب هم
ــا او  ــر ب ــه اگ ــرد ک ــد می ک ــن را تهدی ــا م ــه دهــم، ام ــا او ادام ب
ــار هــم شیشــه  ــد ب ــر می دهــد. چن ــواده ام خب ــه خان نباشــم، ب
ــه او  ــم ک ــم می ترس ــی االن ه ــن حت ــت. م ــا را شکس ــه م خان
بعــد از اینکــه از زنــدان آزاد شــود، دوبــاره مــن را تهدیــد و اذیــت 

کنــد.«
ایــن دختــر جــوان دربــاره ســرقت هایی کــه در حضــور او توســط 
کیــارش و دوســتانش انجــام شــده بــود، توضیــح داد: »مــن در 
ــوان  ــه  عن ــودم. در ســرقت اول ب ــا آن هــا همــراه ب دو ســرقت ب
ــر خــودروی لکســوز  ــان ایســتادم و ســوار ب ــار خیاب مســافر کن
ــه اش  ــه اینکــه می خواهــد از داخــل خان ــه بهان ــده ب شــدم. رانن
ــه اش  ــگ خان ــا در پارکین ــن خواســت ت ــردارد، از م وســیله ای ب
ــدیم،  ــگ ش ــل پارکین ــه داخ ــض اینک ــه مح ــم. ب ــر بمان منتظ
کیــارش و دوســتانش بــه او حملــه کردنــد و وســایل بــا ارزش 
او را بــه ســرقت بردنــد. در ســرقت بعــدی، مــن تحــت  عنــوان 
مســافر ســوار بــر ۲۰۶ بــودم. آن هــا مســافری را ســوار کردنــد و 

ــه همــان شــیوه خودشــان از او ســرقت کردنــد.« ب
بــا اظهــارات متهمــان، بازپــرس دســتور تحقیقــات در رابطــه بــا 

جرائــم احتمالــی دیگــر اعضــای ایــن بانــد را صــادر کــرد.

دستگیری ۳ سارق شکنجه گر در تهران
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موقــت  تحویــل  گواهینامــه   اهــدای  مراســم 
پــروژه  ماشــین ریخته گــری شــماره  ۵ ناحیــه  
ــرکت  ــه ش ــداوم ب ــری م ــازی و ریخته گ فوالدس
شــیان )XIAN( بــا حضــور مدیــر عامــل، جمعــی 
از معاونــان، مدیــران و کارشناســان شــرکت فــوالد 
ــروژه و  ــکار پ ــران شــرکت های پیمان ــه، مدی مبارک
ــالن  ــیان در س ــرکت ش ــدگان ش ــن نماین همچنی
ــه  ــوالد مبارک ــعه ف ــق و توس ــای تحقی همایش ه

ــزار شــد.  برگ
ــل  ــر عام ــبحانی، مدی ــر س ــم دکت ــن مراس در ای
ــار  ــن ب ــن اولی ــه ای ــان اینک ــا بی ــه، ب ــوالد مبارک ف
ــرای  ــران ب ــمی را در ای ــن مراس ــه چنی ــت ک اس
ــم،  ــزار می کنی ــی برگ ــن گواهینامه های ــد چنی تأیی
از چگونگــی رفــع مشــکالت ایــن پــروژه کــه 
بــا همــکاری شــرکت های پیمانــکار و تــالش 
کارکنــان انجــام و بــه بهره بــرداری از ایــن ماشــین 

ــرد.  ــندی ک ــراز خرس ــد، اب ــر ش ــم منج مه
ــن  ــه در ای ــوالد مبارک ــه ف ــر اینک ــد ب ــا تأکی وی ب
قــرارداد و اجــرای ایــن پــروژه از پشــتیبانی فنــی 
و مهندســی شــرکت شــیان رضایــت دارد، گفــت: 
ــرار شــد،  ــن خصــوص برق ــا جلســاتی کــه در ای ب
خوشــبختانه خواســته های شــرکت فــوالد مبارکــه 

