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 مدیریت زمان
 ارزشمندترین فراموش شده

زمــــان  جواهـــری  پــس  طالســـت؛  زمــان  »گوینـــد   
کــه ایــن عبــارت  کجاســت؟« آیــا کســی می توانــد بگویــد 
کنــون نشــنیده  یــا زمــان طالســت«، تا کــه »وقــت  را 

اســت؟ 
بی شــک همــه شــنیده ایم و شــاید در موقعیت هــای 
کــه  شــده  آیــا  امــا  کرده ایــم؛  اســتفاده  آن  از  متعــدد 
ــه؟ ــا ن ــت دارد ی ــه صح ک ــم  کنی ــل  ــوص آن تام درخص

ــیم؛  ــه باش ــم پذیرفت ــت آن را ه ــه صح ــرض اینک ــر ف  ب
کــه  کرده ایــم  چقــدر عامــل بــدان بوده ایــم و مراقبــت 
کــه بی منت در اختیــار همه اعم  ایــن نعمــت گرانقــدر را 
از فقیــر و غنــی، مســلمان و غیرمســلمان، خداپرســت و 

گرفتــه، قــدر بدانیــم؟... مشــرک و ...  قــرار 

ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید
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وزیر اسبق وزارت آموزش و پرورش:

تربیت از دست مدارس 
خارج شده است

صفحه 11

رئیس شورای راهبردی و روابط خارجی:

| اروپا نگران سیاست های 
آمریکاست   صفحه 2

رئیس پلیس فتای اصفهان خبر داد:

| بازداشت عامل انتشار 
عکس های خصوصی 

شهروندان اصفهانی   صفحه 4

استاندار چهارمحال و بختیاری:

ح راه آهن چهارمحال و  | طر
بختیاری برگشت ناپذیر است  

صفحه 5

در نشست مشترک منتخبان دوره پنجم 
شورای اسالمی شهر فوالدشهر با مدیریت 

ح شد: شهری مطر

| سرمایه گذاری بخش خصوصی 
محور توسعه فوالدشهر است   صفحه 4

| جلسه با نمایندگان 
بختیاری ها درباره سریال 

کهن«   صفحه 10 »سرزمین 

پیام آیت اهلل نوری  همدانی اخبار روز
 درخصوص شهادت »محسن حججی«

مظلوم و باصالبت
کل یــوم عاشــورا؛ ســالم بــه ارواح مقــدس همــه شــهدا  کربــال و  کل ارض 

کــه بــا جوانمــردی و ایثــار، بــار دیگــر  به ویــژه شــهدای مدافــع حــرم 
بــرای دفــاع از ارزش هــای نــاب بــه عرصــه جهــاد پــا نهادنــد تــا 

فرهنــگ بــزرگ ایثــار و شــهادت را زنــده نگهدارنــد...
در صفحه سیاست )2( بخوانید

چشم انداز مسکن 
در سال ۹۶ 
روشن است

صفحه 3

در هفته سوم لیگ برتر فوتبال »جام خلیج فارس«

زنگ خطر برای زردپوشان 
سپاهان به صدا درآمد

صفحه 9

در صفحه اقتصاد )3( بخوانید

بن بست کاالهای تقلبی

روزنامه برگزیده فرهنگستان زبان و ادب فاریس

کیمیای وطنرضا سلطانی نجف آبادیعکاس

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان
   دکتر علی رشیدپور

کل اوقاف استان اصفهان در مراسم  مدیر 
اختتامیه بزرگ ترین رویداد قرآنی اصفهان:

| مطالبه جامعه قرآنی از 
مسئوالن، پیگیری بیمه 

مربیان قرآن است
به افزایش موقوفات برای اجرای 

برنامه های قرآنی نیاز داریم   صفحه 4

رئیس مرکز تحقیقات اختالالت خواب: 

 | چه زمانی »خروپف« 
منجر به مرگ می شود؟ 

صفحه 6

کاالهای اصل از تقلبی فراهم شد امکان تشخیص 



یادداشت
پیام آیت هللا نوری  همدانی درخصوص 

شهادت »محسن حججی«
مظلوم و باصالبت

ــد  ــی، مرجــع تقلی ــوری  همدان ــت هللا حســین ن آی
ــهید  ــه ش ــهادت مظلومان ــی ش ــیعیان، در پیام ش

ــت. ــلیت گف ــک و تس ــی را تبری ــن حجج محس
متن پیام ایشان به شرح زیر است:

بسم  هللا الرحمن الرحیم
کل ارض کربال و کل یوم عاشورا

ــژه  ــهدا، به وی ــه ش ــدس هم ــه ارواح مق ــالم ب س
شــهدای مدافــع حــرم کــه بــا جوانمــردی و ایثــار، 
ــه  ــاب ب ــای ن ــاع از ارزش ه ــرای دف ــر ب ــار دیگ ب
عرصــه جهــاد پــا نهادنــد تــا فرهنــگ بــزرگ ایثــار 
ــد و خــواب را از همــه  ــده نگهدارن و شــهادت را زن

ــد. ــاوزان بگیرن ــتکبران و متج مس
بــا  کــه  آنــان  خانواده هــای  بــه  ســالم  و 
ــب  ــتقامت زین ــر و اس ــوی صب ــری از بان الگوپذی
کبــری ســالم هللا علیها حماســه مقاومــت خلــق 

کردنــد.
ایــن روزهــا شــهادت مظلومانــه و همــراه بــا 
صالبــت شــهید عزیــز محســن حججــی توانســت 
ــد  ــاز کن ــهادت ب ــگ ش ــدی را از فرهن ــل جدی  فص
و مــرز حقیقــت و انســانیت و شــرافت را بــا خباثــت 

و تکفیــر و آدم کشــی بــه جهانیــان نمایــان ســازد.
امیــد آنکــه مدعیــان دروغیــن آزادی و دموکراســی 
ــوند و  ــدار ش ــت بی ــواب غفل ــر از خ ــوق  بش و حق
ــد  ــری بردارن ــای تکفی ــت گروه ه ــت از حمای دس
آنــان  خــود  بــه  را  ملتــی  هــر  سرنوشــت  و 
واگذارنــد. در خاتمــه ضمــن احتــرام و تکریــم 
ــرم  ــع ح ــهدای مداف ــژه ش ــهدا به وی ــه ش ــه هم ب
ــن  ــهید محس ــهادت ش ــان، ش ــای آن و خانواده ه

حججــی را تبریــک و تســلیت می گویــم.

بینالملل
بعد از دیدار با اعضای تیم امنیت ملی
ترامپ: ایران مطلقا به روح توافق 

هسته ای پایبند نیست
ــار دیگــر ادعــای  رئیس  جمهــوری آمریــکا بامــداد شــنبه ب
ــام«  ــه روح »برج ــران ب ــودن ای ــد نب ــاره پایبن ــود را درب خ

تکــرار کــرد. 
دونالــد ترامــپ، رئیس جمهــور آمریــکا، بامــداد شــنبه بــار 
دیگــر ایــران را بــه پایبنــد نبــودن بــه روح »برجــام« متهــم 

کــرد. 
وی کــه پــس از دیــدار بــا اعضــای تیــم امنیــت ملــی اش 
در جمــع خبرنــگاران صحبــت می کــرد، در جــواب ســؤالی 
ــه توافــق هســته ای گفــت: »مــا  ــاره پایبنــدی ایــران ب درب
ــه  ــم ک ــی می گوی ــم؛ ول ــی داری ــرات بســیار قاطع نقطه نظ
آن هــا مطمئنــا بــه روح توافــق پایبنــد نیســتند... . دربــاره 
پایبنــدی بــه روح توافــق می گویــم کــه ایــران مطلقــا 

پایبنــد نیســت.«
ــس  ــه آژان ــود ک ــرح می ش ــی مط ــپ در حال ــای ترام ادع
ــود  ــای خ ــی گزارش ه ــی در تمام ــرژی اتم ــی ان بین الملل
پــس از اجرایــی شــدن برجــام، پایبنــدی ایــران بــه ایــن 

ــت. فــارس ــرده اس ــد ک ــته ای را تأیی ــق هس تواف

عملیات موفق نیروهای سوری 
پشت خطوط داعش 

ــرن  ــی ب ــا هل ــز را ب ــی موفقیت آمی ــش ســوریه عملیات ارت
ــوط  ــت خط ــری پش ــق ۲۰ کیلومت ــود در عم ــای خ نیروه
گــروه تروریســتی داعــش انجــام داد. ایــن عملیــات 
ــدوده  ــر« در مح ــهرک »الکدی ــوب ش ــت در جن ــا موفقی ب

ــت. ــورت گرف ــص ص ــه و حم ــهرهای رق ش
نیروهــای ســوری بــا ایــن عملیــات، امــکان پیشــروی بــه 
ــه  ــه خرب ــد و منطق ــم کردن ــر را فراه ــافت ۲۱ کیلومت مس
کمــان و شــهرک الکدیــر را تحــت کنتــرل درآوردنــد و 
ــه پیشــروی  ــوب شــرقی رق ــر در جن ــن ۱۲ کیلومت همچنی
ــد. ــرل درآوردن ــرده و روســتای بیرالرحــوم را تحــت کنت ک
ــش از  ــر داع ــیاری از عناص ــمار بس ــات ش ــن عملی در ای
پادرآمدنــد و ۳ تانــک و ۱۷ خــودروی نظامــی و ۷ خــودروی 

بمب گذاری شــده منهــدم شــد. دانشــجو

پیوستن 3.5 میلیون داوطلب مقابله 
با آمریکا به ارتش کره شمالی 

رســانه های دولتــی کــره شــمالی اعــالم کردنــد کــه حــدود 
ــمالی  ــره ش ــته ک ــرباز بازنشس ــوان و س ــون ج ۳.5 میلی
بــرای مقابلــه بــا آمریــکا بــه ارتــش ایــن کشــور پیوســتند.
 تقریبــا ۳.4۷ میلیــون نفــر از جملــه دانشــجو و ســربازان 
بازنشســته از مقامــات درخواســت کردنــد تــا بــا اســتخدام 

آن هــا در ارتــش موافقــت کننــد.
روز چهارشــنبه ده هــا هــزار نفــر از مــردم کــره شــمالی پــس 
ــازمان  ــت س ــورای امنی ــوی ش ــا از س ــالم تحریم ه از اع

ملــل علیــه ایــن کشــور، تظاهــرات کردنــد.
گفتنــی اســت اخیــرا پیونگ یانــگ گفتــه بــود یــک 
ــادر  ــه ق ــرده ک ــش ک ــا آزمای ــتیک قاره پیم ــک بالس موش
اســت خــاک آمریــکا را هــدف قــرار بدهــد. بــه دنبــال ایــن 
ــره  ــه ک ــی را علی ــکا تهدیدات ــور آمری ــئله رئیس جمه مس

ــرد. ــرح ک ــمالی مط ش
ــال  ــد ات از احتم ــن تهدی ــه ای ــش ب ــگ در واکن پیونگ یان
بررســی طــرح حملــه موشــکی بــه پایــگاه نظامیــان 

آمریکایــی در جزیــره گــوام خبــر داد. خبــر فارســی

آزادی ۸۰ تونسی از زندان های لیبی
مســئوالن لیبــی ۸۰ تبعــه تونســی را کــه در یکــی از 
زندان هــای لیبــی بــه ســر می بردنــد، آزاد کردنــد.

مصطفــی عبدالکبیــر، فعــال حقوقــی تونــس، بــا اشــاره 
بــه آزادی ۸۰ جــوان تونســی از یکــی از زندان هــای 
لیبــی، گفــت: آزادی ایــن افــراد بــا هماهنگــی نهادهــای 
رســمی لیبــی از جملــه هــالل احمــر ایــن کشــور صــورت 

گرفــت.
ایــن  بیشــتر  روســیا الیوم،  شــبکه  گــزارش  طبــق 
زندانیــان در ارتبــاط بــا قضایــای مهاجــرت غیرقانونــی از 

ــد. ــده بودن ــت ش ــی بازداش ــواحل لیب ــق س طری
تونــس  رســمی  مســئوالن  از  همچنیــن  عبدالکبیــر 
خواســت تــا اقدامــات فــوری بــرای آزادی شــمار زیــادی 
از اتبــاع ایــن کشــور را کــه در زندان هــای لیبــی بــه ســر 

ــد. شــهر خبــر ــام دهن ــد، انج می برن

سرمقاله
 مدیریت زمان 

ارزشمندترین فراموش شده
 

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان
دکتر علی رشیدپور

 بــا ایــن مقدمــه در اینجــا بــر آنیــم کــه ابتــدا بــه میــزان 
اهمیــت وقــت و زمــان کــه در مجمــوع لحظــات، ثانیه ها، 
دقایــق، ســاعات و روزهــای عمــر مــا را تشــکیل می دهد، 
ایرانی اســالمی بپردازیــم و  از منظــر فرهنــگ غنــی 
ســپس بحــث کوتاهــی دربــاره صحــت و ســقم عبــارت 
 یادشــده ارائــه دهیــم و در نهایــت بــه بعضــی از ریشــه ها 
ــه  ــی ب ــاید بی توجه ــی و ش ــی کم توجه ــل فرهنگ و دالی
ایــن ارزشــمند ذاتــی کــه مــا خواســته یــا ناخواســته آن را 

بــی ارزش کرده ایــم، اشــاره خواهیــم کــرد.
ــه  ــه ب ــت ک ــمند اس ــدر ارزش ــان آنق ــر انس ــان و عم زم
ــر  ــوره عص ــد در س ــران خداون ــیاری از مفس ــر بس تعبی
ــتناد  ــا اس ــمندی ب ــا اندیش ــرده ی ــاد ک ــوگند ی ــدان س ب
بــه بعضــی از آیــات قــرآن کــه در آن هــا انســان در 
آخــرت طلــب یــک لحظــه عمــر بــرای جبــران می کنــد 
)هماننــد آیاتــی از ســوره های منافقــون و فاطــر( اعتقــاد 
ــرگاه  ــس ه ــه ای از روزهاســت؛ پ ــه »آدم مجموع دارد ک
ــده و  ــپری ش ــاره ای از وی س ــی پ ــت، یعن روزی گذش

جبران نشــدنی و غیرقابــل بازگشــت اســت.«
ــن  ــت ای ــه اهمی ــا ب ــم باره ــی ه ــعر و ادب پارس در ش
مقولــه پرداختــه شــده اســت؛ بــه عنــوان نمونــه ســعدی 

ــد: ــخن می گوی ــیرین س ش
عمر برف است و آفتاب تموز             

اندکی ماند و خواجه غّره هنوز
یا موالنا می فرمایند:

آن که غافل بود از کشت بهار            
او چه داند قیمت این روزگار

یــا اینکــه شــاعر گرانمایــه پرویــن اعتصامــی در جاهــای 
مختلــف بــر اهمیــت وقــت و زمــان و عمــر تاکیــد کــرده 

ــد: ــی می گوی اســت. در جای
کاشکی وقت را شتاب نبود  

فصل رحلت در این کتاب نبود
ره دل زد زمانه، این دزدی                         

همچو دزدیدن ثیاب نبود
چون تهی گشت پر نشد دیگر                  

 خم هستی، خم شراب نبود
یا:

گوهر عمر بدین خیرگی از دست مده           
آخر این دّر گرانمایه بهایی دارد

ــا  ــال ی ــه ط ــن دّر گرانمای ــای ای ــا به ــد آی ــد دی ــال بای ح
ــت؟  ــال آن اس امث

بــه نظــر می رســد کــه هــر لحظــه از وقــت آنقــدر 
ارزشــمند اســت کــه بــا کل ثــروت دنیــا قابــل معاوضــه 
نیســت. پــس زمــان چیــزی بســیار ارزشــمندتر از طــال 
یــا هــر شــی دیگــری اســت و شــاید طــرح و نقــل ایــن 
ــت  ــان دادن اهمی ــرای نش ــیله ای ب ــط وس ــارت فق عب
ــی زمــان و عمــر  ــرای ارزش ذات ــی ب ــه معادل موضــوع ن

باشــد.
بــا  محاسبه نشــدنی  ارزشــمند  نعمــت  ایــن  امــا 
ــدون  ــه راحتــی و ب معیارهــای مــادی و انســانی، چــرا ب
دغدغــه هــدر داده می شــود و هیــچ طــرح و برنامــه ای 
ــن  ــان( در بی ــت زم ــه از آن )مدیری ــرای اســتفاده بهین ب
ــی و  ــدات مذهب ــا وجــود تاکی ــا - ب ــه م اعضــای جامع
پیشــینه غنــی موجــود در فرهنــگ و ادب پارســی - 
وجــود نــدارد یــا حتــی نگرانــی هــم از ایــن بابــت دیــده 

نمی شــود؟
بــه نظــر می رســد دالیــل مختلفــی بــرای غفلــت از ایــن 
مهــم وجــود دارد کــه اغلــب ریشــه در فرهنــگ موجــود 
ــا  جامعــه دارد. )کــه یــک فرهنــگ التقاطــی اســت و ب
ــادی دارد.(  ــه زی ــالمی فاصل ــل ایرانی اس ــگ اصی فرهن

عمده ترین دالیل این امر به شرح زیر است:
۱- درک اشــتباه ارزش زمــان؛ همیــن کــه آن را معــادل 
ــر بی اهمیــت کــردن  طــال قــرار داده ایــم، خــود دلیلــی ب

آن اســت.
ــی  ــراث گذشــته و بی توجه ــه می ــدازه ب ۲- افتخــار بی ان
بــه اینکــه مــا ســازنده میــراث بــرای آینــدگان هســتیم.

از  و غفلــت  برنامه ریــزی  نداشــتن  و  روزمرگــی   -۳
آن. مزایــای 

4- فرهنــگ اهمــال کاری و واگــذار کــردن امــور بــه فــردا 
و فرداهــای دیگــر.

5- ضعــف در واقع گرایــی و آرمان خواهــی افراطــی؛ 
بســیاری از ایرانیــان کل عمــر در رؤیــا بــه ســر می برنــد، 
بــدون هرگونــه تــالش بــرای رســیدن بــه یکــی از 

ــر. ــد نظ ــای م رؤیاه
6- بی اعتمــادی بــه ســایرین و انحصارطلبــی در انجــام 

امــور.
ــه گفتــن« و بیمــاری حــاد »پذیــرش  ۷- ضعــف »در ن

همــه نــوع ســفارش«.
ــالف  ــودن« در ات ــزرگ ب ــم و ب ــم مه ــاری »توه ۸- بیم
وقــت خــود و دیگــران. دیــر آمــدن و دیــر رســیدن نشــانه 
ــودن چــه  ــزرگ ب ــر ب ــت در براب ــن توهــم اســت. )وق ای

ــی دارد.( ارزش
9- تقدیرگرایــی فاقــد منطــق )بــاور نادرســت: چــرا 
تــالش کنیــم؟ آنچــه مقــدر شــده، اتفــاق خواهــد افتــاد.(

ــگ  ــر فرهن ــکا ب ــا ات ــه ب ــد ک ــت روزی فرارس ــد اس امی
ــع  ــدن موان ــده ش ــاهد برچی ــالمی ش ــل ایرانی اس اصی
یادشــده و بهره گیــری درســت از زمــان و وقــت شایســته 

ــل باشــیم. ــی مســلمان اصی ــده ایران و زیبن

دوره  چنــد  نماینــده  فوالدگــر،  حمیدرضــا 
در  اســت کــه  اســالمی  شــورای  مجلــس 
نهــم و دهــم ریاســت  دوره هــای هشــتم، 
ــل  ــرای اص ــر اج ــارت ب ــژه نظ ــیون وی کمیس
ــا  ــده داشــته و ب ــر عه ــون اساســی را ب 44 قان
ــر  ــر س ــم ب ــم و یازده ــم، ده ــای نه دولت ه
اجــرای دقیــق سیاســت های خصوصی ســازی 

اســت. چانه زنــی کــرده 
اجــرای  قــوت  نقــاط  بررســی  در  فوالدگــر 
سیاســت های اصــل 44 در دولــت یازدهــم 
از  واگذاری هــا  مســیر  »اصــالح  می گویــد: 
ــون ممنوعیــت واگذاری هــا  ــق اجــرای قان طری
ــورس و  ــق ب ــذاری از طری ــون، واگ ــت رد دی باب

مزایــده، ورود بخــش خصوصــی و آغــاز اجــرای 
قانــون کســب و کار از نقــاط قــوت دولــت 
یازدهــم در اجــرای سیاســت های اصــل 44 

ــت.« اس
ــون اساســی  رئیــس کمیســیون اصــل 44 قان
ــم در  ــت یازده ــف دول ــاط ضع ــوص نق درخص
دارد:  عقیــده  هــم  مســیر خصوصی ســازی 
»دولــت یازدهــم هــم مثــل دولــت قبــل هنــوز 
اجــرای بســیاری از تکالیــف اصــل 44 را باقــی 

گذاشــته اســت.« 
ایــن زمینــه می گویــد: »اقتدارگرایــی  او در 
بــه  واگذاری هــا  ادامــه  مســئوالن دولتــی، 
شــبه دولتی ها، عــدم توانمندســازی بخــش 

تکلیــف  تعییــن  تعاونــی،  و  خصوصــی 
نکــردن عرصــه رقابــت و انحصــار، اصــالح 
نکــردن ســاختار بنگاه هــا بــرای واگــذاری 
ــایر  ــرای س ــرای اج ــردن ب ــزی نک و برنامه ری
شــامل   44 اصــل  سیاســت های  تکالیــف 
بخش هــای  در  خصوصی ســازی  اجــرای 
فرهنــگ، آمــوزش و پــرورش و...، از نقــاط 

ضعــف دولــت یازدهــم اســت.«
وی اعــالم کــرد: »تنهــا ۷ درصــد از واگذاری هــا 
بــه بنگاه هــای اقتصــادی ســپاه صــورت گرفتــه 
و همچنــان ۸۰ درصــد اقتصــاد کشــور در دســت 

دولــت بی تفنــگ اســت.«
فوالدگــر گفــت: »۳5 درصــد واگذاری هــا رســما 
بــه موسســات عمومــی و ۲۲ درصــد بــه ســهام 
بــر  آن  مدیریــت  »کــه همچنــان  عدالــت 
ــه اســت.  ــت اســت«، صــورت گرفت ــده دول عه
ــا  ــد واگذاری ه ــت ۳5 درص ــی اس ــت مدع دول
ــت؛  ــه اس ــورت گرفت ــی ص ــش خصوص ــه بخ ب
در حالــی کــه طبــق گزارش هــای ســازمان 
ــی  ــاق بازرگان ــبات و ات ــوان محاس ــی، دی بازرس

درواقــع فقــط ۱۰ درصــد واگذاری هــا بــه بخــش 
ــه اســت.« ــی صــورت گرفت خصوصــی واقع

وی همچنیــن واگــذار نشــدن باشــگاه های 
ــای  ــتقالل را دارای انگیزه ه ــپولیس و اس پرس
سیاســی خوانــد و گفــت: شــرط »ای اف ســی« 
بــرای ورود ایــران بــه لیــگ حرفــه ای، واگذاری 
بــه  اســتقالل  و  پرســپولیس  باشــگاه های 
ــرای  ــدا ب ــت ابت ــود. دول ــی ب ــش خصوص بخ

ــن دو باشــگاه و خصوصی ســازی  ــذاری ای واگ
آن هــا اقــدام کــرد؛ امــا پــس از مدتــی اعــالم 
کــرد ایــن دو باشــگاه فرهنگــی هســتند و قابــل 

ــذاری نیســتند. واگ
ــه  ــاره ب ــا اش ــل 44 ب ــیون اص ــس کمیس رئی
ادعــای دولــت مبنــی بــر نصــف شــدن میــزان 
ــار  ــت: »آث ــم گف ــم ه ــت یازده قاچــاق در دول
کاهــش چشــمگیر قاچــاق در دولــت یازدهــم 

در اقتصــاد مشــاهده نمی شــود.« 
وی معتقــد اســت: »قاچــاق کانتینــری توســط 
بایــد  و  نمی شــود  انجــام  عــادی  مــردم 
ــار  ــان کن ــا قاچاقچی ــورد ب ــات در برخ مالحظ

گذاشــته شــود.«
عضــو کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس در 
بخــش دیگــری از مصاحبــه خــود درخصــوص 
آثــار برجــام بــر چــرخ تولیــد نیــز گفــت: 
»تاثیــر برجــام  بــر تولیــد در حــد انتظــار نبــود؛ 
دولــت ۲ ســال در انتظــار برجــام و دو ســال در 
پســابرجام در  انتظــار ســرمایه گذاران خارجــی 

بــود.« مهــر

رئیس کمیسیون ویژه نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مطرح کرد: 

بسیاری از تکالیف اصل ۴۴ 
همچنان اجرا نشده

ادامه از صفحه اول

رئیــس شــورای هماهنگــی تبلیغــات اســالمی بــا اشــاره بــه 
ــای  ــت: تحریم ه ــکا گف ــر آمری ــابقه اخی ــای بی س تحریم ه
ــلیم  ــچ گاه تس ــران را هی ــزرگ ای ــت ب ــکا، مل ــه آمری ظالمان
نخواهــد کــرد و ایــن نشــانه اوج دشــمنی آمریــکا علیــه ملــت 

ایــران اســت.
آیــت هللا جنتــی، نماینــده ولــی فقیــه و رئیــس شــورای 
هماهنگــی تبلیغــات اســالمی، در گفت وگویــی بــا اشــاره بــه 
تحریم هــای ظالمانــه و بی ســابقه اخیــر آمریــکا علیــه ایــران 
گفــت: آمریــکا در اعمــال تحریم هــا، حداکثــر دشــمنی را بــا 
ایــن انقــالب، مــردم و اســالم نشــان داد و تنهــا چیــزی کــه 
ــارکت و  ــد، مش ــرآب کن ــش ب ــه ها را نق ــن نقش ــد ای می توان

همدلــی و همــکاری مــردم اســت.
ــام  ــه نظ ــی علی ــت نظام ــع، حرک ــن مقط ــزود: در ای وی اف

ــم  ــا تحری ــمنان ب ــرد و دش ــورت نمی گی ــران ص ــت ای  و مل
و تهدیــد و جنــگ نظامــی علیــه ملــت ایــران کار می کننــد و 
تنهــا چیــزی کــه در ایــن زمــان می توانــد بــه نظــام و ملــت 
کمــک کنــد، وحــدت کلمــه اســت؛ یعنــی همــان چیــزی کــه 
ایــن انقــالب و نظــام را برپــا کــرد و در طــول دفــاع مقــدس 
ــد  توانســت دشــمن را شکســت دهــد و اکنــون هــم می توان

ــد. ــد و توطئه هــا را خنثــی کن دشــمن را ناامی
ــاره  ــا اش ــالمی ب ــات اس ــی تبلیغ ــورای هماهنگ ــس ش رئی
ــه  ــت: ب ــزرگ گف ــه های ب ــق حماس ــردم در خل ــاد م ــه اتح ب
وجودآورنــده ایــن حرکت هــای بــزرگ حماســی و بــه صحنــه 
آورنــده مــردم، کاری اســت کــه شــورای هماهنگــی تبلیغــات 
اســالمی انجــام می دهــد. در ایــن حماســه های بــزرگ، 

ــد. ایســنا ــا اشــتیاق حضــور می یابن ــردم ب م

ــوص  ــی درخص ــوی الرگان ــر موس ــید ناص ــالم س  حجت االس
کابینــه پیشــنهادی رئیس جمهــور اظهــار داشــت: یــک کابینــه 
ــازمان های  ــا س ــه ب ــای کابین ــه اعض ــت ک ــد اس ــی کارآم وقت
مربوطــه ماننــد ســازمان برنامــه  و بودجــه، معــاون اول 
ــائل  ــا مس ــاط ب ــه در ارتب ــازمان هایی ک ــوری و س رئیس جمه
ــک مرکــزی، همســو و یک صــدا  ــد بان اقتصــادی اســت، مانن
ــه نهایــت همــکاری را  ــا کابین ــز ب باشــند و ایــن ســازمان ها نی
ــه قــرار می گیــرد  داشــته باشــند. فــردی کــه در رأس وزارتخان
ــازمان های  ــا س ــد، ام ــدر باش ــته و مقت ــم شایس ــه ه ــر چ ه
ــد  ــرد نمی توان ــد، ف ــکاری نکنن ــه هم ــا آن وزارتخان ــه ب مربوط

ــرد. ــش بب کاری از پی
ــن عضــو کمیســیون اقتصــادی مجلــس شــورای اســالمی  ای
ــن  ــرو ای ــت در گ ــر و دول ــت وزی ــذا موفقی ــرد: ل ــح ک تصری

ــی الزم  ــه،  هارمون ــه وزارتخان ــوط ب ــات مرب ــه مؤسس ــت ک اس
ــه  ــه ای ک ــند. کابین ــم رأی باش ــر ه ــا وزی ــند و ب ــته باش را داش
دولــت معرفــی کــرده، نــه می توانیــم بگوییــم خیلــی توانمندتــر 
ــر  ــم ضعیف ت ــم بگویی ــه می توانی ــت و ن ــی اس ــه قبل از کابین
اســت. افــرادی هــم کــه هم اکنــون معرفــی شــده اند یــا 

ــد. ــر بوده ان ــا وزی ــد ی ــر بوده ان ــاون وزی مع
موســوی الرگانــی گفــت: اگــر دولــت می خواهــد موفــق شــود 
ــردم داده اســت عمــل  ــه م ــه ب ــه وعده هــای اقتصــادی ک و ب
ــادی  ــای اقتص ــد. وعده ه ــته باش ــاتر از گذش ــد کوش ــد، بای کن
ــردم  ــرای م ــه ب ــد ک ــی نشــد. می گفتن ــردم عمل ــه م ــت ب دول
ــازی  ــم کــه دیگــر نی ــق اقتصــادی ایجــاد می کنی ــدر رون این ق
ــی  ــده عمل ــن وع ــا ای ــه نداشــته باشــند؛ ام ــت یاران ــه دریاف ب

نشــد. خانــه ملــت

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی: 

تحریم های آمریکا، ایران را تسلیم نخواهد کرد
نماینده فالورجان: 

دولت در عمل به وعده های اقتصادی کوشاتر باشد

فرمانده پایگاه هوایی شهید بابایی 
اعالم کرد:

آزمایش موفق سالح های جدید 
۱۴ -F روی جنگنده

از  بابایــی  شــهید  هوایــی  پایــگاه  فرمانــده 
آزمایــش موفــق موشــک ها و تســلیحات جدیــد 
روی جنگنــده F- ۱4 خبــر داد و اعــالم کــرد: 
ــت. ــش اس ــال آزمای ــی در ح ــای مختلف بمب ه

امیــر خلبــان مســعود روزخــوش، فرمانــده پایگاه 
ــتاوردهای  ــان، دس ــی اصفه ــهید بابای ــی ش هوای

جدیــد نیــروی هوایــی ارتــش را اعــالم کــرد.

و  موشــک ها  موفــق  آزمایــش  از  روزخــوش 
ســالح های جدیــد روی جنگنــده F- ۷ خبــر 
داد و اعــالم کــرد: بمب هــای مختلفــی در حــال 

ــت. ــش اس آزمای
ــه  ــی ادام ــهید بابای ــی ش ــگاه هوای ــده پای فرمان
ــای  ــا هواپیماه ــی ب ــات رزم ــت عملی  داد: قابلی
PC- ۷ ایجــاد شــده و مسلســل روی آن نصــب 

و بــا موفقیــت آزمایــش شــده اســت.
ــم و  ــش حج ــه کاه ــان اینک ــا بی ــوش ب روزخ
رقومــی کــردن شبیه ســازهای F- ۱4 انجــام 
          ۱4  -F جنگنده هــای  اســت، گفــت:  گرفتــه 

و F- 4 قابلیــت درگیــری دریایــی دارنــد.

وی همچنیــن از طرح هــای ســاخت هواپیماهــای 
 رادارگریــز نســل پنجــم در وزارت دفــاع خبــر داد 
هواپیماهــای  رهگیــری  قابلیــت  گفــت:  و 

اســت. دســتورکار  در  نیــز  رادارگریــز 
فرمانــده پایــگاه هوایــی شــهید بابایــی بــا 
بیــان اینکــه رادارهــای F- ۱4 بــا همــکاری 
دانشــگاه های کشــور ارتقــا یافتــه، اظهــار داشــت: 
تهدیــدات مــرزی عــالوه بــر ســامانه های پدافندی 

بــا رادار F- ۱4 رهگیــری می شــوند. 
روزخــوش تاکیــد کــرد: قابلیــت عملیــات هــوا به 
ــا ایجــاد  ــن روی F- ۱4 و بیشــتر جنگنده ه زمی
شــده اســت. F- ۱4 هنــوز هــم می توانــد نقــش 

مینی آواکــس را ایفــا کنــد.
فرمانــده پایــگاه هوایــی شــهید بابایــی همچنیــن 
بــا اشــاره بــه اتفاقــات اخیــر در اطراف کشــورمان 
ــدا  ــت: در ابت ــار داش ــایه اظه ــورهای همس و کش
اشــاره بــه ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه ایــران 
بــا کســی ســر جنــگ نــدارد؛ امــا آمــاده مقابلــه 
بــا هــر نــوع تهدیــدی اســت و اگــر ایــن تهدیــد 
از ســوی کشــورهای منطقــه باشــد، نیــروی 
ــا ایــن تهدیــد ات  هوایــی ایــران آمــاده مقابلــه ب

 است.
ــد کــه  دشــمنان ایــن نظــام مقــدس بایــد بدانن
در صــورت هرگونــه حملــه احتمالــی پاســخ 

محکــم و دندان شــکنی از نیــروی هوایــی ارتــش 
ــرد. ــد ک ــت خواهن دریاف

ــز  ــش نی ــی ارت ــروی هوای ــروزه نی ــزود: ام وی اف
بــا توجــه بــه اتفاقــات اطــراف کشــورمان دفــاع 
ــی از  ــوان یک ــه عن ــرلوحه کارش ب ــق را س از عم
ــرد  ــه ب ــه ب ــا توج ــرار داده و ب ــر ق ــداف مدنظ اه
ــق،  ــاع در عم ــورمان دف ــای کش ــد هواپیماه بلن
کــه  اســت  مقوله هایــی  بهتریــن  از  یکــی 
می توانــد توســط نیــروی هوایــی بــه انجــام 
ــطه  ــه واس ــطحی ب ــای س ــرا نیروه ــد؛ زی برس
ــاع  ــد دف ــد، نمی توانن ــه دارن ــئولیت هایی ک مس

در عمــق را داشــته باشــند. دانشــجو

امنیت
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،،
بــه  واگذاری هــا  از  درصــد  تنهــا ۷   
بنگاه هــای اقتصــادی ســپاه صــورت 
گرفتــه و همچنــان ۸۰ درصد اقتصاد 
کشــور در دســت دولــت بی تفنــگ 

اســت

رئیس شورای راهبردی و روابط خارجی:

اروپا نگران سیاست های آمریکاست
وزیر پیشنهادی امور خارجه:  

پاسخ بدعهدی آمریکا نباید به نفع آن ها باشد

کمــال خــرازی، رئیــس شــورای راهبــردی و روابــط 
خارجــی، دربــاره اشــاره خانــم موگرینــی بــه نقــض 
برجــام توســط آمریکایی هــا اظهــار داشــت: در 
ــه  ــن دغدغ ــئول ای ــراد مس ــک اف ــه دیپلماتی صحن
ــرف  ــه ط ــود ک ــرح نش ــئله ای مط ــه مس ــد ک را دارن

ــرد. ــره بب ــل از آن به مقاب
وی در ادامــه افــزود: خانــم موگرینــی بــه ایــن 
ــام  ــی انج ــکا اقدامات ــه آ مری ــت ک ــاره داش ــر اش ام
ــرار  ــر ق ــت تأثی ــام را تح ــا برج ــه نه تنه ــد ک می ده
ــته  ــر گذاش ــز تأثی ــا نی ــع اروپ ــر مناف ــه ب داده، بلک

ــت. اس
از  اروپایی هــا  نگرانــی   بــر  تأکیــد  بــا  خــرازی 
ــاره  ــروزه درب ــا ام ــت: اروپایی ه ــپ گف ــار ترام رفت
ــپ  ــخص ترام ــژه ش ــکا و به وی ــت های آمری سیاس
نگرانی هــای عمیقــی دارنــد و ترامــپ را فــردی 
ــده  ــد آین ــد و نمی توانن ــی نمی بینن ــل پیش بین قاب
ــوازن وی  ــت های نامت ــاس سیاس ــر اس ــود را ب خ
ــی   ــت گفت وگوهای ــن جه ــد؛ از ای ــزی کنن برنامه ری
انجــام شــد و بــه فهــم بهتــر ریشــه مشــکالت 

ــرد. ــک ک کم
ــکا  ــر آمری ــد در براب ــا بای ــه اروپ ــان اینک ــا بی وی ب
ــد  ــا بای ــت: اروپ ــد، گف ــظ کن ــود را حف ــتقالل خ اس
برابــر فشــارهایی کــه آ مریــکا وارد می کنــد،  در 

ــع  ــد و مناف ــاع کن ــود دف ــتقالل خ ــت و اس از هوی
ــه در گســترش  ــرار دهــد؛ چــرا ک خــود را مــالک ق
ــود  ــرای خ ــادی ب ــع زی ــران مناف ــا و ای ــط اروپ رواب

اروپایی هــا مطــرح اســت.
ــن  ــا ای ــرد: اروپایی ه ــح ک ــه تصری ــرازی در ادام خ
ــن  ــران باثبا ت تری ــه ای ــد ک ــت را درک کرده ان واقعی
کشــور در منطقــه اســت و نقــش بســزایی در ایجــاد 
ــون  ــات و امنیــت در کشــورهایی دارد کــه هم اکن ثب
ــن  ــد ای ــتند و می دانن ــگ هس ــی و جن ــار ناامن دچ
ــی  ــه پ ــد ک ــک می کن ــا کم ــه درک اروپ ــئله ب مس
ببــرد بــا چــه کشــورهایی بایــد روابــط گســترده تری 
ســرمایه گذاری کنــد؛  آنجــا  در  و  کــرده  برقــرار 
همچنیــن آینــده خــود را در آن راســتا تأمیــن کنــد.
رئیــس شــورای راهبــردی و روابــط خارجــی گفــت: 
بــا اقداماتــی کــه رزمنــدگان مقاومــت و ارتــش 
ســوریه انجــام دادنــد، بســاط داعــش در حــال 
جمــع شــدن اســت و اروپــا بــه ایــن واقعیــت پــی 
بــرده کــه اگــر ایــران بــه کمــک کشــورها نمی آمــد، 
داعــش بــه قــدرت فراگیــری در منطقــه و همچنیــن 
ــل  ــدی تبدی ــر ج ــه خط ــم ب ــا ه ــود اروپ ــرای خ ب
می شــد؛ بنابرایــن همــکاری بــا ایــران بهتریــن 
ــای  ــت از درگیری ه ــرای برون رف ــکل ب ــل مش راه ح

ــگاران ــت. باشــگاه خبرن ــه ای اس منطق

خارجــه  امــور  پیشــنهادی  وزیــر  ظریــف،   محمدجــواد 
 در جلســه روز گذشــته فراکســیون امیــد حضــور یافــت 
و دربــاره برنامه هــای ایــن وزارتخانــه بــرای چهــار ســال دوم 
کاری خــود گفــت: در حــوزه سیاســت خارجــی طبــق قانــون، 
ــت و  ــی نیس ــط خارج ــئول رواب ــا مس ــه صرف وزارت خارج
ــام معظــم  ــر نظــر مق ــن حــوزه زی ــژه ای ــور به وی ــی ام تمام

ــود. ــن می ش ــا تعیی ــه در چارچوب ه ــت ک ــری اس رهب
وزیــر پیشــنهادی امــور خارجــه کشــورمان در ادامــه بــا بیــان 
ــا ســایر وزارتخانه هــا در  اینکــه هماهنگــی ایــن وزارتخانــه ب
دولــت یازدهــم مناســب بــود، عنــوان کــرد: در اجــالس اخیر 
بــا وجــود اینکــه برنامــه کامــال داخلــی بود، امــا از ۲۷ کشــور 
اروپایــی در آن حضــور داشــتند؛ لــذا بایــد بــه واقعیــات آن 

گونــه کــه هســت، نــگاه کــرد.
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه حضــور ۱۰5 هیئــت خارجی 
در مراســم تحلیــف در تاریــخ جمهــوری اســالمی بی نظیــر 
ــد ایــن واقعیــات را دســت کــم  ــار داشــت: نبای اســت، اظه
ــرد. ــای موجــود آن اســتفاده ک ــد از ظرفیت ه ــت و بای گرف

ظریــف در ادامــه حــوزه همســایگان و دیپلماســی اقتصــادی 
ــت  ــه دانس ــور خارج ــای وزارت ام ــن اولویت ه را از مهم تری
ــچ ســهمیه ای در معــادالت  ــن هی ــا پیــش از ای ــزود: ت و اف
بین المللــی دربــاره ســوریه نداشــتیم؛ امــا اکنــون مــا 
ــد  ــی کــه می توانن ــده برگــزاری جلســات و اعضای تعیین کنن

ــن جلســات حاضــر شــوند، هســتیم. در ای

ــه  ــاره ب ــا اش ــه ب ــه در ادام ــور خارج ــنهادی ام ــر پیش وزی
تغییــرات ســاختاری کــه ایــن وزارتخانــه در دســتورکار دارد، 
ــاختار  ــر در س ــا تغیی ــا اولویت ه ــب ب ــرد: متناس ــوان ک عن
ــای  ــاس معاونت ه ــن اس ــر همی ــه ب ــت ک ــم داش خواهی
منطقــه ای حــذف شــده و معاونت هــای سیاســی بــا تمرکــز 

ــوند. ــال می ش ــاز فع ــورد نی ــای م ــر حوزه ه ب
ــداف  ــه اه ــام ب ــار داشــت: در حــوزه برج ــه اظه وی در ادام
ــوزه  ــل، ح ــل و نق ــع حم ــون موان ــیده ایم و تاکن ــود رس خ
نفــت و بانــک برداشــته شــده و از آنجایــی کــه در مذاکــرات 
دربــاره ســایر حوزه هــا صحبــت نشــد، لــذا نمی تــوان انتظــار 
داشــت تحریم هــا در حوزه هــای دیگــر نیــز برداشــته شــود.

ــا دالر  ــون میلیارده ــه تاکن ــان اینک ــا بی ــه ب ــف در ادام ظری
ــراز  ــس از برجــام وارد کشــور شــده، اب ســرمایه خارجــی پ
داشــت: البتــه بدعهــدی آمریــکا بایــد بــه نحوی پاســخ داده 
ــا  ــع آمریکایی ه ــه نف ــات ب ــن اقدام ــان ای ــه در پای ــود ک ش
نباشــد؛ چنانچــه ســرمایه گذاری توتــال در ایــران یــک پلــه 

ــود. ــوب می ش ــش محس جه
وزیــر پیشــنهادی امــور خارجــه کشــورمان در پایــان اظهــارات 
خــود دربــاره حضــور زنــان و اهــل ســنت در ایــن وزارتخانــه 
ــم  ــت یازده ــه در دول ــور خارج ــرد: وزارت ام ــان ک خاطرنش
ــوان  ــه عن ــان ب ــود کــه از حضــور زن نخســتین دســتگاهی ب
معــاون وزیــر و ســفیر و همچنیــن یــک ســفیر اهــل ســنت 

اســتفاده کــرد. خانــه ملــت



کوتاه اخبار 
 کاهش چراغ خاموش نرخ سود 

در بانک ها
ــراغ  ــورت چ ــه ص ــا ب ــه، بانک ه ــق اولی ــس از تواف پ
ــدودی  ــا ح ــپرده را ت ــود س ــای س ــوش نرخ ه خام
ــب بانک هــای  ــه طــوری کــه اغل ــد؛ ب کاهــش داده ان
دولتــی، اصــل چهــل و چهــاری و بعضــی بانک هــای 
خصوصــی متوســط ســود ســپرده ها را حداقــل 15 و 

ــد.  ــن کرده ان ــد تعیی ــر 19 درص حداکث
در هفته هــای گذشــته بحث هــای زیــادی بــرای 
ــی  ــد و حت ــرح ش ــی مط ــود بانک ــرخ س ــش ن کاه
غالمحســین تقــی نّتــاج، مدیــر عامــل بانــک قوامین، 
ــرخ ســود  ــرای کاهــش ن ــا ب ــه بانک ه ــق اولی از تواف

ــر داد.  ــوب خب ــای مص ــت نرخ ه ــی و رعای بانک
می دهــد  نشــان  بانک هــا  شــعب  از  پیگیری هــا 
بعضــی  و  نیمه دولتــی  و  دولتــی  بانک هــای 
بانک هــای خصوصــی بــه ســمت کاهــش نــرخ 
ــای  ــدادی از بانک ه ــا تع ــد؛ ام ــت کرده ان ــود حرک س
خصوصــی همچنــان نــرخ ســود بیــش از 20 درصــد 
همچنــان  فعلــی  نرخ هــای  البتــه  می پردازنــد. 
ــی و حتــی دورنمــای  ــورم فعل ــرخ ت ــا ن باالســت و ب
ــدارد؛  ــورم و شــرایط اقتصــادی کشــور ســازگاری ن ت
امــا بــا نرخ هایــی کــه به تازگــی کاهــش یافتــه، 
امیــد بــه ادامــه کاهش هــا در آینــده را تقویــت 

فــارس می کنــد. 

 زمان واریز یارانه مرداد 
مشخص شد

ــه  ــرد: یاران ــالم ک ــا اع ــدی یارانه ه ســازمان هدفمن
ــه حســاب  ــاه، پنجشــنبه جــاری ب ــدی مردادم نق

ــز خواهــد شــد.  ــوار واری سرپرســتان خان
بنــا بــر اعــالم ســازمان هدفمنــدی یارانه هــا، 
ــنبه 26  ــی، پنجش ــای ایران ــدی خانواره ــه نق یاران
ــز  ــوار واری ــه حســاب سرپرســتان خان مردادمــاه ب
می شــود. بنــا بــر ایــن گــزارش، مبلــغ یارانــه 
ــد ماه هــای گذشــته  نقــدی، ۴5500 تومــان همانن

ــرس ــورس پ ــت. ب اس

صادرات ۴۱۲ میلیون دالری 
آبزیان

رئیــس ســازمان شــیالت از ارزآوری ۴12 میلیــون 
ســال گذشــته  در  شــیالتی  محصــوالت  دالری 
خبــر داد و گفــت: تــا پیــش از برجــام تکنولــوژی 
جهانــی  بازارهــای  در  حضــور  بــرای  فــرآوری 
از جملــه روســیه وجــود نداشــت؛ امــا امــروز 
ــرآوری ۳000  ــه ف ــرفته وارد و زمین ــزات پیش تجهی

ــت.  ــده اس ــم ش ــو فراه ــن میگ ت
حســن صالحــی، معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی 
ــون و 100  ــک میلی ــته ی ــال گذش ــرد: س ــار ک اظه
ــیالتی  ــوالت ش ــواع محص ــدات ان ــن تولی ــزار ت ه
ــود.  ــوب می ش ــی محس ــه گام بزرگ ــتیم ک داش

ــرد: 5۴  ــان ک ــیالت خاطرنش ــازمان ش ــس س رئی
ــه  ــود ک ــا ب ــد دری ــوالت از صی ــن محص ــد ای درص
ــد و  ــوس هن ــای عمــان و اقیان نیمــی از آن از دری
ــده  ــل ش ــروری حاص ــق آبزی پ ــد از طری ۴6 درص

اســت. 
معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی از جایــگاه خــوب 
شــیالت ایــران در خاورمیانــه گفــت و تصریــح 
ــرورش ماهــی قــزل آالی  ــه پ ــران در زمین کــرد: ای

ــا ــت. ایرن ــا، اول اس ــار دنی ــیرین و خاوی آب ش

کوتاه از اقتصاد
 واردات »برنج« 

هر سال بیشتر از پارسال
ــن  ــی چهارمی ــالم واردات ــت اق ــر لیس ــروری ب م
ــج  ــای آن اســت کــه واردات برن مــاه ســال، گوی
گرفتــه  قــرار  وارداتــی  محصــوالت  صــدر   در 
و بیــش از 6.6 درصــد نســبت بــه مــدت مشــابه 

ســال قبــل افزایــش پیــدا کــرده اســت. 
در چهــار ماهــه اول ســال جــاری بالــغ بــر 6۴۴ 
هــزار و ۸01 تــن برنــج نیمه سفیدشــده یــا برنــج 
ــه کشــور وارد شــده اســت  ــل سفیدشــده ب کام
کــه ارزش مــادی ایــن حجــم واردات را می تــوان 
ــوان  ــزار دالر عن ــون و 5۴۸ ه ــر 602 میلی ــغ ب بال

کــرد. 
ــرک واردات  ــار اعالم شــده از ســوی گم ــق آم طب
ــار ماهــه نخســت ســال جــاری از  ــج در چه برن
ــور را  ــد از کل واردات کش ــی 5.۷1 درص ــر وزن نظ
ــز  ــغ نی ــر مبل ــاص داده و از نظ ــود اختص ــه خ ب
۳.۸۳ درصــد از ارزش واردات کشــور مربــوط 
بــه ایــن کاال می شــود؛ امــا ایــن آمــار در حالــی 
آمارهایــی کــه  منتشــر می شــود کــه طبــق 
ــوده،  ــه پایــان 12 ماهــه ســال 1۳95 ب مربــوط ب
واردات برنــج در پنجمیــن رده جــدول واردات 
ــن محصــول  ــرار داشــته و حجــم واردات در ای ق

ــت. ــوده اس ــن ب ــزار و ۳۳۷ ت ۸۳9 ه
 690 معــادل  محصــول  ایــن  واردات  ارزش   
میلیــون دالر ارزیابــی شــده و در ســال 1۳95 
تنهــا 2.51 درصــد از کل واردات کشــور بــه برنــج 
اختصــاص داشــته کــه از نظــر ارزش 1.5۸ درصــد 
از واردات کشــور در ایــن زمینــه هزینــه شــده بود. 

خبــر فارســی

چرا طال گران شد؟
ــل  ــه طــال و جواهــر ضمــن تحلی رئیــس اتحادی
ــه  ــرد ک ــوان ک ــال عن ــی ط ــی و داخل ــازار جهان ب
کــره  و  آمریــکا  بیــن  سیاســی  تنش هــای 
باعــث افزایــش  شــمالی در هفتــه گذشــته 
قیمــت جهانــی طــال و در پــی آن افزایــش 

قیمــت در بــازار داخلــی شــده اســت. 
هفتــه گذشــته  محمــد کشــتی آرای گفــت: 
کــره  و  آمریــکا  بیــن  سیاســی  تنش هــای 
شــمالی باعــث شــد کــه قیمــت جهانــی طــال بــا 
ــه طــور متوســط 2.6  افزایــش مواجــه شــود و ب
درصــد قیمــت جهانــی طــال افزایــش پیــدا کــرد. 
بــه  تنش هــا  ایــن  یعنــی  داد:  ادامــه  وی 
ــث  ــته باع ــه گذش ــط ۳0 دالر در هفت ــور متوس ط
افزایــش قیمــت جهانــی طــال شــد؛ در پــی ایــن 
ماجــرا در بازارهــای مالــی دنیــا افزایــش تقاضــا 
ایجــاد شــد کــه ایــن افزایــش تقاضــا منجــر بــه 

ــت.  ــده اس ــت ش ــش قیم افزای
رئیــس اتحادیــه طــال و جواهــر دربــاره وضعیــت 
ــن  ــی همی ــازار داخل ــت: در ب ــی گف ــازار داخل ب
افزایــش قیمــت جهانــی تأثیــر عمده ای گذاشــته 
ــی کــه ارزش دالر کاهــش پیــدا کــرده،  و در حال
ــدود 2000  ــار ح ــالی 1۸ عی ــرم ط ــر گ ــت ه قیم
تومــان و قیمــت ســکه حــدود 5000 تومــان 

ــرده اســت.  ــدا ک ــش پی افزای
کشــتی آرای تصریــح کــرد: یکــی دیگــر از عواملی 
کــه باعــث افزایــش قیمــت جهانــی طــال شــد، 
کاهــش ارزش دالر بــوده اســت؛ یعنــی در هفتــه 
گذشــته قیمــت ارز رو بــه کاهــش رفتــه اســت. 
اگــر قیمــت ارز کاهــش پیــدا نمی کــرد، همیــن 
ــر دو  ــی طــال تأثی ــش قیمــت جهان ــزان افزای می
برابــری در افزایــش قیمت هــا را باعــث می شــد؛ 
ولــی چــون ارزش دالر پاییــن آمــده، ایــن اتفــاق 

رخ نــداد. اتحادیــه طــا

وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی ســهم فعلــی بخــش تعــاون 
ــه  ــخ ب ــرد و در پاس ــالم ک ــد اع ــا 6 درص ــن ۴ ت ــاد را بی در اقتص
ــاون در  ــدی تع ــهم 25 درص ــن س ــق نیافت ــه از تحق ــانی ک کس
ــه کوچــک  ــد، گفــت: در اقتصــادی ک ــاد دارن ــه پنجــم انتق برنام

ــش داد.  ــش را افزای ــک بخ ــهم ی ــوان س ــده، نمی ت ش
علــی ربیعــی در حاشــیه بازدیــد از هفدهمیــن نمایشــگاه 
ــاون در  ــرد: بخــش تع ــار ک ــی صنعــت ســاختمان اظه بین الملل
 صنعــت ســاختمان، به ویــژه ساختمان ســازی حضــور فعــال 
و پررنگــی دارد. بخــش اعظمــی از ســاخت و ســاز مســکن مهــر 
توســط تعاونی هــا صــورت گرفتــه و بیــش از یــک میلیــون واحــد 

تحویــل داده شــده اســت.
 وی اضافــه کــرد: تــالش مــا ایــن اســت کــه مســکن را از طریــق 
ــه شــکلی کــه خودشــان بســازند و مالــک  گروه هــای صنفــی ب

شــوند، مــورد حمایــت قــرار بدهیــم. 

ــا  ــرد: ب ــدواری ک ــار امی ــی اظه ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــر تع وزی
تصویــب 1.5 میلیــارد دالر منابــع صنــدوق توســعه ملــی، اشــتغال 
خــرد و کوچــک در قالــب تعاونی هــا گســترش می یابــد و 

ــد.  ــتفاده می کنن ــهیالت اس ــن تس ــر از ای ــا دو براب تعاونی ه
ربیعــی بــا اشــاره بــه اهمیــت صنعت ســاختمان در رشــد توســعه 
ــاختمان  ــت س ــرد: صنع ــان ک ــتغال زایی بی ــژه اش ــاد به وی اقتص
از جملــه صنایــع پرکشــش بــرای ایجــاد اشــتغال و تولیــد 
اســت. اگرچــه ســهم ایــن بخــش هنــوز مناســب نیســت، ولــی 
بــا برنامه ریزی هــای پیش بینی شــده درصددیــم بــه ســمت 
تقاضــای مســکن حرکــت کنیــم. رویکــرد شــورای پــول و اعتبــار 

نیــز بــه ســمت تقاضــای مســکن اســت. 
ــه از  ــا ســاخت و ســازهایی ک ــم ب ــرد: انتظــار داری ــه ک وی اضاف
ــق ســرمایه گذاری ها در کشــور انجــام می شــود، چشــم انداز  طری

رونــق مســکن را در ســال 1۳96 شــاهد باشــیم. ایســنا

معــاون مشــتریان شــرکت مخابــرات ایــران از تعییــن تکلیــف 
شــماره های 909 شــبکه هوشــمند کشــوری )IN( بــه زودی 
ــد.  ــد ش ــل خواه ــاه ح ــن م ــوع همی ــت: موض ــر داد و گف خب
داوود زارعیــان اظهــار داشــت: مشــکل حــوزه IN آنالیــن نبــودن 
ــه  ــر ب ــا تأخی ــا را ب ــاخت کارکرده ــه زیرس ــت ک ــارژینگ اس ش
ــه می دهــد. ایــن امــر باعــث ایجــاد قبض هــای  ــرات ارائ مخاب
نامتعــارف بــرای برخــی مــردم شــده و شــکایت در ایــن بــاره به 

ــود.  ــاع داده می ش ــیار ارج ــرات بس مخاب
وی گفــت: از ایــن رو از شــرکت ارتباطــات زیرســاخت و ســازمان 
ــه  ــم ک ــت کردی ــی درخواس ــات رادیوی ــررات ارتباط ــم مق تنظی
ــری  ــورت فک ــن ص ــر ای ــد؛ در غی ــن کن ــارژینگ IN را آنالی ش

ــرای ایــن کار شــود. ب
 زارعیــان گفــت: آقــای عمیدیــان بــه زیرســاخت ابــالغ کــرده که 
بایــد شــارژینگ آنالیــن را در دو بخــش تلفــن ثابــت بین الملــل 

ــد؛  ــرار ده ــرات ق ــار مخاب و شــبکه هوشــمند کشــوری در اختی
دوســتان زیرســاخت در حــال آماده ســازی ایــن امــکان بــرای 
مخابــرات هســتند کــه دیگــر بــا رویــه فعلــی مواجــه نشــویم. 

