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 فروش در دکه های روزنامه فروشی ش
و یا تماس با شماره تلفن 
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معاون اول رئیس جمهور:

 آماده مقابله 
با تهدیدات جهانی هستیم

معاون اول رئیس جمهور گفت: با دنیا راه تعامل در 
پیش گرفتیم اما بر اساس اقدامات بین المللی این 

توان را داریم که با اتکا به توان داخلی خودمان...

سخنگوی شورای عالی امنیت ملی  اعالم کرد:

 مرزهای هوایی ایران 
کردستان مسدود شد با اقلیم 

شورای عالی امنیت ملی اعالم کرد: به درخواست 
دولت مرکزی عراق، کلیه پروازهای ایران به مقصد 

فرودگاه های سلیمانیه و اربیل و همچنین...

سبک زندگی و زندگی روزمره:
تمایزات و تشابهات

انگاره هایی  از  فرد  معرفت  تابع  روزمره  زندگی 
است که روال های اجتماعی زندگی را بدون توجه 
به نظریه مندی با آن ها مأنوس می سازد. به دیگر 
افعال  کنش  برهم  حاصل  روزمره  زندگی  سخن 
انسانی با »نظم بدیهی امور« است که در قالب 
ایجاد  و طبیعی  اجتماعی  واقعیت های  و  روال ها 

می شود. 
در زندگی روزمره »تجربه عملی « و هستار های 
ناشی از قراردادهای هنجارمند اجتماعی، انباشتی 
را در اقلیم پر منازعه و چالش گر ایجاد کرده و در 

مقابل مفهومی به نام فرهنگ قد علم می کند...

سرمقاله
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دکتر سعید شریفی
نویسنده و پژوهشگر



یادداشت
عقالنیت  رمز عبور از وادی 

مدیریت سیاسی و پاشنه 
آشیل اداره کشور

عضو شورای مرکزی مجمع نیروهای خط امام )ره( کشور
اسفندیار تاجمیری

ــوم  ــه مفه نحــوه مدیریــت سیاســی کالن کشــور ب
اعمــال حاکمیــت و اداره جامعــه آنچــه کــه در 
عمــل بــار اصلــی آن بــر دوش قــوه مجریــه برآمــده 
ــار  ــی چه ــردم در دوره زمان ــاد م ــال و اعتم از اقب
ســاله اســت و از چالــش هــای موجــود و مســائل 
اساســی جامعــه بــه شــمار میــرود؛ از طرفــی 
واقعیــت هــای فعلــی تعییــن کننــده در ایــن فضــا 
از جملــه قوانیــن، عــدم فراگیــری و اثرگــذاری 
احــزاب و تشــکل هــای سیاســی و وضعیــت 
ــارف  ــر متع ــر غی ــدد و تکث ــی و تع مقدماتی،تمرین
و بازدارنــده در ایــن حــوزه، تنــوع و پیچیدگــی 
مولفــه هــای قــدرت و اداره امــور در ســطوح ملــی 
ــاوت در ســطوح  ــی و تف ــدم یکپارچگ ــی، ع و محل
ــی و  ــای بوم ــگ ه ــرده فرهن ــود خ ــعه و وج توس
محلــی در گســتره جغرافیایــی کشــور، نــو پــا بــودن 
مقولــه ابــزار و دانــش رســانه ای در جامعه،شــخص 
در گفتمــان هــا و جریانــات  نســبی  محــوری 
ــی  ــار سیاس ــات و رفت ــری، تصمیم ــی و فک سیاس
تبعــی در بســیاری از افــراد و...در عمــل زمینــه ســاز 
ســختی کار اداره جامعــه بویــژه تحقــق شــعار هــای 
انتخاباتــی و تعدیــل کننــده اهــداف و برنامــه هــای 

ــده اســت. ــای منتخــب گردی ــت ه دول
همچنیــن مالحظــات عصــر ارتباطــات و اطالعــات، 
مــراودات  از  بســیاری  پیوســتگی  و  آمیختگــی 
ــل  ــری تعام ــز ناپذی ــی و گری ــی و بین الملل سیاس
ــی،  ــه جهان ــرزی و عرص ــرا م ــق ف ــطح مناط در س
ــر  ــر و تاث ــی و تاثی ــن الملل ــررات بی ــن و مق قوانی
سیاســت و اقتصــاد و مقولــه اقتصــاد سیاســی نیز 
روی دیگــر ســکه اداره جوامــع و اعمــال حاکمیــت 
و سیاســت داخلــی تلقــی میگردنــد تــا جایــی کــه 
فقــط تحریــم بیمــه کشــتی هــای نفتکــش تقریبــا 
میتوانــد فراینــد صــادرات نفــت که نقــش اصلی در 
اقتصــاد کشــور هــای نفتــی ایفــا میکنــد  را مختــل 
نمــوده یــا از ارزش اقتصــادی خــارج کنــد! در 
چنیــن شــرایطی پیگیــری و اجــرای منافــع ملــی، 
مصالــح حکومــت و خواســت و مطالبــه مــردم 
کــه در نظــام مــردم ســاالری دینــی ولــی نعمــت 
ــد یعنــی همــان مدیریــت  حکومــت بشــمار میرون
ــوری  ــل مح ــد اص ــه نیازمن ــی و اداره جامع سیاس
تعقــل و در پیــش گرفتــن رویــه و رویکــرد عقالنــی 
در اداره کشــور اســت و در دهــه اخیــر مــورد مطالبــه 
ــز قــرار گرفتــه اســت و دارای  و انتخــاب مــردم نی
ریشــه هــای تاریخــی و اعتقــادی عمیقــی در 

ــه میباشــد. جامع
ایجــاد هــم افزایی،همــکاری و تشــریک مســاعی 
اشــخاص حقیقــی و حقوقــی و احــزاب و جریانات 
سیاســی و گروههــای مرجــع در مدیریت سیاســی 
کشــور در شــرایط فعلــی و تــا عبــور از پیــچ هــای 
تاریخــی و خــارج شــدن از وضعیــت تمریــن 
دمکراســی و اســتقرار کامــل حاکمیــت قانــون در 
جامعــه صرفــا بــر ایــن محــور امکانپذیــر اســت.

شــرایط  در  میرســد  نظــر  بــه  دیگــر  بعبــارت 
سیاســی و اجتماعــی داخلــی و بیــن المللــی 
ــت در  ــه عقالنی ــک ب ــز تمس ــه ای ج ــروز، روی ام
ــال خواهــد  ــی بدنب اداره امــور فرصــت ســوزی مل
داشــت و بــرای دســتیابی بــه آرمانهــا، صیانــت از 
ارزشــها،محقق نمــودن اهــداف و مفــاد اســناد بــاال 
دســتی نظــام بویــژه ســند چشــم انــداز و الگــوی 
ایرانــی اســالمی پیشــرفت و تقویــت رضایتمنــدی 
رفــع  و  طریــق کاهــش  از  مــردم  حمایــت  و 
ــتغال  ــژه اش ــی بوی ــالت اساس ــکالت و معض مش
ــالی  ــه اعت ــوان مقدم ــهروندان بعن ــت ش و معیش
فرهنگــی و اجتماعــی جامعــه ، چــاره ای جــز 
ــدارد  ــود ن ــق وج ــل و منط ــدور عق ــت در کری حرک
ــان  ــی و آگاه ــت ارکان حاکمیت ــت و مراقب و جدی
ــن  ــن رســانه ای در ای ــه و فعالی ــن جامع و موثری

ــرورت دارد. ــتا ض راس
احتمــاال خاســتگاه برخــی چرخــش هــای فکــری 
و عملــی رجــال سیاســی در ســنوات اخیــر و طــرح 
نظریاتــی چــون اعتــدال، آشــتی ملــی ، تشــکیل دو 
یــا چنــد حــزب سیاســی فراگیــر و حتــی پیشــنهاد 
تغییــرات بنیادیــن در نهــاد هــای سیاســی اجرایــی 
ــی  ــای نمایندگ ــوزه ه ــدن ح ــتانی ش ــه اس از جمل
وزیــری  نخســت  ایجــاد سیســتم  و  مجلــس 
در قــوه مجریــه و...را بتــوان از همیــن منظــر و 

رهیافــت جســتجو نمــود!

کوتاه خبر 
اعزام بیش از ۲ هزار چترباز 

آمریکایی به افغانستان 
ــی از  ــرد آمریکای ــی هواب ــزام ۲۱۰۰ نظام ــالم اع ــس از اع پ
پایــگاه نظامــی آمریــکا در آالســکا، پنتاگــون در نظــر دارد 
تــا بیــش از ۲ هــزار نظامــی چتربــاز را نیــز بــه افغانســتان 

اعــزام کنــد. 
ــت  ــع در ایال ــکا واق ــش آمری ــرگ« ارت ــورت ب ــگاه »ف پای
کارولینــای شــمالی دو هــزار و دویســت نظامــی هوابــرد را 
بــرای تقویــت نیروهــای آمریکایــی بــه افغانســتان اعــزام 

می کنــد.
ایــن نیروهــا از مــاه جــاری اعــزام بــه افغانســتان را آغــاز 
کرده انــد و ایــن بخشــی از افزایــش نظامیــان آمریکایــی و 

اســتراتژی جدیــد ترامــپ در افغانســتان اســت.
دســتور اعــزام ایــن نیروهــا بــه افغانســتان در اوایــل مــاه 
ــز  ــالغ شــد و پــس از آن نی ــه آن هــا اب جــاری میــالدی ب

ــد اعــزام آن هــا ســرعت گرفــت. رون
ــه  ــتان ب ــه افغانس ــیدن ب ــس از رس ــرد پ ــای هواب نیروه
۱5۰۰ نظامــی دیگــری می پیوندنــد کــه در ســال جــاری بــه 

ــد. افغانســتان اعــزام شــده بودن
ــتان از  ــر افغانس ــا در سراس ــت ت ــرار اس ــا ق ــن نیروه ای
ــد و  ــا والیت هــای هلمن ــل ت ــرام در کاب ــی بگ ــگاه هوای پای

ــوند. ــتقر ش ــار مس قنده
آمریکایــی  نظامیــان  گــزارش،  ایــن  اســاس  بــر 
ماموریت هــای متنوعــی از جملــه آمــوزش، مشــاوره و 
کمــک بــه نیروهــای امنیتــی افغــان را بــر عهــده خواهنــد 

داشــت.

سرمقاله
سبک زندگی و زندگی روزمره:

تمایزات و تشابهات
پاره دوم

 نویسنده و پژوهشگر
دکتر سعید شریفی

ــه  ــه مثاب در نظــام واره »زندگــی روزمــره« زندگــی ب
امــری »شــدنی« و »در جریــان«، تابــع روزمرگــی و 
تکــرار نیســت؛ بلکــه از طریــق معرفت هــای متکثــر، 
ــه  ــه مثاب ــگ ب ــا فرهن ــده ب ــد دهن ــتاری پیون هس
ــن  ــر ای ــد. ب ــاد می کن ــی ایج ــد وجه ــی چن مفهوم
ــر شــدنی«  ــه »ام ــه مثاب ــره ب ــی روزم اســاس زندگ
را نمی تــوان بــا ســبک زندگــی یکــی پنداشــت، 
ــه از  ــل گرایان ــه ســبک زندگــی رویکــرد تقلی چــرا ک
ــرهای  ــده قش ــزع کنن ــر منت ــه ام ــه مثاب ــگ ب فرهن
اجتماعــی و در قالــب رفتارهایــی کــه بنیــان روانــی 
ــا  ــن معن ــت. در ای ــه اس ــکل یافت ــردی دارد ش و ف
ســبک زندگــی نســبت بــه زندگــی روزمــره از بنیــان 
اســتوارتری برخــوردار اســت و بــا ماهیتــی ســاختار 
ــه، متعــدد و متکثــری کــه دارد داللــت نمادیــن  گون
خــود را در زندگــی روزمــره بــه تصویــر می کشــد. بــه 
ــی گاه و  ــره، تجل ــی روزم ــه زندگ ــخن اینک ــر س دیگ
میــدان منازعــه ســبک های زندگــی اســت. بــر ایــن 
ــرهای  ــداوم قش ــدن م ــه ش ــش چگون ــاس توان اس
مختلــف، داللت هــای نمادینــی را در عرصه هــای 
ــه  ــه ب ــد ک ــی می کن ــره متجل ــی روزم ــف زندگ مختل

ــد. ــری فرهنگی ان ــت ام غای
زندگــي روزمــره فراينــدي تعاملــي و پويــا اســت كــه 
در آن رســانه هــا و محصــوالت مصرفــی بــه صــورت 
خالقانــه اي از ســوي افــراد مصــرف مــي گردنــد تــا 
ــورت  ــه ص ــود را ب ــي خ ــبك زندگ ــا و س ــت ه هوي
ــر  ــه ب ــای دلبخواهان ــر ارزش ه ــی ب ــي، و مبتن تامل
ــل  ــه عام ــکان را ب ــن ام ــی ای ــبک زندگ ــازند. س س
ــای  ــل ه ــش بدی ــا گزین ــا ب ــد ت ــی ده ــگر م کنش
ــز  ــوع و متمای ــای متن ــدی ه ــورت بن ــف ص مختل
ــود  ــینی خ ــت پیش ــوب معرف ــا در چارچ ــده ام کنن
خلــق کنــد. بــر عکــس زندگــی روزمــره بــه واســطه 
چرخــه روابــط پیچیــده و تــو در تــوی طیــف وســیعی 
از عناصــر در نقــش هــای مختلــف بــه تــوده بودگــی 
ــن  ــره در ای ــی روزم ــد. زندگ ــی کن ــدا م ــش پی گرای
معنــا عمدتــا تابــع ســازو کارهایــی اســت کــه امــور 
روزمــره پیــش روی فــرد مــی نهــد. اگرچــه تبعیــت 
ســبک زندگــی از فرهنــگ بیشــتر اســت امــا زندگــی 
ــا بعــد فعــال فرهنــگ کــه بــه  روزمــره بــه شــدت ب
درآینــده شــدن گرایــش پیــدا مــی کنــد قرابــت دارد 
ــر  ــگ متاث ــث از فرهن ــن حی ــره از ای ــی روزم . زندگ
ــه  ــا واســطه از طریــق ســبک زندگــی ب اســت کــه ب
آن مرتبــط مــی شــود. از آنجــا کــه فرهنــگ همچــون 
ــته و  ــه در گذش ــه ریش ــت ک ــده ای اس ــت پدی درخ
ــره را  ــی روزم ــوان زندگ ــی ت ــده دارد، م ــر در آین س
همچــون شــاخ و برگــی دانســت کــه در هــوای آینــده 
تنفــس مــی کنند.بــه هــر نحــو زندگــی روزمــره بــه 
آن نســبتی کــه عینیــت و ظهــور دارد از دوام برخــوردار 
نیســت و بــه همیــن نســبت تغییــر ســبک زندگــی 
ــد.  ــر باش ــر پذی ــره تاثی ــی روزم ــد از زندگ ــی توان م
ــره را واجــد  ــی روزم ــوان زندگ ــی ت ــا م ــن مبن ــر ای ب
ــه فرهنــگ  عوامــل بیشــتر و ســیال تــری نســبت ب
ــی  ــا زندگ ــن مبن ــر ای ــت. ب ــی دانس ــبک زندگ و س
روزمــره عــالوه بــر اینکــه از کردارهــای فــردی و 
گروهی،ســبک زندگــی و فرهنــگ متاثــر مــی شــود، 
امــری متمایــز از آنهــا اســت. فرهنــگ در ایــن معنــا 
همــان چیــزی اســت کــه رویکــرد نخبــه گرایانــه بــه 
آن وفــادار مانــده اســت و ســبک زندگــی بــه عنــوان 
نگارشــی از فرهنــگ عــوام و طبقــات مختلــف در نظر 
گرفتــه مــی شــود. بــه همیــن طریــق زندگــی روزمره 
همــان وجــه عینــی و قابــل لمــس زندگــی در ســطح 
عــام و خــاص اســت کــه هــم از فرهنــگ بــه معنــای 
عام)ســبک زندگــی( و هــم فرهنــگ بــه مثابــه 
امــر خــاص )فرهنــگ نخبــه گــرا( متاثــر اســت. بــا 
ایــن تفســیر مــی تــوان فرهنــگ، ســبک زندگــی و 
زندگــی روزمــره را از هــم متمایــز و بــه هــم مرتبــط 
دانســت. بــر ایــن مبنــا اســت کــه مــی تــوان تــالش 
اقلیــت نخبــه بــه عنــوان ناجــی فرهنــگ بــه مثابــه 
امــر اســتعالیی از بطــن زندگــی روزمــره کــه تجلــی 
گاه ســبک هــای گوناگــون زندگــی و جــدال گاه پــر 
مناقشــه هویــت هــای متکثــر بــه مثابــه امــر شــدنی 

ــر درک کــرد.  اســت را بهت
ــه  ــرا عامــه از فرهنــگ ب ــه کــه درکــی ف اقلیــت نخب
ــد  ــان دارن ــت بنی ــتعالیی و فضیل ــری اس ــه ام مثاب
ــه  ــه مثاب ــی ب ــبک زندگ ــه ای از س ــیر بدبینان تفس
ســاختاری غالــب و قالبــی پیشــینی بــرای زندگــی 
ــر ایــن اســاس چالشــی بنیادیــن  ــد. ب روزمــره دارن
ــگ  ــی فرهن ــوان ناج ــه عن ــه ب ــت نخب ــان اقلی می
اســتعالیی و ایجــاد کننــده تنــش هــای غیــر منقطــع 
ــا یکدیگــر و ســبک  عرصــه هــای زندگــی روزمــره ب
هــای زندگــی بــه عنــوان مرزهــای قشــربندی 
اجتماعــی شــکل مــی گیــرد. چالشــی کــه بــا 
مســائلی چــون درهــم تنیدگــی و در آمیختگــی 
ــورات  ــای ناشــی از تط ــی ه ــا و پیچیدگ ــگ ه فرهن
ــه  مــداوم و زایــش هــای مکــرر عناصــر فرهنگــی ب

ــود. ــی ش ــزوده م ــختی آن اف س
تمرکــز فزاینــده بــر فــرد بــه مثابــه واحــد بــاز تولیــد 
ــی  ــانی و گمنام ــی از همس ــه باالی ــاع، درج در اجتم
ــی و  ــاالی زندگ ــرعت ب ــهری، س ــط ش ــرد در محی ف
تغییــرات پیچیــده در زندگــی روزمــره و بــه تبــع آن 
ضــرورت تغییــر ســبک زندگــی، ســقوط ارزش و 
معنــای خانــواده بــه مثابــه واحــد تشــکیل اجتمــاع 
ــه  ــی از جامع ــه شناس ــات جامع ــش مطالع و چرخ
ــالت  ــده تعام ــد فزاین ــار رش ــرد در کن ــمت ف ــه س ب
نهــادی و میــان فــردی، موقعیت هــای زندگــی بیــن 
ــر  ــت تأثی ــدت تح ــه ش ــیت ها را ب ــل ها و جنس نس
قــرار داده اســت. در چنیــن وضعیتــی کــه تمرکــز بــر 
فــرد بــه عنــوان »ســوژه« مطالعــات فرهنگی بیشــتر 
 شــده و زندگــی در موقعیت هــای نامطمئــن بــه 
ــود،  ــد می ش ــتن، هنجارمن ــیوه ای از زیس ــوان ش عن
توجــه بــه ســازه های اصلــی ســبک زندگــی بیشــتر 

می گــردد.

جلســه علنــی مجلــس )یکشــنبه ۲ مهــر مــاه 
96( بــه ریاســت علــی الریجانــی رئیــس 

ــد. ــاز ش ــالمی آغ ــورای اس ــس ش مجل
ــر از  ــه ۲۰۲ نف ــد ک ــاز ش ــی آغ ــه در حال جلس
و  داشــتند  مجلــس حضــور  در  نماینــدگان 
88 صندلــی خالــی در صحــن بــه چشــم 

می خــورد.
ــول  ــپ ، اف ــاره داری ترام ــات کاب الریجانی:ادبی
ــد ــان می ده ــان را نش ــکا در جه ــگاه آمری جای

در ابتــدا علــی الریجانــی رئیــس مجلــس 
شــورای اســالمی در نطــق پیــش از دســتور خود 
طــی ســخنانی،  اظهــار داشــت: ادبیــات موهــن 
ــاره داری  ــغل کاب ــراز ش ــه در ت ــپ ک ــای ترام آق
ــا  ــراه ب ــل هم ــازمان مل ــم در س ــت آن ه اوس
ــول  ــده، اف ــرهم بندی ش ــط و س ــات غل اطالع

ــد. ــان می ده ــکا را نش ــگاه آمری جای
 ترامپ نیم قرن از حوادث دنیا 

عقب است
ــح  ــالمی تصری ــورای اس ــس ش ــس مجل رئی
نوعــی  ایــران  اســالمی  انقــالب  بــا  کــرد: 
بیــداری و هوشــیاری سیاســی در ملــل جهــان 

ــا الف زنی هــای توخالــی  بــه وجــود آمــد کــه ب
امثــال ترامــپ تغییــر نمی کنــد.

الریجانــی خاطرنشــان کــرد: ترامــپ حکومــت 
ایــران را دیکتاتــوری خوانــده و آرزو کرده اســت 
کــه یکبــار دیگــر شــرایط عــوض شــود و مــردم 
ایــران در آرامــش و رفــاه قــرار گیرنــد؛ قاعدتــًا 
دست نشــانده  حکومــت  تکــرار  منظــورش 
آمریــکا اســت کــه بــار دیگــر آنهــا را خوشــحال 
 ۴۰ حــدود  ایــران  ملــت  کنــد.وی گفــت: 
ــا خوشــحالی و اســتواری،  ــه ب ســال اســت ک
حکومــت دست نشــانده آمریــکا را نابــود و 
ــای  ــد؛ آق ــن آن کرده ان ــی را جایگزی دموکراس
ــوادث  ــرن از ح ــم ق ــرًا نی ــما ظاه ــپ، ش ترام

ــب هســتید! ــا عق دنی
 »مقامات سیاسی« مشمول 

قانون ممنوعیت به کارگیری 
بازنشستگان نمی شوند

طــرح  مجلــس  نماینــدگان  همچنیــن 
واحــده  مــاده  یــک  تبصــره  استفســاریه 
ــتگان  ــری بازنشس ــت به کارگی ــون ممنوعی قان
را بــه تصویــب رســاندند. در ادامــه ســؤال 

حســینعلی حاجی دلیگانــی نماینــده مــردم 
ــالمی از  ــورای اس ــس ش ــهر در مجل شاهین ش
ــاره  ــر کشــور درب ــی وزی عبدالرضــا رحمانی فضل
نابســامانی های موجــود در ســازمان  علــت 
شــهرداری ها و دهیاری هــا از ســوی هیــأت 

رئیســه مجلــس اعــالم وصــول شــد.
 مجلس با طرح بیمه مؤسسان و 

مدیران آموزشگاه های فنی حرفه ای آزاد 
مخالفت کرد

بــر اســاس ایــن گــزارش،  نماینــدگان مجلــس 
شــورای اســالمی بــا طــرح بیمــه مؤسســان و 
ــران آموزشــگاه های فنــی و حرفــه ای آزاد،  مدی

مخالفــت کردنــد.
 مطهری در پاسخ به تذکر نماینده 
محالت:وزارت خارجه درباره صحت 

اظهارات موگرینی اعالم نظر کند
نماینــده  ســلیمی  علیرضــا  حجت االســالم 
قانــون  اخطــار  نیــز طــی  مــردم محــالت 
ــا اشــاره  اساســی در جلســه علنــی مجلــس ب
ــی  ــکا موگرین ــارات فدری ــر اظه ــه بناب ــه اینک ب
مســئول سیاســت خارجــی اتحادیــه اروپــا 
هیــچ یــک از طرف هــای ایــران و ۱+5 نســبت 
بــه رونــد اجــرای برجــام اعتراضــی نداشــته اند، 
گفــت: بنابــر تصریــح آقــای ظریــف وزیــر امــور 
خارجــه و ســخنان اخیــر مقــام معظــم رهبــری 

ــم فــروش هواپیمــا  ــه تحری و مــواردی از جمل
بــه ایــران، آمریــکا برجــام را نقــض کــرده اســت 
و در اینجــا بــرای مــا ابهــام وجــود دارد کــه بایــد 

در این بــاره شفاف ســازی صــورت گیــرد.

 قوامی: مجلس برای بررسی 
منفی شدن تراز تجاری کشور جلسه 

غیرعلنی تشکیل دهد
همچنیــن هــادی قوامــی نماینــده مــردم 
اســفراین طــی اخطــار قانــون اساســی در 
ــود  ــا وج ــت: ب ــس، گف ــی مجل ــه علن جلس
تاکیــدات بــر توجــه بــه تولیــد داخــل و شــعار 
ســال واردات بــه کشــور دســت کــم ۲5 درصــد 
ــته  ــش داش ــد کاه ــادرات ۱۰ درص ــد و ص رش

ــت. اس
ــا اصــالح نتیجــه رأی گیــری صبــح صــورت  ب

گرفــت
 اعالم تصویب طرح بیمه موسسان 
و مدیران آموزشگاه های فنی وحرفه ای 

آزاد توسط مجلس
بــا اصالحی کــه در اعــالم نتیجــه رأی گیری صبح 
ــه موسســان  ــت، طــرح بیم ــروز صــورت گرف ام
و مدیــران آموزشــگاه های فنی وحرفــه ای آزاد 

تصویــب شــد.
 کواکبیان: وزارت نیرو و علوم 

 با سرپرست نمی توانند کاری 
انجام دهند

ــن  ــری ضم ــز در تذک ــان نی ــی کواکبی مصطف
ــلیت  ــد و تس ــی جدی ــال تحصیل ــک س تبری
ایام ســوگواری ســاالر شــهیدان و گرامیداشــت 
هفتــه دفــاع مقــدس گفــت: انتظــار ایــن 
ــی و شــروع  ــاز ســال تحصیل ــا آغ ــه ب ــود ک ب
ــای  ــه ه ــر وزارتخان ــس دو وزی جلســات مجل
ــوند  ــی ش ــس معرف ــه مجل ــرو ب ــوم و نی عل
چــرا کــه سرپرســت هــای وزارتخانــه هــا 
ــه  ــد، ن ــام دهن ــد کاری انج ــی توانن ــال نم عم
ــه مــی  مــی تواننــد تصمیمــی اخــذ کننــد و ن
تواننــد حکمــی صــادر کــرده و یــا جابــه جایــی 

ــند. ــته باش داش

گزارشی از نشست علنی »خانه ملت«

 واکنش مجلس 
به یاوه گویی های »ترامپ«

ادامه از صفحه اول

عضــو فراکســیون نماینــدگان والیــی مجلــس از 
تحقیــق و تفحــص از »ســهام عدالــت« در مجلــس 
خبــر داد و گفــت: پیرامــون ایــن تحقیــق و تفحــص 
ــهام  ــش س ــی در بخ ــاد بزرگ ــه فس ــده ک ــوان ش عن
ــًا  ــن فســاد تقریب ــه اســت و ای ــت شــکل گرفت عدال

هــزاران میلیاردتومــان ارزیابــی می شــود. 
جبــار کوچکی نــژاد نماینــده مــردم رشــت از تحقیــق 
و تفحــص از »ســهام عدالــت« در مجلــس خبــر داد.

وی افــزود: پیرامــون ایــن تحقیــق و تفحــص عنــوان 
ــت  ــه فســاد بزرگــی در بخــش ســهام عدال شــده ک
ــزاران  ــًا ه ــاد تقریب ــن فس ــت و ای ــه اس ــکل گرفت ش

ــود. ــی می ش ــان ارزیاب میلیاردتوم
ابتــدا  از  کــرد:  تاکیــد  مجلــس  نماینــده  ایــن 

مســئوالن ســهام عدالــت بــا تاســیس یــک شــرکت 
ســرمایه گذاری میلیاردهــا تومــان درآمدزایــی کردنــد 
ــی نداشــته  ــر بیرون ــه تأثی ــچ گون ــن مســئله هی و ای
ــه ایــن موضــوع  و دیــوان محاســبات هــم نســبت ب

ــت. ــرده اس ــارت نک نظ
مجلــس  والیــی  نماینــدگان  فراکســیون  عضــو 
شــورای اســالمی بــا بیــان اینکــه فســاد چشــمگیری 
در ایــن شــرکت ســرمایه گــذاری ایجــاد شــده اســت، 
تصریــح کــرد: تحقیــق و تفحــص کننــدگان معتقدنــد 
ــت ورود  ــهام عدال ــله س ــه مس ــس ب ــر مجل ــه اگ ک
کنــد و گــزارش شــفافی پیرامــون ایــن مســئله ارائــه 
ــد  ــا در آنجــا روشــن خواه شــود بســیاری از رانت ه

شــد.

معــاون اول رئیــس جمهــور گفت:بــا دنیــا راه تعامــل در پیــش 
گرفتیــم امــا بــر اســاس اقدامــات بیــن المللــی ایــن تــوان را 
داریــم کــه بــا اتــکا بــه تــوان داخلــی خودمــان، کشــور را پیــش 

. یم ببر
ــی  ــن الملل ــگاه بی ــن نمایش ــری در یازدهمی ــحاق جهانگی اس
ایــران پالســت بــا اشــاره بــه ایــام محــرم، هفتــه دفــاع 
مقــدس و شــروع ســال تحصیلــی اظهــار کــرد: یکــی از 
کارهــای بزرگــی کــه چنیــن نمایشــگاهایی دنبالــش هســتند، 
خــود بــاوری اســت؛ دســت یایــی بــه چنیــن هدفــی از کودکــی 
در نظــام تعلیــم و تربیــت آغــاز می شــود. بایــد تــالش کنیــم 
نظــام تعلیــم و تربیــت مــا هــم بــا ایــن دیــدگاه شــکل بگیــرد.
ــه  ــرح و برنام ــی الزم اســت ط ــع کنون ــه داد: در مقط وی ادام
هــای مختلفــی را بــرای رشــد پرشــتاب اقتصــادی داشــته و به 

سیاســت هــای اقتصــاد مقاومتــی توجــه کنیــم و افــق هــای 
اقتصــادی را بــاز و چالــش هــای پیــش روی مــردم را برطــرف 
کنیــم. بایــد بــه نســل آینــده نشــان داد کــه چگونــه مــی شــود 

ایــن گــره هــا را بــا خالقیــت بــاز کــرد.
جهانگیــری بــا اشــاره بــه ســخنرانی های متفــاوت دو رئیــس 
جمهــور ایــران و آمریــکا در ســازمان ملــل گفــت: هفتــه گذشــته 
تصویــر جدیــدی از دنیــا در ســازمان ملــل بــه نمایــش گذاشــته 
شــد. از یــک طــرف جنــگ طلبــی ترامــپ را دیدنــد کــه بــه نظر 
مــی رســد مــی خواســتند هراســی ایجــاد کننــد تــا بــه تجــارت 
اســلحه خــود برســند؛ از طــرف دیگــر ســخنان ســنجیده 
ــود  ــن ب ــه پیامــش ای ــی را شــنیدند ک ــور روحان ــس جمه رئی
ــی  ــال جهان ــه دنب ــد و ب ــی پایبن ــه قوانیــن بیــن الملل ــران ب ای

بــدون خشــونت اســت.

عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس:

ارزیابی فساد چندهزار میلیاردی در سهام عدالت 
معاون اول رئیس جمهور:

آماده مقابله با تهدیدات جهانی هستیم

 در مراسم رونمایی 
از دستاوردهای جدید نزاجا 

امیر حیدری: آماده حفاظت از 
جغرافیای جهان اسالم هستیم 

امیــر حیــدری فرمانــده نیــروی زمینــی ارتــش 
ــرم  ــام مح ــلیت ای ــن تس ــالمی ضم ــوری اس جمه
ــاب  طــی ســخنانی گفــت: در ایــن روزهــا اســالم ن
محمــدی چهــره نورانــی خــود را بــه جهانیــان 
نشــان داد؛ امــروز بــا گذشــت زمــان هرقــدر پیــش 
تــر می رویــم ابعــاد وجــودی نیروهــای مســلح 
ضــرورت تجهیــز بیشــتر بــرای ملــت و دنیــای 

اســالم مشــخص می شــود.
ــریت  ــالم و بش ــمنان اس ــمنی دش ــزود: دش وی اف
ــورهایی  ــت و کش ــروز نیس ــروز و ام ــه دی ــوط ب مرب
آزاده بــرای حفاظــت از مرزهــای خــود بایــد تجهیــز 
ــوان  ــه عن ــم ب ــران ه ــوری اســالمی ای شــوند، جمه
یــک کشــور مســتقل  ومنحصــر بــه فــرد کــه 
داعیــه دار بــزرگ منشــی دارد و در رکاب ولــی امرش 
حرکــت  کــرده و نمی توانــد در مســیر افزایــش 

ــدارد. ــر ن ــدم ب ــی ق ــدی دفاع توامن
ــروز در  ــت: ام ــش گف ــی ارت ــروی زمین ــده نی فرمان
ــا  ــم ت ــی ۱۰۰درصــدی داری ــای مســلح آمادگ نیروه
امنیــت منطقــه و کشــور خــود را برقــرار کنیــم. قدرت 

مــا ایــن تفــاوت را دارد کــه مرهــون رهبــری امــام و 
رهبــری اســت و از اندیشــه ها جوانــان کشــور بهــره 
ــود  ــه خ ــکا ب ــه در ات ــدی ریش ــن توانمن ــرد؛ ای می ب
دارد کــه رهبــر انقــالب تکلیــف کرده انــد. امــروز ایــن 
ــا  ــود م ــور خ ــان کش ــه دار در عالم ــدی ریش توانمن
اســت. توانمنــدی کشــورهای دیگــر وابســته اســت 

امــا توانمنــدی مــا نهادینــه شــده اســت.
امیــر حیــدری ادامــه داد: نیــروی زمینــی منحصــر 
ــی  ــه های ــه از مولف ــر اینک ــه خاط ــرد اســت ب ــه ف ب
بــا  را  دفــاع  ســال های  کــه  اســت  برخــوردار 
ســرفرازی پشــت ســر گذاشــته و بعــدا در برقــراری 
امنیــت در مرزهــا اثــر بخــش بــوده و امــروز هــم در  

ــت. ــوده اس ــق ب ــاوری موف ــه فن زمین
فرمانــده نیــروی زمینــی ارتــش خاطــر نشــان کــرد: 
نیــروی زمینــی در زرهــی و توپخانــه و برخــورداری از 
نــاوگان بالگــرد و نیــروی انســانی، منحصــر بــه فــرد 
اســت و از همــه مهمتــر حرکــت نیــروی زمینــی در 
جهــت محقــق کــردن معنویــات رهبــری خــوب بوده 
اســت؛ مــا ۲6 رســته داریــم کــه بــا اینهــا می توانیــم 
ــر از  ــی فرات ــا قدم های ــم م ــگ را اداره کنی ــک جن ی
ــن  ــم ای ــه آمده ای ــته ایم ک ــی برداش ــدی مل توانمن
فنــاوری را بــه کشــور مســلمان صــادر کنیــم. نیــرو 
ــور و  ــان کش ــت از کی ــاده حفاظ ــش آم ــی ارت زمین

جغرافیــای جهــان اســالم اســت.

امنیت
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،،
نمایندگان مجلس شــورای اســامی 
در نشســت علنی روز گذشــته خانه 
اخیــر  اظهــارات  بــه  نســبت  ملــت 
ایــران  رئیس جمهــور آمریــکا علیــه 

اعترضــا کردنــد.

بــه گــزارش کیمیــای وطــن بــه نقــل از روابط 
ــت هللا حســین  ــم، آی ــی شــهرداری ق عموم
ســقائیان نژاد  دیــدار  در  نوری همدانــی 
شــهردار و مدیــران شــهری قــم بــا تأکیــد بر 
ــت  ــرای خدم ــه ب ــه هرکســی در جامع اینک
ــد  ــر می کن ــی دارد و فک ــردم گام برم ــه م ب
توفیــق الهــی نصیبــش شــده اســت، اظهــار 
ــه  ــت ب ــدازه خدم ــی ان ــچ فضیلت ــرد: هی ک

ــواب نیســت. ــردم دارای اجــر و ث م
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه کســانی کــه بــرای 
زیــارت وارد شــهر قــم می شــوند نیــاز دارنــد 
کــه نزدیــک بــه مرکــز شــهر و حــرم مطهــر 
ســاختمان های  کــرد:  تصریــح  باشــند، 
اطــراف حــرم مطهــر قدیمــی هســتند؛ یکــی 
از اقداماتــی کــه شــهرداری و مســؤوالن 

اســتان بایــد انجــام دهنــد ایــن اســت کــه 
ــد  ــال ســاخت ســاختمان های جدی ــه دنب ب
و ایمــن و امــروزی بــرای مــردم در هســته 

ــزی شــهر باشــد. مرک
وی بــا اشــاره بــه بدهی هــای شــهرداری بــه 
ــی  ــالم نوع ــرد در اس ــت: دیرک ــا گف بانک ه
رباخــواری اســت، چراکــه اســالم تأکیــد دارد 
کــه در قبــال پــول ، پولــی داده نشــود امــا 
ــری  ــال تأخی ــا در قب ــی بانک ه ــروز برخ ام
کــه در بازگشــت ســرمایه داده می شــود 

ــت. ــن رباس ــه ای ــرد ک ــول می گی پ

ایــن مرجــع تقلیــد گفــت: نبایــد بابــت 
مــردم گرفــت،  از  پولــی  زمانــی  تأخیــر 
بیشــترین نامه هــای مردمــی بــه مــا در 
ــرام  ــرد ح ــت؛ دیرک ــوص اس ــن خص همی
بــوده و نوعــی رباســت؛ ربــا در هــر مملکتــی 

ــد. ــد ش ــج خواه ــاد آن فل ــد اقتص باش
ــئله  ــا مس ــور م ــه در کش ــان اینک ــا بی وی ب
از  یکــی  دارد، گفــت:  وجــود  رباخــواری 
دیرکــرد  همیــن  رباخــواری  مصادیــق 
حرمــت  اســالم  در  کــه  بانک هاســت 
بســیاری دارد و در قــرآن کریــم بــر حرمــت 

ــت. ــته اس ــد داش ــا تأکی ــئله باره ــن مس ای
آیــت هللا نوری همدانــی بــا تأکیــد بــر اینکــه 
ــت  ــر معنوی ــای دیگ ــا ملت ه ــا ب ــاوت م تف
ماســت، گفــت: منبــع ایــن معنویــت قــرآن، 
ــت و  ــه اس ــجادیه و نهج البالغ ــه س صحیف

همــه بایــد بــا آنهــا انــس داشــته باشــند.
وی گفــت: دو چیــز در قــرآن حــرام عنــوان 
شــده کــه بــا شــدت ترین آن تبعیــت از 
کفــار اســت یعنــی در برابــر ســلطه گران 
و  کفــار  برابــر  در  و  بــودن  ســلطه پذیر 

اســتکبار متواضــع بــودن اســت.

ایــن مرجــع تقلیــد تصریــح کــرد: مــا 
ــتیم  ــلطه بایس ــر س ــم در براب ــه داری وظیف
و قــرآن می گویــد کــه اصــاًل بــه ظالــم 
اعتمــاد نکنیــد و اگــر اعتمــاد کردیــد جــای 

ــت. ــم اس ــش جهن آن آت
وی ادامــه کــرد: دومیــن مســئله در قــرآن 
رباســت کــه بــه هــر شــکلی باشــد در 
ــعی  ــد س ــه بای ــت؛ هم ــرام اس ــالم ح اس
ــد  ــرد ندهن ــان دیرک ــا خودش ــه تنه ــد ن کنن
ــرد  ــز دیرک ــران نی ــه دیگ ــد ک ــه نگذارن بلک
دهنــد کــه ایــن مصداقــی از نهــی از منکــر 

ــت. اس
آیــت هللا نوری همدانــی تصریــح کــرد: نظــام 
مــا اســالمی و والیــی اســت و در ایــن نظــام 

نبایــد کاری حــرام انجــام پذیرد.

آیت هللا نوری همدانی:

جریمه دیرکرد بانک ها رباست

بــه  اعــالم کــرد:  ملــی  امنیــت  عالــی  شــورای 
عــراق،  مرکــزی  دولــت  درخواســت 
مقصــد  بــه  ایــران  پروازهــای  کلیــه 
و  اربیــل  و  ســلیمانیه  فرودگاه هــای 
ــای  ــوری از فض ــای عب ــن پروازه همچنی
اقلیــم کردســتان  مبــدأ  از  کشــورمان 

شــد. متوقــف 
بــه گــزارش کیمیــای وطــن بــه نقــل از تســنیم، کیــوان 
ــی  ــت مل ــی امنی ــورای عال ــخنگوی ش ــروی س خس
ــراق،  ــزی ع ــت مرک ــت دول ــه درخواس ــرد: ب ــالم ک اع
کلیــه پروازهــای ایــران بــه مقصــد فرودگاه هــای 
ســلیمانیه و اربیــل و همچنیــن پروازهــای عبــوری از 
فضــای کشــورمان از مبــدأ اقلیــم کردســتان متوقــف 

شــد.
خســروی بــا اشــاره بــه برگــزاری جلســه فــوق العــاده 
ــه  ــروز ب ــح دی ــه صب ــی ک ــت مل ــی امنی ــورای عال ش
ــراق  ــزی ع ــت مرک ــت دول ــی درخواس ــور بررس منظ
ــم  ــا اقلی ــای کشــورمان ب در خصــوص انســداد مرزه

ــه  ــا توج ــت: ب ــار داش ــد، اظه ــزار ش ــتان برگ کردس
بــه مؤثــر واقــع نشــدن تالش هــای 
و  کشــورمان  خیرخواهانــه  سیاســی 
کردســتان  اقلیــم  مســئولین  اصــرار 
ایــن  در  رفرانــدوم  برگــزاری  بــرای 
منطقــه بــا در خواســت دولــت مرکــزی 
ــر روی  ــران ب ــی ای عــراق مرزهــای هوای
ــدأ آن اقلیــم کردســتان می باشــد  ــی کــه مب پروازهای

ــد. ــدود ش مس
وی افــزود: بــر اســاس ایــن تصمیــم کلیــه پروازهــای 
ایــران بــه مقصــد فرودگاههــای اقلیــم کردســتان نیــز 

متوقــف شــده اســت.
خســروی در پایــان خاطــر نشــان کــرد: تصمیم هــای 
ــه برخــی مســئولین اقلیــم کردســتان ضمــن  عجوالن
و گفت وگــوی  بازیگــری  قــدرت  محــدود کــردن 
ــردم  ــت م ــراق، امنی ــت ع ــا در حاکمی ــازنده کرده س
کــرد، کشــور عــراق و منطقــه را بــا چالش هــای 

ــرد. ــد ک ــه خواه ــدی مواج ج

 محمــد جــواد ظریــف، وزیــر خارجــه ایــران، در گفتگــو بــا 
ــه  ــخ ب ــی ان ان در پاس ــی س ــبکه آمریکای ش
پرسشــی دربــاره احتمــال خــروج آمریــکا 
ــکا و  ــدن آن در آمری ــد نش ــا تائی ــام ی از برج
واکنــش احتمالــی ایــران گفــت: تاییــد برجام 
ــه ای  بخشــی از توافقنامــه نیســت؛ بلکــه روی
ــود دارد و  ــکا وج ــل آمری ــه در داخ ــت ک اس

)چنیــن رویــه ای( باعــث ســلب مســئولیت رئیــس جمهــور 
ــام  ــال برج ــان در قب ــکا از تعهداتش ــت آمری ــپ و دول ترام
نمی شــود؛ چــون تنهــا مرجــع صاحــب اختیــار در توافقنامــه 
ــس  ــه، آژان ــن توافقنام ــتی آزمایی ای ــرای راس ــته ای ب هس

ــت. ــی اس ــرژی اتم ــی ان بین الملل
ــالف  ــرد برخ ــد ک ــه تاکی ــورمان در ادام ــه کش ــر خارج وزی
در  بنــدی  هیــچ  می گوینــد،  آمریکایی هــا  آنچــه کــه 
برجــام وجــود نــدارد کــه تاریــخ انقضــا داشــته باشــد بلکــه 
دوره  ایــران،  حقــوق  دربــاره  برجامــی  محدودیت هــای 

زمانــی مشــخص ده ســاله ای دارد.
ظریــف در این بــاره گفــت: می خواهــم روی موضوعــی 

ــاره  ــتی درب ــت نادرس ــکا برداش ــه در آمری ــم ک ــد کن تاکی
ــت  ــن برداش ــد ای ــا بای ــود دارد و م آن وج
نادرســت را از بیــن ببریــم. آن هــا می گوینــد 
در توافقنامــه، بنــدی وجــود دارد کــه تاریــخ 
انقضــا دارد. مــن می گویــم کــه هیــچ بنــدی 
از توافقنامــه نیســت کــه تاریــخ انقضــا 
داشــته باشــد. ایــران خــود را متعهــد کــرده 
اســت کــه هــم بــه عنــوان عضــو ان پی تــی و هــم بــه عنــوان 
عضــوی از توافقنامــه برجــام، هرگــز تســلیحات هســته ای 

ــد. ــد نکن تولی
وی در بخــش پایانــی مصاحبــه در پاســخ بــه اینکــه 
ــن،  ــر م ــه نظ ــت: ب ــت گف ــپ چییس ــرای ترام ــش ب پیام
بــه نفــع آمریکاســت کــه بــه واقعیت هــا نــگاه کنــد، هیــچ 
واقعیت هــای جایگزینــی وجــود ندارنــد، واقعیت هــای 
ــا در  ــن واقعیت ه ــتند. ای ــن هس ــال روش ــا کام ــه م منطق
چهــل ســال گذشــته روشــن بودنــد، امــا متاســفانه آمریــکا 
تصمیــم گرفــت کــه ایــن واقعیت هــا را نادیــده بگیــرد و بــا 

ــرد. ــل نک ــن کار، خــوب عم ای

سخنگوی شورای عالی امنیت ملی  اعالم کرد:

مرزهای هوایی ایران با اقلیم کردستان مسدود شد
وزیر خارجه کشور

به نفع آمریکاست که به واقعیت ها نگاه کند  



کوتاه اخبار 
افزایش ۴۰درصدی 

واردات خودرو
افزایــش  از  تجــارت  توســعه  ســازمان  رئیــس 
۴۰درصــدی واردات خــودرو در نیمــه اول امســال 
ــدون  ــودروی ب ــدود ۷۰۰۰خ ــت ح ــن انباش و همچنی
ثبــت ســفارش در گمــرک کــه اجــازه ترخیــص 
ــت ســفارش  ــف ثب ــت: »توق ــر داد و گف ــد، خب ندارن
ارز از کشــور  واردات بــرای جلوگیــری از خــروج 
صــورت گرفتــه و ربطــی بــه حمایــت از خودروســازان 
ــم  ــد و مته ــب نزنی ــود برچس ــدارد؛ بیخ ــی ن داخل

ــد.«  نکنی
ــی خســروتاج از کاهــش صــادرات خــودرو و  مجتب
قطعــات آن و همچنیــن موتــور ســیکلت و لــوازم آن 
در 5ماهــه اول امســال خبــر داد و گفــت:  »صــادرات 
ــی  ــر ارزش ــد و از نظ ــی ۲5درص ــر وزن ــودرو از نظ خ
ــه مــدت مشــابه ســال  ۲۶درصــد کاهــش نســبت ب

قبــل داشــته اســت.«

اجرای آزمایشی 
بسته های ترکیبی مخابرات

ــران  ــرات ای ــی شــرکت مخاب ــط عموم ــرکل رواب مدی
بــا اشــاره بــه تعرفه هــای پیشــنهادی مخابــرات 
ــت های وزارت  ــه سیاس ــه ب ــا توج ــت: »ب ــران گف ای
ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات و جهــت ایجــاد 
رضایــت بــرای مشــتریان، شــرکت مخابــرات ایــران 
ــته های  ــه بس ــه ارائ ــور ب ــار در کش ــن ب ــرای اولی ب
ترکیبــی بــه نــام مهــرگان اقــدام کــرده اســت کــه در 
ــم  ــتان های ق ــوت در اس ــورت پایل ــه اول به ص مرحل

و مازنــدران اجــرا می شــود.« 
ــرح  ــن ط ــات ای ــاره جزئی ــام درب ــا بیدخ محمدرض
توضیــح داد: »ایــن طــرح شــامل خدمــات اینترنــت 
بــا ترافیــک کشــوری و بین الملــل و همچنیــن 

ــت.«  ــه اس مکالم
و  بین الملــل  اینترنــت  تفکیــک  بــه  توجــه  بــا 
ــم  ــرف حج ــا مص ــد ب ــترک می توان ــوری، مش کش
۱۰ گیــگ  و  داخلــی  اینترنــت  از  خــود  دلخــواه 

کنــد.  اســتفاده  بین الملــل  اینترنــت 
ــتان،  ــل اس ــای داخ ــز مکالمه ه ــه نی ــرای مکالم ب
بین اســتانی و همــراه اول در نظــر گرفتــه شــده 

ــت.« اس

ثبات قیمت گوشت گوسفندی 
در ایام محرم

رئیــس اتحادیــه گوشــت گوســفندی بــا بیــان اینکــه 
قیمــت گوشــت بــا شــروع مــاه محــرم ثابــت بــوده 
و تغییــری نداشــته اســت، گفــت: »گوشــت در ایــن 
ایــام به انــدازه کافــی عرضــه می شــود و مشــکلی در 

ایــن زمینــه نیســت. «
ــازار  ــت ب ــن وضعی ــاره آخری ــی درب ــر ملک علی اصغ
گوشــت در ایــام مــاه محــرم، اظهــار داشــت: »قیمت 
گوشــت گوســفندی ثابــت بــوده و افزایشــی نداشــته 

اســت.«
وی قیمــت هــر کیلوگــرم شــقه بــدون دنبــه را 
هــزار  تــا ۴۴  بیــن ۴۳  مصرف کننــدگان  بــرای 
تومــان اعــالم کــرد. ملکــی دربــاره اینکــه آیــا واردات 
گوشــت بــه مناســبت ایــام محــرم افزایــش داشــته 
اســت، گفــت: »میــزان واردات افزایــش خاصــی 
نداشــته و گوشــت بــه میزانــی کــه نیــاز هســت وارد 

می شــود.«

کوتاه از اقتصاد
 طرح افزایش وام مسکن 

روی میز دولت
معــاون مســکن و ســاختمان وزیــر راه و شهرســازی 
ــزان وام  ــش می ــرای افزای ــت ب ــه دول ــنهاد ب ــه پیش از ارائ
بانــک مســکن، کاهــش مــدت ســپرده گذاری و همچنیــن 
ــر داد.  ــهیالت خب ــن تس ــت ای ــدت بازپرداخ ــش م افزای
حامــد مظاهریــان در حاشــیه مراســم هفتــه دفــاع 
ــگاران،  ــع خبرن ــازی در جم ــدس در وزارت راه و شهرس مق
دربــاره آخریــن وضعیــت تســهیل شــرایط وام خریــد 
گروه هــای  از  یکــی  »خانه اولی هــا  گفــت:  مســکن 
اصلــی هــدف بــرای خانه دارشــدن هســتند کــه در اولویــت 

راه و شهرســازی هســتند.« وزارت  سیاســت های 
وی ادامــه داد: »تجربــه جهانــی نیــز بــر ایــن بــاور اســت 
گروه هایــی کــه در نظــر دارنــد بــرای نخســتین بــار صاحــب 
ــم  ــت های رژی ــد، سیاس ــد ندارن ــول نق ــوند و پ ــه ش خان

ــود.«  ــت ش ــد تقوی ــهیالت بای ــداز و تس پس ان
ــه، حــدود  ــن قشــر از جامع ــرای ای ــا ب ــن رو، در دنی ازهمی
۸۰درصــد خریــد مســکن از طریــق تســهیالت تأمیــن 
می شــود. معــاون وزیــر راه و شهرســازی در امــور مســکن 
ــداز  ــه تأســیس صنــدوق پس ان ــا اشــاره ب و ســاختمان، ب
ــدوق  ــن صن ــه داد: »ای ــرداد ۹۴ ادام ــم از خ ــکن یک مس
ــه  ــرای خان ــدن ب ــرایط خانه دارش ــهیل ش ــدف تس ــا ه ب
اولی هــا تأســیس شــد و تــا امــروز حــدود ۲۶۰هــزار 
خانــوار در ایــن صنــدوق، در بانــک مســکن پس انــداز 

ــد.«  کردن
مظاهریــان بــا بیــان اینکــه نــرخ ســود تســهیالت مســکن 
یکــم در بافت هــای فرســوده ۸درصــد و در ســایر مناطــق 
ــرایط  ــاس ش ــر اس ــت: »ب ــت، گف ــد اس ــهری ۹.5درص ش
فعلــی حاکــم بــر ایــن صنــدوق، تــا ســقف میــزان 
پس انــداز متقاضــی در دو دوره شــش ماهه، تســهیالت 
ــهیالت  ــن تس ــقف ای ــه س ــود ک ــت می ش ــکن پرداخ مس
در تهــران، ۸۰میلیــون تومــان و در شــهرهای بیــش از 
ــز  ــهرها نی ــایر ش ــان و در س ــون توم ــر، ۶۰میلی ۲۰۰هزارنف

ــت.« ــان اس ــون توم ۴۰میلی

افزایش ۲۱ میلیون تنی 
تولید محصوالت کشاورزی

ــدن  ــه دانش بنیان ش ــان اینک ــا بی ــاد ب ــر جه ــاون وزی مع
وزارت جهــاد  اصلــی  برنامه هــای  از  فعالیت هــا  همــه 
از  کشــاورزی  »تولیــدات  گفــت:  اســت،  کشــاورزی 
۹۷میلیــون تــن بــه ۱۱۸میلیــون تــن رســیده اســت. 
اســکندر زنــد، رئیــس ســازمان تحقیقــات، آمــوزش 
حــوزه  »در  داشــت:  اظهــار  کشــاورزی  ترویــج  و 
خوبــی  موفقیت هــای  محصــوالت کشــاورزی   تولیــد 

داریم. 
در بــازار، میوه هــای مرغــوب بــا قیمت هــای مناســب 
ــن  ــون ت ــدات کشــاورزی از ۹۷میلی عرضــه می شــود، تولی
بــه ۱۱۸میلیــون تــن رســیده اســت و در بخــش تولیــد بــه 

ــم.« ــت یافته ای ــی دس ــد خودکفای ۸۰درص
در  بهــره وری  افزایــش  »بــرای  کــرد:  تصریــح  زنــد 
حوزه هــای  می کنیــم  تــالش  مختلــف  حوزه هــای 
توســعه  را  ترویــج کشــاورزی  و  آمــوزش  تحقیقــات، 
دهیــم و بهتــر از پیــش پاســخ گوی نیازهــای ایــن حــوزه 
باشــیم.« رئیــس ســازمان تحقیقــات، آمــوزش و ترویــج 
کشــاورزی گفــت: »زنجیــره تولیــد در کشــاورزی قابلیــت 
ــد،  ــه پــس از تولی ــرای مرحل توســعه بیشــتری را دارد و ب
ــه  ــتیم ک ــا هس ــرمایه گذاری ه ــه ای از س ــد مجموع نیازمن
ــاخت های الزم در  ــت زیرس ــاد و تقوی ــا ایج ــی از آن ه یک

ــت.« ــوزه اس ــن ح ای
وی تصریــح کــرد: »در خیلــی از محصــوالت، امــکان 
افزایــش صــادرات را داریــم؛ امــا اینکــه در کــدام بخش هــا 
موفــق بــوده یــا نبوده ایــم، بســتگی بــه میــزان تقاضــا دارد؛ 
ــه  ــب تر و ب ــا مناس ــا تقاض ــی بخش ه ــه در برخ ــرا ک چ

ــت.« ــر اس ــا نزدیک ت ــود م ــتانداردهای موج اس
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ــر  ــال های اخی ــی س ــه ط ــم اینک ــی رغ عل
ــود  ــش س ــرای کاه ــیاری ب ــای بس تالش ه
بانکــی شــد تــا مــردم مجــاب بــه وارد 
ــازار  ــطح ب ــود در س ــرمایه های خ ــردن س ک
شــوند، اقتصادانــان و متخصصــان ایــن 
ــا زمانــی کــه بهــره بانکــی  ــد ت علــم معتقدن
باالســت، کاهــش ســود بانکــی تأثیــری در 
افزایــش تولیــد، اشــتغال و اقتصــاد خانــواده 

ــت. ــد داش نخواه
بــه گــزارش کیمیــای وطــن، دولــت بــا 
ــردم  ــادی از م ــده زی ــه ع ــال ک ــن احتم ای
ســپرده های خــود را بــه جــای گذاشــتن 
ــد  ــازار ســوق می دهن ــه ســمت ب ــک ب در بان
ــد و اشــتغال  ــول خــود را در مســیر تولی و پ
خــرج می کننــد، به دنبــال کاهــش ســود 
خاطــر  بــه  امــروز  امــا  اســت،  بانکــی 
رکــود شــدید حاکــم بــر بــازار و اوضــاع 
ــر  ــی حاض ــر کس ــادی کمت ــامان اقتص نابس
ــد شــد  ــازاری خواه ــه ســرمایه گذاری در ب ب
آن  فــردای  روی  پیش بینــی  هیــچ  کــه 

نمی تــوان کــرد.
بــا بسته شــدن مؤسســات مالــی و اعتبــاری 
ــدیدی در دل  ــرس ش ــه ت ــاز، اگرچ غیرمج
ــود را از  ــپرده های خ ــت و س ــردم راه یاف م
ــن  ــد، ای ــارج کردن ــی خ ــای خصوص بانک ه
پول هــا بــه بــازار تزریــق نشــد و غالــِب 
مــردم بــه ســمت بانک هــای دولتــی راه 
یافتنــد؛ اگرچــه روی آوری مــردم بــه ســمت 
ــده  ــی، یکــی از اهــداف عم بانک هــای دولت
دولــت بــوده کــه امــروز بــه مقصــد رســیده 

ــت. اس

علــم  متخصصــان  و  اســاتید  نــگاه  از 
ــه  ــی ب ــود بانک ــش س ــی کاه ــاد، زمان اقتص
ــود کــه ســپرده های  نفــع اقتصــاد خواهــد ب
و  ســاز  و  ســاخت  جهــت  در  مردمــی 
پروژه هــای کشــوری بــه کار گرفتــه شــود کــه 
البتــه ایــن مســئله صــورت نمی گیــرد؛ زیــرا 
ــدارد. ــود ن ــران وج ــد در ای ــورس قدرتمن ب

 کاهش سود بانکی، عامل 
سرمایه گذاری در تولید یا سوداگری

بهمــن آرمــان، اقتصــاددان، در گفت وگــو 
بــا خبرنــگار کیمیــای وطــن اظهــار داشــت: 

ــعه یافته از  ــرفته و توس ــورهای پیش »در کش
ســویی نــرخ تــورم بســیار پاییــن بــوده و از 
ســوی دیگــر نــرخ ســود بانکــی در برخــی از 
مــوارد منفــی اســت، در نتیجــه مــردم کمتــر 
انجــام  ســودآوری  بــرای  ســپرده گذاری 
ــود را  ــی خ ــع مال ــتر مناب ــد و بیش می دهن
بــرای فعالیــت مولــد اقتصــادی بــورس 

می کننــد.« ســرمایه گذاری 
وی بیــان داشــت: »در یــک اقتصــاد ســالم 
ــد؛  ــاق بیفت ــی اتف ــود بانک ــش س ــد کاه بای
امــا در اقتصــادی ماننــد اقتصــاد ایــران کــه 
ــن  ــت، چنی ــترده اس ــی گس دارای بی تعادل
اقتصــادی  رونــق  بــه  منجــر  اقداماتــی 

ــد.« ــد ش نخواه
ــرمایه گذاری در  ــه س ــان اینک ــا بی ــان ب آرم
ایــران بــا دشــواری های بســیار زیــادی 
روبه  روســت، ادامــه داد:  »احتمــال اینکــه 
فعالیت هــای  بــه ســمت  مالــی  منابــع 
ســوداگرایانه هدایــت شــوند، زیــاد اســت.«

ــود  ــن ب ــن کار ای ــاید بهتری ــت: »ش وی گف
ــت به جــای کاهــش ســود بانکــی،  ــه دول ک
و  تولیــدی  فعالیت هــای  رونــق  بــرای 
بهــره  نــرخ  بــا  وام هایــی  اشــتغال زایی، 

بدهــد.« پایین تــر 
»ایــن  تصریــح کــرد:  اقتصــاددان  ایــن 
مــی  اتفــاق  همــه کشــورها  در  مســئله 
افتــد، حتــی اتحادیــه اروپــا هــم دارای 
یــک اقتصــاد مبتنــی بــر مکانیســم عرضــه 
و تقاضــا اســت و همــه چیــز از جملــه 
تعییــن  اســاس  ایــن  بــر  بهــره   نــرخ 

می شود.«
ــه  ــال، در اتحادی ــور مث ــه ط ــزود: »ب وی اف
اختصــاص  مخصــوص  صنــدوق  اروپــا 
بــه  بلندمــدت  و  کم بهــره  وام هــای 
مســیر  در  و  اقتصــادی  فعالیت هــای 
اشــتغال زایی در مناطقــی کــه نــرخ بیــکاری 
باالســت یــا از مناطــق کمتربرخوردار هســتند 
وجــود دارد و ایــن گونــه وام هــا ارزان قیمــت 

می شــود.« داده 
حاضــر  حــال  در  اینکــه  اظهــار  بــا  وی 
بخــش تولیــد آنچنــان جذابیتــی بــرای 
داد:  ادامــه  نــدارد،  ســرمایه گذاری 
»نرخ هــای بهــره بانکــی بــرای فعالیــت 
مولــد، باالتــر از ســودآوری ناشــی از آن بــرای 

اســت.« ســرمایه گذار 
ایــن اقتصــاددان گفــت: »در صــورت کاهــش 
موانــع گلوگاه هــای  اگــر  بانکــی،  ســود 
ســرمایه گذاری در تولیــد بــر ســر جــای خــود 
بماننــد، ایــن منابــع مالــی از بانک هــا خــارج 
ــن  ــه ای ــن خطــر وجــود دارد ک ــده و ای گردی
پول هــا روانــه فعالیت هــای ســوداگرایانه 
واردات و قاچــاق شــود. معمــوال در یــک 
اقتصــاد بیمــار ایــن مســئله را می تــوان 

ــود.« شــاهد ب
وی در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه اگــر 
بانک هــای  روانــه  مــردم  ســپرده های 

دولتــی شــود و ایــن پول هــا در جهــت 
ــق  ــا تزری ــردن پروژه ه ــی ک ــرا و عملیات اج
خواهیــم  اقتصــادی  رونــق  آیــا  شــود، 
ــن پیشــنهاد  ــزود: »ســاز و کار ای داشــت،  اف
ــه یــک  ــد ک ــاق بیفت ــد اتف ــی می توان در زمان
بــازار ســرمایه یــا یــک بــورس قــوی داشــته 
ــازار  ــه ب ــت ک ــی اس ــن در حال ــیم و ای باش
ایــران بــرای ایــن کار ســاخته نشــده و بورس 
ــی بخــش  ــع مال ــن مناب ــرای تأمی کشــور ب
تولیــد بــه وجــود نیامــده اســت و کار اصلــی 

خــود را انجــام نمی دهــد.«
 دولت با کاهش سود بانکی 

به دنبال آزمون و خطاست
آرمــان ادامــه داد: »آنچــه دولــت بایــد انجــام 
ــت و  ــد اس ــش تولی ــت از بخ ــد، حمای ده
پروژه هــای عمرانــی را از بن بســت فعلــی 
خــارج کــرده و شــرکت های ســاختمانی 
ــت  ــا ظرفی ــا ب ــل شــده اند ی ــا تعطی ــه ی را ک
بســیار پاییــن کار می کننــد، راه انــدازی کنــد. 
طبیعتــا دولــت می توانســت بــا فــروش 
اوراق مشــارکت بــرای پروژه هــای خــاص 
ــا  ــدازی شــرکت ســهامی عــام ب ــا راه ان ــا ب ی
ــام  ــا انج ــت ب ــی و در نهای ــتم انگیزش سیس
ــق دهــد؛  ــا اقتصــاد را رون ــن دســت کاره ای
ــش  ــال کاه ــط به دنب ــت فق ــوالً دول ــا اص ام

ســود بانکــی اســت.«
ــت  ــی اس ــاد علم ــم اقتص ــت: »عل وی گف
شــدیدا متکــی بــه ریاضیــات و آمــار کــه در 
ــی  ــن در حال ــدر ۲ می شــود ۴. ای آن ۲ ضرب
ــال  ــدی س ــی و ان ــول س ــه در ط ــت ک اس
پــس از انقــالب همچنــان دولــت بــا آزمــون 
ــال پیشــبرد اقتصــاد اســت و  و خطــا به دنب
کاهــش ســود بانکــی هــم یکــی از همیــن 

ــت.« ــون وخطاهاس آزم
»در  داشــت:  بیــان  اقتصــاددان  ایــن 

ــادی  ــعه اقتص ــوالً توس ــی، اص ــرایط فعل ش
ــه  ــت؛ وگرن ــت نیس ــای دول ــزو اولویت ه ج
راهکارهــای علــم اقتصــاد بــرای دســت یابی 
بــه رشــد اقتصــادی بــاال و کنتــرل نــرخ تــورم 

ــتند.« ــخص هس ــال مش ــم کام و امثاله
 تا بهره بانکی باالست، کاهش 

 سود بانکی در رونق اقتصادی 
نقش ندارد

نماینــده مــردم در مجلــس شــورای اســالمی 
نیــز در گفت وگــو بــا خبرنــگار کیمیــای وطــن 
ــرخ ســود  ــی کــه ن ــا زمان ــار داشــت: »ت اظه
ــهیالت  ــود تس ــرخ س ــد و ن ــپرده ۱5درص س
می شــود،  محاســبه  ۳۰درصــد  بانکــی 

ــرد.« ــق نمی گی ــاد رون اقتص
عباســعلی پوربافرانــی بــا اعــالم اینکــه 
دولــت بایــد قبــل از کاهــش ســود بانکــی، 
بســتری فراهــم کنــد تــا مــردم مجــاب بــه 
ــتغال  ــد و اش ــوزه تولی ــرمایه گذاری در ح س
مولــد و پایــدار شــوند و از نــرخ بیــکاری 
کاســته شــود، افــزود: »زمانــی شــاهد رشــد 
ــود  ــرخ س ــه ن ــود ک ــم ب ــادی خواهی اقتص
بانکــی از نــرخ تــورم بیشــتر نباشــد و آنچنان 
کــه در ســایر کشــورها شــاهدیم، ایــن نــرخ 
ــورم  ــرخ ت ــا ن ــه ب ــا اینک ــت ی ــر اس ــا کمت ی

برابــری می کنــد.«
»در  کــرد:  خاطرنشــان  همچنیــن  وی 
ســال های گذشــته عنــوان می شــد نــرخ 
تــورم ۴۰درصــد اســت و نــرخ ســود بانکــی 
۲۳درصــد و هم اکنــون ادعــا می شــود نــرخ 
تــورم یک رقمــی شــده و بــه ۹/۹درصــد 

ــت.  ــیده اس رس
ــم  ــه ۱5درصــد ه ــی ب ــرخ ســود بانک ــر ن اگ
ــرخ ســود بانکــی بیــش  ــاز هــم ن برســد، ب
از تــورم اســت و به طــور قطــع، بــا یــک 
اقتصــاد ناســالم مواجــه می شــویم و ایــن در 

ــه ایــن  ــم ب ــا عل حالــی اســت کــه دولــت ب
موضوعــات بــه دنبــال کاهــش ســود بانکــی 

ــت. ــز اس ــه تأمل برانگی ــت ک اس
در  چــه  اگــر  بانکــی  ســود  کاهــش 
ظاهــر عملیاتــی می شــود، به طــور قطــع 
ــت ندادن  ــرای ازدس ــی ب ــای خصوص بانک ه
ــا  ــرار ی ــای ف ــال راه ه ــود به دنب ــتریان خ مش
معــادالت چرخشــی هســتند کــه بــا پرداخت 
ســود بیشــتر مــردم را جــذب بانک هــای 

ــد.« ــود کنن خ
به جــای  دولــت  بــود  بهتــر  شــاید 
و  بانک هــا  بــه  مــردم  بی اعتمادســازی 
در  ســپرده گذاری  از  مــردم  خارج کــردن 
ــتفاده از  ــتر و اس ــل بیش ــا تعام ــا، ب بانک ه
ظرفیــت بانک هــای خصوصــی یــک معاملــه 
دو ســر ســود را شــکل مــی داد و بــا جــذب 
ــرای  ــتفاده در اج ــردم و اس ــرمایه های م س
پروژهــای کشــوری، عامــل رشــد اقتصــادی 
کشــور می شــد؛ امــا صــد حیــف کــه در 
ایــن ســال ها نــه بانک هــای خصوصــی 
ــرای  ــردم ب ــرمایه های م ــی از س ــه دولت و ن
ــه  ــد، بلک ــتفاده نمی کردن ــاد اس ــد اقتص رش
اقــدام بــه خریــد ملــک و زمیــن و هتــل و... 