ــان  ــن شــرکت توانســت در زم ــرآورده شــد و ای ب
ــه اتمــام برســاند.  مقــرر پــروژه را ب

دکتــر ســبحانی در پایــان ضمن قدردانی از شــرکت 
یادشــده و واحــد اجــرای پروژه هــای توســعه  
فوالدســازی و همچنیــن بــا تشــکر از شــرکت های 
و  فنی مهندســی  شــرکت  داخلــی،  پیمانــکار 
کارکنــان بهره بــرداری ناحیــه  فوالدســازی و دیگــر 
واحدهــای شــرکت کــه در کســب ایــن موفقیــت 
نقــش داشــتند، اظهــار امیدواری کــرد کــه در آینده 
ــت خــود را در  ــان حمای ــن شــرکت همچن ــز ای نی
ــور  ــه منظ ــی، ب ــزات یدک ــی و تجهی ــات فن خدم
ــاری  ــی و تج ــتر فن ــای بیش ــتمرار همکاری ه اس

ادامــه دهــد.
 همکاری با فوالد مبارکه

ــل  ــر عام ــاون مدی ــان«، مع ــه »ه ــن رابط در همی
شــرکت »شــیان« چیــن، گفــت: امــروز روز بزرگــی 
اســت؛ زیــرا ســند فعالیــت ماشــین ریخته گــری 
ــود، پــس از ۳۶  ــزرگ ب ۵ کــه پــروژه ای مهــم و ب
مــاه، بــا تــالش مشــترک بــا موفقیــت بــه امضای 

طرفیــن رســید. 
ــرکت  ــا ش ــکاری ب ــه هم ــر اینک ــد ب ــا تأکی وی ب
تولیدکننــده   بزرگ تریــن  کــه  مبارکــه،  فــوالد 

همچنیــن  و  خاورمیانــه  و  ایــران  در  فــوالد 
در  اســفنجی  آهــن  تولیدکننــده   بزرگ تریــن 
ــار  ــیان« افتخ ــرکت »ش ــرای ش ــت، ب ــان اس جه
ــل  ــه دلی ــرکت ب ــن ش ــزود: ای ــت، اف ــی اس بزرگ
ــت  ــوالت باکیفی ــد محص ــی و تولی ــت عال مدیری
اعتبــار خاصــی در جهــان برخــوردار اســت   از 
و نقــش بزرگــی در اقتصــاد و پیشــرفت صنعتــی 
ایــران ایفــا کــرده کــه بســیار تحســین برانگیز 

ــت.  اس
ــادآور  ــیان« ی ــرکت »ش ــل ش ــر عام ــاون مدی مع
ــکار  ــا پیمان ــوان تنه ــه عن ــرکت ب ــن ش ــد: ای ش
ــوالد  ــاد ف ــب اعتم ــا کس ــروژه ب ــن پ ــی ای خارج
ایــن  بــه  را  مبارکــه، تجربــه و دانــش خــود 
شــرکت وارد کــرد و بــا اعتمــاد متقابــل و بــا 
ــه  ــروژه را ب ــن پ ــی، ای ــرکت های داخل ــک ش کم

رســاند.  بهره بــرداری 
ایــن مراســم احمــد ســعیدبخش،  ادامــه   در 
معــاون اجــرای پروژه هــای فــوالد مبارکــه، بــا 
ــن  ــرای ای ــه در اج ــانی ک ــه  کس ــی از هم قدردان
ــرداری  ــا بهره ب ــت: ب ــد، گف ــکاری کردن ــرح هم ط
ــه  ــتیم ک ــاهد آن هس ــروز ش ــین ام ــن ماش از ای
مرزهــای ورود تکنولــوژی بــه ایــران برچیــده و 
درب هــا بــه روی شــرکت های صاحــب تکنولــوژی 
گشــوده شــده اســت. شــرکت »شــیان« بــا انجــام 
ایــن پــروژه ورود خــود را بــه ثبــت رســاند و 
امیدواریــم در ادامــه  مســیر توســعه  صنعــت فــوالد 
ــداوم داشــته  کشــور، همــواره ایــن همکاری هــا ت