معــاون مشــتریان شــرکت مخابــرات ایــران افــزود: ایــن 
ــام  ــد و دو کار انج ــد ش ــل خواه ــاه ح ــن م ــوع در همی موض
خواهیــم داد یــا شــارژینگ IN زیرســاخت کشــوری را آنالیــن 
خواهیــم کــرد کــه مشــکلی بــرای مشــترکان پیــش نیایــد یــا با 
 IN آنالیــن کشــوری را روی IN توافــق رگوالتــوری و زیرســاخت

ــم.  ــردان می کنی ــن دارد، برگ ــارژینگ آنالی ــه ش ــران ک ته
ــکل IN در  ــل مش ــریع ح ــرای تس ــرد:  ب ــح ک ــان تصری زارعی
ــز در  ــه ج ــرویس را ب ــع س ــتور قط ــتان ها دس ــه اس ــه ای ب نام
تهــران دادم؛ زیــرا نمی خواســتیم کســب و کارهــا تعطیــل 
ــه جــای رســانه ای  ــران ب ــرات ای ــالش شــرکت مخاب شــوند. ت

ــت. اقتصادآنایــن ــکل اس ــل مش ــوع، ح ــردن موض ک

 ۱۰ 2.9 میلیون تن، افزایش ظرفیت 34۰۰ 
تولید پتروشیمی

درصد، سهم صنعت ساختمان 
در رشد اقتصادی

 هزار میلیارد تومان 
حجم پول در گردش کشور

تولیــد محصــوالت پتروشــیمی ایــران در طــول فعالیــت چهــار 
ســال گذشــته، 10 میلیــون تــن در ســال افزایــش یافــت.

صنعــت ســاختمان در رشــد اقتصــادی ســال 1۳۹۵ ســهمی 
معــادل ۲.۹ درصــد داشــته اســت.

مجمــوع  تومــان  میلیــارد   ۳۴00 حــدود  حاضــر  حــال  در 
اســکناس ها و ســکه هایی  اســت کــه در دســت مــردم بــوده 

و در حــال گــردش اســت.
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الستیک دنا
شــرکت تولیــدی الســتیک دنــا در ســال 1۳5۳ بــا مشــارکت بریجســتون ژاپــن و بــا نــام بریجســتون ایــران 
تأســیس شــد و در ســال 1۳55 بــا ظرفیــت تولیــد بیســت هــزار تــن در ســال انــواع تایــر بایــاس در گروه های 
ســواری، وانتــی، اتوبوســی، بــاری و کشــاورزی، تایرهــای رادیــال ســواری و همچنیــن تیــوب و فلــپ آغــاز بــه 
کار کــرد. پــس از انقــالب اســالمی در ســال 1۳59 شــرکت تحــت پوشــش ســازمان صنایــع ملــی قــرار گرفــت 
و در ســال 1۳6۳ کلیــه  ســهام بریجســتون ژاپــن بــه ســازمان صنایــع ملــی منتقــل و همزمــان بــه شــرکت 
تولیــدی الســتیک دنــا تغییــر نــام داده شــد. در ســال 1۳۷1 واحــد تولیــد تســمه نقالــه بــا ظرفیــت اســمی 
۳50000 متــر تســمه نقالــه نخــی بــا اســتفاده از کانــواس EP راه انــدازی شــد و بخــش وســیعی از نیازهــای 

صنایــع داخلــی را تأمیــن کــرد. 
ــوژی  ــتفاده از تکنول ــا اس ــی و ب ــان داخل ــت متخصص ــه دس ــیمی ب ــال س ــد رادی ــط تولی ــال 1۳۷۷ خ در س
مارانگونــی ایتالیــا و بــا ظرفیــت 1100 حلقــه در روز راه انــدازی شــد. ســایزهای تولیــدی شــامل تایرهــای رادیــال 

ــا اندیس هــای مختلــف ســرعت H ،T و V اســت.  ــا 15 اینــچ و ب ســیمی ســواری از رینــگ 1۳ ت
ــن  ــال دومی ــن در س ــزار ت ــر ۳5 ه ــغ ب ــی بال ــا ظرفیت ــا ب ــتیک دن ــدی الس ــه تولی ــر کارخان ــال حاض در ح
ــا تقاضــای  ــن مدع ــل ای ــت اســت و دلی ــه  کیفی ــن در زمین ــدی و اولی ــاژ تولی ــی از نظــر تن ــده  داخل تولیدکنن

ــت. ــدگان اس ــط نماین ــا توس ــد آن ه ــرکت و پیش خری ــن ش ــوالت ای ــزون محص روزاف

بازاریابــی و فــروش ســایپا  معــاون 
ــط  ــع آوری خ ــا جم ــم م ــت: تصمی گف
تولیــد پرایــد پیــش از مهلــت مقــرر 
ــت  ــد مهل ــرای تمدی ــن ب ــت؛ بنابرای اس
تولیــد ایــن خــودرو مذاکــره ای نخواهیم 

ــرد.  ک
ــر اســاس  رضــا تقــی زاده اظهــار کــرد: ب
سیاســت گذاری  شــورای  مصوبــه 
 1۳9۷ دی مــاه  ابتــدای  از  خــودرو 
ــد خــودرو  ــاری تولی اســتانداردهای اجب
از 55 بــه ۸۳ اســتاندارد ارتقــا می یابــد. 
اســتانداردهای  اینکــه  بیــان  بــا  وی 

ــدار  ــراری، هش ــز اضط ــتم ترم ــون سیس ــواردی همچ ــامل م ــد ش جدی
تصادفــات،  در  پیــاده  عابــر  از  حفاظــت  خــودرو،  مســیر  تغییــر 
ــان  ــت، خاطرنش ــرقت اس ــد س ــزات ض ــرعت و تجهی ــده س محدودکنن
ــد مــدل  ــارات مســئوالن ســازمان اســتاندارد چن ــر اســاس اظه کــرد: ب
خــودرو از جملــه پرایــد و پــژو ۴05 بــرای پــاس کــردن ایــن اســتانداردها 
نیــاز بــه تغییــر پلت فــرم دارنــد؛ در غیــر ایــن صــورت تولیــد آن هــا بایــد 

ــود.  ــف ش متوق
ــایپا  ــه س ــن زمین ــه داد: در ای ــایپا ادام ــروش س ــی و ف ــاون بازاریاب مع
ــد؛  ــق ده ــت وف ــد دول ــا سیاســت های جدی ــود را ب ــه خ ــم گرفت تصمی
ــد مهلــت از رده خــارج  ــرای مذاکــره جهــت تمدی بنابرایــن تصمیمــی ب
ــت  ــش از مهل ــد پی ــد پرای ــه تولی ــه ای ک ــه  گون ــم؛ ب ــد نداری ــردن پرای ک

ــد.  ــد ش ــف خواه ــاه 1۳9۷ متوق ــده در دی م تعیین ش
وی افــزود: البتــه تقاضــای جالــب توجهــی در بــازار بــرای پرایــد وجــود 
دارد؛ ضمــن آنکــه برخــی قشــرها بــرای امــرار معــاش و کســب درآمــد 

می کننــد؛  اســتفاده  خــودرو  ایــن  از 
نیــز  جامعــه  از  بخشــی  همچنیــن 
قــدرت اقتصــادی خریــد خودرویــی 
ــود  ــا وج ــد؛ ب ــد را ندارن ــر از پرای گران ت
تمــام ایــن واقعیت هــا مــا بــه سیاســت 
تعیین شــده از ســوی وزارت صنعــت، 
ــم.  ــرام می گذاری ــارت احت ــدن و تج مع
دیگــر  اینکــه  بیــان  بــا  تقــی زاده 
خودروهــای تولیــدی گروه خودروســازی 
ــد را  ــتانداردهای جدی ــام اس ــایپا تم س
پــاس کــرده و تولیــد آن هــا طبــق برنامه 
ادامــه خواهــد یافــت، تصریــح کــرد: بــه 
عنــوان مثــال خــودروی ســاینا اخیــرا اســتاندارد حفــظ جــان عابــر پیــاده 

ــت.  ــرده اس ــاس ک ــات پ را در تصادف
ــف  ــرای توق ــا ب ــم م ــت: تصمی ــروش ســایپا گف ــی و ف ــاون بازاریاب مع
تولیــد پرایــد پیــش از بــه اتمــام رســیدن مهلــت مقــرر، در حالــی اســت 
کــه در تجربه هــای پیشــین ماننــد اجبــاری شــدن اســتاندارد کیســه هــوا 
و اســتاندارد آالیندگــی یــورو ۴ خودروســازان بــه دلیــل مشــکالتی چــون 
تحریــم درخواســت تمدیــد مهلــت بــرای اجرایــی شــدن اســتانداردهای 
جدیــد را داشــتند و مهلت هــای تعیین شــده چندیــن بــار تمدیــد                                                                                            

شــد. 
وی خاطرنشــان کــرد: مســائلی همچــون حفــظ جــان عابــران پیــاده در 
ــری از ســرقت خودروهــا از  ــات، کاهــش آلودگــی هــوا و جلوگی تصادف
دغدغه هــای ســازمان ملــی اســتاندارد در حــوزه تولیــد خودروســت کــه 
در ایــن زمینــه، اجرایــی شــدن اســتانداردهای جدیــد وضعیــت در ایــن 

حــوزه را ارتقــا خواهــد داد. ســایپا نیــوز

گمــرک ایــران شــرایطی فراهــم 
کــرده تــا عــالوه بــر ارائــه خدمــات 
جملــه  از  مــواردی  ســاعته،   2۴
ــل از  ــخیص کاالی اص ــکان تش ام
گوشــی های  تشــخیص  تقلبــی، 
ــم شــود.  ــی و ... فراه ــراه اصل هم
ــا الکترونیکــی شــدن تشــریفات  ب
خدمت گیرنــدگان  گمرکــی، 
ــه صــورت 2۴ ســاعته  ــد ب می توانن
کاالهــای  گمرکــی  تشــریفات 
ــی را  ــی و واردات ــی، ترانزیت صادرات
ــام  ــوری انج ــه حض ــدون مراجع ب

دهنــد و کاالی خــود را بــه گمــرک اظهــار کننــد. 
ــذف  ــدف ح ــا ه ــران ب ــرک ای ــات گم ــاس، خدم ــن اس ــر ای ب
مراجعــات حضــوری، احتــرام بــه حقــوق شــهروندی، تســهیل 
تجــارت و حــذف کاغــذ از فرآینــد تشــریفات گمرکــی، اینترنتــی 
و 2۴ ســاعته شــده کــه پیــش از الکترونیکــی شــدن گمــرک، 

امــکان ارائــه ایــن خدمــات وجــود نداشــته اســت. 
ــرک  ــت در گم ــادرات، واردات و ترانزی ــات ص ــون خدم هم اکن
می تواننــد  خدمت گیرنــدگان  و  شــده  الکترونیکــی  ایــران 
فقــط بــا یــک بــار مراجعــه حضــوری بــه نزدیک تریــن گمــرک 
ــای  ــی کااله ــریفات گمرک ــری، تش ــد کارب ــت ک ــل و دریاف مح
ــرک  ــایت گم ــق س ــی را از طری ــی و ترانزیت ــی، واردات صادرات
ایــران بــه آدرس www.irica.ir و لینــک پنجــره واحــد تجــارت 

ــد. ــی انجــام دهن ــرزی اینترنت فرام
ــه  ــرک ب ــات گم ــری از خدم ــم دیگ ــای مه ــن بخش ه همچنی

دســترس  در  اینترنتــی  صــورت 
ــه و  ــرار گرفت تمامــی شــهروندان ق
ــا  ــد ب ــهروندان می توانن ــی ش تمام
مراجعــه بــه بعضــی لینک هــای 
اینترنتــی از ایــن خدمــات گمــرک 

ــد.  ــی اســتفاده کنن ــه راحت ب
بــا اســتفاده از خدمــات جدیــد 
گمــرک می تــوان از قیمــت واقعــی، 
برنــد و کشــور ســازنده تمامــی 
ــد و  ــر ش ــی باخب ــای واردات کااله
ــی و  ــا تقلب ــی ی کاالی مشــابه اصل
ــن  ــن ای ــد. همچنی ــران را نخری گ
ــردم از  ــا م ــده ت ــم ش ــک فراه ــرک الکترونی ــا گم ــکان ب ام
ــق  ــه از طری ــوری ک ــه ط ــوند؛ ب ــود آگاه ش ــل خ ــت موبای اصال
ــا مراجعــه  ــه شــماره ۳000۸۸۸۷ ی پیامــک کــردن کــد imei ب
بــه آدرس اینترنتــی می تــوان از قاچــاق نبــودن گوشــی همــراه 

ــد.  ــن ش ــود مطمئ خ
گمــرک الکترونیــک شــرایطی را فراهــم کــرده تــا تولیدکننــدگان 
ــرده  ــرار ک ــاط برق ــت ارتب ــور راح ــزرگ کش ــار ب ــا تج ــد ب بتوانن
ــازار و  ــامانه ب ــا س ــون ب ــد. هم اکن ــادر کنن ــود را ص و کاالی خ
بهبــود فضــای کســب و کار می تــوان ایــن خدمــات را دریافــت 

کــرد.
 از ســوی دیگــر، امــکان اســتعالم پروانــه گمرکی بــرای مطمئن 
ــی وارد  ــادی گمرک ــه آن کاال از مب ــداران کاال از اینک شــدن خری
شــده یــا قاچــاق اســت، از طریــق ایــن آدرس اینترنتــی فراهــم 

شــده و در دســترس همــگان قــرار گرفتــه اســت. گمــرک

تولید ملی امکان تشخیص کاالهای اصل از تقلبی فراهم شدبرای تمدید مهلت تولید پراید البی نمی کنیم

تعیین تکلیف شماره های ۹0۹ در ماه جاریچشم انداز مسکن در سال ۹6 روشن است

کاربــردی  وســایل  از  یکــی  پاوربانک هــا، 
بــا  شــارژ هســتند.  مشــکل  حــل  بــرای 
ایــن دســتگاه های کوچــک می تــوان هــر 
 USB دســتگاهی را کــه بــه کمــک پــورت

کنیــد.  شــارژ  می شــود،  شــارژ 
انتخــاب  معیارهــای  مهم تریــن  از  یکــی 
ظرفیــت  اســت.  آن  ظرفیــت  پاوربانــک، 
در  آن  توانایــی  درواقــع میــزان  پاوربانــک 
مقیــاس  در  الکتریکــی  انــرژی  ذخیــره 

اســت.  میلی آمپــر 
می تــوان  پاوربانک هــا  ظرفیــت  بــر  بنــا 
دســتگاه های متفاوتــی را بــا آن هــا شــارژ 
ــک 1500  ــک پاوربان ــال ی ــور مث ــه  ط ــرد؛ ب ک
موبایــل  یــک  شــارژ  جهــت  میلی آمپــر 
هوشــمند بــا صفحــه ای متوســط مناســب 
اســت؛ امــا ایــن دســتگاه بــرای وســایل 
گوشــی های  و  تبلت هــا  ماننــد  بزرگ تــر 
هوشــمند بــزرگ ضعیــف اســت و بــرای شــارژ 
ــار  ــن ب ــد چندی ــایلی بای ــن وس ــردن چنی ک

پاوربانــک را بــدان متصــل کــرد. 
ــرای  ــم ب ــاره کردی ــاال اش ــه در ب ــور ک همان ط
شــارژ دســتگاه هایی کــه نیــاز بــه شــارژ 
پاوربانک هــای  از  بایــد  دارنــد،  بیشــتری 
قوی تــری کــه دارای ظرفیت هــای باالتــری 
ــوص  ــن خص ــم. در ای ــتفاده کنی ــتند، اس هس
ــا  ــر ۸000، 10000 ی ــی نظی ــد از پاوربانک های بای
12000 میلی آمپــر ســاعت یــا بیشــتر اســتفاده 

ــرد.  ک
ــای  ــاره پاوربانک ه ــش رو درب ــزارش پی در گ
ــازار و نحــوه بررســی اینکــه چــه  موجــود در ب

ــم کــرد.  ــت خواهی ــم، صحب پاوربانکــی بخری
ــه  ــک ب ــک پاوربان ــد ی ــرای خری ــر کــس ب ه
دنبــال هدفــی خــاص بــوده و طبــق نیــاز خــود 
ــه  ــی ارائ ــا فرمول ــد دارد. در اینج ــد خری قص
می کنیــم کــه بــر اســاس آن بتوانیــد متناســب 
ــا نیــاز خــود، بهتریــن پاوربانــک را انتخــاب  ب

کنیــد.

 فرمول ظرفیت پاوربانک
)ظرفیــت پاوربانــک x درصــد شــارژ و تخلیــه 

بــه تــوان 2 / ظرفیــت باطــری گوشــی(
ــاال در  عــدد بــه دســت آمــده طبــق فرمــول ب
ــد از  ــه می بای ــی اســت ک ــداد دفعات ــع تع واق
ــما  ــی ش ــا گوش ــد ت ــتفاده کنی ــک اس پاوربان
ــال  ــرای مث ــه صــورت کامــل شــارژ شــود؛ ب ب
ــا باتــری 1500 میلی آمپــر را در نظــر  گوشــی ب
ــا یــک پــاور بانــک  بگیریــد کــه قــرار اســت ب
ــه  ــارژ و تخلی ــد ش ــا درص ــری ب 600 میلی آمپ

۸0 شــارژ شــود.

6000 × 0.۸ × 0.۸ /1500 = 2.5
پــس 2.5 بــار بایــد از آن بــرای شــارژ کامــل 
گوشــی خــود اســتفاده کنیــد. ایــن محصوالت 
ــود  ــای خ ــا و قیمت ه ــاس ظرفیت ه ــر اس ب
رنــج گوناگونــی را تشــکیل می دهنــد کــه 
کاربــر کمــی گیــج می شــود؛ امــا بایــد در نظــر 
بگیریــد کــه دو عامــل مهــم بــرای خریــد یــک 
پاوربانــک قیمــت آن و ظرفیتــی اســت کــه بــر 
ــد. ــه می ده ــه شــما ارائ ــر ب حســب میلی آمپ

توصیــه می شــود کــه همــواره یــک پاوربانــک 
بــا  مقایســه  در  بیشــتری  ظرفیــت  بــا 
ــت  ــا تبل ــری گوشــی هوشــمند ی ــت بات ظرفی
ــه  ــی  ک ــال در صورت ــرای مث ــد؛ ب ــود بخری خ
ظرفیــت باتــری گوشــی هوشــمند شــما 2000 
ــود  ــه می ش ــت، توصی ــاعت اس ــر س میلی آمپ
ــت  ــت کم ظرفی ــا دس ــک ب ــک پاوربان ــه ی ک

2500 میلی آمپــر ســاعت بخریــد.
 برندهای معتبر

ــی  ــوند و یک ــر ش ــد منفج ــا می توانن باتری ه
از عواملــی کــه می توانــد از ایــن موضــوع 
جلوگیــری کنــد، انتخــاب یــک پاوربانــک 
ــن،  ــر ای ــر اســت. عــالوه ب ــد معتب ــک برن از ی
پاوربانکــی را بخریــد کــه در برابــر اتصــال کوتاه 
و افزایــش دمــا مقاومــت داشــته باشــد؛ برای 
ایــن منظــور حتمــا پاوربانــک خــود را از یــک 
ــی از  ــای مختلف ــد. برنده ــر بخری ــد معتب برن
ــود دارد؛ در  ــورمان وج ــول در کش ــن محص ای
ایــن میــان کمپانی هــای شــیائومی، ای دیتــا، 
سامســونگ، ســونی، ریمکــس و رامــوس 
می تواننــد برندهــای معتبــری در ایــن زمینــه 

باشــند.
در زیــر لیســت قیمتــی را مشــاهده می کنیــد 
کــه از بعضــی برندهــای معتبــر در ایــن زمینــه 
ــا  ــان آن ه ــد در می ــده و می توانی ــکیل ش تش
ــا قیمــت مناســب را پیــدا  ظرفیــت دلخــواه ب

کنیــد.
ــت 20000  ــا ظرفی ــیائومی ب ــراه ش ــارژر هم ش

تومــان  96000 میلی آمپــر: 
بــا   PT100 مــدل  ای دیتــا  همــراه  شــارژر 
تومــان  65000 میلی آمپــر:   10000 ظرفیــت 

میلی آمپــر:   ۳2000 سامســونگ  پاوربانــک 
۸0000 تومــان

-02-NDY ــدل ــیائومی م ــراه ش ــارژر هم ش
 51000 میلی آمپــر:   10000 ظرفیــت  بــا   AN

ــان توم
پاوربانــک 10000 میلی آمپــر ســاعتی ورژن 2 

ــان ــیائومی: 95000 توم ش
شــارژر همــراه ای دیتــا مــدل P20000D بــا 
تومــان  115000 میلی آمپــر:   20000 ظرفیــت 

ــت 16000  ــا ظرفی ــائومی ب ــراه ش ــارژر هم ش
تومــان  ۷9000 میلی آمپــر: 

 20 Polymos شــارژر همــراه رومــوس مــدل
ــان ــر: 11۷000 توم ــت 20000 میلی آمپ ــا ظرفی ب
ــا  ــدل UE20001 ب ــزر م ــراه انرجای ــارژر هم ش
ظرفیــت 20000 میلی آمپــر: 1۳9000 تومــان

 Power شــارژر همــراه ریمکــس پــرودا مــدل
Box بــا ظرفیــت ۳0000 میلی آمپــر: 92000 

ــا. زومیــت توم

چه پاوربانکی بخریم؟

،،
پاوربانک ها، یکی از وســایل کاربردی 
بــرای حــل مشــکل شــارژ هســتند. بــا 
ایــن دســتگاه های کوچــک می تــوان 
هــر دســتگاهی را کــه بــه کمک پــورت 

USB شــارژ می شــود، شــارژ کنیــد

ماهــه  چهــار  در  هندوانــه  صــادرات 
نخســت امســال بــا افزایــش و رشــد 
ــبت  ــی نس ــی و ارزش ــر وزن ــبی از نظ نس
بــه همیــن بــازه زمانــی در ســال گذشــته 
مواجــه شــده کــه البتــه بــا سیاســت های 
ــی و صــادرات آب مجــازی در شــرایط  آب

ــرت دارد.  ــی مغای ــی کنون بحران
بــر اســاس آمــار رســمی طــی چهــار 
ــرم  ــال، ۴9۳ کیلوگ ــت امس ــه نخس ماه

ــون و 5۸۴  ــه ارزش ۷۷ میلی ــه ب هندوان
هــزار و 6۷۸ دالر معــادل 251 میلیــارد 
ــه 29  ــان ب ــون و 6 هــزار توم و ۸15 میلی
کشــور مختلــف صــادر شــده کــه از نظــر 
ــی  ــر ارزش ــد و از نظ ــی 29.22 درص وزن
می دهــد؛  نشــان  را  افزایــش   ۳9.۳۷

ــر اســاس  البتــه ایــن میــزان افزایــش ب
ــد  ــورمان ۴۸.66 درص ــی کش ــد پول واح

ــت. ــته اس ــد داش رش
نه تنهــا از نظــر وزنــی و ارزشــی صــادرات 
هندوانــه بــا رشــد جالــب توجهــی نســبت 
ــه  ــده، بلک ــه ش ــته مواج ــال گذش ــه س ب

قیمــت ایــن محصــول از نظــر ارزی و 
ریالــی نیــز نســبت بــه بــازه زمانــی 
ــده  ــر ش ــته گران ت ــال گذش ــر در س مدنظ
اســت؛ چــرا کــه در چهــار ماهــه نخســت 
ــه  ــرم هندوان ــر کیلوگ ــته، ه ــال گذش س
بــه  تومــان   51۷ معــادل  ســنت   1۷

ــه  ــف صــادر می شــد ک کشــورهای مختل
ــاری  ــال ج ــی در س ــازه زمان ــن ب در همی
بــه 19 ســنت معــادل 629 تومــان رســیده 

ــت. اس
ــر  ــه ه ــد ک ــان می ده ــر نش ــن تغیی  ای
کیلوگــرم هندوانــه ایرانــی از نظــر ارزی بــا 
ــا 21.66  ــی ب 11.۷6 درصــد و از نظــر ریال
درصــد رشــد گران تــر بــه مشــتریان ایــن 

محصــول فروختــه شــده اســت.

بحران آب مجازی و افزایش صادرات هندوانه



کوتاه از نصف جهان
رئیس پلیس فتای اصفهان خبر داد:

بازداشت عامل انتشار عکس های 
خصوصی شهروندان اصفهانی 

ــس  ــوی رئی ــرهنگ مرتض س
اســـتان  فتـــای  پلیـــس 
پــی  در  اصفهـــان، گفـــت: 
شــکایت یکــی از شــهروندان 
مبنــی بــر انتشــار تصاویــر 
خانوادگــی وی در شــبکه های 
ــوع  ــی موض ــی، بررس اجتماع

در دســتورکار ایــن پلیــس قــرار گرفــت.
ــی  ــی و تخصص ــات فن ــام اقدام ــا انج ــزود: ب ــوی اف مرتض
کارشناســان ایــن پلیــس در فضــای مجــازی، متهــم کــه از 
ــا هماهنگــی  ــک شــاکی اســت، شناســایی و ب ــوام نزدی اق

مقــام محتــرم قضایــی دســتگیر شــد.
رئیــس پلیــس فتــای اســتان اصفهــان بــه کاربــران فضــاى 
ســایبرى هشــدار داد: از در اختیــار قــرار دادن عکس هــا 
ــوام و  ــی اق ــران، حت ــه دیگ ــود ب ــی خ ــات خصوص و اطالع
دوســتان اجتنــاب کنیــد و آن هــا را در شــبکه های اجتماعــی 

بــه اشــتراک نگذاریــد. پایــگاه خبــری پلیــس

دادستان عمومی و انقالب اصفهان:
 متهمان میهمانی مختلط 

در اصفهان، روانه زندان شدند
دادســتان عمومــی و انقــالب اصفهــان گفــت: متهمــان 
ــدور  ــا ص ــان ب ــط در اصفه ــی مختل ــده میهمان ــی پرون اصل

ــدند. ــدان ش ــه زن ــت روان ــت موق ــرار بازداش ق
حســن رحیمــی  اضافــه کــرد: شناســایی و تعقیــب عامــالن 
اصلــی ایــن تجمــع غیرمجــاز در یکــی از ویالهــای اطــراف 
انقــالب  و  عمومــی  دادســرای  دســتورکار  در  اصفهــان، 
اصفهــان قــرار گرفــت. وی افــزود: در پــی آن، 64 نفــر 
کــه بــه بهانــه برگــزاری جشــن، اقــدام بــه انجــام رقــص و 
پایکوبــی بــه صــورت مختلــط در یکــی از ویالهــای اطــراف 
ــا  ــتگیر و ب ــان، دس ــن زم ــد در کمتری ــرده بودن ــان ک اصفه
صــدور قــرار بازداشــت موقــت روانــه زنــدان شــدند. روابــط 

کل اســتان اصفهــان عمومــی دادگســتری 

مدیر کل پست استان اصفهان:
اصفهان ظرفیت تبدیل شدن به 
پایتخت الکترونیک کشور را دارد

ــار  ــه آم ــان اینک ــا بی ــان ب ــتان اصفه ــت اس ــر کل پس  مدی
ــه  ــان پذیرفت ــتان اصفه ــی در اس ــروش اینترنت ــد و ف خری
نیســت و بایــد آن را افزایــش دهیــم، گفــت: بایــد پایتخــت 
ــم؛  ــتقر کنی ــان مس ــتان اصفه ــور را در اس ــک کش الکترونی

ــم. ــت آن را داری ــرا ظرفی زی
رجالــی بــا اشــاره بــه برگــزاری همایــش تجــارت الکترونیک 
پســت هوشــمند در خدمــت صنعــت گفــت: در ایــن راســتا 
شــرکت پســت اســتان اصفهــان درصــدد اســت کــه حمــل 
و نقــل و توزیــع مویرگــی کاال و گیــت وی پســت را در جهــت 
ــاد  ــث اقتص ــه بح ــری ک ــم رهب ــام معظ ــعار مق ــق ش تحق

مقاومتــی و تولیــد اشــتغال اســت، اجرایــی کنــد.
ــامانه  ــیماک )س ــامانه س ــدازی س ــه راه ان ــاره ب ــا اش وی ب
ــتان  ــرد: اس ــار ک ــور( اظه ــالک کش ــت ام ــه مدیری یکپارچ
ــدازی  ــه کارگاه راه ان ــن اســتانی اســت ک ــان، یازدهمی اصفه
زیرســاخت های  و  طراحــی  کشــور  در  را  ســامانه  ایــن 

نرم افــزاری آن را تهیــه کــرده اســت. ایســنا

رئیس دانشگاه اصفهان خبر داد:
امضای تفاهم نامه توسعه گردشگری 

در دانشگاه اصفهان 
ــگاه  ــن دانش ــگری بی ــعه گردش ــکاری توس ــه هم تفاهم نام
ــا  ــری امض ــور جعف ــگری پروفس ــاد گردش ــان و بنی اصفه
ــه  ــن تفاهم نام ــاره ای ــان درب ــگاه اصفه ــس دانش ــد. رئی ش
ــعه  ــت توس ــا محوری ــکاری ب ــه هم ــن تفاهم نام ــت: ای گف
ــه امضــای هوشــنگ  گردشــگری کشــور به ویــژه اصفهــان ب
ــری  ــور جعف ــان و پروفس ــگاه اصفه ــس دانش ــی رئی طالب
بنیــاد  ایــن  مؤســس  و  بین المللــی  برجســته  اســتاد 

ــید. ــگری رس گردش
هوشــنگ طالبــی افــزود: تربیــت نیــروی انســانی در صنعت 
گردشــگری، حمایــت از طرح هــای مشــترک پژوهشــی 
مشــترک  دوره هــای  برگــزاری  گردشــگری،  زمینــه  در 
بیــن دانشــگاه اصفهــان و دانشــگاه های بین المللــی و 
ــاد  ــه مف ــاد توســعه رشــته گردشــگری از جمل ــت بنی حمای
ایــن تفاهم نامــه همــکاری گردشــگری اســت. باشــگاه 

خبرنــگاران 

 مدیر کل ورزش و جوانان 
استان اصفهان خبر داد:

 افتتاح ساالنه ۵۰ خانه 
ورزش روستایی در اصفهان 

ــان  ــا بی ــان ب ــتان اصفه ــان اس ــر کل ورزش و جوان مدی
در  را  بســیاری  توفیقــات  اصفهــان  اســتان  اینکــه 
ســال های گذشــته در ورزش کشــور داشــته، گفــت: 
ــاح  ــان افتت ــتایی در اصفه ــه ورزش روس ــاالنه ۵۰ خان س

می شــود.
محمــد سلطان حســینی ظهــر دیــروز در مجمــع انتخاباتــی 
بومی محلــی  بازی هــای  و  روســتایی  ورزش  هیئــت 
اســتان اصفهــان اظهــار داشــت: زمانــی کــه در یــک 
انتخابــات تنهــا یــک کاندیــدا داریــم، بــه ایــن معناســت 
کــه دیگــر مدعیــان بــه ایــن نتیجــه رســیده اند ایــن فــرد 
می توانــد بــه بهتریــن نحــو در راســتای توســعه آن رشــته 
تــالش کنــد. هیئــت ورزش روســتایی در ســال حــدود ۵۰ 

ــد. ــاح می کن ــتایی را افتت ــه ورزش روس خان
وی افــزود: زمانــی کــه بــرای افتتــاح بــه بعضــی از 
ــم، شــاهد شــور و نشــاط بســیاری در  روســتاها می روی
ــاید در  ــه ش ــاطی ک ــور و نش ــتیم؛ ش ــردم هس ــان م می
افتتــاح نقــش  جهــان هــم شــاهد آن نبوده ایــم. تســنیم
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ــان  ــه اصفه ــام جمع ــه و ام ــی فقی ــده ول نماین
ــابقات  ــن دوره مس ــه چهلمی ــن اختتامی در آیی
قــرآن کریــم اســتان اصفهــان کــه 2۰ مردادمــاه 
در دانشــگاه صنعتــی اصفهــان برگــزار شــد، 
اظهــار کــرد: مســئله قــرآن، مســئله ای اســت که 
ــم،  ــام می دهی ــه انج ــه آنچ ــتری ب ــه بیش توج
ــرادران اهــل  الزم دارد. یکــی از اشــکاالتی کــه ب
ــن  ــد، همی ــیعیان می گرفتن ــا ش ــه م ــنن ب تس
ــه  ــی ب ــه خوب ــیعیان توج ــه ش ــود ک ــئله ب مس
ادعیــه و اذکار دارنــد، امــا بــه قــرآن توجــه 

ــد.   ــی ندارن چندان
آیــت هللا ســید یوســف طباطبایی نــژاد بــا اشــاره 
ــل تســنن  ــه در ســال های گذشــته اه ــه اینک ب
حافظــان و قاریــان بســیار خوبــی داشــتند، 
زمینــه  ایــن  در  را  مــا کســی  امــا  افــزود: 

ــتیم. نداش

 حضور قاریان بین المللی در مسابقات 
قرآن، مایه مباهات است

عضــو خبــرگان رهبــری ادامــه داد: خوشــبختانه 
امــروزه قاریــان بین المللــی ای داریــم کــه در 
ــا وجــود فــارس بودنشــان، طــوری  مســابقات ب
قــرآن را تــالوت می کننــد کــه داوران عــرب نمــره 
قبولــی بــه آن هــا می دهنــد. حتــی کســانی 
ــرآن تســلط بســیار  ــات ق ــه در جزئی هســتند ک

ــد. ــی دارن خوب
در ســوریه  پاکســتانی  بــرادر  دو  افــزود:  وی 
پیــش مــا آمدنــد کــه قــادر بودنــد تمــام آیاتــی 
را کــه بــا حــرف »الــف« یــا »ب« یــا هــر حــرف 
ــظ  ــی  از حف ــه خوب ــری شــروع می شــد، ب دیگ
بخواننــد؛ مثــال دیگــر اینکــه حــدود ۸ ،۷ ســال 
ــود کــه در ۱۱  قبــل پســر نوجــوان ۱۳ ســاله ای ب
ــه ســجادیه را  ــه و صحیف ــرآن، نهج البالغ ــاه ق م
بــه طــور کامــل حفــظ کــرده بــود. این هــا عشــق 

اســت.

آیــت هللا طباطبایی نــژاد گفــت: قــرآن شــاید تنهــا 
ــق  ــطه خل ــه بی واس ــت ک ــد اس ــوق خداون مخل
ــا  ــد ب ــز نبای ــا هرگ ــن جهــت م ــه همی شــده و ب

ــم.  ــس کنی ــات آن را لم ــو آی ــت بی وض دس
ــا  ــر ی ــه، پیامب ــه کعب ــو ب ــم بی وض ــا می توانی م
هــر مخلــوق دیگــری دســت بزنیــم، امــا اجــازه 
نداریــم کلمــات قــرآن را بی وضــو لمــس کنیــم.
 قرآن، باالترین سند برای اثبات وجود 

خداست 
امــام جمعــه اصفهــان تاکیــد کــرد: قــرآن خــود 
وجــود  بــر  دلیــل  محکم تریــن  و  باالتریــن 
ــل  ــخ دالی ــول تاری ــمندان در ط ــت. دانش خداس
اثبــات وجــود خــدا مطــرح  بــرای  زیــادی 
ــرآن  ــن ق ــل همی ــن دلی ــا باالتری ــد؛ ام کرده ان

ــت. اس
اصفهــان  اســتان  در  فقیــه  ولــی  نماینــده 
تصریــح کــرد: قــرآن زمانــی نــازل شــد کــه هنــر 
نویســندگی اعــراب مایه مباهاتشــان بــود. افتخار 
ــد  ــان مانن ــه معجــزه پیامبرم ــن اســت ک ــا ای م
ــا رحلــت ایشــان از  معجــزات پیامبــران دیگــر ب
بیــن نرفــت؛ عصــای موســی علیه الســالم پــس 
ــیحایی  ــس مس ــرد و نف ــر کار نک ــان دیگ از ایش
عیســی علیه الســالم پــس از ایشــان دیگــر 
وجــود نداشــت؛ ایــن معجــزات تنهــا متعلــق بــه 
همــان پیامبــران بودنــد؛ امــا معجــزه پیامبــر مــا 
در دســت همــه مــردم اســت و نشــان می دهــد 

ــی نیســت. ــی معمول ــرآن، کتاب ــه ق ک
 حضور ۶۰ درصدی بانوان در چهلمین 

آیین مسابقات قرآن
ــر کل اوقــاف و  ــز مدی ــن مراســم نی در ادامــه ای
ــه  ــان اینک ــا بی ــان ب ــه اســتان اصفه ــور خیری ام
۳۳ هــزار و 2۰۰ نفــر در مرحلــه شهرســتانی 

ــم اســتان  ــرآن کری ــن دوره مســابقات ق چهلمی
اصفهــان بــا یکدیگــر بــه رقابــت پرداختنــد گفــت: 
تعــداد ۷44 نفــر بــه مرحلــه اســتانی راه یافتنــد 
کــه 6۰ درصــد از شــرکت کنندگان از خواهــران 

ــد. بودن

صادقــی  رضــا  المســلمین  و  حجت االســالم 
ایــن  برگــزاری  ثــواب  امیدواریــم  گفــت: 
مســابقات بــه روح امــام راحــل، شــهدای دفــاع 
به ویــژه  و  حــرم  مدافــع  شــهدای  مقــدس، 
شــهید محســن حججــی برســد. امــروز مــا 

هرچــه داریــم از برکــت خــون آن هاســت.
افتخــار داریــم کــه در زمــان برگــزاری مســابقات 
و  نمایشــگاه ها  همجــوار،  ســالن های  در  و 
کارگاه هایــی برگــزار شــد و همچنین خوشــحالیم 
کــه جنــاب آقــای معتمــدی در گذشــته توانســت 
ــت  ــه دس ــی را ب ــابقات بین الملل ــه اول مس رتب

آورد.
 پیگیری بیمه ها، مطالبه مربیان قرآن 

از مسئوالن
طباطبایی نــژاد،  آیــت هللا  از  داد:  ادامــه  وی   

امــام  جمعــه اصفهــان، درخواســت داریــم کــه 
ــرا  ــد؛ زی ــی را پیگیــری کنن ــان قرآن بیمــه مربی
ــت.  ــی اس ــان قرآن ــع مربی ــن توق ــن کمتری ای
امیدواریــم همان طــور کــه خادمــان مســاجد از 
ــرآن  ــان ق ــن بیمــه برخــوردار هســتند، مربی ای

ــوند. ــد ش ــم از آن بهره من ه
امــور خیریــه اســتان  اوقــاف و  مدیــر کل 
اصفهــان بــا بیــان اینکــه در ایــن زمــان قــرآن 
امیدواریــم  اســت، گفــت:  مهجــور  بســیار 
ــی  ــای قرآن ــرای برنامه ه ــرای اج ــات ب موقوف
ــای بیشــتری  ــم کاره ــا بتوانی ــد ت ــش یاب افزای

ــم. ــام دهی ــرآن انج ــرای ق ب
 اختتامیه بزرگ ترین رویداد قرآنی 

استان اصفهان
رئیــس اداره امــور قرآنــی اداره کل اوقــاف 
ــن  ــز در ای ــان نی ــتان اصفه ــه اس ــور خیری و ام
آییــن گفــت: ایــن مســابقات بــا حضــور 
نماینــده ولــی فقیــه در اســتان، فوالدگــر و 
ــان در  ــهر اصفه ــردم ش ــدگان م ــالک نماین س
در  خمینی شــهر  مــردم  نماینــده  مجلــس، 
مجلــس، رئیــس دانشــگاه صنعتــی اصفهــان، 
فرمانــدار خمینی شــهر و برخــی از مســئوالن 
اســتانی در دانشــگاه صنعتــی اصفهــان برگــزار 

ــد. ش
یحیــی قاســمی ادامــه داد: همچنیــن پــس از 
دو روز رقابــت ۷44 نفــر شــرکت کننده خواهــر 
ــر  ــر برت ــابقات، نف ــن دوره از مس ــرادر در ای و ب
هــر رشــته مشــخص و بــه نفــرات اول تــا ســوم 
ــق،  ــت تحقی ــی، قرائ ــته های اذان، دعاخوان رش
قرائــت ترتیــل، حفــظ ۵ جــزء، حفــظ ۱۰ جــزء، 
حفــظ 2۰ جــزء و حفــظ کل قــرآن کریــم 

جوایــزی اهــدا شــد.

مدیــر کل میــراث فرهنگــی، صنایع  دســتی و گردشــگری اســتان 
اصفهــان گفــت: هم اکنــون 2۰۸ اقامتــگاه بوم گــردی در ۱۷ 

شهرســتان اســتان در حــال فعالیــت هســتند. 
ــتان  ــفر اس ــات س ــتاد خدم ــت س ــاری در نشس ــدون الهی فری
اصفهــان اظهــار داشــت: اصفهــان بــرای مــوج جدیــد ســفرهای 
تابســتانی در شــهریورماه آمــاده می شــود. تمامــی اقامتگاه هــای 
اســتان بــا ظرفیــت کامــل و همچنیــن تمامــی کمیته هــای 
ــه  ــانی ب ــرای خدمات رس ــی الزم ب ــتان از آمادگ ــفر اس ــتاد س س

ــوردار هســتند. گردشــگران تابســتانی برخ
ــزود:  ــه اســتان اف ــه توســعه گردشــگری در پهن ــا اشــاره ب وی ب
در ۵ مــاه اول ســال ۱۳96 بــا رشــد گردشــگران داخــل اســتانی 
ــد در  ــان می ده ــا نش ــه آماره ــه ای ک ــه  گون ــم؛ ب ــه بوده ای مواج
روزهــای تعطیــل شهرســتان های گردشــگرپذیر اســتان مملــو از 

گردشــگر داخــل اســتانی هســتند کــه ایــن نکتــه وظیفــه همگــی 
مــا را در راســتای تســریع در توســعه زیرســاخت های گردشــگری 

ــازد. ــنگین می س ــتان س ــتان های اس در شهرس
ــت: در  ــتان گف ــردی اس ــای بوم گ ــه اقامتگاه ه ــاره ب ــا اش وی ب
ــدار گردشــگری در شهرســتان های اســتان  راســتای توســعه پای
و حتــی در روســتاها و بهره منــدی فرهنگــی و اقتصــادی مــردم 
محلــی و گردشــگران از خرده فرهنگ هــا، تــالش کرده ایــم از 
ــه ای  ــه  گون ــم؛ ب ــت کنی ــردی حمای ــای بوم گ ــعه اقامتگاه ه توس
بوم گــردی  اقامتگاه هــای  ســال گذشــته کل  چهــار  در  کــه 
اســتان ۵۰ عــدد بــوده؛ ولــی هم اکنــون و در چهــار مــاه نخســت 
ــگاه در ۱۷  ــه 2۰۸ اقامت ــا ب ــن اقامتگاه ه ــداد ای ــال ۱۳96، تع س
شهرســتان اســتان افزایــش یافتــه اســت. روابــط  عمومــی اداره 

 کل میــراث فرهنگــی اســتان اصفهــان

ســعید توکلــی، مدیــر عامــل انتقــال گاز  ایــران، گفــت:  
بــه صــورت  آموزشــی هیئت مدیــره  دوره هــای  برگــزاری 
ــن  ــر ای ــت و اگ ــوردار اس ــتری برخ ــی بیش ــی از کارآی پودمان
دوره هــا بــه صــورت کارگاهــی برگــزار شــود، اثربخش تــر 

ــود. ــد ب خواه
وی بیــان داشــت: در ایــن دوره هــای آموزشــی همــکاران فارغ 
از فضــای کاری ضمــن بهره منــدی از دیــدار و انتقــال تجــارب 
یکدیگــر، از دانــش اســتادان خبــره نیــز بهره منــد می شــوند.

 ســعید توکلــی بــا اشــاره بــه اینکــه آمــوزش اعضــای 
و   اســت  برخــوردار  زیــادی  از حساســیت  هیئت مدیــره  
اعضــا انتظــار دارنــد کــه خروجــی و دســتاورد آن در راســتای 
حــل مشــکالت ســازمانی باشــد  و صرفــا بازآمــوزی و بیــان 
ــیت،  ــار و حساس ــطح انتظ ــن س ــت: ای ــد، گف ــب نباش مطال

انتخــاب اســتادان را کارشناســی تر می کنــد؛ بــه گونــه ای 
کــه اســتادان بایــد الزامــا خــود ســوابق اجرایــی و  شــناختی 
از بخش هــای مختلــف شــرکت ملــی گاز ایــران  داشــته 

ــند. باش
 مدیــر عامــل انتقــال گاز  ایــران بیــان داشــت: در ُبعــد 
ــران   ــی گاز ای ــرکت مل ــوزش ش ــد آم ــا واح ــی، انصاف اجرای
ــن  ــا ضم ــزاری دوره ه ــه برگ ــته ک ــی داش ــای خوب پیگیری ه
توانمندســازی مدیــران، در حــل مشــکالت ســازمانی و تبــادل 

ــد. ــر باش ــز موث ــر نی ــای مدنظ ــه راهکاره ــات و ارائ تجربی
توکلــی در پایــان از برگــزاری کیفــی و مطلــوب ایــن دوره 
آموزشــی بــه میزبانــی شــرکت گاز اســتان اصفهــان در شــهر 
گنبدهــای فیــروزه ای تشــکر و قدردانــی کــرد. روابــط عمومــی 

گاز اســتان اصفهــان شــرکت 

ــه  ــس ســازمان وظیف ــوروزی، رئی ــرام ن ســردار به
ــد از  ــیه بازدی ــی، در حاش ــروی انتظام ــی نی عموم
ــی  ــی انتظام ــی فرمانده ــه عموم ــت وظیف معاون
برنامه هــای  از  یکــی  اصفهــان گفــت:  اســتان 
ــرار  ــتان ها ق ــه اس ــتورکار هم ــه در دس ــازمان ک س

گرفتــه، ترغیــب و تشــویق مشــموالن غایــب بــرای 
ــه اســت. ــام وظیف ــت نظ ــه خدم ــزام ب اع

وی بــا بیــان اینکــه ســازوکارهایی در دســت اقــدام 
اســت کــه دیگــر مشــمول غایبــی نداشــته باشــیم، 
اظهــار داشــت: مشــموالن بایــد از ســوی مســئوالن، 

و  عمومــی  وظیفــه  معاونت هــای  خانواده هــا، 
رســانه ها، به ویــژه صــدا و ســیما بــه خدمــت 

مقــدس ســربازی ترغیــب و تشــویق شــوند.
ــه  ــه اینکــه ماهان ــا اشــاره ب ایــن مقــام مســئول ب
۱۰۰ هــزار درخواســت بــا موضوعــات پزشــکی، 

ــر  ــق دفات ــه خدمــت و ... از طری ــت، اعــزام ب کفال
خدمــات الکتریکــی ثبــت و در حــوزه وظیفــه 
عمومــی بررســی می شــوند، افــزود: بســیاری 
ــر از  ــه زودت ــد ک ــت می کنن ــموالن درخواس از مش
موعــد تعیین شــده بــه خدمــت اعــزام شــوند کــه 
ــن  ــا، ای ــم پادگان ه ــت ک ــل ظرفی ــه دلی ــه ب البت

ــدارد. ــود ن ــا وج ــرای م ــکان ب ام
رئیــس ســازمان وظیفــه عمومــی ناجــا درخصوص 
ارزیابــی خــود از عملکــرد معاونــت وظیفــه عمومی 

ــاس  ــر اس ــت: ب ــتان گف ــی اس ــی انتظام فرمانده
وظیفــه  معاونــت  صورت گرفتــه  ارزیابی هــای 
ــان  ــتان اصفه ــی اس ــی انتظام ــی، فرمانده عموم
ــان، از  ــه مراجع ــات ب ــه خدم ــی، ارائ ــر مکان از نظ
نظــر خوشایندســازی محیطــی و بــه نوعــی تکریــم 
اربــاب رجــوع وضعیــت بســیار مطلوبــی دارد و 
تالش هــای خوبــی بــرای رضایتمنــدی بیشــتر 
ــگاه خبــری  ــت. پای ــه اس ــورت گرفت ــان ص مراجع

پلیــس

مدیر کل میراث  فرهنگی اصفهان اعالم کرد: 

فعالیت ۲۰۸ اقامتگاه بوم گردی در استان اصفهان 
مدیر عامل انتقال گاز ایران: 

دوره های آموزشی کارگاهی اثربخش تر است

رئیس سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی:

رسیدگی به ۱۰۰ هزار درخواست مشموالن نظام وظیفه

مناره چهل دختران 
یکــی از آثــار جالــب دوره ســلجوقی در اصفهــان، منــاره چهــل 
ــی  ــای کوف ــری و کتیبه ه ــات آج ــا تزئین ــه ب ــت ک ــر اس دخت
ــح ُنهوجــی« در  ــاره را »ابوالفت ــن من آراســته شــده اســت. ای

ــا کــرده اســت.  ســال ۵۰۱ هجــری قمــری بن
ایــن منــاره کــه بــه اعتقــاد برخــی مورخــان، پنجمیــن منــاره 
ــع  ــان واق ــان اصفه ــه کلیمی ــت، در منطق ــران اس ــی ای قدیم
شــده اســت. همچنیــن ایــن منــاره در محلــه جویبــاره 

ــرار دارد. ــان ق اصفه
ایــن منــاره رفیــع کــه از آجــر ســاخته شــده، میلــه ای مــدور 
بــه ارتفــاع 24 متــر اســت کــه بــا پایــه جمعــا 29 متــر ارتفــاع 

دارد.
 اولیــن کتیبــه کــه بــه خــط کوفــی اســت، شــامل آیــات 2، ۳ 

و 4 از ســوره طــه اســت. 
ــارات  ــامل عب ــت،  ش ــخ اس ــط نس ــه خ ــه ب ــر ک ــه دیگ کتیب
ــت.  ــده اس ــو ش ــمت هائی از آن مح ــه قس ــت ک ــی اس مذهب
ــخ ۵۰۱  ــت تاری ــی اس ــط کوف ــه خ ــه ب ــمت ک ــومین قس س

هجــری را برخــود دارد. 
ــاره  را  ــن  من ــای ای ــی کتیبه ه بیشــتر پژوهشــگران ارزش اصل
ــاره  ــی من ــن ویژگ ــه ای ــرا ک ــد؛ چ ــخ آن  می دانن ــط نس در خ

ــت. ــرده اس ــرد ک ــران را منحصربه ف ــل دخت چه
علــت نامگــذاری ایــن منــاره بــه »چهــل دختــران« بــه طــور 
کامــل روشــن نیســت؛ امــا می دانیــم کــه ایــن نــام را 
ــران،  ــم، ته ــون ق ــران همچ ــهرهای ای ــر از ش ــی دیگ در بعض
ســمنان، شــاهرود، یــزد، ناییــن و دامغــان در دوره هــای 
مختلــف تاریخــی بــر شــماری از بناهــای آرامگاهــی یــا 

نهاده انــد.  زیارتگاهــی 
ــر  ــکان دیگ ــار م ــت کم چه ــم دس ــان قدی ــن در اصفه همچنی
ــده می شــدند کــه همگــی در گورســتان ها  ــام خوان ــه ایــن ن ب
ــد. همچنیــن روشــن اســت کــه  ــا در نزدیکــی آن هــا بوده ان ی
ایــن نــام، ترکیبــی از عــدد »چهــل« بــه نشــانه تقــدس اســت.
بنابرایــن بعیــد نیســت کــه نــام چهــل دختــران را بــه واســطه 
نزدیکــی ایــن منــاره بــا آرامــگاه یــا بقعــه ای ســتوده بــه همین 
ــاد آرامــگاه  ــه احتمــال زی ــاده باشــند کــه ب ــاره نه ــر من ــام ب ن
یــا زیارتگاهــی زنانــه متعلــق بــه عهــد ســلجوقی بــوده اســت.