می کردنــد.
بــا کاهــش ســود بانکــی و یکســان ســازی 
ــاق شــکل  ــا دو اتف ــی بانک ه ســود در تمام
می گیــرد: از ســویی عــده زیــادی بــه ســمت 
ــه  ــت ب ــد و دول ــی می رون ــای دولت بانک ه
هــدف خــود خواهــد رســید و از ســوی دیگــر 
یــک نابرابــری اقتصــادی را شــاهد خواهیــم 
بــود کــه عــده ای از مــردم بــرای ســود 
بیشــتر دســت بــه هــر اقدامــی خواهنــد زد. 
ــه دنبــال  همچنیــن بانک هــای خصوصــی ب
ــد  ــرح خواهن ــن ط ــی ای ــای دورزن روش ه

بــود.

کیمیای وطن بررسی کرد:

وقتیبهجایکاهشبهرهبانکی،سودبانکیکاهشمییابد

 ۱۸۱ ۱.5 هزارتن؛حجمتولیدکلزادر۸
سالگذشته

درصد؛کاهشقیمتطالدر
هفتهگذشته

درصد؛نرختورمشهریور

ســال گذشــته در کشــور بیــش از 181هــزار تــن دانــه روغنــی 
کلــزا برداشــت شــد.

قیمــت طــا در هفتــه گذشــته حــدود 1.۵درصــد کاهــش 
داشــت.

مرکــز آمــار ایــران نــرخ تــورم کل کشــور در شــهریورماه ســال 
جــاری را 8درصــد اعــام کــرد.
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،،
دهــد،  انجــام  بایــد  دولــت  آنچــه 
و  اســت  تولیــد  بخــش  از  حمایــت 
بن بســت  از  را  عمرانــی  پروژه هــای 
شــرکت های  و  کــرده  خــارج  فعلــی 
ســاختمانی را کــه یــا تعطیل شــده اند 
کار  پاییــن  بســیار  ظرفیــت  بــا  یــا 

کنــد. راه انــدازی  می کننــد، 

دلوسه
ــه  ــام تجــاری دلوســه در ســال ۱۳۷۸ در زمینــی ب ــا ن واحــد تولیــــــــدی آسیــــــاب طالیــی آمــل ب

ــا شــده اســت.  ــاز G۱۱ بن ــل ف ــی آم ــع در شــهرک صنعت ــع واق ــر مرب مســاحت ۱۰۰۰۰ مت
ــه ۲ ســردخانه  ــز ب ــع اســت کــه مجه ــر مرب ــر ۱5۰۰مت ــغ ب ــد ایــن واحــد بال ــر تولی ــزان مســاحت زی می
ــه  ــای ۱۰درج ــا دم ــع ب ــر مرب ــه و ۴5مت ــواد اولی ــداری م ــه نگه ــوط ب ــع مرب ــر مرب ــاحت ۶۰مت ــه مس ب
ــی و  ــش میکروب ــه بخ ــز ب ــگاه مجه ــدی و آزمایش ــوالت تولی ــداری محص ــه نگه ــوط ب ــانتی گراد مرب س

ــع اســت.  ــر مرب ــه مســاحت ۱۰۰مت شــیمیایی، ب
همچنیــن، از سیســتم بهداشــتی شــامل آشــپزخانه، روشــویی، حمــام، دستشــویی و نمازخانــه برخــوردار 
اســت. ایــن واحــد در نظــر دارد انــواع ســس های مختلــف را بــه مرحلــه تولیــد برســاند و بــرای دســتیابی 
بــه ایــن هــدف از ابــزارآالت و تجهیــزات نیمــه و تمــام اتوماتیــک و نیــروی انســانی متخصــص در محیــط 
کاری آرام و مناســب برخــوردار اســت و در حــال حاضــر، بــه تولیــد ســس مایونــز و کچاپ و انواع ســـس 

ســـاالد، کنسرو مشــغول است. 
شــرکت تولیــدی آســیاب طالیــی آمــل افتخــار دارد اعــالم نمایــد کلیــه فعالیت هــا بــه ارتباطــات درون 
 ۹۰۰۱-ISO:۲۰۰۸ ــت ــت کیفی ــی مدیری ــتاندارد جهان ــای اس ــر مبن ــرکت ب ــن ش ــازمانی ای ــرون س و ب
مســتند شــده و عینــا بــه کار گرفتــه می شــود. کیفیــت نــه شــروعی دارد و نــه پایانــی. لــذا بهبــود مســتمر 

ــود. ــوده و خواهــد ب به منظــور افزایــش رضایــت مشــتری، همیشــه مــد نظــر مــا ب

تولید ملی

مزیتهایسامانهصدایمشتری

۱۱۴
صدای مشتری

صدای مشتری مخابرات استان اصفهان

ششابرچالشاقتصادایران

B.Abbaszade@eskimia.ir
بردیا عباس زادهکیمیای وطن

مشــتری محوری یکــی از اهــداف کالن 
مخابــرات اســتان اصفهــان اســت. بــرای 
آشــنایی بیشــتر بــا طرح هــای مخابــرات 
در راســتای مشــتری محوری بــا مهنــدس 
منیــره نــادری، مســئول صــدای مشــتری 
ــه گفت و گــو  ــرات اســتان اصفهــان ب مخاب
پرداختیــم. آنچــه می خوانیــد، حاصــل 

ایــن گفت وگوســت.
 وظایف صدای مشتری در 

شرکت مخابرات شامل چه 
قسمت هایی است؟

اصفهــان  اســتان  مخابــرات  شــرکت 
پاســخ گویی  کــه  آنالیــن  به صــورت 
ــن  ــت و آفالی ــه اس ــان در لحظ کارشناس
کــه به صــورت ضبــط مکالمــات و تمــاس 
کارشناســان در اولیــن فرصــت اســت، 
ــا  ــازمان ب ــات س ــی را در ارتباط گام مهم

مشــتری و پیداکــردن نقــاط ضعــف و 
قــدرت خدمــات ارائه شــده بــه مشــتریان 

برداشــته اســت.
 آیا تمام بخش های این فرایند 
پاسخ گویی توسط بخش صدای 

مشتری انجام می گیرد؟
مطمئنــا قســمت های دیگــر ســازمان هــم 

در ایــن ارتبــاط بــه مــا کمــک می کننــد.
 هدف از استقرار صدای مشتری 

در بخش بازاریابی چیست؟
اهمیــت تعامــل و گفت وگــو بــا مشــتریان 
از طریــق ارائــه خدمــات الکترونیکــی، 
ــترک  ــوری مش ــات حض ــش مراجع کاه
بــه مراکــز پاســخ گویی، ایجــاد بانــک 
اطالعاتــی که شــامل نظــرات، پیشــنهادات 
طبقه بنــدی  هــدف  بــا  انتقــادات  و 
ســرویس  هــر  و  حــوزه  هــر  آمــاری 
به صــورت جداگانــه، افزایــش و بهبــود 
افزایــش  مشــترکین،  رضایت منــدی 

ــه  ــر ارائ مشــارکت و نظــارت مشــترکین ب
مخابــرات  ســرویس های  و  خدمــات 

ــان. ــتان اصفه اس
 مزیت های سامانه صدای 

مشتری چیست؟
از مهم تریــن مزیت هــای ســامانه صــدای 
ــرکت  ــتریان ش ــناخت مش ــتری، ش مش

مخابــرات اســت. 
ایــن سیســتم فضــای تعاملــی بیــن 
شــرکت مخابــرات و مشــتریان را تقویــت 
می کنــد و می توانــد بــه ایــن وســیله 
ــه نقــاط ضعــف و قــدرت ســازمان پــی   ب

ببرد. 
دومیــن مزیــت ایــن ســامانه حــذف 
بیــن  ارتباطــی  چندپارگــی کانال هــای 
مخابرات و مشــترکین و انســجام بخشــی 

ــت. ــه آن اس ب
هــم  ســامانه  ایــن  مزیــت  ســومین 
پاســخگویی ســریع به مشــترکین اســت.

دســتیار ویــژه رئیس جمهــور بــا تشــریح ۶ ابرچالــش اقتصــاد 
ایــران، تأکیــد کــرد کــه دولــت بایــد رفــاه مبتنــی بــر اضمحــالل 

منابــع را کنــار بگــذارد. 
مســعود نیلــی دربــاره مهم تریــن 
در  کشــور  اقتصــادی  چالــش 
موجــود  ابرچالــش   ۶ میــان 
هســتیم  شــرایطی  »در  گفــت: 
کــه اقتصــاد مــا دو چهــره دارد: 
یــک چهــره می گویــد کــه تــورم 
ــادی  ــد اقتص ــده، رش ــی ش تک رقم

ــر  ــل، اب ــا در نقطــه مقاب داشــتیم و اشــتغال زایی باالســت؛ ام
چالش هایــی هســتند کــه نمی تــوان منکــر آن هــا شــد و 
ــط زیســت،  ــش شــامل بحــران آب، محی ــن شــش ابرچال ای
بیــکاری، چالش هــای نظــام بانکــی، صنــدوق بازنشســتگی و 
کســب و کارهــای خــرد بســیار بــزرگ و مخرب انــد. بــه همیــن 
دلیــل، تنهــا بیــان یــک توصیــه بــرای اقتصــاد کشــور بــا توجــه 
بــه دو چهــره آن ســخت اســت. اصــالح نظــام بانکــی و نــرخ 
ــرده  ــاال ب ــد را ب ــای تولی ــه هزینه ه ــپرده ها ک ــود س ــاالی س ب
ــر  ــدم ب ــه مق ــت ک ــادی اس ــکل اقتص ــن مش ــت، مهم تری اس
همــه اقدامــات دیگــری اســت کــه در راســتای اصــالح ســاختار 

ــود. « ــام ش ــد انج ــور بای ــادی کش اقتص
وی بــا تأکیــد بــر لــزوم اصــالح نظــام بانکــی افــزود: »موضــوع 
ــاری  ــول بیم ــا، معل ــودن آن ه ــپرده ها و باال ب ــود س ــرخ س ن
بــزرگ نظــام بانکــی اســت کــه تــا ایــن بیمــاری درمــان نشــود، 

امــکان کاهــش نــرخ ســود ســپرده وجــود نــدارد.« 
ــان اصــالح  ــودن زم ــاره دیرب ــور درب ــژه رئیس جمه دســتیار وی

نظــام بانکــی گفــت: »ســال ۹۳ دولــت موضــوع اصــالح 
ــا کاهــش شــدید  نظــام بانکــی را آغــاز کــرد؛ امــا ســال ۹۴ ب
ــدیم  ــه ش ــی مواج ــای نفت درآمده
کــه ســبب واردآمــدن فشــار زیــادی 
روی نظــام بانکــی شــد و عمــال 
ــالح  ــوص اص ــه در خص ــی ک کارهای
نظــام بانکــی کــرده بودیــم، خنثــی 

شــد.«
ــالح  ــتای اص ــزود: »در راس ــی اف نیل
جلســات  اقتصــادی،  ســاختار 
متعــددی بــا نهادهــای تصمیم ســاز و اثرگــذار برگــزار می کنیــم. 
به عنــوان مثــال، صبــح امــروز جلســه ای بــا صندوق هــای 
بنــگاه داری  آن،  موضــوع  کــه  داشــتیم  بازنشســتگی 
ــود. نتیجــه  ــی و بازنشســتگی ب ــن اجتماع ــای تأمی صندوق ه
ــا  ــت دارایی ه ــمت مدیری ــه س ــا ب ــه صندوق ه ــد ک ــن ش ای
برونــد، نــه بنــگاه داری. اصــالح ســاختار اقتصــادی و برگــزاری 
ــت.«  ــوده اس ــور ب ــتور رئیس جمه ــه دس ــاتی ب ــن جلس چنی
وی در خصــوص اســتقالل بانــک مرکــزی گفــت: »دســتیابی 
ــر  ــه چنیــن هدفــی کــه هــدف بزرگــی اســت، بســیار زمان ب  ب

است. 
ــت  ــد، دول ــزی اســتفاده می کن ــک مرک ــه بان ــی ارزی را ک وقت
ــد،  ــرف می کن ــه مص ــش را در بودج ــد و پول ــه آن می فروش ب
مرکــزی  بانــک  بــا  دولــت  رابطــه  نشــان می دهــد کــه 
قاعده منــد نیســت. اســتقالل بانــک مرکــزی بــه ایــن معنــی 
اســت کــه بایــد بــه جایــی برســیم کــه رئیــس بانــک مرکــزی 

ــد.« ــه« بگوی ــور »ن ــه رئیس جمه ــد ب بتوان
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هشت بهشت

 مترو اصفهان 
تا ۱۵ مهرماه رایگان شد

ــور  ــه منظ ــاه ب ــا ۱۵ مهرم ــرو ت ــدن مت ــگان ش ــه رای  الیح
تشــویق شــهروندان بــه اســتفاده بیشــتر از ایــن وســیله نقلیه 

ــب شــورای شــهر رســید. ــه تصوی ب

  طــرح دو فوریــت رایــگان شــدن بلیــت متــرو اصفهــان تــا 
۱۵ مهرمــاه بــه شــورای اســامی شــهر واصــل شــد.مدیرعامل 
شــرکت متــرو منطقــه اصفهــان در همیــن رابطــه اظهــار کــرد: 
ــاد  ــق آب ــدس در عاش ــتگاه ق ــان از ایس ــهری اصفه ــار ش قط
کــه یکــی از مناطــق کــم برخــوردار اســت، آغــاز و بــا عبــور از 
خیابــان هــای کاوه، شــهدا، چهاربــاغ تــا میــدان آزادی امتــداد 
مــی یابد.علیرضــا فاتحــی ادامــه داد: در حــال حاضــر فاصلــه 
رســیدن قطــار شــهری هــر نیــم ســاعت و بــا شــروع ســال 
ــر  ــم بعدازظه ــا ۷ ونی ــح ت ــم صب ــاعت ۶ ونی ــی از س تحصیل
ــرد:  ــه ک ــد.وی اضاف ــت مــی کن ــه مــدت ۱۳ ســاعت فعالی ب
ــار  ــز ایســتگاه هــا در اختی ــح نی ــا ۵ صب از ســاعت ۹شــب ت
پیمانــکار بــرای تکمیــل آن تــا میــدان دفــاع مقدس قــرار می 
ــام  ــورا و اع ــای ش ــی اعض ــس از بررس ــه پ ــن الیح گیرد.ای
ــا ۹ رای موافــق و ۲  ــت ب ــان در نهای نظــرات موافــق و مخالف
رای مخالــف در شــورای اســامی شــهر بــه تصویــب رســید.

 شورای شهر از مادر 
شهید خرازی تجلیل کرد

  بــه مناســبت هفتــه دفــاع مقــدس اعضــای شــورای شــهر 
ــاه  از  ــر م ــود درروز اول مه ــی  خ ــه علن ــان  در جلس اصفه
مــادر شــهید خــرازی تقدیــر کردنــد. مــادر ایــن ســردار شــهید 
تنهــا بــه ایــن ســخن اکتفــا کــرد کــه »بــه جــای حــرف زدن 

بایــد عمــل کــرد.

 ضرورت احداث سالن 
پیش سرد کشتارگاه درنطنز 

شــهردار نطنــز گفــت: بــرای مهــار تــب کریمــه کنگــو، احــداث 
ــت. ــروری اس ــز ض ــتارگاه نطن ــرد در کش ــش س ــالن پی س

علــی پیراینــده افــزود: بــا توجــه بــه اینکــه اســتفاده ســریع از 
گوشــت هــای تــازه ذبــح شــده، امــکان ابتــا بــه تــب کریمــه 
ــد، احــداث ســالن پیــش ســرد  ــی ده ــش م ــو را افزای کنگ

بــرای مهــار ایــن بیمــاری کشــنده ضــروری اســت.
شــهردار نطنــز تصریــح کــرد: از مهمترین مشــکات کشــتارگاه 
ــوی  ــات و ج ــی ضایع ــر اصول ــن غی ــز ،دف ــتان نطن شهرس
خونابــه و در نهایــت ســپتینگ رو بــاز دفــن آنهاســت کــه نیــاز 
ــرای  ــزود: ب ــازی دارد.وی اف ــازی و بهس ــه بازس ــی ب اساس
ــاز اول کشــتارگاه شهرســتان  ــات اصــاح و بهســازی ف عملی
ــاز اســت و  ــال نی ــارد ری ــر ۵ میلی ــغ ب ــاری بال ــه اعتب ــز ب نطن
بازدیــد از کشــتارگاه هــای صنعتــی شــهرهای اطــراف کمــک 
شــایانی بــه عملیــات بهســازی کمــک قابــل توجهــی خواهــد 
کرد.پیراینــده گفــت: بــا بدهــی ســنگین و درآمدهــای ناچیــز 
شــهرداری نطنــز می طلبــد کــه مســئوالن شهرســتان و اســتان 
ــم داشــته باشــند،  ــن موضــوع مه ــه ای را توجــه بیشــتری ب
ــی آن  ــز موجــب تعطیل ــه کشــتارگاه نطن ــرا عــدم توجــه ب زی
مــی شــود و قصابــان مجبــور می شــوند بــرای ذبــح دام بــه 

کشــتارگاه هــای شــهرهای اطــراف مراجعــه کننــد.

نمایشگاه عاشورایی »روضه رضوان« 
در نوش آباد 

مســئول برگــزاری نمایشــگاه روضــه رضــوان گفــت: همزمــان 
بــا مــاه محــرم نمایشــگاه عاشــورایی روضــه رضــوان در شــهر 

نــوش آبــاد گشــایش یافــت.
جــواد ســنایی افــزود: نمایشــگاه معنــوی روضــه رضــوان در 
ــزار  ــه وســعت دو ه ــی ب ــی در فضای ســیزدهمین دوره برپای
متــر مربــع در مجموعــه فرهنگــی مذهبــی خیمــه گاه نــوش 
آبــاد گشــایش یافتــه و تــا پایــان مــاه صفــر پذیــرای بازدیــد 
عاقه منــدان اســت.وی افــزود: هــدف اصلــی از برپایــی 
ایــن نمایشــگاه ترویــج فرهنــگ والیــت، عاشــورا و ملمــوس 
ــان اســت. ــرای جوان ــه ویــژه ب کــردن وقایــع صــدر اســام ب

ایــن نمایشــگاه  در ۳۰ غرفــه پیــش بینــی شــده اســت و در 
ایــن غرفــه هــا بخــش هایــی از تاریــخ اســام بــا اســتفاده 
ــر روایــت  ــه همــراه صــوت و تصوی از هنرهــای تجســمی و ب

مــی شــود.

 ثبت نام حوزه علوم اسالمی 
دانشگاهیان کاشان آغاز شد

ــتان  ــگاهیان  شهرس ــامی دانش ــوم اس ــوزه عل ــر ح مدی
کاشــان از شــروع ثبــت نــام دانشــجویان، اعضــای هیــات 
علمــی و دیگــر دانشــگاهیان عاقمنــد بــه فراگیــری 
ــوم اســامی دانشــگاهیان  معــارف اســامی، در حــوزه عل

ــر داد. خب
ــن علــی گفــت:  حجــت االســام و المســلمین عبــاس اب
دانشــجویان در تمامــی مقاطــع تحصیلــی، همچنیــن 
ــد  ــگاهیان عاقمن ــر دانش ــی و دیگ ــات علم ــای هی اعض
تــا دهــم مهــر مــاه جــاری فرصــت دارنــد تــا بــا مراجعــه 
 بــه ســایت حــوزه علــوم اســامی دانشــگاهیان بــه آدرس 
kashan.hodat.ir بــرای تحصیــل در مرکــز کاشــان ثبــت 
نــام کنند.حجــت االســام ابــن علــی بــا بیــان اینکــه نظــام 
ــه  ــاله و س ــک س ــه ی ــوزه در دو مرحل ــت ح ــم وتربی تعلی
ســاله تدویــن شــده اســت افــزود: عاقــه منــدان جهــت 
 ثبــت نــام و کســب اطاعــات بیشــتر مــی تواننــد به ســایت
ــا باشــماره هــای   kashan.hodat.ir  مراجعــه نماینــدو ی
تمــاس   ۰۹۳۶۶۳۷4۷۲۱  –  ۵۵۹۱۲۷4۹-۵۵۹۱۲۷۲8

ــد. بگیرن

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرانصیریگروه اصفهان

کاروان نمادیــن هشــتم محــرم خمینــی شــهر 
و  هــا  کاروان  از  ای  مجموعــه  برگیرنــده  در 
نمادهــای مختلــف شــامل کاروان امام حســین 
)ع(، یــاران و اهلبیــت ایشــان، پیامبــران الهــی 
ــن  ــکریان اب ــتگان، لش ــم، فرش ــا خات از آدم ت
ســعد و شــمر و یزیــد ، شــخصیت هــای حاضر 
ــای  ــه  نماده ــس از آن ک ــورا و پ ــام عاش در قی
ــان  ــور همزم ــه ط ــه  ب ــت، ک ــل اس ــق و باط ح
در ایــن کاروان حاضــر مــی شــوند و مــردم 
ــگران  ــی گردش ــور و حت ــر کش ــادی از سراس زی
ــه تماشــای خــود  و مستندســازان خارجــی را ب

مــی کشــاند.
ــدی  ــه مه ــروف ب ــی مع ــدی پیمان ــد مه محم
باباعلــی متولــد ۱۳۳8 بــا ۷ کاس ســواد ایــن 
کاروان را راه انــدازی کــرده و بــا گذشــت حــدود 

۲۰ســال آن را مدیریــت مــی کنــد.
بــه گفتــه ایــده پــرداز )مهــدی باباعلــی(، فکــر 
ــدود 4۵  ــی و از ح ــه کاروان در دوران بچگ اولی
ــی  ــزاده نرم ــی امام ــه در نزدیک ــش ک ســال پی
دولــت آبــاد تعزیــه ۷۲ تــن بــا ســبکی متفــاوت 
اجــرا مــی شــد جرقــه خــورد و از آن الگــو 

ــرد. ــرداری ک ب
باتوجــه بــه اینکــه ســواد آن چنانــی نداشــت و 
فقــط از بچگــی در پــای منبرهــا و مقتــل خوانی 
هــا مطالبــی پیرامــون اهلبیــت فــرا گرفتــه بــود 
امــا توانســت درطــول ایــن ســال هــا بزرگتریــن 
کاروان کربــا را بــا حــدود ۳۵۰۰ نفــر کارگردانــی 
و هدایــت کنــد، ایــن کاروان در ابتــدا بــه حضــور 
یکهــزار نفــر کار خــود را آغــاز کــرد امــا امــروز در 
ــزاداری  ــکال ع ــی از اش ــه یک ــهر ب ــی ش خمین
تبدیــل شــده و البتــه شــهرتی کشــوری یافتــه 

اســت.
ــاب  ــل از انق ــه قب ــن کاروان ب ــای ای ــه ه ریش
هشــتم  نمادیــن  ولــی کاروان  رســد  مــی 
محــرم بــا ایــن ســبک اجــرای فعلــی از ســال 
ــا مــی  ــون همــه ســاله برپ ــا کن ۶۹ شــروع و ت
ــدازی ایــن کاراوان  ــه گفتــه بانــی راه ان شــود. ب
ــا همــه فــراز و  ــون ۲۷ ســال اســت کــه ب ، اکن

ــه داده و  ــود را ادام ــن کاروان راه خ ــا ای فروده
اگــر چــه هیــچ مســئول، نهــادی بــرای تامیــن 
مخــارج ایــن کاروان قدمــی برنداشــته انــد ولی 
محمــد مهــدی پیمانــی معتقــد اســت کــه قــدم 
برداشــتن در راه امــام حســین )ع( آنقــدر دارای 
بــرکات بســیاربوده اســت کــه خــود و خانــواده 
ــن  ــر ای ــر چــه باشــکوه ت ــی ه اش در راه برپای

ــد . ــوده ان ــف نم کاروان خــود را وق
 کاروانی با عظمت کرباال 

بدون بودجه دولتی 
 مدیــر کاروان نمادیــن هشــتم محــرم خمینــی 
ــن ،  ــای وط ــگار کیمی ــا خبرن ــو ب ــهر درگفتگ ش
ــم  را  ــن مراس ــی ای ــای اجرای ــه ه ــام هزین تم
ازمحــل بودجــه شــخصی خــود و درســال 
هــای گذشــته تــا حــدودی ازمحــل کمــک هــای 
ــرده  ــوان ک ــت عن ــتداران اهلبی ــن و دوس خیری
ــن  ــی در ای ــه دولت ــچ بودج ــد: هی ــی گوی و م
ــدرکاران اجــرای  کار دخیــل نیســت و دســت ان
ــازی  ــم س ــرای فراه ــال ب ــول س کاروان در ط
اجــرای نمادیــن کــه در ایــن چنــد ســاعت 

ــتند. ــر هس ــوند درگی ــی ش ــام م انج
مهــدی باباعلــی )پیمانــی(، گلــه داری مــی کنــد 
ــب،  ــتر و اس ــه ش ــد علوف ــا خری ــودش ب و خ
دوختــن پالــون و زیــن و لبــاس و ســاخت 
طبــل هــا در طــول ســال تــا انتخاب اشــخاص و 
چهــره هــا، پوشــاندن لبــاس و بــه صــف کــردن 

ــد. لشــکریان را نظــارت مــی کن
 هدفی واال برای ترویج شورحسینی

بــرای  مشــکاتی کــه  و  مخالفت هــا  از  وی 
اجــرای ایــن برنامــه در طــی ایــن ســال ها 
ــگ  ــر جن ــا دیگ ــت: م ــرد و گف ــه ک ــته گل داش
هــا را پشــت ســر گذاشــته ایــم، در طــول 
ســال کارهــای بســیاری مــی کنیــم تــا هزینــه 
هــای ایــن برنامــه آمــاده شــود، در یــک ســال 
آوردن  بــرای  خواســتم  مــی  هنگامــی کــه 
شــترها بــه زریــن شــهر بــروم پــدرم فــوت کــرد 
ــم،  ــار ببوس ــک ب ــتم او را ی ــا توانس ــن تنه و م
ــرد  ــوت ک ــرم ف ــتم مح ــز روز هش ــدم نی فرزن
ــس از  ــم و پ ــرون بردی ــدا کاروان را بی ــی ابت ول

ــپردیم. ــاک س ــه خ ــه او را ب ــرای برنام اج

اگــر چــه کاروان عظیــم و نمادیــن کربــای 
خمینــی شــهربعد از۲۷ ســال هنــوز  بــه عنــوان 
یــک مراســم آئینــی در فهرســت آثــار ناملموس 
یونســکو بــه ثبــت نرســیده اســت و حتــی بــه 
ــا  ــه دنی ــاب ب ــوان یــک فرهنــگ عــزاداری ن عن
ــی  ــم جای ــی ه ــی نشــده و در رســانه مل معرف
نداشــته اســت، امــا همــه ایــن هــا ســبب نشــد 
تــا قصــه پــر غصــه رنــج هــا ی مهــدی باباعلــی 
عــزاداران  بــرای  خدمــت   ه  را  )پیمانــی(، 

ــدد.    ــین)ع( را ببن ــه الحس اباعبدال
 صحنه ها و آئین مقتل خوانی 

ازمنابع دینی موثق
درادامــه ایــن گفتگــو از بانــی کاروان کربــا 
ــه ازآن  ــی ک ــع مذهب ــاره مناب ــا درب ــتم ت خواس
ــی را  ــای روای ــه ه ــی و صحن ــل خوان ــا متق ه
اســتخراج مــی کنــد بگویــد کــه او گفــت:کاروان 
ــا شــکوه بیشــتر تکامــل یافتــه  و  هــر ســاله ب
حضــور چهــره هــای تاریخــی ، دینــی جدیــد و 
مســتند از کتبــی چــون لهــوف ، منتهــی اآلمــال 
، رمزالمصیبــه و ناســخ التواریــخ برگرفتــه شــده 
انــد و بــا شــبیه ســازی چهــره هــا اقشــار 
ــذب  ــان ج ــان خودش ــا زب ــردم را ب ــف م مختل

ــد. ــی کن ــای کاروان م تماش
وی تاکیــد کــرد: از کتابخانــه آیــت هللا مرعشــی 
ــتفاده   ــع اس ــتخراج مناب ــرای اس ــز ب ــی نی نجف
ــع  ــاب  و مناب ــزی در کت ــر چی ــم و اگ ــی کنی م

ــم. ــا آن را اجــرا نمــی کنی نباشــد م
پیمانــی ، از جملــه ویژگــی هــای ایــن کاروان را 
عــدم اســتفاده از وســائل مصنوعــی و تجهیــزات 
ــردازی شــخصیت  ــره  پ ــم و آرایشــی و چه گری
هــای کاروان بــه صــورت کامــا طبیعــی عنــوان 
کــرد و افــزود: شــخصیت هــای اصلــی کاروان 
ــای  ــره ه ــال، چه ــول س ــرم در ط ــتم مح هش
خــود را بــرای نقشــی کــه در ایــن کاروان بــه آن 

ــد. ــاز اســت حفــظ می کنن هــا نی
 انتخاب چهره نه  از روی شهرت 

بلکه از سر مهارت
مــورد  در  نمادیــن کربــا  کارگــردان کاروان 
انتخــاب نقــش هــای اصلــی ایــن کاروان 
ــن  ــر ت گفــت: پیــش آمــده اســت کــه بارهــا ب

افــراد مختلــف لبــاس پوشــانده ایــم تــا فــردی 
کــه شــخصیت او بــه نقــش مــی خــورد را پیــدا 
کنیــم، برخــی مــوارد فــردی را در خیابــان دیــده 
ــت و  ــوده اس ــب ب ــی مناس ــرای نقش ــه ب ام ک
بارهــا بــه دنبــال او رفتــه ام تــا در کاروان حضــور 