ــد. باش
 افزایش ظرفیت تولید

ایــن مراســم، مهــرداد  از  در بخــش دیگــری 
پروژه هــای  اجــرای  مدیــر  عبدالرحیــم زاده، 
آهن ســازی و فوالدســازی، نیــز ایــن پــروژه را 
ــش  ــتای افزای ــق در راس ــای موف ــی از پروژه ه یک
ــال  ــن در س ــون ت ــا ۷.۲ میلی ــد ت ــت تولی ظرفی
ــه  ــی ک ــکاری خوب ــا هم ــت: ب ــرد و گف ــی ک معرف
ــی  ــی و خارج ــکار داخل ــرکت های پیمان ــن ش بی
پــروژه و دســتگاه نظــارت و بهره بــردار برقــرار بــود، 
ــا موفقیــت در موعــد مقــرر اجــرا و  ایــن پــروژه ب

ــد.  ــدازی ش راه ان
بــه  دســتیابی  چگونگــی  توضیــح  در  وی 
رضایتمنــدی طرفیــن در اجــرای این پــروژه افزود: 
ــران  ــا، مدی ــرای پروژه ه ــت اج ــور معاون ــا حض ب
ــای  ــرای پروژه ه ــای اج ــیان، واحده ــرکت ش ش
فوالدســازی و بهره بــرداری ناحیــه  فوالدســازی 
و شــرکت مهندســی فــوالد مبارکــه، از تاریــخ 
۹۶/۴/۲۹ تــا ۹۶/۵/۲ جلســاتی در فــوالد مبارکــه 
مبنــی بــر رفــع باقی مانــده  مــوارد قــرارداد پــروژه  
ــرانجام  ــد و س ــزار ش ــری برگ ــین ۵ ریخته گ ماش
بــا توافقــات بــه عمــل آمــده، صورت جلســه  
 PROVISIONAL( قــرارداد  موقــت  تحویــل 
ــد  ــه تأیی ACCEPTANCE CERTIFICATE( ب
ــیان در  ــرکت ش ــد ش ــرر ش ــید و مق ــن رس طرفی
ــرای رفــع اشــکاالت طــرح اقــدام  دوره  گارانتــی ب

ــد.  کن
ــداوم  ــری م ــر ریخته گ ــی، مدی ــر مدن ــید اصغ س
راســتای  در  افــزود:  خصــوص  ایــن  در  نیــز 
سیاســتگذاری شــرکت فــوالد مبارکــه بــرای تولیــد 
۷.۲ میلیــون تــن در ســال و افزایــش تــوان 
تولیــد فــوالد در کوره هــای قــوس و کوره هــای 
ــری  ــین ۵ ریخته گ ــاخت ماش ــرای س ــی، ب پاتیل
بــا ظرفیــت نامــی ۲ میلیــون تــن در ســال و 
ــرض ۹۰۰  ــا ع ــلب ب ــری اس ــت ریخته گ ــا قابلی ب
تــا ۲۰۰۰ میلیمتــر و ضخامــت ۲۰۰، ۲۲۰ و ۲۵۰ 
میلیمتــر و طــول اســلب ۴۵۰۰ تــا ۱۱۰۰۰ میلیمتــر و 
ــه  ــر دقیق ــر ب ــا ۱.۶ مت ســرعت ریخته گــری ۰.۷ ت
تصمیم گیــری و بــر همیــن اســاس قــرارداد 