M.R.Sharifi@eskimia.ir
محمدرضا شریفیفوالدشهر

ــالمی  ــورای اس ــو ش ــی، عض ــن عباس حس
منتخبــان  نشســت  در  فوالدشــهر  شــهر 
پنجمیــن دوره شــورای اســالمی فوالدشــهر 
مدیریــت  عرصــه  در  اینکــه  بیــان  بــا 
شــهری چیــزی کــه تمامــی مدیــران شــهر 
ــد داشــته باشــند  ــر آن بای اشــراف کامــل ب
ــرد:  ــار ک ــت، اظه ــارکتی اس ــت مش مدیری
ــه  ــهر ب ــروز فوالدش ــت ام ــه داش ــد توج بای
ــرح  ــور مط ــهر در کش ــک کالن ش ــوان ی عن
ــزان  ــه برنامه ری ــه هم ــی ک ــت؛ موضوع اس
بــر آن اتفــاق نظــر دارنــد مســئله مدیریــت 
مشــارکتی در شــهر هایی همچــون فوالدشــهر 

ــت. اس
ــهر  ــهر فوالدش ــالمی ش ــورای اس ــو ش عض
و  مــردم  بــا  ارتبــاط  کــرد:  تصریــح 
خصوصــی  بخش هــای  اعتمادســازی 

نســبت بــه مدیریــت شــهری، کاری اســت 
ــد در دوره پنجــم شــورای اســالمی  ــه بای ک
شــهر فوالدشــهر بــا جدیــت دنبــال و انجــام 
شــود؛ چــرا کــه فاصلــه و اختــالف فاحــش 
شــهرداری  ســاالنه  درآمدهــای  میــان 
و  شــهر  واقعــی  مطالبــات  و  نیازهــا  و 
شــهروندان ضــرورت و لــزوم بهره گیــری 
را  خصوصــی  بخــش  ســرمایه گذاری  از 
ــور  ــه منظ ــهرداری ب ــرده و ش ــدان ک دوچن
تحقــق اهــداف و برنامه هــای خــود ناگزیــر 
ســرمایه گذاری  ســمت  بــه  حرکــت  از 

ــت. اس
ــرای  ــالش ب ــال ت ــن ح ــه داد: در عی وی ادام
تدویــن و معرفــی بســته های ســرمایه گذاری 

ــی  ــی و خدمات ــت عمران ــا وضعی ــب ب مناس
ســرمایه گذاران  شناســایی  شــهرداری، 
ــور  ــهر، حض ــعه فوالدش ــه توس ــد ب عالقه من
و  داخلــی  نمایشــگاه های  در  فعــال 
بین المللــی و برنامه ریــزی بــرای تســهیل 
ــی  ــش خصوص ــرمایه گذاری بخ ــرایط س ش
مســائلی  اصلی تریــن  و  مهم تریــن  از 
اســت کــه بایــد مــورد توجــه قــرار دهیــم تــا 

ــیم. ــت برس ــه موفقی ب
شــهردار فوالدشــهر در ایــن نشســت بــا 
اشــاره بــه اینکــه طبــق طــرح جامــع مقــرر 
شــد شــهر فوالدشــهر ســرریز جمعیــت 
ــر ۵۰۰ هــزار  ــغ ب ــان را کــه بال اســتان اصفه
ــح  ــد، تصری ــای ده ــود ج ــود، در خ ــر ب نف

کــرد: بــا قــرار گرفتــن شــهر فوالدشــهر 
ــواره  ــزرگ هم ــت ب ــن صنع ــی ای در نزدیک
پذیــرای مــردم زیــادی از اقصــی نقــاط 
ــوده و هســت؛ از ایــن رو در ســال  کشــور ب
ــن شــهر  ۱۳۷2 شــهرداری فوالدشــهر در ای

ــد. ــیس ش ــد تاس جدی
در  کــرد:  اضافــه  مــرادی  عبــاس 
ــه  ــد  دو  مولف ــهرهای جدی ــکل گیری ش ش
ــت  ــه می شــود؛ نخســت رعای ــر گرفت در نظ
اصــول شهرســازی همــراه بــا زیرســاخت ها 

و ســپس هویــت فرهنگــی. 
اصــل نخســت امکانــات و اصول شهرســازی 
را شــامل می شــود و در مرحلــه بعــد هویــت 
تشــکیل  در  خاصــی  جایــگاه  فرهنگــی 

شــهرهای جدیــد بــه خــود اختصــاص 
ــی  ــت فرهنگ ــه متاســفانه هوی ــد ک می دهن
کاســتی های  از  جدیــد   شــهرهای  در 

ــتند. ــوردار هس ــی برخ فراوان
وی پــروژه پســاب فوالدشــهر را یکــی از 
ــت  ــع آب دانس ــذار در مناب ــای اثرگ پروژه ه
ــم  ــای مه ــی از پروژه ه ــرد: یک ــان ک و اذع
تصفیــه  پــروژه  فوالدشــهر،  شــهرداری 
پســاب فاضــالب اســت؛ چــرا کــه ایــن 
ــار  ــش از ۵۰۰ هکت ــودن بی ــا دارا ب ــهر ب ش
ــک شــهر ســبز  ــوان ی ــه عن فضــای ســبز ب
ــه  ــا توجــه ب ــن ب ــی می شــود و همچنی تلق
ــه  ــهر و ب ــراف ش ــای اط ــود آالیندگی ه وج
منظــور حفــظ، نگهــداری و توســعه فضــای 
ــهر  ــالب ش ــاب فاض ــتفاده از پس ــبز، اس س
ــرار گرفــت و  ــت کاری شــهرداری ق در اولوی
بــا اعتبــاری بالــغ بــر 6۵۰ میلیــارد ریــال در 

ــید. ــرداری رس ــه بهره ب ــت ب ــاز نخس ف

#اصفهان_گردی
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کوتاه از شهرستان ها
 بررسی مشکالت 

حمل و نقل جاده ای نطنز 
در جلســه ای بــا حضــور 
ــدار  یوســف حســنی فرمان
شهرســتان نطنــز، دکتــر 
صفــاری نماینــده مــردم 
شــورای  مجلــس  در 
اســالمی، مهنــدس امانــی 
و  راهــداری  کل  مدیــر 
حمــل و نقــل جــاده ای اســتان اصفهــان بــه همــراه 
ــداری، مشــکالت حمــل و  ــان در محــل فرمان معاون

نقــل جــاده ای نطنــز بررســی شــد.
ارتباطــی  راه هــای  مشــکالت  جلســه  ایــن  در 
ــی و  ــتایی و آزادراه بررس ــای روس ــتان، راه ه شهرس
تصمیمــات الزم گرفتــه شــد و در پایــان از تعــدادی 
از راه هــای شهرســتان بازدیــد بــه عمــل آمــد. 

نطنــز فرمانــداری 

 تشدید نظارت بر 
باشگاه های ورزشی شهرضا 

ــان  ــس اداره ورزش و جوان ــاری، رئی ــی انص علی نق
ــه  ــع هرگون ــرد: توزی ــار ک ــهرضا، اظه ــتان ش شهرس
مکمــل در باشــگاه های ورزشــی ممنــوع اســت. 
ــه باشــگاه داران اطالع رســانی  ــاره بارهــا ب ــن ب در ای
شــده و در بازرســی های مــوردی و ســرزده هــم 
ــای در  ــوارد مشــاهده شــد، داروه ــه م ــر این گون اگ

ــود. ــع آوری می ش ــه جم ــال عرض ح
انجام شــده  بازرســی های  در  داد:  ادامــه  وی 
در ســال پیــش، دو مــورد عرضــه ایــن داروهــا 
باشــگاه های  بــا مســئوالن  مشــاهده شــد کــه 
عرضه کننــده برخــورد قانونــی صــورت گرفــت. ایمنــا

برگزاری ششمین دوره مسابقات 
رباتیک در نائین 

مســابقات  دوره  ششــمین  برگــزاری  مســئول 
نائیــن  گفــت: رباتیــک از ســه علــم  رباتیــک 
مکانیــک، بــرق الکترونیــک، و برنامه نویســی رایانــه 
تشــکیل شــده کــه هــر ســه ایــن علــوم در ترم هــای 
اول تــا ســوم بــه دانش پژوهــان آمــوزش داده 
می شــود و پــس از آن دانش آمــوزان می تواننــد 
بــا توجــه بــه اســتعدادهای خــود، هــر یــک از ایــن 
 رشــته ها یــا حتــی رشــته رباتیــک را انتخــاب 

کنند.
فاطمــه مفیــدی  افــزود: ششــمین دوره مســابقات 
نائیــن بــا حضــور 2۰ نفــر از  رباتیــک شــهری 
ــپاه  ــینیه س ــان در حس ــوزان و دانش پژوه دانش آم

ــگاران ــد. باشــگاه خبرن ــزار ش ــداران برگ پاس

دیوارکشی سیمانی، تهدیدی جدی 
برای باغ های تیران و کرون 

مدیــر جهــاد کشــاورزی  محســن حاج عابــدی، 
و  دیــوار  گفــت:  کــرون،  و  تیــران  شهرســتان 
حصارکشــی اطــراف باغ هــای شهرســتان تیــران 
و کــرون از ســوی کشــاورزان و ساختمان ســازی 
ــی و کشــاورزی  در اراضــی کشــاورزی، حــوزه باغبان
ایــن شهرســتان را بــا چالــش روبــه رو ســاخته کــه 
تخریــب اراضــی کشــاورزی، تغییــر در اکوسیســتم و 
ــدام  ــن اق ــه آســیب های ای ــات از جمل ــش آف افزای

ــت. اس
وی تصریــح کــرد: تغییــر در بافــت کشــاورزی و 
تبدیــل باغ هــا از یــک مرکــز تولیــد محصــوالت 
ــال،  ــاخت وی ــا س ــی ب ــز تفریح ــه مرک ــاورزی ب کش
تهدیــد جــدی بــرای تولیــد محصــوالت باغــی اســت 
کــه همــکاری مــردم در جلوگیــری از ایــن رونــد بــه 
رشــد تولیــد و حراســت از اراضــی کشــاورزی منجــر 

ایرنــا می شــود. 

شناسایی سارقان طالهای 1۵ میلیاردی 
نجف آباد 

از  نجف آبــاد  شهرســتان  انتظامــی  فرمانــده 
ــرقت  ــه ای س ــد حرف ــک بان ــای ی ــتگیری اعض دس
منــازل و کشــف بیــش از ۱۵ میلیــارد ریــال طــالی 
بــه ســرقت رفتــه از منــازل مــردم در مخفیــگاه ایــن 

ــر داد.  ــارقان خب س
درخصــوص  خدادوســت  محمدرضــا  ســرهنگ 
دســتگیری ســارقان نجف آبــادی اظهــار کــرد: در پــی 
شــکایت یکــی از شــهروندان مبنــی بر وقوع ســرقت 
منــزل وی، مأمــوران پلیــس آگاهــی موضــوع را بــه 

ــد. صــورت ویــژه در دســتورکار خــود قــرار دادن
فعال ســازی  بــا  راســتا  ایــن  در  افــزود:  وی 
ــوس  ــوس و نامحس ــت زنی محس ــای گش اکیپ ه
اقدامــات  و  آلــوده  مناطــق  پوشــش کامــل  و 
ــات  ــام تحقیق ــا انج ــی و ب ــی و تخصص ــژه علم وی
ــا  ــارقان ب ــد س ــخص ش ــه مش ــیع صورت گرفت وس
ــژو 4۰۵ و  ــودروی پ ــتگاه خ ــک دس ــتفاده از ی اس
ــه ســرقت از  ــدام ب ــراد سرشــناس اق شناســایی اف
منــازل و گاوصندوق هــای داخــل منــازل ایــن افــراد 

رکنــا می کردنــد. 

قهرمانی اصفهان در مسابقات 
کبدی نوجوانان کشور

گفــت:  اصفهــان  اســتان  کبــدی  تیــم  مربــی 
بــه  عنــوان قهرمانــی چهارمیــن  تیــم اصفهــان 
 دوره پیکارهــای کبــدی نوجوانــان کشــور دســت 

یافت.
ــزاری  ــس از برگ ــرد: پ ــار ک ــدم اظه ــا کمالی مق رض
 6 در  مناطــق کــه  نوجوانــان  مســابقات کبــدی 
ــه دو  ــر منطق ــود، از ه ــزار می ش ــور برگ ــه کش منطق
ــم  ــه تی ــد ک ــود کردن ــی صع ــه نهای ــه مرحل ــم ب تی
ــه جمــع  ــه 2 ب ــوان ســرگروه منطق ــه  عن ــان ب اصفه

ــارس ــت. ف ــر راه یاف ــم برت ۱2 تی

در نشست مشترک منتخبان دوره پنجم شورای اسالمی شهر فوالدشهر با مدیریت شهری مطرح شد: 

سرمایه گذاری بخش خصوصی، محور توسعه فوالدشهر است

،،
دانشــمندان در طــول تاریــخ دالیــل 
زیــادی بــرای اثبــات وجــود خدا مطرح 
کرده انــد؛ امــا باالتریــن دلیــل همیــن 

قــرآن اســت

مدیر کل اوقاف استان اصفهان در مراسم اختتامیه بزرگ ترین رویداد قرآنی استان اصفهان:

مطالبه جامعه قرآنی از مسئوالن، پیگیری بیمه مربیان قرآن است
به افزایش موقوفات برای اجرای برنامه های قرآنی نیاز داریم
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ورزششهرستانها
 حذف بانوان بسکتبال یزد 

از مسابقات امید های کشور 
بانــوان بســکتبال یــزد بــا 
دو شکســت از صعــود بــه 

مرحلــه بعــد بازماندنــد. 
مســابقات  دوم  مرحلــه  
ــالن  ــور در س ــای کش امید ه
شــرکت  بــا  یــزد  تختــی 
یــزد  اصفهــان،  تیم هــای 
و آذربایجــان غربــی برگــزار شــد. در ایــن مســابقات 
تیــم یــزد بــا دو شکســت مقابــل تیم هــای اصفهــان 
و آذربایجــان غربــی از صعــود بــه دور بعــد بازمانــد. 
تیم هــای اصفهــان و آذربایجــان غربــی توانســتند بــه 

کاایــران مرحلــه بعــد راه یابنــد. آ

تنیس خاکی در کرمان 
قطــار تنیــس خاکــی کرمــان بــرای حرکــت بــر روی ریــل 

ــد.  ــاش می کن ــی ت قهرمان
ــی  ــی، ورزش ــس خاک ــر تنی ــارت بهت ــه عب ــا ب ــس ی تنی
راکتــی اســت کــه بیــن 2 نفــر یــا 2 تیــم 2 نفــره صــورت 
می پذیــرد. ایــن رشــته انفــرادی از جملــه رشــته های 
ــور  ــر در کش ــال های اخی ــی س ــه ط ــت ک ــی اس المپیک
ــد  ــه اســت؛ هرچن ــه رشــدی را در پیــش گرفت ــد رو ب رون
ــته  ــن رش ــیا در ای ــر آس ــای برت ــا قدرت ه ــوز ب ــران هن ای

ــادار دارد. ــه ای معن فاصل
مهم تریــن اتفــاق در تنیــس اســتان کرمــان، موفقیت هــای 
ــه  ــت ک ــف اس ــابقات مختل ــی در مس ــورهای کرمان تنیس
ــی را  ــل قهرمان ــر روی ری ــس ب ــار تنی ــان ســیر قط همچن

ــد. ــان می ده نش
آخریــن مســابقات تیمــی رشــته تنیــس خاکــی، مربــوط 
ــه  ــان ب ــتان کرم ــران اس ــس پس ــره تنی ــم 4 نف ــه تی ب
ــور  ــرای حض ــی ب ــکیبا پورتق ــری ش ــتی و مربیگ سرپرس
در مســابقات قهرمانــی کشــور اســت. باشــگاه خبرنــگاران

ورزشکار لرستانی، قهرمان مسابقات 
آزاد شطرنج بروجن 

علیرضــا روح پــرور، شــطرنج باز لرســتانی، بــه  عنــوان 
برتریــن بازیکــن مســابقات آزاد شــطرنج بروجــن معرفــی 

شــد.
علی حســین نظــری اظهــار کــرد: مســابقات شــطرنج 
قهرمانــی چهارمحــال و بختیــاری بــا هــدف ارتقای ســطح 
رقابت هــا و شــناخت بهتریــن ورزشــکار اســتان بــه 
 صــورت آزاد و بــا حضــور 67 ورزشــکار از 8 اســتان کشــور 
ــرور  ــان علیرضــا روح پ ــه در پای ــزار شــد ک در بروجــن برگ
از لرســتان توانســت بــه  عنــوان نخســت ایــن مســابقات 

ــد. دســت یاب
ــا بیــان اینکــه محمــد دشــتی از بوشــهر و فرزیــن   وی ب
رضایــی از مازنــدران هــم بــه مقام هــای دوم و ســوم ایــن 
ــهراب پور  ــد س ــزود: محم ــد، اف ــت یافتن ــابقات دس مس
ــن  ــگاه ششــم ای ــن در جای ــرار گرفت ــا ق ــم توانســت ب ه
رقابت هــا بــه  عنــوان قهرمــان شــطرنج چهارمحــال و 

ــاری شــناخته شــود. بختی
رئیــس هیئــت شــطرنج چهارمحــال و بختیــاری اضافــه 
ــه  ــده اســتان در مرحل ــوان نماین ــه  عن ــرد: ســهراب پور ب ک
ــی کشــور حضــور  ــی مســابقات شــطرنج قهرمان نیمه نهای

می یابــد. فــارس

 صعود بانوان تیرانداز یزدی 
به فینال مسابقات 

و  تفنــگ  آزاد  مســابقات 
تپانچــه بانــوان بــا عنــوان 
گرامیداشــت شــهدای رسانه 
در محــل ســالن 8۰ خــط 
ــا  مجموعــه ورزشــی آزادی ب
حضــور ۳2۰ ورزشــکار برگــزار 

شــد.
ــن اســاس زهــره صادقــی در رده ســنی بزرگســال   ــر ای ب
بــه مرحلــه پایانــی از ایــن دوره از مســابقات راه یافــت و 
در نهایــت در فینــال رشــته تپانچــه بزرگســال بــا اختــاف 
ــوان چهارمــی ایــن  ــه نفــر ســوم عن ناچیــز ۰.۳ نســبت ب

ــرد. دوره از مســابقات را از آن خــود ک
همچنیــن ســیده زهــرا حســینی در رده جوانــان توانســت 

بــه فینــال مســابقات کشــوری راه یابــد. خبــر فارســی

قهرمانی دوچرخه سوار کرمانی 
رشــته  در  کرمانــی،  دوچرخه ســوار  چهــرزاد،  ســعید 
کریتیریــوم مقــام نخســت رقابت هــای جــام جایــزه 
ــن  ــان ای ــرد و قهرم ــرز را از آن خــود ک ــزرگ اســتان الب ب

شــد.  رقابت هــا  از  دوره 
دوچرخه ســواری  هیئــت  رئیــس  اســامی،  حســین 
رقابت هــای دوچرخه ســواری  اســتان کرمــان، گفــت: 
البــرز، بــا حضــور 56  جــام جایــزه بــزرگ اســتان 
ــرز  ــی الب ــه میزبان ــا 4۰ ب ــنی ۳5 ت ــوار رده س دوچرخه س

ــد. ــزار ش برگ
وی افــزود: در پایــان، ســعید چهــرزاد عنــوان نخســت را از 
آن خــود کــرد و محمــدی از البــرز و اســفندیاری از تهــران 

بــه ترتیــب در جایگاه هــای بعــدی قــرار گرفتنــد. ایرنــا

دعوت تیم ملی کشتی از سه بانوی 
ورزشکار چهارمحال و بختیاری 

ــار  ــاری اظه ــال و بختی ــتی چهارمح ــت کش ــس هیئ رئی
ــه  ــت و عاطف ــه نیک بخ ــتی، فاطم ــیون کش ــرد: فدراس ک
ــاری را  ــال و بختی ــکار چهارمح ــوی ورزش ــی دو بان ریاح
بــرای حضــور در اردوی تیــم ملــی گراپلینــگ دعــوت کــرد.
محمــد مســعودی ادامــه داد: مریــم حســینی از چهارمحال 
ــی  ــم مل ــد تی ــی ارش ــوان مرب ــه  عن ــم ب ــاری ه و بختی
کراپلینــگ بانــوان انتخــاب و بــه ایــن اردو فراخوانده شــد.
ــزود:  ــاری اف ــال و بختی ــتی چهارمح ــت کش ــس هیئ رئی
اردوی تیــم ملــی گراپلینــگ بانــوان از شــنبه 21 مردادمــاه 
در مجموعــه ورزشــی آزادی تهــران آغــاز می شــود و 
ــه  ــک هفت ــدت ی ــه م ــن اردو ب 15 ورزشــکار حاضــر در ای

ــد. مهــر ــال می کنن ــود را دنب ــات خ تمرین

اســتاندار  دشــتکی،  ســلیمانی  قاســم 
ــن  ــه ای ــاری، در پاســخ ب چهارمحــال و بختی
پرســش کــه چــه مخاطراتــی در طــول دولــت 
یازدهــم متوجــه شــخص اســتاندار بــود، 
ــی  ــع مال ــن مناب ــت: اگرچــه شــیوه تامی گف
طــرح راه آهــن اســتان همــه را خســته کــرد، 
امــا ایــن طــرح برگشــت ناپذیر و اجــرای آن 

ــت.  ــی اس حتم
وی بــا بیــان اینکــه خســته شــدن بــه منزلــه 
ناامیــد شــدن نبــود، افــزود: بیــش از 2۰ 
جلســه کارشناســی بــا رئیــس ســازمان 
مدیریــت برنامــه و بودجــه و مســئوالن وزارت 
راه و شهرســازی و دســتگاه های مختلــف 

ــن طــرح انجــام شــد. ــرای اجــرای ای ب
ــه کار  ــات ب ــی از تصمیم ــه وی بعض ــه گفت ب
تامیــن  و شــیوه نامه  کارشناســی قوی تــر 
ــن  ــی از ای ــرا بعض ــت؛ زی ــاز داش ــع نی مناب
ــود. ــاد ب ــیار زی ــار بس ــد اعتب ــا نیازمن طرح ه

ســلیمانی دشــتکی اجــرای طــرح راه آهــن را 
ــتان  ــردم اس ــات م ــا و مطالب ــی از آرزوه یک
طــرح  اجــرای  بــرای  و گفــت:  دانســت 
راه آهــن چهارمحــال و بختیــاری تاش هــای 
اصلی تریــن  راه آهــن  تــا  شــد  بســیاری 

ــرا در زمــان اجــرا و  طــرح اســتان باشــد؛ زی
ــرداری، بیــش از 2 هــزار شــغل ایجــاد  بهره ب

می کنــد.

ــد  ــا تاکی ــاری ب اســتاندار چهارمحــال و بختی
بــر اینکــه راه آهــن اســتان ارتبــاط بیــن ایــن 
و  آزاد جنــوب کشــور  آب هــای  و  اســتان 
ــزود:  ــد، اف ــم می کن ــزی را فراه ــات مرک ف
بــا احــداث راه آهــن صنایــع مــادر ماننــد 
فــوالد، مــواد اولیــه خــود را بــه راحتــی و بــا 
ــدات  ــرده و تولی ــه ک ــت تهی ــن قیم ارزان تری
طریــق  از  صــادرات  بــرای  صنایــع  ایــن 

آب هــای آزاد از ایــن راه آهــن عبــور می کنــد.
بختیــاری گفــت:  و  اســتاندار چهارمحــال 
ــه  ــی ب ــره جنوب ــوری ک ــفر رئیس جمه در س
ــران و  ــور ای ــور دو کش ــای جمه ــران، رؤس ای
ــای  ــا و تفاهم نامه ه ــی، پروتکل ه ــره جنوب ک
ــا  ــی از آن ه ــه یک ــد ک ــا کردن ــکاری امض هم

ــود. ــن ب ــرح راه آه ــه ط ــوط ب مرب
رونــد،  ایــن  از  پــس  تصریــح کــرد:  وی 
بررســی تیم هــای ۳۰ تــا 4۰ نفــره در ســطح 
اســتان آغــاز شــد و طــرح مطالعاتــی و 
بررســی کارشناســی مســیر در حــال انجــام 

ــت. اس
خیلــی  مــا  افــزود:  دشــتکی  ســلیمانی 
دوســت داشــتیم عملیــات اجرایــی ایــن 
ــا  ــود؛ ام ــاز ش ــم آغ ــت یازده ــرح در دول ط
ــم  ــت دوازده ــد در دول ــه ج ــی ب ــد؛ ول نش

پیگیــری  می شــود.
حســاس  طرح هــای  از  دیگــر  یکــی  وی 
 بــرای ایــن اســتان را طــرح انتقــال آب 
بــن - بروجــن دانســت و گفــت: ایــن طــرح 
ــار آن از  ــد و اعتب ــه اجــرا درآم در ســال 91 ب
ــال در  ــارد ری ــه 1۳۰میلی ــال ب ــارد ری 2۰ میلی

ســال 92 رســید.

بــه گفتــه وی در ســفر ســال 9۳ رئیس جمهــوری 
و هیئــت دولــت بــه ایــن اســتان، ایــن طــرح 
ــوان یکــی از طرح هــای مهــم اســتان  ــه عن ب
ــال  ــارد ری ــت ۳ میلی ــد و در نهای ــداد ش قلم
اعتبــار بــه آن در ســال 9۳ اختصــاص یافــت.
وی افــزود: قــرار بــود قســمتی از ایــن طــرح 
ــه بخــش  ــد ک را بخــش خصوصــی اجــرا کن
طــرح  اجــرای  وارد  نتوانســت  خصوصــی 
ــت  ــک حرک ــا ی ــت ب ــه دول ــود و درنتیج ش
انقابــی بــه ایــن طــرح در ســال 95 اعتبــاری 
حــدود یــک هــزار و 95۰ میلیــارد ریالــی 

اختصــاص داد.
بختیــاری گفــت:  و  اســتاندار چهارمحــال 
بخشــی از ایــن طــرح در ســال نخســت 
دولــت دوازدهــم و مجمــوع آن در ســال 
در  می رســد.  بهره بــرداری کامــل  بــه   97

ــم راهســازی  ــای مه ــم طرح ه ــت یازده دول
در اســتان انجــام و ایــن طرح هــا باعــث 

اســتان شــد. زیرســاخت های  توســعه 
ســلیمانی دشــتکی یــادآور شــد: ســخت ترین 
ــاری،  ــال و بختی ــئوالن چهارمح ــرای مس کار ب
اجــرای طرح هــای عمرانــی در ســال 94 
ــا کاهــش بودجــه مواجــه  ــت ب ــود کــه دول ب

شــد.
ــئوالن  ــه مس ــاش هم ــا ت ــه وی ب ــه گفت ب
اســتان بیــش از 9۰ درصــد از 84 طــرح ســفر 
ــت  ــت دول ــوری و هیئ ــتانی رئیس جمه اس
بــه چهارمحــال و بختیــاری اجرایــی شــده و 
ــده  ــی باقی مان ــای ورزش ــدادی از طرح ه تع
ــان  ــا پای ــات ســفر اســتانی ت از محــل مصوب
بهره بــرداری  بــه  آینــده  و ســال  امســال 

ایرنــا می رســد. 

استاندار چهارمحال و بختیاری:

طرح راه آهن چهارمحال و بختیاری 
برگشت ناپذیر است

ــان  ــیج حقوق دان ــازمان بس ــس س ــور، رئی ــن مهدی پ امی
نخبــگان  هم اندیشــی  نشســت  در  کرمــان،  اســتان 
حقوقــی و شــورای عالــی ســازمان بســیج حقوق دانــان 
ــاون  ــنی اژه ای، مع ــلمین محس ــام و المس ــا حجت االس ب
ــه  ــزار شــد، ضمــن ارائ ــران برگ ــه در ته ــه ک ــوه قضائی اول ق
گزارشــی از فعالیت هــای صورت گرفتــه، اهمیــت کار عملــی 
ــیج  ــزرگ بس ــت ب ــادی را از ظرفی ــرد جه ــا رویک ــراه ب هم

دانســت. حقوق دانــان 
وی افــزود: بــا توجــه بــه اهمیــت فضــای مجــازی و 
و  اجتماعــی  آســیب های  ســایبری همایــش کشــوری 
جرائــم فضــای مجــازی در آینــده نزدیــک در کرمــان برگــزار 

می شــود.
مهدی پــور عنــوان کــرد: ســازمان بســیج حقوق دانــان، یکــی 
از قشــرهای تاثیرگــذار در ســطح جامعــه اســت کــه می توانــد 

ــای  ــون پوی ــاس فن ــر اس ــازی ب ــت نظام س ــت تقوی در جه
اســامی و تحکیــم مبانــی عملــی والیــت فقیــه گام بــردارد.

ــوق دان« و  ــک حق وی اجــرای طرح هــای »هــر مســجد، ی
ــاوران عدالــت« را از طرح هــای  طــرح »مشــاوره حقوقــی ی
ــا  ــت ب ــن موفقی ــزود: ای ــمرد و اف ــان برش ــق در کرم موف
همــکاری و مســاعدت دکتــر موحــد رئیــس کل دادگســتری 

ــان ایشــان حاصــل شــده اســت اســتان کرمــان و معاون
ــجد   ــر مس ــرح »ه ــت: ط ــراز داش ــه اب ــور در ادام مهدی پ
ــپاه  ــکاری س ــا هم ــار ب ــن ب ــرای اولی ــوق دان« ب ــک حق ی
ثــارهللا و معاونــت فرهنگــی دادگســتری اســتان کرمــان در 
ــون  ــد. هم اکن ــام ش ــی انج ــورت آزمایش ــه ص ــال 95 ب س
مقدمــات تشــکیل مرحلــه دوم ایــن طــرح بــه صــورت ویــژه 
ــی  ــزی و اجرای در کرمــان و شهرســتان ها در حــال برنامه ری

ــت. باشــگاه خبرنــگاران ــدن اس ش

ــال و  ــرورش چهارمح ــوزش و پ ــی آم ــت بدن ــاون تربی مع
ــابقات در  ــتین روز از مس ــت: در نخس ــار داش ــاری اظه بختی
رشــته وزنه بــرداری دوره متوســطه اول در 2 مــاده یــک 
ــری و  ــوروش پی ــوری، ک ــا منص ــرب علیرض ــرب و دو ض ض
ــاه و  ــتان، کرمانش ــتان های خوزس ــل هللا وردی از اس ابوالفض

ــدند. ــوم ش ــا س ــان اول ت اصفه
ــر در  ــاده 1۰۰ مت ــزود: در رشــته شــنا م ــار قاســم پور اف خدای
ــایان  ــدری و ش ــپهر حی ــی، س ــن صارم ــطه اول اروی متوس
اصفهــان  و  مرکــزی  فــارس،  اســتان های  از  کریمــی 
مقام هــای اول تــا ســوم و مهرشــاد افقــری، جــواد صدوقــی 
ــتان های  ــر از اس ــه 5۰ مت ــته پروان ــی در رش ــن صولت و آری
ــا  ــای اول ت ــتان رتبه ه ــوی و کردس ــان رض ــان، خراس اصفه

ــد. ــت آوردن ــه دس ــوم را ب س

همچنیــن در رشــته کــرال پشــت 1۰۰ متــر نیــز محمــد قائمی، 
حســین ریوفــی و ارســان زارع از خراســان رضــوی، مرکــزی 
و فــارس موفــق بــه کســب مقام هــای اول تــا ســوم شــدند.

ــای  ــز تیم ه ــی نی ــته تیم ــه در رش ــان اینک ــا بی ــم پور ب قاس
ــا ســوم شــدند،  ــران اول ت ــان، خراســان رضــوی و ته اصفه
ــرادی 2۰۰  ــط انف ــنای مختل ــاده ش ــرد: در م ــان ک خاطرنش
متــر نیــز متیــن شــهران، جــواد صدوقــی و آریــن صلواتــی 
از اصفهــان، خراســان رضــوی و کردســتان اول تــا ســوم  

شــدند.
وی تصریــح کــرد: در مقطــع ابتدایــی نیــز در مــاده 1۰۰ متــر 
ــان  ــر دی ــان و امی ــار بکی ــکری، مازی ــین ش آزاد محمدحس
حقیقت خــواه از اســتان های تهــران و خراســان رضــوی 

ــد. تســنیم ــب کردن ــوم را کس ــا س ــای اول ت مقام ه

ــته  ــد پس ــی تولی ــمینار و کارگاه آموزش ــق در س ــدار باف فرمان
 ارگانیــک کــه بــا حضــور مدیــر جهــاد کشــاورزی بافــق 
و جمعــی از کشــاورزان و پســته کاران از 8 شهرســتان در 
ــد  ــدازی تولی ــا راه ان ــت: ب ــد، گف ــزار ش ــتان برگ ــر اس سراس
پســته بــه شــیوه ارگانیــک اتفــاق خوبــی در بخــش کشــاورزی 

شهرســتان رقــم می خــورد.
محمــد زاده رحمانــی بــا بیــان اینکــه ســطح زیــر کشــت پســته 
در شهرســتان بافــق، 2 هــزار و ۳۰۰ هکتــار اســت، اشــاره 
کــرد: تولیــد محصــوالت بــه روش ارگانیــک باعــث ســودآوری 
ــود. ــودی می ش ــز عم ــد نی ــش تولی ــده و افزای ــاورزی ش کش

ــه طــور متوســط یــک هــزار و 2۰۰  ــار ب وی افــزود: از هــر هکت
ــود. ــت می ش ــته برداش ــرم پس کیلوگ

ــتان های  ــق از شهرس ــه باف ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب زاده رحمان
پســته خیز اســتان یــزد بــه شــمار مــی رود، اشــاره کــرد: 

ــش  ــن بخ ــردار در ای ــزار بهره ب ــش از 2 ه ــر بی ــال حاض در ح
ــد. ــت دارن فعالی

فرمانــدار بافــق عمده تریــن باغ هــای پســته شهرســتان را 
ــتا های  ــهر و روس ــه ش ــوار در حوم ــن آباد و گودگ ــه حس منطق
دهســتان سبزدشــت برشــمرد و افــزود: پســته زار های مناطــق 
ــا آب  ــات و باغ هــای حومــه شــهر بافــق ب روســتایی از آب قن

ــوند. ــاری می ش ــاورزی آبی ــاه کش ــه چ 1۳۰ حلق
ــی خاطرنشــان کــرد:  ــه افــت ســطح زیرزمین ــا اشــاره ب وی ب
کشــاورزی نویــن بایــد بــه ســمت تولیــد محصــوالت ارگانیــک 

و افزایــش عمــودی تولیــد پیــش بــرود.
فرمانــدار بافــق بــا بیــان اینکــه امــروز تمــام محصــول آنالیــز 
ــا و  ــتفاده از کود ه ــرای اس ــود را ب ــد خ ــت: بای ــود، گف می ش
محلول هــای آلــی و تولیــد پســته ارگانیــک بــدون اســتفاده از 

ســموم مهیــا کنیــم. خبــر فارســی

ــه  ــاره ب ــا اش ــزد، ب ــدار ی ــاالری، فرمان ــی س مصطف
نقــش بســیار مهــم رســانه ها در ایجــاد تعامــل بیــن 
مــردم و مســئوالن اظهــار داشــت: مــا نیــز عاقه منــد 
ــه  ــخگویی ب ــردم و پاس ــا م ــاط ب ــل و ارتب ــه تعام ب

ــتیم. ــانه ها هس ــق رس ــا از طری آن ه
خــود  ســخنان  از  دیگــری  بخــش  در  ســاالری 
ــزد  ــی ی ــت تاریخ ــی باف ــت جهان ــه ثب ــاره ب ــا اش ب
ــاد  ــازی، ایج ــه فرهنگ س ــد در زمین ــرد: بای ــان ک بی
ــود  ــر و جــذب مشــارکت مــردم در بهب ــات بهت امکان

ــم. ــدم برداری ــی، ق ــت تاریخ ــت باف وضعی
ــرای  ــه ب ــی ک ــه اقدامات ــاره ب ــا اش ــزد ب ــدار ی فرمان
ارتقــای فرمانــداری یــزد در حــال انجــام اســت نیــز، 
ــم  ــه داری ــن زمین ــی در ای ــت: برنامه های ــار داش اظه

کــه هم اکنــون در دســت پیگیــری اســت و در زمــان 
مناســب در ایــن زمینــه اطاع رســانی خواهــد شــد.

وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــا اشــاره به 
آغــاز بــه کار شــوراها از اول شــهریورماه عنــوان کــرد: 
ــت  ــور فعالی ــر کش ــاغ وزی ــاس اب ــر اس ــوراها ب ش

ــرد. ــد ک ــاز خواهن ــان تعیین شــده آغ خــود را در زم
ســاالری دربــاره مصوبــات شــورا نیــز اظهــار داشــت: 
ــروه  ــک کارگ ــن در ی ــش از ای ــورا پی ــات ش مصوب
بــه نــام کارگــروه تطبیــق بررســی می شــد، امــا 
ــه  ــت س ــک هیئ ــه ی ــال 95 ب ــروه در س ــن کارگ ای
شــد کــه  تبدیــل  فرمانــدار  ریاســت  بــه  نفــره 
ــی               ــت بررس ــن هیئ ــورا در ای ــات ش ــک مصوب تک ت

مهــر می شــود. 

استانها

معاون آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری مطرح کرد: 

معرفی نفرات برتر مسابقات دانش آموزان پسر کشور 
فرماندار یزد:

آماده پاسخگویی به مردم هستیم

 اعجاب انگیزترین غارهای 
استان چهارمحال و بختیاری

غار یخی چما 
 غــار یخــی چمــا در مجــاورت روســتای شــیخ علی خــان در 
فاصلــه 25 کیلومتــری چلگــرد از توابــع بخــش مرکــزی شهرســتان 

ــرار دارد. ــاری ق ــال و بختی ــتان چهارمح ــگ اس کوهرن
ــبیه  ــده و ش ــع ش ــا واق ــت چم ــل دش ــا در مقاب ــی چم ــار یخ غ
تنگــه ای بــزرگ و یــک انبــاری پربــرف اســت کــه ارتفــاع برف هــای 
آن تــا 5۰ متــر نیــز می رســد. الیه هــای یخــی ایــن غــار در فصــول 
گــرم و کم بــارش دارای ضخامــت کمــی بــوده و بســیار نــازک 
ــار  ــل غ ــا و داخ ــر روی آن ه ــور ب ــد از عب ــتند و بای ــت هس و سس

ــاب کــرد.  اجتن
ــن غارهــای  ــن و اعجاب انگیزتری ــار یخــی چمــا، یکــی از نادرتری غ
اســتان چهارمحــال و بختیــاری، بــه شــمار مــی رود. قــرار گرفتــن 
در دره هــای عمیــق و انباشــت حجــم برف هــای چندیــن ســاله در 
ــا قندیل هــای یــخ و توده هــای بــرف بــه  ایــن غــار ســبب شــده ت

صــورت همیشــگی و در تمــام فصــول ســال باقــی بماننــد.

عــاوه بــر ایــن غــار یخــی چمــا بــه بزرگ تریــن منبــع آب شــیرین 
ایــران نیــز شــهرت دارد؛ زیــرا از زیــر یخ هــای ایــن غــار، چشــمه ای 
ــگ  ــد کوهرن ــه س ــت ب ــه در نهای ــه ک ــان یافت ــرد جری ــا آب س ب

می ریــزد. 
 نامگــذاری ایــن غــار یخــی بــه »چمــا« )یــا چی مــا(، از گویــش 

بختیــاری عشــایر منطقــه گرفتــه شــده اســت.
از  یکــی  غــار  ایــن  منحصربه فــرد،  ویژگی هــای  وجــود  بــا 
کم نظیرتریــن نقــاط گردشــگری اســتان و حتــی کشــور اســت کــه 

ــت. ــده اس ــناخته مان ــگران ناش ــیاری از گردش ــرای بس ب
ــش  ــه تاب ــره ای، زاوی ــه ای صخ ــتان در تنگ ــرف زمس ــتن ب نشس
ــه تنگــه و آب شــدن برف هــا در تابســتان، باعــث  ــور خورشــید ب ن
ــکیل  ــج تش ــه تدری ــده و ب ــا ش ــن برف ه ــمت پایی ــایش قس فرس
یــک غــار یخــی را در طــول گذشــت صدهــا هــزار ســال رقــم زده 

اســت.
ــح                   ــرای تفری ــی ب ــا محل ــی چم ــار یخ ــرف در غ ــیع ب ــطح وس س
ــده  ــا ش ــه چم ــایری منطق ــان عش ــان و نوجوان ــرگرمی جوان و س
اســت. در ســال های اخیــر مســابقات اســکی تابســتانه کشــور نیــز 

ــت. ســیری در ایــران ــده اس ــزار می ش ــل برگ ــن مح در ای

#دیدنی_ها

کوتاهازاستانها
شهرکرد، میزبان المپیاد ورزشی 

دانشگاه های علوم پزشکی 
ــاد  ــیزدهمین دوره المپی س
ورزشــی دانشــجویان دختــر 
دانشــگاه های علوم پزشــکی 
سراســر کشــور بــا شــرکت 
 5۰۰ و  هــزار   2 حــدود 
دانشــجو و عوامــل اجرایــی 
از 6۰ دانشــگاه در شــهرکرد 

برگــزار می شــود.
ایــن المپیــاد ورزشــی در 1۰ رشــته بســکتبال، والیبــال، 
بدمینتــون، تنیــس روی میــز، دوومیدانــی، تیرانــدازی، 
شــطرنج، شــنا، کاراتــه و فوتســال از 1۰ تــا 17 شــهریور 
ــوزش  ــوز آم امســال در ســالن های شــهدای دانش آم
و پــرورش، مجتمــع رحمتیــه و دانشــگاه آزاد شــهرکرد 

برگــزار خواهــد شــد. خبرگــزاری صداوســیما

افتتاح مجتمع آموزشی خیّرساز 
در زنگی آباد کرمان 

مجتمــع آموزشــی 72 کاســه بــه همــت یــک نیکــوکار 
در زنگی آبــاد کرمــان افتتــاح شــد.

 ایــن مجتمــع را کــه شــامل یــک دبســتان و دو 
دبیرســتان دوره اول و دوم اســت، نیکــوکار کرمانــی بــه 

ــرد. ــا ک ــادی بن ــاءهللا زنگی آب ــام ماش ن
ایــن مجتمــع 72 کاس درس دارد و بــا هزینــه 8 
میلیــارد تومــان در 18 هــزار متــر مربــع زیربنــا ســاخته 

شــده اســت.
در مراســم بهره بــرداری از ایــن مجتمــع کــه بــا حضــور 
ــور  ــی رئیس جمه ــاون پارلمان ــری، مع حســینعلی امی
ــتانی 25۰  ــاخت بیمارس ــه س ــد، تفاهم نام ــزار ش برگ
تختخوابــی نیــز بیــن اســتانداری کرمــان و آقــای 

ــد. ایکنــا ــا ش ــادی امض زنگی آب

 بهره مندی ۲۴ شهر و روستا 
از طرح انتقال آب بن - بروجن 

شــهری  فاضــاب  و  آب  شــرکت  عامــل  مدیــر 
چهارمحــال و بختیــاری گفــت: 24 شــهر و روســتا 
ــتان  ــن اس ــن در ای ــن - بروج ــال آب ب ــرح انتق از ط

می شــوند.  بهره منــد 
ــون بحــران  ــار داشــت: هم اکن ــری اظه قــدرت هللا بیگل
و  چهارمحــال  اســتان  شــرق  شــهر  چهــار  در  آب 

ــت. ــدی اس ــاری ج بختی
وی عنــوان کــرد: هم اکنــون شــهرهای فرخ شــهر، 
بروجــن، سفیددشــت و فرادنبــه بــا کمبــود آب شــرب 
ــال آب  ــروژه انتق ــدن پ ــی ش ــتند. اجرای ــه هس مواج
ــهرها را  ــن ش ــود آب ای ــکل کمب ــن، مش ــن - بروج ب

حــل می کنــد.
شــهری  فاضــاب  و  آب  شــرکت  عامــل  مدیــر 
ــذاری  ــت: لوله گ ــار داش ــاری اظه ــال و بختی چهارمح
قســمتی از ایــن طــرح اجــرا شــده و ایــن طــرح هــر 

چــه زودتــر بایــد بــه بهره بــرداری برســد. ایســنا

تولید کاالهای با کیفیت به 
افزایش صادرات منجر می شود

حمیــد ملک پــور، فرمانــدار  
نخســتین  در  شــهرکرد، 
ــن  ــی نوی ــش بازاریاب همای
بــا رویکــرد صــادرات اظهــار 
بــه  توجــه  بــا  داشــت: 
رقابــت شــدیدی کــه در 
دنیــا در زمینــه مباحــث 
اقتصــادی وجــود دارد، بــه یــک برنامه ریــزی منســجم 
اســت. نیــاز  صــادرات  و  بازاریابــی  راســتای  در 

و  معرفــی  منظــور  بــه  تصریــح کــرد:  ملک پــور 
ــدی در  ــن کاالی تولی ــور و همچنی ــروش کاالی کش ف
چهارمحــال و بختیــاری عنــوان، نــوع بســته بندی، 
ــد در  ــه بای ــم اســت ک ــت و تبلیغــات بســیار مه کیفی
ــن خصــوص مشــاوران مربوطــه و مجــرب جــذب  ای

ــر ــوند. مه ش

 تسهیالت ویژه دانشگاه یزد 
به دانشجویان برتر

علی اکبــر تدیــن، رئیــس مرکــز اســتعدادهای درخشــان 
ــزد  ــگاه ی ــه دانش ــه اینک ــاره ب ــا اش ــزد، ب ــگاه ی دانش
هم اکنــون در ردیــف 2۰۰ دانشــگاه جــوان برتــر جهــان 
ــزد  ــگاه ی ــرایط دانش ــت: ش ــار داش ــه، اظه ــرار گرفت ق

ــیاری دارد. ــای بس ــته تفاوت ه ــا گذش ــروز ب ام
ــگاه  ــه دانش ــژه ای ک ــهیات وی ــه تس ــاره ب ــا اش وی ب
یــزد بــرای دانشــجویان دارای اســتعداد برتــر در نظــر 
ــه  ــزود: امســال، ســومین ســالی اســت ک ــه، اف گرفت
ایــن تســهیات را بــرای دانشــجویان نخبــه قائــل 

می شــویم.
تدیــن بیــان کــرد: در ســال های قبل بــرای دانشــجویان 
ــان  ــزار توم ــغ 5۰۰ ه ــه مبل ــر 1۰۰، ماهان ــه زی دارای رتب
ــه  ــه می شــد ک ــف ارائ ــای مختل تســهیات در قالب ه
ایــن امتیــاز امســال فراگیــری بیشــتری دارد و بــه جز 
دانشــجویان دارای رتبــه زیــر 1۰۰، شــامل دانشــجویان 

موفــق دیگــری نیــز می شــود. خبــر فارســی

۱۵ مصدوم در سه حادثه رانندگی 
بــه  صادق آبــاد  محــور  در  رانندگــی  حادثــه  ســه 
یاســه چاه در شهرســتان ســامان، 15 مصــدوم بــر 

جــای گذاشــت.
در حادثــه اول بــر اثــر واژگونــی خــودروی پــژو، 5 نفــر 
مصــدوم شــدند کــه کارشناســان اورژانــس 115 آن هــا 
ــل  ــان منتق ــران در اســتان اصفه ــه بیمارســتان تی را ب

کردنــد.
در حادثــه دوم، در اثــر تصــادف دو دســتگاه پرایــد، 5 
نفــر زخمــی شــدند کــه ۳ نفــر از آن هــا بــا خــودروی 
شــخصی و 2 نفــر دیگــر بــا آمبوالنــس اورژانــس بــه 

بیمارســتان تیــران منتقــل شــدند.
ــا  ــد ب ــودروی پرای ــورد خ ــز برخ ــوم نی ــه س در حادث
پیــکان، 5 مصــدوم بــر جــای گذاشــت کــه مصدومــان 
بــه بیمارســتان آیــت هللا کاشــانی)ره( شــهرکرد منتقــل 
فوریت هــای  و  حــوادث  مدیریــت  مرکــز  شــدند. 

بختیــاری و  پزشــکی چهارمحــال 

ــداد  ــه ام ــی کمیت ــتغال و خودکفای ــاون اش مع
امــام خمینــی اســتان یــزد گفــت: 5۰ میلیــارد 
ــای  ــتغال زایی در زمینه ه ــهیات اش ــال تس ری
خودکفایــی،  توان افزایــی،  کارانگیــزی، 
ــواده  ــه ۳56 خان ــی ب ــی و وام تکمیل کارآفرین
ــا  ــی اعط ــدان متقاض ــت و نیازمن ــت حمای تح

ــت.  ــده اس ش
امیــر زین العابدیــن قمــی بــا تاکیــد بــر اجــرای 
فرصت هــای  و  خوداشــتغالی  طرح هــای 
ــد  ــرای خانواده هــای نیازمن شــغلی مناســب ب
ــهیات  ــال تس ــارد ری ــت: 5۰ میلی ــار داش اظه
کارانگیــزی،  زمینه هــای  در  اشــتغال زایی 
وام  و  خودکفایــی، کارآفرینــی  توان افزایــی، 

تکمیلــی بــه ۳56 خانــواده تحــت حمایــت 
منابــع  محــل  از  متقاضــی  نیازمنــدان  و 
قرض الحســنه بانکــی و امــدادی در ســه ماهــه 

ــت. ــده اس ــت ش ــال 96 پرداخ ــت س نخس
ــداد  ــه ام ــی کمیت ــتغال و خودکفای ــاون اش مع
امــام خمینــی اســتان یــزد افــزود: برنامه هــای 
ــد  ــی، تولی ــاد مقاومت ــال اقتص ــژه ای در س وی
و اشــتغال بــرای اشــتغال زایی مددجویــان 
ــداد  ــه ام ــتورکار کمیت ــت در دس ــت حمای تح
ــه  ــات الزم ب قــرار دارد کــه فراهــم کــردن امکان
ــتقال  ــی، اس ــازی، خوداتکای ــور توانمندس منظ
اقتصــادی افــراد و خانواده هــای نیازمنــد از 
طریــق استعدادســنجی، مهارت آمــوزی، ایجــاد 

و  فنی وحرفــه ای  آموزش هــای  اشــتغال، 
اعطــاء وام از جملــه ایــن برنامه هاســت.

وی بــا بیــان اینکــه توانمندســازی و شــکوفایی 
اســتعدادها و تامیــن خوداتکایــی نیازمنــدان و 
محرومــان از مهم تریــن اهــداف ایــن نهــاد 
ــا  ــت ب ــان تحــت حمای اســت، گفــت: مددجوی
ــن  ــت تســهیات اشــتغال زایی و همچنی دریاف
فراگیــری آموزش هــای الزم در ایــن زمینــه بــه 
اســتقال اقتصــادی و خودکفایــی می رســند و 
بــه تدریــج از چرخــه حمایتــی ایــن نهــاد خارج 

می شــوند.
ــه 72 وام  ــان اینک ــا بی ــی ب ــن قم زین العابدی
اعطایــی از محــل اعتبــارات امــدادی، 166 مــورد 

16مــورد  و  بانکــی  قرض الحســنه  محــل  از 
هــم بــه عنــوان تســهیات تلفیقــی و صنــدوق 
ــوده، تصریــح کــرد: طرح هــای  توســعه ملــی ب
ایجادشــده در بخــش کشــاورزی 72 مــورد، 
دامپــروری 1۰5 مــورد، صنایــع دســتی 27 
مــورد، فعالیت هــای صنعتــی و معدنــی 49 

ــت. ــوده اس ــورد ب ــات 1۰۳ م ــورد و خدم م
ــزد در  ــتان ی ــداد اس ــه ام ــه داد: کمیت وی ادام
ســال گذشــته 261 میلیــارد و 719 میلیــون 
ریــال تســهیات اشــتغال زایی را بــا بیــش 
 94 ســال  بــه  نســبت  رشــد  درصــد   11 از 
توان افزایــی،  کارانگیــزی،  زمینه هــای  در 
خودکفایــی، کارآفرینــی و وام تکمیلــی بــه 
ــت و  ــت حمای ــواده تح ــزار و 818 خان ــک ه ی
نیازمنــدان متقاضــی اعطــا کــرده اســت. روابــط 

یــزد خمینــی  امــام  امــداد  کمیتــه  عمومــی 

معاون کمیته امداد استان یزد خبر داد: 

اختصاص ۵۰ میلیارد ریال تسهیالت اشتغال زایی به مددجویان یزدی

،،
 اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری بــا 
بیــان اینکه اجرای طرح ملــی راه آهن 
استان برگشــت ناپذیر است، گفت: 
ایــن طــرح در دولــت دوازدهــم نیــز بــه 

صــورت جــدی پیگیــری می شــود

تولید پسته ارگانیک در بافق  برگزاری همایش آسیب های اجتماعی در کرمان 



کارشــناس آزمایشــگاه کنتــرل کیفــی غــذا و دارو بــه 
تعریــف شــیر اشــاره کــرد و اظهــار داشــت: شــیر، محصولی 
ــد روز  ــیرده، چن ــاده ش ــتانی گاو م ــدد پس ــه از غ ــت ک اس
پــس از زایمــان خــارج می شــود؛ مشــروط بــر اینکــه آن گاو 
ســالم باشــد، تغذیــه آن مناســب باشــد، چیــزی بــه شــیر 
اضافــه یــا کــم نشــده باشــد و حــاوی آغــوز یــا کلســتروم 

نباشــد.
مــواد  برخــی  ســودجو،  افــراد  بعضــی  افــزود:  وی 
ــیرین و... را  ــوش ش ــا ج ــیژنه ی ــش، آب اکس میکروب ک
ــم  ــی شــیر را ک ــار میکروب ــا ب ــد ت ــه می کنن ــه شــیر اضاف ب
ــد. ــک کنن ــت نزدی ــاخص های دریاف ــه ش ــان را ب و شیرش

ــر  ــی کمت ــای صنعت ــه دامداری ه ــان اینک ــا بی ــی ب یعقوب
ــای  ــا و دالل ه ــیرجمع کن ه ــتر ش ــد و بیش ــب می کنن تقل
شــیر ایــن تقلب هــا را انجــام می دهنــد، اظهــار کــرد: 

بیشــتر شــیرهایی را کــه مســئوالن برمی گرداننــد، دالالن بــا 
قیمــت کــم می خرنــد و بــا اضافــه کــردن جــوش شــیرین 
و... بــار میکروبــی آن را بــه طــور مصنوعــی کــم می کننــد و 

ــند. ــتر می فروش ــای بیش ــا قیمت ه آن را ب
وی افــزود: در حــال حاضــر روش هــای زیــادی بــرای 
ــی  ــر کس ــا اگ ــود دارد؛ مث ــا وج ــدن تقلب ه ــخص ش مش
بــه شــیر جــوش شــیرین اضافــه کنــد، بــا تســت جــوش 
ــات ســوء اســتفاده  ــر از ترکیب ــوان متوجــه شــد و اگ می ت

ــود. ــیر می ش ــاد ش ــه انجم ــش نقط ــث افزای ــد، باع کنن
 البتــه شناســایی بعضــی از تقلب هــا دشــوار اســت؛ چــون 
در حــال حاضــر تقلب هــا دوچنــدان شــده و گاهــی بیشــتر 
صــورت می گیــرد؛ بــه طــوری کــه گاهــی حتــی بــا تســت 
ــخیص  ــیرین را تش ــوش ش ــود ج ــود وج ــوش نمی ش ج
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ــید و  ــی باش ــکان مهم ــه در م ــده ک ــش آم ــان پی ــا برایت حتم
ــه  ــی ک ــبب غذای ــه س ــا ب ــخ عموم ــد. نف ــخ کنی ــاس نف احس
ــن  ــایی ای ــا شناس ــس ب ــد. پ ــدا می کن ــروز پی ــد، ب می خوری

ــد. ــری کنی ــروز آن جلوگی ــد از ب ــا می توانی غذاه
۱- نوشــیدنی های گازدار: پــس از کنــار گذاشــتن ســودا و 
ــوان  ــه عن ــد از آب گازدار ب ســایر نوشــیدنی های گازدار می توانی
یــک جایگزیــن مناســب اســتفاده کنیــد. بــا تمــام ایــن 
اوصــاف، کنــار گذاشــتن نوشــیدنی های گازدار نقــش بســزایی 

ــده دارد. ــیوع گاز مع ــخ و ش ــری از نف در جلوگی
۲- نمــک: غذاهــای پرنمــک باعــث افزایــش گاز معــده 
می شــوند؛ امــا در عیــن حــال شــما را بــه خــوردن آب بیشــتری 
ــرای  ــبی ب ــن مناس ــی جایگزی ــای نمک ــد. چیپس ه وامی دارن
ــن  ــد در بهتری غذاهــای پرنمــک هســتند؛ امــا اگــر می خواهی
فــرم خــود باشــید، از غذاهایــی بــا نمــک کمتــر اســتفاده کنیــد.

وزن  بــه کاهــش  انــواع کلــم  انــواع کلــم: مصــرف   -۳
ــد،  ــا اگــر از گاز معــده بیزاری ــد. ام طوالنی مــدت کمــک می کن
ــودداری  ــچ خ ــبز و کلم پی ــم س ــی، کل ــم بروکل ــرف کل از مص
کنیــد. ایــن ســبزیجات حــاوی قنــد رافینــوز هســتند کــه بــه 
عنــوان یکــی از عوامــل شــیوع نفــخ معــده شــناخته می شــود.