ــد. یاب
مهــدی باباعلــی )پیمانــی(، مــی گوید:ایــن 
هنــر  اهمیــت  لحــاظ عظمــت،  بــه  کاروان 
تجســمی، تجهیــزات، طراحــی لبــاس و بــه 
کارگیــری فنــون نمایشــی و پیــام رســانی 
عمیــق قیــام عاشــورا، بزرگتریــن کاروان نمادین 
کشــور در نــوع خــود محســوب مــی شــود. کــه 
ــا  ــت و ب ــرم حرک ــتم مح ــر روز هش از اذان ظه
ــهر، در  ــی ش ــف خمین ــات مختل ــور از مح عب
ــی  ــان م ــود پای ــه کار خ ــرب ب ــگام اذان مغ هن

ــد. ده
وی معتقــد اســت هنــر چیــزی اســت کــه اگــر 
هنرمنــد بخواهــد چیــزی را بــه مخاطبــش القــا 
ــواد  ــر، باس ــواه پی ــد خ ــه باش ــواه بچ ــد خ کن
باشــد یــا بی ســواد ،بــرای او شــرط در القاســت 
ــد و  ــا کن ــب را الق ــده مطل ــه بینن ــد ب ــه بتوان ک
هــر شــخصی کــه بــه تماشــای کاروان آمــده از 
ــذوب آن  ــی مج ــری، تاریخ ــی، هن ــاظ فقه لح
شــده و مثــل چنیــن کاروانــی از ورود بــه کربــا 

در ایــران یــا خــارج از کشــور وجــود نــدارد.
او آینــده ایــن کاروان را ایــن چنیــن مــی بینــد 
ــر  ــا اگ ــت وی ــر اس ــر هن ــز اگ ــه چی ــه هم ک
عزاســت بــا مــن بــه زیــر خــاک مــی رود، اگــر 
کفــر اســت و اگــر هــم قــرار اســت معنویتــی در 
آن باشــد بــا هــم بــه وعــده گاه ابــدی خواهیــم 

رفــت.
 نقش خنثی صداوسیما 

درشناساندن کاروان کربال به مردم
دارد،تمامــی  اشــاره  موضــوع  ایــن  بــه  وی 
ــه  ــراد کاروان ب ــاس اف ــت لب ــا و دوخ ــرح ه ط
وســیله خانــواده ام صــورت مــی گیرد،همچنیــن 
ســاخت ســاح هــا و دیگــر اداوات نیــز در 
ــه  ــه ای ک ــه گون ــود، ب ــی ش ــام م ــه انج محل
ــرای  ــی از سراســر کشــور ب ــات هــای مذهب هی
ــی  ــه م ــن مراجع ــه م ــایل ب ــن وس ــد ای خری

ــد. کنن
ــین)ع(،  ــدهللا الحس ــا عب ــام اب ــر غ ــن  پی ای
در ادامــه صحبــت هــای خــود از برگــزاری 
ــار  ــن ب ــرای اولی ــر ب ــازی غدی ــگاه بازس نمایش
درکشورســخن گفــت و تاکیــد کرد:بــرای  اولیــن 
بارایــن صحنــه در خمینــی شــهر بازســازی شــد 
ــا  ــن کرب ــروه نمادی ــط گ ــگاه آن توس و نمایش
ــرای  ــن نمایشــگاه کــه ب ــه ای ــد .البت ــا گردی برپ
ــه  ــچ گون ــدون هی ــد ب ــزار ش ــار برگ ــن ب دومی
کمــک مالــی از مدیــران و مســئوالن شــهر 
بــود و فقــط ازطریــق منابــع شــخصی و کمــک 

ــود . ــن ب خیری
ایــن هنرمنــد پیشکســوت تئاتــر،از حضــور گروه 
ــی  ــی و خارج ــاز داخل ــف فیلمس ــای مختل ه
بــرای ســاخت مســتند از ایــن کاروان  هــم 
ــای  ــت ه ــی صحب ــان آورد ، ول ــه می ــخن ب س
ــی و  ــی رغبت ــان از ب ــه نش ــی ک ــا آه ــود را ب خ
عــدم پخــش ایــن برنامــه هــا از صــدا و ســیما 

ــان داد. ــت پای ــوده اس ب

 حضور6هزارنفرنیرو درکاروان کربال
شــاید بتــوان معــروف تریــن شــخصیت در 
ــه  در  ــی(، را ک ــی )پیمان ــدی باباعل کاروان مه
نقــش )شــمربن ذالجوشــن( بــه ایفــای نقــش 
مــی پــردازد  حــاج عبدالرضــا صرامــی )یــا حــاج 

عبدالرضــا شــمر( دانســت.   
ــه  ــو ک ــن گفتگ ــز در ای ــی، نی ــا صرام عبدالرض
بابــا علــی را همراهــی مــی کنــد در مــورد رونــد 
گفــت:  کربــا  نمادیــن  کاروان  شــکل گیری 
ــار در ســال ۱۳۶۹ حرکــت  ایــن کاروان اولیــن ب
ــه اجــرا گذاشــت و در ســال  ــن خــود را ب نمادی
ــان  ــامی اصفه ــات اس ــازمان تبلیغ ۱۳۷۰ در س
بــه ثبــت رســید و از آن ســال به صــورت قانونــی 
فعالیــت خــود را ادامــه داده اســت. بــا توجــه به 
اینکــه در ایــن ایــام در یکــی از ســال ها دو دهــه 
محــرم وجــود داشــت ایــن کاروان تاکنــون ۲۷ 
بــار حرکــت نمادیــن خــود را بــه اجــرا گذاشــته 

اســت.
 بــه گفتــه وی،دســتگاه هــا و گــروه هایــی 
در  را  بــه کربــا  ورود  نمادیــن  کاروان  کــه 
ــه ۲4 دســته  ــد ب ــی شــهر اجــرا مــی کنن خمین
ــال  ــی از س ــیده و در بعض ــکر رس ــبهه لش و ش
هــا تــا حــدود ۶هــزار نفــر هــم لبــاس پوشــیده 
ــر  ــک ه ــه موزی ــد ک ــرده ان ــرا ک ــی را اج و نقش
گــروه و دســته و لشــکری بســته بــه شــخصیت 
گــروه انتخــاب مــی شــود و باتوجــه بــه اینکــه 
شــخصیت هــا هیــچ کامــی ندارنــد بــا صــدای 
موزیــک احســاس آن گــروه هنــری بــه بیننــده 
القــا مــی شــود و بــرای مثــال گــروه شــمر کــه 
ــدارد  ــش ن ــود، آرام ــی ش ــم وارد م ــب نه در ش
و خشــمگین اســت کــه بــرای نشــان دادن 
ــر  ــناک ت ــر و ترس ــدای بلندت ــا ص ــده ب ــه بینن ب

ــود. ــی ش ــرا م ــن اج ــک مت موزی
 حذف شبهات ازکاروان نمادین کربال 

سرپرســت فرمانــداری خمینی شــهر نیــز ضمــن 
ــن  ــن کاروان در ای ــای ای ــت ه ــر از فعالی تقدی
ســال ها گفــت: ایــن برنامــه بــا عشــق بــه 
ســاالر شــهیدان برپــا مــی شــود و ایــن عشــق 
از خصوصیــات مــردم خمینی شــهر اســت، ایــن 
کاروان به صــورت قانونــی کار خــود را انجــام 
از  شــبهه ها  ســالیان  ایــن  طــول  در  و  داده 

ــت. ــده اس ــذف ش ــرای آن ح اج
مجتبــی راعــی ، بــه ثبــت ملــی ایــن کاروان بــه 
عنــوان اثــری معنوی اشــاره کــرد و بیان داشــت: 
ارزش معنــوی ایــن کاروان آن را در جهــان شــهره 
ــه  ــدن آن ب ــرای دی ــا ب ــام دنی ــاخته و از تم س
ــم در  ــظ نظ ــرای حف ــد، ب ــهر می آین خمینی ش
ــس  ــاران پلی ــز از همی ــه نی ــن برنام ــرای ای اج
 کــه از اعضــا ایــن هیئــت هســتند کمــک گرفتــه 

می شود.
 تجلیل ازعوامل ویژه برنامه 

کاروان نمادین کربال 
گفتنــی اســت همزمــان بــا ســوم محــرم و 
ــهر  ــی ش ــئوالن خمین ــور مس ــا حض ــی ب در آئین
ــانه  ــاب رس ــت)ع( و اصح ــل بی ــتداران اه ،دوس
حضــرت  جان نثــاران  هیئــت  حســینیه  در 
حســینی  خــادم  دو  از  )ع(  قمربنی هاشــم 
)محمــد مهــدی پیمانــی معــروف بــه ) باباعلــی( 

و عبدالرضــا صرامــی (تجلیــل شــد.

مدیر کاروان نمادین هشتم محرم خمینی شهر در گفت وگو با خبرنگار کیمیای وطن:

کاروان میراث معنوی کربال،علیرغم بی مهری مسئوالن 
همچنان راه می پیماید 

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرانصیریگروه اصفهان

4۷۰ کیلوگــرم هروییــن، در یــک عملیــات  
ضربتــی درطــی انجــام طــرح ذوالفقــار ۱ 
ــان  ــی اصفه ــروی انتظام ــای نی ازاقدام ه

درهفتــه گذشــته بــوده اســت.
ــوم  ــدی معص ــدار مه ــرتیپ دوم پاس س
بیگــی در دومیــن نشســت خبــری خــود  
ــد از  ــان ، بع ــانه اصفه ــاب رس ــا اصح ب
معارفــه خــود بــه عنــوان فرماندهــی 
ــزار  ــک ه ــان از کشــف ی ــی اصفه انتظام
مخــدر  مــواد  انــواع  کیلوگــرم   ۵۰۰ و 
درطــول چهــار روز اجــرای عملیــات طــرح 

ــئله  ــن مس ــه ای ــر داد و ب ــار ۱خب ذوالفق
اشــاره داشــت کــه طــرح ذوالفقــار یکــی 
ــرارگاه  ــای ق ــاق فکره ــای ات از خروجی ه
ــوده  اقــدام و نیــروی انتظامــی اســتان ب

ــت. اس
اصفهــان،  اســتان  انتظامــی  فرمانــده 
اراذل  واوبــاش  بــا  برخــورد  دربــاره 
و  فرهنگــی  اســتانی  اصفهــان  گفــت: 
بــرای  محلــی  و  اســت  فرهنگ پــرور 
ــا  ــت، باره ــاش نیس ــوالن اراذل  و اوب ج
اراذل  و  بــا  پلیــس  برخــورد  گفته ایــم 
اوبــاش توقف پذیــر نیســت و ایــن را 

خــط قرمــز خــود اعــام کــرده ایــم.

 برخورد قاطع با مخلین حجاب 
وی البتــه از اقدام هــای ایجابــی در حــوزه 
ــه ایــن  عفــاف و حجــاب نیزخبــر داد و ب
ــا برخــی  ــد کــرد: پلیــس ب موضــوع تاکی
افــراد و باندهــای فســاد، برخوردهــای 

قاطعــی داشــته اســت.
 وی در رابطــه بــا بســته هــای مشــکوک 
مکشــوفه در نجــف آبــاد و شــریف واقفی 
اصفهــان، تصریــح کــرد: ارتبــاط ایــن 
دوبســته بــا اقــدام هــای تروریســتی 

ــذب اســت.  ــا ک کام
وی بــا بیــان اینکــه مــردم در تولیــد 
از  دارنــد  محــوری  نقــش  امنیــت 

اشــرافیت نیــروی انتظامــی بــر یــک بانــد 
بــزرگ توزیــع مــواد مخــدر در یــک اقــدام 
ــش از  ــزود: بی ــر داد و اف ــه خب غافلگیران
یــک هــزار و ۵۰۰ کیلوگــرم مــواد مخــدر از 

ــد. ــف ش ــد کش ــن بان ای
اشــاره  بــا  بیگــی؛  معصــوم  ســردار 
کیلوگــرم   4۷۰ جاســازی  بــه کشــف 
هروییــن، گفــت: ایــن میــزان کشــف 
مــاده مخــدر در یــک عملیــات در تاریــخ 
اســتان  انتظامــی  نیــروی  اقدام هــای 

اســت. بــوده  بی نظیــر 
 غلتک های مواد مخدر

ــا  ــان، ب ــتان اصفه ــی اس ــده انتظام فرمان
بیــان اینکــه بارگیــری مــواد مخدرکشــف 
اســت،  بــوده  کشــور  ازشــرق  شــده 
انتقــال تجهیــزات  امــکان  داد:  ادامــه 
ــه  ــدر ک ــواد مخ ــد م ــن بان ــازی ای جاس

ــز  ــه مرک ــود ، ب ــزرگ ب ــای ب در غلتک ه
ــود. ــتان نب اس

ایــن  دوم  بخــش  داد:  ادامــه  وی   
عملیــات بــه کاالهــای قاچــاق اختصــاص 
اقــام  ارزش  مجمــوع  در  يافــت کــه 
کشــف شــده حــدود ۳۵ میلیــارد تومــان 
شــامل برنــج، لــوازم تحریــر و تجهیــزات 
ــر  ــت و ۲8 نف ــده اس ــرآورد ش ــودرو ب خ

ــدند. ــتگیر ش ــش دس ــن بخ ــز در ای نی
ــن کــه  ــه ای ــا اشــاره ب  معصــوم بیگــی ب
8۰ درصــد از فوتی هــای اســتان اصفهــان 
ــت،  ــوار اس ــان موتورس ــه راکب ــق ب متعل
گفــت: میانگیــن کشــوری ایــن آمــار 
حــدود ۶۰ درصــد اســت و بســیار اهمیــت 
دارد و پلیــس بایــد در بحــث مقابلــه 
ــات  ــی اقدم ــدون کاه ایمن ــان ب ــا راکب ب

ــد. ــام ده ــی انج ــگیرانه و فرهنگ پیش

فرمانده انتظامی استان اصفهان :

طرح ضربتی ذوالفقار ۱، کابوس قاچاقچیان مواد مخدر

 معاون رئیس جمهور 
در امور زنان وخانواده: 

 چهل سازمان مردم نهاد 
در شهرضا نشان از 

فرهیختگی مردم دارد 

M.Rahmati@eskimia.ir
محمدرضارحمتیشهرضا

معــاون رئیــس جمهــور در امــور زنــان وخانــواده 
گفــت: براســاس آمــار واطاعــات ، چهل ســازمان 
مــردم نهــاد وخیریــه در شــهرضا فعالیــت دارنــد 
ــی  ــی فرهنگ ــن موضــوع از توســعه یافتگ ــه ای ک
ایــن دیــار حکایــت  و فرهیختگــی مردمــان 
مــی کند.معصومــه ابتــکار، افزود:اتــکای بــه 
توانمنــدی وظرفیــت هــای مردمــی درهــر عرصــه 
ــی کشــور اســت  ــی و آبادان رمــز پیشــرفت ، تعال
ــاد در  وســمت وســوی ســازمان هــای مــردم نه

ــن شــده اســت. ــن مســیر تببی ای
 وی تقویــت نهادهــای مدنــی بــا رویکــرد اشــاعه 
فرهنــگ مطالبــه گــری بــه منظــور توســعه 
مختلــف  هــای  جنبــه  در  وپیشــرفت کشــور 
ــم  ــی از مه ــادی وسیاس فرهنگی،اجتماعی،اقتص
ــرد. ــوان ک ــم  عن ــت دوازده ــداف دول ــن اه تری
وی بــا بیــان اینکــه دولــت بــا مشــارکت وحمایت 
اقشــارمختلف مــردم می توانــد بــه اهــداف خــود 
ــام  ــار داشــت: نظ ــا برســد، اظه ــه عرصه ه در هم
اداری در جمهــوری اســامی ایــران بایــد کارآمــد، 
بــدون فســاد و بــا کارآیــی باشــد، افزایــش ســهم 
ــای  ــه ارتق ــان ب ــه حضــور جوان ــوان و توجــه ب بان
ــامی  ــوری اس ــام جمه ــی نظ ــدی و کارآی کارآم

ــد. ــک می کن ــران کم ای
در  کشــور  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  ابتــکار، 
شــاخص های آموزشــی پیشــرفت های خوبــی 
بانــوان در  داشــته اســت، افــزود: پیشــرفت 
کاهــش میــزان بی ســوادی و آمــوزش عالــی 

بســیار پرشــتاب تر از آقایــان بــوده و ایــن نشــان 
دهنــده همــت و تاشــی بــوده کــه بانــوان انجــام 

داده انــد.
ــواده  ــان و خان ــور زن ــور در ام ــاون رئیس جمه مع
ــت و ســطح  ــد در دول ــان اینکــه امــروز بای ــا بی ب
ــد بیشــتر اســتفاده شــود،  ــوان توانمن ــی از بان مل
ــخص  ــورت مش ــه ص ــوان ب ــوزه بان ــزود: در ح اف
سیاســت  های دولــت دوازدهــم ابــاغ شــده 
ــان  ــا پای ــی ت ــه ۳۰ درصــد پســت های مدیریت ک
ــرار  ــوان ق ــده بان ــر عه ــد ب ــم بای ــت دوازده دول

ــرد. گی
وی بــا بیــان اینکــه اســتان بــه اســتان تحقــق ۳۰ 
ــال  ــوان را دنب ــی بان درصــدی پســت های مدیریت
می کنیــم تــا ایــن سیاســت دولــت محقــق 
ــا  ــن راســتا ب ــه زودی در ای ــد کــرد: ب شــود، تأکی
ــراد  ــا اف ــود، م ــه می ش ــتانداران مکاتب ــام اس تم
شایســته ای را می خواهیــم کــه بــه کارآمــدی 

ــد. ــک کنن ــام اداری کم نظ

#خبر_گردی

اصفهان4
درحاشیه

تشییع پیکر مطهر شهید حججی 
چهارشنبه در تهران   

 روابــط عمومــی کل ســپاه پاســداران انقــاب اســامی در 
اطاعیــه ای از برگــزاری آییــن تشــییع پیکــر مطهــر شــهید 
مدافــع حــرم پاســدار محســن حججــی در روز چهارشــنبه 

پنجــم مهرمــاه در تهــران خبــر داد.

ــامی  ــاب اس ــداران انق ــپاه پاس ــی کل س ــط عموم   رواب
ــور  ــرای حض ــردم ب ــف م ــاد مختل ــه ای از آح در اطاعی
شــکوهمند و گســترده در آییــن عاشــورایی تشــییع پیکــر 
ــنبه  ــه چهارش ــی ک ــن حجج ــهید محس ــدار ش ــر پاس مطه
پنجــم مهرمــاه در تهــران برگــزار مــی شــود، دعــوت بعمــل 

آورد.
ــده  ــداران آم ــپاه پاس ــی کل س ــط عموم ــه رواب دراطاعی
اســت، آئیــن تشــییع پیکــر مطهــر »پاســدار شــهید 
محســن حججــی« پــس از ورود بــه کشــور، در روز 
ــا ششــم محــرم  »چهارشــنبه پنجــم مهرمــاه« مصــادف ب
الحــرام، در پایتخــت ایــران اســامی »تهــران« برگــزار مــی 

ــود. ش

368تجربه سفر،جوایز باشگاه 
مشتریان بانک آینده 

 قرعــه کشــی جوایــز ششــمین طــرح باشــگاه مشــتریان 
بانــک آینــده، بــا نــام »بســیار ســفر بایــد ُبــرد«، بــا حضــور 
ــده و شــرکت  ــک آین ــن شــده از طــرف بان بازرســان تعیی
تجــارت الکترونیکــی ارتبــاط فــردا برگــزار و برنــدگان 
ــا یــک نفــر  خــوش شــانس ۳ ســفر بــه کشــور برزیــل ب
ــروز و ۳۶۰  ــا کشــتی ک ــا ب ــاره اروپ ــه ق ــراه، ۵ ســفر ب هم

ــن طــرح مشــخص شــدند. ــزه دیگــر ای جای
ــترش  ــور گس ــه منظ ــرد«، ب ــد ُب ــفر بای ــیار س ــرح »بس ط
ــاد  ــز ایج ــن و نی ــداری نوی ــرداری از بانک ــره  ب ــگ به فرهن
یــک تجربــه جدیــد بــرای هموطنــان از ســوی بانــک آینــده 
ــه  ــه مرحل ــردا ب ــاط ف و شــرکت تجــارت الکترونیکــی ارتب

اجــرا درآمــد. 
ایــن طــرح، از تاریــخ ۲۲ اردیبهشــت مــاه ســالجاری، 
ــخ  ــا تاری ــاز شــده وت ــاه شــعبان آغ ــه م ــا نیم ــان ب همزم
۱۰ شــهریور مــاه جــاری مصــادف بــا عیــد ســعید قربــان، 
ادامــه داشــت. مشــتریان در ایــن زمــان فرصــت داشــتند 
تــا بــر اســاس نــوع ســپرده بانکــی، تراکنــش هــای 
بانکــداری الکترونیکــی و نگهداشــت مبلــغ ســپرده، امتیــاز 
ــه  ــاز در قرع ــل ۵۰۰ امتی ــب حداق ــا کس ــد و ب ــب کنن کس

ــد. ــن طــرح شــرکت کنن ــز ای کشــی جوای

 مدارس به پرورش خالقیت 
و مهارت بپردازند

بخشــدار بخــش کــرون گفــت: مــدارس بایــد بــه پــرورش 
ــه  ــا اینک ــد ت ــوزان بپردازن ــش آم ــارت دان ــت و مه خاقی
آینــده درخشــان بــرای آنــان و جامعــه و کشــور رقــم 

ــورد. بخ
ــه اینکــه اگرچــه در مســیر  ــا اشــاره ب محمــد محمــدی، ب
تحصیــل بــرای برخــی از دانش آمــوزان ســختی هایی 
وجــود دارد امــا ایــن ایــام جــز بهتریــن روزهــای زندگــی 
دانــش آمــوزان اســت افــزود:  دانــش آمــوزان بایــد 
ســعی کننــد بــا پیمــودن دوران تحصیــل بــه توانمنــدی و 
ــه عرصــه  ــرای ورود ب ــه ب ــش برســند ک برخــورداری از دان
ــه  ــند ، البت ــاده باش ــاع آم ــاش در اجتم ــت، کار و ت فعالی
ــگاه خاصــی  ــان از جای ــاش معلم ــن مســیر کار و ت در ای

ــت. ــوردار اس برخ

هشتمین سالگرد ارتحال آیت هللا 
»علی صافی« در گلپایگان  

  امــام جمعــه گلپایــگان گفت: مراســم هشــتمین ســالگرد 
عالــم ربانــی آیــت الــه العظمــی حــاج »علــی صافــی« ۱4 

مهــر مــاه در گلپایــگان برگــزار می شــود.
حجــت االســام محمــد عاءالدینــی، بــا اشــاره بــه اینکــه 
شهرســتان گلپایــگان همــواره مهــد علمــا و فقهــا و مراجــع 
ــت،  ــوده اس ــتند ب ــیع هس ــان تش ــار جه ــه افتخ ــت ک اس
آیــت الــه العظمــی صافــی و آیــت العظمــی گلپایگانــی از 
گلپایــگان و آیــت الــه العظمــی روح الــه موســوی خمینــی 

ســرمایه بــزرگ جهــان تشــیع هســتند.
وی افــزود: هشــتمین ســالگرد عــروج ملکوتــی آیــت الــه 
ــنبه ۱4  ــی پنج ش ــی گلپایگان ــی صاف ــاج عل ــی ح العظم
ــا  ۱8 مــاه محــرم در مســحد قاضــی  مهرمــاه مصــادف ب
زاهــد در جــوار گلــزار شــهدا و  مرقــد آن مرحــوم  در 

ــود. ــزار می ش ــگان برگ ــتان گلپای شهرس

از ۴۰۰ هکتار باغات دولت آباد 
انگور برداشت می شود

شهرســتان برخــوار بیــش از ۱۲۰۰ هکتــار بــاغ دارد کــه در 
4۰۰ هکتــار انگــور کشــت شــده اســت.

عبــاس نقــدی مدیــر جهــاد کشــاورزی برخــوار گفــت: 
۶۰۰ باغــدار در ایــن بــاغ هــای انگــور که بیشــترین آن در 
شــهر دولــت آبــاد اســت مشــغول کشــاورزی هســتند و 
زمینــه اشــتغال بیــش از ۲ هــزار نفــر را در طــول ســال و 
بخصــوص در فصــل برداشــت بــه کارگیــری مــی کننــد. 
یاســر میرزاعلیــان کارشــناس تغذیــه شــبکه بهداشــت 
و درمــان برخــوار گفــت:  انگــور مقادیــر زیــاد ویتامیــن 
ــت  ــه تقوی ــه دارد ب ــی ک ــا اماح ــای C و A دارد و ب ه
سیســتم ایمنــی کمــک مــی کنــد و بــرای بهبــود تپــش 
قلــب، بهبــود دیابــت،   بهبــود بیمــاری هــای اعصــاب و 

ضــد میکروبــی و ویروســی اســت.
ــاالنه  ــه س ــرای عرض ــروش ب ــز ف ــدازی مرک ــا راه ان ب
بیــش از 8 هــزار تــن انگــور در شــهر دولــت آبــاد از هــدر 
ــری شــده  ــو گی ــن محصــول جل ــن ۱۰ درصــدی ای رفت

اســت. 
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کوتاه اخبار 
پلمپ ۳۱ واحد صنفی متخلف 

در لردگان 
ــی  ــد صنف ــپ ۳۱ واح ــردگان از پلم ــی ل ــده انتظام فرمان
متخلــف و فاقــد پروانــه کســب در ایــن شهرســتان خبــر 

داد. 
ســرهنگ دوم خســرو نجفــی گفــت: »مأمــوران اداره 
ــن  ــی ای ــی انتظام ــی فرمانده ــن عموم ــر اماک ــارت ب نظ
ــوس از ۵۲  ــوس و نامحس ــی محس ــتان، در بازرس شهرس
واحــد صنفــی، ۳۱ واحــد متخلــف و فاقــد پروانــه کســب را 

ــد. ــپ کردن ــایی و پلم شناس
ــاری  ــه چهارمحال وبختی ــتان های ۹گان ــردگان، از شهرس ل
فاصلــه  در  لــردگان،  شــهر  آن،  مرکــز  کــه  اســت 

دارد. قــرار  اســتان  مرکــز  شــهرکرد،  ۱۶۰کیلومتــری 

مأمور وظیفه شناس 
پیشنهاد رشوه را رد کرد

رئيــس بازرســی فرماندهــی انتظامــی چهارمحال و بختیاری 
مأمــوران  ريالــی  ۵۰۰هــزار  و  ۲ميليــون  رشــوه  رد  از 
ــر  ــه شــهركرد« خب ــس راه »بروجــن ب وظيفه شــناس پلي

داد. 
کاظــم کلیایــی اظهــار کــرد: »مأمــوران پلیــس راه شــهرکرد 
بــه بروجــن، حیــن کنتــرل عبــور و مــرور در محــور بروجــن 
ــت  ــکان را به عل ــودرو پی ــتگاه خ ــک دس ــهرکرد، ی ــه ش ب

ــد.« ــکاب تخلــف حادثه ســاز متوقــف کردن ارت
ــگ،  ــه پارکین ــودرو ب ــال خ ــن انتق ــه داد: »حی وی ادام
ــغ  ــون مبل ــال قان ــی از اعم ــت رهای ــف جه ــده متخل رانن
ــور  ــه مأم ــوه ب ــواِن رش ــال به عن ــزار ری ــون و ۵۰۰ه ۲میلی

ــرد.« ــنهاد ک ــس راه پیش پلی
رئیــس بازرســی فرماندهــی انتظامــی چهارمحال  وبختیاری 
ــال  ــس راه در کم ــد پلی ــور قانون من ــه مأم ــان اینک ــا بی ب
ــه و  ــورت جلس ــنهادی را ص ــغ پیش ــناسی، مبل وظیفه ش
ــده  ــراه پرون ــم به هم ــت: »مته ــرد، گف ــده ک ــه پرون ضمیم
ــع  ــه مرج ــی، ب ــل قانون ــیر مراح ــرای س ــده، ب تشکیل ش

قضایــی معرفــی شــد.

 مشاهده نشدن یوزپلنگ 
در مناطق حفاظت شده کشور 

ــت:  ــزد گف ــاون اداره کل محیط زیســت اســتان ی مع
»از ســال ۹۲ تاکنــون، مشــاهدات مــا در اســتان یزد، 

فراتــر از چهــار قــاده یــوز نــر نبــوده اســت.« 
حســن اکبــری بــا اشــاره بــه اینکــه مشاهده نشــدن 
ــژه  ــور، به وی ــده کش ــق حفاظت ش ــگ در مناط یوزپلن
فــات مرکــزی، امــری بســیار نگران کننــده و جــدی 
ــن  ــزی و همچنی ــران مرک ــوزه ای ــت: »ح ــت، گف اس
اســتان یــزد در دهه هــای گذشــته، یکــی از بهتریــن 
زیســتگاه های یوزپلنــگ و رکــورددار مشــاهده آن در 
کشــور بــوده اســت؛ امــا جمعیــت آن در حــال حاضر 
به طــور چشــمگیری کاهش یافتــه اســت کــه امــری 

ــت.« ــده اس نگران کنن
ــدن  ــا به وجودآم ــه 8۰، ب ــر ده ــزود: »در اواخ وی اف
و  بکــر  مناطــق  در  دست ســاخت ها  از  بســیاری 
زیســت  قلمــرو  معدنــی،  فعالیت هــای  توســعه 
ــرار داده  ــه را در مناطــق آزاد، مــورد هجمــه ق این گون
اســت کــه پیامــد آن کاهــش جمعیــت یــوز آســیایی 
ــزد  ــتان ی ــژه در اس ــران، به وی ــزی ای ــات مرک در ف

ــوده اســت. ب

 »توجه به صادرات غیرنفتی« 
از سیاست های شهرک صنعتی 

مدیرعامــل شــرکت شــهرک های صنعتــی چهارمحــال 
و بختیــاری گفــت: »یکــی از مهم تریــن سیاســت های 
دولــت و شــهرک های صنعتــی توجــه بــه مقولــه صــادرات 

ــی اســت.«  غیرنفت
ــن  ــی از مهم تری ــت: »یک ــار داش ــفیع زاده اظه ــا ش علیرض
سیاســت های دولــت در ســالی کــه بــا تدبیــر رهبــر فرزانــه 
ــد  ــا رویکــرد تولی ــی ب ــه اقتصــاد مقاومت ــن ب انقــاب مزی
ــادرات  ــه ص ــر مقول ــه ب ــز و توج ــت، تمرک ــتغال اس و اش

ــی اســت.« غیرنفت
ــهرک های  ــرکت ش ــاس ش ــن اس ــر همی ــزود: »ب وی اف
ــرای  ــترهای الزم ب ــاد بس ــور ایج ــتان به منظ ــی اس صنعت
واحدهــای تولیــدی به ویــژه صنایــع کوچــک در ســال 
جــاری، برگــزاری منظــم دوره هــای کاربــردی را بــا مدیریت 
آموزشــِی ِخبــرگاِن حوزه هــای صــادرات در دســتور کار قــرار 

داد.«

اولین کشت کلزا 
در بخش راین انجام شد 

مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان کرمــان گفــت: »اولیــن 
کشــت کلــزا در شهرســتان کرمــان، در ســطح 8 هکتــار در 

منطقــه رایــن آغــاز شــد.«
ــتان  ــاورزی شهرس ــاد کش ــر جه ــعودی، مدی ــد مس احم
کرمــان افــزود: »بــا توجــه بــه توســعه کشــت محصــوالت 
ــه  ــزوم توج ــازده و ل ــام پرب ــد ارق ــش تولی ــی و افزای زراع
جــدی بــه بحــث مصــرف بهینــه آب و بهره منــدی از بســتر 
مناســب بــا تولیــد باالتــر، اولین کشــت کلــزا در شهرســتان 
آغــاز  رایــن  منطقــه  در  هکتــار   8 ســطح  در   کرمــان 

گردید .«

دستگیری سارقان منازل در بافق 
ســرهنگ محمد کمالــی، فرمانــده انتظامی شهرســتان 
ــتان  ــی شهرس ــس آگاه ــوران پلی ــت: »مأم ــق گف باف
بافــق در راســتای ارتقــای امنیــت اجتماعــی و در پــی 
گشــت زنی در ســطح شــهر، فــردی را کــه حیــن 
ســرقت از منــزل نیمه ســازی در یکــی از محــات شــهر 

بــود، شناســایی و دســتگیر کردنــد.«
ــه  ــس ک ــدام پلی ــن اق ــزود: »ای ــی اف ــرهنگ کمال س
ــورت  ــی و به ص ــع قضای ــا مرج ــی ب ــس از هماهنگ پ
ضربتــی انجــام شــد، ســرقت هرگونــه اموالــی را 
ــه  ــرد ک ــی ک ــه اداره آگاه ــلب و او را روان ــارق س از س
ــت  ــم جه ــده، مته ــل پرون ــکیل و تکمی ــس از تش پ
ــی ــی معرف ــع قضای ــه مرج ــی ب ــل قانون ــیر مراح  س