ــد.  ــد ش ــیان منعق ــرکت ش ــا ش ــی ب اصل
وی درخصــوص زمانبنــدی و چگونگــی اجــرای 
ایــن پــروژه افــزود: ســاخت ماشــین ۵ از بهمــن  
مــاه ۱۳۹۲ شــروع و در تاریــخ ۳۱ مردادمــاه ۱۳۹۵ 
بــه دســت توانمنــد کارکنــان فــوالد مبارکــه )واحــد 
ریخته گــری و توســعه( و بــا نظــارت شــرکت 
شــیان راه انــدازی و اولیــن ذوب آن ریختــه شــد. 
مدیــر ریخته گــری مــداوم درخصــوص مزیــت این 
ماشــین تصریــح کــرد: بــا توجــه بــه ســاختار ایــن 
ماشــین کــه بــه صــورت عمــودی قوســی اســت، 

از نظــر کیفیــت و کمیــت تختــال تولیــدی بســیار 
مناســب اســت؛ ضمــن اینکــه ایــن ماشــین دارای 
ــرات ســگمنت و  ــک کارگاه تعمی ــی و ی ســایت آب
ــه وابســتگی  ــب مجزاســت و عمــال هیــچ گون قال

ــدارد.  ــم ریخته گــری ن ــه ســایت قدی ب
وی درخصــوص عملکــرد ایــن ماشــین و بــا 
ــا بهره بــرداری از ایــن ماشــین  تأکیــد بــر اینکــه ب
۳۰ درصــد بــه تولیــد فــوالد مبارکــه اضافــه شــده، 
افــزود: از زمــان راه انــدازی )۳۱ مــرداد ۱۳۹۵( تــا 
ــا نظــارت و مدیریــت واحــد  آخــر تیرمــاه ۱۳۹۶ ب
هــزار  معــادل ۷۳۳  ذوب،  ریخته گــری ۳۹۶۶ 
و ۷۱۰ تــن اســلب، ریخته گــری شــده اســت 
ــری در  ــد ریخته گ ــدی واح ــان از توانمن ــه نش ک

راه انــدازی، کنتــرل و بهره بــرداری دارد. 
مدنــی در ادامــه ســایر دســتاوردهای مربــوط بــه 
اجــرای ماشــین ۵ ریخته گــری فــوالد مبارکــه 
ــرای  ــل اج ــی مراح ــمرد: تمام ــن برش را این چنی
ــزات ماشــین  نصــب و قســمتی از ســاخت تجهی
ــکاران  ــد پیمان ــت توانمن ــه دس ــری ۵ ب ریخته گ
و نیروهــای داخلــی انجــام شــد. برخــالف دیگــر 
ــرداری  ــرل و بهره ب ــری، کنت ــین های ریخته گ ماش
از اولیــن ذوب ماشــین ریخته گــری ۵ بــه دســت 
ــری  ــد ریخته گ ــت واح ــت مدیری ــان و تح کارکن
ــت و  ــان از قابلی ــز نش ــن نی ــه ای ــد ک ــام ش انج
دارد.  مبارکــه  فــوالد  فــراوان کارکنــان  تجربــه  
ســاخت تعــدادی از قطعــات یدکــی در قالــب 
بومی ســازی طــی ســال جــاری در حــال انجــام 
اســت کــه ایــن نیــز خــود تحولــی پویــا در صنعــت 

کشــور اســت.
 افزایش ظرفیت موتور و فن مکنده  

گازشکن واحد احیاء مستقیم
رئیــس تعمیــرات واحدهــای احیــاء مســتقیم ۱ و 
ــرح  ــز ط ــرای موفقیت آمی ــه، از اج ــوالد مبارک ۲ ف
افزایــش ظرفیــت موتــور و فــن مکنــده  گازشــکن 
)ریفورمــر( مــدول A واحــد احیــاء مســتقیم 

ــر داد. ــه خب ــوالد مبارک شــماره  ۱ ف
ــرای  ــه اج ــان اینک ــا بی ــی ب ــادم کیمیای ــا خ رض
ــف  ــا توق ــان ب ــروژه همزم ــن پ ــز ای موفقیت آمی