۴- آدامــس: جویــدن آدامــس بــه نظــر بی ضــرر اســت؛ امــا 
باعــث تــورم شــکم می شــود. دلیلــش مشــخص اســت؛ چــون 
جویــدن آدامــس باعــث ورود هــوای زیــادی بــه داخــل معــده 

می شــود.
۵- نوشــیدنی های ترکیبــی شــیرین: بــا اینکــه نوشــیدنی های 
ــند،  ــر می رس ــه نظ ــرر ب ــوال بی ض ــد ک ــیرین مانن ــی ش ترکیب
ایجــاد  مشــکاتی  آن هــا  در  موجــود  اضافــی  قنــد  امــا 
ــخ               ــن نوشــیدنی ها باعــث نف ــوز موجــود در ای ــد. فروکت می کن

دکتــر می شــود.الو 

 چند آرام بخش طبیعی 
برای درد و اسپاسم عضالت

و  باشــد  دردنــاک  می توانــد  اسپاســم عضانــی 
حتــی بیمــاران مبتــا بــه ام اس و دیســتروفی 

می کننــد.  تجربــه  را  آن  نیــز  عضانــی 
اگرچــه اســتراحت، کشــش های مایــم، ماســاژ 
عضلــه و صبــر می توانــد درد ناشــی از اسپاســم 
عضانــی را تــا حــدی کاهــش دهــد، بــا ایــن حــال 
۷ تســکین دهنده طبیعــی عضــات نیــز وجــود دارد 

ــند: ــده باش ــر شناخته ش ــاید کمت ــه ش ک
 چای بابونه

بابونــه، یــک گیــاه باســتانی اســت کــه بــرای درمــان 
انــواع بیماری هــا از جملــه اسپاســم عضلــه اســتفاده 
ــد اســت  ــوع فاونوئی ــه شــامل ۳۶ ن می شــود. بابون
ــد  ــما می توانی ــد. ش ــی دارن ــت ضدالتهاب ــه خاصی ک
روی  عضانــی،  درد  هنــگام  را  بابونــه  اســانس 
از درد اسپاســم رهــا  ماهیچه هــا قــرار دهیــد و 

شــوید. چــای بابونــه همچنیــن می توانــد منجــر بــه 
تســکین عضــات شــکم شــود. 

 آب گیالس
درد  و  التهــاب  بــا  مبــارزه  بــرای  آب گیــاس   
دونده هــای  در  به ویــژه  اســت؛  مفیــد  عضانــی 
ــت  ــه خاصی ــد ک ــان می ده ــات نش ــن. مطالع مارات
ــه  ــی ب ــور طبیع ــه ط ــوه ب ــن می ــیدانی ای آنتی اکس

می کنــد.  کمــک  ماهیچه هــا  آرامــش 
 فلفل

کپسایســین، مــاده ای کــه در فلفــل یافــت می شــود، 
ــانی  ــژه در کس ــا به وی ــی ماهیچه ه ــش طبیع آرام بخ
اســت کــه از فیبرومیالژیــا و آرتریــت روماتوئیــد رنــج 

می برنــد. 
 ویتامین دی

اسپاســم های  و  عضانــی  درد  بــه  مبتــا  افــراد 
رنــج  دی  ویتامیــن  کمبــود  از  اغلــب  منظــم، 
ــا  ــا و مکمل ه ــن در قرص ه ــن ویتامی ــد. ای می برن
وجــود دارد؛ ولــی شــما می توانیــد آن را از راه خــوردن 

تخم مــرغ، ماهــی، شــیر غنی شــده و قــارچ بــه 
بدنتــان وارد کنیــد. نــور خورشــید راه طبیعــی دیگــر 
بــرای دریافــت مقادیــر کافــی ویتامیــن دی اســت. 

 منیزیم
ــت؛  ــی اس ــه حیات ــرای تغذی ــی ب ــاده معدن ــن م  ای
بهبــود  را  عصبــی  و  عضانــی  عملکــرد  زیــرا 
می بخشــد. کمبــود منیزیــم اگرچــه نــادر اســت امــا 
ــت.  ــی اس ــامل درد عضان ــه آن ش ــانه های اولی نش
ایــن مــاده معدنــی در مــواد غذایــی از جملــه مــوز، 
بــادام و حبوبــات و برنــج قهــوه ای یافــت می شــود. 

 استراحت کافی
 شــاید بهتریــن و طبیعی تریــن راه بــرای از بیــن 
بــردن درد عضــات، اســتراحت باشــد. اطمینــان 
ــی  ــدازه کاف ــه ان ــما ب ــواب ش ــه خ ــد ک ــل کنی حاص
می نوشــید.  کافــی  قــدر  بــه  مایعــات  و  اســت 
نیــز  گــرم  و  ســرد  کمپرس هــای  از  اســتفاده 
ــک  ــات کم ــوری درد عض ــکین ف ــه تس ــد ب می توان

آوای ســامت کنــد.  

افــرادی کــه می خواهنــد ورزش را بــا هــدف 
ــه طــور  کاهــش اســترس انجــام دهنــد، بایــد ب
منظــم و در زمان هــای خــاص ورزش کننــد؛ 
ــر  هــر چقــدر نظــم در ورزش رعایــت شــود، تاثی
اضطــراب  و  اســترس  کاهــش  در  بیشــتری 

ــت.  ــد داش خواه
پزشــکی  متخصــص  برقــی،  ســیف  توحیــد 
ــه ورزش  ــرادی ک ــه اف ــان اینک ــا بی ــی، ب ورزش
می کننــد از ســامت اجتماعــی مطلوبــی برخوردار 
هســتند، اظهــار کــرد: مطالعــات نشــان می دهــد 
ورزش هــای هــوازی کــه بــرای کاهــش اســترس 
توصیــه شــده، منجــر بــه افزایــش هورمون هــای 
داخــل خــون می شــود کــه تســکین بخش بــوده 
و می توانــد مدت هــا فــرد را از اســترس های 

ــد. ــی دور کن روان
وی ادامــه داد: افــرادی کــه می خواهنــد ورزش را 
بــا هــدف کاهــش اســترس انجــام دهنــد، بایــد 
ــاص ورزش  ــای خ ــم و در زمان ه ــور منظ ــه ط ب
کننــد و هــر چقــدر نظــم در ورزش رعایــت شــود، 
تاثیــر بیشــتری در کاهــش اســترس و اضطــراب 

خواهــد داشــت.
ســیف برقی بــا بیــان اینکــه بــرای پایــداری 
ــت  ــو محافط ــه از زان ــا ک ــر رباط ه ــاوه ب ــو، ع زان
ــد،  ــی دارن ــن نقش ــز چنی ــات نی ــد، عض می کنن
ــوع  ــزود: هــر چقــدر تمرین هــای ورزشــی از ن اف
ــراف  ــات اط ــد عض ــتقامتی، بتوان ــی و اس قدرت
ــش  ــو را کاه ــای زان ــد، درده ــت کن ــو را تقوی  زان

می دهد.

ایــن عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه تهــران 
ــو  ــرل زان ــم در کنت ــیار مه ــات بس ــی از عض یک
ــن  ــت: ای ــت و گف ــوی ران دانس ــات جل را عض
عضــات از ناحیــه لگــن شــروع شــده و تــا بــاالی 
ســاق ادامــه می یابــد. بــا تمرینــات مقاومتــی یــا 
ــوان  ــات، می ت ــه عض ــی در ناحی ــت انقباض حال
بــه حمایــت و تقویــت بیشــتر زانوهــا کمــک کــرد.

ایــن متخصــص پزشــکی ورزشــی در ادامــه 
تاکیــد کــرد: افــرادی کــه آرتــروز یــا پــای پرانتزی 
ــرک  ــی را ت ــت و تحــرک بدن ــد فعالی ــد نبای دارن
ــم  ــت و حج ــدت فعالی ــدت و م ــا ش ــد؛ ام کنن
ایــن فعالیــت بایــد در حــدی باشــد کــه فــرد بــه 
ــتانه درد  ــه آس ــه ب ــی ک ــد. زمان ــتانه درد نرس آس

ــز ورزش اســت. ــا خــط قرم برســند، اینج

 ضرورت تقویت عضالت چهارسر زانو 
با وزنه

وی ادامــه داد: بیمــار می توانــد پیــاده روی را ادامــه 
ــار ســر  دهــد؛ ضمــن اینکــه تقویــت عضــات چه
زانــو بــا وزنــه بســیار مهــم اســت و بــه کاهــش درد 

ــد. ــروز کمــک می کن و کنتــرل آرت
ســیف برقی تصریــح کــرد: بــرای تقویــت عضــات 
جلــوی، خلفــی و طرفــی گــردن، تمرینــات شــایعی 
ــاران داده  ــه بیم ــتا ب ــا ایس ــک ی ــوع ایزومتری از ن
می شــود؛ امــا در کلینیک هــای درمانــی بــرای 
آرتــروز گــردن، برنامــه پنــج جلســه ای از نــوع 
ورزش هــای خفیــف تجویــز می شــود تــا بیمــار بــه 

وضعیــت مناســب برســد.
ایــن متخصــص پزشــکی ورزشــی درخصــوص 
ــان کــرد: ممکــن  ــز بی ســونای خشــک و بخــار نی
اســت فــرد در زمــان حضــور در ســونای خشــک تــا 

یــک کیلــو وزن خــود را از دســت بدهــد؛ امــا وزن از 
دســت رفتــه، نشــان از کاهــش چربــی نیســت؛ اما 
آب از دســت رفتــه، آب بــدن اســت کــه بــا مصــرف 
مایعــات دوبــاره جایگزیــن خواهــد شــد. ایــن بــاور 
ــه در ســونای خشــک و بخــار  نادرســتی اســت ک
امــکان کاهــش چربــی وجــود دارد؛ ضمــن اینکــه 
در ســونا فقــط حــرکات و تمریــن ورزشــی کششــی 
خفیــف توصیــه می شــود.این عضــو هیئــت علمــی 
دانشــگاه تهــران در پایــان بــه افــراد بــاالی ۴0 
ســال نیــز توصیــه کــرد: پــس از ۴0ســالگی و بــرای 
جلوگیــری از تحلیــل عضــات عاوه بــر ورزش های 
هــوازی، جهــت تقویت عضــات فوقانــی و تحتانی، 
کوچــک و بــزرگ ماننــد ســینه و بــازو و افزایــش 
حجــم و تــوان عضــات بایــد در هفتــه دو تــا ســه 
ــار از وزنــه  ــا ۱۲ ب ــا تکــرار ۱0 ت ــار، در ســه ســت ب ب

اســتفاده کــرد. باشــگاه خبرنــگاران

#طب_سنتی
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راه های جلوگیری از تحلیل عضالت را بشناسید 

تازههایپزشکی

وجود کلسیم در عروق خونی 
نشانه حمله قلبی 

نتایــج تحقیــق محققــان دانشــگاه تگــزاس نشــان 
می دهــد بیمــاران فاقــد تشــکیل کلســیم در شــریان های 
عــروق کرونــر، بــدون در نظــر گرفتــن ســایر فاکتورهــای 
ــزان  ــا می ــاال ی ــون ب ــار خ ــت، فش ــر دیاب ــر نظی پرخط
کلســترول بــد، کمتــر در معــرض ریســک بــاالی حملــه 

ــده هســتند. ــا ســکته در آین ــی ی قلب
ایــن افــراد در طــول دهــه بعــد کمتــر از ۳ درصــد احتمال 
ابتــا بــه مشــکل قلبی عروقــی دارنــد؛ اگرچــه بســیاری 
از افــراد دارای فاکتورهــای پرخطــر کمتــر از ۷.۵ درصــد 

در معــرض ایــن ریســک قــرار دارنــد.
تحقیــق،  تیــم  سرپرســت  جوشــی،  پــاراگ  دکتــر 
در ایــن بــاره می گویــد: »در صــورت نبــود کلســیم 
در عــروق کرونــر، نــرخ بــروز حملــه قلبــی بســیار 
می دهــد  نشــان  مــا  یافته هــای  اســت.  پاییــن 
ــی خــود  ــای خون ــدون ایجــاد کلســیم در رگ ه ــراد ب اف
ــه موجــب  ــر ک ــاک دیگ ــا وجــود عوامــل خطرن ــد ب  نبای
اســتاتین ها  از  می شــوند،  کرونــری  بیماری هــای 

اســتفاده کننــد.«
کلســیم در شــریان های قلــب بعــد از پــاک جمــع 
شــده و بــه مــرور زمــان آهکــی و ســفت می شــود. مهــر

چاقی روند بهبود جراحی قلب را 
کند می کند

ــاق  ــراد چ ــد اف ــان می ده ــد نش ــه جدی ــج مطالع  نتای
قــرار گرفته انــد،  قلــب  کــه تحــت عمــل جراحــی 
ــوده و  ــی ب ــای درمان ــت مراقبت ه ــتری تح ــان بیش زم
مدت زمــان بهبودی شــان در مقایســه بــا افــراد الغــر 

طوالنی تــر خواهــد بــود. 
محققــان داده هــای حــدود ۵۴00 بیمــار را کــه بیــن 
ــرار  ــی ق ــل جراح ــت عم ــا ۲0۱۳ تح ــال های ۲00۶ ت س
گرفتــه بودنــد، بررســی کردنــد. از بیــن ایــن تعــداد افــراد 

ــد. ــاق بودن ــان چ ۳۶ درصدش
مطالعــه نشــان داد پــس از عمــل جراحــی قلــب، 
ــه  ــاز بیشــتری ب ــران نی ــر دیگ ــار براب ــاران چــاق چه بیم
بــودن در ICU داشــتند؛ ســه برابــر بیشــتر نیــاز بــه تهویــه 
 ICU ــاره در ــر بیشــتر دوب مکانیکــی داشــتند و ســه براب

ــدند. ــتری ش بس
بیمــاران چــاق همچنیــن دارای مدت زمــان بیشــتر 
ــال  ــه احتم ــد و ب ــتان بودن ــدن در بیمارس ــتری ش بس
بیشــتر بــا پرســتار خانگــی از بیمارســتان ترخیــص 

. ند می شــد
دکتــر برانــدون رزوال، سرپرســت تیــم تحقیــق، در ایــن 
ــت  ــد اس ــه رش ــی رو ب ــی معضل ــد: »چاق ــاره می گوی ب
کــه در حــد اپیدمــی رســیده اســت. مــا در ایــن مطالعــه 
مشــاهده کردیــم کــه هــر چقــدر بیمــاران چاق تــر باشــند 
منابــع بیمارســتانی مــورد نیــاز بــرای آن هــا پــس از عمل 

جراحــی قلــب هــم افزایــش خواهــد یافــت.«
وی در ادامــه تاکیــد می کنــد کــه چاقــی ممکــن اســت 
ــکل  ــب را مش ــی قل ــل جراح ــس از عم ــود پ ــد بهب رون

ســازد. شــهر خبــر

تغذیه

فواید بی نظیر خرما 
خرمــا، میــوه درخــت خرمــا بــوده کــه در مناطــق آب و 
ــد  ــرف آن دارای فوای ــد و مص ــک می روی ــی خش هوای

ــدن اســت. ــرای ســامتی ب ــه ای بی شــماری ب تغذی
 قند خون را افزایش نمی دهد

ــاب  ــا اجتن ــراد از خــوردن خرم ــه اف ــی ک ــی از دالیل یک
می کننــد ایــن اســت کــه تصــور می کننــد خرمــا 
باعــث افزایــش قنــد خــون می شــود؛ امــا بــا توجــه بــه 
ــت.  ــت نیس ــه درس ــن فرضی ــده ای ــات انجام ش مطالع
ــکا، اگرچــه  ــه امری ــه تغذی ــر اســاس مجل ــن ب همچنی
خرمــا حــاوی مقــدار زیــادی قنــد طبیعــی اســت امــا 
ایــن مــاده غذایــی نمایــه گلیســمی کمــی دارد و پــس 
ــل ماحظــه ای  ــه طــور قاب ــد خــون ب از مصــرف آن، قن

ــد.  ــش نمی یاب افزای
الزم بــه ذکــر اســت در صــورت ابتــا بــه دیابــت، پیــش 
ــا پزشــک  ــی ب ــم غذای ــه رژی ــا ب ــردن خرم ــه ک از اضاف

خــود مشــورت کنیــد.
 افزایش فیبر دریافتی

ــر اســاس آمــار وزارت  خرمــا سرشــار از فیبــر اســت. ب
کشــاورزی امریــکا، یــک عــدد خرمــای بــدون هســته 
حــاوی ۱.۶ گــرم فیبــر معــادل ۶ درصــد از میــزان 

ــت.  ــه اس ــده روزان ــرف توصیه ش مص
بــرای کاهــش کلســترول کمــک  بــدن  بــه  فیبــر 
ــرطان  ــی و س ــاری قلب ــی، بیم ــع از چاق ــد و مان می کن
در  منــدرج  مطالــب  اســاس  بــر  می شــود.  روده 
ــا حــاوی  ــکا، خرم ــوم غــذا در امری ــه و عل ــه تغذی مجل
ــی  ــه چرب ــبیدن ب ــا چس ــه ب ــت ک ــول اس ــر نامحل فیب
ــک  ــا کم ــع آن ه ــه دف ــدن ب ــود در ب ــترول موج و کلس

. می کنــد
 کاهش تری گلیسیرید

ــی  ــر کاهــش ســطح کلســترول، توانای ــاوه ب ــا ع خرم
پاییــن آوردن نوعــی دیگــر از چربــی موجــود در خــون را 

ــیرید دارد.  ــام تری گلیس ــه ن ب
ــاورزی و  ــه کش ــدرج در مجل ــب من ــاس مطال ــر اس ب
شــیمی مــواد غذایــی در امریــکا، مصــرف خرمــا باعــث 
کاهــش ۸ تــا ۱۵ درصــدی ســطح تری گلیســیرید 

می شــود. 
بــر اســاس تحقیقــات موسســه ملــی ســامت امریــکا، 
کاهــش ســطح تری گلیســیرید بــه کاهــش خطــر ابتــا 
بــه ســخت شــدن ســرخرگ ها، حملــه قلبــی و ســکته 

ــد. ــک می کن کم
 افزایش دریافت ویتامین ها 

اضافــه کــردن خرمــا بــه رژیــم غذایــی باعــث رســیدن 
بــدن  بــه  ضــروری  معدنــی  مــواد  و  ویتامین هــا 
در  موجــود  ویتامین هــای  اصلی تریــن  می شــود. 
 B۶ به ویــژه ویتامیــن  ،B از خانــواده گــروه  خرمــا 
ــذا و  ــاز غ ــوخت و س ــه س ــای B ب ــت. ویتامین ه اس
تشــکیل ســلول های جدیــد خــون کمــک می کنــد.

ویتامین هــای  از دیگــر   A ویتامیــن  و   K ویتامیــن 
موجــود در خرمــا محســوب می شــوند. 

خرمــا مــواد معدنــی بســیاری ماننــد پتاســیم، مــس، 
ــن و روی دارد.  ــفر، آه ــیم، فس ــم، کلس ــز، منیزی منگن

نســخه

زیبایی

چشم ها را جوان نگه دارید )2(
ــا  ــوال ب ــه معم ــورت را ک ــری ص ــد پی ــه رون ــرای اینک ب
می شــوند              آغــاز  چشــم  دور  چروک هــای  و  چیــن 

ــد: ــره ببری ــا به ــن راهکاره ــد، از ای ــد کنی کن
 چطور می خوابید؟

ــد باعــث ایجــاد خــط  ــدن هــم می توان ــت خوابی وضعی
روی گونه هــا، زیــر چشــم و حتــی پیشــانی شــود. 
مهــم نیســت کــه بالــش شــما نــرم اســت یــا ســفت، 
امــا ایــن بســیار اهمیــت دارد کــه چقــدر صــورت را بــه 
بالشــت فشــار می دهیــد. شــما گاهــی می توانیــد 
ــدن از  ــدار ش ــس از بی ــر آن را پ ــده و تأثی ــار واردش فش
ــن خــط  ــرای پیشــگیری از ایجــاد ای ــد. ب خــواب ببینی
ــی  ــر از چندگاه ــا ه ــد ی ــه پشــت بخوابی ــر اســت ب بهت
جهــت ســر را تغییــر بدهیــد تــا فشــار روی چشــم ها و 

ــر شــود. پوســت صــورت کمت
 ماساژ دور چشم

ــوند.  ــاد می ش ــی زود ایج ــم خیل ــای دور چش چروک ه
راه مؤثــر بــرای پیشــگیری از آن هــا ماســاژ پوســت 
اســت. بهتریــن شــیوه ماســاژ ایــن اســت کــه هــر شــب 
ــم را  ــراف چش ــد، اط ــم را می زنی ــرم دور چش ــی ک وقت
ــا عضــات دور چشــم رهــا  ــه آرامــی ماســاژ بدهیــد ت ب

شــوند.
 اهمیت روغن ها

ممکــن اســت خیلــی متوجــه نباشــیم، امــا مــواد 
موجــود در آشــپزخانه  مــا تأثیــر زیــادی روی پوســت و 
ــد؛ مثــا روغنــی مثــل روغــن نارگیــل  زیبایــی مــا دارن
خواصــی دارد کــه فقــط بــرای پخت وپــز مفیــد نیســت.

ــدن  ــه ب ــت ک ــیدانی اس ــل دارای آنتی اکس ــن نارگی روغ
مــا بــه شــدت بــه آن نیــاز دارد. روغــن نارگیــل سرشــار 
از ویتامین هــای E ،A و پروتئین هــای ضــروری اســت 
ــی  ــان کاژن ــد کاژن را افزایــش می دهــد؛ هم ــه تولی ک
کــه باعــث می شــود پوســت خاصیــت ارتجاعــی داشــته 
باشــد. روغــن نارگیــل بــه تشــکیل ســلول های پوســتی 
ــد.  ــد پوســت کمــک می کن ــازه و حفــظ بافــت هم بن ت

 ارزش میوه ها و سبزی ها
زیبایــی  و  در حفــظ ســامت  ویتامین هــا  مصــرف 
پوســت شــما بســیار مهــم اســت. چروک هــای صــورت 
 E و A ــای ــود ویتامین ه ــی از کمب ــب ناش ــدن اغل و ب
ــت  ــیدان دریاف ــتر آنتی اکس ــدر بیش ــر چق ــتند. ه هس
ــر اتفــاق  کنیــد، تخریــب ســلول های پوســتی نیــز دیرت

می افتــد.
 عینک آفتابی بزنید

عــاوه بــر اســتفاده از کــرم ضدآفتــاب بهتــر اســت کــه 
ــای  ــد، از عینک ه ــرون می روی ــاب بی ــت در آفت ــر وق ه
محافــظ در برابــر اشــعه UV اســتفاده کنیــد. ایــن 
عینک هــا عــاوه بــر جلوگیــری از نــور آزاردهنــده آفتــاب، 
ــمتان را در  ــدام چش ــما م ــه ش ــود ک ــع از آن می ش مان
ــتفاده از  ــد. اس ــه داری ــاز نگ ــده و نیمه ب ــت جمع ش حال
عینــک آفتابــی را نیــز بــه عــادات لبــاس خــود اضافــه 
کنیــد. چیــزی کــه بایــد بــه آن دقــت کنیــد ایــن اســت 
کــه عینــک آفتابــی شــما بایــد از برنــد معتبــر و محافــظ 
ــه  ــط ب ــن  صــورت فق ــر ای ــر اشــعه باشــد؛ در غی در براب

چشــم های تان آســیب می زنیــد. ســامت نیــوز

خانواده
اصول اساسی در تربیت فرزند

 اصل بیست و ششم: حسن خلق و نتیجه 
بدخلقى  )1(

بــه ایــن روایــت زیبــا و دلنشــین توجــه کنیــد: راوى 
مى گویــد: خدمــت امــام رضــا)ع( بــودم. ایشــان فرمودنــد: 
ــق  ــه خل ــران را ب ــع حاض ــق« در واق ــن الخل ــم بحس »علیک
نیکــو و پســندیده داشــتن توصیــه فرمودنــد و این دســتورکار 

ــد.  ــادر فرمودن را ص
قلُت البى عبدالّله)ع(: ما حد حسن الخلق؟ 

ــق  ــن خل ــدود حس ــد و ح ــم: ح ــدهللا)ع( گفت ــى عب ــه اب ب
ــت؟  چیس

ــْن جانبــک، تطیــب کامــک و تلقــى اخــاک ببشــٍر  قــال: ُتَلیِّ
حســن.

ــه:  ــارت اســت از اینک ــق عب ــد: حســن خل ــام)ع( فرمودن ام
۱- شــخص بــا اطرافیــان و بــا کســانى کــه بــا او رفــت و آمــد 
ــا او هســتند، آرام و نــرم و مایــم باشــد، راســتى  دارنــد و ب

اگــر زن و شــوهر بــا همدیگــر آرام
ســخن بگوینــد، خواسته شــان را بــا نرمــى و ماطفــت بیــان 
کننــد و بــا مایمــت بــا همدیگــر رفتــار کننــد، آیــا مى تــوان 
دیــد خانــواده اى در آن تلخــى و ســختى وجــود داشــته 

باشــد؟
۲ - وقتــى بــا اطرافیــان ســخن مى گویــى، ســخنت را 
پــاک کــن؛ یعنــى هــم صــادق باشــد، هــم در لفافــه ســخن 
ــده، کــم گــوى و  ــه ســخنت طــول و تفســیر ن نگــو و هــم ب
کوتــاه گــوى و گویــا گــوى و بــا طعنــه و مســخره و... ســخن 

مگــوى. 
حقیقتــا اگــر اعضــای یــک خانــواده ســخن را پــاک و 
در چنیــن  آیــا  یکدیگــر عرضــه کننــد،  بــه  بى آالیــش 
ــن  ــش ای ــا آرام ــد؟ آی ــش مى آی ــکلى پی ــواده اى مش خان
ــورى و  ــث دلخ ــا بح ــورد؟ آی ــد خ ــم خواه ــه ه ــواده ب خان
قهــر و... پیــش خواهــد آمــد؟ آیــا در ایــن خانــواده فرزنــدان 

ــد؟  ــد ش ــرب خواهن مضط
۳- مى فرماینــد: وقتــى بــا کســى )بــرادرت( برخــورد کــردی، 
بــا چهــره بــاز و گشــاده رویى او را دیــدار کــن، چهــره گشــاده، 
دوست داشــتنى اســت، کارى کــن کــه آن کســى کــه بــا تــو 
روبــه رو شــده، خســتگى اش از بیــن بــرود، غــم و غصــه اش 
بریــزد، تبســم بــر لب هایــش نقــش ببنــدد و ایــن نمى شــود 
مگــر اینکــه تــو خــود متبســم باشــى و خوش زبــان. بــه طــور 
ــزم  ــود را مل ــواده خ ــک خان ــای ی ــر اعض ــن اگ ــع و یقی قط
کننــد کــه در موقــع روبــه رو شــدن بــا یکدیگــر و در زمانــى کــه 
ــته  ــر داش ــاده و خوش منظ ــره اى گش ــتند، چه ــم هس ــا ه ب
باشــند، ایــن خانــواده در آرامــش کامــل خواهنــد بــود و بــه 

رشــد و کمــال و ترقــى در دنیــا خواهنــد رســید.
در مذمــت بدخلقــى همیــن بــس کــه فرموده انــد: عــن ابــى 
جعفــر)ع(: ُعُبــوُس الَوجــِه َو ُســوُء اْلبْشــر مکَتَبــٌة لِْلَمْقــِت و 
ُبْعــٌد ِمــَن الّلــِه . امــام محمــد باقــر)ع( فرمودنــد: تلخ رویــى 
و گرفتگــى رخســار باعــث جلــب دشــمنى دیگــران و دورى 
انتشــارات  تربیــت«،  کتــاب »اصــول  از  از خداســت. 

همــای رحمــت

دارای  مــردم کشــور  درصــد   ۳0 از  بیــش 
درصــد   ۸0 هســتند.  خــواب  اختــاالت 
ــی  پرســتاران شــب کار نیــز از عــوارض بی خواب
ــان هــم دارای  ــد. ۲۵ درصــد آقای ــج می برن رن
اختــاالت تنفســی در حیــن خــواب هســتند. 
ایــن آمار هــا از نظــر یــک متخصــص اختــال 
ــرا  ــت؛ چ ــده ای اس ــوع نگران کنن ــواب موض خ
کــه افــراد از عــوارض بی خوابــی و داشــتن 
بــه  و  هســتند  نــاآگاه  نامناســب  خــواب 
ســادگی از کنــار ایــن موضــوع می گذرنــد. 
در گفت وگــو بــا رئیــس مرکــز تحقیقــات 
از  دســته  ایــن  بــه  خــواب  اختــاالت 
بیماری هــای شــایع در کشــور پرداخته ایــم. 

 خواب خوب، یک ضرورت برای 
بیداری خوب است

کــرد:  بیــان  صادق نیــت  خســرو  دکتــر 
خــواب، یکــی از مهم تریــن، حیاتی تریــن و 
ــدن  ــروری ب ــای ض ــازترین نیاز ه سرنوشت س

می شــود.  محســوب  انســان 
ــت از  ــت محرومی ــان داده اس ــات نش مطالع
ــدت  ــه ش ــرد را ب ــات ف ــد حی ــواب می توان خ
ــاز را  ــن نی ــی ای ــه عبارت ــدازد؛ ب ــر بین ــه خط ب
می تــوان بــا نیــاز بــدن بــه آب و غــذا در یــک 

ــرد.  ــه ک رده مقایس
ــداری  ــرای بی خــواب خــوب، یــک ضــرورت ب
می خواهنــد  کــه  افــرادی  اســت؛  خــوب 
بیــداری خــوب و فعالــی داشــته باشــند، نیــاز 
را  آرامش بخشــی  و  خــوب  خــواب  دارنــد 

ــد. ــپری کنن س
 مدت زمان خواب در سنین مختلف

وی در ادامــه افــزود: نیــاز بــدن بــه خــواب در 
ــنین  ــت؛ در س ــاوت اس ــف متف ــنین مختل س
ــراد  ــدن اف ــوغ ب ــن بل ــی و س ــی، جوان نوجوان
ــد  ــواب مفی ــاعت خ ــا ۷.۳0 س ــد ۷ ت نیازمن
اســت؛ هرچــه ســن جوان تــر باشــد نیــاز 
ــال  ــرای مث ــت؛ ب ــتر اس ــز بیش ــواب نی ــه خ ب
نــوزادان و کــودکان نیازمنــد داشــتن بیشــترین 
ــن  ــوزاد ممک ــک ن ــتند. ی ــواب هس ــزان خ می
ــم  ــش از ۱۶ ســاعت ه اســت در طــول روز بی

ــاز داشــته باشــد. ــه خــواب نی ب
ــرای  ــی ب ــان کاف ــد: زم ــادآور ش ــت ی صادق نی
ــه  ــازد؛ بلک ــا نمی س ــدن را مهی ــاز ب ــواب، نی خ
کیفیــت خــواب اســت کــه برایمــان از هرچیزی 
ــوب،  ــواب خ ــی خ ــه عبارت ــت. ب ــر اس مهم ت
ــان  ــت و مدت زم ــه از کیفی ــت ک ــی اس خواب

ــد.  ــوردار باش ــبی برخ مناس
 اختالالت خواب

ــواب  ــاالت خ ــرد: اخت ــان ک ــه بی وی در ادام
ــت خــواب  ــت و کمی ــر کیفی ــد ب عمــا می توان
تاثیــر منفــی بگــذارد؛ بدیــن معنــا کــه کیفیــت 
ــا را کاهــش  ــق م ــزان خــواب عمی خــواب، می
می دهــد یــا درواقــع خوابمــان را منقطــع 
ــواب  ــن خ ــداری حی ــن بی ــد و همچنی می کن
را نیــز افزایــش می دهــد کــه ایــن خــود 
ســبب می شــود از داشــتن یــک خــواب آرام و 

ــویم. ــروم ش ــب مح دلچس

بــه گفتــه وی اگــر بخواهیــم اختــاالت خــواب 
را دســته بندی کنیــم، درواقــع بیــش از ۸0 نــوع 
اختــاالت خــواب داریــم کــه مهم تریــن آن هــا 
ــامل  ــود دارد ش ــدی وج ــن طبقه بن ــه در ای ک
»بی خوابــی« اســت کــه معمــوال خانم هــا 
ــل  ــن عام ــد؛ ای ــر می کن ــتر درگی ــز بیش را نی
ــیم بندی  ــوع تقس ــه ۴ ن ــود ب ــودی خ ــه خ ب
افــرادی کــه در شــروع خــواب  می شــود. 
ــواب  ــی خ ــه در ط ــرادی ک ــد، اف ــکل دارن مش
بارهــا بیــدار می شــوند، افــرادی کــه ناخواســته 
صبــح بســیار زود از خــواب برمی خیزنــد و 
ــواب  ــاالت خ ــوع اخت ــایع ترین ن ــر ش در آخ
کافــی  مــدت  بــه  کــه  هســتند  افــرادی 
می خوابنــد، امــا هنــگام بیــداری از خــواب 
ــد. ــت                ندارن ــاس رضای ــود احس خ

ــواب  ــاالت خ ــات اخت ــز تحقیق ــس مرک رئی
نــوع دیگــر اختــاالت خــواب را رفتارهایــی 
دانســت کــه در طــول خــواب از فــرد ســر 
می زنــد؛ ماننــد راه رفتــن و صحبــت کــردن در 

ــواب.  ــن خ حی
اختــاالت  شــایع ترین  از  یادشــده  مــوارد 
ــن  ــود؛ ای ــوب می ش ــور محس ــی در کش خواب
دســته از اختــاالت بیشــتر در ســنین کودکــی 
و نوجوانــی شــیوع دارنــد و غالبــا بــا افزایــش 

ســن کاهــش پیــدا می کننــد.
 خروپف، شایع ترین اختالل

ــری  ــوع دیگ ــرد: ن ــان ک ــت خاطرنش صادق نی
از اختــاالت کــه شــیوع بســیار بیشــتری دارد، 
اختــاالت تنفســی در حیــن خــواب اســت کــه 
ایــن وقفــه و انســداد در ناحیــه حلــق رخ داده 
و مهم تریــن نشــانه آن »خروپــف« اســت؛ 
بســیاری از مــردم آن را طبیعــی قلمــداد کــرده 
ــد.  ــی نمی کنن ــچ اقدام ــش هی ــرای درمان و ب

ایــن عارضــه بیشــتر در مــردان و افــراد چــاق 
از ســن ۴0  پــس  و معمــوال  رخ می دهــد 
ســالگی در مــردان و ۵0 ســالگی در زنــان 

بیشــتر دیــده می شــود.
بــه گفتــه وی از هــر ۴ مــرد ۱ نفــر و از هــر ۱0 
ــن  ــد؛ ای ــف می کن ــواب خروپ ــر در خ زن ۱ نف
ــراه  ــاد هم ــرات زی ــیوع و خط ــا ش ــه ب عارض
ــه آن توجــه شــود.  ــد بیشــتر ب ــه بای اســت ک
امــا ســؤالی کــه در اینجــا مطــرح می شــود این 
ــد خطرســاز  ــف می توان ــه چــرا خروپ اســت ک
باشــد؟ ایــن عارضــه عــاوه بــر اینکــه می توانــد 

ــی را  ــتگی و خواب آلودگ ــار از خس روزی سرش
ــر  ــد شــما را درگی ــد، می توان ــم بزن ــان رق برایت
ماننــد فشــار خــون،  بیماری هــای جــدی 
دیابــت، تنگــی عــروق، افســردگی و در نهایــت 
اگــر درمــان و کنتــرل نشــود، ســکته قلبــی و 
مغــزی کنــد و حتــی ممکــن اســت جــان فــرد 

تحــت شــعاع قــرار بگیــرد.
 لزوم درمان بهنگام

ــن دســته از  ــادآور شــد: ای ــن متخصــص ی ای
ــواب،  ــاالت خ ــا اخت ــط ب ــای مرتب بیماری ه
درمــان آســانی دارنــد؛ امــا بــه دلیل تشــخیص 
ــر  ــاران درگی ــوال بیم ــگام معم ــان دیرهن و درم

عــوارض نام بــرده شــده اند. 
خروپــف  از  افــراد  کــه  اشــتباهی  تصــور 
ــی از  ــد یک ــه می پندارن ــت ک ــن اس ــد، ای دارن
ــت.  ــف اس ــق، خروپ ــواب عمی ــانه های خ نش
ــت و  ــه نیس ــوان این گون ــچ عن ــه هی ــر، ب خی
شــاید بــه دلیــل همیــن تصــور نادرســت اســت 
کــه بیــش از ۸0 درصــد مــردم کشــور بســیار 
ــه  ــص مراجع ــه متخص ــان ب ــرای درم ــر ب دی

می کننــد.
 نارکولپسی

وزارت  و کار  محیــط  اداره ســامت  رئیــس 
از  دیگــر  یکــی  داشــت:  اظهــار  بهداشــت 
ــن  ــر ای ــه درگی ــرادی ک ــم در اف نشــانه های مه
دســته از عــوارض هســتند، خواب آلودگــی 
ــاری  ــد بیم ــه نمان ــت. ناگفت ــی روز اس در ط
»نارکولپســی« کــه مهم تریــن نشــانه حمــات 
در حیــن خــواب اســت، بیمــار را در طــول روز 
درگیــر خواب آلودگی هــای شــدید می کنــد. 
از بیماری هــای مرتبــط  نارکولپســی، یکــی 
ــاری  ــن بیم ــت. ای ــواب اس ــاالت خ ــا اخت ب
خواب آلودگــی بیــش از حــد در طــول روز را 
ــش  ــی بی ــد. خواب آلودگ ــم می زن ــان رق برایت
از حــد در طــول روز نشــانه اصلــی و اولیــه در 
ایــن بیمــاری اســت. دمــای بــدن مبتایــان به 
حملــه خــواب، پــس از بیــدار شــدن افزایــش 
می یابــد و گاهــی ُخلــق آن هــا نیــز تغییــر 
ــه  ــه حمل ــان ب ــوال مبتای ــرد. معم ــد ک خواه
ــواب از  ــه خ ــتند. حمل ــرده هس ــواب افس خ
طریــق محرک هــای دســتگاه عصبــی مرکــزی 

درمــان می شــود.
 بیماری ها و اختالل خواب

وی افــزود: بســیاری از بیماری هــای زمینــه ای 

می توانــد بــر خــواب فــرد تاثیــر منفــی بگــذارد. 
ــای  ــی، بیماری ه ــی و عروق ــای قلب بیماری ه
اعصــاب و روان ماننــد افســردگی و اضطــراب 
و همچنیــن بســیاری از فعالیت هــای کاری 
ــک خــواب راحــت و  ــد داشــتن ی ــز می توان نی

دلچســب را از شــما دور کنــد. 
ــواد  ــی از م ــا بعض ــه ب ــا مواجه ــب کاری ی ش
ــز  ــا نی ــی از داروه ــرف بعض ــیمیایی و مص ش

اختــال خــواب را برایتــان رقــم می زنــد.
 پیامد مصرف خودسرانه داروهای 

خواب آور
خودســرانه  مصــرف  دربــاره  صادق نیــت 
داروهــای خــواب آور گفــت: عارضــه ای کــه 
در طــی مصــرف ایــن دســته از قرص هــا 
ــه دلیــل مصــرف  گریبانگیــر افــراد می شــود ب
خودســرانه و آگاه نبــودن از علــت بیمــاری 
اســت؛ ایــن دســته از داروهــا عــاوه بــر 
ــد،  ــال دارن ــه دنب ــه ب ــدیدی ک ــتگی ش وابس
بــدن را نیــز در برابــر دارو مقــاوم کــرده و 
دیگــر درمــان را بســیار دشــوار می کنــد و 
ــگام  ــن هن ــه در ای معمــوال اشــتباه دیگــری ک
ــداد و  ــراد تع ــه اف ــت ک ــن اس ــد ای رخ می ده
ــن  ــد؛ بنابرای ــش می دهن ــا را افزای دوز قرص ه
هــم بیمــاری مزمــن شــده و هــم وابســتگی 
شــدید بــه دارو تشــدید می شــود؛ لــذا توصیــه 
اکیــد می شــود افــراد خودســرانه از داروهــای 

ــد.  ــتفاده نکنن ــواب آور اس خ

درمــان  خــواب  در  اختــال  بیماری هــای 
راحتــی دارد؛ امــا بــه شــرطی کــه افــراد 
ســریع تر بــه کلینیک هــای اختــال خــواب 
ــد.  ــده نگیرن ــد و نشــانه ها را نادی ــه کنن مراجع

جــم جــام 

،،
کــه شــیوع  اختــاالت  از  نــوع دیگــری 
بسیار بیشتری دارد، اختاالت تنفسی 
در حیــن خــواب اســت کــه ایــن وقفــه و 
و  داده  رخ  حلــق  ناحیــه  در  انســداد 
مهم تریــن نشــانه آن »خروپــف« اســت

رئیس مرکز تحقیقات اختالالت خواب: 

چه زمانی »خروپف« منجر به مرگ می شود؟ 
هشدار درباره مصرف خودسرانه داروهای خواب آور 

کدام غذاها باعث نفخ می شوند؟ شیر تقلبی را چگونه بشناسیم؟ 
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فارسان
اســتان  شهرســتان های  از  یکــی  فارســان، 
چهارمحــال و بختیــاری و بخشــی از پیکــره 
دارای  کــه  اســت  ایران زمیــن  پرجاذبــه 
ویژگی هــا و قابلیت هــای کم نظیــری اســت. 
ــون شــهری در قلمــرو  ــن کان فارســان، مهم تری
بختیــاری  لنــگ  هفــت  عشــایر  سردســیر 
ــوب  ــاری محس ــایر بختی ــاق عش ــت و یی اس

می شــود. 
ــز  ــن شــهر مرک ــه ای ــان حکومــت آل بوی در زم
ــی  ــوز قلعه های ــه هن ــود ک ــکام ب ــی ح فرمانده
بــه نشــانه اقتــدار و ســلطه خوانیــن در منطقــه 

ــده اســت.  از آن زمــان باقــی مان
ــه فارســان،  ــب منطق یکــی از دیدنی هــای جال
اســت.  بختیــاری  ایــل  از  طوایفــی  کــوچ 
تماشــای کــوچ عشــایر و نقــل مــکان چندیــن 
ایــل بــا کلیــه مایملــک بــا چهارپایــان و مراســم 
حیــن ایــن تغییــر محــل، بســیار دیدنی اســت.

 اردل
ــن و 95  ــری بروج ــه 86 کیلومت اردل در فاصل
کیلومتــری جنــوب غربــی شــهرکرد، در مســیر 
ــه اســتان  جــاده ارتباطــی اســتان خوزســتان ب

ــرار دارد. ــاری ق چهارمحــال و بختی
ــق  ــه در مناط ــایری ک ــات و عش ــان ای در می
اطــراف ایــن شهرســتان زندگــی می کننــد، 
صنایــع دســتی رواج زیــادی دارد کــه از آن 
ــای  ــواع قالی ه ــت ان ــه باف ــوان ب ــه می ت جمل
محلــی، گلیــم، جاجیــم، چوقــای محلــی، 
و  نمکــدان  پشــتی، خورجیــن، ســیاه چادر، 

ــرد. ــاره ک ــفره آردی اش س
  پیرغاروکتیبههایتاریخیاش

در 32 کیلومتــری شــهرکرد، بــه شهرســتانی 
بــه نــام فارســان می رســید. پنــج کیلومتــر 
مانــده بــه فارســان، روســتایی بــه نــام ده 
چشــمه وجــود دارد. در ایــن روســتا مجموعــه 
چشــمه های  بــا  پیرغــار  طبیعی تاریخــی 
ــه،  ــرا گرفت ــی را ف ــه تاریخ ــه دو کتیب ــی ک پرآب

می کنــد.  جلوه گــری 
ایــن  از  مرواریــد  دانه هــای  همچــون  آب 
ــد از  ــاری بلن ــود و آبش ــرازیر می ش ــمه س چش

آن ســاخته اســت.
 کتیبههایتاریخیپیرغار

در ایــن مــکان طبیعــی دو کتیبــه تاریخــی کــه 
قســمتی از حــوادث دوران مشــروطیت را نقــل 
می کنــد بــر صخــره ســنگ ها حــک شــده 
اســت. پیــش از رســیدن بــه فارســان در یــک 
ــه ســوی  ــر راه را ب ــا 15 کیلومت ســه راهــی، تنه
شــهر جونقــان طــی کنیــد، تــا بــه ایــن مــکان 

ــید. گردشــگری  برس

هــرگاه صحبــت از هنــر معمــاری ایرانــی 
ــروری  ــرق در غ ــه غ ــد، هم ــان می آی ــه می ب
ــاد  ــی ی ــویم و از بناهای ــدنی می ش وصف نش
می کنیــم کــه در جای جــای ایــن مــرز و بــوم 
ــی تاریخــی را  اســتوار ایســتاده اند و قصه های
ــرای رهگذرانشــان نقــل می کننــد. در میــان  ب
ایرانــی  باغ هــای  ســازه ها،  و  بناهــا  ایــن 
جلــوه بیشــتری دارنــد و بــا ســاختار متفــاوت 
معمــاران  ذکاوت  و  هــوش  متمایزشــان  و 
ــند. ــان می کش ــه رخ جهانی ــرزمینمان را ب س

ــه کرمــان  ــی ب ــد ایران ــی معمــاران هنرمن گوی
ــر  ــه تفک ــی بیشــتر ب ــا قدرت ــه رســیده اند ب ک
پرداخته انــد و توانســته اند در قلــب کویــر، 
را احــداث کننــد و اعجــاز  ایرانــی  باغــی 

ــد. ــش بگذارن ــه نمای ــر را ب ــرات بش تفک
راهــی گوشــه ای دیگــر از ایــن ســرزمین 
ــهری  ــه ش ــفر ب ــد س ــتیم و قص ــن هس که
ــران  ــوب شــرقی ای ــوا در جن خــوش آب و ه
در اســتان کرمــان را داریــم. شــهر ماهــان 
کــه بــا باغ هــای ایرانــی، قله هــای بلنــد 
ســفیدپوش و معمــاری قدیمــی بــه اســتقبال 
ــی،  ــه دیدن ــن هم ــان ای ــد. در می ــا می آی م
ــوان  ــه عن ــه ب ــت ک ــاهزاده اس ــاغ ش ــن ب ای
بزرگ تریــن و زیباتریــن بــاغ ایرانــی مــا را بــه 

می کشــاند. خــود  درون 

ــاغ  ــن ب ــن و زیباتری ــام بزرگ تری ــنیدن ن ش
ایرانــی کافــی اســت تــا شــما را راهــی شــهر 

ــد. ــاغ شــاهزاده کن ماهــان و ب

وجــود باغــی سرســبز در دل کویــر، یکــی 
دیگــر از دالیلــی اســت کــه ایــن اثــر را 
همچــون یــک معجــزه شــکل داده و حیــرت 

همــگان را برانگیختــه اســت.
بــاغ شــاهزاده، یکــی از شــگفت انگیزترین 
جاذبه هــای دیدنــی ایــران اســت کــه بــا 
داشــتن فضــای روح نــواز و امکاناتــی همچون 
ــد یــک روز خــوش  رســتوران و هتــل می توان

ــد. ــم بزن ــان رق را برایت
آثــار  از  یکــی  معمــاری  شــاهکار  ایــن 

جهانــی  میــراث  فهرســت  در  ثبت شــده 
اســت. یونســکو 

راه  میانــه  دور،  نه چنــدان  گذشــته ای  در 
کرمــان بــه بــم و در مســیر جــاده کهــن 
ابریشــم، بهتریــن مــکان بــرای احــداث یــک 
ــه نظــر می رســید؛ باغــی کــه  ــاغ اشــرافی ب ب
ــازده  ــا ش ــاهزاده ی ــاغ ش ــام ب ــه ن ــا ب بعده

ــت.  ــهرت یاف ش
امــروز ایــن بــاغ همچنــان پــا بــر جــا مانــده و 
شــکوه و زیبایــی خــود را در قلــب کویــر به رخ 
ــی  ــون نگین ــد و همچ ــذری می کش ــر رهگ ه
بــر انگشــتری ســرزمین کویــری کرمــان 

می درخشــد. 
ــاد  خــاک حاصلخیــز، آفتــاب کافــی، وزش ب
مایــم و دسترســی بــه آب، امکان وجــود این 
ــد.  ــاد کرده ان ــین برانگیز را ایج ــاختار تحس س
باغــی کــه حضــورش در ایــن مــکان کمــی دور 
از ذهــن بــه نظــر می رســد، بــا همــه درختــان 
ســر بــه فلــک کشــیده و زمزمــه جویبارهایش 
ــه  ــا ورود ب ــر هــم زده و ب همــه معــادالت را ب
ــرار  ــممان ق ــش چش ــازه پی ــرزمینی ت آن س
می گیــرد و مــا را از گزنــد تابــش آفتــاب داغ 

کویــر در امــان مــی دارد.
بــر  بــاغ چشــم نواز عــاوه  ایــن  امــروزه 
ــه  ــاری ب ــی و معم ــای تاریخ ــظ ارزش ه حف

یــک تفرجــگاه تبدیــل شــده و امکاناتــی 
همچــون هتــل و رســتوران را در خــود جــای 
ــاغ  ــن ب ــت ای ــهرت و محبوبی ــت. ش داده اس
بــه حــدی اســت کــه بســیاری از مــردم  
ترجیــح می دهنــد آغــاز ســال را در آن جشــن 

ــد. بگیرن
 بــه محــض ورود بــه بــاغ آنچــه بیــش از هــر 
ــی دارد  ــرت وام ــه حی ــا را ب ــری م ــز دیگ چی
بــرای  را  حیــات  اســت کــه  آب  جریــان 

درختــان آن ممکــن می ســازد. 
آب موجــود در بــاغ شــاهزاده از قنــات و 
ــه تیگــران کــه از برف هــای ارتفاعــات  رودخان
کــوه جوپــار سرچشــمه می گیــرد، تامیــن 
ــمت  ــن قس ــن آب از مرتفع تری ــود. ای می ش
ــع  ــتم توزی ــود و در سیس ــاغ وارد آن می ش ب
جریــان  شــگفت انگیزی  آبیــاری  نظــام  و 
می یابــد تــا درختــان متنــوع و ســر بــه فلــک 

ــد. ــیراب کن ــیده را س کش

شــیب تنــد زمیــن کــه از اصــول اولیــه باغ هــا 
ــه آب  ــه شــمار مــی رود، ســبب می شــود ک ب
در میــان بــاغ شــاهزاده از بــاال بــه پاییــن در 

قالــب یــک جــوی جریــان  یابــد. 
جــوی  ایــن  چــپ  و  راســت  ســمت  در 
پیاده راه هایــی بــرای عبــور و مــرور قــرار دارنــد 
ــده  ــی دی ــا جویبارهای ــیه پیاده راه ه و در حاش
ــای  ــرز، فض ــک م ــون ی ــه همچ ــوند ک می ش
رفــت و آمــد را از فضــای ســبز باغچه هــا 
جویبار هــا  ایــن  در  آب  می کننــد.  جــدا 
جریــان می یابــد تــا بــه پــای درختــان برســد 

ــد. ــظ کن ــا را حف ــبزی آن ه و سرس
پایین تریــن  از  خــروج  از  پــس  آب  ایــن 
قســمت بــاغ بــه نهر هایــی موســوم بــه 
بــه  را  راه خــود  و  وارد می شــود  چهاربــاغ 
ســوی روســتایی بــه نــام مقســم تیگــران در 
ــا باغ هــا  ــه می دهــد ت مجــاورت ماهــان ادام

و کشــتزارها را ســیراب کنــد. تســنیم

 باغ شاهزاده ماهان 
معجزه ای سبز در میان کویر

ــاز وزارت  ــرت و نم ــرآن، عت ــر کل ق محمدرضــا مســیب زاده، مدی
آمــوزش و پــرورش، بــا اشــاره بــه طــرح »بینــش مطهــر« گفــت: 
ــژه  ــی وی ــاه و شــروع ســال تحصیل ــدای مهرم ــرح از ابت ــن ط ای

ــود. ــزار می ش ــتان برگ ــان در 6 اس فرهنگی
وی بــا بیــان اینکــه ایــن طــرح یــک ســیر مطالعاتــی از 
کتاب هــای شــهید مطهــری اســت، خاطرنشــان کــرد: ایــن طــرح 
امســال بــه طــور آزمایشــی در شــش اســتان اجــرا می شــود؛ ایــن 
در حالــی اســت کــه 5 ســال نیــز بــه طــور آزمایشــی در اســتان 

فــارس برگــزار شــد.
مســیب زاده بــا اشــاره بــه اســتقبال خــوب فرهنگیــان از این ســیر 
مطالعاتــی اظهــار کــرد: ایــن طــرح امســال در اســتان های یــزد، 
ــی، خراســان رضــوی و اســتان  ــارس، خراســان جنوب ــان، ف کرم

مرکــزی برگــزار خواهــد شــد.

مدیــر کل قــرآن، عتــرت و نمــاز وزارت آمــوزش و پــرورش نیــروی 
ــان  ــت و بی ــامی دانس ــه اس ــول در جامع ــور تح ــانی را مح انس
داشــت: در ایــن راســتا فرهنگیــان نقــش مهمــی دارنــد؛ بنابرایــن 
ــن  ــای ای ــه غن ــری ب ــهید مطه ــه های ش ــی اندیش ــیر مطالعات س

تحــول کمــک خواهــد کــرد.
ــاز  ــن راه نی ــودن ای ــرای پیم ــان ب ــه فرهنگی ــان اینک ــا بی وی ب
ــه  ــه اینک ــه ب ــا توج ــه داد: ب ــد، ادام ــت دارن ــم و تربی ــه تعلی ب
ارزش  ســرمایه گذاری  نوعــی  قشــر  ایــن  در  ســرمایه گذاری 
افــزوده اســت، اجــرای ایــن طــرح را در دســتورکار قــرار دادیــم.

مســیب زاده بــا اشــاره بــه رونــد ســیر مطالعاتی آثــار تصریــح کرد: 
آثــار شــهید مطهــری در مجموعــه ای 40 جلــدی ویــژه بــه صــورت 
موضوعــی و مباحثه ماننــد دســته بندی شــده کــه از ســوی ادارات 

ــود. شبســتان  ــزار می ش ــتان ها برگ ــرورش اس ــوزش و پ آم

ــت  ــدن مّی ــر تشــریح ب ــف ب ــر طــب متوق مســئله: اگ
ــریح  ــد، تش ــود نباش ــر موج ــت کاف ــدن مّی ــد و ب باش

ــت. ــز اس ــلمان جای ــدن مس ب
ــوی از  ــود عض ــرع، می ش ــم ش ــا اذن حاک ــئله: ب مس
ــا را  ــد این ه ــب و مانن ــه، قل ــم، کلی ــر چش ــت نظی مّی
ــل از  ــت قب ــا اجــازه مّی ــر ب ــد و اگ ــد بگیرن ــرای پیون ب
ــد از مــردن هــم باشــد،  ــی او، بع ــا اجــازه ول مــردن ی

ــر اســت. بهت
ــود،  ــاى خ ــوى از اعض ــد عض ــان مى توان ــئله: انس مس
ــال  ــا را در ح ــد این ه ــم و مانن ــا چش ــه ی ــر کلی نظی
حیــات بفروشــد؛ چنانکــه مى توانــد پــول بگیــرد و 
اجــازه قطــع عضــوى از اعضــاى خــود را پــس از مــرگ 

ــد. بده
مســئله: اگــر عضــو مّیــت پــس از پیونــد حیــات پیــدا 

کنــد، جــزو آن شــخص می شــود؛ بلکــه اگــر عضــوی از 
حیــوان نجــس نظیــر ســگ را بــه کســی پیونــد بزننــد 
ــدن آن شــخص  می شــود و اشــکال  ــرد، جــزو ب و بگی

نــدارد.
مســئله: تزریــق خــون انســان بــه انســان دیگــر جایــز 
ــاق در راه خــدا را دارد. ــواب انف ــده ث اســت و خون دهن

ــا  ــات جــرم ب ــرای اثب ــت ب ــدن مّی مســئله: تشــریح ب
ــدارد. ــکال ن ــرع اش ــم ش ــازه حاک اج

مســئله: بســتن لولــه بــرای مــرد و زن اشــکال نــدارد؛ 
ــى  ــدارد؛ ول ــکال ن ــم اش ــود ه ــردن خ ــم ک ــه عقی بلک
ــت زن  ــا رضای ــت شــوهر و شــوهر ب ــا رضای ــد زن ب بای

ــد. ــن کار را انجــام ده ای
دکتــر  اگــر  ولــی  اســت؛  مســئله: کورتــاژ، گنــاه 
متخصــص و متدیــن تجویــز کنــد، اشــکال نــدارد. 