 شد.«

ــیون  ــس کمیس ــی رئی ــا پورابراهیم محمدرض
اســامی  شــورای  مجلــس  اقتصــادی 
مدیرعامــل  پورمنــد،  مهنــدس  به همــراه 
خســروی راد،  مهنــدس  و  میدکــو  شــرکت 
ــان  ــای ایرانی ــوالد بوتی ــرکت ف ــل ش مدیر عام
ــان و  ــان کرم ــای ایرانی ــوالد بوتی ــع ف از مجتم
ــن مجتمــع  ــی ای ــی و معدن پروژه هــای صنعت
ــد  ــان رون ــک، در جری ــود و از نزدی ــد نم بازدی
پیشــرفت فیزیکــی ایــن پــروژه قــرار گرفــت.
مــردم  نماینــده  پورابراهیمــی،  محمدرضــا 
کرمــان و راور، در مجلــس شــورای اســامی در 
ادامــه ایــن بازدیــد، ضمــن تقدیــر از زحمــات 
عوامــل  توســط  انجام شــده  تاش هــای  و 
اجرایــی ایــن مجتمــع بــزرگ صنعتــی گفــت: 
ــا پیگیری هــای انجام شــده شــرکت فــوالد  »ب
بوتیــای ایرانیــان در ســال ۹۱، توســط شــرکت 
هلدینــگ میدکــو در زمینــی بــه مســاحت 
ــان  ــهر کرم ــری ش ــار در ۲7 کیلومت 4۵۱ هکت
ــا هــدف ایجــاد کارخانجــات گندلــه، احیــای  ب
ــی  ــیکل ترکیب ــروگاه س ــوالد و نی ــتقیم، ف مس
ــود.« ــاز نم ــت خــود را آغ ــی فعالی 4۵۰مگاوات
رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس افــزود: 

گندله ســازی  کارخانــه  حاضــر،  حــال  »در 
بــه ظرفیــت ۲/۵ میلیــون تــن در زمینــی 
ــا  ــده و ب ــداث ش ــار اح ــاحت ۵۰ هکت ــه مس ب
ــتقیم و  ــورت مس ــر به ص ــتغال زایی ۲۰۰ نف اش
نزدیــک بــه ۲۰۰۰ نفــر به صــورت غیرمســتقیم، 
شــده  آزمایشــی  راه انــدازی  خــرداد۹۶  از 

ــت.« اس

ایــن  »هم اکنــون  افــزود:  پورابراهیمــی 
بــا تولیــد آزمایشــی کار خــود را  کارخانــه 
ــود  ــی می ش ــت و پیش بین ــرده اس ــروع ک ش

ــا یــک مــاه آینــده به طــور رســمی، فعالیــت  ت
ــرد.« ــد ک ــاز خواه ــود را آغ خ

ــروژه را  ــن پ ــرمایه گذاری در ای ــزان س وی می
ــوان کــرد و افــزود:  4هــزار میلیــارد تومــان عن
پــروژه،  ایــن  از  کامــل  بهره بــرداری  »بــا 
زمینــه اشــتغال بــرای حــدود ۲هــزار نفــر 
ــورت  ــر به ص ــزار نف ــتقیم و ۲۰ه ــورت مس به ص

غیر مســتقیم فراهــم خواهــد شــد.«
نماینــده مــردم کرمــان و راور در مجلــس، 
مســتقیم  احیــای  کارخانــه  ایجــاد  از 
ــی  ــازی ۱/۵میلیون تن ــی و فوالدس ۲میلیون تن
در ســال خبــر داد و افــزود: »مراحــل ســاخت 
ــه مســاحت ۲7۶  ــی ب ــن دو واحــد در زمین ای
ــه  ــت ک ــرا اس ــال اج ــون در ح ــار، هم اکن هکت
ــر  ــتغال ۵۰۰ نف ــه اش ــدازی زمین ــس از راه ان پ
ــر  ــه ۱۶۰۰۰ نف ــک ب به صــورت مســتقیم و نزدی
می کنــد.« فراهــم  غیرمســتقیم  به صــورت 

مجلــس  اقتصــادی  کمیســیون  رئیــس 
شــورای اســامی، بــا اشــاره بــه اقدامــات 
ــه اشــتغال زایی در  ــت انجام شــده در زمین مثب
شهرســتان کرمــان اظهــار کــرد: »بــا اقدامــات 
صورت گرفتــه در بحــث اشــتغال در شهرســتان 

ــل از  ــرداری کام ــا بهره ب ــم ب ــان، امیدواری کرم
ــم  ــا حــدودی بتوانی ــی ت ــع صنعت ــن مجتم ای
ــل  ــان ح ــتان کرم ــکاری را در اس ــکل بی مش

ــم.« نمایی
بازدیــد مهنــدس پورمنــد،  ایــن  ادامــه  در 
بیــان  بــا  میدکــو  شــرکت  مدیرعامــل 
ــروژه  ــی پ ــن مال ــا تأمی ــط ب ــکات مرتب مش
ــرد:  ــراز ک ــازی اب ــتقیم و فوالدس ــای مس احی
کاســتی ها،  و  مشــکات  همــه  به رغــم 
رونــد اجــرای پــروژه گندله ســازی متوقــف 
امــا در خصــوص کارخانــه  نشــده اســت؛ 
احیــای مســتقیم و فوالدســازی در بحــث 
ــتیم  ــه هس ــکل مواج ــا مش ــی، ب ــن مال تأمی
کــه از رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس 
ــت  ــوزه فعالی ــه ح ــه ب ــا توج ــم ب ــا داری تقاض
خــود در کمیســیون اقتصــادی مجلــس، از 
طریــق صنــدوق توســعه ملــی، ایــن موضــوع را 

پیگیــری و حــل نمایــد.«

در ادامــه، پورابراهیمــی بــا اشــاره بــه مکاتبــات 
انجام شــده بــا رئیــس صنــدوق توســعه ملــی، 
در موافــت بــا تســهیات صنــدوق توســعه 
ملــی بــرای پــروژه مذکــور، بیــان نمــود: 
ــی  ــن مال ــت برطرف شــدن مشــکل تأمی »جه
ــوع در  ــن موض ــه ای ای ــی نام ــروژه، ط ــن پ ای
دســتور کار کمیســیون اقتصــادی قــرار گرفتــه 
اســت و ظــرف مــدت یــک تــا دو هفتــه آینده، 
نشســت مشــترک بــا مدیــران ارشــد صنــدوق 
توســعه ملــی بــرای حــل مشــکل تأمیــن 
مالــی ایــن پروژه هــا در محــل کمیســیون 

ــود.« ــزار می ش ــس برگ ــادی مجل اقتص
بــا  امیــدواری کــرد  ابــراز  پایــان،  در  وی 
ــه  ــی کارخان برطرف شــدن مشــکل تأمیــن مال
احیــای مســتقیم و فوالدســازی تــا پایــان 
ســال ۹7، مجتمــع بــزرگ فــوالد بوتیــای 
ایرانیــان شهرســتان کرمــان به طــور کامــل، بــه 

برســد.« بهره بــرداری 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی خبر داد:

افتتاح رسمی کارخانه گندله سازی 
شهر کرمان تا یک ماه آینده 

از  یــزد  اســتان  اجتماعــی  رفــاه  و  تعــاون، کار  مدیــرکل 
قراردادهــای  راســتای  در  مشــکل کارگــران  برطرف کــردن 
ــر داد.  ــری خب ــه کارگ ــت از جامع ــور حمای ــفیدامضا به منظ س
محمدحســین ریاحــی در نخســتین جلســه بررســی مشــکات 
ــران و  ــی از مدی ــور جمع ــا حض ــه ب ــزد ک ــری ی ــه کارگ جامع
ــم  ــری اع ــکات کارگ ــدگان تش ــن اداره کل و نماین ــای ای رؤس
ــوراهای کار  ــون ش ــدگان و کان ــع نماین ــر و مجم ــه کارگ از خان
ــی کــه در گذشــته در  ــار داشــت: »از مطالبات برگــزار شــد، اظه
جامعــه کارگــری بســیار مطــرح می شــد، مبحــث قراردادهــای 
ــام  ــرای نظ ــل ب ــت و معض ــواِن آف ــه به عن ــود ک ــفیدامضا ب س

ــوده اســت.« ــری مطــرح ب کارگ
ــر همیــن اســاس، درصــدد یافتــن  ــان اینکــه ب ــا بی ریاحــی ب
راهکارهایــی به منظــور برطرف کــردن مشــکات موجــود در 

ــوی  ــر از س ــای اخی ــزود: »در روزه ــم، اف ــه بوده ای ــن زمین ای
وزارت متبــوع ســایتی رونمایــی شــده اســت کــه تمامــی 
ــی  ــه ورود تمام ــف ب ــک مکل ــده ای نزدی ــان را در آین کارفرمای
ــا  قراردادهــای کارگــری و پرســنلی در ایــن ســامانه می کنــد ت

ــود.« ــت ش ــز ثب ــط به طورمتمرک ــات مرتب اطاع
وی در ارتبــاط بــا مزیــت ایــن راهــکار ارائه شــده گفــت: 
»مشــخص بودن آغــاز و پایــان قــرارداد منعقدشــده از محاســن 
ــت  ــال راح ــا خی ــر ب ــه کارگ ــت؛  به طوری ک ــکار اس ــن راه ای
نســبت بــه ادامــه کار، بــه فعالیــت می پــردازد. در صــورت بــروز 

ــات کارگــر نیــز شــفاف اســت.« مشــکل، مطالب
ریاحــی ادامــه داد: در راســتای توســعه و بهبــود وضعیــت 
اشــتغال و برنامه ریــزی الزم در زمینــه پایــداری شــغل، تفکــر 

ــود دارد. ــوع وج ــطح وزارت متب ــی در س ــوب و جامع خ

کشــاورزی  جهــاد  ســازمان  اراضــی  امــور  مدیــرکل 
ــع تداخــات اراضــی  ــون رف ــت: »قان ــاری گف چهارمحال وبختی
بــرای رفــع هم پوشــانی های بیــن زمین هــای مــردم و دولــت، 
تصویــب و مقــرر شــد ایــن هم پوشــانی در کارگروه هــای 

ــود.« ــل ش ــل و فص ــتانی ح اس
شــهرام جزایــری در ســتاد تســهیل و رفــع موانــع تولیــد 
ــون تداخــات اراضــی  چهارمحال وبختیــاری، اظهــار کــرد: »قان
ــند  ــه س ــی ب ــاق زراع ــل انس ــنددارکردن و تبدی ــت س ــه جه ب
ــات اراضــی انجــام می شــود.« ــع آوری اطاع ــی و جم تک برگ

وی بــا اشــاره بــه اینکــه بعضــی از هم پوشــانی هایی کــه 
ــروز  ــث ب ــت ایجــاد شــده، باع ــردم و دول ــای م ــن زمین ه بی
ــی  ــع قانون ــه مراج ــادی ب ــکایت های زی ــه ش ــکات و ارائ مش
شــده اســت، افــزود: »بــه همیــن دلیــل، قانــون رفــع تداخات 

ــن  ــد ای ــرر ش ــق آن، مق ــر طب ــه ب ــد ک ــب ش ــی تصوی اراض
ــود.« ــل ش ــل و فص ــتانی ح ــای اس ــانی در کارگروه ه هم پوش

کشــاورزی  جهــاد  ســازمان  اراضــی  امــور  مدیــرکل 
ــی  ــور اراض ــه اداره کل ام ــان اینک ــا بی ــاری ب چهارمحال و بختی
ــع تداخــات اراضــی اســت، ادامــه  ــون رف ــی اجــرای قان متول
ــی  ــد غیرمل ــی و ۱۵درص ــتان، مل ــی اس ــد اراض داد: »8۵درص
اســت. همچنیــن زیــر ۱۰درصــد از اراضــی، کشــاورزی هســتند 
کــه ایــن امــر خــود مانــع بزرگــی بــر ســر راه کشــاورزی و تولید 

ــت.« اس
ــد  ــوازن درســت نیســت و بای ــن ت ــرد: »ای ــد ک ــری تأکی جزای
شکســته شــود؛ چــرا کــه اراضــی کشــاورزی اســتان بســیار کــم 
اســت. لــذا الزم اســت برخــی از اراضــی ملــی در بیــن مــردم 

تقســیم شــود تــا آن هــا بــه امــر کشــاورزی بپردازنــد.«

و گردشــگری  دســتی  صنایــع  فرهنگــی،  میــراث  مدیــرکل 
چهارمحال وبختیــاری گفــت: »در ۶ ماهــه نخســت امســال، 47۰۰ 
ــدند. « ــاری ش ــتان چهارمحال وبختی ــی وارد اس ــگر خارج گردش

بهمــن عســگری اظهــار داشــت: »در طــول ســال گذشــته، ۵هــزار 
و ۱۰۰ گردشــگر خارجــی وارد اســتان شــد کــه در ۶ماهــه نخســت 
امســال، تعــداد مســافران خارجــی بــه 4هــزار و 7۰۰ نفــر رســیده 
ــگران  ــداد گردش ــال، تع ــان س ــا پای ــود ت ــی می ش ــه پیش بین ک

خارجــی در اســتان، ۱۰درصــد افزایــش یابــد.«
وی افــزود: »میــزان ورود گردشــگران داخلــی بــه اســتان در ســال 
ــه ســال  ــوده  کــه نســبت ب گذشــته، 7۰۰هــزار نفــر شــب اقامت ب

گذشــته، رشــد ۱۰درصــدی را نشــان می دهــد.«
و گردشــگری  دســتی  صنایــع  فرهنگــی،  میــراث  مدیــرکل 
از  گردشــگران  »بیشــتر  کــرد:  بیــان  چهارمحال وبختیــاری 

جملــه  از  و  بروجن خوزســتان  و  ســامان کوهرنگ  محورهــای 
اماکــن گردشــگری پــل زمانخــان ســامان، چشــمه دیمــه 
کوهرنــگ، سیاســرد بروجــن و گردشــگاه پیرغــار فارســان بازدیــد 

کرده انــد.«
عســگری خاطرنشــان کــرد: »مهم تریــن مســائل در توســعه 
گردشــگری، حمایــت از بخــش خصوصــی از طریــق فضــای 
کســب و کار، تســهیل صــدور مجوزهــا، اعطــای تســهیات 
در  به ویــژه  بینا بخشــی  هماهنگــی  ارتقــای  و  مشــوق ها  و 
ــان  ــایر ذی نفع ــی و س ــکل های مردم ــی، تش ــتگاه های دولت دس
گردشــگری و همچنیــن، تأمیــن اعتبــارات مــورد نیــاز بــر اســاس 
ــژه  چشــم اندازِ ترســیم شــده در طــرح گردشــگران اســتان، به وی
در بخش هــای توســعه زیرســاخت ها، آمــوزش، بازاریابــی و 

ــت. ــات اس تبلیغ

آبــی  »نیــاز  یــزد گفــت:  اســتان  آبفــار  مدیرعامــل 
ــی  ــن در حال ــوده و ای ــر ب ــتان ۱۲۰۰ لیت ــتاهای اس روس

اســت کــه آب موجــود 8۰۰ لیتــر اســت.«
ــار  ــزد اظه ــه ی ــام جمع ــا ام ــدار ب ــی در دی ــد فاتح محم
داشــت: »نیــاز آبــی روســتاهای اســتان ۱۲۰۰ لیتــر، ولــی 
ــود در  ــد آب موج ــت و هرچن ــر اس ــود 8۰۰ لیت ّآب موج
روســتاها بســیار انــدک اســت و همیــن آب انــدک نیــز 

ــد و مصــرف، مدیریــت شــود.« ــد جهــت تولی بای
وی افــزود: »نامه نــگاری بــا دفتــر ائمــه جمعــه و 
ــی در  ــای فرهنگ ــزاری برنامه ه ــات، برگ ــازمان تبلیغ س
روســتاها، چــاپ بروشــور و بنــر و اقــام تبلیغاتــی بــرای 
ــات  ــرف و... از اقدام ــت مص ــه مدیری ــردم ب ــویق م تش
فرهنگــی ایــن شــرکت به منظــور مدیریــت مصــرف 

ــت.« اس
ــاز  فاتحــی تصریــح کــرد: »آب و هوایــی اســتان از دیرب
امــر  ایــن  بــه  توجــه  ولــی  می داننــد؛  را  آب  قــدر 
به خصــوص در مناســبت های خــاص مذهبــی ماننــد 
دهــه اول محــرم کــه جمعیت برخــی از روســتاها چندین 

ــد.« ــدا می کن ــرورت پی ــیار ض ــود، بس ــر می ش براب
ــدار، آیــت هللا ناصــری اظهــار داشــت:  در ادامــه ایــن دی
»آب یــک امــر حیاتــی اســت و زندگــی یــا نابــودی همــه 
ــا  ــه در اینج ــا آنچ ــتگی دارد؛  ام ــه آن بس ــودات ب موج
بیشــترین اهمیــت را دارد، حفــظ و نگهــداری آب و 
مدیریــت آن اســت و ایــن مدیریــت در روســتاها کــه کــه 
ــر  ــه مهم ت ــود دارد، از هم ــا وج ــم در آن ه ــکاتی ه مش

اســت .«

استانها

مدیرکل تعاون استان یزد: 

قراردادهای سفیدامضای کارگری در یزد حذف می شود 
مدیرکل میراث فرهنگی چهارمحال وبختیاری: 

بازدید ۴۷۰۰ گردشگر خارجی از چهارمحال وبختیاری 

مدیرکل امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال وبختیاری خبر داد:

اجرای قانون رفع تداخالت اراضی در استا ن ها
مدیرعامل آبفار استان یزد:

نیاز آبی روستاهای استان یزد ۱۲۰۰ لیتر است 

رسم دوشاب پزی از انگور در شهربابک 
بــا فرارســیدن فصــل برداشــت انگــور، دوشــاب پزی در روســتای کـُـُرم در 

شهرســتان شــهربابک رونــق گرفــت. 
ــت: »در روســتای  ــُرم گف ــی اســدی، رئیــس شــورای روســتای کُ مجتب
ــا  کــرم، ۱۵۰ مــکان ســنتی دوشــاب پزی وجــود دارد کــه در دل کــوه و ب

ابــزار ابتدایــی ســاخته شــده اســت.«
وی تصریــح کــرد: »جوانــان ایــن روســتا بــه دلیل مشــکات زیر ســاختی 
از قبیــل مشــکل آب رســانی، جــاده، خشک ســالی و... رغبتــی بــه ادامــه 

زندگــی در ایــن روســتا ندارنــد و بــه شــهرها مهاجــرت کردنــد.«
ــاختی و  ــکات زیرس ــردن مش ــا مرتفع ک ــه ب ــه اینک ــاره ب ــا اش ــدی ب اس
ایجــاد شــغل پایــدار می تــوان مــردم را بــا روســتا آشــتی داد، یادآور شــد: 
»بــا بهــادادن بــه صنعــت دوشــاب پزی می تــوان ایجــاد اشــتغال کــرد.«

  وی تصریــح کــرد: »بــا توجــه بــه خشک ســالی ها بهتــر اســت گیاهــان 
دارویــی، زعفــران، گل محمــدی و ســایر محصوالتــی کــه مقرون به صرفــه 

اســت و آب کمتــری نیــاز دارد، کشــت شــود.«
ــعه  ــرای توس ــت: »ب ــز گف ــگری نی ــناس گردش ــامی، کارش ــجاد اس  س
ایــن  از  یکــی  زیرســاخت هایی هســتیم کــه  نیازمنــد  گردشــگری 

در  بیشــتر  کــه  هســتند  بوم گــردی  اقامتگاه هــای  زیرســاخت ها، 
بنــا می شــوند و نقش به ســزایی در ترویــج و شناســایی  روســتاها 

ــد.« ــران دارن ــگ ای فرهن
وی افــزود: »خوشــبختانه در کشــور مــا اقامتگاه هــای بوم گــردی در 
ــن  ــز ای ــهربابک نی ــتاهای ش ــت و روس ــرفت اس ــعه و پیش ــال توس ح
ــا اســتفاده از اقامتگاه هــای بوم گــردی، در جــذب  پتانســیل را دارد کــه ب

ــر باشــد.« گردشــگر مؤث
از  اســتفاده  بــا  نیــز  »روســتای کــرم  داشــت:  اظهــار  اســامی  
ــه آســیاب دســتکند،  ــی کــه دارد، از جمل شــاخص های گردشــگری خوب
ــه دارای  ــتکند ک ــره ای و دس ــام صخ ــوه، حم ــده در دل ک ــوی کنده ش ج
یــک نــوع مهندســی و معمــاری خــاص اســت، محراب ســنگی، اِشــکفت 
ــش از  ــول بی ــه ط ــه ای ب ــا دهان ــی ب ــار نقاشی شــده قدیم ــا آث ــار( ب )غ
دویســت متــر ، جنــگل انبــوه ارچــن بــادام، جنــگل پراکنــده بنــه، چشــمه 
و آبشــار آبعلــی، چشــمه آب بــاد کــه خــواص درمانــی دارد، کارخانه هــای 
ــنگ نگاره ها  ــر، س ــا و بک ــت زیب ــوه، طبیع ــتکند در دل ک ــاب دس دوش
ــوب  ــم در جن ــی مه ــی از مناطق ــد یک ــاب پزان می توان ــم دوش و مراس
ــادی را به ســوی خــود جــذب  ــه گردشــگران زی ــران باشــد ک شــرقی ای

می کنــد.«

#دیدنی_ها

کوتاه از استانها

کاهش طالق توافقی در استان یزد
ــوه  ــی ق ــارکت های مدن ــگیری و مش ــی پیش ــرکل مردم مدی
قضائیــه یــزد گفــت: »طــاق توافقــی در ۳ماهــه اول امســال 

نســبت بــه ســال گذشــته، کاهــش داشــته اســت.« 
در  نفــر  ۳۰۰هــزار  جــذب  بــرای  برنامه ریــزی  از  رفاهــی 
ــور  ــرم در کش ــوع ج ــگیری از وق ــی پیش ــته های مردم هس

خبــر داد.
وی همچنیــن بابیــان اینکــه هســته های پیشــگیری از جــرم 
محیــط زیســت و منابــع طبیعــی در کشــور نیــز تشــکیل شــده 
اســت، اجــرای طــرح نظــام اجتماعــی مراقبــت دانش آمــوزان 

در ســطح کشــور را یــادآور شــد.

اجرای طرح مبارزه با قاچاق 
محصوالت صنایع دستی 

بهمــن عســگری، مدیــرکل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی 
اجــرای طــرح  از  بختیــاری،  و  و گردشــگری چهارمحــال 
مبــارزه بــا قاچــاق محصــوالت صنایع دســتی خارجــی در 

فروشــگاه های اســتان خبــر داد.
ــد  ــت از تولی ــدف حمای ــا ه ــتا و ب ــن راس ــزود: »در ای وی اف
ــرات الزم  ــی، تذک ــتی داخل ــوالت صنایع   دس ــروش محص و ف
به صــورت شــفاهی و کتبــی بــه واحد هــای عرضه کننــده 

ــد.« ــام ش ــی اع ــاس خارج اجن
اجنــاس  وجــود  صــورت  »در  کــرد:  اضافــه  عســگری 
کیفیــت  و  قیمــت  درج نکــردن  خارجــی،  صنایع دســتی 
فروشــگاه های  در  صنایع دســتی  محصــوالت  نامناســب 
ــن برخــورد  ــا متخلفی ــط موجــود ب ــر اســاس ضواب اســتان، ب

» د. می شــو

 سیرجان رتبه دار امنیت 
در استان کرمان 

ــت:  ــیرجان گف ــتان س ــاب شهرس ــی و انق ــتان عموم دادس
ــی،  ــای امنیت ــاظ مؤلفه ه ــته از لح ــال گذش ــیرجان در س »س

ــت.«  ــاص داده اس ــود اختص ــه خ ــتان را ب ــه اول اس رتب
محســن نیکــورز افــزود: »بخــش عمــده ای از کشــفیات 
مهــم از جملــه قاچــاق کاال و مــواد مخــدر کــه نشــان از تــوان 
اطاعاتــی و عملیاتــی نیروهــای امنیتــی و انتظامــی دارد، 
ــوزه  ــا در ح ــه صرف ــوده ک ــور ب ــاط کش ــایر نق ــه س ــوط ب مرب

ــت.« ــده اس ــف ش ــتان کش شهرس
وی عنــوان کــرد: »بــا نگاهــی بــه متهمــان و محکومــان 
ــی  ــراد، غیربوم ــن اف ــی از ای ــور توجه ــش درخ ــی، بخ زندان
ــور از  شهرســتان هســتند کــه فقــط به لحــاظ شناســایی و عب

ــدند.« ــتگیر ش ــیرجان، دس س
دادســتان عمومــی و انقــاب ســیرجان ضمــن انتقــاد از برخی 
نشــریات کــه بزرگ نمایــی کــرده و فقــط اخبــار منفــی را 
ــار داشــت: »ســیرجان ظرفیت  هــای  ــد، اظه منتشــر می نماین
فرهنگــی، اجتماعــی و اقتصــادی بزرگــی دارد و نشــریات 

ــد.« ــک کنن ــا کم ــای آن ه ــد در ارتق می توانن

 امحای ۲۶تن میوه قاچاق 
در استان یزد 

ــاورزی  ــاد کش ــات جه ــظ نبات ــر حف ــی، مدی ــی فتاح مرتض
اســتان یــزد گفــت: »محمولــه ای حــدود ۲۶تــن انــواع 
میوه هــای خارجــی قاچــاق، شــامل پیــاز پوســت قرمــز و انبــه 
کــه به صــورت قاچــاق، از جنــوب کشــور بــدون انجــام مراحــل 
قرنطینــه ای، وارد اســتان یــزد شــده بــود، در محورهــای 

ــد.« ــف ش ــی توقی مواصات
 فتاحــی افــزود: »امحــای ایــن مقــدار میــوه قاچــاق به منظــور 
حراســت از پوشــش گیاهــی اســتان و کشــور و جلوگیــری از 
ــز  ــن پرهی ــه ای و همچنی ــای قرنطین ــات و بیماری ه ورود آف
ــدگان انجــام  ــرای مصرف کنن از خطــرات آگروبیوتروریســتی ب

شــد.«

تصویب 48۲ طرح و واحد صنعتی و 
کشاورزی

تجــارت  و  معــدن  صنعــت،  ســازمان  رئیــس 
ــی  ــد صنعت ــرح و واح ــت: »48۲ ط ــاری گف چهارمحال وبختی
و کشــاورزی طــرح رونــق بــا اعتبــار ۱۱8 میلیــارد تومــان و ۵8۰ 
ــید.« ــتاد رس ــن س ــب ای ــه تصوی ــد ب ــغلی جدی ــت ش فرص
تولیــد  موانــع  رفــع  و  تســهیل  در ســتاد  امامــی  نعیــم 
طــرح  »مصوبــات  کــرد:  اظهــار  چهارمحال وبختیــاری، 
ــرح  ــامل ۱۰ ط ــاری ش ــت چهارمحال و بختی ــش صنع رونق بخ
ــار و اشــتغال ۹۲  ــا 8.۱ میلیــارد تومــان اعتب ســرمایه ثابــت ب
ــا ۵۲ فرصــت شــغلی  نفــر و ۳۰ طــرح ســرمایه در گــردش ب
و ۲۱.۱ میلیــارد هســتند کــه بــه تصویــب اعضــای ایــن ســتاد 

ــید.« رس

 استخراج ساالنه ۶۳میلیون تن 
مواد معدنی در کرمان 

ــان  ــدن و تجــارت اســتان کرم رئیــس ســازمان صنعــت، مع
ــادن  ــی از مع ــواد معدن ــن م ــون ت ــاالنه ۶۳میلی ــت: »س گف

کرمــان اســتخراج می شــود. «
ــاد  ــرای ایج ــان ب ــتان کرم ــزود: »اس ــینی نژاد اف ــدی حس مه
ــه  ــت ک ــتانی اس ــتین اس ــاف، نخس ــوزه اصن ــفافیت در ح ش
ــی کــرده اســت.« کاداســتر صنفــی را تشــکیل داده و عملیات
ــام  ــات تم ــی اطاع ــتر صنف ــکیل کاداس ــا تش ــت: »ب وی گف
به صــورت شــفاف  اســتان کرمــان  صنف هــای فعــال در 
ــک  ــدازی ی ــتا، راه ان ــن راس ــود و در ای ــد ب ــترس خواه دردس
برنامــه موبایلــی را در دســتور کار قــرار دادیــم؛ بــه  ایــن صــورت 
ــا  کــه هــر فــردی در صــورت نیــاز بــه خدمــات هــر صنــف، ب
اســتفاده از ایــن نرم افــزار، می توانــد نزدیک تریــن واحــد 
ــزان  ــد از می ــی می توان ــد و حت ــدا کن ــود پی ــه خ ــی را ب صنف

ــع شــود.« ــط، مطل ــی مرتب ــات صنف ــه خدم هزین

درخشش در 
رقابت های قهرمانی و انتخابی جودو 

ــی  ورزشــکاران ســامانی، 7 نشــان طــای رقابت هــای قهرمان
ــب  ــاری را کس ــال و بختی ــودوی چهارمح ــم ج ــی تی و انتخاب

ــد.  کردن
یزدانــی،  جهانــدار  شــیخ،  امیرمســعود  حــدادی،  صابــر 
ــجانی و  ــد سورش ــرزاده، محم ــا جعف ــو، علیرض ــم هنرج میث
محمدامیــن احمــدی ورزشــکاران نوجــوان شهرســتان ســامان 
ــرم،  ــب در اوزان ۵۰، ۵۵، ۶۰، ۶۶، 7۳، 8۱ و ۹۰ کیلوگ ــه ترتی ب
نشــان طــای رقابت هــای قهرمانــی و انتخابــی تیــم جــودوی 

ــد. ــب کردن ــاری را کس ــال و بختی چهارمح

شــهردار یــزد گفــت: »ديــوار بی اعتمــادی بيــن 
مــردم و شــهرداری بايــد برداشــته شــود.« 

ــذار  ــش تأثيرگ ــه نق ــا اشــاره ب ــزد ب شــهردار ي
و  ظرفيت هــا  معرفــی  در  ملــی  رســانه 
ــا  ــد ب ــت: »باي ــزد گف ــهر ي ــيل های ش پتانس
همدلــی و هم افزايــی بتوانيــم شــهر يــزد را بــه 

ــم.« ــی کني ــان معرف جهاني
و  مــردم  بيــن  اعتماد ســازی  جمالی نــژاد 
ــزود:  ــمرد و اف ــم برش ــيار مه ــهرداری را بس ش
ــوار بی اعتمــادی بيــن مــردم و شــهرداری  »دي

ــود.« ــته ش ــد برداش باي
ــا  ــز ب ــزد نی  رئيــس شــورای اســامی شــهر ي
ــورای  ــای ش ــای کاره ــه زيربن ــه اينک ــاره ب اش

اســامی شــهر يــزد فرهنگــی و اجتماعــی 
ــازی در  ــا فرهنگ س ــت: »ب ــود، گف ــد ب خواه
بســياری از حوزه هــا، می تــوان هزينه هــا را 

کاهــش داد.«
ســفيد، جهانی شــدن شــهر يــزد را فرصــت 
مناســبی بــرای پيشــرفت هرچــه بيشــتر 
شــهر يــزد دانســت و افــزود: »در ايــن راســتا، 
رعايــت  بايــد  خاصــی  فرهنگــی  الزامــات 

شــود.«
ــز  ــيمای مرک ــدا و س ــرکل ص ــان، مدي پهلواني
ــزد، ضمــن آمادگــی کامــل صــدا و ســيمای  ي
مرکــز يــزد بــرای همــکاری و تعامــل بــا 
شــواری اســامی شــهر يــزد و شــهرداری، 

بــرای پيشــبرد امــور شــهر گفــت: »در راســتای 
ــی همــگام و  ــزد، رســانه مل پيشــرفت شــهر ي
ــاره  ــا اش ــان ب ــود.« پهلواني ــد ب ــراه خواه هم
بــه ثبــت جهانــی بافــت تاريخــی يــزد افــزود: 
»بايــد بتوانيــم تصويــر مانــدگاری از شــهر يــزد 

ــم.«  ــی کين ــان معرف ــه جهاني ب
در ايــن نشســت همچنيــن، تعــدادی از اعضای 
شــورای اســامی شــهر یــزد بــه بيــان ديدگاه ها 
و نظــرات خــود در خصــوص مســائل شــهری 
پرداختنــد و ضمــن تقدیــر و تشــکر از پهلوانیان، 
به خاطــر  یــزد،  صداوســیمای  کل  مدیــر 
همراهــی وهمــکاری بــا مــردم و جامعــه، 
ــهر و  ــورای ش ــا ش ــتر ب ــل بیش ــتار تعام خواس

ــدند. ــهرداری ش ش
توجــه بــه مســایل فرهنگــی و اجتماعــی، 
احيــای فرهنــگ اصيــل و ســنتی يــزد، معرفی 
فرصت هــای ســرمايه گذاری يــزد، تشــکيل 
ــن شــواری  کمیســيون فرهنگــی مشــترک بي
ــی  ــيما، از موضوعات ــهر و صداوس ــامی ش اس
ــک از اعضــای شــورا  ــه از ســوی هــر ي ــود ک ب

ــان شــد. بي
ــای  ــراه اعض ــزد، به هم ــهردار ی ــژاد، ش جمالی ن
از  دیــدار،  ایــن  پایــان  در  شــهر  شــورای 
بخش هــای مختلــف صداوســیمای یــزد از 
جملــه اســتودیوها و رژی پخــش ســیما بازدید 
کردنــد. اعضــای شــورای اســامی شــهر يــزد و 
شــهردار یــزد بــا مديــرکل صداوســيمای مرکــز 
ــف  ــای مختل ــرده و از بخش ه ــدار ک ــزد دی ي

ــد. ــد کردن ــیما بازدی صداوس

شهردار یزد:

بايد با همدلی و هم افزايی شهر يزد را به جهانيان معرفی کنيم 

،،
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس 
شــورای اســامی از آغــاز بهــره بــرداری 
طــرح بــزرگ کارخانــه گندلــه ســازی 
شــهر کرمــان با ظرفیــت 2/5 میلیون 
تــن در ســال تــا يــك مــاه آينــده خبــر 

داد. 