ســاالنه  ایــن واحــد در تیرمــاه ســال جــاری انجــام 
ــن  ــت ای ــروژه ظرفی ــن پ ــزود: اجــرای ای شــد، اف
فــن مکنــده را از ۲۳۴ هــزار متــر مکعــب بــر 
ــر ســاعت  ــر مکعــب ب ــه ۲۸۵ هــزار مت ســاعت ب

افزایــش داد.
ــن و  ــن ف ــش ای ــت مک ــودن ظرفی ــن ب وی پایی
ــل  ــد، دلی ــی از آن را در تولی ــای ناش محدودیت ه
ــه  ــت و اضاف ــروژه دانس ــن پ ــرای ای ــی اج اصل
ــور و  ــا ارتقــای ظرفیــت موت ــن مشــکل ب کــرد: ای
فــن مربــوط برطــرف و منجــر بــه بهبــود فرآینــد و 

ــد آهــن اســفنجی شــد. ــش تولی افزای
در همیــن خصــوص قاســم خوشــدل پور، رئیــس 
ــی  ــی و اصالح ــای تعمیرات ــرای پروژه ه ــز اج مرک
تعمیــرات مرکــزی، نیــز بــا تأکیــد بــر اینکــه 
پــس از برگــزاری جلســات متعــدد کارشناســی بــا 
بهره بــردار، عملیــات اجــرا، نظــارت و تهیــه  متریــال 
مصرفــی مــورد نیــاز بــه تعمیــرات مرکــزی محــول 
شــد، درخصــوص اهــم اقدامــات انجام شــده 
ــش  ــور افزای ــه منظ ــرد: ب ــار ک ــرح اظه ــن ط در ای
ــاژ  ــل دمونت ــی از قبی ــن، اقدامات ــن ف ــت ای ظرفی
ــینگ  ــیون، باالنس ــالح فونداس ــن، اص ــور و ف موت
ــق کاری  ــک کاری، عای ــتم خن ــالح سیس ــن، اص ف

ــاره انجــام شــد. ــدازی دوب ــن و راه ان ــه  ف مجموع
ــن  ــی ای ــای اجرای ــرد: فعالیت ه ــادآوری ک وی ی
ــدول A و  ــالیانه م ــف س ــا توق ــان ب ــروژه همزم پ
بــا رعایــت کامــل اصــول فنــی، ایمنــی و مســائل 
بــا  و  زمانبنــدی  بــا  مطابــق  زیســت محیطی 

ــد. ــام ش ــت انج موفقی
اجــرای  ناظــر  تکنســین  خســروی،  بهــروز 
ادامــه  در  اصالحــی،  و  تعمیراتــی  پروژه هــای 
درخصــوص اجــرای ایــن پــروژه اضافــه کــرد: بــه 
ــزات دوار در  ــا و صــوت تجهی منظــور کاهــش دم
عایــق کاری بدنــه  کیســینگ فــن، از دو الیــه پشــم 
و ســنگ ضدصــوت و نیــز یــک الیــه الینرســربی و 

ــد. ــتفاده ش ــزه اس ورق گالوانی
کیمیایــی در پایــان ضمــن ابــراز خرســندی از 
کاهــش زمــان و هزینــه در انجــام ایــن پــروژه کــه 
ــان  ــالش کارکن ــی و ت ــش فن ــری از دان ــا بهره گی ب
ــزی  ــرات مرک ــای تعمی ــق شــد، از حمایت ه محق
و تعمیــرات و تولیــد احیــاء مســتقیم، دفتــر فنــی 
ــی  ــای تعمیرات ــرای پروژه ه ــز اج ــرات، مرک تعمی
و اصالحــی و ســایر همکارانــی کــه در انجــام 
پــروژه مشــارکت کردنــد،  ایــن  موفقیت آمیــز 

ــرد. ــی ک قدردان

معاون مدیر عامل شرکت شیان چین:

همکاری با فوالد مبارکه افتخار بزرگی است
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