 اجرای طرح »بینش مطهر« 
همزمان با آغاز سال تحصیلی در ۶ استان

دادنامه
شماره پرونده:936/95 
شماره دادنامه:266/96 

بــه تاریــخ 96/04/21 در وقــت فوق العاده جلســه 
شــعبه 8 شــورای حــل اختــاف کاشــان بتصــدی 
امضــاء کننــده ذیــل تشــکیل اســت پرونــده 
کاســه فــوق تحــت نظــر اســت. قاضــی شــورا بــا 
بررســی اوراق و محتویــات پرونــده ختم رســیدگی 
را اعــام و بشــرح ذیــل مبــادرت بــه صــدور رأی 
مــی نمایــد. رای قاضــی شــورا در خصــوص 
ــت  ــا وکال ــی ب ــه ارباب ــب ال ــای حبی ــوی آق دع
ــدرزاده  ــدی ذاکــری و امیرحســین حی ــای مه آق
ــژاد  ــان 1-مرتضــی منصــوری ن ــت آقای ــه طرفی ب
2-مســلم رضایــی 3-اصغــر ســرلک به خواســته 
مطالبــه وجــه بــه میــزان 200/000/000 ریــال بابــت 
ــورخ 95/10/25  ــماره 2501/867077 م ــک ش چ
ــا ایــن توضیــح  عهــده بانــک حکمــت ایرانیــان ب
ــف اول  ــده ردی ــار داشــته خوان ــان اظه ــه خواه ک
مبــادرت بــه صــدور چکهــای مزبــور در وجــه 
خواهــان نمــوده و خوانــدگان ردیــف دوم و ســوم 
ــر  ــت وی را ب ــا ضمان ــر چکه ــا امضــای ظه ــز ب نی
ــرح  ــه ش ــته ب ــذا خواس ــت فل ــه اس ــده گرفت عه
فــوق را مطــرح و خواســتار محکومیــت تضامنــی 
خوانــدگان بــه پرداخــت مبلــغ خواســته گردیــده 
اســت حالیــه بــا عنایــت محتویــات پرونــده مــن 
ــز  ــور و نی ــای مزب ــر مصــدق چک ه ــه تصوی جمل
گواهی هــای عــدم پرداخــت صــادره از بانــک 
ــدارک  ــاء اصــول م ــن بق ــه و همچنی محــال علی
ــر  ــت ب ــه دالل ــی ک ــد مدع ــور در ی ــرازی مزب اب
ــان  ــدگان و اســتحقاق خواه ــه خوان اشــتغال ذم
بــه مبلــغ خواســته مــی نمایــد و نظــر بــه اینکــه 
خوانــدگان دلیــل و مدرکــی کــه داللــت بــر 
پرداخــت دیــن و برایــت اشــتغال ذمه خــود نماید 
ارایــه ننمــوده اســت خوانــدگان بــا وصــف ابــاغ 
قانونــی) خوانــدگان ردیــف اول و ســوم روزنامــه و 
خوانــده ردیــف دوم70( در جلســه حاضــر نگردیده 
و در خصــوص مســتندات ابــرازی خواهــان دفــاع 
ــذا  ــد علیه ــاورده ان ــل نی ــه عم ــری ب ــراد موث و ای
قاضــی شــورا توجهــا بــه نظریــه مشــورتی اعضــاء 
محتــرم حــل اختــاف و بــا درنظــر داشــتن وصف 
تنجیــزی وتجریــدی اســناد تجــاری و بــا امعــان 
اینکــه چک هــا در مهلــت قانونــی  بــه  نظــر 
واخواســت گردیــده دعــوی خواهــان را وارد و 
ثابــت دانســته مســتندا بــه مــواد198، 515 و 522 
ــون آییــن دادرســی دادگاه هــای عمومــی و  از قان
انقــاب در امــور مدنــی و مــواد 310 و 313 و 315 
از قانــون تجارت)ناظــر بــر رای وحــدت رویــه 536 
مــورخ 69/07/10( و مــاده 314 از قانــون تجــارت 
ناظــر بــر مــواد 249 و 286 و 289 همــان قانــون 
و مــاده 2 و استفســاریه تبصــره الحاقــی بــه ماده 
2 از قانــون اصــاح مــوادی از قانــون صــدور چــک 
مصــوب تشــخیص مصلحت نظــام و مــاده 1257 
ــی  ــت تضامن ــه محکومی ــم ب ــی حک ــون مدن قان
خوانــدگان بــه پرداخــت مبلــغ200/000/000 ریــال 
ــه  ــت هزین ــته و پرداخ ــل خواس ــت اص باب

دادرســی بــه میــزان 5/240/000 ریــال و پرداخــت 
حــق الوکالــه وکیــل طبــق تعرفــه و خســارت 
ــت  ــید لغای ــخ سررس ــن از تاری ــه دی ــر تأدی تأخی
ــی از  ــاخص اعام ــرخ ش ــق ن ــم طب ــرای حک اج
ســوی بانــک مرکزی)کــه حیــن االجــرا محاســبه 
و تعییــن خواهــد شــد( در حــق خواهــان صــادر 
و اعــام مــی نمایــد. رای صــادره غیابــی و ظــرف 
مهلــت بیســت روز از تاریــخ ابــاغ قابــل واخواهــی 
در همیــن شــعبه وبــا انقضــای آن ظــرف بیســت 
روز قابــل تجدیــد نظرخواهــی در محاکــم محتــرم 

عمومــی شهرســتان کاشــان مــی باشــد.
قاضــی شــعبه 8 حقوقــی شــورای حــل اختــاف 
ــی  ــان جهــت انتشــار آگه کاشــان- علیرضــا نوری

ــه شــورا مراجعــه کنیــد.926/ م الــف رای ب

دادنامه
شماره پرونده:1004/95 
شماره دادنامه:267/96 

بــه تاریــخ 96/04/21 در وقــت فــوق العــاده 
جلســه شــعبه 8 شــورای حــل اختــاف کاشــان 
ــت  ــکیل اس ــل تش ــده ذی ــاء کنن ــدی امض بتص
پرونــده کاســه فــوق تحــت نظــر اســت. قاضــی 
شــورا بــا بررســی اوراق و محتویــات پرونــده 
ختــم رســیدگی را اعــام و بشــرح ذیــل مبــادرت 
ــورا  ــی ش ــد. رای قاض ــی نمای ــدور رأی م ــه ص ب
--در خصــوص دعــوی آقــای حبیــب الــه اربابــی 
ــت  ــه طرفی ــری ب ــدی ذاک ــای مه ــت آق ــا وکال ب
آقایــان 1-علــی اکبــر میرزایــی 2-مســلم رضایــی 
3-اصغــر ســرلک بــه خواســته مطالبــه وجــه بــه 
میــزان 200/000/000 ریــال بابــت چــک شــماره 
733506 مــورخ 95/11/30 عهــده بانــک رفــاه 
ــار  ــان اظه ــه خواه ــح ک ــن توضی ــا ای ــران ب کارگ
ــه صــدور  ــادرت ب ــف اول مب ــده ردی داشــته خوان
و  نمــوده  خواهــان  وجــه  در  مزبــور  چکهــای 
ــای  ــا امض ــز ب ــوم نی ــف دوم و س ــدگان ردی خوان
ظهــر چکهــا ضمانــت وی را بــر عهــده گرفتــه 
ــه شــرح فــوق را مطــرح  ــذا خواســته ب اســت فل
ــه  ــدگان ب ــی خوان ــت تضامن و خواســتار محکومی
ــه  ــده اســت حالی ــغ خواســته گردی پرداخــت مبل
بــا عنایــت محتویــات پرونــده مــن جملــه تصویــر 
مصــدق چک هــای مزبــور و نیــز گواهی هــای 
ــه و  ــال علی ــک مح ــدم پرداخــت صــادره از بان ع
ــور  ــرازی مزب ــدارک اب ــول م ــاء اص ــن بق همچنی
در یــد مدعــی کــه داللــت بــر اشــتغال ذمــه 
مبلــغ  بــه  خواهــان  اســتحقاق  و  خوانــدگان 
خواســته مــی نمایــد و نظــر بــه اینکــه خوانــدگان 
دلیــل و مدرکــی کــه داللــت بــر پرداخــت دیــن و 
برایــت اشــتغال ذمــه خــود نمایــد ارایــه ننمــوده 
اســت خوانــدگان بــا وصــف ابــاغ قانونــی) 
خوانــدگان ردیــف اول و ســوم روزنامــه و خوانــده 
ــده و در  ــر نگردی ــه حاض ــف دوم70( در جلس ردی
خصــوص مســتندات ابــرازی خواهــان دفــاع 
ــذا  ــد علیه ــاورده ان ــل نی ــه عم ــری ب ــراد موث و ای
قاضــی شــورا توجهــا بــه نظریــه مشــورتی اعضــاء 
محتــرم حــل اختــاف و بــا درنظــر داشــتن 

وصــف تنجیــزی وتجریــدی اســناد تجــاری و بــا 
امعــان نظــر بــه اینکــه چک هــا در مهلــت قانونــی 
واخواســت گردیــده دعــوی خواهــان را وارد و 
ثابــت دانســته مســتندا بــه مــواد198، 515 و 522 
ــی و  ــای عموم ــن دادرســی دادگاه ه ــون آیی از قان
انقــاب در امــور مدنــی و مــواد 310 و 313 و 315 
از قانــون تجارت)ناظــر بــر رای وحــدت رویــه 536 
مــورخ 69/07/10( و مــاده 314 از قانــون تجــارت 
ناظــر بــر مــواد 249 و 286 و 289 همــان قانــون 
و مــاده 2 و استفســاریه تبصــره الحاقــی بــه مــاده 
2 از قانــون اصــاح مــوادی از قانــون صــدور چــک 
مصــوب تشــخیص مصلحت نظــام و مــاده 1257 
ــی  ــت تضامن ــه محکومی ــم ب ــی حک ــون مدن قان
ــال  ــغ200/000/000 ری ــت مبل ــه پرداخ ــدگان ب خوان
بابــت اصــل خواســته و پرداخــت هزینــه دادرســی 
بــه میــزان 5/200/000 ریــال و پرداخــت حــق 
ــر  ــارت تأخی ــه و خس ــق تعرف ــل طب ــه وکی الوکال
ــت اجــرای  ــخ سررســید لغای ــن از تاری ــه دی تأدی
ــوی  ــی از س ــاخص اعام ــرخ ش ــق ن ــم طب حک
بانــک مرکزی)کــه حیــن االجــرا محاســبه و 
تعییــن خواهــد شــد( در حــق خواهــان صــادر و 
ــرف  ــی و ظ ــادره غیاب ــد. رای ص ــی نمای ــام م اع
مهلــت بیســت روز از تاریــخ ابــاغ قابــل واخواهــی 
در همیــن شــعبه وبــا انقضــای آن ظــرف بیســت 
روز قابــل تجدیــد نظرخواهــی در محاکــم محتــرم 

ــی باشــد. ــی شهرســتان کاشــان م عموم
قاضــی شــعبه 8 حقوقــی شــورای حــل اختــاف 
ــی  ــان جهــت انتشــار آگه کاشــان- علیرضــا نوری

ــه شــورا مراجعــه کنیــد.925/ م الــف رای ب

آگهی حصر وراثت
آقــای هومن هادئــی بــه شناســنامه شــماره 1275 
بــه شــرح دادخواســت بــه کاســه 574/96 از این 
شــورا درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و 
ــی  ــه شــادروان جواد هادئ ــح داده ک ــن توضی چنی
تاریــخ  در   3367 شناســنامه  شــماره  بــه 
96/04/22 اقامتــگاه دایمــی خــود بــدرود زندگــی 
ــوم منحصــر  ــوت آن مرح ــن الف ــه حی ــه ورث گفت
اســت بــه فریبــا فاحتــی فرزنــد رحمــت الــه بــه 
ــواد  ــد ج ــر، هادی هادئی فرزن ش.ش 514 همس
ــه  ــد جــواد ب ــی فرزن ــه ش.ش 78، هومن هادئ ب
ش.ش 1275، کیمیا هادئــی فرزنــد جــواد بــه 
ش.ش 1250026822 فرزنــدان متوفــی و الغیــر. 
اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت 
مزبــور را در یــک نوبــت و یــک مرتبــه آگهــی مــی 
نمایــد تــا هرکســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه 
ــی  ــر آگه ــخ نش ــد از تاری ــزد او باش ــی ن از متوف
ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی 

صــادر خواهــد شــود.
ــاف  ــل اخت ــورای ح ــم ش ــعبه شش ــی ش قاض

کاشــان-فاطمه حســین پــور 924/ م الــف

ابالغیه 
:9610106805100130شــماره  اباغنامــه  شــماره 
پرونــده :9609986805100164 شــماره بایگانــی 

 1396/05/14: تنظیــم  تاریــخ   960164: شــعبه 
مشــخصات ابــاغ شــونده حقیقــی : 1-نــام : 
ــین  ــری حس ــی : صف ــام خانوادگ ــد 2- ن محم
آبــادی 3- نشــانی : مجهــول المــکان تاریــخ 
حضــور 1396/06/25 شــنبه  ســاعت 08:30محــل 
ــهید  ــان ش ــذر اتوب ــاز گ ــان – کن ــور : اصفه حض
ــرزا  ــگاه و می ــان آتش ــل خیاب ــرازی – حدفاص خ
ــل  ــورای ح ــه   ش ــماره س ــه ش ــر – مجتم طاه
اختــاف  تاریــخ حضــور :1396/06/25ســاعت 
مهــدی  دعــوی  خصــوص  :08:30در  حضــور 
میرزائــی   بــه طرفیــت شــما  در وقــت مقــرر فــوق 
ــوید.  ــر ش ــعبه حاض ــن ش ــیدگی در ای ــت رس جه
شــماره :15195/م الــف دفتــر شــعبه 51 مجتمــع 
ــاف شهرســتان  شــماره ســه  شــورای حــل اخت

اصفهــان 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
 11 پرونــده کاســه 960589 ش  در خصــوص 
خواهــان بانــک مهــر اقتصــاد بــه نمایندگــی آقــای 
علیرضــا زمانــی و بــا وکالــت آقــای محمد دانشــور   
ــت 1-  ــه طرفی ــه  ب ــی بر:مطالب ــتی مبن دادخواس
میثــم امیدیــان 2- حســین قاســمی 3- آســیه 
امیدیــان 4- امیــر حســین    گابچیــان  تقدیــم 
نمــوده اســت .وقــت رســیدگی بــرای روز........... 
تعییــن     12/30 1396/6/25ســاعت  مــورخ 
ــکان  ــول الم ــه مجه ــه ب ــا توج ــت. ب ــده اس گردی
ــر  ــان براب ــده حســب تقاضــای خواه ــودن خوان ب
مــاده 73 قانــون آئیــن دادرســی مدنــی مراتب در 
جرایــد منتشــر تــا خوانــده قبــل از وقت رســیدگی 
ابتــدای  اصفهــان  در  واقــع  ایــن شــعبه  بــه 
ــان شــیخ صــدوق شــمالی نبــش  چهــارراه  خیاب
ــاف  ــل اخت ــورای ح ــماره 2  ش ــع ش وکا مجتم
ــم  ــت و ضمائ ــی دادخواس ــخه ثان ــه و نس مراجع
ــت  ــور وق ــدم حض ــورت ع ــد. در ص ــذ نمایی را اخ
رســیدگی ابــاغ شــده تلقــی و تصمیــم مقتضــی 

اتخــاذ مــی شــود.
ــعبه 11  ــر ش ــر دفت ــف  مدی ــماره: 15212/م ال ش
مجتمــع شــماره 2 شــورای حــل اختــاف اصفهــان

اجرائیه
شــماره اجرائیــه: 9610420351200173 شــماره 
پرونــده: 9209980351201090 شــماره بایگانــی 
 1396/05/14 تنظیــم:  921117تاریــخ   : شــعبه 
ــاس    ــام :عب ــف 1 ن ــه ردی ــوم ل ــخصات محک مش
نــام خانوادگــی : داوری      نشــانی: اصفهــان 
خ کاوه ســه راه ملــک شــهر شــهرک کاوه اســتاد 
شــهریار کــوی شــقایق بلــوک 3 ط 2 واحــد 
ــام:  ــف 1- ن ــم ردی ــوم علیه ــخصات محک 6  مش
عــزت الــه     نــام خانوادگــی : غفــاری    نشــانی: 
مجهــول المــکان 2- نــام : قــدرت الــه نــام 
ــکان  ــول الم ــانی : مجه ــاری نش ــی غف خانوادگ
3- نــام : فاطمــه  نــام خانوادگــی غفــاری نشــانی 
: مجهــول المــکان 4- نــام : محتــرم   نــام 
ــکان  ــول الم ــانی : مجه ــاری نش ــی غف خانوادگ
5- نــام : حجــت    نــام خانوادگــی غفــاری 

ــام  ــام : اصغرن ــکان 6- ن ــول الم ــانی : مجه نش
خانوادگــی متقــی زاده  نشــانی : مجهــول المــکان 
ــی زاده  ــی متق ــام خانوادگ ــام : نســاء      ن 7- ن
نشــانی : مجهــول المــکان 8-  نــام : امرالــه  نــام 
خانوادگــی متقــی زاده  نشــانی : مجهــول المــکان 
9- نــام : هاجــر  نــام خانوادگــی غفــاری نشــانی : 
مجهــول المــکان 10- نــام : مریــم  نــام خانوادگــی 
غفــاری نشــانی : مجهــول المــکان 11- نــام : غفار  
نــام خانوادگــی غفــاری نشــانی : مجهــول المــکان 
12- نــام : اکبــر   نــام خانوادگــی متقــی زاده  
ــدس     ــام : اق ــکان 13-  ن ــول الم ــانی : مجه نش
ــول  ــانی : مجه ــی زاده  نش ــی متق ــام خانوادگ ن
ــی  ــام خانوادگ ــف     ن ــام : یوس ــکان 14- ن الم
غفــاری   نشــانی : مجهــول المــکان مشــخصات 
ــه / ــوم ل ــی محک ــام قانون ــم مق ــا قائ ــده ی نماین

ــی :  ــام خانوادگ ــن  ن ــام : نازنی ــه ن ــوم علی محک
ــانی :  ــد  نش ــدر : محم ــام پ ــزی  ن ــا زاده ج رض
اصفهــان – اصفهــان خ توحیــد میانــی – مجتمــع 
پردیــس – ط 3 –واحــد 12  نــوع رابطــه : وکیــل 
محکــوم لــه / محکــوم لهــم عبــاس داوری 
محکــوم بــه: بســمه تعالــی بموجــب در خواســت 
اجــرای حکــم مربوطــه بــه شــماره دادنامــه 
ــوم  ــم محک ــوم علیه 9409970351200680 محک
هســتند بــه حضــور در یکــی از دفاتــر اســناد 
رســمی و انتقــال رســمی 799/72 از کل 1083 
ســهم مشــاع از پــاک ثبتــی 14874/471 واقــع 
ــت  ــل مالکی ــان از مح ــت اصفه ــش 5 ثب در بخ
ــه  ــه نســبت ب مرحــوم محمــد متقــی جــزی و ب
ــوان  ــه عن ــد ب ــت دارن ــه مالکی ــزان ســهامی ک می
ــت  ــه پرداخ ــا ب ــویه جمع ــته و بالس ــل خواس اص
ــارات  ــال خس ــزار ری ــد ه ــون و یکص ــار میلی چه
ــت  ــا پرداخ ــه ضمن ــوم ل ــق محک ــی در ح دادرس
مبلــغ 1/050/000 ریــال بابــت حــق االجــرا نیــز بــر 
ــه  ــوم علی ــد.  محک ــه میباش ــوم علی ــده محک عه
مکلــف اســت از تاریــخ ابــاغ اجرائیــه : 1- ظــرف 
ده روز مفــاد آنــرا بموقــع اجــرا گــذارد ) مــاده34 
قانــون اجــرای احــکام مدنــی( .2- ترتیبــی بــرای 
پرداخــت محکــوم بــه بدهــد . 3- مالــی معرفــی 
کنــد کــه اجــرا حکــم و اســتیفا محکــوم بــه از آن 
میســر باشــد. چنانچــه خــود را قــادر بــه اجــرای 
مفــاد اجراییــه ندانــد بایــد ظــرف ســی روز کلیــه 
امــوال خــود را شــامل تعــداد یــا مقــدار و قیمــت 
ــور  ــه ط ــول ، ب ــر منق ــول و غی ــوال منق ــه ام هم
ــزان وجــوه نقــدی کــه  ــر می مشــروح مشــتمل ب
ــی  ــات مال ــا و موسس ــزد بانکه ــوان ن ــر عن ــه ه ب
ــراه  ــه هم ــی دارد ب ــا خارج ــی ی ــاری ایران و اعتب
مشــخصات دقیــق حســابهای مذکــور و کلیــه 
اموالــی کــه او بــه هــر نحــو نــزد اشــخاص ثالــث 
دارد و کلیــه مطالبــات او از اشــخاص ثالــث ونیــز 
فهرســت نقــل و انتقــاالت و هــر نــوع تغییــر دیگــر 
ــل از  ــال  قب ــک س ــان ی ــور از زم ــوال مذک در ام
ــت  ــه دادخواس ــه ضمیم ــار ب ــوای اعس ــرح دع ط
اعســار بــه مقــام قضائــی ارائــه نمایــد واال بــه در 
ــود)  ــی ش ــت م ــاز داش ــه ب ــوم ل ــت محک خواس
مــواد 8و3 قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت 

مالــی 1394(  .4- خــودداری محکــوم علیــه از 
ــرار از  ــه منظــور ف اعــام کامــل صــورت امــوال ب
اجــرای حکــم ، حبــس 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 
ــال  ــی 1394( 5- انتق ــت مال ــرای محکومی اج
مــال بــه دیگــری بــه هــر نحــو بــا انگیــزه فــرار 
ــوال  ــده ام ــه باقیمان ــوی ک ــه نح 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
ــوه  ــون نح ــاده 21 قان ــود. ) م ــی ش ــازات م مج
اجــرای محکومیــت مالــی 1394(. 6- چنانچــه 
ــه  ــی روز ارائ ــت س ــس از مهل ــوال پ ــورت ام ص
شــود آزادی محکــوم علیــه از زنــدان منــوط 
ــا  ــع وثیقــه ی ــا تودی ــه ی ــه موافقــت محکــوم ل ب
ــد  ــه خواه ــوم علی ــط محک ــل توس ــی کفی معرف
ــرای  ــوه اج ــون نح ــاده 3 قان ــره 1 م ــود.) تبص ب

ــی 1394(  ــت مال محکومی
شــماره: 15256/ م الــف  مدیــر دفتــر دادگاه 
حقوقــی شــعبه 12 دادگاه عمومــی حقوقــی 
شهرســتان اصفهــان – ســید مجتبــی طباطبائــی     

دادنامه 
 : کاســه پرونــده : 960040 شــماره دادنامــه 
رســیدگی  مرجــع  مــورخ.............   ...........
رضــا  اختــاف  خواهــان  : شــعبه 18 حــل 
خنجــری مفــرد خ شــیخ صــدوق شــمالی  کوچه 
ــدی   ــرو احم ــده کیخس ــان 20    خوان 45 مبلم

مجهــول المــکان خواســته مطالبــه  
پــس از ارجــاع پرونــده  بــه ایــن شــعبه و ثبــت 
ــی و  ــریفات قانون ــی تش ــوق و ط ــه ف آن بکاس
اخــذ نظریــه مشــورتی اعضــا قاضــی شــورا 
ختــم رســیدگی را اعــام و بشــرح آتــی مبــادرت 
بصــدور رای منمایــد   رای قاضــی شــورای حــل 
اختــاف در خصــوص دعــوی رضــا خنجــری 
مفــرد بــه طرفیــت کیخســرو احمــدی   بــه 
خواســته 42000000 ریــال  موضــوع 2 فقــره چــک 
بــه شــماره 987188 مــورخ 94/8/5 و 987184 
مــورخ 94/7/28  بــا عنایــت بــه محتویــات 
ــده  و بقــا اصــول اســناد و مــدارک  در یــد  پرون
خواهــان  کــه داللــت بــر اســتقرار دین و اشــتغال 
ذمــه خوانــده و اســتحقاق خواهــان  در مطالبــه 
ــده در  ــور خوان ــدم حض ــز ع ــه آن دارد  و نی وج
جلســه رســیدگی  و اینکــه مشــار الیــه هیچگونــه 
ــر  ــر قانونمــی  مبنــی ب ــا مــدرک  موث دلیــل و ی
برائــت ذمــه خویــش اقامــه و ارائــه  نکرده اســت  
ــت دانســته  شــورا دعــوی مطروحــه را وارد و ثاب
ــارت  ــون تج ــواد 310و313 قان ــه م ــتندا ب و مس
ــدور  ــون ص ــاده 2 قان ــه م ــی ب ــره الحاق و تبص
چــک و مــواد 198و515و519و522 قانــون آئیــن 
دادرســی مدنــی حکــم بــه محکومیــت خوانــده 
بــه پرداخــت مبلــغ 42000000 ریــال  بابــت اصــل 
خواســته و 1240000 ریــال بابــت هزینــه دادرســی 
ــخ  ــه از تاری ــر تادی ــارت تاخی ــن   خس و همچنی

ــول   ــان وص ــت زم ــک لغای ــید چ ــر رس س
ــک  ــاخص بان ــن ش ــق آخری ــه طب ــوم ب محک
مرکــزی  جمهــوری اســامی  در حــق خواهــان 
صــادر و اعــام مــی نمایــد . رای صــادره غیابــی 
و ظــرف مهلــت بیســت روز پــس از ابــاغ قابــل 
واخواهــی در ایــن شــعبه و پــس از اتمــام مهلت 
واخواهــی ظــرف بیســت روز قابــل تجدیــد 
 نظــر در محاکــم عمومــی حقوقــی اصفهــان 

می باشد .
ــاف  ــل اخت ــورای ح ــی ش ــف 15291قاض م ال

ــان  ــی اصفه ــوزه قضائ ــعبه 18 ح ش

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظــر بــه اینکــه تحدیــد حــدود ششــدانگ 
از  ســاختمان پــاک شــماره 3475 فرعــی 
25/565 واقــع در بخــش 14 ثبــت اصفهــان   
کــه طبــق رای هیــات بــه نــام محتــرم صــدری 
کرمــی فرزنــد صفــر علــی  مفــروز و در جریــان 
ثبــت اســت و عملیــات تحدیــد حــدود قانونــی 
ــه  ــا ب ــک بن ــت این ــده اس ــل نیام ــه عم آن  ب
ــت  ــون ثب ــاده 15 قان ــر م ــمت اخی ــتور قس دس
حــدود  تحدیــد  نامبــرده  تقاضــای  طبــق  و 
ــورخ 96/6/12  ــوم در روز یکشــنبه م ــاک مرق پ
ــه عمــل  ســاعت 9 صبــح  در محــل شــروع و ب
ــه  ــن آگهــی ب ــه موجــب ای ــذا ب خواهــد آمــد، ل
کلیــه مجاوریــن اخطــار مــی گــردد کــه در روز و 
ــی در محــل حضــور  ــن آگه ــرر در ای ســاعت مق
یابنــد و اعتراضــات مالکیــن یــا مجاوریــن 
ــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم  ــق مــاده 20 قان مطاب
ــا 30 روز پذیرفتــه  صــورت مجلــس تحدیــدی ت

ــد. ــد ش خواه
  96/5/22 : انتشــار  تاریــخ  الــف 15877   م 
ــرب  ــاک غ ــت اســناد و ام ــه  ثب ــس منطق رئی

اصفهــان – حیــدری 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
ــان  ــه 960172 خواه ــده کاس ــوص پرون در خص
حســن طالبــی دادخواســتی مبنــی بــر: مطالبــه 
وجــه بــه طرفیــت مســعود روشــن کیــا تقدیــم 
نمــوده و وقــت رســیدگی بــرای روز......  مــورخ 
ــده  ــن گردی ــح تعیی 96/5/21 ســاعت 11:30 صب
ــودن  ــکان ب ــول الم ــه  مجه ــت ب ــت . باعنای اس
ــر مــاده  ــده حســب تقاضــای خواهــان براب خوان
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 وکا   ــمالی چه ــدوق ش ــیخ ص ــدای ش ابت
ــت  ــی دادخواس ــخه ثان ــه و نس ــان مراجع اصفه
و ضمائــم را اخــذ نمایــد. در صــورت عــدم 
حضــور در وقــت رســیدگی ابــاغ قانونــی  تلقــی 
اتخــاذ خواهــد  شــده  و تصمیــم مقتضــی 

شد.
ــعبه 7  ــر ش ــر دفت ــف مدی ــماره: 10162/م ال ش
مجتمــع شــماره دو شــورای حــل اختــاف 

ــان اصفه

معارف

شهیدحججی،نمادایستادگی
عکــس محســن حججــی در چنــگال داعشــیان 
ــکار، روضــه ای اســت مکشــوف  ــوردل و جنایت ک
بــرای نمایــش تفکیــک حــق از باطــل بــه همــه 
جهانیــان در عظمت شــکوه مقاومت و ایســتادگی 
ایــران اســامی؛ حــق و باطلــی کــه ایــن روز هــا 

ــد. ــخت درآمیخته ان ــمنان س ــه دش ــا خدع ب
ــن  ــال ای ــجاعت امث ــون ش ــور مدی ــت کش امنی

ــت.  ــرم اس ــان ح ــهید و مدافع ش
ــه پیشــین  ــور خارج ــر ام ــی، وزی ــر والیت علی اکب
ــتراتژیک  ــات اس ــز تحقیق ــی مرک ــس فعل و رئی
مجمــع تشــخیص مصلحــت نظام، در یادداشــتی 
ــچ  ــا هی ــت: ب ــی نوش ــهید حجج ــوگ ش در س
قلمــی نمی تــوان صابــت نــگاه ایــن ســرباز 
رشــید اســام را توصیــف کــرد؛ صابتــی حســینی 
کــه نشــأت گرفته از روح بلنــد ایــن شــهید غیــور 
و قهرمــان اســت. روح بلنــدی کــه در کــوره 
ــه  ــای مخلصان ــا تاش ه ــختی های روزگار و ب س
ــه تمــام ایرانیــان  ــا این گون قــوام یافتــه اســت ت

ــد.  ــود کن ــگاه خ ــوت ن ــان را مبه و جهانی
عکــس محســن حججــی در چنــگال داعشــیان 
ــکار، روضــه ای اســت مکشــوف  ــوردل و جنایت ک
بــرای نمایــش تفکیــک حــق از باطــل بــه همــه 
جهانیــان در عظمت شــکوه مقاومت و ایســتادگی 
ایــران اســامی؛ حــق و باطلــی کــه ایــن روز هــا 

ــد.  ــخت درآمیخته ان ــمنان س ــه دش ــا خدع ب
از  اســت  نماینــده ای  حججــی،  محســن 
ــران  ــام و ای ــدار اس ــه اقت ــی ک ــیرمردان ایران ش
را در دل ایــن مقطــع تاریخــی بــه نمایــش 
ــخت ترین  ــی در س ــه حت ــداری ک ــذارد؛ اقت می گ
ــدازه  ــان ان ــه هم ــت. ب ــم پابرجاس ــات ه لحظ
کــه شــهادت ایــن جــوان بزرگــوار برومنــد بــرای 
ــرای  ــت، ب ــخت و دردآور اس ــان س ــام ایرانی تم
او کــه بــه دســتان امــام شــهیدش ســیراب 

بــود.  خواهــد  لذت بخــش  می  شــود، 
شــهادت ایــن شــهید را کــه زندگــی اش را وقــف 
فعالیت هــای جهــادی و فرهنگــی کــرده بــود 
و در انتهــا در طریــق دفــاع از حریــم حــرم و 
والیــت جــان فــدا کــرد، بــه تمــام ایرانیــان 
ــلیت               ــک و تس ــی تبری ــواده حجج ــژه خان به وی

می گویــم. 
جمهــوری اســامی ایــران سیاســت اصولــی 
ــای  ــم و جریان ه ــا تروریس ــارزه ب ــود را در مب خ
ایــن ســال ها  افراطــی و تکفیــری در طــول 

ــت. ــرده اس ــال ک دنب
بی تردیــد امــروز آرامــش، ثبــات و امنیــت کشــور 
ــان حــرم  ــون شــجاعت و رشــادت مدافع را مدی
و شــهدای بزرگــی ماننــد شــهید حججــی و 
ســرداران بــزرگ ســپاه اســام همچــون ســردار 
ــد خدعــه و  قاســم ســلیمانی هســتیم و بی تردی
توطئــه شــوم دشــمنان بــرای تضعیــف و تجزیــه 
ملــت  علیــه  و  منطقــه  قانونــی  دولت هــای 

ــد. میــزان ــد ش ــق نخواه ــوم آن محق مظل

،،
باغ شاهزاده، یکی از شگفت انگیزترین 
جاذبه هــای دیدنــی ایــران اســت کــه 
بــا داشــتن فضــای روح نــواز و امکاناتــی 
همچــون رســتوران و هتــل می توانــد 
یــک روز خــوش را برایتــان رقــم بزنــد

احکام تشریح و پیوند
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شــماره در خواست : 9610460350800042شماره 
ــده: 9609980350800459شــماره بایگانــی  پرون
ــم: 1396/05/03  ــخ تنظی ــعبه: 960517 تاری ش
امــور ورشکســتگی  و  اداره تصفیــه  خواهــان 
ــی نصفجــی   ــت اردشــیر رضائ ــا وکال ــان ب اصفه
دادخواســتی بــه طرفیــت خوانــدگان شــهره 
ــد رضــا  ــی و احم ــد رضــا امام ــان و حمی قیضی
امامــی و محمــد جــواد میرزایــان  بــه خواســته 
ــی  ــای عموم ــم دادگاه ه ــناد  تقدی ــال اس ابط
ــه  ــیدگی ب ــت رس ــه جه ــان ک ــتان اصفه شهرس
)حقوقــی(  عمومــی  دادگاه  هشــتم   شــعبه 
بــر  اصفهــان  در  واقــع  اصفهــان  شهرســتان 
ــرزا  ــگاه و می ــن اتش ــرازی بی ــهید خ ــان ش اتوب
ــه  ــه کالس ــری و ب ــهید مطه ــع ش ــر مجتم طاه
ــده  ــت گردی ــده   9609980350800459ثب پرون
و وقــت رســیدگی آن 1396/06/26 و ســاعت 
ــول  ــت مجه ــه عل ــن شــده اســت. ب 09:15تعیی
درخواســت  و  هــا   بــودن خوانــده  المــکان 
ــن  ــون آیی ــاده 73 قان ــز م ــه تجوی ــان و ب خواه
دادرســی دادگاه هــای عمومــی و انقــالب در 
امــور مدنــی و دســتور دادگاه مراتــب یــک 
ــی  ــار آگه ــد کثیراالنتش ــی از جرای ــت در یک نوب
ــی  ــر آگه ــس از نش ــده پ ــا خوان ــود ت ــی ش م
و  مراجعــه  دادگاه  بــه  آن  مفــاد  از  اطــالع  و 
ضمــن اعــالم نشــانی کامــل خــود نســخه دوم 
ــت  ــت و در وق ــم را دریاف ــت و ضمائ دادخواس
ــردد. ــر گ ــیدگی حاض ــت  رس ــوق جه ــرر ف مق

شــماره: 14176/م الــف منشــی دادگاه حقوقــی  
ــع  ــی( مجتم ــی) حقوق ــعبه 8  دادگاه عموم ش
امــور تجــاری و بازرگانــی  شهرســتان اصفهــان- 

ــی  ــرام همت به

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
شماره در خواســت : 9610460350800040شماره 
ــی  ــماره بایگان ــده: 9609980350800217ش پرون
شــعبه: 960242تاریــخ تنظیــم: 1396/04/26 
وکالــت  بــا  پــور  بقائــی  حیــدر  خواهــان 
ــه  ــتی ب ــی   دادخواس ــماعیلی بالن ــد اس محم
طرفیــت خوانــده  مجیــد نظافتیــان فرزنــد 
ــرکت ،  ــالل ش ــته انح ــه خواس ــر   ب ــی اصغ عل
ــی و  ــارت دادرس ــه خس ــه ، مطالب ــه وج مطالب
ــی  ــای عموم ــم دادگاه ه ــه   تقدی ــر تادی تاخی
ــه  ــیدگی ب ــت رس ــه جه ــان ک ــتان اصفه شهرس
)حقوقــی(  عمومــی  دادگاه  هشــتم   شــعبه 
بــر  اصفهــان  در  واقــع  اصفهــان  شهرســتان 
ــرزا  ــگاه و می ــن اتش ــرازی بی ــهید خ ــان ش اتوب
ــه  ــه کالس ــری و ب ــهید مطه ــع ش ــر مجتم طاه
پرونــده  9609980350800217 ثبــت گردیــده 
و وقــت رســیدگی آن 1396/06/26 و ســاعت 
ــول  ــت مجه ــه عل ــن شــده اســت. ب 08:30تعیی
درخواســت  و  هــا   بــودن خوانــده  المــکان 
ــن  ــون آیی ــاده 73 قان ــز م ــه تجوی ــان و ب خواه
دادرســی دادگاه هــای عمومــی و انقــالب در 
امــور مدنــی و دســتور دادگاه مراتــب یــک نوبــت 
در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار آگهــی مــی شــود 
تــا خوانــده پــس از نشــر آگهــی و اطــالع از مفاد 
ــه دادگاه مراجعــه و ضمــن اعــالم نشــانی  آن ب
کامــل خــود نســخه دوم دادخواســت و ضمائــم 
فــوق جهــت   مقــرر  وقــت  در  و  دریافــت  را 

ــردد. ــر گ ــیدگی حاض رس
شــماره: 14177/م الــف منشــی دادگاه حقوقــی  
ــع  ــی( مجتم ــی) حقوق ــعبه 8  دادگاه عموم ش
امــور تجــاری و بازرگانــی  شهرســتان اصفهــان- 

بهــرام همتــی 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
شماره در خواســت : 9610460350800041شماره 
ــی  ــماره بایگان ــده: 9609980350800021ش پرون
شــعبه: 960023تاریــخ تنظیــم: 1396/05/02 
ــر و طــال هرســه محمــدی  خواهــان زهــرا و دلب
ــت  ــه طرفی ــتی ب ــی    دادخواس ــج نجف و نارن
ــی و  ــد و رام ــه و خال ــره و فاطم ــدگان منی خوان
ــیم  ــته تقس ــه خواس ــدی ب ــی محم ــل همگ ام
ترکــه    تقدیــم دادگاه هــای عمومــی شهرســتان 
اصفهــان کــه جهــت رســیدگی بــه شــعبه هشــتم  
دادگاه عمومــی )حقوقــی( شهرســتان اصفهــان 
واقــع در اصفهــان بــر اتوبــان شــهید خــرازی بین 
اتشــگاه و میــرزا طاهــر مجتمــع شــهید مطهــری 
و بــه کالســه پرونــده  9609980350800021ثبــت 
گردیــده و وقــت رســیدگی آن 1396/06/26 
بــه  اســت.  شــده  08:30تعییــن  ســاعت  و 
ــا  و  ــده ه ــودن خوان ــکان ب ــول الم ــت مجه عل
درخواســت خواهــان و بــه تجویــز مــاده 73 
ــون آییــن دادرســی دادگاه هــای عمومــی و  قان
انقــالب در امــور مدنــی و دســتور دادگاه مراتــب 
یــک نوبــت در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار 
ــر  ــس از نش ــده پ ــا خوان ــود ت ــی ش ــی م آگه
ــه دادگاه مراجعــه  آگهــی و اطــالع از مفــاد آن ب
و ضمــن اعــالم نشــانی کامــل خــود نســخه دوم 
ــت  ــت و در وق ــم را دریاف ــت و ضمائ دادخواس
ــردد. ــر گ ــیدگی حاض ــت  رس ــوق جه ــرر ف مق

شــماره: 14179/م الــف منشــی دادگاه حقوقــی  
ــع  ــی( مجتم ــی) حقوق ــعبه 8  دادگاه عموم ش
امــور تجــاری و بازرگانــی  شهرســتان اصفهــان- 

ــی  ــرام همت به

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
شــماره ابالغنامــه: 9610100354302208شــماره 
پرونــده: 9509980358901225شــماره بایگانــی 
ــم: 1396/03/31  ــخ تنظی ــعبه: 951133 تاری ش
شــکات خانــم مریــم عاملــی و آقــای مرتضــی 
 -1 آقایــان  بــه طرفیــت  مهــر شــکایتی  زاد 
حمیــد رضــا انگشــتر ســاز فرزنــد محمــد رضــا 
ــام ســرقت  ــه اته ــر ب ــن حســین مظف و 2- امی
و معاونــت در ســرقت  تقدیــم دادگاه هــای 
عمومــی شهرســتان اصفهــان نمــوده کــه جهــت 
رســیدگی بــه شــعبه 117 دادگاه کیفــری دو  

ــاال –  ــاغ ب ــان خ چهارب ــع در اصفه ــان واق اصفه
ــتری  ــاختمان دادگس ــت – س ــهید نیکبخ خ ش
اتــاق 458  کل اســتان اصفهــان- طبقــه 4 
ارجــاع و بــه کالســه  951133ثبــت گردیــده 
کــه وقــت رســیدگی آن 1396/6/26 ســاعت 
ــول  ــت مجه ــه عل ــه ب ــن شــده اســت. ک 11تعیی
ــاکی   ــت ش ــن و درخواس ــودن متهمی ــکان ب الم
و بــه تجویــز مــاده 349 قانــون آییــن دادرســی 
دادگاه هــای عمومــی و انقــالب در امــور مدنــی 
ــی  ــت در یک ــک نوب ــب ی ــتور دادگاه مرات و دس
ــا  ــود ت ــی ش ــی م ــار آگه ــد کثیراالنتش از جرای
متهمیــن   پــس از اطــالع از مفــاد آن بــه دادگاه 
ــود  ــل خ ــانی کام ــالم نش ــن اع ــه و ضم مراجع
در وقــت مقــرر فــوق جهــت  رســیدگی حاضــر 

ــردد. گ
ــری  ــور دفت ــف متصــدی ام شــماره: 10106/م ال
شــهر  دو  دادگاه کیفــری   117 شــعبه  دادگاه 
ــی  ــرا توکل ــی ســابق (- زه ــان )117 جزای اصفه

ــی  فارفان

دادنامه 
 9609970350500190: دادنامــه  شــماره 
تاریــخ تنظیــم :1396/02/16 شــماره پرونــده 
بایگانــی  شــماره   9509986794300005:
شــعبه:960127تجدید نظــر خــواه: خانــم نرگــس 
پاکــروان فرزنــد مرتضــی بــا وکالــت خانــم نــدا 
رواقــی فرزنــد فرهــاد بــه نشــانی اصفهــان 
هشــت  چهــارراه  از  بعــد  بزرگمهــر  خیابــان 
بهشــت نبــش خیابــان ســپهبد قرنــی مجتمــع 
میــالد نــور طبقــه دوم واحــد 202 تجدیــد نظــر 
خوانــده: آقــای حســن نجیمــی فرزنــد رضــا بــه 
نشــانی مجهــول المــکان  تجدیــد نظر خواســته: 
مطالبــه وجــه چــک گردشــکار: دادگاه بــا توجــه 
بــه محتویــات پرونــده ختــم رســیدگی را اعــالم 
و بــه شــرح ذیــل مبــادرت بــه صــدور رای مــی 
نمایــد: رای دادگاه در خصــوص دادخواســت 
خانــم نرگــس پاکــروان فرزند مرتضــی بطرفیت 
آقــای حســن نجیمــی فرزنــد رضــا بــه خواســته 
ــه بخشــی از دادنامــه شــماره 1253  اعتــراض ب
 13 شــعبه  از  صــادره   1395/7/28 مــورخ 
شــورای حــل اختــالف وارد اســت زیــرا خواهــان 
ــم دادخواســت اراده خــود  ــا تقدی ــرض( ب )معت
ــم  ــان تقدی ــوده و از زم ــالم نم ــه اع ــر مطالب را ب
خســارت  دریافــت  اســتحقاق  دادخواســت 
تأخیــر تأدیــه را دارد لــذا مســتندًا بــه مــاده 27 
ــالف ضمــن نقــض  ــون شــوراهای حــل اخت قان
ــه  ــرض عن ــت معت ــه محکومی ــم ب ــه حک دادنام
ــوم  ــه محک ــر تأدي ــارت تأخی ــت خس ــه پرداخ ب
بــه از مورخــه 1394/12/25 لغایــت زمــان اجــرا 
ــد  ــی نمای ــالم م ــادر و اع ــان ص ــق خواه در ح
و در خصــوص مطالبــه حــق الوکالــه وکیــل 
چــون شــورادر خصــوص آن اظهــار نظــر ننمــوده 
موضوعــی  بــه  تجدیدنظــر  درمقــام  دادگاه  و 
رســیدگی مــی کنــد کــه در مرحلــه اول رســیدگی 
شــعبه باشــد دادگاه مواجــه بــا تکلیــف نیســت.

ــت. ــی اس ــادره قطع رای ص
 5 شــعبه  رئیــس  الــف  :14079/م  شــماره 
ــروی  ــان – خس ــی اصفه ــی حقوق دادگاه عموم

فارســانی 

دادنامه 
ــه  ــماره دادنام ــده 950816/95 ش ــه پرون کالس
رســیدگی  تاریــخ    9609976797100408
ــورای  ــعبه 41 ش ــیدگی ش ــع رس 96/4/12 مرج
ــی  ــم گیت ــان خان ــان خواه ــالف اصفه حــل اخت
ــان  ــانی اصفه ــه نش ــر ب ــد جعف ــان فرزن حدادی
بــن  بنزیــن  پمــپ  خیابــان ســجاد جنــب 
بســت آرژنــگ پــالک 111 واحــد 2 خوانــده 
ــا  ــد علیرض ــی فرزن ــدی اطراف ــای محمدمه آق
ــه  ــه نشــانی مجهــول المــکان خواســته مطالب ب
ــماره 856998  ــه ش ــک ب ــره چ ــک فق ــه ی وج
مــورخ 95/12/10 عهــده ی بانــک ملــی بــه مبلــغ 
50/000/000 ریــال بــه انضمــام مطلــق خســارات 
ــس از  ــکار پ ــه گردش ــر در تادی ــی و تاخی قانون
ــه  ــت آن ب ــن شــعبه و ثب ــه ای ــده ب ارجــاع پرون
کالســه فــوق و طــی  تشــریفات قانونــی واخــذ  
ــم  ــورا خت ــی ش ــاء  قاض ــورتی اعض ــه مش نظری
ــادرت  ــی مب ــرح آت ــه ش ــالم و ب ــیدگی را اع رس
ــد  رای قاضــی شــورا ــی نمای ــه صــدور رای م ب

در خصــوص دعــوی خانــم گیتــی حدادیــان 
اطرافــی  آقــای محمدمهــدی  بــه طرفیــت  
ــماره  ــه ش ــک ب ــه چ ــه وج ــته مطالب ــه خواس ب
ــی  ــک مل ــده بان ــورخ 95/12/10 عه 856998 م
ــق  ــام مطل ــه انضم ــال ب ــغ 50/000/000ری ــه مبل ب
ــی از  ــه تقدیم ــر تادی ــی و تاخی خســارات  قانون
ناحیــه خواهــان کــه داللــت بــر اســتقرار  دیــن به 
میــزان خواســته و بــر عهــده  خوانــده داشــته و 
بقــای اصــول مســتندات مذکــور در یــد  مدعــی 
داللــت  بــر بقــاء دیــن و اشــتغال ذمــه خوانــده 
ــه وجــه آن دارد و اســتحقاق خواهــان در مطالب

لــذا چــون خوانــده دفــاع در قبــال دعــوی 
ــر برائــت  مطروحــه مصــول نداشــته و دلیلــی ب
ذمــه خــود اقامــه و ارائــه نکــرده اســت مســتند 
بــه مــاده 198 515 519 522 قانــون آییــن 
دادرســی مدنــی دعــوی مطروحــه وارد و ثابــت 
ــه  ــده ب ــت خوان ــر محکومی دانســته  و حکــم  ب
ــه  ــت وج ــال باب ــغ 50/000/000 ری ــت مبل پرداخ
ــال  ــغ 2/220/000ری ــوی  و مبل ــورد دع ــک م چ
بابــت هزینــه دادرســی و خســارت  تاخیــر تادیــه 
از تاریــخ سررســید چــک)  95/12/10( تــا زمــان 
ــاخص  ــن ش ــاس آخری ــر اس ــم ب ــرای حک اج
بانــک مرکــزی جمهــوری اســالمی و نشــر 
آگهــی و و حــق الوکالــه وکیــل طبــق تعرفــه  در 

ــد ــی نمای ــالم م ــان صــادر و اع حــق  خواه
رای صــادره غیابــی و 20 روز پــس از ابــالغ 
قابــل واخواهــی در همیــن شــعبه و 20 روز 
ــی در  ــل تجدیدنظرخواه ــس از آن قاب ــر پ دیگ
ــان  محاکــم عمومــی حقوقــی شهرســتان اصفه

ــد .  ــی باش م
ــف  قاضــی شــورای حــل  شــماره :14146/م ال

ــان  ــی اصفه ــالف شــعبه 41 حــوزه قضای اخت

دادنامه 
کالســه پرونــده 19/61995 شــماره دادنامــه 
 96/4/31 مــورخ   9609976794900306
ــورای  ــواده ش ــعبه 19 خان ــیدگی ش ــع رس مرج
خواهــان  اصفهــان  اســتان  اختــالف  حــل 
خیابــان  اصفهــان  نشــانی  شــفیعی  ســمیه 
شــهداء  خیابــان فروغــی کوچــه شــهید حجتــی  
توانبخشــی نوبهــار خوانــده حســین نصریــه 
ــته  ــکان خواس ــول الم ــانی مجه ــی نش اصفهان
تقاضــای تعدیــل افزایــش نفقــه مســتمری 
فرزنــد مشــترک و مطالبــه نفقــه گردشــگار پس 
از ارجــاع پرونــده بــه ایــن شــعبه و ثبــت آن بــه 
کالســه فــوق و طــی تشــریفات قانونــی و اخــذ  
ــم  ــورا خت ــی ش ــاء  قاض ــورتی اعض ــه مش نظری
ــادرت  ــر مب ــرح زی ــه ش ــالم و ب ــیدگی را اع رس
ــد . رای قاضــی شــورا ــه صــدور رای مــی نمای ب

ســمیه  خواهــان   دعــوی  خصــوص  در 
ابوالفضــل  و  عبدالحســین  فرزنــد  شــفیعی 
ــت  ــه طرفی ــین ب ــد حس ــان فرزن ــه اصفه نصری
فرزنــد  اصفهانــی  نصریــه  حســین  آقــای 
عبدالرســول بــه تقاضــای تعدیــل افزایــش 
نفقــه مســتمری فرزنــد مشــترک و مطالبــه 
نفقــه از مــورخ 94/7/7 و هزینــه دادرســی 
و هزینــه کارشناســی موقــوم بــرده میلیــون 
ــده و  ــع  اوراق پرون ــه جمی ــه ب ــا توج ــال  ب ری
اســناد ابــرازی خواهــان و رای  دادنامــه شــماره 
 94/7/7 مورخــه   9409980352600739
ــزارش  ــی و گ ــرم 26 دادگاه عموم ــعبه محت ش
ــه مصــون  از  ــو رخــه 96/2/12 ک کارشناســی م
ــده اســت و نشــر آگهــی روزنامــه  ــراض مان اعت
کثیراالنتشــار مــورخ 11 اســفند 95 و عــدم حضور 
خوانــده در جلســه رســیدگی و عــدم ارائــه 
ــه  ــوی مطروح ــورا دع ــذا  ش ــی ل ــه دفاع الیح
ــاده 1199 و  ــه م ــتندا  ب ــته مس ــت دانس را  ثاب
ــترک  ــد مش ــه فرزن ــی  نفق ــون مدن 1201 و قان
ــخ95/10/28   ــام ســمیه شــفیعی را از تاری ــه ن ب
ــغ  ــه مبل ــال ب ــون ری ــه دو میلی ــغ ماهیان از مبل
ماهیانــه 5/110/000 ریــال افزایــش بــه انضمــام 
بــه مبلــغ 362/000 ریــال  هزینــه دادرســی 
در حــق خواهــان تعدیــل  و افزایــش مــی 
روز   20 ظــرف  غیابــی  صــادره  رای   نمایــد 
ــعبه  ــن ش ــی در همی ــراض و واخواه ــل اعت  قاب

می باشد .
ــف  قاضــی شــورای حــل  شــماره :14172/م ال

ــی ــواده حــوزه قضای ــالف 19 خان اخت

دادنامه 
دادنامــه  شــماره  پرونــده 960324  کالســه  
9609976794400870مــورخ 96/4/31مرجــع 
رســیدگی شــعبه 14 شــورای حــل اختــالف 
خواهــان: رامیــن قاســمی نشــانی خیابــان 
کهندژ)اشــرفی اصفهانــی ( نبــش کوچه بیســتم 
بــرق صنعتــی ســهره خوانــده: غالمحســین 
ــادر شــهرکی نشــانی مجهــول المــکان شــورا  به
بــه محتویــات پرونــده و اخــذ  بــا عنایــت 
نظریــه مشــورتی اعضــاء شــورا ختــم رســیدگی 
ــه صــدور  ــادرت ب ــه شــرح آتــی مب را اعــالم و ب
رای مــی نمایــد. رای شــورای حــل اختــالف در 
ــه  ــمی ب ــن قاس ــای رامی ــوی آق ــوص دع خص
ــهرکی  ــادر ش ــین به ــالم حس ــای غ ــت آق طرفی
بــه خواســته مطالبــه مبلــغ 50/000/000 میلیــون 
ریــال وجــه چــک بــه شــماره 382969بــه 
عهــده بانــک ســرمایه بــه انضمــام مطلــق 
ــت  ــه دادخواس ــه ب ــا توج ــی  ب ــارات قانون خس
تقدیمــی تصویــر مصــدق چــک و گواهــی عــدم 
پرداخــت توســط بانــک محــال علیــه کــه ظهــور 
در اشــتغال ذمــه  خوانــده و اســتحقاق خواهــان 
و در مطالبــه وجــه آن داردو اینکــه  خوانــده علی 
رغــم ابــالغ قانونــی در جلســه رســیدگی حضــور 
نداشــته و هیچگونــه الیحــه و دفاعیــات مســتند 
ــه  ــبت ب ــاع نس ــام دف ــندی در مق ــه پس محکم
ــه ننمــوده  ــراز و ارای دعــوای خواهــان از خــود اب
اســت لــذا دعــوی خواهــان علیــه  خوانــده 
ثابــت بــه نظــر مــی رســد کــه بــه اســتناد مــواد 
310 و 312 قانــون تجــارت 522، 519، 515  و 
ــه  ــم ب ــی حک ــی مدن ــن دادرس ــون آیی 198 قان
محکومیــت خوانــده بــه پرداخــت  مبلــغ پنجــاه 
میلیــون ریــال بابــت اصــل خواســته و ده هــزار 
ــه  ــت  هزین ــا ب ــان  ب ــاه توم ــت و پنج و دویس
ــه  ــق  تعرف ــی طب ــر آگه ــه نش ــی و هزین دادرس
ــخ ــه از  تاری ــر در تادی ــارت تاخی ــی و خس قانون

سررســید چــک موصــوف )94/8/4( تــا تاریــخ 
اجــرای حکــم در حــق خواهــان صــادر و اعــالم 
مــی نمایــد رای  صــادره غیابــی و ظــرف مهلــت 
ــن  ــی در ای ــل واخواه ــالغ قاب ــس از اب 20 روز پ
شــعبه و پــس از اتمــام مهلــت واخواهــی ظــرف 
ــی  ــم عموم ــد نظــر در محاک ــل تجدی 20 روز قاب

حقوقــی اصفهــان مــی باشــد.
 14 شــعبه  قاضــی  الــف  :14149/م  شــماره 

شــورای حــل اختــالف اصفهــان 

اخطار اجرایی
منصــور       نــام:  علیــه:  محکــوم  مشــخصات 
ــی  نشــانی محــل  ــام خانوادگــی: زارعــی داران ن
اقامــت: مجهــول المــکان مشــخصات محکــوم 
لــه: نام:مســعود   نــام خانوادگی:ابراهیمیــان  
ــن  ــان خ 22 بهم ــت: اصفه ــل اقام ــانی مح نش
چهــارراه عالمــه امینــی خ کوثــر بوســتان 12 
پ 54  محکــوم به:بــه موجــب رای شــماره 
حــوزه  تاریــخ96/1/28   9609976794500081
15  شــورای حــل اختــالف شهرســتان اصفهــان 
علیــه  اســت.محکوم  یافتــه  قطعیــت  کــه 
محکــوم اســت به:پرداخــت مبلــغ 5/200/000 
ــره  ــک فق ــه ی ــته وج ــل خواس ــت اص ــال باب ری

ــورخ 85/2/15 و  ــماره 451916 م ــه ش ــک ب چ
پرداخــت مبلــغ 1/100/000ریــال هزینــه دادرســی 
ــخ ســر رســید  ــه از تاری ــر تادی و خســارات تاخی
ــه در  ــوم ب ــول محک ــان وص ــت زم ــک لغای چ
حــق محکــوم لــه و پرداخــت نیــم عشــر هزینــه 
حــق االجــرا.  مــاده 34 قانــون اجــرای احــکام: 
ــالغ  ــه اب ــوم علی ــه محک ــه ب ــه اجرائی ــن ک همی
شــد، محکــوم علیــه مکلــف اســت ظــرف مــدت 
ــا  ــذارد ی ــرا بگ ــع اج ــه موق ــاد آن را ب ده روز مف
ترتیبــی بــرای پرداخــت محکــوم بــه بدهــد 
ــم و  ــرای حک ــه اج ــد ک ــی کن ــی معرف ــا مال ی
ــه از آن میســر باشــد و در  ــوم ب اســتیفاء محک
ــاد  ــرای مف ــه اج ــادر ب ــود را ق ــه خ ــی ک صورت
اجرائیــه ندانــد، بایــد ظــرف مهلــت مزبــور 
صــورت جامــع دارایــی خــود را بــه قســمت 
اجــرا تســلیم کنــد و اگــر مالــی نــدارد، صریحــا 

ــد. ــالم نمای اع
شــماره15198/ م الــف دفتــر شــعبه 15 مجتمــع 
شــماره یــک  شــورای حــل اختــالف شهرســتان 

ن صفها ا

اخطار اجرایی
محمــود       نــام:  علیــه:  محکــوم  مشــخصات 
ــد  ــدر: محم ــام پ ــرون  ن ــی: مق ــام خانوادگ ن
رحیــم      نشــانی محــل اقامــت: مجهــول 
المــکان مشــخصات محکــوم لــه: نام:جــواد    
نــام خانوادگی:صادقــی  نــام پــدر : غالمعبــاس  
شــغل : آزاد    نشــانی محــل اقامــت: اصفهــان 
فلکــه احمــد آبــاد ابتــدای ســروش کلبــه فــرش 
ــه موجــب رای شــماره 00163- 110محکــوم به:ب

ــل  ــورای ح ــم  ش ــوزه نه ــخ96/2/9 ح 960 تاری
اختــالف شهرســتان اصفهــان کــه قطعیــت 
یافتــه اســت.محکوم علیــه محکــوم اســت بــه:
حکــم بــه الــزام خوانــده بــه حضــور در یکــی از 
ــمی  ــند رس ــال س ــمی و انتق ــناد رس ــر اس دفات
شــماره  بــه  همــراه  تلفــن  خــط  قطعــی  و 
ــادر و  ــان ص ــام خواه ــه ن )1655266-0913( ب
اعــالم میگــردد بــه انضمــام نیــم عشــر دولتــی . 
ــه  ــن ک ــکام: همی ــرای اح ــون اج ــاده 34 قان م
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 
ــه خــود را  از آن میســر باشــد و در صورتــی ک
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
ــر  ــد و اگ ــه قســمت اجــرا تســلیم کن خــود را ب

ــد. ــالم نمای ــا اع ــدارد، صریح ــی ن مال
شــماره15289/ م الــف دفتــر شــعبه 9 مجتمــع 
ــتان  ــالف شهرس ــل اخت ــورای ح ــماره دو  ش ش

اصفهــان

اخطار اجرایی
مجتبــی       نــام:  علیــه:  محکــوم  مشــخصات 
ــود       ــدر: محم ــام پ ــان  ن ــی: طالبی ــام خانوادگ ن
المــکان  مجهــول  اقامــت:  محــل  نشــانی 
نــام  نام:ژیــال    لــه:  محکــوم  مشــخصات 
خانوادگی:شــایان  نــام پــدر : علــی اکبــر  شــغل 
ــان  ــت: اصفه ــل اقام ــانی مح ــه دار    نش : خان
ــم  ــی کوچــه نه ــی جنوب ــج فاراب ــان مرداوی خیاب
ــماره  ــب رای ش ــه موج ــوم به:ب ــالک 7 محک پ
0028-960 تاریــخ96/2/28 حــوزه نهــم  شــورای 
حــل اختــالف شهرســتان اصفهــان کــه قطعیــت 
یافتــه اســت.محکوم علیــه محکــوم اســت بــه:
ــی  ــور در یک ــه حض ــده ب ــزام خوان ــر ال ــم ب حک
ــط  ــند خ ــال س ــمی و انتق ــناد رس ــر اس از دفات
ــه  ــماره 3010166-0913 ب ــه ش ــراه ب ــن هم تلف
نــام خواهــان صــادر میگــردد بــه انضمــام 
ــون اجــرای  نیــم عشــر دولتــی .  مــاده 34 قان
احــکام: همیــن کــه 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 یا 
مالــی معرفــی کنــد کــه اجــرای حکم و اســتیفاء 
ــی  ــد و در صورت ــر باش ــه از آن میس ــوم ب محک
ــه  ــاد اجرائی ــرای مف ــه اج ــادر ب ــود را ق ــه خ ک
ندانــد، بایــد ظــرف مهلــت مزبــور صــورت جامــع 
دارایــی خــود را بــه قســمت اجــرا تســلیم کنــد 
و اگــر مالــی نــدارد، صریحــا اعــالم نمایــد.