مهــدی شــادنوش، متخصــص تغذیــه و رژیم درمانــی، بــا 
اشــاره بــه اینکــه در فــرد نرمــال قنــد خــون ناشــتا کمتــر از ۱۰۰ 
و قنــد دو ســاعت پــس از غــذا، کمتــر از ۱۴۰ اســت، بیــان کــرد: 
»دیابــت در صــورت درمان نشــدن، باعــث بیماری هــای قلبــی، 
بیماری هــای کلیــوی، ســکته، نابینایــی و صدمــه بــه سیســتم 

ــود.« ــا می ش ــوص در پاه ــی، به خص عصب
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه افــراد بایــد دیابــت را جــدی بگیرنــد، 
ــا  ــی ب ــواد غذای ــرف م ــد از مص ــی بای ــاران دیابت ــزود: »بیم اف
ســدیم بــاال، ماننــد غذا هــای شــور، کالبــاس، سوســیس، پنیــر 
ــن،  ــروی و همچنی ــای کنس ــک و غذا ه ــس، پف ــزا، چیپ پیت
ــا اســید های  ــاال ی ــی پرچــرب حــاوی کلســترول ب مــواد غذای
چــرب ترانــس، ماننــد لبنیــات پرچــرب، کــره، خامــه، غذا هــای 
سرخ شــده، گوشــت های قرمــز پرچــرب و روغــن جامــد 

ــد.« خــودداری کنن
بــه گفتــه ایــن متخصــص تغذیــه و رژیم درمانــی مــواد غذایــی 
ــا،  ــل، مرب ــکر، عس ــد و ش ــر قن ــاده، نظی ــای س ــاوی قند ه ح
انــواع شــیرینی، نوشــابه های گازدار، انــواع بســتنی و آب 
ــه دیابــت مضــر  ــرای افــراد مبتــا ب ــز ب میوه هــای تجــاری نی

اســت.
شــادنوش در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه افــراد دیابتــی بایــد 
ــد،  ــی خــود بیشــتر مصــرف کنن ــم غذای ــواد را در رژی کــدام م
اظهــار کــرد: »تمامــی ســبزیجات به خصــوص ســبزیجات 
ــات،  ــا، حبوب ــادل میوه ه ــرف متع ــرگ دار، مص ــگ و ب تیره رن
ــت  ــیرو ماس ــنگک و ش ــان س ــد ن ــبوس دار مانن ــای س نان ه
کم چــرب، روغــن زیتــون و گــردو، ماهــی و غذا هــای دریایــی 

ــود.« ــه می ش ــی توصی ــراد دیابت ــه اف ب

دبیــر ششــمین کنگــره مشــاوره ژنتیــک گفــت: تأخیر در تشــخیص 
ــا  ــودکان را ت ــی ک ــب هوش ــی، ضری ــاک ارث ــاری خطرن ــک بیم ی

ــد.  ــم می کن ــد ک ۵۰درص
دکتــر شــها فرشــیدی، متخصــص کــودکان و فــوق تخصــص 
بیماری هــای متابولیــک کــودکان کــه دبیــر علمــی ششــمین 
ــگیری از  ــش آن در پیش ــک و نق ــاوره ژنتی ــوری مش ــره کش کنگ
ازدواج هــای  شــایع بودن  »به دلیــل  گفــت:  معلولیت هاســت، 
فامیلــی در ایــران، تقریبــًا از هــر ۱۵۰۰ تــا ۲۰۰۰ نــوزاد، یــک نفــر دچار 
بیماری هــای متابولیــک ارثــی اســت کــه به دلیــل تشــخیص ندادن 

به موقــع، در آینــده بــا عــوارض شــدیدی روبه رومی شــوند.«
عقب ماندگــی  مغــزی،  شــدید  »ضایعــات  فرشــیدی گفــت: 
ســنگ های  مشــکات کبــدی،  عضانــی،  فلج هــای  ذهنــی، 
ــیاه و  ــد و آب س ــد آب مرواری ــمی  مانن ــایی های چش ادراری، نارس

بیماری هــای قلبــی از عوارضــی هســتند کــه بــرای کــودکان مبتــا 
ــد.« ــد آم ــد خواه ــکل، پدی ــن مش ــه ای ب

وی تصریــح کــرد: »تأخیــر در تشــخیص و درمــان بســیار خطرنــاک 
ــان در  ــخیص و درم ــر در تش ــاه تأخی ــر م ــه ازای ه ــرا ب ــت؛ زی اس
ــی، ظرفیــت ضریــب هوشــی کــودک،  بیماری هــای متابولیــک ارث
۴/۵ واحــد کاهــش می یابــد. به طوری کــه اگــر در یــک  ســال 
اول تولــد، بیمــاری کــودک شــناخته نشــده و درمــان آغــاز نشــود، 
ظرفیــت ضریــب هوشــی کــودک حــدود ۵۰درصــد کاهــش می یابــد 
ــد  ــه رو خواه ــتری روب ــکات بیش ــا مش ــده ب ــان وی در آین و درم
شــد.« فرشــیدی عنــوان کــرد: »بــا توجــه بــه اینکــه بیماری هــای 
متابولیــک یکــی از بیماری هــای شــایع نیازمنــد مشــاوره ژنتیــک 
ــتر  ــواع آن بیش ــک و ان ــاوره ژنتی ــاره مش ــت درب ــر اس ــت، بهت اس

صحبــت شــود.«

یک متخصص تغذیه مطرح کرد:

 بهترین رژیم برای افراد دیابتی
والدین بخوانند؛

این بیماری ضریب هوشی کودکان را نصف می کند 

متخصص طب سنتی:
با خوردن کربوهیدرات پیچیده الغر شوید

ــده  ــای پیچی ــودن کربوهیدرات ه ــی مفیدب ــاره چرای ــنتی درب ــب س ــص ط متخص
ــای  ــا کربوهیدرات ه ــی ب ــواد غذای ــت: »م ــری هــم می شــوند، گف ــث الغ ــه باع ک
ــان  ــم کت ــات، تخ ــوه ای، حبوب ــج قه ــوا، برن ــر، کین ــوی دوس ــد ج ــده مانن پیچی
ــت و  ــی اس ــاح معدن ــا و ام ــن، ویتامین ه ــر، پروتئی ــیب زمینی دارای فیب و س
ــا کربوهیدرات هــای  ــرای بــدن ســودمند اســت؛ مــواد غذایــی ب مصــرف آن هــا ب
پیچیــده باعــث هضــم آرام غــذا شــده و به دلیــل دارابــودن فیبر، احســاس ســیری 
ــه داشــته و  ــت نگ ــد خــون را ثاب ــن، قن ــرد می دهــد. همچنی ــه ف ــدت ب طوالنی م
افزایــش نمی دهــد و از تجمــع چربــی در شــکم و پهلوهــا جلوگیــری مــی کننــد.«  
رســول حیــدری بــا اشــاره بــه کربوهیدرات هــای ســاده و مضــرات آن هــا، افــزود:  
»کربوهیدرات هــای ســاده شــامل نــان ســفید، برنــج ســفید، نوشــابه، آب نبــات، 
شــکر، شــیرینی های قنــادی و... کــه ایــن دســته از کربوهیدرات هــا به طــور 
ــی هســتند و ســریعا هضــم  ــر، ویتامین هــا و مــواد معدن ــی، عــاری از فیب تقریب
ــرای  ــدن ب ــد و ب ــون می کنن ــادی را وارد خ ــد زی ــذب و قن ــرعت ج ــده، به  س ش
شکســتن قنــد، نیــاز بــه انســولین زیــاد دارد و احســاس مــداوم گرســنگی و نیــاز 
ــوی  ــود. از س ــی می ش ــث چاق ــده و باع ــاد ش ــرد ایج ــدد در ف ــوردن مج ــه خ ب

ــی می شــود.« ــه چرب ــل ب ــدن، تبدی ــی در ب ــد اضاف ــر، قن دیگ
وی تأکیــد کــرد: »مــواد غذایــی ماننــد جــوی دوســر و کینــوا دارای شــاخص قنــد 
ــا  ــروه از غذاه ــن گ ــد. ای ــک می کن ــت کم ــود دیاب ــد بهب ــه رون ــوده و ب ــی ب پایین
بــرای افــرادی کــه عملکــرد انســولین در بدنشــان ضعیــف اســت، بســیار ســودمند 

اســت.«
ــاخص  ــاده، دارای ش ــدرات س ــا کربوهی ــای ب ــرد: »غذاه ــان ک ــدری خاطرنش حی
قنــد باالیــی بــوده و عامــل افزایــش قنــد خــون و بــروز چاقــی شــکم و پهلوهــا 
و دیابــت اســت و به محــض ترشــح انســولین در بــدن، رونــد چربی ســوزی 
متوقــف می شــود و انســولین مقــداری از قنــد را بــرای تولیــد انــرژی بــه عضــات 
ــد اضافــی در کبــد ذخیــره می شــود و زمانــی کــه ظرفیــت کبــد  می فرســتد و قن
ــه اســیدهای چــرب تبدیــل شــده و وارد جریــان خــون  پــر شــد، قنــد اضافــی ب
ــا و  ــکم، پهلوه ــژه در ش ــدن، به وی ــی در ب ــلول های چرب ــورت س ــود و به ص می ش
ــر سوخت وســاز  ــن ام ــد. ای ــع می کن ــد تجم ــه و کب ــب، کلی ــد قل ــی مانن اندام های
ــارخون  ــش فش ــدن و بافزای ــی ب ــدن ایمن ــی، کم ش ــث چاق ــش داده و باع را کاه

می شــود.«
ــا برخــی  ــا هســتند؛ ام ــی م ــم غذای ــی رژی ــی از اجــزای اصل ــا یک کربوهیدرات ه
ــایر  ــت و س ــی، دیاب ــی چاق ــل اصل ــا را عام ــی، کربوهیدرات ه ــای غذای از رژیم ه

ــمارند. ــتی می ش ــکات بهداش مش

لیــا رازقیــان جهرمــی، متخصــص اعصــاب و روان،                   
ــیفته  ــخصیت خودش ــال ش ــه اخت ــان اینک ــا بی ب
ــا ۶ درصــد در جامعــه دارد،  ــک ت ــن ی شــیوعی بی
گفــت: »شــیوع آن در مــردان بیــش از زنــان اســت 
و افــراد دچــار اختــال شــخصیت خودشــیفته 
مــدام نیــاز بــه تحســین از جانــب دیگــران دارنــد.«
وی افــزود: »ایــن افــراد دارای صفاتــی ماننــد 
مهــم  فــردی  را  خــود  و  بــوده  خودبزرگبینــی 
ــی  ــران و همدل ــه درک دیگ ــادر ب ــد و ق می پندارن

ــتند.« ــا نیس ــا آن ه ب
رازقیــان جهرمــی ادامــه داد: »ایــن اختــال از 
بیشــتِر  و  می شــود  شــروع  نوجوانــی  اوایــل 
ــا  ــوش و زیب ــا اســتعداد، باه ــراد خودشــیفته ب اف
هســتند و ایــن خصوصیــات ســبب می شــود کــه 

احســاس خاص بــودن داشــته باشــند.«
ــه  ــان اینک ــا بی ــن متخصــص اعصــاب و روان ب ای
ــد  ــران بای ــه دیگ ــد ک ــیفته معتقدن ــراد خودش اف
ــد، تصریــح  ــا آن هــا برخــورد کنن به طــرز خاصــی ب
کــرد: »ایــن افــراد تــوان تحمــل انتقــاد را ندارنــد 
ــت  ــأن و منزل ــظ ش ــا حف ــرای آن ه ــه ب و ازآنجاک
ــود  ــه خ ــوال ب ــت، معم ــی اس ــر مهم ــی ام اجتماع
اجــازه نمی دهنــد به شــکل مســتقیم، درصــدد 
ــه ســر  ــا پنب ــروف، ب ــول مع ــد و به ق ــام برآین انتق
ــوده  ــد و بیشــتر اهــل توطئــه و زیــر آبــی ب می برن
و خون ســردانه دشــمن خــود را از ســر راه حــذف 

می کننــد.«
ــایرین  ــش از س ــراد بی ــن اف ــرد: »ای ــان ک وی بی
ــتند  ــروت هس ــهرت و ث ــت آوردن ش ــی به دس در پ

ــران را  ــداف، دیگ ــن اه ــه ای ــتیابی ب ــرای دس و ب
می کننــد.« اســتثمار 

واقــع  »در  کــرد:  تأکیــد  روان پزشــک  ایــن 
ــر احســاس حقــارت  خودشــیفتگی دفاعــی در براب
و فرودســتی اســت؛ چــرا کــه ایــن افــراد بــر 
ــه نمایــش  خــاف ظاهــر پرغــروری کــه از خــود ب

دارنــد.« کمــی  اعتمادبه نفــس  می گذارنــد، 
بــه گفتــه رازقیــان جهرمــی، افــراد خودشــیفته 
ــه  ــیب ب ــال آس ــد احتم ــاس کنن ــه احس درصورتیک
بــه  دارد،  وجــود  شکننده شــان  اعتماد به نفــس 
افــرادی خطرنــاک تبدیــل می شــوند و بیشــتِر 
آن هــا دربــاره دســتاورد های خــود اغــراق می کننــد 
ــت  ــه موفقی ــدون آنک ــد ب ــار دارن ــران انتظ و از دیگ
چشــمگیری به دســت آورده باشــند، برتــری آن هــا 

ــد.« را بپذیرن
وی خاطرنشــان کــرد: »خودشــیفته ها در بیشــتِر 

مواقــع، خیال پردازی هایــی در زمینــه موفقیــت 
بیش ازحــد دارنــد و اغلــب، بــه دیگــران حســادت 
می ورزنــد؛ امــا معتقدنــد دیگــران بــه آن هــا 

حســادت می کننــد.«
وی در بیــان خصوصیــات رفتــاری ایــن افــراد 
چنیــن  بــا  اولیــه  برخــورد  »در  کــرد:  اظهــار 
ــس و  ــس اعتمادبه نف ــت ح ــن اس ــرادی ممک اف
خوش صحبتــی آن هــا جالــب و ســرگرم کننده 
بــه نظــر برســد. معمــوال در پــی فرصــت هســتند 
کــه خــود را بــه نمایــش بگذارنــد؛ امــا زمانــی کــه 
شــنونده از خــود صحبــت کنــد، فــرد خودشــیفته 

صحبــت را بــه  ســمت خــود می کشــاند.«
رازقیــان جهرمــی بــا اشــاره بــه اینکــه افــراد 
خودشــیفته دوســتان زیــادی ندارنــد، ابــراز کــرد: 
»آن هــا بــه جــای داشــتن دوســت بیشــتر، 
نیازمنــد فــردی هســتند کــه مریــد آن هــا بــوده و 

تأییــد کنــد.« را  آن هــا  بی چون و چــرا 
ــل  ــان عل ــاب و روان در بی ــص اعص ــن متخص ای
افــراد گفــت:  در  خودشــیفتگی  به وجودآمــدن 
ــاوه  ــه ع ــی دارد ک ــل مختلف ــال عل ــن اخت »ای
بــر مســائل ژنتیکــی، نحــوه تربیــت والدیــن 
در ایجــاد یــا تشــدید آن مؤثــر اســت؛ زیــرا 
والدیــن ممکــن اســت احســاس غیرواقع بینانــه، 
خودبزرگ بینــی، زیبــا و باهوش بــودن را مــدام بــه 
ــرده و باعــث شــکل گیری  ــل ک ــد خــود منتق فرزن

ــوند.« ــال در او ش ــن اخت ای
وی افــزود: »چنیــن افــرادی معمــوال در دوران 
اولیــه خــود  بــا مراقبــان  رابطــه  در  کودکــی، 
ســرخوردگی  دچــار  مــادر،  و  پــدر  به ویــژه 
شــده  اند و بــه نیاز هــای اولیــه آن هــا ماننــد 
ــت داده  ــواب مثب ــق، ج ــد و تصدی ــه تأیی ــاز ب نی

نشــده اســت.

#طب_سنتی

سالمت6

مردان بیشتر از زنان خودشیفته هستند 

دانستنی
دانستنی های علمی پزشکی؛

با مصرف شیر، از سکته مغزی 
جلوگیری کنید

حــوزه کلینیــک در نظــر دارد تازه تریــن دانســتنی های 
ــد. ــرار ده ــان ق ــار مخاطب پزشــکی را در اختی

 با ورزش کردن، افسردگی را از خود دور کنید
ــه ای اســت کــه بیشــتر افــراد  ــاده روی، آخریــن توصی پی
ــا  ــد؛ ام ــنیدنش را دارن ــار ش ــردگی، انتظ ــه افس ــا ب مبت
بــرای افــرادی کــه از تغییــر روحیــه مقطعــی طــی فصــل 
مؤثــری  راه  ورزش کــردن،  می برنــد،  رنــج  زمســتان 
ــرای رفــع دل تنگــی اســت. انجــام ورزش هایــی ماننــد  ب
ایروبیــک به مــدت ۲۵ دقیقــه در روز، بــه تقویــت روحیــه 

ــد. ــری می کن ــردگی جلوگی ــرده و از افس ــک ک کم
 با آجیل وزن کم کنید

افــرادی کــه مغــز آجیــل مصــرف می کننــد، نه تنهــا 
ــه از شــانس ۵درصــدی  ــد، بلک ــری دارن ــه وزن کمت اضاف

ــد. ــه وزن برخوردارن ــی و اضاف ــک چاق ــش ریس کاه
 با این گیاه از آلزایمر جلوگیری کنید

بیماری هــای  از  جلوگیــری  بــرای  به خصــوص  نعنــا 
ــت  ــد اس ــر مفی ــر آلزایم ــاب، نظی ــی از الته ــی ناش عصب
ــات  ــود. ترکیب ــز می ش ــه و تمرک ــود حافظ ــب بهب و موج
موجــود در آن، خــواص آنتی اکســیدانی و ضدســرطان 

ــز دارد. نی
 با مصرف شیر از سکته مغزی جلوگیری کنید

مغــزی،  ســکته  خطــر  لبنیــات،  و  شــیر  مصــرف 
بیماری هــای قلبی عروقــی، دیابــت و ســرطان روده را 
ــه  ــی کــه روزان کاهــش می دهــد و به طــور اســتثنا، مردان
ــر  ــرم پنی ــش از ۱۰۰ گ ــا بی ــیر ی ــر ش ــش از ۱/۵ لیت بی
ــه  ــا ب ــر ابت ــران در خط ــش از دیگ ــد، بی مصــرف می کنن

ــود. ــد ب ــتات خواهن ــرطان پروس س
 افزایش وزن به شبکیه چشمتان آسیب 

می زند
کاهــش وزن می توانــد آســیب بــه شــبکیه چشــم را 
کاهــش دهــد. همچنیــن، توصیــه می شــود مــادران 
بــاردار پــس از اتمــام بــارداری، بــا گرفتــن رژیــم غذایــی 
را  مناســب، ورزش، تحــرک و شــیردهی، وزن خــود 
ــه  ــکان آســیب ب ــت ام ــن حال ــرا در ای ــد؛ زی ــم کنن تنظی

ــود دارد. ــی وج بینای
 خواص چای سبز

طبــق تحقیقــات به دســت آمده، افــرادی کــه روزانــه ســه 
فنجــان یــا بیشــتر چــای مصــرف می کننــد، نســبت بــه 
افــرادی کــه کمتــر از یــک فنجــان چــای ســیاه یا ســبز در 
روز می نوشــند،  ۲۱درصــد کمتــر در خطــر ابتــا بــه ســکته 

مغــزی قــرار دارنــد.

مصرف خودسرانه قرص را 
جدی بگیرید

ــا،  ــی آنتی بیوتیک ه ــکن ها و حت ــرانه مس ــرف خودس مص
ــی  ــی داروهای ــد. گاه ــدید می کن ــه را تش ــیب های کلی آس
ــای فشــار  ــا داروه ــروق می شــوند ی ــی ع ــث تنگ ــه باع ک
ــه  ــت کلی ــه باف ــانی ب ــش خون رس ــث کاه ــه باع ــون ک خ

ــد.  ــاد می کنن ــکن را زی ــوارض مس ــوند، ع می ش

تغذیه

این گیاه التیام دهنده  دردهاست!
دکتــر ســیدمهدی میرغضنفــری گفــت: »گل 
ــا  ــت؛ ام ــرم اس ــع آن گ ــگ و طب ــه زردرن بابون
ــد.« ــرات اساســی در مــزاج ایجــاد نمی کن تغیی

او بــا اشــاره بــه اینکــه روغــن بابونــه نرم کننــده 
تاندون هــا و مفاصــل ســفت و دردنــاک اســت، 
گفــت: »ایــن روغــن بــا بهبــود درد و رفــع 
خســتگی مزمــن و اسپاســم، بــرای هــر جایــی 
از بــدن مثــل بافــت پوســتی، زیرپوســتی و 
ــده  ــکی ش ــفتی و خش ــار س ــه دچ ــکلتی ک اس
ــش  ــزان مصرف ــه می ــت؛ البت ــد اس ــد، مفی باش
ــتی  ــه سس ــر ب ــه منج ــد ک ــدی باش ــد در ح بای

ــود.« نش
بــه گفتــه وی، دمنــوش بابونــه کــه بهتــر اســت 
ــا  ــود ی ــیرین ش ــات، ش ــا نب ــل ی ــی عس ــا کم ب
بــرای ســرماخوردگی،  آن  بخــور  از  اســتفاده 
خلــط و ســینوزیت مفیــد اســت و بــرای گــوارش 
مبتایــان بــه ســردی معــده بــا عایمــی چــون 
اسپاســم، درد معــده و نفــخ، توصیــه می شــود.

ایــن متخصــص فیزیولــوژی بــا اشــاره بــه 
ــاب و  ــت اعص ــرای تقوی ــه ب ــر بابون ــد دیگ فوای
ــر و  ــاه س ــن گی ــرد: »ای ــار ک ــنگی اظه ــع تش رف
ــی  ــد و برخ ــاک می کن ــد پ ــواد زائ ــز را از م مغ
از انــواع ســردرد را کــه ناشــی از تجمــع بلغــم و 
ــود  ــا ســردی ســر اســت، بهب ــت در ســر ی رطوب
می دهــد. همچنیــن می تــوان کمــی روغــن 
بابونــه را در بینــی چکانــد و روی پیشــانی و 
گونــه نیــز قــدری از آن را مالیــد تــا ســردردهای 
ســرد ناشــی از ســردی، بــاد ســرد و ســینوزیت 

ــود.« ــع ش رف
وی ضمــن اشــاره بــه اینکــه بــرای رفــع زخم هــا 
دم کــرده  بــا  می تــوان  دهــان،  آفت هــای  و 
»بابونــه  گفــت:  کــرد،  دهان شــویه  بابونــه 
خاصیــت ضدالتهابــی دارد و بهبوددهنــده زخــم 
می تواننــد  افــراد  و  اســت  میکروب کــش  و 
مقــداری بابونــه را دم کــرده یــا مختصــری 
بجوشــانند و بــا آن دهان شــویه کــرده یــا بــرای 
شست وشــوی زخــم از آن اســتفاده کننــد.«

بابونــه  افــزود: »چــون  دکتــر میرغضنفــری 
ــون  ــا زیت ــادام ی ــن ب ــا روغ ــر ب ــوص اگ به خص
ــم  ــود زخ ــب بهب ــد موج ــد، می توان ــراه باش هم
ــد  شــود، کســانی کــه بواســیر  و شــقاق مقع
دارنــد مــی تواننــد در دم کــرده آن بنشــینند. 
خانم هایــی کــه دچــار  ترشــحات زیــاد واژینــال 
ترشــحات  ایــن  درصورتی کــه  نیــز  هســتند 
ــع  ــرای رف ــد ب ــری باشــد، می توانن ســفید و پنی

آن، داخــل دم کــرده بابونــه بنشــینند.«
وی اضافــه کــرد: »عــرق بابونــه بــرای دفــع 
ــاد  ــود، ادرار را زی ــتفاده می ش ــه اس ــنگ کلی س
می کنــد و کســانی کــه ســنگ کلیــه دارنــد، 
ــه  ــد ک ــتفاده کنن ــه اس ــرق بابون ــد از ع می توانن
ــاز  ــاری ادراری را ب ــرم و مج ــنگ را ن ــت س باف
کــرده و ســنگ را بــه ســهولت دفــع می کنــد.« 

زیبایی

راه هایی شگفت انگیز برای کاهش 
چین و چروک صورت

ــه،  ــاعته و بی وقف ــش ۸س ــواب آرامش بخ ــک خ ی
ــدن ماســت. بی خوابی هــای  ــی ب ــه ســامت کل الزم
ــر  ــه خط ــراد را ب ــامت اف ــت س ــن اس ــن ممک مزم
ــه افســردگی را افزایــش  ــا ب ــدازد و شــانس ابت بین
ــد. افســردگی های شــدید خــود عامــل مهمــی  دهن
ــیله  ــورت به وس ــای ص ــن و چروک ه ــاد چی در ایج
حــرکات غیــرارادی عضــات پیشــانی و اطــراف 

دهــان اســت. 
 زیاد ماهی بخورید 

ازآنجاکــه خــود پوســت، بــه طــور کلــی، از پروتئیــن 
تشــکیل شــده اســت، بســیار مهــم اســت کــه بــرای 
حفــظ زیبایــی آن از رژیم هــای غذایــی ســالمی 
ــامت آن را  ــرای س ــواد الزم ب ــه م ــم ک ــروی کنی پی
تأمیــن می کننــد. ماهــی، منبــع مناســبی بــرای 
تأمیــن پروتئیــن الزم پوســت همــراه بــا دیگــر مــواد 

ــد  مغــذی اســت. اخــم نکنی
اســتفاده مــداوم از یــک عضلــه در صــورت می توانــد 
موجــب پیداشــدن چیــن و چروک هــای عمیقــی در 

آن ناحیــه شــود. 
 بیش از اندازه صورتتان را نشویید 

عملکــرد یــک صابــون معمولــی بدیــن گونــه اســت 
ــورت ،  ــای روی ص ــردن آلودگی ه ــرای پاک ک ــه ب ک
ابتــدا بایــد چربی هــای آن را از بیــن ببــرد و بــه 
ــی  ــه طــور طبیعــی چرب ــا ب ــل اینکــه پوســت م دلی
تولیــد می کنــد، بســیار مهــم اســت کــه چربــی 

ــود.  ــد ش ــازی و تجدی ــی آن بازس طبیع
بــا گذشــت ســن، بعضــی از اشــخاص، به خصــوص 
افــراد میان ســال یــا مســن تر، در تأمیــن ایــن 
می شــوند.  مشــکل  دچــار  طبیعــی  چربی هــای 
ــل  ــن معض ــران ای ــرای جب ــت ب ــن، الزم اس بنابرای
ــک  ــورت، ی ــت ص ــب پوس ــان مناس ــک آب رس از ی
بــا  همــراه  صابونــی  یــا  خــوب  مرطوب کننــده 

اســتفاده کنیــد.  مرطوب کننــده مخصــوص، 
 ویتامین C را فراموش نکنید 

ویتامیــن C بــرای تولیــد کاژن هــای طبیعی پوســت 
الزم اســت. بنابرایــن، اســتفاده از یــک رژیــم غدایــی 
ــواع ویتامین هــا  ــواد مغــذی و ان مناســب حــاوی م
ــاب  ــا، اجتن ــه این ه ــر هم ــاوه ب ضــروری اســت. ع
از نــور خورشــید یــا ســایر نورهــای غیرطبیعــی هــم 
ــاندن  ــل رس ــه حداق ــا ب ــری ی ــه جلوگی ــد ب می توان
میــزان ایــن چیــن و چروک هــا کمــک بزرگــی کنــد. 

 سویا بخورید 
شــواهد حاکــی از آن اســت کــه ســویا یــا عصــاره آن 
می توانــد باعــث جلوگیــری از پیــری و عوامــل موثــر 
ــم  ــوط مزاح ــاد خط ــان از ایج ــود و هم زم در آن ش

روی صورتتــان جلوگیــری کنــد. 
 چای، قهوه  و شکالت بخورید 

ــوه   ــل چــای، قه مصــرف برخــی از نوشــیدنی ها مث
ــا شــکات،  ــا ســایر نوشــیدنی های گــرم همــراه ب ی
آنتی اکســیدان های  از  بســیاری  تأمیــن  باعــث 

ــود.  ــدن می ش ــروری ب ض

خانواده
اصول اساسی در تربیت فرزند

 اصل سى و هفت: تشویق و تنبیه)4(
چیــزى كــه مطــرح و توجه کردنــی اســت، اســتفاده 
اولیه و زیاد از تحســین و ســپاس اســت و اســتفاده 

کمتــر از انــذار و تنبیــه به صــورت اعــم.
ــكاب  انســان در تمــام دوران زندگــى، در معــرض ارت
ــاه، خطــا و اشــتباه اســت و  ــدى، گن فســاد، شــر، ب
ــى  ــتوده اخاق ــاى ناس ــر رفتاره ــم، خط ــور دائ به ط
او را تهدیــد مى كنــد و هیــچ انســانى نمى توانــد 
خــود را از صفــات و افعــال ناپســند و ناســتوده تبرئــه 

نمایــد:
ــوِء«  ــارٌة بالسُّ ــَس الّم ــى إنَّ النَّف ُى نفس ــرِّ ــا أُب »م

)یوســف، ۵3(
پیامبــر خــدا)ص( مى فرماینــد: »مــن خــود را تبرئــه 
نمى كنــم؛ زیــرا دل آدمــى، انســان را ســخت بــه كار 

بــد وامــی دارد و بــه آن فرمــان مى دهــد.«
ــتعداد دارد  ــان اس ــه انس ــت ك ــن اس ــح و روش واض
خلیفــه الهــى شــود و اســتعداد پست ترشــدن از 
مقــام حیوانــى را نیــز داراســت كــه ایــن دو بســتگى 
بــه تربیــت او دارد: اگــر پــدر و مــادر در صــدد تقویــت 
ُبعــد انســان و ملكوتــى فرزنــد باشــند، او بــه رشــد 
ــود  ــال خ ــه ح ــر او را ب ــد و اگ ــت مى یاب ــى دس اله
ــر  ــی غی ــا خــداى ناكــرده او را در جهت ــد  ی رهــا كنن
ــد  ــل« خواه ــم أض ــل ه ــام ب ــد، »كاالنع از آن ببرن
ــا  ــته خط ــا ناخواس ــته ی ــا خواس ــدان م ــد. فرزن ش
ــا  ــتباه آن ه ــا و اش ــراى خط ــه ب ــد ك ــتباه دارن و اش
بایــد تدابیــرى اندیشــیده شــود. شــكى نیســت كــه 
تنبیــه آخریــن ابــزار تربیــت اســت، نــه اولیــن ابــزار. 
ــه اول،  ــد در مرحل ــد، بای ــا مى كن ــه خط ــى ك كودك
ــا  ــد: »لطــف حــق ب ــن ببین ــدارا را از والدی ــق و م رف
تــو مــدارا كند/چــون كــه از حــق بگــذرد، رســوا كنــد« 
ــرى  ــودك اســت و به كارگی ــه باعــث رســوایى ك تنبی
ــه  ــرد ك ــورت گی ــى ص ــد زمان ــوایى بای ــیله رس وس
خطــا و اشــتباه از حــد گذشــته باشــد. قــرآن بــه مــا 
ــى  ــا خوب ــدى را ب ــاض و ب ــو، اغم ــه عف ــوزد ك مى آم
پاســخ دهیــم. مى گوینــد روى شمشــیر پیامبر)ص( 
كــه از ابزارهــاى قــوى محســوب مى گــردد، نوشــته 
شــده بــود: »أحســن إلــى مــن اســاء الیــك«؛ 
یعنــی: نیكــى كــن بــه كســى كــه بــا تــو بــدى كــرد.

یــا خداونــد بــه پیامبــر)ص( مى فرمایــد: »لــو ُكْنــَت 
ــوا ِمــَن حولــك.«  یعنــی:  َفظــا غلیــظ القلــَب النفضُّ

ــردم از  ــودى، م ــخت دل مى ب ــت خوى س ــر درش اگ
پیرامــون تــو پراكنــده مى شــدند.  )آل عمــران، ۱۵۴(

تنــدى، تنبیــه، خشــونت و ســخت گیرى اگــر در 
جــاى خــودش اســتفاده نشــود و حالــت دائمــى بــه 
خــود بگیــرد و اولیــن حربــه تربیتــى باشــد، فرزنــد را 
ــدن او  ــد و دورش ــى دور مى كن ــادر و مرب ــدر و م از پ

ــه دنبــال خواهــد داشــت خطــر بزرگــى را ب
کتاب اصول تربیت، انتشارات همای رحمت  از 
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بــدن  بافت هــای  در  زیــادی  آب  میــزان 
ــاس  ــاد احتب ــث ایج ــارداری باع در دوران ب
ــیاری  ــرای بس ــاق ب ــن اتف ــود. ای آن می ش
ــث  ــوال باع ــد و معم ــاردار می افت ــان ب از زن
دســت ها  و  صــورت  پاهــا،  متورم شــدن 

می شــود. 
به علــت  افزایــش فشــارخون  همچنیــن 
ــارداری کــه ممکــن اســت هیــچ عامتــی  ب
ــا برخــی عائــم دیگــر  ــا ب نداشــته باشــد ی
ــردرد و  ــوع، س ــت ته ــاس حال ــل احس مث
اختــال دیــد همــراه آن باشــد، از دیگــر 

ــت. ــن دوران اس ــوارض ای ع
در خصــوص دردهــای شــایع دوران بــارداری، 
نــدا  دکتــر  بــا  داشــتیم  گفت وگویــی 
مقتــدری اصفهانــی، متخصــص زنــان و 
زایمــان کــه مشــروح آن در ادامــه، از نظرتــان 

ــذرد: ــی گ م
 شایع ترین درد دوران بارداری 

چیست و در چه زمانی بیشتر اتفاق 
می افتد؟

ــردرد  ــارداری، س ــایع ترین درد در دوران ب ش
اســت. ایــن عارضــه انــواع مختلفــی دارد کــه 
ســردرِد نــوع تنشــی کــه ناشــی از انقبــاض 
اســت،  و ســفت شــدن عضــات ســر 

ــت.  ــوع اس ــایع ترین ن ش
ایــن نــوع ســردرد در ناحیــه پــس گــردن و 
پشــت ســر رخ مــی دهــد و در 3 ماهــه اول 
بــارداری بیشــتر شــایع اســت کــه با ماســاژ، 
ــخ و  ــه آب ی ــتفاده از کیس ــتراحت و اس اس
ــوان ایــن درد را تســکین داد. ــا گــرم می ت ی

 علت ابتال به هموروئید در 
دوران بارداری چیست و در صورت 

شدت یافتن این عارضه چه باید کرد؟
در دوران بــارداری، احتمــال بــروز هموروئیــد 
زیــاد اســت کــه ایــن مشــکل معمــوال همراه 
بــا یبوســت ایجــاد می شــود. یبوســت یکــی 
در  و شــکایات  از شــایع ترین مشــکات 

ــارداری اســت.  دوران ب
بــرای  را  ایــن مشــکل  زنــان  از  برخــی 
اولین بــار در دوران بــارداری خــود تجربــه 
مــی کننــد و گاهــی اوقــات در هنــگام اجابت 
مــزاج، ممکــن اســت کــه خون ریــزی مقعــد 

نیــز داشــته باشــند.
ــر  ــری از یبوســت، خط ــا جلوگی ــن، ب بنابرای
ابتــا بــه هموروئیــد را کاهــش دهیــد. بــرای 
ایــن منظــور، توصیــه می شــود زنــان بــاردار 
ــر  ــند، فیب ــات بنوش ــی مایع ــزان کاف به می
بیشــتری مصــرف کننــد و بــا مشــورت 

پزشــک خــود از ملیــن اســتفاده کننــد. 
ــد شــدت  ــن، درصورتی کــه هموروئی همچنی
پیــدا کنــد، اســتفاده از پدهــای بهداشــتی و 
ــده اســت و  کرم هــای ضدالتهــاب کمک کنن
ــا  ــارداری، کام ــا در دوران ب اســتفاده از آن ه

ایمــن اســت.
 رفالکس معده در زمان بارداری  

چه زمانی بیشتر رخ می دهد و راهکار 
برطرف کردن آن چیست؟

احســاس ســوزش در قفســه ســینه بعــد از 
صــرف غــذا، بازگشــت اســید بــه مــری یــا 
همــان ســوزش اســت کــه معمــوال بــه دلیل 
تغییــرات هورمونــی و فیزیکــی در دوران 

بــارداری رخ می دهــد. 
ــارداری  ــر دوران ب ــده در اواخ ــس مع رفاک
ــگام رخ  ــب  هن ــب، ش ــت و اغل ــایع اس ش

می دهــد. 
امــا می تــوان بــا محدود کــردن دریافــت 
مــواد غذایــی قبــل از خــواب، کم کــردن 
مقــدار غــذا در هــر وعــده و تقســیم وعده هــا 
بــه مقــدار بیشــتر در طــول شــبانه روز، 
ــای  ــل وعده ه ــات در فواص ــیدن مایع نوش
ــه  ــن عارض ــذا، ای ــن غ ــه در حی ــی و ن غذای

ــرد. ــرف ک را برط

 گرفتگی عضالت دوران بارداری 
معموال در چه قسمت هایی رخ می دهد 

و چگونه می  توان آن را برطرف کرد؟
ــارداری در ران،  ــی در دوران ب ــی عضان گرفتگ
ایــن  پاهــا احســاس می شــود.  و  ســاق 
درد در 3 ماهــه ســوم جــزو شــایع ترین 
اســت.  بــاردار  زنــان  شــکایت های 
بیشــتر متخصصــان معتقــد هســتند کــه 
گرفتگی هــای عضانــی عمومــا بــه دلیــل 
رخ می دهــد؛  منیزیــم  و  کمبــود کلســیم 
زیــرا در هفتــه بیســتم بــارداری، جنیــن نیــاز 
بیشــتری بــه ایــن مــواد مغــذی دارد و از بــدن 

می کنــد. تغذیــه 
ــان  ــر زن ــه اگ ــت ک ــن اس ــکار ای ــن راه بهتری
بــاردار احســاس درد در عضــات داشــتند، بــا 
پزشــک خــود مشــورت کننــد تــا او در صــورت 
لــزوم، مکمل هــای منزیــم و کلســیم را تجویز 

کنــد. 
ســبزی های بــرگ ســبز، کنجــد و بــادام هــم 
ــک  ــن درد کم ــردن ای ــه برطرف ک ــد ب می توان
ــود از  ــه می ش ــاردار توصی ــان ب ــه زن ــد. ب کن
نشســتن یــا ایســتادن های طوالنی مــدت 

ــد. خــودداری کنن
 کمردرد دوران بارداری در چه زمانی 

اتفاق می افتد و توصیه شما برای 
کاهش درد چیست؟

بــدن خانم هــای بــاردار در اواخــر 3 ماهــه 
دوم بــارداری هورمونــی بــه نــام ریاکســین را 
تولیــد می کنــد کــه تمــام مفاصــل و رباط هــا 
را بــرای به دنیــا آوردن کــودک، کمــی شــل 
مــی کنــد و باعــث کمــردرد می شــود کــه 
ــی در  ــگام جابه جای ــان به هن ــرای برخــی زن ب

ــاک باشــد. ــن اســت دردن خــواب، ممک
ــدن  ــر و کم ش ــه کم ــت ناحی ــه تقوی ــاژ ب ماس
ــان  ــن، زن ــد. همچنی ــک می کن ــر کم درد کم
بــاردار می تواننــد از یــک متخصــص در زمینــه 
انجــام نرمش هــای مناســب کمــک بگیرنــد. 
ــت  ــتن، از وضعی ــگام نشس ــد هن ــا بای آن ه
ــند و از  ــن باش ــود مطمئ ــتن خ درست نشس
پوشــیدن کفش هــای پاشــنه بلند اجتنــاب 

ــد. کنن
همچنیــن، تشــک بســیار نــرم باعــث تشــدید 
توصیــه  نهایــت،  در  و  می شــود  کمــردرد 
ــام  ــردن اجس ــاردار از بلندک ــان ب ــود زن می ش

ــد. ــودداری کنن ــنگین خ س

 دلیل سرگیجه در دوران بارداری 
چیست؟

بعــد از حمام کــردن طوالنی مــدت بــا آب 
گــرم یــا یکدفعــه از جــا بلنــد شــدن در دوران 
بــارداری، ممکــن اســت باعــث ســرگیجه 
شــود. دلیــل این اتفــاق، نرســیدن خــون الزم 

بــه مغــز اســت. 
در واقــع، در دوران بــارداری، یــک عضــو مهم از 
بــدن بانــوان، یعنــی رحــم، بــه خون بیشــتری 
نیــاز دارد. بــرای جلوگیــری از وقــوع ایــن 
ــرای  ــاردار ب ــان ب ــه زن ــت ک ــی اس ــاق کاف اتف
ــه  ــن ب ــتند، از رفت ــی نایس ــان طوالن مدت زم
ــودداری  ــز خ ــرم نی ــیار گ ــای بس ــط ه محی
بلنــد  از جــای خــود  کــرده و یک مرتبــه 

ــوند. نش
 روش مقابله با سندرم تونل مچ 

دست در دوران بارداری چیست؟
بهتریــن روش مقابلــه بــا ســندرم تونــل مــچ 
دســت در دوران بــارداری، جلوگیــری از بــروز 

آن اســت. 

ــه می شــود  ــاردار توصی ــان ب ــه زن ــن، ب بنابرای
کــه مــچ دســت خــود را همــواره در وضعیــت 
صحیحــی قــرار دهنــد و از خم کردن هــای 
ــد.  ــاب کنن ــن مفصــل اجتن ــدت ای طوالنی م
بــرای مثــال، هنــگام اســتفاده از صفحــه کلید 
رایانــه، ســاعد و مــچ بایــد هم راســتا و در 

یــک ســطح باشــد.
همچنیــن، در فعالیت هــای روزمــره بایــد 
ــان  ــه مــچ داده شــود. زن اســتراحت کافــی ب
بــاردار بایــد توجــه داشــته باشــند کــه در 
ــی،  ــل بی حس ــی از قبی ــروز عایم ــورت ب ص
گزگــز یــا درد در انگشــتان دســت، بــا مراجعــه 
ایــن  به موقــع بــه پزشــک، از پیشــرفت 

ــد. ــری کنن ــه جلوگی عارض

،،
در دوران بــارداری، برخــی بیماری های شــایع 
خــود را نشــان می دهــد کــه در واقع، بیماری 
نیســت و از عــوارض جانبــی ایــن دوران 

محســوب مــی شــود.

متخصص زنان و زایمان مطرح کرد:

سردرد؛ شایع ترین درد دوران بارداری
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 ۵۵ امامزاده استان یزد میزبان طرح 

سوگواره »بصیرت عاشورایی«
مدیــرکل اوقــاف و امــور خیریــه اســتان یــزد از 
اجــرای  طــرح ســوگواره »بصیــرت عاشــورایی« در ۵۵ 

ــر داد .  ــزد خب ــزاده ی امام
امــور  مدیــرکل  زارع زاده،  حجت االســام حســین 
ــه اینکــه  ــا اشــاره ب ــزد، ب ــه و اوقــاف اســتان ی خیری
نیمــی از  موقوفــات یــزد مرتبــط بــا امــام حســین)ع( 
کــرد:  اظهــار  اســت،  حضــرت  آن  عــزاداری  و 
ــزد،  ــتان ی ــه در اس ــزار رقب ــدود ۱۶ه ــن ح »همچنی
 به نوعــی بــا حضــرت سیدالشــهدا)ع( مرتبــط اســت 
ــکیل  ــتان را تش ــات اس ــات موقوف ــد نی ــه ۴۵درص ک

می دهنــد . «
ــا  ــزد ب ــتان ی ــه اس ــور خیری ــاف و ام ــرکل اوق مدی
ــرای  ــزد، ب ــی در ی ــای قدیم ــف خانه ه ــه وق اشــاره ب
برگــزاری مراســم  امــام حســین)ع(،  گفــت: »یکــی 
از مهم تریــن برنامه هــای اوقــاف در مــاه محــرم، 
ویژه برنامــه بصیــرت عاشــورایی اســت کــه هم زمــان 
ــزادگان  ــرم و در امام ــاه مح ــور در  م ــر کش در سراس

ــت .»  ــرا اس ــال اج ــم در ح واجب التعظی
ایــن ویژه برنامــه  اهــداف  بــا  ارتبــاط  زارع زاده در 
گفــت: »بصیرت افزایــی بــا تکیــه بــر ســیره حضــرت 
از  قیــام  کــه  درس هایــی  و  حســین)ع(  امــام 
می تــوان گرفــت،  حســین)ع(  امــام  عاشــورای 
تقویــت باورهــای دینــی مــردم، استکبارســتیزی 
و ترویــج روحیــه مبــارزه بــا ظلــم، از  مهم تریــن 
اهــداف ایــن طــرح اســت.«  وی عنــوان کــرد: »یکــی 
دیگــر از اهــداف ایــن برنامــه اجــرای امینانــه نیــات 
واقفیــن خیراندیــش اســت کــه به همــت ادارات 
اوقــاف و طبــق  نیــات ثبت شــده در وقف نامه هــا 
اجرایــی می شــود.«  مدیــرکل اوقــاف و امــور خیریــه 
اســتان یــزد بــا بیــان ایــن مطلــب کــه ایــن طــرح در 
اســتان یــزد، در ۵۵ امامــزاده و بقعــه متبرکــه برگــزار 
ــی از  ــن اعزام ــر از مبلغی ــت:  »۲۵ نف ــود، گف  می ش
حــوزه علمیــه قــم کــه هــر کــدام دارای تخصص هــای 
ویــژه تبلیغــی هســتند، در اســتان  حضــور دارنــد و در 
ــا  ــزادگان برپ ــه در جــوار امام ــی ک خیمه هــای معرفت
شــده، بــه پاســخ گویی بــه مســائل دینــی، اعتقــادی، 

ــد. « ــواده می پردازن ــاوره خان ــی و  مش تربیت
ــغ  ــت را تبلی ــای معرف ــارز خیمه ه ــت ب وی خصوصی
چهره به چهــره روحانیــون بــا مخاطبیــن دانســت 
ــزد و  ــکاری  دانشــگاه ی ــا هم ــن ب ــزود: »همچنی و اف
آموزش و پــرورش، مبلغیــن طــرح بصیــرت عاشــورایی 
در خوابگاه هــای دانشــجویی و مــدارس اســتان نیــز 
حضــور پیــدا  خواهنــد کــرد و بــه تبلیــغ معــارف دینــی 
ــن،  ــام مســئول همچنی ــن مق ــد پرداخــت.  ای خواهن
از برگــزاری برنامــه »شــیرخوارگان حســینی« در 
ــرم،  ــین« در روز دوم مح ــا حس ــک  ی روز اول، »لبی
برنامــه  نوجوانــان عاشــورایی بــا عنــوان »احلــی 
مــن العســل« و »رهــروان زینبــی« در عصــر روز 
ــه  ــزاداری و اقام ــای ع ــرم و برنامه ه ــم مح دوازده
 نمــاز جماعــت ظهــر تاســوعا و عاشــورای حســینی در 

ــر داد.   ــتان خب ــه اس ــاع متبرک ــزادگان و بق امام

گردشگری
استفاده از ظرفیت های 

 صنایع دستی و گردشگری 
عدالت اجتماعی را به دنبال دارد

ســازمان  بیــن  تفاهم نامــه  ســوم  متمــم 
میراث فرهنگــی، صنایع دســتی و گردشــگری و 
صنــدوق کارآفرینــی امیــد امــروز شــنبه ۱مهــر9۶، 
معــاون  مونســان،  علی اصغــر  امضــای  بــه 
رئیس جمهــوری ورئیس ســازمان میراث فرهنگی، 
ــورهللا زاده،  ــر ن ــگری  واصغ ــتی وگردش صنایع دس
امیــد کارآفرینــی  صنــدوق   مدیرعامــل 

رسید.
به گــزارش خبرنــگار میراث آریــا، رئیــس ســازمان 
ــگری در  ــتی و گردش ــی، صنایع دس میراث فرهنگ
ــه  ــا اشــاره ب ــه ب ــن تفاهم نام جلســه امضــای ای
حمایت هــای صنــدوق کارآفرینــی امیــد از حــوزه 
گردشــگری و صنایع دســتی گفــت: »یکــی از 
مباحــث و موضوعــات جــدی در حــوزه اشــتغال، 
ــی  ــت؛ موضوع ــتی اس ــگری و صنایع دس گردش
کــه ریاســت جمهوری هــم بــر آن توجــه و تأکیــد 

دارد.«
»در  اضافــه کــرد:  رئیس جمهــوری  معــاون 
ــا  ــوان ب حــوزه صنایع دســتی و گردشــگری می ت
کمتریــن هزینــه اشــتغال پایــدار و درآمــد ایجــاد 
کــرد، اســتفاده از ظرفیت  هــای ایــن حــوزه، 
عــاوه بــر منافــع اقتصــادی، عدالــت اجتماعــی 

را هــم به دنبــال خواهــد داشــت.«
مونســان تصریــح کــرد: »بایــد بــا معرفــی 
ــور  ــود در کش ــای موج ــیل ها و ظرفیت ه پتانس
و  صنایع دســتی  میراث فرهنگــی،  حــوزه  در 
گردشــگری، توجــه مســئوالن را بــه ایــن بخــش 
ــروز ایجــاد اشــتغال  ــه ام ــم؛ چــرا ک ــب کنی جل
حوزه هــای  از  بیــش  خدمــات،  حــوزه  در 
ــزرگ، دیگــر  ــع ب دیگــر اســت، در بخــش صنای
ــه  ــدارد؛ درحالی ک ــت ن ــانی محوری ــروی انس نی
بــا راه انــدازی یــک هتــل و اقامتــگاه بــرای 
گردشــگران، تعــداد بســیار زیــادی مشــغول بــه 

می شــوند.« کار 
ــن حــوزه  ــی در ای ــازار رقابت ــه ب ــان اینک ــا بی او ب
وجــود نــدارد، گفــت: »هــر کشــوری مزیت هــا و 
جاذبه هــای خــود را دارد و اگــر مــا نتوانســته ایم 
ــم،  ــازار ســهم خــود را به دســت بیاوری ــن ب در ای
به دلیــل وجــود بــازار رقابتــی نبــوده اســت، 
بلکــه معرفی نشــدن ظرفیت هــا و اســتفاده 
از داشــته هایمان دلیــل رشــدنکردن در حــوزه 
گردشــگری بــوده اســت؛ ایــن در حالــی اســت 
ــد و  ــال رش ــازاری در ح ــگری ب ــازار گردش ــه ب ک
توســعه اســت و هــر روز شــاهد ظهــور مقاصــد 

ــا هســتیم. ــد گردشــگری در دنی جدی

و  کتــل  خیمه ســوزی،  خیمه بــرداری، 
ــا  ــهدای کرب ــبیه ش ــتن ش ــی و برداش تعزیه خوان
ــاران  ــدان، انســاب و ی از امــام حســین)ع(، فرزن
باوفایــش از جملــه آیین هــای ســنتی مذهبی 
ــا  ــان ب ــه هم زم ــردی اســت ک ــژه و منحصربه ف وی
ــی در  ــای خاص ــی روزه ــر، ط ــرم و صف ــاه مح م
ــواِن  ــای عاشــورایی به عن ــاد، شــهر آیین ه نوش آب
بزرگ تریــن مراســم عــزاداری آیینــی محــرم 

کشــور اجــرا می شــود. 
بــه گــزارش کیمیــای وطــن بــه نقــل از ایمنــا، آنچه 
امــروز شهرســتان آران و بیــدگل را بــه مــردم ایــران 
و جهــان شناســانده اســت، فقــط کویــر مرنجــاب، 
ــا  ــنبک و ده ه ــه س ــاد ، چال ــی نوش آب ــهر اوی ش
جاذبــه خــدادادی دیگــر آن نیســت، بلکــه ســبک 
ــردم  ــه م ــز در توج ــان نی ــه آن ــزاداری خالصان ع

ســایر نقــاط کشــور و جهــان قــرار گرفتــه اســت.
 سقاخوانی در نوش آباد

آن طــی  کــه  اســت  مراســمی   ســقاخوانی 
۴ گــروه از اســتادان و پیش  ِکســوتان ســقاخوان، 
به صــورت  جوانــان،  و  شــاگردان  بزرگ ترهــا، 
حلقه هــای عــزا مقابل یکدیگر نشســته و اشــعاری 
پرمحتــوا و ســوزناک در توصیــف واقعــه کربــا و 
مــدح شــهدای کربا بــا نواهایــی برگرفتــه از ردیف 
ــینه زنی و  ــدون س ــنتی، ب ــیقی س ــتگاه موس دس
ســنج و دهــل هم نوایــی می کننــد. هم زمــان 

بــا ایــن مراســم، عــاوه بــر ســیاه پوش کردن 
ــر  ــز در ه ــزا نی ــای ع ــا و حســینیه ها بیرق ه تکای
ــرزن حتــی تک تــک  ــان و کــوی و ب کوچــه، خیاب
ــادی نصــب می شــود  ــازل شــهروندان نوش آب من
ــای  ــتن پرچم ه ــیاه پوش کردن وبرافراش ــا س و ب
ســبز و قرمــز و ســیاه در تمــام محــات شــهر، بــه 

ــد. ــرم می رون ــتقبال مح اس
 تعزیه خوانی در نوش آباد

مذهبــی  آیینــی  مراســم  و  برنامه هــا  اوج 
شــهروندان نوش آبــادی در روزهــای عاشــورا، 
و  محــرم  دوازدهــم  و  یازدهــم  دوم، هشــتم، 
ــم،  ــن مراس ــه در ای ــت ک ــینی اس ــن حس اربعی
بــه  اهل بیــت)ع(  و  حســین)ع(  امــام  ورود 
ــارت  ــوه اس ــهادت و نح ــا ش ــا ت ــرزمین کرب س
ــاران  ــن از ی ــام و ۷۲ ت ــن ام ــت)ع(، تدفی اهل بی
باوفایــش در قالــب بزرگ تریــن تعزیــه و مراســم 
آیینــی محــرم کشــور، بــا شــکوه هرچــه تمام تــر 
بــا هنرمنــدی هنرورهــا و تعزیه خوانــان و بــا 
روایتگــری مداحــان، بســیار ســوزناک و تأثیرگذار 
بــرای عزادارانــی کــه از اقصــی نقــاط کشــور 
ــازی  ــد، بازس ــم می آین ــن مراس ــدن ای ــرای دی ب

می شــود. 
ــی  ــنتی مذهب ــی و س ــم آیین ــن مراس بزرگ تری
محــرم کشــور بــه شــیوه تلفیــق بازگویــی مــداح، 
ــا  ــی ب ــرور و تعزیه خوان ــا هن ــی صده بازی گردان

بیشــترین نفــرات، تجهیــزات و ســواران بــر اســب 
و شــتر در مجموعه هــای فرهنگــی خیمــه گاه 
بــرای  نوش آبــاد  شــهر  علقمــۀ  و  حســینی 

عــزاداران، بازآفرینــی و اجــرا می شــود.
 پیشکسوتان تعزیه خوانی در نوش  آباد

هیــآت  خیمه کوبــی  ســنتی  مراســم  ســابقه 
حســینی شــهر نوش آبــاد بــه ۶۵ ســال قبــل 
بازمی گــردد کــه نخســتین نفــرات پیشکســوت و 
ــرزا جوشــنی،  ــی همچــون می اســاتید تعزیه خوان
عبــاس  طاهــر،  یــدهللا  جوشــنی،  اســماعیل 
شــیخی، غامرضــا شــیخی، عبــاس عبــاس زاده، 
ــی در  ــهیدان آقای ــی و ش ــایان، غفران ــاد ش فره
ــی  ــید مصطف ــف و س ــبیه خوان مخال ــش ش نق
یداللهــی در نقــش شــبیه حضــرت علــی اکبر)ع( 

ــد.  ــرا کردن آن را اج
 آیین ورود قافله اهل بیت)ع( به کربال 

در روز دوم
ــا  ــه کرب ــت)ع( ب ــۀ اهل بی ــه قافل مراســم ورود ب
توســط هیــآت ابالفضلــی شــهر نوش آبــاد از 
ــا  ــداح ب ــت م ــوان و روای ــروه تعزیه خ ــق گ طری
ــه  ــرم، در مجموع ــذاب روز دوم مح ــیوه ای ج ش
۵هــزار متــر مربعــی فرهنگــی علقمــه در مقیاســی 
ــزادران  ــرای ع ــی ب ــروران واقع ــا هن ــی و ب طبیع

بازســازی می شــود. 
ایــن مراســم بــه شــیوه ای تأثیر گــذار بــرای 

مخاطــب، بــا تلفیــق حرکــت هنــروران و بازگویــی 
مــداح در راســتای تصویرســازی فضــای واقعــی 
وقایــع عاشــورا بــا نظــارت کارشناســان مذهبــی و 

ــود. ــزار می ش ــل، برگ ــه مقات ــتناد ب اس
 خیمه کوبی در روز هشتم 

محرم الحرام
قافلــه  شــبیه  ورود  و  خیمه کوبــی  مراســم 
و  اصحــاب  حســین)ع(،  امــام  حضــرت 
در  اشــقیا  و  یزیــد  لشــکر  اهل بیتــش)ع(، 
ــب  ــر ۱00 اس ــواره ب ــاده و س ــر پی ــب ۱۵00 نف قال
ــم  ــراه مراس ــزات به هم ــا تجهی ــراه ب ــتر هم و ش
تعزیه خوانــی، در مجموعــه فرهنگــی ۳0هــزار 
متــر مربعــی خیمــه گاه حســینی، هم زمــان 
ــهر  ــرام در ش ــرم الح ــتم مح ــر روز هش ــا عص ب

می شــود.  برگــزار  نوش آبــاد 
ــاران  ــدهللا، ی ــب اباعب ــا در قال ــبیه کاروان اولی ش
گــروه  بنی هاشــم،  خانــدان  اهل بیتــش،  و 
ــه،  ــپاه اجن ــتی، س ــان بهش ــه دوزخ، حوری مائک

مائــک مقــرب و ســپاه اشــقیا در قالــب لشــکر 
شــامی،  ارزق  حرملــه،  ســعد،  ابــن  یزیــد، 
گــروه   ۱0 به همــراه  شــمر  و  حکیم بن طفیــل 
در  بــادی  و  ضربــی  ســازهای  نوازنــدگان  از 
دســته های چندنفــره در ایــن مراســم، بــرای 
ســوگو اران حســینی بســیار باشــکوه و ســنگین 

می شوســد.  بازآفرینــی  متأثرکننــده  و 
ــا حضــور ۱۵00  ــذار ب ــم و تأثیرگ ــن کاروان عظی ای
ــان از  ــاب نقش هایش ــه انتخ ــرادی ک ــر از اف نف
ــن  ــم، تعیی ــزی منظ ــر اســاس برنامه ری ــل، ب قب
شــده، کار خــود را از صبــح روز هشــتم، در منــزل 
جامــه دار و انجــام کار گریــم بــر روی آن هــا 
در  ۲، کاروان  ســاعت  رأس  و  می کنــد  آغــاز 
ــت  ــم و باشــکوه، حرک ــک ســتون بســیار منظ ی
ــا عبــور از  خــود را از محــل آماده ســازی کاروان ب
ــه  ــرف مجموع ــه ط ــهر ب ــی ش ــای اصل خیابان ه
بــرای  حســینی  خیمــه گاه  فرهنگی مذهبــی 

ــد.  ــه می ده ــم ادام ــرای مراس اج

 نوش آباد 
شهر آیین های عاشورایی

مــاه محــرم مــاه حــزن و انــدوه آل هللا  کیمیای وطن

و ماه ماندگاری اسام و تشیع است. 
امــام  بــر مصائــب  عزاداری هــای ســاالنه محــرم 
ــانه  ــن رس ــواِن پرنفوذتری ــته به عن ــین)ع( توانس حس
علی رغــم  و  نقــش کنــد  ایفــای  بشــریت  تاریــخ 
نقشــه ها و اقدامــات شــوم دشــمنان، نــام و یــاد 
امــام حســین علیه الســام و یــاران باوفایــش را بــرای 
همیشــه تاریــخ، زنــده و پاینــده وپویــا و تأثیرگــذار نگــه 

دارد.
و  حریــت  و  آزادی  پاکباختــه  انســان های  عشــق 
امــام  بــه  پاک سرشــت  و  خداجــو  انســان های 
حســین)ع( مــرز نمی شناســد؛ چنان کــه دیده ایــم 

ــان  ــه از ادی ــنویم ک ــم و می ش ــنیده ایم و می بینی و ش
ــذر  ــه در محــرم ن ــادی هســتند ک ــراد زی ــف، اف مختل
می دهنــد یــا خــاک پــای عــزاداران حســین را ســرمه 
ــرار  ــزاداران ق ــیر ع ــود را در مس ــد و خ ــم می کنن چش
ــد.  ــود کنن ــب خ ــره ای نصی ــظ و به ــا ح ــد ت می دهن
آری، عاقــه و محبــت بــه امــام حســین علیه الســام 
حــد و مــرز دیــن و اعتقــاد و حــد و مــرز جغرافیایــی 
همــه  در  محــرم،  مــاه  در  امــروز  نمی شناســد. 
ــین  ــزای حس ــم ع ــم، پرچ ــار عال ــه و کن ــا و گوش دنی
ــت  ــین و عظم ــا حس ــه دنی ــت و هم ــته اس برافراش
کارش را می شناســند و در برابــرش، ســر تعظیــم 

فــرو می آورنــد.