نهــم   دفتــر شــعبه  الــف  شــماره15298/ م 
مجتمــع شــماره دو   شــورای حــل اختــالف 

ــان ــتان اصفه شهرس

اخطار اجرایی
مشــخصات محکــوم علیــه: نــام: ایمــان      نــام 
خانوادگــی: ایــزد پرســت  نــام پــدر: مجیــد   
نشــانی محــل اقامــت: مجهــول المــکان – 
کــد ملــی 1293092691مشــخصات محکــوم 
ــی   ــام خانوادگی:نصــر اصفهان ــد    ن ــه: نام:نوی ل
ــدر : حســینعلی  نشــانی محــل اقامــت:  ــام پ ن
ــل 10- ــی – بدی ــن غرب ــتان – خ فروردی بهارس
پــالک 272 کدملــی 1271012561  محکــوم به:به 
 9609976793500706 شــماره  رای  موجــب 
تاریــخ96/3/8 حــوزه 5  شــورای حــل اختــالف 
شهرســتان اصفهــان کــه قطعیــت یافتــه اســت.
محکــوم علیــه محکــوم اســت به:پرداخــت مبلغ 
ــه  ــته وج ــل خواس ــت اص ــال باب 65/000/000 ری
چــک بــه شــماره ی 771995 مــورخ 95/4/25 
ــغ  ــت مبل ــورخ 95/2/25 و پرداخ و 771996 م
ــی و  ــه ی دادرس ــت هزین ــال باب 1/935/000 ری
ــخ ســر رســید  ــه از تاری ــردر تادی خســارت تاخی
ــرای  ــخ اج ــا تاری ــر ت ــوق الذک ــای ف ــک ه چ
حکــم در حــق خواهــان بــه انضمــام نیــم عشــر 
دولتــی . مــاده 34 قانــون اجــرای احــکام: 
ــالغ  ــه اب ــوم علی ــه محک ــه ب ــه اجرائی ــن ک همی
شــد، محکــوم علیــه مکلــف اســت ظــرف مــدت 
ــا  ــذارد ی ــرا بگ ــع اج ــه موق ــاد آن را ب ده روز مف

ــا  ــه بدهــد ی ــرای پرداخــت محکــوم ب ترتیبــی ب
مالــی معرفــی کنــد کــه اجــرای حکم و اســتیفاء 
محکــوم بــه از آن میســر باشــد و در صورتــی کــه 
خــود را قــادر بــه اجــرای مفــاد اجرائیــه ندانــد، 
بایــد ظــرف مهلــت مزبــور صــورت جامــع دارایــی 
ــر  ــد و اگ ــه قســمت اجــرا تســلیم کن خــود را ب

ــد. ــدارد، صریحــا اعــالم نمای ــی ن مال
شــماره15297/ م الــف دفتــر شــعبه 5 مجتمــع 
ــتان  ــالف شهرس ــل اخت ــورای ح ــماره دو  ش ش

اصفهــان

اخطار اجرایی
مشــخصات محکــوم علیــه: نــام: آرش      نــام 
خانوادگــی: رضایــی  نشــانی محــل اقامــت: 
مجهــول المــکان مشــخصات محکــوم لــه: نــام 
ــت  ــا وکال ــتی ب ــد دوس ــام خانوادگی:محم و ن
اقامــت:  محــل  نشــانی  ابراهیمــی   الهــام 
ــه  ــب داروخان ــوم – جن ــاط س ــان – خ رب اصفه
آزیــد هــاگ – ســاختمان صبــا – طبقــه 2 
ــماره  ــب رای ش ــه موج ــوم به:ب ــد 3  محک واح
960136 تاریــخ96/1/28 حــوزه 29  شــورای 
حــل اختــالف شهرســتان اصفهــان کــه قطعیــت 
یافتــه اســت.محکوم علیــه محکــوم اســت بــه:
پرداخــت مبلــغ ســی میلیــون ریــال بابــت اصــل 
ــصد و  ــون و شش ــک میلی ــغ ی ــته و مبل خواس
شــصت هــزار ریــال بابــت هزینــه دادرســی 
ــی و  ــه قانون ــق تعرف ــل طب ــه وکی ــق الوکال و ح
ــید  ــر رس ــخ س ــه )از تاری ــر تادی ــارت تاخی خس
ــرای کامــل  ــخ اج ــا تاری چــک )92/10/25( ت
حکــم در حــق خواهــان و مبلــغ نیــم عشــر حــق 
االجــرا ء  مــاده 34 قانــون اجــرای احــکام: 
ــالغ  ــه اب ــوم علی ــه محک ــه ب ــه اجرائی ــن ک همی
شــد، محکــوم علیــه مکلــف اســت ظــرف مــدت 
ــا  ــذارد ی ــرا بگ ــع اج ــه موق ــاد آن را ب ده روز مف
ترتیبــی بــرای پرداخــت محکــوم بــه بدهــد 
ــم و  ــرای حک ــه اج ــد ک ــی کن ــی معرف ــا مال ی
ــه از آن میســر باشــد و در  ــوم ب اســتیفاء محک
ــاد  ــرای مف ــه اج ــادر ب ــود را ق ــه خ ــی ک صورت
اجرائیــه ندانــد، بایــد ظــرف مهلــت مزبــور 
صــورت جامــع دارایــی خــود را بــه قســمت 
اجــرا تســلیم کنــد و اگــر مالــی نــدارد، صریحــا 

ــد. ــالم نمای اع
 29 شــعبه  دفتــر  الــف  م  شــماره15296/ 
مجتمــع شــماره دو  شــورای حــل اختــالف 

اصفهــان شهرســتان 

اجرائیه
ــه: 9610420351500173 شــماره  شــماره اجرائی
پرونــده: 9009980351500634 شــماره بایگانــی 
شــعبه : 900640تاریــخ تنظیــم: 1396/05/14 
مشــخصات محکــوم لــه ردیــف 1 نــام :موسســه 
قــرض الحســنه مهــر بســیجیانبه مدیریــت مراد 
ــان  ــان خیاب ــانی: اصفه ــاه   نش ــو پن ــی نیک عل
توحیــد جنــب تــاالر فرشــچیان سرپرســتی 
ــخصات  ــیجیان  مش ــر بس ــنه مه ــرض الحس ق
ــام  ــا     ن ــام: رض ــف 1- ن ــم ردی ــوم علیه محک
مجتبــی     پــدر:  نــام  : شــیروانی  خانوادگــی 
 – شــاهد  بلــوار   – شــهر  ســپاهان  نشــانی: 
ــق  ــوک 11 ))طب ــت – بل ــت بهش ــع هش مجتم
مــاده 69 ســابقه ابــالغ دارد((  2- نــام : محمــد 
نــام خانوادگــی : یــزدان پنــاه نــام پــدر : کریــم 
نشــانی : شــاهین شــهر خ فردوســی فرعــی 
24 غربــی پ 1 ))طبــق مــاده 69 ســابقه ابــالغ 
ــام  ــروز ن ــام : اف دارد – الصــاق شــود((   3- ن
خانوادگــی : امیــر بختیــار ونــد نــام پــدر : ســعید 
ــاد  ــام : فره ــکان 4- ن ــول الم ــانی : مجه نش
نــام خانوادگــی : یــزدان پنــاه نــام پــدر: محمــد 
نشــانی : مجهــول المــکان مشــخصات نماینــده 
ــه /محکــوم  ــا قائــم مقــام قانونــی محکــوم ل ی
ــی  ــام خانوادگ ــادات  ن ــاناز الس ــام : س ــه ن علی
ــانی  ــد  نش ــید محم ــدر : س ــام پ ــری  ن : جعف
ــیان  ــع پارس ــاال مجتم ــاغ ب ــان – چهارب : اصفه
ــم   ــه : قی ــوع رابط ــد 104 ن ــن واح ــه زیری طبق
ــرض  ــه ق ــم موسس ــوم له ــه / محک ــوم ل محک
الحســنه مهــر بســیجیانبه مدیریــت مــراد علــی 
نیکــو پنــاه نام : ســپیده  نــام خانوادگــی : لطفی 
فتــح آبــادی  نــام پــدر : عبدالحســین  نشــانی 
ــاالی  ــی ب ــد میان ــو حی ــان ت ــان – خیاب : اصفه
بانــک ملــت موسســه حقوقــی جــم  نــوع رابطــه 
: وکیــل محکــوم لــه / محکــوم لهــم : موسســه 
قــرض الحســنه مهــر بســیجیانبه مدیریــت 
ــمه  ــه: بس ــوم ب ــاه محک ــو پن ــی نیک ــراد عل م
تعالــی بموجــب در خواســت اجــرای حکــم 
شــماره 9109970351500125 محکــوم علیهــم 
ــه پرداخــت 1- اصــل  ــد ب ــوم ان ــا محک متضامن
خواســته 116/000/000 ریــال 2- هزینــه دادرســی 
وکیــل  الوکالــه  حــق   -3 ریــال   2/320/000
3/984/000 ریــال 4- خســارت تاخیــر تادیــه از 
تاریــخ ســر رســید چــک هــا )بــه شــرح متــن 
ــت وصــول  ــه ( لغای ــن اجرایی ــل ای ــه ذی دادنام
ــی  ــر آگه ــه نش ــه 5- هزین ــوم ل ــق محک در ح
750/000 ریــال 5- نیــم عشــر دولتــی . رای 
صــادره غیابــی اســت.   محکــوم علیــه مکلــف 
ــرف ده  ــه : 1- ظ ــالغ اجرائی ــخ اب ــت از تاری اس
ــاده34  ــذارد ) م ــع اجــرا گ ــرا بموق ــاد آن روز مف
قانــون اجــرای احــکام مدنــی( .2- ترتیبــی 
بــرای پرداخــت محکــوم بــه بدهــد . 3- مالــی 
معرفــی کنــد کــه اجــرا حکــم و اســتیفا محکــوم 
ــادر  ــه از آن میســر باشــد. چنانچــه خــود را ق ب
ــرف  ــد ظ ــد بای ــه ندان ــاد اجرایی ــرای مف ــه اج ب
ــداد  ــامل تع ــود را ش ــوال خ ــه ام ــی روز کلی س
یــا مقــدار و قیمــت همــه امــوال منقــول و غیــر 
منقــول ، بــه طــور مشــروح مشــتمل بــر میــزان 
وجــوه نقــدی کــه بــه هــر عنــوان نــزد بانکهــا و 
موسســات مالــی و اعتبــاری ایرانــی یــا خارجــی 
ــابهای  ــق حس ــخصات دقی ــراه مش ــه هم دارد ب
مذکــور و کلیــه اموالــی کــه او بــه هــر نحــو نــزد 
اشــخاص ثالــث دارد و کلیــه مطالبــات او از 

اشــخاص ثالــث ونیــز فهرســت نقــل و انتقــاالت 
و هــر نــوع تغییــر دیگــر در امــوال مذکــور 
از زمــان یــک ســال  قبــل از طــرح دعــوای 
اعســار بــه ضمیمــه دادخواســت اعســار بــه 
مقــام قضائــی ارائــه نمایــد واال بــه در خواســت 
محکــوم لــه بــاز داشــت مــی شــود) مــواد 
ــی  ــت مال ــرای محکومی ــوه اج ــون نح 8و3 قان
1394(  .4- خــودداری محکــوم علیــه از اعــالم 
کامــل صــورت امــوال بــه منظــور فــرار از اجــرای 
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

ــی 1394(  ــت مال محکومی
ــر دادگاه  ــر دفت ــف  مدی ــماره: 15224/ م ال ش
ــری ــرا جعف ــان – زه ــعبه 15 اصفه ــی ش حقوق

اجرائیه
شــماره اجرائیــه: 9610420350100181 شــماره 
ــی  ــماره بایگان ــده: 9509980350100290 ش پرون
ــم: 1396/05/12  ــخ تنظی ــعبه : 950367تاری ش
مشــخصات محکــوم لــه ردیــف 1 نــام :شــرکت 
ابتــکار  آوای  المللــی  بیــن  تجــاری  گــروه 
پاســارگاد   نشــانی: اصفهــان – خ فردوســی 
ــک ملــت – ســاختمان ساســان –  ــب بان – جن
واحــد 25  مشــخصات محکــوم علیهــم ردیــف 
1- نــام: محمــد رضــا     نــام خانوادگــی : 
ــید  ــجد س ــان خ مس ــانی: اصفه ــی    نش طائب
– ابتــدای طیــب – کوچــه شــهید حــق شــناس 
– بــن بســت بهــار – پــالک 35 – طبقــه 3 
 : خانوادگــی  نــام  علــی  محمــد   : نــام   -2
شــاطری نــام پــدر : روح الــه نشــانی : مجهــول 
ــام  ــم مق ــا قائ ــده ی ــکان  مشــخصات نماین الم
قانونــی محکــوم لــه /محکــوم علیــه نــام : 
ســید محمــد  نــام خانوادگــی : طاهــری میــران 
ــانی  ــه  نش ــان ال ــید ام ــدر : س ــام پ ــه  ن محل
ــهر خ  ــاهین ش ــهر – ش ــاهین ش ــان ش : اصفه
فردوســی فرعــی بیــن 6 و 5 غربــی بــاالی 
ــد 3   ــی ط 1 واح ــای ول ــی پوری ــگاه ورزش باش
نــوع رابطــه : وکیــل محکــوم لــه / محکــوم لهــم 
شــرکت گــروه تجــاری بیــن المللــی آوای ابتــکار 
پاســارگاد محکــوم بــه: بســمه تعالــی بموجــب 
در خواســت اجــرای حکــم مربوطــه بــه شــماره 
9610090350102227 و شــماره دادنامــه مربوطــه 
ــا  9609970350100372 محکــوم علیهــا متضامن
محکومنــد بــه 1- پرداخــت مبلــغ 667/500/000 
ریــال بابــت اصــل خواســته بانضمــام خســارت 
تاخیــر تادیــه از تاریــخ 1394/04/29 لغایــت 
وصــول محکــوم بــه بــر اســاس شــاخص 
اعالمــی بانــک مرکــزی 2- پرداخــت مبلــغ 
22/019/500 ریــال بابــت هزینــه دادرســی و 
ــه  ــق الوکال ــت ح ــال باب ــغ 22/220/000 ری مبل
ــه  ــت هزین ــال باب ــغ 1/050/000 ری ــل و مبل وکی
نشــر آگهــی در حــق محکــوم لــه 3- پرداخــت 
مبلــغ 33/375/000 ریــال بابــت حــق االجــرا در 
ــبت  ــادره  نس ــت .  )رای ص ــدوق دول ــق صن ح
بــه محکــوم علیــه محمــد علــی شــاطری 
ــی  ــوری م ــری حض ــه دیگ ــبت ب ــی و نس غیاب
باشــد (  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( 
ــر دادگاه  ــر دفت ــف  مدی ــماره: 15227/ م ال ش
حقوقــی  عمومــی  دادگاه   1 شــعبه  حقوقــی 
شهرســتان اصفهــان – حمیــد رضــا ناظمــی     

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
ــان  ــه 960074خواه ــده کالس ــوص پرون در خص
مبنــی  دادخواســتی  خیراللهــی   ســعید 
احمــدی     الهــام  طرفیــت  بــه  بر:مطالبــه  
ــرای  ــیدگی ب ــت رس ــت .وق ــوده اس ــم نم تقدی
مــورخ 1396/6/25ســاعت 4/30  روزشــنبه  
عصــر   تعییــن گردیــده اســت. بــا توجــه 
ــب  ــده حس ــودن خوان ــکان ب ــول الم ــه مجه ب
تقاضــای خواهــان برابــر مــاده 73 قانــون آئیــن 
ــا  ــد منتشــر ت ــب در جرای ــی مرات دادرســی مدن
خوانــده قبــل از وقــت رســیدگی بــه ایــن شــعبه 
واقــع در اصفهــان ابتــدای خیابــان شــیخ صدوق  
ــارراه وکال مجتمــع شــماره 2  شــورای حــل  چه
اختــالف مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت و 
ضمائــم را اخــذ نماییــد. در صــورت عــدم حضــور 
ــم  ــی و تصمی ــده تلق ــالغ ش ــیدگی اب ــت رس وق

ــود. ــی ش ــاذ م ــی اتخ مقتض
شــماره: 15300/م الــف مدیــر دفتــر شــعبه 
ــالف  ــل اخت ــورای ح ــماره 2 ش ــع ش 29 مجتم

ــان  اصفه

اجرائیه
ــماره  ــه: 9610420361700204 ش ــماره اجرائی ش
پرونــده: 9509980361700770 شــماره بایگانــی 
شــعبه : 950902تاریــخ تنظیــم: 1396/05/12 
ــک  ــام :بان ــف 1 ن ــه ردی ــوم ل ــخصات محک مش
ــت  ــه مدیری ــام ( ب ــهامی ع ــرکت س ــت )ش مل
ــانی:  ــار  نش ــض آث ــی فی ــادی اخالق ــای ه آق
ــمالی –  ــدوق ش ــیخ ص ــان ش ــان – خیاب اصفه
مدیریــت امــور شــعب بانــک ملــت – طبقــه دوم 
ــم  ــوم علیه ــخصات محک ــی  مش – اداره حقوق
ردیــف 1- نــام: ســید حســن     نــام خانوادگــی 
: مهــدوی نــام پــدر : یدالــه    نشــانی: مجهــول 
نــام  ســادات  بــدری   : نــام   -2 المــکان 
ــود  ــید محم ــدر : س ــام پ ــی ن ــی : زارع خانوادگ
ــین  ــام : حس ــکان 3- ن ــول الم ــانی : مجه نش
نــام خانوادگــی : مهــدوی نــژاد ارشــلو نــام 
ــهر  ــک ش ــان مل ــانی : اصفه ــن نش ــدر : حس پ
خیابــان مفتــح بهــاران کــوی امیــر عــرب کــوی 
شــهید ناصــری پــالک 28 4- نــام : رضــا نــام 
ــدر :  ــام پ ــلو ن ــژاد ارش ــدوی ن ــی : مه خانوادگ
ــام :  ــکان 5- ن ــول الم ــانی : مجه ــود نش محم
شــرکت یکتــا کاریــز ســپاهان نشــانی : اصفهــان 
– فلکــه ارتــش – کوچــه آرش 28 )کمیتــه 
ــه :  امــداد ( پــالک 8 – واحــد یــک محکــوم ب
بموجــب در خواســت اجــرای حکــم مربوطــه بــه 
شــماره 9610090361701331 و شــماره دادنامــه 
غیابــی مربوطــه 9609970361700249 محکــوم 
ــت  ــه پرداخ ــا ب ــد متضامن ــوم ان ــم محک علیه
مبلــغ 200/950/000 ریــال بابــت اصل خواســته و 
همچنیــن مبلــغ 13/511/603 ریــال بــه عنــوان 
هزینــه هــای دادرســی نشــر آگهــی تعرفــه دفتــر 
ــق  ــل طب ــه وکی ــی و حــق الوکال ــات قضای خدم
ــرار دادی از  ــه ق ــر تادی ــارت تاخی ــه و خس تعرف
ــم دادخواســت )95/9/22( لغایــت  زمــان تقدی
ــه  ــغ روزان ــه مبل ــرار روزان ــت از ق ــگام پرداخ هن
ــز  ــان و نی ــق خواه ــال در ح ــغ 86/106 ری مبل
ــم  ــت نی ــال باب ــغ 10/047/500 ری ــت مبل پرداخ
دولــت.//  صنــدوق  حــق  در  دولتــی  عشــر 
ــالغ  ــخ اب ــت از تاری ــف اس ــه مکل ــوم علی محک
ــع  ــرا بموق ــاد آن ــرف ده روز مف ــه : 1- ظ اجرائی
ــون اجــرای احــکام  اجــرا گــذارد ) مــاده34 قان
ــوم  ــت محک ــرای پرداخ ــی ب ــی( .2- ترتیب مدن
ــه اجــرا  ــد ک ــی کن ــی معرف ــد . 3- مال ــه بده ب
حکــم و اســتیفا محکــوم بــه از آن میســر باشــد. 
چنانچــه خــود را قــادر بــه اجــرای مفــاد اجراییــه 
امــوال  کلیــه  روز  بایــد ظــرف ســی  ندانــد 
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

ــی 1394( ــت مال محکومی
ــر دادگاه  ــر دفت ــف   مدی  شــماره: 15249/ م ال
حقوقــی شــعبه 28 دادگاه عمومــی حقوقــی 

ــمی ــد قاس ــان – حمی ــتان اصفه شهرس
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توپ و تور
 واکنش فیفا به محرومیت 

دو فوتبالیست ایرانی
ــت دو  ــی محرومی ــه بررس ــاره ب ــا اش ــا ب ــخنگوی فیف س
بازیکــن ایرانــی اعــام کــرد کــه فدراســیون فوتبــال ایــران 

ــد.  ــح ده ــت توضی ــن محرومی ــاره ای ــد درب بای
ــن  ــت دو بازیک ــرز، محرومی ــزاری رویت ــزارش خبرگ ــه گ ب
ــادی داشــته  ــال بازتاب هــای زی ــی فوتب ــی از تیــم مل ایران
اســت. یکــی از ســخنگوهای فیفــا دربــاره همیــن موضــوع 
ــاره  ــت و درب ــت پرداخ ــه صحب ــرز ب ــزاری رویت ــا خبرگ ب
ــاره  ــان ایــران درب اظهــارات مســئوالن وزارت ورزش و جوان
مســعود شــجاعی و احســان حاج صفــی گفــت: مــا 
ــیون  ــم و از فدراس ــی می کنی ــت بررس ــه دق ــوع را ب موض
ــه  ــن موضــوع ب ــاره ای ــران خواســته ایم کــه درب ــال ای فوتب
ــری  ــچ اظهارنظ ــر هی ــال حاض ــد. در ح ــح ده ــا توضی م
نمی خواهیــم بکنیــم و منتظــر پاســخ فدراســیون فوتبــال 

ــد.  ــم مان ــران خواهی ای
ــر  ــکاران براب ــردن ورزش ــازی نک ــث ب ــت بح ــی اس گفتن
نماینــدگان رژیــم اشــغالگر قــدس جــزو تصمیماتی اســت 
کــه سال هاســت در ایــران اجــرا می شــود و ایــن حــق هــر 
کشــوری اســت کــه در خصــوص مــوارد داخلــى خــودش 
ــن  ــه ای ــى ب ــازمان هاى بین الملل ــد و س ــرى کن تصمیم گی
ــیتی  ــا حساس ــرای آن ه ــد و ب ــرام مى گذارن ــوع احت موض
نــدارد مگــر اینکــه ایــن تحریــکات از ســوى داخــل کشــور 

پررنــگ جلــوه داده شــود.

 تبلیغات محیطی فوتبال 
همچنان در ابهام

در حالــی کــه ســه هفتــه از فصــل جدیــد رقابت هــای لیــگ 
ــال  ــی فوتب ــات محیط ــف تبلیغ ــوز تکلی ــته، هن ــر گذش برت
ــگاه ها  ــذرد باش ــه می گ ــه ک ــر هفت ــت و ه ــخص نیس مش
ضــرر مالــی جالــب توجهــی متحمــل می شــوند. پــس از 
آنکــه شــرکت فنــاپ نتوانســت بــه تعهداتــش بــرای تأمیــن 
مبلــغ تبلیغــات محیطــی فصــل گذشــته عمــل کنــد و ایــن 
درآمدزایــی را بــا مشــکل مواجــه کــرد، چنــد شــرکت بــرای 
هفدهمیــن دوره رقابت هــای لیــگ برتــر وارد ماجــرا شــدند 
ــال  ــیون فوتب ــگ و فدراس ــازمان لی ــا س ــی را ب و مذاکرات
انجــام دادنــد. در ایــن میان اسپانســر دو باشــگاه اســتقال 
و پرســپولیس نیــز کــه عنــوان شــده بیــش از ۳۰ میلیــارد 
ــی از  ــق یک ــت، از طری ــکار اس ــگاه بده ــه دو باش ــان ب توم
ــا  ــده و ب ــرا ش ــان وارد ماج ــر ورزش و جوان ــان وزی معاون
حمایتــی کــه از ســوی وی صــورت گرفتــه، توانســته مهــدی 
تــاج را مجــاب بــه فعالیــت غیررســمی در فوتبــال کنــد. در 
ــد درآمــد  حالــی کــه هــر هفتــه از ایــن مســابقات می توان
چنــد میلیــاردی بــرای باشــگاه ها داشــته باشــد، امــا 
ســازمان لیــگ و فدراســیون فوتبــال بــا تعلــل و مشــخص 
نکــردن تکلیــف کارگــزار تبلیغــات محیطــی فوتبــال، اوضــاع 

ــد.  ــل کرده ان ــر از قب ــگاه ها را بدت باش
مشــخص نیســت فدراســیون فوتبــال و ســازمان لیــگ بــر 
چــه اساســی حاضــر بــه همــکاری بــا شــرکتی شــده اند کــه 
هنــوز نتوانســته بــا اســتقال و پرســپولیس تسویه حســاب 
ــن دو  ــه ای ــان ب ــارد توم ــش از ۳۰ میلی ــی بی ــد و مبلغ کن

باشــگاه بدهــکار اســت. مهــر

کوتاه اخبار 
قائدی:

برای رفتن به سربازی فکر نکردم
ــردن  ــازی ک ــرد: ب ــام ک ــتقال اع ــوان اس ــک ج هافب
مقابــل ایــن تعــداد هــوادار مشــتاق، کار بســیار ســختی 

اســت. 
و  اســتقال  دیــدار  پایــان  در  قائــدی  مهــدی 
تراکتورســازی اظهــار داشــت: بــازی کــردن مقابــل ایــن 
همــه هــوادار ســخت اســت؛ امــا مــا نیــاز بــه حمایــت 
ایــن هــواداران داریــم تــا بتوانیــم جــواب زحماتشــان 

ــم.  را بدهی
وی دربــاره عملکــرد خــوب خــودش در دو بــازی 
گذشــته گفــت: لطفــی را کــه دوســتان و بــزرگان 
اســتقال بــه مــن دارنــد، بایــد بــا بــازی خوبــم 

جوابگــو باشــم. 
قائــدی دربــاره اینکــه ســال آینــده بایــد ســرباز شــود، 
افــزود: هنــوز بــه ســربازی فکــر نکــردم و ایــن را ســال 

آینــده بــه شــما پاســخ خواهــم داد. کاپ

دیدار دوستانه ایران و روسیه 
قطعی شد

ــداری  ــاه در دی ــیه ۱۸ مهرم ــران و روس ــی ای ــم مل دو تی
دوســتانه برابــر هــم بــه میــدان خواهنــد رفــت. فدراســیون 
ــاه  ــم روز ۱۸ مهرم ــن تی ــرد: ای ــام ک ــیه اع ــال روس فوتب
در دیــداری دوســتانه در کشــور روســیه بــه مصــاف تیــم 
ملــی ایــران خواهــد رفــت. ایــن خبــر را یکــی از مســئوالن 
ــد آن  ــام و در تأیی ــیه اع ــال روس ــیون فوتب ــد فدراس ارش
ــن  ــه و ای ــورت گرفت ــات ص ــام توافق ــه تم ــرد ک ــوان ک عن

ــدار در تاریــخ یادشــده قطعــا برگــزار خواهــد شــد.  دی
 محــل برگــزاری ایــن دیــدار هنــوز مشــخص نشــده 
ــار  ــی را در اختی ــیه گزینه های ــال روس ــیون فوتب و فدراس
ــرای  ــران را ب ــی ای ــر نهای ــد نظ ــا بتوان ــرار داده ت ــران ق ای
ــد. فدراســیون  ــن کن ــتانه تعیی ــدار دوس ــن دی ــکان ای م

فوتبــال

نتایج صحبت هایم معکوس بود
ــاره  ــد اســت صحبت هایــش درب ــدو معتق اســطوره تکوان
مســئوالن ایــن فدراســیون نتیجــه عکــس داشــته اســت! 

ــای  ــس از رقابت ه ــی پ ــد: وقت ــاعی می گوی ــادی س ه
ورزش خواســتم  وزارت  از  و  جهانــی صحبــت کــردم 
ــور  ــد، تص ــیدگی کن ــدو رس ــیون تکوان ــع فدراس ــه وض ب
ــابقه ام رخ  ــه س ــه ب ــا توج ــاق ب ــن اتف ــه ای ــردم ک می ک
ــوس  ــم معک ــه صحبت های ــفانه نتیج ــا متاس ــد؛ ام ده
ــه جــای اصاحــات در فدراســیون  ــود و وزارت ورزش ب ب

ــت.  ــته پرداخ ــن رش ــئوالن ای ــاع از مس ــه دف ب
بــه نظــر می رســد بــه وزارت ورزش اطاعــات غلــط 
می رســد و البتــه مســائل دیگــری هــم هســت کــه همــه 
ــت  ــاره آن هــا صحب ــازی نیســت مــن درب ــد و نی می دانن

ــم. ورزش 3 کن

A.Galandari@eskimia.ir
اصغر قلندریگروه ورزش

تیــم فوتبــال ســپاهان در دقایــق پایانــی  
پیــروزی برابــر تیــم ســر حــال پــارس جنوبــی 

ــرد.  ــوض ک ــاوی ۱ - ۱ ع ــا تس ــم را ب ج
تیــم فوتبــال بحــران زده ســپاهان کــه در 
هفتــه گذشــته بــا دریافــت 4 گل از تیــم 
پدیــده خراســان رضــوی زنــگ خطــر را بــرای 
»طوفــان زرد آســیا« بــه صــدا درآورده بــود، بــا 
تســاوی در دقیقــه 2+ 9۰، آن هــم بــا حضــور 
۱2 هــزار هــوادار، آن هــم در ورزشــگاه نقــش 
ــا  ــم ب ــی ج ــارس جنوب ــم پ ــر تی ــان براب جه
ــا  ــی جــوان و ب ــار، مرب مربیگــری مهــدی تارت
دانــش، قــرار گرفــت و صــدای زنــگ خطــر را 
ــا گــوش مســئوالن  ــه گذشــته ب بیــش از هفت
ــا وضعیــت خطیــر ایــن  باشــگاه آشــنا کــرد ت
ــه  ــده ب ــر نش ــا دی ــد و ت ــدی بگیرن ــم را ج تی

ــر چــاره باشــند. فک
 نیمه اول

تیــم بــا نشــاط و آمــاده پــارس جنوبــی جــم 
در دو هفتــه گذشــته بــا هدایــت خــوب مهــدی 
تارتــار، مربــی فکــور و بــا دانــش خــود بــا دو 
پیــروزی پــرگل در پایــان هفتــه دوم و بــا 

کســب 6 امتیــاز در صــدر جــدول لیــگ برتــر 
قــرار گرفتــه بــود. ایــن تیــم بــدون هــراس از 
ــر  جــّو حاکــم در ورزشــگاه نقــش جهــان براب
ــواداران  ــوی ه ــه از س ــپاهان ک ــان س زردپوش
ــدای  ــدند، از ابت ــت می ش ــان حمای دوآتشه ش
مســابقه بــا بــازی تهاجمــی بارهــا دروازه 
ســپاهان را بــا خطــر جــدی مواجــه کــرد و بــا 
ــه  ــی، نیم ــت خــوب گلزن ــد موقعی وجــود چن

ــرد. ــان ب ــه پای ــدون گل ب اول را ب

 نیمه دوم
ــران  ــال جب ــه دنب ــازی ب ســپاهان کــه در ایــن ب

باخــت بــه پدیــده و در پــی کســب اولیــن بــرد 
ــرد و از  ــاز ک ــه دوم را بهترآغ ــود، نیم ــی ب خانگ
روی پاســکاری خــوب رســول نویدکیــا و ســعید 
ــا شــوت آقایــی از فاصلــه  آقایــی و در نهایــت ب
2۰ متــری و اشــاره نه چنــدان محکــم پــای 
ــری  ــه گل برت ــه 49 ب ــی در دقیق ــاهین ثاقب ش
دســت یافــت؛ البتــه اگــر ۱۰ نفــره نشــده بــود و 
عقب نشــینی نمی کــرد تــا تــوپ و میــدان را بــه 
حریــف واگــذار کنــد و تنهــا دو دقیقــه دیگــر در 
مقابــل حمــات گســترده تیــم دونــده و ســرعتی 
پــارس جنوبــی جــم مقاومــت می کــرد، اولیــن 
بــرد شــیرین خــود را بــا حضــور هوادارانــی کــه 
یکصــدا بــه تشــویق تیــم محبوبشــان پرداختــه 

ــت.  ــن می گرف ــان جش ــش جه ــد، در نق بودن
شــاگردان زالنکــو کرانچــار پــس از بــه ثمــر 
ــازی تدافعــی  ــه ب رســاندن گل برتــری دســت ب

زده بودنــد. 
ــک  ــختکوش و باتکنی ــاگردان س ــل ش در مقاب
مهــدی تارتــار کــه حاضــر نبودنــد دســت خالــی 
اصفهــان را تــرک کننــد، در غیــاب رســول نویدکیا 
کــه از ناحیــه صــورت آســیب دیــده و از دقیقــه 
59 رافائــل کــری والرو جایگزیــن او شــده بــود، 
بــا فشــار زیــادی کــه بــه دروازه ســپاهان آوردند، 

دروازه بــان  مهــدی صدقیــان   79 دقیقــه  در 
و  پنالتــی  خطــای  بــه  مجبــور  را  ســپاهان 

ــد. ــازی کردن ــن ب ــت اخــراج از زمی درنهای
 کرانچــار بــه ناچــار علــی کیخســروی، گلــر 
ــین  ــا حس ــاله( را ب ــه و )۱۸ س ــوان کم تجرب ج
ــده  ــق باقی مان ــا در دقای ــرد ت ــض ک ــی تعوی پاپ
ــق او در  ــد؛ الح ــت کن ــپاهان حراس از دروازه س
اولیــن آزمــون بــا واکنــش عالــی خــود در دفــع 
ضربــه پنالتــی کــه امیــد ســینک زننــده آن بــود، 
شــادی را بــه اردو و هــواداران مضطــرب و نگــران 
ــه وجــد آورد. ســپاهان هدیــه کــرد و آن هــا را ب

 گل در دقیقه 2+90
 ۱۰ وجــود  بــا  روحیه گرفتــه  ســپاهانی های 
ــا دقیقــه 9۰+2 در برابــر حمــات  نفــره شــدن ت
بی محابــای مهاجمــان پــارس جنوبــی جــم کــه 
ــه  ــتند، ب ــی داش ــرای گلزن ــی ب ــتهای فراوان اش
ــه 2+9۰  ــا در دقیق ــد؛ ام ــداری کردن ــی پای خوب
ــس از  ــاالروند پ ــاد س ــهمگین فرش ــلیک س ش

اصابــت بــه تیــرک عمــودی دروازه ســپاهان 
زیــر پــای احســان تاییــدی قــرار گرفــت و ایــن 
بازیکــن پرتــاش و خوش تکنیــک بــا اســتفاده 
از غفلــت مدافعــان بــا ضربــه ای ســنگین و 
ــا  ــه ثمــر رســاند ت مهارنشــدنی گل تســاوی را ب
ــار  ــو کرانچ ــژه زالنک ــی، به وی ــاد کادر فن آه از نه
و هوادارانــی کــه در انتظــار ســوت پایانــی و 
 پیــروزی ســپاهان لحظه شــماری می کردنــد

برآید!
ترکیــب تیــم ســپاهان را مهــدی صدقیــان 
ژایــرو  پورقــاز،  عزت الــه  جعفــری،  حســن 
رودریگــز، ســعید آقایــی، میــاد ســرلک، رســول 
نویدکیــا )از دقیقــه 59 رافائــل کــری والرو(، 
شــاهین ثاقبــی، جال الدیــن علی محمــدی 
)از دقیقــه ۸4 عــارف غامــی(، حســین پاپــی 
)از دقیقــه 79 علــی کیخســروی( و ساســان 
انصــاری تشــکیل می دادنــد. ســرمربی تیــم 

ــود. ــار ب ــو کرانچ زالنک

در هفته سوم لیگ برتر فوتبال »جام خلیج فارس«

زنگ خطر برای زردپوشان سپاهان 
به صدا درآمد

ــوز از لحــاظ  ــد: هن ــی ســپاهانی ها می گوی ــک برزیل هافب
بدنــی در وضعیــت ایــده آل قــرار نگرفتــه ام و بــه آمادگــی 
صددرصــد نرســیده ام؛ امیــدوارم هرچــه زودتــر بتوانــم بــه 

آمادگــی کامــل برســم تــا بــه ترکیــب اصلــی راه یابــم. 
جدیدالــورود  برزیلــی  هافبــک  والرو،   رافائــل کــری 
ــی جــم و  ــارس جنوب ــر پ ــدار براب ــاره دی ســپاهانی ها، درب
کســب تســاوی در مقابــل ایــن تیــم گفــت: در ایــن دیدار، 
بــازی بســیار خوبــی ارائــه دادیــم و توانســتیم حریــف را 
تحــت فشــار قــرار دهیــم؛ البتــه در برابــر حمــات حریــف 
نیــز مقاومــت کردیــم تــا بــه عنــوان تیــم پیــروز میــدان 
ــه مشــکل  ــی ب ــه پنالت ــا پــس از ضرب ــم؛ ام ــرک کنی را ت
خوردیــم تــا در نهایــت بــازی بــه تســاوی کشــیده شــود. 
او ادامــه داد: نتیجــه تســاوی، نتیجــه ای نبــود کــه 
هــواداران از مــا بخواهنــد و بنابرایــن از آن هــا عذرخواهــی 

ــه کار بســتیم  می کنــم. البتــه مــا همــه ســعی خــود را ب
ــم؛ امــا  ــه دســت بیاوری ــا بتوانیــم نتیجــه پیــروزی را ب ت
جنگیدن هــای مــا فایــده ای نداشــت و بــازی بــا تســاوی 
ــا در  ــان رســید. همــه تــاش خــود را می کنیــم ت ــه پای ب
ــروزی برســیم و لطــف هــواداران را  ــه پی ــازی بعــدی ب ب

جبــران کنیــم. 
ــود در  ــور خ ــاره حض ــپاهانی ها درب ــی س ــک برزیل هافب
ــد ســرمربی  ــن را بای ــت: ای ــی ســپاهان گف ــب اصل ترکی
تیــم پاســخگو باشــد؛ مــن تمریناتــم را انجــام می دهــم 
ــی در  ــه کس ــه چ ــرد ک ــم می گی ــت او تصمی ــا در نهای ام
ــش  ــه پی ــن دو هفت ــد. م ــته باش ــور داش ــدان حض می
تمریناتــم را بــا تیــم آغــاز کــردم و ایــن در حالــی اســت 
کــه ســپاهان از یــک مــاه و نیــم قبــل از مســابقات 

ــود. ورزش 3 ــرده ب ــروع ک ــود را ش ــات خ تمرین

ابتدایــی  آنکــه قاســم حدادی فــر در دقایــق  از  پــس 
بــازی بــا ســیاه جامگان از هفتــه اول لیــگ برتــر بــه 
دلیــل مصدومیــت تعویــض شــد، محمدرضــا عباســی 
هــم اوایــل دیــدار هفتــه ســوم برابــر پیــکان آســیب دیــد. 
ذوب آهــن لیــگ هفدهــم را بــا چاشــنی مصدومیــت 
ــه  ــه ای ک ــه گون ــت؛ ب ــرده اس ــاز ک ــش آغ ــان بازیکنان توأم
هنــوز آســیب دیدگی بازیکنــان قبلــی برطــرف نشــده 
بازیکــن جدیــدی بــه لیســت مصدومــان ایــن تیــم اضافــه 

می شــود. 
مهــران  ســتاری،  محمــد  ســید  مهدی پــور،  مهــدی 
جملــه  از  حســینی  محمدرضــا  ســید  و  درخشــان مهر 
بازیکنــان ذوب آهــن هســتند کــه در آســتانه شــروع فصــل 
ــد؛ امــا بــدون تردیــد  ــا پــس از آغــاز لیــگ آســیب دیدن ی
ــه  ــود ک ــر ب ــم حدادی ف ــه قاس ــوط ب ــاق مرب ــن اتف تلخ تری

بــه فاصلــه کوتاهــی پــس از بهبــود مصدومیتــش بــار دیگــر 
ربــاط صلیبــی پــاره کــرد. دیــدار بــا پیــکان از هفتــه ســوم 
لیــگ برتــر اولیــن مســابقه ای بــود کــه ذوب آهــن بــا علــم 
بــه مصدومیــت شــدید کاپیتــان دومــش پشــت ســر 
ــادی تحــت  ــا حــدود زی ــازی کــه ت می گذاشــت. در ایــن ب
تأثیــر ایــن اتفــاق تلــخ بــود، بــاز هــم تیــم اصفهانــی از گزند 
مصدومیــت در امــان نمانــد. هنــوز حتــی یــک ربــع از زمــان 
مســابقه نگذشــته بــود کــه محمدرضــا عباســی بــه شــدت 
ــه  ــن ب ــب ذوب آه ــود را در ترکی ــای خ ــد و ج ــدوم ش مص
مهــدی رجــب زاده داد. عباســی کــه در مقطعــی طوالنــی از 
فصــل گذشــته نیــز مصــدوم بــود، در دومیــن حضــور پیاپــی 
خــود در ترکیــب اصلــی بــا بدبیــاری مواجــه شــد تــا پــس 
ــه  ــد ب ــام جدی ــک ن ــتاری، ی ــان مهر و س ــود درخش از بهب

ــه شــود. ایمنــا ــان ذوب آهــن اضاف لیســت مصدوم

ورزش

،،
دقایــق  در  ســپاهان  فوتبــال  تیــم 
پایانــی  پیــروزی برابــر تیــم ســر حــال 
پــارس جنوبــی جــم را بــا تســاوی 1 - 1 

عــوض کــرد 

 آگهی تحدید حدود عمومی ثبت 
اسناد و امالک شرق اصفهان بخش 

5 ثبت اصفهان 
ــارم  ــه چه ــه ماه ــی س ــی نوبت ــرو آگه  پی

حــدود  تحدیــد  آگهــی   ۱۳95 ســال 

قســمتی از امــاک و مســتغات واحــد 

ــاده  ــب م ــه موج ــه ب ــگان ک ــی خوراس ثبت

ــد  ــت اســناد و امــاک تحدی ــون ثب ۱4 قان

ــه شــرح شــماره های  ــی شــود ب حــدود م

ــد: ــل میباش ذی

ــاوی   ــول قض ــم بت 5۸5۳–  خان  -۱

ــماره  ــه ش ش ۸2 و ش ــین ب ــد حس فرزن

ملــی ۱29۱267۸۱6 تابــع دولــت جمهــوری 

اســامی ایــران- ششــدانگ یکبابخانــه 

واقــع  اصلــی     5۸5۳ پــاک  تحــت 

بــه مســاحت  اصفهــان  دربخش5ثبــت 

مربــع  متــر   ۳25/۳۰

موحــد  اصغــر  اقــای    -  ۱۰256/2  -2

ــینعلی بــه ش ش  ــد حس دوســت  فرزن

اســامی  جمهــوری  دولــت  تابــع   ۸79

تحــت  یکبابخانــه  ششــدانگ   - ایــران 

ــر  ــی بمســاحت 2۰6/77 مت ــاک 2 فرع پ

مربــع مجــزی شــده از پــاک ثبتــی ۱۰256  

اصلــی واقــع دربخش5ثبــت اصفهــان.

شــریف  مجیــد  اقــای    –  ۱۱699/۳-۳

ــه ش ش ۱592  ــد ب ــد محم النســب فرزن

ــت  ــع دول ــی ۱2۸79۳7۸7۱ تاب ــد مل و ک

ــه  ــبت ب ــران ) نس ــامی ای ــوری اس جمه

ــه مشــاع  ــار هفتــم حب ــه و چه بیســت حب

( و اقــای مســعود شــریف النســب فرزنــد 

محمــد بــه ش ش ۱549 و کــد ملــی 

جمهــوری  دولــت  تابــع    ۱2۸77۳555

اســامی ایــران) نســبت بــه بیســت حبــه و 

چهــار هفتــم حبه مشــاع ( و اقای محســن 

ــه ش  ــد ب ــد محم ــب فرزن ــریف النس ش

ــع  ــی ۱2۸76647۱7 تاب ــد مل ش ۱۱۱2 و ک

دولــت جمهــوری اســامی ایــران) نســبت 

بــه بیســت حبــه و چهــار هفتــم حبــه 

ــب  ــریف النس ــا ش ــم مین ــاع ( و خان مش

فرزنــد محمــد بــه ش ش ۳۰4 و کــد 

ملــی ۱29۱۱۰5972 تابــع دولــت جمهــوری 

اســامی ایــران ) نســبت بــه ده حبــه و دو 

هفتــم حبــه مشــاع ( :  از ششــدانگ جوی 

متروکــه بمســاحت 7۳/۸۰ متــر مربــع 

تحــت پــاک ۳ فرعــی مجــزی شــده 

از پــاک ثبتــی ۱۱699  اصلــی واقــع در 

بخــش5 ثبــت اصفهــان جهــت الحــاق بــه 

پــاک ثبتــی ۱۱699/2   .

4-۱24۱7/۳ – اقــای رجبعلــی فروغــی 

ــه ش ش ۱475  ــد ب ــد محم ــری فرزن اب

حــوزه ۱۳  اصفهــان تابــع دولــت جمهــوری 

اســامی ایــران- ششــدانگ یکبابخانــه 

تحــت پــاک ۳  فرعی بمســاحت ۱67/25 

ــع مجــزی شــده از پــاک ثبتــی  متــر مرب

۱24۱7  اصلــی واقــع در بخــش5 ثبــت 

ــان. اصفه

روز تحدید  :  چهارشنبه 96/۰6/۱5

ــون ثبــت اســناد  ــه موجــب مــاده ۱4 قان ب

ــا  ــاک ی ــان ام ــه صاحب ــاک چنانچ و ام

نماینــده قانونــی آنهــا در محــل تعییــن 

حــدود حضــور نداشــته باشــند مطابــق ماده 

ــور  ــا حض ــا ب ــک آنه ــور مل ــون مذک ۱5 قان

ــد  ــن تحدی ــرف مجاوری ــده از ط ــار ش اظه

ــًا اعتراضــات مجاوریــن  خواهــد شــد ضمن

ــد  ــع تحدی ــه در موق ــاک ک ــان ام و صاحب

ــاده 2۰  ــق م ــدند مطاب ــر نش ــدود حاض ح

قانــون ثبــت اســناد و امــاک از تاریــخ 

ــط  ــدی فق ــس تحدی ــورت مجل ــم ص تنظی

۳۰ روزپذیرفتــه خواهــد شــد همچنیــن 

قانــون  واحــده  مــاده   2 تبصــره  برابــر 

تعییــن تکلیــف پرونده هــای معترضــی 

ثبتــی مصــوب 7۳/2/25 مجلــس شــورای 

اســامی معترضیــن بایســتی ظــرف یــک 

ــا  ــن اداره ب ــه ای ــراض ب ــخ اعت ــاه از تاری م

ــه مراجــع ذیصــاح  ــم دادخواســت ب تقدی

ــر  ــورت ب ــد در ص ــه نماین ــی مراجع قضای

خــورد هــر یــک از روزهــای تعییــن شــده 

بــا تعطیلــی پیــش بینــی نشــده عملیــات 

ــای  ــراه پاکه ــد هم ــدودروز بع ــد ح تحدی

ــد . ــد ش ــام خواه ــر انج دیگ

تاریخ انتشار : یکشنبه 96/۰5/22

  حســین هادیزاده-رئیس منطقــه ثبــت 

ــان ــرق اصفه ــاک ش ــناد و ام اس

آگهی مزایده اموال غیرمنقول 
ــان  ــعبه 4 اصفه ــی ش ــکام حقوق ــرای اح اج
در نظــر دارد جلســه مزایــده ای در خصــوص 
پرونــده اجرایــی کاســه 96۰46۱ ج/4 لــه علــی 
ــی  ــی مبن ــکندر عال ــه اس ــین داودی و علی حس
ریــال   ۱/7۱5/992/52۳ مبلــغ  مطالبــه  بــر 
اجرایــی  هزینه هــای  و  بــه  محکــوم  بابــت 
و حــق االجــرای دولتــی در تاریــخ دوشــنبه 
ــرای  ــل اج ــح در مح ــاعت ۱۰ صب 96/6/2۰  س
ــن  ــه زیرزمی ــان طبق ــکام دادگســتری اصفه اح
ــع  ــر مرب ــروش 246/۱4  مت ــت ف ــاق ۱5 جه ات
نظریــه کارشناســی کــه  شــرح  بــه  زمیــن 
ــرف  ــون در تص ــه اکن ــت ک ــده اس ــا درج ش ذی
ــناس  ــط کارش ــد توس ــی باش ــه م ــوم علی محک
ــه  ــده و نظری ــی ش ــتری ارزیاب ــمی دادگس رس
وی مصــون از اعتــراض طرفیــن واقــع گردیــده 
برگــزار نمایــد. طالبیــن خریــد مــی تواننــد 
بــه  مزایــده  جلســه  از  قبــل  روز   5 ظــرف 
ــا  ــد و ب نشــانی فــوق مراجعــه و از امــوال بازدی
ــه حســاب  ــه ب ســپردن ۱۰ درصــد از قیمــت پای
در   2۱7۱29۰2۱۰۰۰۸ شــماره  بــه  دادگســتری 
پیشــنهاد  نماینــد.  شــرکت  مزایــده  جلســه 
دهنــده باالتریــن قیمــت برنــده مزایــده خواهــد 
ــوم  ــده محک ــر عه ــی ب ــای اجرای ــود. هزینه ه ب
علیــه مــی باشــد. اوصــاف ملــک مــورد مزایــده: 
ــماره  ــی ش ــاغ کارشناس ــه اب ــف ب ــا عط احترام
کانــون  آن    95/۱2/24 مــورخ   ۱56/۱9۳۰9
محتــرم منضــم بــه تصویــر نامــه 9۱۰۰۳۰ ج ۱4 
مــورخ 95/۱2/24 مامــور اجــرای احــکام شــعبه 
زمینــی  قطعــه  ارزیابــی  در خصــوص  ح/۱4 
ــت  ــی 6 ثب ــی بخش ــی 2۸ اصل ــاک ثبت ــه پ ب
اصفهــان بخواســته آقــای علــی حســین داودی 
ــاع  ــس از اط ــب پ ــناس منتخ ــب کارش اینجان
از موضــوع کارشناســی ضمــن حضــور در دفتــر 
ــوق از  ــه ف ــده کاس ــه پرون ــعبه و مطالع آن ش
محــل مــورد معرفــی واقــع در اصفهــان خ کاوه 
ــام حســن  ــی عصــر ک مســجد ام شــهرک ول
ــس از  ــد و پ ــروی ک پنجــم بازدی ــی روب مجتب
معاینــه و بررســی الزم نتیجــه بشــرح ذیــل 
ــاد  ــاس مف ــر اس ــردد: ب ــی گ ــور م ــم حض تقدی
ــورخ 96/2/2  ــه شــماره 7/96/699 م ــی نام کپ
ــان منضــم  ــه 7 اصفه ــرم منطق شــهرداری محت
ــورخ  ــماره 7/95/6229 م ــه ش ــر نام ــه تصوی ب
95/۳/۳۰ و ضمائــم پیوســتی قطعــه زمیــن بــه 
نشــانی فــوق بصــورت مشــاع پــاک ثبتــی 2۸ 
ــده 276۳۱-۱۸۱  ــه پرون ــش 6 کاس ــی بخ اصل
ــام  ــل اع ــه شــرح ذی ــد ۱۸۱-۳7۰۳۳ ب و جدی
مــی گــردد. ۱-باتوجــه بــه ســندارائه شــده طبــق 
ــاهی  ــر ش ــای اصغ ــط آق ــت توس ــه پیوس نقش
ــع صــورت جلســه  ــر مرب ــه مســاحت ۱۱۰۰ مت ب
شــماره 7/9۳/۱7۸9۳مــورخ 9۳/7/2۳ تنظیــم 
ــک موصــوف طــرح  ــه اینکــه مل ــت ب ــا عنای و ب
ــا  نقشــه تفکیکــی ارانــه شــده توســط ایشــان ب
ــع  ــر مرب ــه مســاحت ۸66/99 مت ــده ب باقیمان
ــده کــه جهــت  ــه 5 قطعــه تفکیــک گردی ب

بــه مســاحت   ۱ قطعــه  تفکیــک  هزینــه 
در  مســاحت  بعــاوه  24۸/75مترمربــع 
تعریــض گــذر و معابــر در ســهم شــهرداری و 
4 قطعــه دیگــر در ســهم مالــک قــرار گرفتــه 
ــاختمانی  ــه س ــز پروان ــا نی ــر روی آنه ــه ب ک
صادرشــده اســت. 2-طــی ســند شــماره 
 ۸9 دفترخانــه   9۳/7/7 مــورخ   67۱4۰
عرصبــه مــورد توافــق بــه مســاحت 4۸۱/25 
ــی  ــال قطع ــهرداری انتق ــه ش ــع ب ــر مرب مت
ــری زمیــن بصــورت  گردیــده اســت.۳- کارب
ــه روی  ــاع دو طبق ــا ارتف ــوده ب ــکونی  ب مس
ــاحت  ــرت مس ــب مغای ــا مرات ــوت. ضمن پیل
منــدرج در صورتجلســه تفکیکــی منضــم بــه 
ــیده  ــا رس ــه امض ــا ب ــه قب ــالی ک ــه ارس نام
ــاد  ــر اســاس مف ــد ب ــرر گردی ــه مق اســت ک
نامــه شــماره 7/95/۸25۱ مــورخ 95/4/26 
ــاحتهای  ــان مس ــه 7 اصفه ــهرداری منطق ش
نامــه شــماره 7/95/6229  طــی  اعانــی 
مــاک  تاییــد گردیــده   95/۳/۳۰ مــورخ 
ــه  ــرت ب ــان مباش ــد. در زم ــی باش ــل م عم
امــر کارشناســی مــورد معرفــی ماحظــه 
گردیــد کــه محــل مذکــور غیــر محصــور فاقــد 
هرگونــه مســتحدثات مــی باشــد علــی ایحال 
ــه  ــا توجــه ب ــوق و ب ــوارد ف ــه م ــت ب ــا عنای ب
موقعیــت محــل و ابعــاد و مســاحت و نــوع 
ــه و  ــرایط عرض ــه ش ــه ب ــا توج ــری و ب کارب
تقاضــا در صــورت بامانــع بــودن نقــل و 
انتقــال بدینوســیله قیمــت پایــه کارشناســی 
ــه مســاحت  مجمــوع پــاک ســهم مالــک ب

ــف ــا و ص ــع و ب ــر مرب 6۱۸/24 مت
قبلــی جمعــا بــه مبلــغ 4/۳۱۰/۰۰۰/۰۰۰  ریــال 
بــرآورد مــی گــردد. وارزش  246/۱4متــر 
مربــع از آن ۱/7۱5/992/52۳ ریــال مــی 

باشــد.
اجــرای  مدیــر  الــف   :۱4۱۱5/م  شــماره 

اصفهــان   4 شــعبه  حقوقــی  احــکام 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
۱7۳/96خواهــان  پرونــده  خصــوص  در 
ــر:  ــی ب ــی  دادخواســتی مبن مســعود دهقان
اســترداد الشــه 4 فقــره چــک  بــه طرفیــت 
نمــوده  تقدیــم  رنجبــر   مجتبــی  آقــای 
و وقــت رســیدگی بــرای روز ســه شــنبه   
مــورخ 96/6/2۱ ســاعت ۱6 تعییــن گردیــده 
ــکان  ــول الم ــه  مجه ــه  ب ــا توج ــت . ب اس
ــان   ــای خواه ــب تقاض ــده حس ــودن خوان ب
مراتــب در جرایــد کثیــر االنتشــار منتشــر تــا 
ــن  ــه ای ــیدگی ب ــت رس ــل از وق ــده قب خوان
شــعبه مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت 
ــدم  ــورت ع ــدو در ص ــذ نمای ــم را اخ و ضمائ
ابــاغ تلقــی  حضــور در وقــت رســیدگی 
ــد ــاذ خواه ــی اتخ ــم مقتض ــده  و تصمی  ش

 شد.
 دفتــر شــعبه ۳7 مجتمــع شــماره ســه 

شــورای حــل اختــاف اصفهــان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصــوص پرونــده 559/95 خواهــان  جالــب 
ــتی  ــی   دادخواس ــعود دهقان ــای مس ــث  آق ثال
ــه طرفیــت مجلــوب  ــر: جلــب ثالــث  ب مبنــی ب
ــوده  ــم نم ــر   تقدی ــی رنجب ــای مجتب ــث  آق ثال
و وقــت رســیدگی بــرای روز ســه شــنبه   مــورخ 
96/6/2۱ ســاعت ۱6:۳۰ تعییــن گردیــده اســت . 
ــا توجــه  بــه  مجهــول المــکان بــودن خوانــده  ب
ــد  ــب در جرای ــان  مرات ــای خواه ــب تقاض حس
کثیــر االنتشــار منتشــر تــا خوانــده قبــل از وقــت 
ــخه  ــه و نس ــعبه مراجع ــن ش ــه ای ــیدگی ب رس
ثانــی دادخواســت و ضمائــم را اخــذ نمایــدو در 
ــاغ  صــورت عــدم حضــور در وقــت رســیدگی اب
 تلقــی شــده  و تصمیــم مقتضــی اتخــاذ خواهــد

شد. 
رئیــس دفتــر شــعبه ۳7 شــورای حــل اختــاف 

اصفهــان

ابالغیه 
شــماره اباغنامــه :96۱۰۱۰67945۰۰۳7۳شــماره 
پرونــده :96۰99۸67945۰۰۳۰7 شــماره بایگانــی 
شــعبه :96۰۳۰7 تاریــخ تنظیــم :۱۳96/۰4/26 
مشــخصات ابــاغ شــونده حقیقــی : ۱-نــام 
: لیــا     2- نــام خانوادگــی : نصیــری فــر    
ــور  ــخ حض ــکان تاری ــول الم ــانی : مجه ۳- نش
۱۳96/۰6/25 شــنبه  ســاعت ۱7:۰۰محــل حضــور 
: اصفهــان – خیابــان ســجاد – خیابــان آیــت الــه 
ــب  ــور – جن ــی پ ــروی مدرســه نیل ــاب – روب ارب
ــور  ــخ حض ــاک 57   تاری ــا – پ ــاختمان صب س
:۱۳96/۰6/25ســاعت حضــور :۱7:۰۰در خصــوص 
ــما   ــت ش ــه طرفی ــی  ب ــوش لطفعل ــوی داری دع
ــن  ــیدگی در ای ــت رس ــوق جه ــرر ف ــت مق در وق

شــعبه حاضــر شــوید. 
شــماره :۱۳۱2۸/م الــف دفتــر شــعبه ۱5 مجتمع 
شــماره یــک  شــورای حــل اختــاف شهرســتان 

ن صفها ا

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصــوص پرونــده کاســه 96۰49۰ ش ۱۱ 
خواهــان شــیر آقــا نــوروزی    دادخواســتی مبنی 
بر:مطالبــه  بــه طرفیــت حســین دشــتیان حیــدر 
زاده  تقدیــم نمــوده اســت .وقــت رســیدگی برای 
روز....... مــورخ 96/6/25ســاعت ۱۱/۳۰ تعییــن 
ــه مجهــول المــکان  ــا توجــه ب ــده اســت. ب گردی
بــودن خوانــده حســب تقاضــای خواهــان برابــر 
مــاده 7۳ قانــون آئیــن دادرســی مدنــی مراتــب 
در جرایــد منتشــر تــا خوانــده قبــل از وقــت 
رســیدگی بــه ایــن شــعبه شــورای حــل اختــاف 
مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم 
ــد. در صــورت عــدم حضــور وقــت  را اخــذ نمایی
رســیدگی ابــاغ شــده تلقــی و تصمیــم مقتضــی 

اتخــاذ مــی شــود.
شــماره: ۱۳۱22/م الــف مدیــر دفتــر شــعبه 
۱۱مجتمــع شــماره 2 شــورای حــل اختــاف 

اصفهــان

لیست مصدومان ذوب آهن طوالنی تر شدآماده حضور در ترکیب سپاهان نیستم



پیشهناد فیلم

دوران عاشقی

کارگردان: علیرضا رئیسیان
نویسنده: رؤیا محقق، مهسا محبعلی

ــاد  ــینی، فره ــهاب حس ــی، ش ــا حاتم ــران: لی بازیگ
اصانــی، مینــا وحیــد، پرویــز پورحســینی، بیتــا فرهی، 
لیلــی فرهادپــور، ســوگل قاتیــان، نســیم ادبی، ســعید 
ــرزان  ــیدی، ف ــهرام جمش ــزی، ش ــوش فائ داخ، داری

نجفــی، حمیدرضــا حیــات، عرشــیا خلــج
 خالصه داستان فیلم

ــه در  ــت ک ــی اس ــک درام خانوادگ ــقی، ی  دوران عاش
ــد. ــاق می افت ــی روز اتف ــتر اجتماع ــک بس ی

ــت و  ــکات مثب ــی ن ــود تمام ــا وج ــا ب ــی فیلم ه بعض
انــرژی ای کــه برایشــان گذاشــته شــده، یــک چیــزی 
ــی  ــاگر را راض ــد تماش ــه بای ــور ک ــد و آن ط ــم دارن ک
دســت  همیــن  از  عاشــقی«،  »دوران  نمی کننــد. 
ــرژی  ــرای آن ان ــه مشــخصا ب فیلم هاســت؛ فیلمــی ک
زیــادی گذاشــته شــده، کارگــردان نهایــت تــاش خــود 
را می کنــد تــا کار بــه لحــاظ بصــری کامــل و بی عیــب 
ــای  ــی در نقش ه ــران )حت ــروه بازیگ ــد، گ ــوه کن جل
فرعــی( حرفــه ای و کاربلدنــد، عوامــل دیگــر کار خــود را 
بــه خوبــی انجــام داده انــد، امــا فیلــم آنقــدر کــه بایــد 
بــه دل نمی نشــیند؛ البتــه نبایــد یــک نکتــه را هــم از 
یــاد بــرد، »دوران عاشــقی« از یــک لحــاظ مــورد توجــه 
بســیاری از منتقــدان و عاقه منــدان ســینما قــرار 
می گیــرد و آن وجــه قصه گویــی اش اســت؛ آنچــه ایــن 
روزهــا در ســینمای ایــران بــه ســختی دیــده می شــود 
و فیلم هایــی را کــه واجــد ایــن اِلِمــان هســتند، بایــد 
ــدن  ــی بازمان ــل اصل ــی از دالی ــم یک ــاید ه ــتود. ش س
فیلمنامه نویــس از رســیدگی بــه الیه هــای زیریــن 
شــخصیت ها و بعضــی از رویدادهــای درام، همیــن 
ــوده  ــر ب ــی« اث ــر »قصه گوی ــر عنص ــز ب ــه و تمرک توج

اســت.

حرف و نقل

 نمایشــگاه دومیــن دوره فیگورانــژ در کتابخانــه مرکــزی 
ــن  ــد از ای ــرای بازدی ــدان ب ــد. عاقه من ــزار ش ــان برگ اصفه
ــاعت  ــا س ــاه صبح ه ــا ۲۶ مردادم ــد ت ــگاه می توانن نمایش
۸ تــا ۱۲ و بعدازظهرهــا ســاعت ۱۳ تــا ۲۰ بــه گالــری 
شــماره یــک کتابخانــه مرکــزی شــهرداری اصفهــان واقــع 

ــاغ گلدســته مراجعــه کننــد. ــان ب در خیاب
 مدیــر گــروه ســینمایی هنــر و تجربــه انصــراف 
یــک فیلمســاز را از ادامــه اکــران فیلمــش در ایــن گــروه 

تلخ تریــن اتفــاق زندگــی حرفــه ای خــود دانســت.
ــت رشــوه و فســاد اداری  ــا محوری  مســتند »تلکــه« ب
ــد  ــی تولی ــل پایان ــف، مراح ــوای مختل ــهرداری ها و ق در ش
خــود را بــه کارگردانــی مســعود کارگــر پشــت ســر می گــذارد 
و بــه زودی در یکــی از شــبکه های ســیما بــه نمایــش 

درخواهــد آمــد.
ــه« نوشــته  ــوای فاخت ــان »ن ــه از رم  ســریالی برگرفت
ــی رود. ــن م ــه روی آنت ــه زودی ب ــگ« ب ــی رولین »جی.ک

 امیرحســین خورشــیدفر، داســتان نویس، کپــی و 
توزیــع غیرقانونــی کتــاب بــه صــورت پــی دی اف یــا صوتــی 

ــه نویســندگان توصیــف کــرد. ــه ای مهلــک ب را ضرب
ــد ۶۰ ســالگی اش  ــی در ســالروز تول ــه مهین تراب  مهران
گفــت: مــن همیشــه دوســت داشــتم تــا خیلــی بیشــتر 
هــوای یکدیگــر را داشــته باشــیم؛ چــون همــه مــا بــه هــم 
وابســته ایم و سرنوشــت مــا بــه هــم گــره خــورده اســت.

 مدیــر بخــش نمایشــگاه های خارجــی مؤسســه 
خبــری  نشســت  در  ایــران  فرهنگــی  نمایشــگاه های 
نمایشــگاه کتــاب پکن گفــت: هیئتــی ۸۰ نفره از کشــورمان 

ــت. ــد داش ــور خواه ــی حض ــداد فرهنگ ــن روی در ای
 »ان.کی.جمیســین«، نویســنده سیاه پوســت آفریقایی 
ــد در  ــق ش ــی موف ــال متوال ــن س ــرای دومی ــی ب آمریکای
بخــش رمــان جوایــز ادبیــات علمی تخیلــی »هیوگــو« 

ــده شــود. برن
ــار  ــد بیم ــور چن ــا حض ــدا« ب ــر بی ص ــش »آژی  نمای
مبتــا بــه بیمــاری هموفیلــی پــس از مــاه محــرم و صفــر 
بــا همــکاری کانــون بیمــاران هموفیلــی بــه صــورت ویــژه به 

نفــع بیمــاران خــاص روی صحنــه مــی رود.
 دبیــر یازدهمین جشــن بــزرگ منتقدان و نویســندگان 
ــن دوره از جشــن  ــه آراء ای ــان اینک ــا بی ــران ب ســینمای ای
ــتی  ــی بزرگداش ــت، از برپای ــده اس ــدان غافلگیرکنن منتق
ــال  ــش، جم ــر خیراندی ــم پور، گوه ــید  هاش ــرای جمش ب

ــر داد. ــوی خب ــد و جــال مصطف امی
بــه کارگردانــی غامرضــا   انیمیشــن »کله آهنــی« 
مااحمــدی بــرای اکــران عمومــی درخواســت پروانــه 

داد. نمایــش 
 دومینیــک کاوندیــش، یکــی از منتقدان باســابقه تئاتر 
ــان و  ــه مخاطب ــک لیســت ب ــا در ی ــن روزه انگلســتان، ای
عاقه منــدان بــه تئاتــر و به ویــژه مخاطبــان فســتیوال 
بین المللــی ادینبــورگ ۲۰۱۷، پیشــنهاد تماشــای ۷ تئاتــر را 
داده اســت. وی در این لیســت تماشــای نمایش »نســیم« 
بــه نویســندگی نســیم ســلیمان پور، نمایشــنامه نویس 
ــه  ــت. وی ک ــنهاد داده اس ــان پیش ــه مخاطب ــی را ب ایران
ــن  ــیم« داده، ای ــش »نس ــه نمای ــتاره ب ــتاره، ۴ س از ۵ س
دانســته تأمل برانگیــز  و  تأثیرگــذار  اثــری  را   نمایــش 

 است.

کوتاه اخبار 
»پینوکیو« در اصفهان

تئاتــر شــاد و موزیــکال »پینوکیــو« ویــژه  کیمیای وطن

کــودک و خانــواده تــا ۳ شــهریورماه در ســالن آمفی تئاتــر 
اداره راه و شهرسازی اجرا می شود. 

ــی  ــازمان فرهنگی تفریح ــی س ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــندگی و  ــه نویس ــو« ب ــر »پینوکی ــان، تئات ــهرداری اصفه ش
ــه  ــاه ب ــه دوم مردادم ــر شــیخ جبلی در نیم ــی امی کارگردان
نمایــش درمی آیــد. تــاالر هنــر اصفهــان بــه عنــوان دفتــر 
تخصصــی تئاتــر ســازمان فرهنگی تفریحــی شــهرداری 
اصفهــان تئاتــر شــاد و موزیــکال »پینوکیــو« را ویــژه کــودک 

ــد.  ــزار می کن ــواده برگ و خان
تئاتــر »پینوکیــو« تــا ۳ شــهریورماه )بــه غیــر از ۳۰ مــرداد( 
از ســاعت ۲۰:۴۵ در محــل ســالن آمفی تئاتــر اداره راه 
ــیلو  ــه روی س ــعادت آباد، روب ــان س ــازی در خیاب و شهرس
ــدان  ــر اســت. عاقه من ــان شــهروندان دوســتدار تئات میزب
 بــرای تهیــه بلیــت ایــن تئاتــر می تواننــد بــه ســایت 
ــماره های  ــا ش ــا ب ــه ی www.partakticket.com مراجع
بلیــت  رزرو  جهــت   ۰9۰۳۵۸۰۳۲۸۲ و   ۰99۰۰۸۴۱۸۶۴

ــد. ــل کنن ــاس حاص تم

 »خانه ما« پس از ۱۷ سال 
دوباره پخش می شود

مجموعــه تلویزیونــی »خانــه مــا« پــس از ۱۷ ســال روی 
آنتــن شــبکه »آی فیلــم« مــی رود. پخــش ایــن مجموعــه 
بــه کارگردانــی مســعود کرامتــی و نویســندگی پیمــان 
قاســم خانی و شــادمهر راســتین بامــداد روز یکشــنبه 

ــد. ــد ش ــاز خواه ــاعت ۲۴( آغ )س
ــاعت  ــز س ــا« نی ــه م ــی »خان ــه تلویزیون ــرار مجموع  تک
۸ صبــح و ۱۶ بعدازظهــر همــان روز روی آنتــن شــبکه 
ــار  ــن ب ــا« اولی ــه م ــریال »خان ــی رود. س ــم« م »آی فیل
ســال ۱۳۷9 از شــبکه »ســه« ســیما بــه روی آنتــن رفــت 
و همچنیــن ســال ۱۳9۳ از شــبکه »آی فیلــم« بازپخــش 
ایــن  از قســمت های  نــام داســتان هــر یــک  شــد. 
ــرد هیچــکاک  ــام فیلم هــای آلف ــی از ن مجموعــه تلویزیون
گرفتــه شــده اســت. رضــا بابــک، گوهــر خیراندیــش، ناصر 
ــی  ــد رهبان ــوری، وحی ــی ن ــی، مان ــرا اویس ــاه، زه گیتی ج
ــد. صداوســیما ــای نقــش کرده ان ــن ســریال ایف و... در ای

 »شش قهرمان و نصفی« 
پاییز کلید می خورد

حســین قناعــت، کارگــردان ســینما، دربــاره جدیدتریــن 
فعالیت هــای خــود گفــت: به تازگــی نــگارش فیلمنامــه فیلــم 
ســینمایی »شــش قهرمــان و نصفــی« را بــه پایــان رســانده ام 
و آن را بــرای مطالعــه بــه پرویــز امیــری تهیه کننــده و علــی 
ــا  ــرات آن ه ــر نظ ــل دادم و منتظ ــرمایه گذار تحوی ــدی س عب

هســتم. 
وی افــزود: ایــن فیلــم حــال و هــوای فیلــم قبلــی ام یعنــی 
اصفهــان  در جشــنواره  دارد کــه  را  »قهرمانــان کوچــک« 
ــر  ــم از نظــر داوران کــودک را گرفــت. اگ ــن فیل ــزه بهتری جای
»قهرمانــان کوچــک« را اولیــن فیلــم کمدی رزمــی ســینمای 
کــودک بدانیــم، »شــش قهرمــان و نصفــی«، دومیــن فیلــم 

ــود. مهــر ــا همیــن مضمــون خواهــد ب ب

ادبیات

مردم به داستان ایرانی بدبین شده اند
احمــد آرام، نویســنده، بــا بیــان اینکــه مــردم بــه داســتان ایرانــی بدبیــن شــده اند و 
ــی کــه منتشــر می شــود چیــزی  ــد: در کتاب های ــد، می گوی ــب آن را نمی خوانن اغل

نیســت؛ مــردم چــه چیــزی را مطالعــه کنند؟ 
ایــن نویســنده بــا بیــان اینکــه اغلــب نویســنده های مــا رغبتــی بــه خوانــدن تاریــخ 
ــرد: نویســندگان جــوان  ــار ک ــد، اظه ــران ندارن ــن ای ــات که کشــور و دانســتن ادبی
ــه  ــی ک ــدن در کارگاه های ــاب خارجــی و دوره دی ــد کت ــدن چن ــد خوان ــر می کنن فک
ســطح نازلــی دارنــد، کافــی اســت تــا نویســنده شــوند؛ در حالی کــه کارگاه اصلــی 
مــا همــان متــون قدیمــی اســت. اغلــب ایــن جوانــان تاریــخ بیهقــی، طوطی نامــه، 
شــاهنامه و... را نخوانده انــد و نمی داننــد در ادبیــات کهــن مــا چــه ادبیــات مدرنــی 

ــد.  ــل مانده ان ــود دارد؛ از آن غاف وج
ــد؛ در  ــم نخوانده ان ــا را ه ــن اروپ ــی که ــون ادب ــوان مت ــندگان ج ــزود: نویس او اف
ــدرن  ــد، همیشــه م ــا زده ان ــه آن ه ــی ک ــرا حرف های ــد؛ زی ــد بخوانن ــه بای ــی  ک حال
اســت. در کشــور مــا یــک مجموعــه داســتان پــس از مدتــی بــا وجــود هیاهــوی 
ــا از  ــود؛ ام ــوش می ش ــد، فرام ــه راه می اندازن ــنده ب ــتان نویس ــه دوس ــیار ک بس
ــت  ــی اس ــا چیزهای ــده اند. این ه ــوش نش ــت« فرام ــا »همل ــو« ی ــرن ۱۷ »ُاِتلل ق
کــه ادبیــات مــا نــدارد. نویســندگان بــه دلیــل اینکــه مطالعــه ندارنــد، موضوعــات 

ــد.  ــرورش دهن ــات را پ ــد موضوع ــا نمی توانن ــد ی ــاب می کنن ــطحی انتخ س
ــدم  ــا معتق ــد؛ ام ــی باش ــنده سیاس ــه نویس ــدارم ک ــاد ن ــن اعتق ــت: م آرام گف
ــخ و  ــد تاری ــا باشــد. نویســنده بای ــه مســائل سیاســی بی اعتن ــد ب نویســنده نبای
رویکردهــای سیاســی، اقتصــادی و اجتماعــی جامعــه را بشناســد. در صورتی کــه 
ــد و  ــازی کن ــازی و فضاس ــد شخصیت س ــد، می توان ــی درک کن ــه خوب ــا را ب آن ه
مــکان و زمــان را بــه وجــود آورد تــا یــک داســتان خــوب را پدیــد بیــاورد. ایســنا

تلویزیون

میترا حجار به سریال »از یادها رفته« پیوست
بهرامیــان  بهــرام  بــه کارگردانــی   تصویربــرداری ســریال »از یادهــا رفتــه« 

و تهیه کنندگی اکبر تحویلیان همچنان ادامه دارد. 
در تازه تریــن مرحلــه ســاخت ســریال »از یادهــا رفتــه« میتــرا حجــار بــه عنــوان 
بازیگــر بــه ایــن ســریال پیوســت و جلــوی دوربیــن رفــت. میتــرا حجــار در ایــن 
ســریال نقــش شــخصیتی بــه نــام فــروغ را بــازی می کنــد. فــروغ، یــک پزشــک 
زن ایرانــی اســت کــه در فرانســه درس خوانــده و حضــورش در ســریال همــراه بــا 

اتفاقــات عجیــب اســت. 
ــداز،  ــوکات، ســیما تیران ــا بل ــاری، لی ــی چــون حســین ی ــن بازیگران پیــش از ای
مهــدی ســلوکی، رضــا یزدانــی، هلیــا امامــی، رســول نجفیــان، حبیب دهقان نســب 
و علیــرام نورایــی بــه ایــن ســریال پیوســته بودنــد. مجموعــه تلویزیونــی »از یادهــا 
رفتــه«، ملودرامــی تاریخــی اســت کــه در ۵۰ قســمت بــرای پخــش از شــبکه پنــج 
ســیما ســاخته می شــود و داســتان آن بــه زندگــی دختــری جــوان در ســال ۱۳۱9 
ــه دلیــل نداشــتن شــناخت از وضعیــت کشــور و آداب و رســوم  می پــردازد کــه ب
ــا  ــنت ها و رفتاره ــت س ــف حقیق ــا کش ــا ب ــود؛ ام ــدیدی می ش ــران ش ــار بح دچ
ــاوه  ــریال ع ــن س ــرداری ای ــد. تصویرب ــترک می رس ــی مش ــش و زندگ ــه آرام ب
ــود.  ــام می ش ــاوت انج ــن های متف ــتان ها و در لوکیش ــایر شهرس ــران در س در ته
ــا  ــی و رؤی ــد از: نویســنده: حامــد افضل ــه« عبارتن عوامــل ســریال »از یادهــا رفت
ــرج عاشــوری،  ــرداری: ای ــر تصویرب ــاف، مدی ــن: شــوکا زندب خســرونجدی، تدوی
ــد:  ــر تولی ــدی، مدی ــن نوی ــرداز: مهی ــی، چهره پ ــود سماک باش ــردار: محم صداب
دانیــال کاشــانچی و مهــدی تحویلیــان، طــراح صحنــه و لبــاس: آیدیــن ظریــف، 
ــول  ــر، محص ــی زادمه ــانه ای: عل ــور رس ــاور ام ــاح، مش ــت اصب ــکاس: پریدخ ع

ــج ســیما. صداوســیما شــبکه پن

عکاسی

»از آن روزها« در نگارخانه صفوی
نگارخانــه  در  روزهــا«  آن  »از  عکــس  نمایشــگاه  کیمیای وطن

صفوی برگزار شد. 
نمایشــگاهی از آثــار عکــس ســهراب پــرواز بــا عنــوان »از آن روزها« در 
نگارخانــه صفــوی برپــا شــده اســت. ســهراب پــرواز، شــاعر و عــکاس 
ــدود ۶  ــه و ح ــش آموخت ــینما دان ــته س ــه در رش ــت ک ــی اس اصفهان

ســال اســت در زمینــه عکاســی فعالیــت دارد. 
پــرواز، یکــی از جوانــان مســتعد در ابعــاد مختلــف هنــری اســت کــه 
بــا انتشــار کتــاب »ســخن بگــو ببینمــت« کانــون توجهــات در حــوزه 

ادبــی کشــورمان را بــه خــود جلــب کــرد.
 وی یــک راوی متخصــص در زمینــه انگیــزش احساســی اســت. ایــن 
نمــود هنــر در بســیاری از مکاتــب هنــری دیــده می شــود؛ امــا بایــد 
این گونــه نوشــت کــه اگــر یــک نویســنده، توانایــی برقــراری ارتبــاط بــا 
مخاطــب و تصویرســازی متناســب بــا هنجــار جامعه را نداشــته باشــد، 
حتمــا در ایــن زمینــه شکســت می خــورد و یکــی از ویژگی هــای 
ــت  ــر و موقعی ــت تصاوی ــاعرانگی در ثب ــرواز ش ــهراب پ ــته س برجس
جغرافیایــی اســت؛ ضمــن اینکــه آثــارش از لحــاظ بصــری همســو بــا 

ــراید.  ــه می س ــت ک ــعرهایی اس ش
عاقه منــدان بــرای بازدیــد از نمایشــگاه عکــس »از آن روزهــا« 
ــا  ــاعت ۱۰ ت ــا س ــهریورماه صبح ه ــم ش ــنبه یک ــا چهارش ــد ت می توانن
ــه صفــوی، واقــع در  ــه نگارخان ــا ۲۳ ب ۱۲ و بعدازظهرهــا ســاعت ۱۷ ت
ــب  ــد، جن ــروس و وحی ــه پط ــل خواج ــد فاص ــی، ح ــان خاقان خیاب

ــد. ــه کنن ــماره ۳۱ مراجع ــه ش کوچ
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ــه  ــان ادام ــاب« همچن ــتانه کت ــرح »تابس ط
ــزان  ــی از می ــوز اطاعات ــد هن ــر چن دارد. ه
امــا  ارائــه نشــده،  ایــن طــرح  فــروش 
نگاهــی بــه کتابفروشــی ها حکایــت از آن 
دارد کــه بــازار کتــاب برخــاف ایــن روزهــای 
گــرم تابســتانی، ســرد و منجمــد اســت؛ بــه 
همیــن دلیــل هــم مــا بــه عنــوان یک رســانه 
بــر اســاس یکــی از رســالت های بنیادینمــان 
ــه  ــم ب ــه می توانی ــر چ ــا ه ــم ت ــد داری قص

ــم.  ــک کنی ــور کم ــه کش ــگ مطالع فرهن
ــد  ــا چن ــم ت ــد داری ــروز قص ــزارش ام در گ
کتــاب متنــوع را بــرای ســایق مختلــف 
ــت  ــن حرک ــم ای ــم و امیدواری ــی کنی معرف
مــا گام کوچکــی باشــد در راســتای فرهنــگ 

کتــاب و کتابخوانــی.
 مرگ در لحظه ای که خوشحالی

لحظــه ای کــه  در  »مــرگ  شــعر  کتــاب 

ــورج بخشــایش اســت.  ــر ت خوشــحالی« اث
بخشــایش، یکــی از شــاعران جــوان کشــور 
بیشــتر بــه ســبک کاســیک غــزل و مثنــوی 

می ســراید. 
کتــاب ایــن شــاعر اهــل محــات بــا قیمــت 
۷ هــزار تومــان از ســوی نشــر فصــل پنجــم 

منتشــر شــده اســت.
 پس از طوفان: در ستایش عشق

از طوفــان: در ســتایش عشــق«  »پــس 
عنــوان کتابــی اســت کــه در آن نوشــتار فریــد 
قدمــی بــا نقاشــی های ژیــا منانــی در هــم 

ــده اند.  ــده ش تنی
ســتایش  »در  و  »دســت ها«  »طوفــان«، 
عشــق«، ســه جســتار مجــزای کتــاب اســت 
کــه طــی آن، ضمــن ارائــه نقاشــی های 
ــی ها  ــا نقاش ــد ب ــی در پیون ــی و قطعات منان
بــه قلــم قدمــی، کلیــت و پیوســتاری در 
ــه  ــا نوشــتار و نقاشــی صــورت گرفت رابطــه ب

ــت.  اس

ــر  ــوی نش ــال از س ــار امس ــاب به ــن کت ای
ــده  ــاب ش ــازار کت ــی ب ــاپ و راه ــاز چ ایج

ــت.  اس
ایــن  پیشانی نوشــت  در  قدمــی  فریــد 
کتــاب، آن را این گونــه معرفــی می کنــد: 
از طوفــان: در ســتایش عشــق«  »پــس 
ــی  ــت؛ کتاب ــی ها نیس ــاره  نقاش ــی درب کتاب
اســت کوچــک دربــاره  طوفــان، عشــق و 

نقاشــی کــردن.
ــن  ــن ای ــز بی ــز، تمای ــی موج ــن معرف  همی
ــر  ــه در تشــریح، تعبی ــاری ک ــا آث ــاب را ب کت
و تفســیر نقاشــی های مشــخصی نوشــته 

می ســازد.  عیــان  می شــوند، 
ــرای نویســنده  ــی ب ــی نقاشــی های منان گوی
کتــاب، دریچــه ای را جهــت احضــار نــوع 
ــوم  ــه مفه ــن س ــه ای ــردش ب ــگاه و رویک ن
»طوفــان، عشــق و نقاشــی کــردن« گشــوده 
ــرار  ــی ق ــش  روی قدم اســت و بســتری پی
داده تــا پازلــی بچینــد از قطعاتــی در چالــش 
بــا چیســتی و تاریــخ نقاشــی، رابطــه آن بــا 
ــا  ــزش ب ــگ، تمای ــات و فرهن ــق و ادبی عش
عکاســی، اشــاراتی بــه بــزرگان نقــش و 

ــی و ... . نقاش
پرواضــح اســت کــه نقاشــی های منانــی 
بهانــه ای بــرای طــرح ایــن بحث هــا نیســت؛ 
بلکــه خودرانــه ای اســت بــه ســمت نوشــتار و 

پیدایــش و طــرح چنیــن قطعاتــی. 
ســتایش  در  طوفــان:  از  »پــس  کتــاب 

بــا  و  قدمــی  فریــد  نوشــته  عشــق«، 
ــه  ــی در ۵۶ صفح ــا منان ــی هایی از ژی نقاش
ــای ۱۸  ــا به ــخه و ب ــمارگان ۷۰۰ نس ــا ش و ب
هــزار تومــان از ســوی نشــر ایجــاز چــاپ و 

ــت. ــده اس ــر ش منتش
 مادرم پروانه است

مجموعــه شــعر »مــادرم پروانــه اســت« 
تصویرگــری  و  حســنی  خاتــون  ســروده 
فاطمــه حق طلــب از ســوی انتشــارات ســوره 

ــت.  ــده اس ــر ش ــر منتش مه

اشــعار ایــن کتــاب بــه موضوعــات اجتماعــی 
و دغدغه هــای معمــول کــودکان و نوجوانــان 

می پــردازد. 
عروســک،  میهمــان،  احتــرام  »ضیافــت، 
مــادر،  قهــر  شــب،  مشــق  خاله بــازی، 
پروانــه پــرکار، شــنا، خــواب، درخــت نجیــب، 

عناویــن  جامــدادی«،  و  خانــه  دنیــای 
شــعرهایی اســت کــه در ایــن مجموعــه آورده 

ــت.  ــده اس ش
انتشــارات ســوره مهــر، مجموعــه شــعر 
ــمارگان ۲  ــا ش ــت« را ب ــه اس ــادرم پروان »م
هــزار و ۵۰۰ نســخه و قیمــت ۱۰ هــزار تومــان 

ــت. ــرده اس ــر ک منتش
 حکایت قریبی در غربت

کتــاب »حکایــت قریبــی در غربــت« نوشــته 
ــه داوود  ــا ترجم ــی ب ــوب اصــان به تازگ یعق
وفایــی توســط نشــر مولــی منتشــر و راهــی 

بــازار نشــر شــده اســت. 
ــان از  ــوب اص ــرات یعق ــاب، خاط ــن کت ای
ــه اســت. وی پــس  ــارزان مســلمان ترکی مب
از کودتــای نظامــی  ترکیــه در ســال ۱9۸۰ 
تحــت تعقیــب حکومــت وقــت قــرار گرفــت 

ــد.  ــران آم ــه ای و ب
اصــان در عملیــات آزادســازی خرمشــهر 
مجــروح و پــس از مــداوا دوبــاره راهــی 
جبهه هــای جنــوب و غــرب ایــران شــد. 
او ســپس بــه لبنــان رفــت و در کنــار مبــارزان 

لبنانــی و فلســطینی جنگید.
 وی در حــال حاضــر در شــهر وان در ترکیــه 
زندگــی می کنــد و بــه فعالیت هــای سیاســی 

و انتقــادی مشــغول اســت.
مصــور،  صفحــه   ۳۵۲ بــا  ایــن کتــاب   
ــزار  ــت ۳۸ ه ــخه و قیم ــمارگان ۵۲۰ نس ش

تومــان منتشــر شــده اســت.

ــپانیایی،  ــرح اس ــردار مط ــه«، فیلمب ــس آلکائین ــوزه لوئی »خ
جایــزه دســتاورد فنــی جشــنواره فیلــم لوکارنــو را دریافــت کرد. 
ایــن فیلمبــردار ۷9 ســاله و اســپانیایی کــه بــرای فیلمبــرداری 
ــی  ــتانه فروپاش ــان در آس ــون »زن ــادوار« چ ــدرو آلم ــار »پ آث
ــد«،  ــور«، »تریبــت ب عصبــی«، »خیلــی هیجــان زده ام«، »وول
»پوســتی کــه در آن زندگــی می کنیــم«،  »منــو ببنــد!« و 
ــتاورد  ــزه دس ــت، جای ــده اس ــان« شناخته ش ــه بم »همین گون
ویــژن هفتادمیــن جشــنواره فیلــم لوکارنــو را بــه پــاس 

ــرد.  ــود ک ــینما از آن خ ــی در س ــرفت فن ــت و پیش موفقی
ــخ  ــو از تاری ــم لوکارن ــی فیل ــنواره بین الملل ــن جش هفتادمی
دوم تــا دوازدهــم اوت )۱۱ تــا ۲۱ مــرداد( در شــهر لوکارنــوی 
»الیــور  امســال  و  می شــود  برگــزار  ســوئیس  کشــور 
ــوی در رأس  ــس فرانس ــردان و فیلمنامه نوی ــایاس« کارگ آس
هیئــت داوران قــرار دارد. فیلمبــردار فیلــم برنــده اســکار 

تروئبــا«،  »فرنانــدو  ســاخته  خــوش«  »روزگار  خارجــی 
ــف ســینمای اســپانیا  ــذار در تعری ــای تاثیرگ ــی از چهره ه یک
ــا  ــکاری ب ــود و هم ــوب می ش ــادی محس ــه ۱9۸۰ می در ده
کارگردانــان ایتالیایــی چــون »آلبرتــو التــودا«، »فابیــو کارپی« 

ــه دارد.  ــز در کارنام ــی« را نی ــی ورونس و »جیوان
وی هم اکنــون مشــغول فیلمبــرداری فیلــم جدیــد »برایــان 
دی پالمــا« بــا عنــوان »دومینــو« و همچنیــن ســاخته 
جدیــد و اســپانیایی زبان اصغــر فرهــادی بــا بــازی »خاویــر 
بــادرم« و »پنه لوپــه کــروز« اســت کــه هنــوز نــام آن 

انتخــاب نشــده اســت. 
فیلــم جدیــد فرهــادی، درامــی خانوادگــی و تریلــری 
روان شناســانه اســت کــه در آن ماجــرای دزدیــدن یــک 
ــم   ــواده خت ــای خان ــه آشــکار شــدن رازه ــر نوجــوان ب دخت

ایســنا می شــود. 

معــاون ســیمای رســانه ملــی از برگــزاری جلســاتی بــا 
نماینــدگان چهارمحــال و بختیــاری بــرای رفــع مشــکل 
ســریال »ســرزمین کهــن« و نمایــش قســمت هایی از 

آن بــرای ایــن نماینــدگان ســخن گفــت. 
»ســرزمین  ســریال  دربــاره  میرباقــری  مرتضــی 
کهــن« و تصمیمــات جدیــدی کــه بــرای پخــش ایــن 
مجموعــه بــه کارگردانــی کمــال تبریــزی گرفتــه شــده، 
گفــت:  نظراتــی دربــاره ایــن ســریال وجــود داشــت و 
نقدهایــی وارد شــد کــه بــرای رفــع آن هــا دوســتان مــا 
در چهارمحــال و بختیــاری نمایندگانــی تعییــن کردنــد 

ــا آن هــا جلســاتی را برگــزار کردیــم.  و ب
وی ادامــه داد: می تــوان گفــت مــا طــی ۲ تــا ۳ هفتــه 
گذشــته چندیــن جلســه ۱۰ ســاعته بــا نمایندگانــی از 
ــکات  ــام ن ــرده و تم ــزار ک ــاری برگ چهارمحــال و بختی

مدنظــر را دریافــت و مــوارد را اعمــال کردیــم و اکنــون 
امیدواریــم در ایــن فرآینــد پــس از اینکــه همــه 
ــن ســریال فاخــر را پخــش  ــع شــد، ای مســائل مرتف

ــم.  کنی
ــاره زمــان پخــش ســریال »ســرزمین  میرباقــری درب
از  بخش هایــی  حتــی  عنــوان کــرد:  نیــز  کهــن« 
ــش داده شــد و  ــراد نمای ــن اف ــرای ای ــم ب ســریال ه
امیــدوارم توافــق نهایــی بــه انجــام برســد تــا تکلیــف 

ــود.  ــخص ش ــز مش ــریال نی ــن س ــش ای پخ
ــه  ــه گفت ــریالی ک ــاره س ــان درب ــیما در پای ــاون س مع
ــد اســت و در شــبکه  ــه برومن شــد طــرح آن از مرضی
ــه تولیــد می رســد، عنــوان کــرد: ایــن ســریال  امیــد ب
ــت و  ــگارش اس ــق و ن ــده، تحقی ــه ای ــوز در مرحل هن

ــم مشــخص نیســت. مهــر ــام آن ه ــوز ن هن
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ــی کــه یــک  یــک کتــاب خــوب، یعنــی کتاب
ــای  ــود؛ »نامه ه ــده ش ــر خوان ــا آخ ــس ت نف
احمــد«  آل  جــال  و  دانشــور  ســیمین 
از ایــن دســت اســت؛ مجموعــه ای ســه 
جلــدی کــه نشــر نیلوفــر بــه تنظیــم مســعود 
در   1383 زمســتان  در  جــزی  جعفــری 
اختیــار عاقه منــدان بــه ادبیــات داســتانی و 

نامه هــای ادبــی قــرار داد. 
ــای  ــه نامه ه ــن مجموع ــد اول و دوم ای جل
ــن ســیمین و جــال طــی  رد و بدل شــده بی

ســفر ســیمین بــه آمریکاســت. 
ایــن دو  نامه هــای  جلــد ســوم شــامل 
نویســنده تأثیرگــذار بــه یکدیگــر در چنــد 
 41-44 ســال های  طــی  مختلــف  ســفر 
ــه جلــد اول نامه هــا  اســت. نوشــته حاضــر ب

می پــردازد.
ــروف و  ــان مع ــق رم ــور، خال ــیمین دانش س
منتقدپســند »سووشــون«، در شــهریورماه 
1331 بــا اســتفاده از بــورس فولبرایــت 
ــد  ــه مقص ــران را ب ــل ای ــه تحصی ــرای ادام ب
آمریــکا )دانشــگاه اســتنفرد( تــرک می کنــد. 
حاصــل ایــن ســفر کــه تــا تیرمــاه 1332 بــه 
ــت  ــه اس ــدود 200 نام ــد، ح ــول می انجام ط
ــامل  ــاب را ش ــن کت ــت ای ــد نخس ــه جل ک

می شــود. 
نامه هــا احساســی ضــد و نقیض را در دانشــور 
نشــان می دهــد؛ میــل بــه مانــدن و دلتنگــی 
و بی تابــی بــرای رفتــن. شــاید اگــر جــال در 
ــرا  ــد؛ زی ــدن را برمی گزی ــود، مان ــار او می ب کن
ــی  ــال. حت ــی ج ــیمین یعن ــرای س ــران ب ای
درصــدد اســت راهــی بــرای ســفر جــال نیــز 
پیــدا کنــد: »راجــع بــه آمــدن تــو، مــن اگــر 
بمیــرم هــم بایــد تــو را بــه اینجــا بکشــانم و 
ــفند  ــر اس ــت اواخ ــه عاقب ــاش ک ــن ب مطمئ

امــا  114(؛  ص   ،1 )ج  آمــد...«؛  خواهــی 
درین بــاره نــاکام می مانــد.

نکتــه جالــب در ایــن نامه هــا شــباهت 
ســیمین بــا »زری«، قهرمــان رمــان تاریخــی 
ــال 1348  ــده در س ــون«، نوشته ش »سووش
ــا.  ــا و نگرانی ه ــان دغدغه ه ــا هم ــت؛ ب اس
حتــی بعضــی دغدغه هــای جــال نیــز - کــه 
ــف«  ــا »یوس ــه - ب ــاب یافت ــا بازت در نامه ه

ــت.  ــترک اس ــون مش سووش
ــفند 1331  ــیمین در 11 اس ــه س ــرای نمون ب
در بحبوحــه نزدیــک بــه وقایــع کودتــای 
28 مــرداد بــه جــال کــه می دانــد بــه ایــن 
وقایــع بی تفــاوت نمی مانــد، می نویســد: 
ــه  ــر چ ــه ه ــو را ب ــن، ت ــرگ م ــزم، م »عزی
می دانــی قســم، دخالــت در ایــن آشــوب ها 
نکــن و خــودت را محــض خاطــر مــن از ایــن 
دردســرها دور بــدار. مــن دلــم خواهــد 
ترکیــد اگــر مویــی از ســر تــو کــم بشــود؛ تــو 
را بــه هرچــه نــزد تــو عزیــز اســت قســم کــه 

ــود را دور  ــزن. خ ــش ن ــه آب و آت ــود را ب خ
نگــه بــدار و بــا آن خانــه ای کــه تــو داری، در 
مرکــز شــهر! بــه خانــه مــا بــرو یــا بــه خانــه 

پــدرت...« )همــان، ص 300(
بــه طــور کلــی شــرح فــراق و دلتنگــی، 
دنیــای تــازه کــه ســیمین بــا نگاهــی کنجکاو 
بــه آن می نگــرد،  نقادانــه  و ستایشــگر و 
دوســتان، اســتادان، واحدهــای درســی، 
کتاب هــا و دغدغه هــا به ویــژه نوشــتن و 
ــه در  ــران ک ــاره ای ــیمین درب ــای س نگرانی ه
ایــن بیــن اشــاره ای نیــز بــه اوضــاع سیاســی 
ســال های  آن  در  کشــور  اجتماعــی  و 
سرنوشت ســاز دارد و ...، مضمــون نامه هــا 
ــعود  ــه مس ــا ک ــد. از آنج ــکیل می ده را تش
جعفری جــزی در مقدمــه کتــاب )ص 25-29( 
ــت، در  ــته اس ــاره نوش ــل در این ب ــه تفصی ب
ــا او همــراه می شــویم  چنــد شــماره آینــده ب
و در ضمــن توضیحــات، نــکات و نمونه هایــی 

چنــد از نامه هــا ارائــه می دهیــم.

،،
بــرای  منانــی  نقاشــی های  گویــی 
نویســنده کتــاب، دریچــه ای را جهت 
احضــار نــوع نــگاه و رویکــردش بــه 
ایــن ســه مفهــوم »طوفــان، عشــق و 

نقاشــی کــردن« گشــوده اســت

کتابگردی

قریبی در غربت

دول ارکا�ن �ج

سارا و آیدا
کارگردان مازیار میری

بازیگران غزل شاکری، پگاه 
آهنگرانی، مصطفی زمانی، سعید 

چنگیزیان، شیرین یزدان بخش 
یغما گلرویی

سینما فلسطین

بیست و یک روز بعد
کارگردان سید محمدرضا 

 خردمندان
بازیگران ساره بیات، مهدی 

قربانی، حمیدرضا آذرنگ 
امیرحسین صدیق
سینما چهارباغ

پا تو کفش من نکن
کارگردان حسین فرح بخش

بازیگران رضا ناجی، بهنوش 
بختیاری، یوسف تیموری، سحر 

قریشی، سیروس گرجستانی
سینما قدس

جلسه با نمایندگان بختیاری ها درباره سریال »سرزمین کهن«جایزه لوکارنو برای فیلمبردار فیلم جدید فرهادی
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 فرار از صحنه تصادف رانندگی 
چه مجازاتی دارد؟

 برخــی از راننــدگان پــس از آنکــه تصــادف می کننــد 
ــد؛  ــر قــرار ترجیــح می دهن ــه جهاتــی مختلــف فــرار را ب ب
امــا ســؤال اینجاســت کــه فــرار از صحنــه تصــادف رانندگی 

بــر اســاس قانــون چــه مجازاتــی خواهــد داشــت؟ 
ــه کمــک  ــاز ب ــد: هــرگاه مصــدوم نی ــون اشــاره می کن قان
فــوری داشــته باشــد و راننــده بــا وجــود امــکان رســاندن 
ــوران  ــتمداد از مأم ــا اس ــی ی ــز درمان ــه مراک ــدوم ب مص
ــه منظــور فــرار  ــا ب انتظامــی از ایــن کار خــودداری کنــد ی
از تعقیــب، محــل حادثــه را تــرک و مصــدوم را رهــا کنــد 
ــازات  ــر مج ــوم حداکث ــش از دوس ــه بی ــورد ب ــب م حس
ــد شــد  ــوم خواه ــواد ۷۱۴، ۷۱۵ و ۷۱۶ محک ــور در م مذک
و دادگاه نمی توانــد دربــاره ایــن مــاده اعمال کیفیــت 

ــد. مخففــه کن
تبصــره ۱: راننــده در صورتــی می توانــد بــرای انجــام 
تکالیــف یادشــده در ایــن مــاده وســیله نقلیــه را از صحنــه 
ــه  ــانیدن ب ــک رس ــرای کم ــه ب ــد ک ــت ده ــه حرک حادث

ــد. ــن نباش ــر ممک ــق دیگ ــه طری ــل ب ــدوم توس مص
تبصــره ۲: در همــه مــوارد یادشــده هــرگاه راننــده مصــدوم 
ــا  ــاند ی ــتراحت برس ــه و اس ــرای معالج ــی ب ــه نقاط را ب
مأمــوران مربوطــه را از واقعــه آگاه کنــد یــا بــه هــر نحــوی 
موجبــات معالجــه و اســتراحت و تخفیــف دردهــای 
مصــدوم را فراهــم کنــد، دادگاه مقــررات تخفیــف را دربــاره  

او رعایــت خواهــد کــرد.
 مواد قانونی برای مجازات فرد خاطی:

ماده ۷۱۴
ــردن  ــت نک ــا رعای ــی ی ــا بی مباالت ــی ی ــرگاه بی احتیاط ه
ــم از  ــده )اع ــارت رانن ــتن مه ــا نداش ــی ی ــات دولت نظام
وســایط نقلیــه زمینــی یــا آبــی یــا هوایــی( یــا متصــدی 
وســیله موتــوری منتهــی بــه قتــل غیرعمــدی شــود 
مرتکــب بــه شــش مــاه تــا ســه ســال حبــس و نیــز بــه 
ــای دم  ــه اولی ــه از ناحی ــورت مطالب ــه در ص ــت دی پرداخ

محکــوم می شــود.
ماده ۷۱۵

ــب  ــاده ۷۱۴ موج ــده در م ــات یادش ــی از جه ــرگاه یک ه
ــا  ــل عــاج نباشــد ی ــا دماغــی کــه قاب مــرض جســمی ی
موجــب از بیــن رفتــن یکــی از حــواس یــا از کار افتــادن 
ــف ضــروری  ــی از وظای ــه یک ــدن ک عضــوی از اعضــای ب
زندگــی انســان را انجــام می دهــد یــا تغییــر شــکل 
ــا ســقط جنیــن  ــا صــورت شــخص ی همیشــگی عضــو ی
ــال  ــک س ــا ی ــاه ت ــس از دو م ــه حب ــب ب ــود، مرتک  ش
و بــه پرداخــت دیــه در صــورت مطالبــه از ناحیــه مصــدوم 

ــود. ــوم می ش محک
ماده ۷۱۶

ــب  ــاده ۷۱۴ موج ــده در م ــات یادش ــی از جه ــرگاه یک ه
صدمــه بدنــی شــود کــه باعــث نقصــان یــا ضعــف دائــم 
یکــی از منافــع یــا یکــی از اعضــای بــدن شــود یــا باعث از 
بیــن رفتــن قســمتی از عضــو مصــدوم شــود، بــدون آنکــه 
ــا باعــث وضــع حمــل زن پیــش از  ــد ی عضــو از کار بیفت
ــا  ــه حبــس از دو مــاه ت موعــد طبیعــی شــود، مرتکــب ب
شــش مــاه و پرداخــت دیــه در صــورت مطالبــه از ناحیــه 

مصــدوم محکــوم خواهــد شــد. میــزان

جامعه
 نبود نظارت کافی بر 

مجرمان خطرناک
ــی  ــل دادگســتری، گفــت: خــأ قانون ــی، وکی ــه محب مرضی
ــی  ــی کاف ــارت قانون ــود نظ ــتیم، نب ــا هس ــدان مبت ــه ب ک
ــرا امــروز در نظام هــای  ــاک اســت؛ زی ــر مجرمــان خطرن ب
مــدرن قضایــی متعرضیــن جنســی بــه کــودکان بــه شــدت 
ــا آگاه  ــر آن ه ــت و خط ــه از موقعی ــده و جامع ــرل ش کنت

می شــود. 
ــای  ــی، بیماری ه ــاالت روان ــت:  اخت ــی گف ــه محب مرضی
جســمی، کاهــش اســتعداد تحصیلــی، فقــر، شــیوع 
خشــونت و ... همگــی حاصــل محرومیــت کــودکان و 
فرامــوش شــدن آن هــا در ســال های آغازیــن کودکــی 

ــت.  اس
وی افــزود: امــروز اگــر بخواهیــم بــه درمــان جــدی 
آســیب های اجتماعــی بــا نــگاه بــه آینــده و توســعه پایــدار 
بپردازیــم، بایــد بــه حــل جــدی مســئله کــودکان فکــر کنیم. 
ایــن روزهــا کودک آزاری هــای پی درپــی، جامعــه را بــه 
ــرای آگاه  ــی ب ــی تمهیدات ــد در پ ــته و بای ــه واداش اندیش
ــه،  ــت، تغذی ــه بهداش ــه ب ــرورت توج ــگان از ض ــردن هم ک
ــدی  ــز ج ــی، پرهی ــت جنس ــای درس ــل، آموزش ه تحصی
از هرگونــه خشــونت ورزی و نداشــتن غفلــت و کوتاهــی در 

ــود.  ــودکان ب ــت از ک مراقب
ایــن وکیــل دادگســتری تاکیــد کــرد: مــردم بایــد آمــوزش 
ــه  ــوند ک ــف ش ــازه مکل ــررات ت ــب مق ــا تصوی ــد و ب ببینن
ــرض آزار  ــودک در مع ــود ک ــن از وج ــاع یافت ــگام اط هن
ــا اورژانس هــای بهزیســتی  ــه پلیــس ی ــد و ب ــه کنن مداخل
ــرکوب و آزار  ــونت و س ــه خش ــور ک ــن تص ــد. ای ــر دهن خب
در زندگــی خانوادگــی، امــر شــخصی اســت و والدیــن بــه 
عنــوان صاحــب اختیــار مطلــق کــودکان مصــون از مداخلــه 
اجتماعــی هســتند، بایــد از نهــاد جامعه زدوده شــود. ایســنا

کالهبرداری در بازار انتخاب رشته
ــش  ــی بخ ــردش مال ــور، گ ــزاری کنک ــا برگ ــال ب ــر س ه
دیگــری از منظومــه کنکــور شــتاب می گیــرد و همــه نگاه هــا 
معطــوف بــه بحــث انتخــاب رشــته می شــود. مراکــز 
ــد و  ــرون می جهن ــن بی ــه از زمی ــته قارچ گون ــاب رش انتخ
ــی در رشــته  ــن قبول ــد تضمی ــای پوشــالی مانن ــا وعده ه ب
ــت  ــای هنگف ــان هزینه ه ــاص، از داوطلب ــگاه خ ــا دانش ی
300 هــزار تــا ۲ میلیــون تومانــی دریافــت می کننــد. هیــچ 
تضمینــی هــم در این بــاره وجــود نــدارد و کســی هــم 
ــر  ــی ب ــز نظارت ــتگاهی نی ــچ گاه دس ــت. هی ــخگو نیس پاس
ایــن بــازار نــدارد و ســودجویان از ایــن آب گل آلــود ماهــی 
خــود را صیــد می کننــد. آمــوزش و پــرورش البتــه هــزار و 
۵00 پایــگاه مشــاوره انتخــاب رشــته کنکــور در کشــور دایــر 
کــرده کــه بــا هزینــه ای بیــن 90 تــا ۱۱0 هــزار تومــان ایــن 
کار را انجــام می دهنــد؛ امــا بخش هــای مختلــف در وزارت 
علــوم و وزارت آمــوزش و پــرورش هرگونــه همــکاری کادر 
ــد.  ــب کرده ان ــته تکذی ــاب رش ــات انتخ ــا مؤس ــود را ب خ

ــن ــهری آنالی همش

کوتاه حوادث 
 کالهبرداری متفاوت از 

2 هزار نیازمند
رئیــس پلیــس کاشــان از دســتگیری اعضــای بانــد 
تبهکارانــی خبــر داد کــه بــا فریــب دســت کم ۲ هــزار 
ایجــاد تصادفــات ســاختگی در شــهرهای  نیازمنــد و 
مختلــف از شــرکت های بیمــه کاهبــرداری می کردنــد. 
ســرهنگ علــی پــورکاوه گفــت: ایــن بانــد ۲۴ نفــره پس از 
شناســایی و اغفــال افــراد بی بضاعــت و نیازمنــد، بــا وعــده 
پرداخــت درصــدی از مبلــغ دیــه دریافتــی، قســمت هایی 
ــتند و در  ــه ای می شکس ــور ماهران ــه ط ــراد را ب ــدن اف ازب
ادامــه بــا ایجــاد تصادفات ســاختگی و تشــکیل پرونــده از 

شــرکت های بیمــه، دیــه دریافــت می کردنــد. 
وی گفــت: در تحقیقــات صورت گرفتــه مشــخص شــد 
متهمــان، افــراد غیربومــی هســتند کــه بــا اســتفاده از ایــن 
روش عــاوه بــر کاشــان، در شهرســتان های بیرجنــد، 
زاهــدان، مشــهد، کرمــان، قزویــن، بجنــورد، طبــس و 
ــددی  ــای متع ــون، پرونده ه ــال تاکن ــم از پارس ــل ه اردبی

ــد.  ــه بودن ــت دی ــر دریاف ــد و منتظ ــکیل دادن تش
یکــی از اعضــای بانــد دربازجویی هــا گفتــه دســت کم 
ــد و  ــب داده ان ــق فری ــن طری ــر را از ای ــزار نف بیــش از ۲ ه
باکمــک آن هــا میلیون هــا تومــان بــه جیــب زده انــد. آن هــا 
حتــی در مــواردی از یــک مصــدوم، در چنــد شــهر اســتفاده 

ــد.  ــه بگیرن ــار دی ــد ب ــا چن ــد ت می کردن
ــازرس شــعبه ســوم دادســرای کاشــان،  ــام، ب ــدی پین مه
ــا  ــت: آن ه ــد گف ــای بان ــت اعض ــیوه فعالی ــاره ش ــز درب نی
ــد  ــفته می گرفتن ــک و س ــده، چ ــراد اغفال ش ــدا از اف ابت
و پــس از مصــدوم کردنشــان، آن هــا را تــا زمــان دریافــت 
ــه را  ــغ دی ــی مبل ــتند. وقت ــه می داش ــود نگ ــزد خ ــه ن دی
می گرفتنــد، یک ســوم آن را بــه فــرد دســت و پــا شکســته 
ــتند. ایســنا ــان برمی داش ــز خودش ــه را نی ــد و بقی می دادن

راننده خواب آلود به خواب ابدی رفت
جانشــین پلیــس راه اســتان همــدان گفــت: در اثــر 
ــژو ۲0۶ در  ــواری پ ــودروی س ــتگاه خ ــک دس ــی ی واژگون
جــاده همــدان - مایــر، راننــده جــوان ایــن خــودرو جــان 

ــت.  باخ
ســرهنگ ســعید اســماعیلی گفت: خســتگی و خواب آلودگی 
راننــده منجــر بــه کم توجهــی وی بــه مســیر مقابــل شــده و 

هنــگام تــردد از جــاده اصلــی خــارج می شــود. 
ــی موجــب  ــان کــرد: خــروج خــودرو از مســیر اصل وی بی
ــده 3۲  ــانحه رانن ــن س ــده و در ای ــژو ۲0۶ ش ــی پ واژگون
ــد.  ــت می ده ــود را از دس ــان خ ــودرو ج ــن خ ــاله ای س
جانشــین پلیــس راه اســتان همــدان گفــت: آمــار واژگونــی 
خــودرو در جاده هــای برون شــهری ایــن اســتان ۱۱ درصــد 

بیــش از میانگیــن کشــوری اســت. 
ســرهنگ اســماعیلی افــزود: نــرخ متوســط واژگونــی 
ــار در  ــن آم ــی ای ــزارش شــده، ول در کشــور 38 درصــد گ

ــت. ــد اس ــدان ۴9 درص ــتان هم اس
ــی، ۱۱۴  ــکی قانون ــوی پزش ــده از س ــار منتشرش ــق آم  طب
نفــر بهــار امســال در ســوانح رانندگــی ایــن اســتان جــان 
باختنــد کــه 8۶ تــن از جان باختــگان مــرد و ۲8 نفــر نیــز 

زن بوده انــد. ایرنــا

   #هموطن_سالم

   09۱3....99۱
ما امروزه خانه های بزرگ تر اما خانواده های کوچک تر 
داریم؛ راحتی بیشتر اما زمان کمتر. مدارک تحصیلی 

باالتر، اما درک عمومی پایین تر؛ آگاهی بیشتر، اما قدرت 
تشخیص کمتر. متخصصان بیشتر، اما مشکات نیز 

بیشتر؛ داروهای بیشتر، اما سامتی کمتر.
بدون ماحظه روزها را می گذرانیم، خیلی کم می خندیم، 

خیلی تند رانندگی می کنیم، خیلی زود عصبانی می شویم، 
تا دیروقت بیدار می مانیم، خیلی خسته از خواب 

برمی خیزیم، خیلی کم مطالعه می کنیم، اغلب اوقات 
تلویزیون نگاه و خیلی به ندرت دعا می کنیم.

چندین برابر مایملک داریم؛ اما ارزش هایمان کمتر شده 
است. خیلی زیاد صحبت می کنیم، به اندازه کافی دوست 

نمی داریم و خیلی زیاد دروغ می گوییم.
زندگی ساختن را یاد گرفته ایم، اما نه زندگی کردن را؛ تنها 

سال های عمر را به زندگی افزوده ایم و نه زندگی را به 
سال های عمرمان.

ناشناس   
بنده بازنشسته نیروهای مسلح هستم.من با داشتن دو 

فرزند بیمار در وضعیت فاکت بار مالی به سر می برم. 
مستاجرم با ماهی 3۵0 هزار تومان اجاره و ۷میلیون پول 

پیش که این پول داروندارم است و برای رفع مشکلم 
به هر دری زدم؛ ولی متاسفانه نتیجه نگرفتم؛ یک بار 

هم ازنزدیک آمدند و وضعیت زندگی ام را دیدند و قول 
مساعدت و رفع مشکل دادند؛ ولی بعدا گفتند شرمنده ایم 
بودجه نداریم؛ این ها درد دل یک رزمنده بود؛ برای اینکه 

احساس آرامش کنم؛ لطفا منتشر کنید. ممنون میشم.

مجید پارسافر از آران و بیدگل   
قدر داشته های ایران عزیز را بدانیم. اگر مطلبی نگاشته 

می شود، همه از روی دلسوزی است. بیایید صنعت 
گردشگری را بیش از پیش احیا کنیم و اشتغال زایی را 
رونق دهیم. کشور ما توانایی فوق العاده ای در این زمینه 
دارد و کلی درآمدزایی نصیب ما می وشود. آن هایی که 

دستی بر آتش دارند، همت و شروع کنند. دیر می شود. 
بیکاری بیداد می کند. دلمان به حال ایران می سوزد؛ آخر 

ما داریم تعلل می کنیم.

   09۱3....808
وقتی کارشناسان اقتصادی دولت می گویند ده هزار تومان 
سال ۶8 معادل یک میلیون سال 9۶ است، چطور دولت 
در حال حاضر به بازنشستگان ارتش و معلمان و تامین 

اجتماعی و کارگران قانون کار، یک تا دو میلیون می دهد؟ 
چطور با این حقوق زندگی کنند؟

منتظر پیام های شما هستیم
3000573433

09213394736
@eskimia

تجاوز پسر ثروتمند به سه دختر جوان

چنــدی پیــش دختــر جوانــی هراســان بــا پلیــس تمــاس 
ــاق  ــتش اتف ــرای او و دوس ــه ب ــه ای ک ــت و از فاجع گرف
افتــاده بــود، خبــر داد و گفــت: چنــدی قبــل در یــک گــروه 
ــدا  ــد آشــنا شــدم. ابت ــام فرب ــه ن ــی ب ــا جوان تلگرامــی ب
عکــس پروفایلــش در کنــار یــک خــودروی مــدل بــاالی 
ــره و  ــرد؛ هــم از نظــر چه ــو کمــی وسوســه ام ک بی ام دبلی
ــود و هــم خــودرو مــدل باالیــش  ــم جــذاب ب تیــپ برای

نظــرم را جلــب کــرد. 
ــم  ــن ه ــنهاد ازدواج داد و م ــدا پیش ــان ابت ــد از هم فرب
بافاصلــه قبــول کــردم. چنــد روزی از ایــن آشــنایی 
گذشــته بــود کــه فربــد بــا مــن قــرار گذاشــت. بــه همیــن 
دلیــل همــراه دوســتم شــیما بــه محــل قــرار رفتیــم و او 

ــرد.  ــو ک ــودروی بی ام دبلی ــوار خ ــا را س م
ــر  ــان تغیی ــه ناگه ــم ک ــی بزنی ــهر چرخ ــود در ش ــرار ب ق
ــم  ــه گفتی ــت. هرچ ــهریار رف ــرف ش ــه ط ــیر داد و ب مس
ــه برگردیــم، قبــول نکــرد.  ــه خان ــد ب دیرمــان شــده و بای
بــه قــول خــودش می خواســت ویایــش را بــه مــا نشــان 
ــه  ــپر« دارد ک ــژاد »ش ــگ از ن ــک س ــت ی ــد. می گف ده
توله هایــش دیدنــی هســتند. درنهایــت فریــب خوردیــم و 
بــا او همــراه شــدیم تــا بــه یــک ویا رســیدیم. بــه محض 
ورود یکــی از دوســتانش وارد بــاغ شــد و هــر دو بــا زور و 
تهدیــد مــا را در یکــی از اتاق هــای خانــه ویایــی زندانــی 
کردنــد. فربــد مــا را تهدیــد کــرد کــه اگــر بــه خواســته های 
شــومش تــن ندهیــم مدت هــا در حبــس خواهیــم مانــد. 
ــیدند  ــان رس ــته های شومش ــه خواس ــا ب ــت آن ه درنهای
ــرا  ــن ماج ــی در ای ــچ ارتباط ــه هی ــتم ک ــن و دوس و م
ــد از آن  ــی نقشــه سیاهشــان شــدیم. بع نداشــت، قربان
تهدیدمــان کردنــد اگــر از ایــن ماجــرا حرفــی بــه پلیــس 
ــود.  ــم، عواقــب خطرناکــی در انتظارمــان خواهــد ب بزنی

ــده ای در  ــتش، پرون ــوان و دوس ــر ج ــکایت دخت ــا ش ب
شــعبه چهــارم دادســرای جنایــی پایتخــت تشــکیل شــد 
و بازپــرس آرش ســیفی دســتور انجــام تحقیقــات بیشــتر 

را صــادر کــرد. 
بررســی های کارآگاهــان اداره شــانزدهم پلیــس آگاهــی 
در این بــاره ادامــه داشــت تــا اینکــه دختــر جــوان دیگــری 
ــوار  ــر »بی ام دبلیو«س ــرد و از پس ــه ک ــرا مراجع ــه دادس ب

شــکایت کــرد. 
ــل در یکــی از گروه هــای تلگرامــی  ــی قب ــت: مدت وی گف
ــو و  ــودروی بی ام دبلی ــدم. خ ــنا ش ــی آش ــر جوان ــا پس ب

تیــپ عالــی پســر جــوان کــه در عکــس تلگرامــش دیــده 
می شــد، مــرا بــه ادامــه رابطــه وسوســه کــرد و زمانــی کــه 
ــدون هیــچ تحقیقــی  ایــن جــوان پیشــنهاد ازدواج داد، ب
ــا  ــه ب ــت در رابط ــه صحب ــه بهان ــه ب ــا اینک ــردم ت ــول ک قب
ــرد و  ــهریار ب ــی در ش ــه ویای ــک خان ــه ی ــرا ب ازدواج م

قربانــی نقشــه شــومش کــرد. 
ــر جــوان  ــن احتمــال کــه هــر ســه دخت ــه ای ــا توجــه ب ب
قربانــی یــک نفــر شــده باشــند، تصویــر فربــد به ســومین 
ــه شناســایی شــد.  ــه بافاصل ــر نشــان داده شــد ک دخت
ــات پســر شــیطان صفت  ــه تحقیق ــب در ادام ــن ترتی بدی
ــارم  ــعبه چه ــه ش ــات ب ــام تحقیق ــرای انج ــتگیر و ب دس

ــل شــد.  ــی پایتخــت منتق ــور جنای دادســرای ام
ــه رو  ــاکی روب ــه ش ــا س ــه ب ــی ک ــکار در حال ــوان فریب ج
شــده بــود، همچنــان منکــر جنایــات ســیاه خــود شــد و 
بــه بازپــرس آرش ســیفی گفــت: اتهاماتــم را قبــول ندارم؛ 
آن هــا قصــد اخــاذی از مــرا دارنــد و چــون می بیننــد کــه 
ــد.  ــرح کرده ان ــی را مط ــن ادعاهای ــتم، چنی ــدار هس پول
مــن بــا دو نفــر از دخترهــا در تلگــرام آشــنا شــدم. آن هــا 
کــه عکــس پروفایــل مــرا بــا خــودروم دیدنــد، خیلــی زود 
پیشــنهاد دوســتی ام را قبــول کردنــد و حتــی درخواســت 
امــا مــن کــه می دانســتم  بــه مــن دادنــد.  ازدواج 
ــه  ــد، ب ــرا می خواهن ــم م ــول و ثروت ــل پ ــه دلی ــا ب آن ه
خواستگاری شــان نرفتــم و پــس از مدتــی هــم بــه 
دوســتی بــا آن هــا پایــان دادم. دختــران جــوان هــم کــه 
ــت  ــم دس ــا ه ــیده اند، ب ــان نرس ــه خواسته ش ــد ب دیدن
بــه یکــی و علیــه مــن چنیــن شــکایتی را مطــرح                                                                      

کرده انــد. 
حتــی یکــی از آن هــا برایــم پیــام فرســتاد: »اگــر 
ــان  ــون توم ــد ۲30 میلی ــم، بای ــت بده ــی رضای می خواه
بــه حســابم بریــزی.« ولــی مــن هرگــز ایــن کار را نکــردم. 
دخترانــی کــه مدعــی هســتند آن هــا را مــورد آزار و اذیــت 
قــرار داده ام، خودشــان بــرای دیــدن ســگم و قلیــان 
ــاری هــم در کار  ــد و هیــچ اجب ــه ویــا آمده ان کشــیدن ب

ــوده اســت.  نب
ــایی  ــم را شناس ــده، مته ــاکی پرون ــه ش ــه س ــا ک از آنج
کــرده بودنــد، ایــن جــوان بــرای تحقیقــات بیشــتر 
ــانزدهم  ــان اداره ش ــار کارآگاه ــد و در اختی ــت ش بازداش
پلیــس آگاهــی قــرار گرفــت تــا ابهامــات موجــود برطــرف 

ــود. جــام نیــوز ش

ــی  ــانده، مدع ــل رس ــه قت ــردی را ب ــه ف ــی ک جوان
ــرده  ــرض ک ــه او تع ــل ب ــال ها قب ــول س ــد مقت ش
ــل  ــه قت ــت ب ــرض دس ــن تع ــی ای ــود و او در پ ب

ــت.  زده اس
پلیــس  بــا  ۲۷ شــهریورماه ســال 9۵ مــردی 
ــری در  ــک درگی ــوع ی ــت و از وق ــاس گرف ۱۱0 تم

کارگاهــی در بومهــن خبــر داد.
مــرد بــه مأمــوران گفــت: زمانــی کــه بــرای کار بــه 
کارگاه آمــدم، متوجــه شــدم یکــی از کارگرانــم 
غــرق در خــون بیهــوش روی زمیــن افتــاده اســت. 
ــود را  ــه خ ــر بافاصل ــن خب ــام ای ــا اع ــوران ب مأم
بــه محــل وقــوع حادثــه رســاندند و در تحقیقــات 
اولیــه متوجــه شــدند مضــروب پســر ۲0 ســاله ای 
بــه نــام کمــال اســت کــه بــا اصابــت میلــه آهنــی 
بــه ســرش بیهــوش و خون آلــود روی زمیــن 

ــاده اســت.  افت
ــه  ــن حادث ــاره ای ــق درب ــا تحقی ــان ب ــا همزم آن ه
ــا او  ــد؛ ام ــل کردن ــتان منتق ــه بیمارس ــال را ب کم
ــود را از  ــان خ ــتان ج ــه بیمارس ــال ب ــس از انتق پ

دســت داد.
بــه  ایــن  ترتیــب رونــد پرونــده تغییــر کــرد و 
کارآگاهــان جنایــی تحقیقــات و تجســس خــود را 
بــرای بــه  دســت  آوردن ردی از مظنونــان احتمالــی 

ــد.  آغــاز کردن
تحقیقــات بــرای بــه  دســت  آوردن ســر نــخ ادامــه 
ــا اینکــه مأمــوران متوجــه شــدند کمــال  داشــت ت
روز حادثــه بــا پســری بــه نــام مهــران قــرار 

ــت. ــته اس ــات داش ماق
ــات  ــن اطاع ــتن ای ــت  داش ــا در دس ــوران ب مأم
ــران  ــردن مه ــدا ک ــرای پی ــود را ب جســت وجوی خ
آغــاز کردنــد و حیــن ردزنی هــای پلیســی متوجــه 
شــدند نــام اصلــی مظنــون پرونــده کامــران اســت. 
بــا بــه دســت آمــدن ایــن اطاعــات، فرضیــه قتــل 
بــا انگیــزه قبلــی قــوت گرفــت؛ پلیــس متوجه شــد 
مظنــون پرونــده نامــش کامــران اســت، اما خــود را 
مهــران معرفــی کــرده و بــا ایــن کار قصــد داشــته 
اطرافیــان مقتــول متوجــه نــام واقعــی او نشــوند. 

بــه  ایــن  ترتیــب دســتگیری کامــران در دســتورکار 
ــی از  ــا بازجوی ــت و ب ــرار گرف ــس ق ــوران پلی مأم
دوســتانش متوجــه شــدند او عکــس کمــال را در 
ــرای  ــاده، ب ــن افت ــود روی زمی ــه خون آل ــی  ک حال
ــته  ــش نوش ــرده و برای ــال ک ــا ارس ــی از آن ه یک
اســت: »ســام داداش، بــرای همیشــه خداحافــظ. 

ــم.« ــام برس ــه آرزوه ــوام ب می خ
ــران  ــوم کام ــای نامعل ــات از انگیزه ه ــن اطاع  ای
بــرای ارتــکاب ایــن قتــل حکایــت داشــت و او بــه  
عنــوان مظنــون اصلــی قتــل تحــت تعقیــب قــرار 
ــه کامــران  ــا اینکــه ۲0 روز پــس از حادث گرفــت؛ ت
در حالــی  کــه مأمــوران در جســت وجویش بودنــد، 
ــرد  ــه و خــود را تســلیم ک ــس مراجع ــه اداره پلی ب
ــت و ۱8  ــران اس ــن کام ــی م ــم واقع ــت: اس و گف

ســال دارم.
ــک  ــال در ی ــا کم ــه ب ــی ک ــج ســال پیــش زمان پن
ــرض  ــن تع ــه م ــم، او ب ــه درس می خواندی مدرس

کــرد. 
مــن تــازه بــه آن مدرســه رفتــه بــودم و کمــال دو 
ــتم  ــان نتوانس ــود. آن زم ــر ب ــن بزرگ ت ــال از م س
کاری انجــام دهــم، امــا ایــن موضــوع همیشــه مرا 
آزار مــی داد؛ تــا اینکــه تصمیــم گرفتــم بــرای کنــار 
آمــدن بــا ایــن مســئله از کمــال انتقــام بگیــرم. 

خبــر  کمــال  از  مدتــی  داد:  ادامــه  کامــران 
ــی از  ــق یک ــتم از طری ــه توانس ــا اینک ــتم ت نداش
ــا  ــم؛ ب ــدا کن ــال را پی ــن کم ــماره تلف ــتانم ش دوس
او تمــاس گرفتــم و خــودم را مهــران یکــی از 
ــه او  ــی کــردم و ب هم کاســی های ســابقش معرف
ــم برایــش تنــگ شــده و می خواهــم او  ــم دل گفت
را ببینــم. کمــال هــم قبــول کــرد و بــا یکدیگــر قــرار 

ــتیم. ــات گذاش ماق
 ایــن نوجــوان ۱8 ســاله دربــاره روز حادثــه گفــت: 
ــرد،  ــه در آن کار می ک ــی را ک ــال آدرس کارگاه کم

بــه مــن داد تــا بــه دیدنــش بــروم. 
روز حادثــه زمانــی کــه وارد کارگاه شــدم، هیچ کــس 
آنجــا نبــود؛ بــه کمــال گفتــم مــن همــان پســری 
هســتم کــه پنــج ســال پیــش بــه او تجاوز کــردی، 
حــاال آمــده ام همــان بایــی را کــه بــه ســرم آوردی، 

تافــی کنــم.
کمــال کــه از دیــدن مــن تعجــب کــرده بــود، یــک 
ــن  ــد؛ م ــه کن ــن حمل ــه م ــا ب ــت ت ــو برداش چاق
ــود،  ــه کارگاه ب ــه در گوش ــی را ک ــه ای آهن ــز میل نی
ــول  ــرش زدم و مقت ــه س ــه ای ب ــتم و ضرب برداش
ــس  ــوز نف ــه هن ــی  ک ــاد؛ در حال ــن افت روی زمی
ــرای  ــا ب ــم ت ــس از او گرفت ــد عک ــید، چن می کش
ــام  ــره انتق ــم باالخ ــتم و بگوی ــتانمان بفرس دوس
خــودم را گرفتــم؛ بعــد آنجــا را تــرک و بــه همــدان 
فــرار کــردم تــا دیگــر دســت کمــال بــه مــن نرســد؛ 
امــا پــس از چنــد روز متوجــه شــدم کمــال جــان 
خــود را از دســت داده اســت. خیلــی ترســیده 
بــودم و نمی دانســتم بایــد چــه کار کنــم تــا اینکــه 
تصمیــم گرفتــم خــودم را بــه پلیــس تســلیم 
کنــم. مــن قصــد کشــتن کمــال را نداشــتم؛ فقــط 

می خواســتم انتقامــم را از او بگیــرم.
ــا در اختیــار داشــتن ایــن اطاعــات   کارآگاهــان ب
ــدان  ــه زن ــرار بازداشــت موقــت روان ــا ق ــم را ب مته

ــد.  کردن
بــه ایــن ترتیــب بــا توجــه بــه اعترافــات کامــران، 
ــدارک موجــود در  ــای دم و ســایر م شــکایت اولی
ــد و  ــادر ش ــم ص ــه مته ــت علی ــده کیفرخواس پرون
پرونــده بــرای رســیدگی در اختیــار شــعبه دوم 
دادگاه کیفــری اســتان تهــران بــه ریاســت قاضــی 

ــرار گرفــت. ــی ق زال
 کامــران بــه زودی بــرای دفــاع از خــود پــای میــز 

محاکمــه حاضــر خواهــد شــد. رکنــا

انتقام خونین

ــبق وزارت  ــر اس ــدی، وزی ــا علی احم علیرض
دانشــگاه  اســتاد  و  پــرورش  و  آمــوزش 
وزارتخانــه،  ایــن  اولویت هــای  دربــاره 
چالش هــا و راهکارهــای حــل مشــکات 
آمــوزش و پــرورش می گویــد: مشــکات 
بــرای  چاره جویــی  و  وزارتخانــه  ایــن 
ــه   ــی اســت و هم ــزم مل ــا، مســتلزم ع آن ه
و  حضــور  بایــد  ذی ربــط  دســتگاه های 
ــه ای در ایــن حــوزه داشــته  مشــارکت فعاالن
باشــند؛ در غیــر ایــن صــورت فاصلــه مطالبات 
خانواده هــا کــه بــه عناویــن وضعیــت مطلــوب 
قانــون اساســی، چشــم انداز ســند تحــول 
بنیادیــن و سیاســت های آمــوزش و پــرورش 
ــاد  ــی، زی ــا واقعیت هــای فعل مطــرح اســت ب

می شــود. 
ــا بیــان اینکــه یــک  ایــن اســتاد دانشــگاه ب
عــزم ملــی و کمــک همــه بــه نهــاد تعلیــم و 
ــات  ــه را نج ــن وزارتخان ــد ای ــت می توان تربی
دهــد، اضافــه کــرد: بــرای اینکــه ایــن اتفــاق 
ــود دارد؛  ــی وج ــای مختلف ــد، راهکاره بیفت
یکــی از ایــن راهکارهــا تشــکیل یــک قــرارگاه 
اســامی  در جمهــوری  تربیــت  و  تعلیــم 
ــع  ــم مرج ــه ه ــی ک ــت؛ قرارگاه ــران اس ای
نظــام تعلیــم و تربیــت باشــد و هــم بتوانــد 

بلندمــدت  اقدامــات کوتاه مــدت و  بــرای 
تصمیم گیــری کنــد. 

علی احمــدی بــا اشــاره بــه اینکــه آنچــه 
آمــوزش و پــروش نیاز دارد در تــوان و اختیار 
وزارتخانه هــای  بایــد  نیســت، گفــت:  آن 
ــاوری  ــوم تحقیقــات و فن آموزشــی مــا از عل
گرفتــه تــا بهداشــت و درمــان و آمــوزش 
پزشــکی، صداوســیما، وزارت ورزش و جوانــان، 
وزارت فنــاوری اطاعــات و ارتباطــات، بســیج، 
ــی  ــاجد و حت ــور مس ــات، ام ــازمان تبلیغ س
ــکات  ــا مش ــد ت ــک کنن ــه کم ــوه قضائی ق

ــود.  ــرف ش ــرورش برط ــوزش و پ آم
در  را  نهادهــا  ایــن  بایــد  داد:  ادامــه  وی 
 راســتای اهــداف نظــام تعلیــم و تربیــت 
 و تحقــق ســند تحــول بنیادیــن آمــوزش 
و پــرورش هماهنــگ کننــد کــه بــه  نظــر مــن 
ــتگاه  ــه دس ــط در مجموع ــگاه فق ــن جای ای
ــت کم  ــه دس ــا اینک ــت ی ــام اس ــری نظ رهب
ــی  ــون اساس ــل ۱۲۷ قان ــروه اص ــک کارگ ی

ــد.  ــت باش ــود دول درون خ
ــه  ــان اینک ــا بی ــی ب ــناس آموزش ــن کارش ای
قانــون اساســی بــه رئیس جمهــور اجــازه 
دولــت،  هیئــت  تصویــب  بــا  می دهــد 
و  منصــوب  را  نمایندگانــی  یــا  نماینــده 

حتــی کارگروهــی را بــرای ایــن امــور ایجــاد 
ــد  ــروه می توان ــن کارگ ــرد: ای ــه ک ــد، اضاف کن
از  اعــم  ســازمان ها  همــه  همــکاری  بــا 
وزارت آمــوزش و پــرورش، وزارت علــوم و 
تحقیقــات و ... بخشــی از مشــکات آموزش 

ــد. ــل کن ــرورش را ح و پ
 تعلیم و تربیت از کنترل مدارس 

خارج شده است
علی احمــدی بــا بیــان اینکــه تعلیــم و تربیت 
از کنتــرل مــدارس مــا و خانواده هــا تــا حــد 
ــار  ــا در اختی ــده و بچه ه ــارج ش ــادی خ زی
ــای  ــه فض ــت: البت ــد، گف ــای مجازی ان فض
مجــازی در کنــار تهدیــدات، فرصت هایــی 
ــان،  ــا، معلم ــون خانواده ه ــا چ ــم دارد؛ ام ه
مدیــران مــدارس و بخشــی از مســئوالن 
ــدازه  کافــی از فضــای مجــازی  ــه ان کشــور ب
و شــبکه های اجتماعــی شــناخت ندارنــد 
ــا  ــن فض ــر در ای ــال حاض ــد در ح و نمی دانن
 چــه اتفاقــی می افتــد، یــک خــأ اطاعاتــی 
و شــناختی بیــن دانش آمــوزان، اولیــای 
آن هــا و مســئوالن ذی ربــط بــه وجــود آمــده 

اســت.
ــده  ــث ش ــوع باع ــن موض ــه داد: ای وی ادام
نه تنهــا خانواده هــا، مربیــان و معلمــان از 
مزایــا و فرصت هــای فضــای مجــازی بــرای 
ــدات  ــه تهدی ــد، بلک ــره نبرن ــوزان به  دانش آم
دانش آمــوزان  دامــن  آن  آســیب های  و 
مــا را بگیــرد و افــت شــدید تحصیلــی را در 
آمــوزش و پــرورش و در پــی آن در دانشــگاه 

ــه  همــراه داشــته باشــد.  ب
ــه  ــان اینک ــا بی ــی ب ــناس آموزش ــن کارش ای
ایــن موضــوع مســتلزم یــک مجموعــه 
ــی از  ــا بخش ــت ت ــترده ای اس ــات گس اقدام
آســیب های واردشــده جبــران شــود، گفــت: 
اولیــن کاری کــه بایــد انجــام دهیــم، ایجــاد 
ــانه ای  ــای چندرس ــبکه از فرآورده ه ــک ش ی
ــن حــال  ــوای جــذاب و در عی ــد محت و تولی
ســازگار بــا فرهنــگ اســامی و ایرانــی اســت 
فضــای  از  می توانــد  آن  از  بخشــی  کــه 
مجــازی گرفتــه شــود و بخشــی دیگــر تولیــد 
داخلــی مثــل شــبکه رشــد کــه در آمــوزش و 

ــود دارد. ــرورش وج پ
ــا  ــد شــبکه مولتی مدی ــا بای ــه داد: م  او ادام
ــه  ــه البت ــا چندرســانه ای داشــته باشــیم ک ی
ایــن کار آمــوزش و پــرورش نیســت و بایــد 

ــا، شــعرا، اهالــی رســانه،  ــه هنرمنــدان، ادب ب
خبرنــگاران، گزارشــگران و افــرادی کــه ذائقــه 
و ســلیقه ایــن کار را دارنــد، ســپرده شــود تــا 
انبوهــی از محتوای چندرســانه ای را که نســل 
جدیــد مــا نیــاز دارد، امــا در فضــای مجــازی 
و اینترنــت همــراه بــا بدآمــوزی اســت، تولید 

کننــد. 
ــان  ــا بی ــرورش ب ــوزش و پ ــابق آم ــر س وزی
ــد عطشــی را  ــوا بای ــن محت ــد ای ــه تولی اینک
کــه در نوجوانــان وجــود دارد پاســخگو باشــد 
تصریــح کــرد: فرآینــد یادگیــری و یاددهــی 
بایــد از حالــت کتابــی و معلمــی بــه فعالیتی 
کــه دانش آمــوزان مــا از طریــق فرآینــد 
می دهنــد  انجــام  شــبکه  در  جســت وجو 
ــم  ــودن معل ــده ب ــم وح ــد. متکل ــر یاب  تغیی
و تکــرار متــن کتــاب بــرای بچه هــا جذابیتــی 

نــدارد و آن هــا را خســته می کنــد. 
علی احمــدی بــا اشــاره بــه اینکــه باید ســطح 
ســواد رســانه ای معلمــان و دانش آمــوزان 
را مبتنــی بــر نیازســنجی ارتقــا بخشــیم، 
تاکیــد کــرد: چــاپ کتــاب در فرآینــد تعلیــم 
بایــد  مــا  نمی کنــد؛  کفایــت  تربیــت  و 
 مبتنــی بــر نیازهایــی کــه معلمــان، مربیــان 
و دانش آمــوزان دارنــد، ســواد رســانه ای را بــا 

رویکــرد بومــی آمــوزش دهیم. 
دانش آمــوزان  ارتبــاط  سیســتم  بایــد 
ویــژه  کــه  نوت بوکــی  و  اینترنــت  بــا  را 
دانش آمــوزان اســت، توســعه دهیــم تــا 
از فقیــر و غنــی  دانش آمــوزان مــا اعــم 

برنــد.  بهــره  از آن  بتواننــد 
ــه در  ــم ک ــت کنی ــد مراقب ــه داد: بای وی ادام
ــد  ــت دارن ــه صاحی ــرادی ک ــبکه اف ــن ش ای
ــته  ــل داش ــوزان تعام ــا و دانش آم ــا بچه ه ب
از  بخشــی  هــم  مــا  معلمــان  و  باشــند 
تکالیــف و تمرینــات خــود را در قالــب ایــن 

ــد.  ــه دهن ــوزان ارائ ــه دانش آم ــزار ب اب
همچنیــن صداوســیمای مــا بایــد فــارغ 
 از ســاعت مدرســه برنامه هــای آموزشــی 
و تعلیــم و تربیتــی را که در مدرســه و ســاعت 
ــورت  ــه ص ــود، ب ــه کار می ش ــمی مدرس رس
ســاعت های  در  مکمــل  و  برنامــه  فــوق 
خــارج از مدرســه بــه دانش آمــوزان بیامــوزد. 
ــاره  ــد درب ــه بای ــان اینک ــا بی ــدی ب علی احم
و  دانش آمــوزان  بــه  مجــازی  فضــای 
ــد  ــا بتوانن ــا آگاهــی داده شــود ت معلمــان م

ــد  ــتفاده کنن ــای آن اس ــا و مزای از فرصت ه
تاکیــد کــرد: در حــال حاضــر بدآموزی هــای 
فضــای مجــازی بــر مطالــب مفیــد آن غلبــه 
ــرای  ــی ب ــرده و باعــث افــت تحصیل ــدا ک پی

دانش آمــوزان شــده اســت.
 مدارس به  دلیل کمبود بودجه 

رقابتی کار نمی کنند
بــه گفتــه علی احمــدی مشــکل دیگــری 
ــود دارد و از  ــرورش وج ــوزش و پ ــه در آم ک
نظــر قانونــی تکلیفــش روشــن اســت، امــا از 
ــاوت دیدگاه هــا باتکلیــف، بحــث  لحــاظ تف

ــت.  ــگان اس ــوزش رای آم
ــرورش را  ــوزش و پ ــا آم ــی م ــون اساس قان
ــه  ــن موضــوع ب ــد و ای ــگان اعــام می کن رای
گســترش عدالــت آموزشــی و خانواده هایــی 
کــه تــوان مالــی کمتــری دارنــد، کمــک 
می کنــد؛ امــا مشــکل بزرگ تــری وجــود 
ــی  ــدارس دولت ــه م ــت ک ــن اس دارد و آن ای
زیــادی  هزینه هــای  بــه  توجــه  بــا  مــا 
 کــه درخصــوص تعلیــم و تربیــت دارنــد 
و بودجــه ای کــه آمــوزش و پــرورش در 
اختیــار آن هــا قــرار می دهــد، در فضــای 

نمی کننــد.  کار  رقابتــی 

او بــا بیــان اینکــه بایــد نظامــی ایجــاد شــود 
تــا مدیــران و معلمــان پاســخگوی مشــکات 
اخاقــی و درســی دانش آمــوزان باشــند، 
ــه   تصریــح کــرد: اگــر مســئولیت تعلیــم را ب
ــم  ــان بگذاری ــده معلم ــه عه ــل ب ــور کام ط
ایجــاد  رقابتــی کــه  فضــای  بــر  عــاوه 
معلــم  از  می توانیــم  آن وقــت  می شــود، 
ــان  ــم فرزندم ــره ک ــاره نم ــه درب ــم ک بخواهی
یــا مشــکل اخاقــی کــه پیــدا کــرده، بــه مــا 

ــد. مهــر ــخگو باش پاس

،،
مدیــران  معلمــان،  خانواده هــا،  چــون 
مــدارس و بخشــی از مســئوالن کشــور بــه 
انــدازه  کافــی از فضای مجازی و شــبکه های 
خــأ  یــک  ندارنــد،  شــناخت  اجتماعــی 
اطالعاتــی و شــناختی بیــن دانش آمــوزان، 
بــه  ذی ربــط  مســئوالن  و  آن هــا  اولیــای 

وجــود آمــده اســت

وزیر اسبق وزارت آموزش و پرورش:

تربیت از دست مدارس خارج شده است
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صفحه اول روزنامه لبنانی االخبار

 - روزهای پایانی پیش از آغاز آزادسازی جرود

صفحه اول روزنامه عربستانی 
الشرق االوسط

  - کانال های ارتباطی محرمانه میان واشینگتن 

و پیونگ یانگ

 - ترکیه کردها را متهم به تغییر ترکیب جمعیتی در سوریه کردصفحه اول روزنامه لبنانی بلد

 صفحه اول روزنامه
 العربی الجدید

 - تورم، مصری ها را له کرد

   سالم باشیم
سکتهمغزیبازالودرمانمیشود؟

ــه  ــه ای ب ــران در بیانی ــزی ای ــکته مغ ــن س ــس انجم رئی
تبلیــغ درمــان ســکته مغــزی بــا زالــو کــه مدتــی اســت از 

تلویزیــون پخــش می شــود، واکنــش نشــان داد.
در بیانیــه دکتــر بابــک زمانــی آمــده اســت: »اخیــرا خبــر 
ــکته  ــان س ــو در درم ــتفاده از زال ــاره اس ــی درب و تفصیالت
ــده  ــش ش ــیما پخ ــیع از س ــکلی وس ــه ش ــاد ب ــزی ح مغ
اســت. تبلیــغ ایــن روش ثابت نشــده، پیــش از هــر 
ــل  ــاد کام ــعت در تض ــن وس ــا ای ــم ب ــه، آن ه ــوع مطالع ن
بــا سیاســت های اعالم شــده وزارت بهداشــت اســت و 
تالش هــای شــبانه روزی همــکاران پزشــک و نورولوژیســت 
نقــض  را  بهداشــت  وزارت  مدیــران  و  برنامه ریــزان  و 

می کنــد. 
ایــن تبلیــغ تاثیــری هولنــاک بــر ســطح آگاهــی عمومــی 
و درمــان ســکته مغــزی خواهــد گذاشــت. انجمــن ســکته 
ــغ  ــن مســئله و تبلی ــه ای ــراض ب ــران ضمــن اعت مغــزی ای
وســیعی کــه معلــوم نیســت بــا چــه هدفــی صــورت گرفته، 
ــان  ــود درم ــا می ش ــه ادع ــواردی ک ــت م ــان آن اس خواه
شــده اند، بررســی شــوند و در صــورت عــدم دریافــت 
ــج آن هــا برخــورد الزم  ــا پزشــک معال درمــان اســتاندارد ب
صــورت پذیــرد؛ همچنیــن امکانــات بــرای تحقیــق در ایــن 
ــکته  ــتاندارد س ــای اس ــه درمان ه ــو ب ــد زال ــا تولی ــه ی زمین

ــد.« ایســنا مغــزی اختصــاص یاب

   سبک زندگی
نگرشبهخود

ــت  ــی اس ــای منف ــی از هیجان ه ــی، یک ــاس بی ارزش احس
ــه  ــیدن ب ــود. نرس ــاد می ش ــی ایج ــی آدم ــه گاه در زندگ ک
اهــداف یــا کمبــود انگیــزه بــرای ادامــه زندگــی، می توانــد در 
ایــن احســاس نقــش داشــته باشــد. وقتــی فــرد به ایــن باور 
ــف  ــن تکالی ــرای انجــام دادن مهم تری ــی ب ــه حت می رســد ک
ــاس  ــار احس ــزد، دچ ــود را برانگی ــد خ ــی اش، نمی توان زندگ
ــده  ــوچ، هــدف را گــم و آین بی ارزشــی می شــود، زندگــی را پ
را تهــی از نشــاط و طــراوت بلکــه سرتاســر خســته کننده 
می پنــدارد. افــکار خودکشــی و اقــدام بــه آن، اساســا از ایــن 
احســاس ناشــی اســت. امــام حســن)ع( بــه چنیــن افــرادی 
ــش  ــود خوی ــت و خ ــچ گاه اصلی ــه هی ــد ک ــدار می دهن هش
ــش را در  ــت خوی ــدف خلق ــواره ه ــد و هم ــوش نکنن را فرام
ــما  ــد ش ــه خداون ــد ک ــن بدانی ــه یقی ــند: ب ــته باش ــر داش نظ
ــاخته؛  ــان نس ــود رهایت ــال خ ــه ح ــده و ب ــوده نیافری را بیه
ــما را در  ــوت و روزی ش ــرده، ق ــت ک ــان را ثب ــرآمد عمرت س
میانتــان پخــش کــرده و بــرای آنکــه هــر خردمنــدی جایــگاه 
ــه  ــر اوســت، ب ــه آنچــه در تقدی ــد ک ــود را بشناســد و بدان خ
ــز  ــده، هرگ ــته ش ــغ داش ــه از او دری ــید و آنچ ــد رس او خواه
ــوده و  ــت فرم ــا کفای ــما را از روزی دنی ــد، ش ــه او نمی رس ب
بــرای عبــادت و پرســتش خــود، خاطرتــان را آســوده ســاخته 
ــر  ــود را ب ــادآوری خ ــرده و ی ــویق ک ــگزاری تش ــه سپاس و ب
شــما مقــرر داشــته و بــه پرهیــزکاری- کــه نهایــت خشــنودی 

اوســت - ســفارش کــرده اســت. حــوزه

دعوایوالدینچهصدماتیبرای
فرزندانبههمراهخواهدداشت؟

ــم  ــا ه ــه ب ــی ک ــد زمان ــور می کنن ــن تص ــیاری از والدی بس
ــه  ــا متوج ــاجرات تنه ــن مش ــات ای ــد، صدم ــاجره دارن مش
ــن  ــر ای ــمندان ب ــه دانش ــی ک ــود؛ در حال ــا می ش ــود آن ه خ
باورنــد کــه مشــاجرات والدیــن در حضــور کودکانشــان 
می توانــد آینــده فرزنــد را بــه شــدت تحــت تاثیــر قــرار دهــد. 
ــم پرداخــت  ــن موضــوع خواهی ــان ای ــه بی ــب ب ــن مطل در ای
ــه چــه صورت  هایــی در  کــه مشــاجرات و جدایــی والدیــن ب

ــت. ــذار اس ــدان تاثیرگ فرزن
۱- پــدر و مادرهایــی کــه بــا هــم خوشــبخت نیســتند، بــا هــم 
ــالف و  ــن اخت ــوند، ای ــدا می ش ــم ج ــد و از ه ــوا می کنن دع
ــه افســردگی و بدبینــی  ــه طــور مســتقیم منجــر ب جدایــی ب

طوالنی مــدت در کــودکان می شــود.
ــتقیم  ــر مس ــود اث ــودی خ ــه خ ــدن ب ــدا ش ــگ و ج ۲- جن
کمتــری روی کــودک دارد؛ امــا آگاهــی از خوشــبخت نبــودن 
ــدی  ــه ح ــودک را ب ــت و ک ــر اس ــیار تاثیرگذارت ــن بس والدی
ــادر اســت در او افســردگی درازمــدت  ــد کــه ق آشــفته می کن

ــد. ایجــاد کن
کــودکان قــدرت کشــف ریشــه های بدبختــی والدیــن را 
ــوب  ــیار خ ــت بس ــود را در وضعی ــن خ ــا والدی ــد. آن ه ندارن
تلــخ  واقعیــت  فهمیــدن  و  می کننــد  تصــور  رؤیایــی  و 
ــودن آن هــا، ســخت کــودکان را وحشــت زده و  خوشــبخت نب

متزلــزل می کنــد. ویکــی روان

   خانواده

زندگیامروز یکشنبه 22 مردادماه 1396 - سال سوم - شماره 500 روزنامه
دریچه

 در پی تشدید تنش میان آمریکا و کره شمالی، دولت کره جنوبی 
اقدام به ذخیره سازی اقالم اساسی از جمله ماسک های شیمیایی 

در پناهگاه ها و ایستگاه های مترو سئول کرد.

 گورستان موتورسیکلت ها در آریزونا که بیش از هزاران 
موتورسیکلت در آن جمع آوری شده است.

اهدای توپ طالی مهدی طارمی به موزه آستان قدس رضوی 
عکس: تسنیم 

  صنعت سنگ ایران، یکی از بـزرگ ترین فرصت های کارآفرینی، 
اشتغال زایی و اقتصادی است که متاسفانه با وجود تالش های انجام شده 

بخش خصوصی و دولتی، همچنان ناشناخته باقی مانده است  

میرزا عباس خان مهندس باشی ملقب به مشاورالدوله فرزند میرزارضا 
دانش آموخته مدرسه نظامی فرانسه در سال ۱۳۰۲ قمری به ریاست 

احتساب شهر تهران )اولین شهردار تهران( انتخاب شد. 

نخستین جشنواره لیموترش با حضور جمعی از مسئوالن 
استانی در شهرستان رودان برگزار شد - عکس: مهر 

جدول سودوکو - شماره 73

گوشی ۲3 میلیونی در ایران کاریکاتور - در حاشیه خبر فروش 
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تسنیم

آیتاهللجمتهدهترانی)ره(میفرمایند:
زینتقلبسهچیزاست؛صربکردن)درسختیها(
سکوتکردن)درجاییکهسخنگفنتسودی

ندارد(،شکرکردن.

حدیث روز

مواعظ العددیه، ص ۱۲۷

   ترفندهای خانه داری
نکاتیسادهبرایداشتن
کفشهاییتمیزومرتب

 گشادکردنکفشکتانی
اگــر کفش هــای کتانــی شــما تنــگ شــده، کفش هــا 
ــا  ــید ت ــور بپوش ــد و همان ط ــس کنی ــا خی ــویید ی را بش
خشــک شــود؛ در ایــن صــورت انــدازه و فــرم پــای شــما 

می گیــرد. را 
 پاککردنشورهآبازکفش

در فصــل زمســتان، معمــوال روی کفــش در اثــر راه رفتــن 
ــه هرچــه  ــد ک ــا برفــک می زن ــاران، شــوره ی ــا ب ــرف ی در ب
شــما کفــش را بشــویید یــا واکــس بزنیــد، ایــن لکه هــای 
ــا  ــکل ب ــن مش ــل ای ــرای ح ــوند؛ ب ــاک نمی ش ــفید پ س
اســفنج آغشــته بــه ســرکه ســفید کفشــتان را پــاک کنیــد.

 پاککردنکفشجیر
بــرای پــاک کــردن کفــش جیــر ابتــدا از یــک مــداد 
پاک کــن کمــک بگیریــد و لکه هــا و خطوطــی را کــه روی 
کفــش افتــاده، پــاک کنیــد. ســپس بــا یــک بــرس نــرم 
کفــش، روی آن بکشــید تــا گــرد و غبــار آن پــاک شــود. 
اگــر بخشــی از آن ســفید شــده بــا فاصلــه ۲۰ ســانتیمتر 
ــا دوده شــعله شــمع، آن  ــا ب روی شــعله شــمع بگیریــد ت

قســمت ســیاه شــود. 
ــه کفــش شــما  گرفتــن کفــش جیــر روی بخــار کتــری ب

ــه ــد. بیتوت ــژه ای می بخش ــالی وی ج

   دور همی خوشمزه
مواد الزم

300 گرمآرد نان قوی
یک قاشق چای خوریمخمر فوری

یک قاشق چای خوریروغن زیتون، نمک
به اندازه یک مشتگوجه فرنگی گیالسی
100 میلی لیترسس گوجه فرنگی

به اندازه یک مشتریحان تازه
یک عددحبه سیر له شده

125 گرمپنیر موزارال برش خورده
به اندازه یک مشتپنیر پارمسان رنده شده

ــه  ــه ســادگی در خان ــواع ســالم پیتزاســت کــه می توانیــد ب ــا، یکــی از ان پیتــزا مارگاریت
ــوردن  ــس از خ ــد پ ــک می کن ــت کم ــتور پخ ــن دس ــه در ای ــه کار رفت ــواد ب ــد. م بپزی
 یــک وعــده، احســاس ســیری بلندمدتــی داشــته باشــید. دلیلــش اســتفاده از فیبــر 
و پروتئیــن بــه میــزان زیــاد اســت. در انتخــاب غذاهــا همیشــه درشــت مغذی های بــه 
کار رفتــه را در نظــر بگیریــد و غذایــی را انتخــاب کنیــد کــه میــزان متعادلــی از هــر کــدام 

را داشــته باشــد.
 طرزتهیه

۱- ســاخت پایــه پیتــزا: آرد را در یــک کاســه بــزرگ قــرار دهیــد، ســپس مخمــر و نمــک 
ــرم  ــد و ۲۰۰ میلی گ ــودی درســت کنی ــک گ ــد. در وســط کاســه، ی ــه کنی ــه آن اضاف را ب
ــی آن  ــه خوب ــی ب ــا یــک قاشــق چوب ــد. ب ــون را داخلــش بریزی آب گــرم و روغــن زیت
را هــم بزنیــد تــا خمیــری نــرم و مرطــوب بــه دســت بیایــد. خمیــر را بــه ســطحی کــه 
ــا صــاف  ــه مــدت 5 دقیقــه، ورز دهیــد ت  کمــی آرد زده شــده باشــد، منتقــل کنیــد و ب
شــود. بــا یــک پارچــه تمیــز آن را بپوشــانید و کنــار بگذاریــد. اگــر دوســت داشــته باشــید 
ــاال بیایــد؛ امــا ایــن کار بــرای خمیــر نــازک ضــروری  می توانیــد اجــازه دهیــد خمیــر ب

. نیست
۲- درســت کــردن ســس: پــوره گوجه فرنگــی، ریحــان و ســیر خردشــده را بــا یکدیگــر 

ترکیــب کنیــد؛ ســپس بــرای طعــم گرفتــن چاشــنی بزنیــد، اجــازه دهیــد در دمــای اتــاق 
بمانــد و در همــان حــال شــروع بــه شــکل دادن پایــه کنیــد.

ــاال بیایــد و ضخیــم شــود، خیلــی  3- خمیــر را پهــن کنیــد: اگــر گذاشــته اید خمیــر ب
ســریع آن را ورز دهیــد؛ ســپس بــه دو تــوپ تقســیمش کنیــد. روی ســطح آرد زده شــده 
ــد  ــه اســتفاده کنی ــک وردن ــد. از ی ــن کنی ــزرگ په ــای ب ــه صــورت دایره ه ــا را ب  خمیره
و دایره هــای ۲5 ســانتیمتری بســازید. خمیــر بایــد خیلــی نــازک باشــد؛ چــون در فــر 
ــد، داخــل ســینی های  ــه درســت کردی ــره ای شــکلی را ک ــای دای ــد. خمیره ــاال می آی ب

پخــت آرد زده شــده قــرار دهیــد.
4- چیــدن مــواد و پخــت: فــر را روی ۲۲۰ درجــه ســانتیگراد تنظیــم کنیــد. یــک ســینی 
پخــت دیگــر را داخــل طبقــه بــاالی فــر قــرار دهیــد. بــا پشــت یــک قاشــق غذاخــوری 
ــش  ــی پخ ــر و گوجه فرنگ ــا پنی ــد. روی آن ه ــش کنی ــا پخ ــه پیتزاه ــس را روی پای س

کنیــد، ســپس روغــن زیتــون و چاشــنی بزنیــد.
 یــک پیتــزا را کــه هنــوز داخــل ســینی پختــش اســت، بــه بــاالی ســینی پختــی کــه از 
قبــل داخــل فــر گذاشــته اید، انتقــال دهیــد. بــه مــدت 8 تــا ۱۰ دقیقــه و تــا زمانــی کــه 
تــرد شــود، بپزیــد. بــا مقــدار بیشــتری روغــن زیتــون و اگــر دوســت داریــد بــا برگ هــای 
ریحــان آن را ســرو کنیــد. همیــن مرحلــه را بــرای پیتــزای بعــدی نیــز تکــرار کنیــد. برترین هــا
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