 فتوای شریح قاضی به قتل 
امام حسین علیه السالم

در روز چهــارم مــاه محــرم ســال ۶۱ق، ابن زیــاد بــا 
ــود،  ــه ب ــه از شــریح قاضــی گرفت ــی ک ــه فتوای اســتناد ب
ــه کشــتن  ــردم را ب ــد و م ــه خوان ــه خطب در مســجد کوف
امــام حســین)ع( حریــص کــرد. وی ریختــن خــون امام 

ــت. ــاح دانس ــین)ع( را مب حس
 سخنرانی عبیدهللا بن زیاد

 در مسجد کوفه
ــردم را از  ــه م ــرای اینک ــه ب ــم کوف ــاد، حاک عبیدهللا بن زی
یــاری امــام حســین)ع( بــاز دارد، در روز چهــارم محــرم 
ــا را در  ــرد و آن ه ــدی ک ســال ۶۱ق، ســخنرانی بســیار تن
صــورت یــاری امــام حســین)ع( بــه قتــل و اعــدام تهدید 

نمــود. 
عبیدهللا بن زیــاد در مســجد، مــردم را چنیــن خطــاب 
كــرد: »ای مــردم! خانــدان ابوســفیان را آزمودیــد و 

آن هــا را چنان كــه می خواســتید، یافتیــد! و یزیــد را 
ــه  ــت ك ــی نیكوس ــار و روش ــه دارای رفت ــید ك می شناس
بــه زیردســتان احســان می كنــد و بخشــش های او 

به جاســت!
اكنــون یزیــد دســتور داده تــا بیــن شــما پولــی را تقســیم 
نمایــم و شــما را بــه جنــگ بــا دشــمنش حســین 

ــتم.«  بفرس
ــن ركاب  ــو، یزیدب ــزار جنگج ــا ۴ه ــن ب شمربن ذی الجوش
ــا ۴هــزار جنگجــو،  ــر ب ــا ۲هــزار جنگجــو، حصین بن نمی ب
ــا  ــا ۳هــزار جنگجــو  و نصربن حرشــه ب ــه ب مضایربن رهی
۲هــزار جنگجــو بــرای جنــگ بــا امــام حســین)ع( اعــام 
آمادگــی كــرده و حركــت بــه ســوی كربــا را آغــاز كردنــد. 
ــه  ــفارش ب ــه س ــعث ك ــخ قیس بن اش ــام)ع( در پاس ام
بیعــت بــا یزیــد می كــرد، فرمــود:  »نــه، بــه خــدا ســوگند، 
دســت ذلــت در دســت آنــان نمی گــذارم؛ ماننــد بــردگان 

ــا آنــان فــرار نمی كنــم.« از صحنــه جنــگ ب

إن الحسین مصباح الهدی و سفینة النجاة

روز چهارم ماه محرم الحرام

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
آراء  موجــب  بــه  اینکــه  بــه  نظــر 
۱۳9۵۶0۳0۲0۲۶0۱9۵0۶و  هــای  شــماره 
مورخــه   ۱۳9۵۶0۳0۲0۲۶0۱9۵۲۷
تکلیــف   تعییــن  قانــون  9۵/۱۱/۱۱هیــات 
ســاختمانهای  و  اراضــی   ثبتــی  وضعیــت 
فاقــد ســند رســمی ششــدانگ یکبــاب خانــه 
تحــت پــاک شــماره ۱۵۱8۲/۱۳۶۳۴ مفــروز  
ــور   ــی  مذک ــماره اصل ــده از ش ــزی  ش و مج
واقــع در بخــش ۵ ثبــت اصفهــان  در مالکیــت  
فرزنــد  اصفهانــی  یــادگار  عبدالــه   آقــای 
ــد  ــور  فرزن ــر  خامســی پ ــای امی ــد و آق احم
ــد  و   ــتقر گردی ــویه ( مس ــم  ) بالس ابوالقاس
ــدود  ــد ح ــابقه تحدی ــد س ــی فاق ــده ثبت پرون
میباشــد  لــذا بــه اســتناد  تبصــره ذیــل  مــاده 
۱۳ قانــون فــوق الذکــر  و طبــق  تقاضــای 
مالــک تحدیــد حــدود  ملــک مرقــوم  در 
روز چهــار شــنبه مورخــه 9۶/۷/۲۶ ســاعت 9 
صبــح  در محــل شــروع  و بــه عمــل خواهــد 
ــه  ــه کلی ــی  ب ــن آگه ــب ای ــه موج ــد  و ب آم
مالکیــن و مجاوریــن  اعــام مــی گــردد تــا در 
روز و ســاعت مقــرر  در محــل حضــور  یابنــد 
و اعتراضــات مالکیــن و مجاوریــن مطابــق  
مــاده ۲0  قانــون ثبــت  از تاریــخ تنظیــم 
ــط   ــدود و فق ــد  ح ــس  تحدی ــورت مجل ص
تــا ۳0 روز پذیرفتــه خواهــد شــد  و معتــرض 
طبــق مــاده 8۶ آئیــن نامــه قانــون ثبــت بایــد  
از تاریــخ تســلیم  اعتــراض بــه ایــن اداره  
ــه  ــود را ب ــت  خ ــاه  دادخواس ــک م ــرف ی ظ
ــی   ــی تســلیم  و گواه مرجــع ذیصــاح قضائ
تقدیــم دادخواســت  را اخــذ  و بــه ایــن 
واحــد ثبتــی  ارائــه نمایــد .  در غیــر اینصــورت  
متقاضــی ثبــت یــا نماینــده قانونــی  وی مــی 
توانــد بــه دادگاه مربوطــه  مراجعــه و گواهــی 
ــه  ــت  و ب ــت را دریاف ــم دادخواس ــدم تقدی ع
ثبــت   اداره  و  نمایــد   ثبــت تســلیم  اداره  
بــدون توجــه  بــه اعتــراض عملیــات ثبتــی را 

ــد .  ــه میده ــررات ادام ــت  مق ــا رعای ب
تاریخ انتشار 9۶/۷/۳م الف  ۲0۳۳۴

رئیــس منطقــه ثبــت اســناد و امــاک شــمال 
ــان ایروانی اصفه

آگهی تحدید حدود اختصاصی
ــدانگ  ــدود شش ــد ح ــه تحدی ــه اینک ــر ب نظ
یــک بــاب واحــد تجــاری و فوقانــی مســکونی 
 ۳۶/۱۲۲/۲ از  فرعــی   ۲۱۵0 پــاک شــماره 
واقــع در بخــش ۱۴ ثبــت اصفهــان  کــه طبــق 
ــی   ــی ولدان ــرا عباس ــام زه ــه ن ــات ب رای هی
فرزنــد اســداله مفــروز و در جریــان ثبــت 
ــی آن   اســت و عملیــات تحدیــد حــدود قانون
بــه عمــل نیامــده اســت اینــک بنــا بــه دســتور 
قســمت اخیــر مــاده ۱۵ قانــون ثبــت و طبــق 
تقاضــای نامبــرده تحدیــد حــدود پــاک 
مرقــوم در ســه شــنبه  مــورخ 9۶/۷/۲۵ 
ســاعت 9 صبــح   در محــل شــروع و 

بــه عمــل خواهــد آمــد، لــذا بــه موجــب ایــن 
آگهــی بــه کلیــه مجاوریــن اخطــار مــی گــردد 
کــه در روز و ســاعت مقــرر در ایــن آگهــی در 
محــل حضــور یابنــد و اعتراضــات مالکیــن یــا 
ــت از  ــون ثب ــاده ۲0 قان ــق م ــن مطاب مجاوری
تاریــخ تنظیــم صــورت مجلــس تحدیــدی تــا 

ــد.  ــد ش ــه خواه ۳0 روز پذیرفت
 9۶/۷/۳  : انتشــار  ۲0۷۲۵تاریــخ  الــف  م 
رئیــس منطقــه  ثبــت اســناد و امــاک غــرب 

ــدری ــان – حی اصفه
 

 احضار متهم 
ــن زاده   ــه حس ــم مرضی ــه  خان ــه اینک ــر ب نظ
دزفولــی بــا والیــت عبداالمیــر حســن زاده 
دزفولــی شــکایتی  علیــه آقــای جــواد نــوروزی   
مبنــی برمشــارکت  در آدم ربائــی و زنــای بــه 
عنــف  مطــرح نمــوده انــد کــه پرونــده آن بــه 
ــت و  ــن دادگاه  ثب ــای 9۴0۶9۲و ای کاســه ه
وقــت رســیدگی  بــرای روز 9۶/8/۲۳ ســاعت 
ــه  ــر ب ــت  نظ ــده اس ــن ش ــح تعیی 8:۳0 صب
اینکــه متهمیــن  مجهــول المــکان  مــی باشــند  
لــذا حســب مــاده ۳9۴ قانــون آئین دادرســی 
ــه ۱0  ــه فاصل ــت  و ب ــب دو نوب ــری مرات کیف
روز  در یکــی از روز نامــه هــای  کثیــر االنتشــار  
محلــی طبــع و نشــر مــی گــردد  و از متهمیــن  
ــت  ــد  جه ــی آی ــل م ــه عم ــوت ب ــور  دع مذک
رســیدگی در وقــت مقــرر حاضــر شــوند  و در 
ــاغ شــده  ــه اب صــورت عــدم حضــور  احضاری
تلقــی و دادگاه تصمیــم مقتضــی را اتخــاذ 

خواهــد نمــود. 
م الــف ۲0۳۷8  دفتــر شــعبه ســوم کیفــری 

یــک اصفهــان – جــواد اســدی 

دادنامه 
ــه :  ــماره دادنام ــده : 9۶000۲ ش ــه پرون کاس
......... مــورخ .............. مرجــع رســیدگی 
ــان  ــاف  خواه : شــعبه ۲۳شــورای حــل اخت
علــی رضــا برزانــی فرزنــد یدالــه  نشــانی 
اصفهــان خ شــهیدان  ک منتظــری  - بــرزان 
ــرب     ــی ع ــخصی ک مصطف ــزل ش ک ۳۳ من
خوانــده محدثــه فتاحــی وانانــی  فرزنــد 
محمــد علــی  مجهــول المــکان خواســته 
ــا  ــورا ب ــک  ش ــره چ ــک فق ــه ی ــه وج مطالب
عنایــت بــه محتویــات پرونــده و اخــذ نظریــه 
مشــورتی اعضــا شــورا ختــم رســیدگی را اعــام 
و بــه شــرح آتــی مبــادرت بــه صــدور رای مــی  
نمایــد رای قاضــی شــورای حــل اختــاف 
ــه  ــی  ب ــا برزان ــی رض ــوی عل ــوص دع در خص
خواســته  بــه  فتاحــی   محدثــه  طرفیــت 
ــک  ــه شــماره ی ــال  وجــه چــک ب ۱0000000 ری
میلیــون تومــان وجــه چــک بــه شــماره 
ــام  ــه انضم ــکن  ب ــک مس ــده بان 90۶9۱۲ عه
بــه  توجــه  بــا  قانونــی  خســارات  مطلــق 
دادخواســت تقدیمــی تصویــر مصــدق چــک و 
گواهــی عــدم پرداخــت توســط بانــک محــال 

ــده و  ــه خوان ــتغال ذم ــور در اش ــه ظه ــه ک علی
ــه وجــه آن دارد  اســتحقاق خواهــان در مطالب
و اینکــه خوانــده علــی رغــم ابــاغ قانونــی در 
جلســه رســیدگی حضــور نداشــته و هیچگونــه 
محکمــه  و  مســتند  دفاعیــات  و  الیحــه 
ــوی  ــه دع ــبت ب ــاع نس ــام دف ــندی در مق پس
خواهــان از خــود ابــراز و ارایــه ننمــوده اســت 
لــذا دعــوی خواهــان علیــه خوانــده ثابــت بــه 
نظــر میرســد کــه بــه اســتناد مــواد ۳۱0و۳۱۳ 
قانــون تجــارت و ۱98و۵۱۵و۵۱9و۵۲۲ قانــون 
آئیــن دادرســی مدنــی حکــم بــه محکومیــت 
ــال  ــغ ۱0000000 ری ــت مبل ــه پرداخ ــده ب خوان
ــل  ــت اص ــان   باب ــون توم ــک میلی ــادل ی مع
هزینــه  بابــت  ریــال    ۳80000 و  خواســته 
ــی و  خســارت  ــه  نشــر آگه دادرســی و هزین
تاخیــر تادیــه از تاریــخ ســر رســید چــک 
ــم  ــرای حک ــخ اج ــا تاری ــوف 9۵/۱0/۵ت موص
ــد  در حــق خواهــان صــادر و اعــام مــی نمای
رای صــادره غیابــی و ظــرف مهلــت بیســت روز 
پــس از ابــاغ قابــل واخواهــی در ایــن شــعبه 
و پــس از اتمــام مهلــت واخواهــی ظــرف 
بیســت روز قابــل تجدیــد نظــر در محاکــم 

ــد ــی باش ــان م ــی اصفه ــی حقوق عموم
م الــف ۲0۴۱۶ قاضــی شــعبه ۲۳ شــورای 

ــان  ــاف اصفه ــل اخت ح

دادنامه 
کاســه پرونــده : 9۶0۲۱0 شــماره دادنامــه 
 ........... مــورخ   9۶099۷۶۷9۴۷00۷۱۴۲  :
مرجــع رســیدگی : شــعبه ۱۷شــورای حــل 
اختــاف  خواهــان عبدالحمیــد کانــی بــه 
آدرس خ فردوســی کــوی شــهید  مهیــاری 
ــد  ــده حمی ــد ۲    خوان ــاختمان ۳۷۲ واح س
رضــا ربیعــی  مجهــول المــکان  شــورا بــا 
عنایــت بــه محتویــات پرونــده و اخــذ نظریــه 
مشــورتی اعضــا شــورا ختــم رســیدگی را 
ــه صــدور  ــادرت ب ــی مب ــه شــرح آت اعــام و ب
ــل  ــورای ح ــی ش ــد رای قاض ــی  نمای رای م
اختــاف در خصــوص دعــوی  عبدالحمیــد 
ــه  ــه طرفیــت حمیــد رضــا ربیعــی  ب ــی ب کان
خواســته مطالبــه ۵0000000  ریــال  وجــه چــک 
بــه شــماره ۳8990۲ عهــده بانــک ملــی   بــه 
انضمــام مطلــق خســارات قانونــی بــا توجــه به 
دادخواســت تقدیمــی تصویــر مصــدق چــک و 
گواهــی عــدم پرداخــت توســط بانــک محــال 
ــده و  ــه خوان ــتغال ذم ــور در اش ــه ظه ــه ک علی
ــه وجــه آن دارد  اســتحقاق خواهــان در مطالب
و اینکــه خوانــده علــی رغــم ابــاغ قانونــی در 
جلســه رســیدگی حضــور نداشــته و هیچگونــه 
محکمــه  و  مســتند  دفاعیــات  و  الیحــه 
ــوی  ــه دع ــبت ب ــاع نس ــام دف ــندی در مق پس
خواهــان از خــود ابــراز و ارایــه ننمــوده اســت 
لــذا دعــوی خواهــان علیــه خوانــده ثابــت بــه 
نظــر میرســد کــه بــه اســتناد مــواد ۳۱0و۳۱۳ 
قانــون تجــارت و ۱98و۵۱۵و۵۱9و۵۲۲ قانــون 

آئیــن دادرســی مدنــی حکــم بــه محکومیــت 
ــون   ــاه میلی ــغ پنج ــت مبل ــه پرداخ ــده ب خوان
ریــال  بابــت اصــل خواســته و ســیصد و 
ــه  ــت هزین ــال باب ــزار ری ــت ه ــصت و هف ش
ــارت  ــی و  خس ــر آگه ــه نش ــی و هزین دادرس
تاخیــر تادیــه از تاریــخ ســر رســید چــک 
ــم  ــرای حک ــخ اج ــا تاری ــوف 9۶/۷/۱0ت موص
ــد  در حــق خواهــان صــادر و اعــام مــی نمای
رای صــادره غیابــی و ظــرف مهلــت بیســت روز 
پــس از ابــاغ قابــل واخواهــی در ایــن شــعبه 
و پــس از اتمــام مهلــت واخواهــی ظــرف 
بیســت روز قابــل تجدیــد نظــر در محاکــم 

ــد  ــی باش ــان م ــی اصفه ــی حقوق عموم
م الــف ۲0۴۲۳ قاضــی شــعبه ۱۷ شــورای 

ــان  ــاف اصفه ــل اخت ح

دادنامه 
ــه :  ــماره دادنام ــده : 9۶0۳۲0 ش ــه پرون کاس
ــورخ 9۶/۶/۲0 مرجــع  9۶099۷۶۷۴۴0۱۲80 م
ــاف   ــل اخت ــورای ح ــعبه ۱۴ش ــیدگی : ش رس
خواهــان  ســید ابوالفضــل حســینی  اصفهــان 
خ امــام خمینــی  خ شــریف پارچــه مبلی برند     
خوانــده ۱- حمیدطیبــی  جبلــی ۲- ســید 
ــکان   ــول الم ــر دو  مجه ــود  حســینی ه محم
شــورا بــا عنایــت بــه محتویــات پرونــده و اخــذ 
نظریــه مشــورتی اعضــا شــورا ختــم رســیدگی 
را اعــام و بــه شــرح آتــی مبــادرت بــه صــدور 
ــل  ــورای ح ــی ش ــد رای قاض ــی  نمای رای م
اختــاف در خصــوص دعــوی ســید ابوالفضــل  
ــی   ــی جبل ــد طیب ــت حمی ــه طرفی ــینی ب حس
ــته  ــه خواس ــینی   ب ــود حس ــید محم ۲- س
بصــورت تضامنــی مطالبــه مبلــغ ۷۷000000 
ریــال  وجــه چــک بــه شــماره 9۴0۱/۱8۷۷۷8 
عهــده بانــک ملــی   بــه انضمــام مطلــق 
ــه دادخواســت  ــا توجــه ب ــی ب خســارات قانون
تقدیمــی تصویــر مصــدق چــک و گواهــی 
عــدم پرداخــت توســط بانــک محــال علیــه کــه 
ــده و اســتحقاق  ــور در اشــتغال ذمــه خوان ظه
خواهــان در مطالبــه وجــه آن دارد و اینکــه 
ــی در جلســه  ــاغ قانون ــم اب ــی رغ ــده عل خوان
رســیدگی حضــور نداشــته و هیچگونــه الیحــه 
ــندی در  ــه پس ــتند و محکم ــات مس و دفاعی
ــان از  ــوی خواه ــه دع ــبت ب ــاع نس ــام دف مق
خــود ابــراز و ارایــه ننمــوده اســت لــذا دعــوی 
خواهــان علیــه خوانــده ثابــت بــه نظــر میرســد 
کــه بــه اســتناد مــواد ۳۱0و۳۱۳ قانــون تجارت 
و ۱98و۵۱۵و۵۱9و۵۲۲ قانــون آئیــن دادرســی 
مدنــی حکــم بــه محکومیــت خوانــده بــه 
صــورت تضامنــی بــه پرداخــت مبلــغ ۷۷000000 
ریــال  بابــت اصــل خواســته و ۲0۵۲۵00 ریــال 
بابــت هزینــه دادرســی و هزینــه  نشــر آگهــی 
و  خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ ســر رســید 
ــخ اجــرای  ــا تاری چــک موصــوف 9۵/۱۲/۲۵ت
ــی  ــام م ــان صــادر و اع ــم در حــق خواه حک
نمایــد رای صــادره غیابــی و ظــرف مهلــت 

بیســت روز پــس از ابــاغ قابــل واخواهــی در 
ایــن شــعبه و پــس از اتمــام مهلــت واخواهــی 
ظــرف بیســت روز قابــل تجدیــد نظــر در 
محاکــم عمومــی حقوقــی اصفهــان مــی باشــد 
م الــف ۲0۴۲9  قاضــی شــعبه ۱۴ شــورای 

ــان  ــاف اصفه ــل اخت ح

دادنامه 
ــه  ــماره دادنام ــده : 9۶0۲۳۷ ش ــه پرون کاس
 9۶/۶/۲۶ مــورخ   9۶099۷۶۷9۴۱009۷۲  :
مرجــع رســیدگی : شــعبه ۱۱شــورای حــل 
اختــاف  خواهــان مهــدی اطمینــان فــر 
نشــانی اصفهــان  میــدان امــام علــی )ع( 
ــی   ــود طباطبائ ــید محم ــده س پ ۵۲    خوان
بــه  عنایــت  بــا  المــکان  شــورا  مجهــول 
ــورتی  ــه مش ــذ نظری ــده و اخ ــات پرون محتوی
ــه  ــام و ب ــیدگی را اع ــم رس ــورا خت ــا ش اعض
شــرح آتــی مبــادرت بــه صــدور رای مــی  
نمایــد رای قاضــی شــورای حــل اختــاف 
در خصــوص دعــوی مهــدی اطمینــان فــر 
ــه  ــی  ب ــود طباطبائ ــید محم ــت س ــه طرفی ب
خواســته ۱0900000 ریــال  وجــه چــک بــه 
شــماره 9۵0۵۴۴ عهــده بانــک صــادرات   بــه 
انضمــام مطلــق خســارات قانونــی بــا توجــه به 
دادخواســت تقدیمــی تصویــر مصــدق چــک و 
گواهــی عــدم پرداخــت توســط بانــک محــال 
ــده و  ــه خوان ــتغال ذم ــور در اش ــه ظه ــه ک علی
ــه وجــه آن دارد  اســتحقاق خواهــان در مطالب
و اینکــه خوانــده علــی رغــم ابــاغ قانونــی در 
جلســه رســیدگی حضــور نداشــته و هیچگونــه 
محکمــه  و  مســتند  دفاعیــات  و  الیحــه 
ــوی  ــه دع ــبت ب ــاع نس ــام دف ــندی در مق پس
خواهــان از خــود ابــراز و ارایــه ننمــوده اســت 
لــذا دعــوی خواهــان علیــه خوانــده ثابــت بــه 
نظــر میرســد کــه بــه اســتناد مــواد ۳۱0و۳۱۳ 
قانــون تجــارت و ۱98و۵۱۵و۵۱9و۵۲۲ قانــون 
آئیــن دادرســی مدنــی حکــم بــه محکومیــت 
ــال   ــغ ۱0900000 ری ــت مبل ــه پرداخ ــده ب خوان
بابــت اصــل خواســته و ۱۲۶۶۲۵0 ریــال بابــت 
هزینــه دادرســی و ۱۲0000 هزینــه  نشــر آگهــی 
و  خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ ســر رســید 
ــخ اجــرای  ــا تاری چــک موصــوف 9۵/۱0/۲8ت
ــی  ــام م ــان صــادر و اع ــم در حــق خواه حک
نمایــد رای صــادره غیابــی و ظــرف مهلــت 
ــی  ــل واخواه ــاغ قاب ــس از اب ــت روز پ بیس
مهلــت  اتمــام  از  پــس  و  ایــن شــعبه  در 
ــد  ــل تجدی ــت روز قاب ــرف بیس ــی ظ واخواه
ــان ــی اصفه ــی حقوق ــم عموم ــر در محاک  نظ

 می باشد 
م الــف ۲0۴۳۱ قاضــی شــعبه ۱۱ شــورای حــل 

ــاف اصفهان  اخت

دادنامه 
کاســه پرونــده : 9۶0۲۷۱ شــماره دادنامــه 
 9۶/۶/۲۲ مــورخ   9۶099۷۶۷9۴۱0۱9۳8  :

مرجــع رســیدگی : شــعبه ۱۱شــورای حــل 
ــانی  ــی نش ــی خلج ــان مرتض ــاف  خواه اخت
ــاد  ــرکت  می ــی  ش ــا بابائ ــهید آق ــان  ش اتوب
– میــاد ۱۲ واحــد A ۶9 اطشــاران    خوانــده 
ابوطالــب حســنی دره بیــدی  مجهــول المــکان 
شــورا بــا عنایــت بــه محتویــات پرونــده و اخــذ 
نظریــه مشــورتی اعضــا شــورا ختــم رســیدگی 
را اعــام و بــه شــرح آتــی مبــادرت بــه صــدور 
ــل  ــورای ح ــی ش ــد رای قاض ــی  نمای رای م
اختــاف در خصــوص دعــوی مرتضــی خلجــی 
بــه طرفیــت ابوطالــب حســنی دره بیــدی  بــه 
خواســته ۳0000000 ریــال  وجــه چــک بــه 
شــماره ۱۴۳۶۴0 عهــده بانــک ســپه   بــه 
انضمــام مطلــق خســارات قانونــی بــا توجــه به 
دادخواســت تقدیمــی تصویــر مصــدق چــک و 
گواهــی عــدم پرداخــت توســط بانــک محــال 
ــده و  ــه خوان ــتغال ذم ــور در اش ــه ظه ــه ک علی
ــه وجــه آن دارد  اســتحقاق خواهــان در مطالب
و اینکــه خوانــده علــی رغــم ابــاغ قانونــی در 
جلســه رســیدگی حضــور نداشــته و هیچگونــه 
الیحــه و دفاعیــات مســتند و محکمه پســندی 
ــان  ــوی خواه ــه دع ــاع نســبت ب ــام دف در مق
از خــود ابــراز و ارایــه ننمــوده اســت لــذا 
دعــوی خواهــان علیــه خوانــده ثابــت بــه 
نظــر میرســد کــه بــه اســتناد مــواد ۳۱0و۳۱۳ 
قانــون تجــارت و ۱98و۵۱۵و۵۱9و۵۲۲ قانــون 
آئیــن دادرســی مدنــی حکــم بــه محکومیــت 
ــال   ــغ ۳0000000 ری ــت مبل ــه پرداخ ــده ب خوان
ــت  ــال باب ــته و ۵00000 ری ــل خواس ــت اص باب
هزینــه دادرســی و ۱۲0000 ریــال هزینــه  نشــر 
آگهــی و  خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ 
ســر رســید چــک موصــوف 9۶/۲/۲تــا تاریــخ 
اجــرای حکــم 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 مهلــت واخواهــی 
ظــرف بیســت روز قابــل تجدیــد نظــر در 
مــی  اصفهــان  محاکــم عمومــی حقوقــی 

باشــد .
م الــف ۲0۴۳۲ قاضــی شــعبه ۱۱ شــورای حــل 

ــاف اصفهان  اخت

دادنامه
کاســه پرونــده 9۶0۲09 شــماره دادنامــه : 

............. تاریــخ   9۶099۷۶۷9۴۷00۷۵۵
مرجع رسیدگی ۱۷ شورای  حل اختاف

نشــانی  کافــی   عبدالحمیــد  خواهــان 
فردوســی کــوی مهیــاری ســاختمان ۳۷۲  
واحــد      خوانــده جمیــد رضــا ربیعی   مجهول 
المــکان  خواســته : مطالبــه وجه ســفته  شــورا 
ــده و اخــذ نظــر  ــه محتویــات پرون باعنایــت ب
مشــورتی اعضــا شــورا ختــم رســیدگی را اعــام 
و بــه شــرح آتــی مبــادرت بــه صــدور رای مــی 
نمایــد رای شــورای حــل اختــاف در خصــوص 
دعــوی  عبدالحمیــد کافــی   بــه طرفیــت 

ربیعــی خواســته  آقــای حمیــد رضــا 
ــه داری کل  ــماره خزان ــه ش ــال ب ۲0000000 ری
۲۴۶۳۱9بــه انضمــام  مطلــق خســارات قانونی  
ــای اصــول مســتندات   در  ــه بق ــت ب ــا عنای ب
یــد خواهــان کــه ظهــور در اشــتغال ذمــه 
ــه و  ــان  در مطالب ــده و اســتحقاق  خواه خوان
جــه خواســته دارد  و عــدم حضــور خوانــده در 
جلســه رســیدگی  و مصــون مانــدن خواســته 
ــوی  ــورا دع ــب  ش ــرض و تکذی ــه تع از هرگون
ــذا  ــت تشــخیص داده ل مطروحــه را وارد و ثاب
ــون تجــارت  ــه اســتناد مــواد ۳0۷ و ۳09 قان ب
و مــواد ۱98و ۵۱۵و۵۱9و ۵۲۲ قانــون آئیــن 
دادرســی دادگاههــای عمومــی و و انقــاب   در 
ــده  ــت خوان ــه محکومی ــم ب ــی حک ــور مدن ام
ــال  ــون  ری ــت میلی ــغ بیس ــت مبل ــه پرداخ ب
ــل  ــد و چه ــار ص ــته و چه ــل خواس ــت اص باب
ــه دادرســی و  ــال بابــت هزین و پنــج هــزار  ری
حــق الوکالــه وکیــل  بــر مبنــای  ریــال هزینــه 
ــر در  ــارت تاخی ــن خس ــی و همچنی ــر اگه نش
تادیــه از تاریــخ تقدیــم دادخواســت9۶/۳/۱۷ 
لغایــت  تاریــخ  وصــول  کــه محاســبه آن بــر 
اســاس نــرخ اعامــی از ســوی بانــک مرکــزی 
ــرای  ــده اج ــر عه ــران ب ــامی ای ــوری اس جمه
محتــرم احــکام مــی باشــد در حــق خواهــان 
صــادر و اعــام مــی نمایــد رای صــادره غیابــی 
و ظــرف مــدت بیســت روز پــس از ابــاغ قابــل 
ــام  ــس از اتم ــعبه و پ ــن ش ــی در ای واخواه
مهلــت واخواهــی ظــرف بیســت روز قابــل 
تجدیــد نظــر در محاکــم عمومــی حقوقــی 

ــان مــی باشــد  اصفه
م. الــف ۲0۴۲۴ قاضــی شــعبه ۱۷ شــورای 

ــان ــاف اصفه ــل اخت ح

آگهی حصر وراثت
آقــای مهــدی آســیابان طاهــری بــه شناســنامه 
ــه  ــه کاس ــت ب ــرح دادخواس ــه ش ــماره 9 ب ش
درخواســت گواهــی  شــورا  ایــن  از   ۷۵۶/9۶
حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده 
ــه  ــری ب ــیابان طاه ــاس آس ــادروان عب ــه ش ک
شــماره شناســنامه ۷9 در تاریــخ ۱۳9۶/0۵/۱۱ 
ــه  ــی گفت ــدرود زندگ ــود ب ــی خ ــگاه دایم اقامت
ــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت  ورث
ــاس  ــد عب ــری فرزن ــیابان طاه ــن آس ــه حس ب
طاهــری  آســیابان  زهــرا   ،۱۳99 ش.ش  بــه 
مهــدی   ،۳۶ ش.ش  بــه  عبــاس  فرزنــد 
ــه ش.ش9،  ــد عبــاس ب آســیابان طاهــری فرزن
فرزنــدان والغیر.اینــک بــا انجــام تشــریفات 
ــت،  ــک نوب ــور را در ی ــت مزب ــی درخواس مقدمات
ــی  ــا هرکس ــد ت ــی نمای ــی م ــه آگه ــک مرتب ی
ــزد  ــی ن ــه از متوف ــا وصیتنام ــی دارد و ی اعتراض
او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه 
 بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد

 شد.
قاضــی شــعبه ششــم شــورای حــل اختــاف 

کاشــان، فاطمــه حســین پــور۱۲۱۲/ م الف



اطالعرسانی8
دادنامه

ــه  ــماره دادنام ــده : 951384 ش ــه پرون  کالس
: 9601590 مــورخ 96/5/9 مرجــع رســیدگی 
ــان  ــالف  خواه ــل اخت ــورای ح ــعبه 12ش : ش
ســید محمــد محســنی حــزن آبــادی نشــانی 
اصفهــان خ حکیــم  کوچــه شــماره 10 پــالک 1    
خوانــده محمــود رضــا حبیبــی نائیــن مجهــول 
المــکان  شــورا بــا عنایــت بــه محتویــات 
ــده و اخــذ نظریــه مشــورتی اعضــا شــورا  پرون
ــی  ــرح آت ــه ش ــالم و ب ــیدگی را اع ــم رس خت
مبــادرت بــه صــدور رای مــی  نمایــد رای 
ــوص  ــالف در خص ــل اخت ــورای ح ــی ش قاض
حــزن  محســنی  محمــد  ســید  دعــوی 
ــی  ــا حبیب ــود رض ــت محم ــه طرفی ــادی  ب آب
ــه  ــال  وج ــته 85000000  ری ــه خواس ــی  ب ناین
ــورخ 94/10/10  ــماره 467406 م ــه ش ــک ب چ
ــه انضمــام مطلــق  عهــده بانــک کشــاورزی   ب
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 
ــتحقاق  ــده و اس ــه خوان ــتغال ذم ــور در اش ظه
خواهــان در مطالبــه وجــه آن دارد و اینکــه 
ــه  ــی در جلس ــالغ قانون ــم اب ــی رغ ــده عل خوان
ــه الیحــه  رســیدگی حضــور نداشــته و هیچگون
و دفاعیــات مســتند و محکمــه پســندی در 
ــان از  ــوی خواه ــه دع ــبت ب ــاع نس ــام دف مق
خــود ابــراز و ارایــه ننمــوده اســت لــذا دعــوی 
خواهــان علیــه خوانــده ثابــت بــه نظــر میرســد 
کــه بــه اســتناد مــواد 310و313 قانــون تجــارت 
ــون آئیــن دادرســی  و 198و515و519و522 قان
مدنــی حکــم بــه محکومیــت خوانــده بــه 
پرداخــت مبلــغ هشــتاد و پنــج میلیــون  ریــال  
بابــت اصــل خواســته و 3135000 ریــال بابــت 
هزینــه دادرســی و هزینــه نشــر آگهــی و  
ــید  ــر رس ــخ س ــه از تاری ــر تادی ــارت تاخی خس
ــرای  ــخ اج ــا تاری ــوف 94/10/101ت ــک موص چ
ــی  ــالم م ــادر و اع ــان ص ــق خواه ــم در ح حک
نمایــد رای صــادره غیابــی و ظــرف مهلــت 
بیســت روز پــس از ابــالغ قابــل واخواهــی در 
ایــن شــعبه و پــس از اتمــام مهلــت واخواهــی 
نظــر در  قابــل تجدیــد  بیســت روز  ظــرف 
محاکــم عمومــی حقوقــی اصفهــان  مــی 

ــد  باش
م الــف 20452 قاضــی شــعبه 12 شــورای حــل 

ــالف اصفهان اخت

اخطاراجرایی
کالسه پرونده :940284و580-94

مشــخصات محکــوم علیــه: نــام: عبدالرســول 
نیلــی احمدآبــادی  نــام پــدر: عبدالجــواد     
ــول  ــت: مجه ــل اقام ــانی مح ــغل : ... نش ش
نــام:  لــه:  محکــوم  مشــخصات  المــکان 
اســماعیل   نــام خانوادگــی: شــهرباف بــا 
 : : صفرعلــی شــغل  پــدر  نــام   ... وکالــت 
ــان-  ــت: اصفه ــل اقام ــانی مح ــاورز   نش کش
خ کهنــدژ ایســتگاه دو پــل محــل گلســتان 
ــه  ــل مدرس ــوری مقاب ــر ن ــهید اکب ــه ش کوچ
ــه:  ــوم ب ــزل شــخصی  محک ــوری من شــهید ن
ــورخ  ــماره 318 م ــی ش ــب رای اصل ــه موج ب
و اصالحــی 9609976795700606   95/3/29
تاریــخ 96/4/24 حــوزه ...  شــورای حــل 
اختــالف شهرســتان اصفهــان )بــه موجــب رأی 
شــماره ... تاریــخ ... شــعبه ... دادگاه عمومــی 
ــه  ــه اســت.محکوم علی ... ( کــه قطعیــت یافت
ــدار 20  ــند مق ــال س ــه: انتق ــت ب ــوم اس محک
حبــه مشــاع از 72 حبــه پــالک ثبتــی شــماره 
81/35 بخــش 14 ثبــت اصفهــان بــه نــام 
محکــوم لــه و نیــم عشــر حــق االجــرا در حــق 
ــکام:  ــرای اح ــون اج ــاده 34 قان ــت % م دول
ــالغ  ــه محکــوم علیــه اب همیــن کــه اجرائیــه ب
شــد، محکــوم علیــه مکلــف اســت ظــرف 
مــدت ده روز مفــاد آن را بــه موقــع اجــرا 
ــوم  ــت محک ــرای پرداخ ــی ب ــا ترتیب ــذارد ی بگ
بــه بدهــد یــا مالــی معرفــی کنــد کــه اجــرای 
ــر  ــه از آن میس ــوم ب ــتیفاء محک ــم و اس حک
باشــد و در صورتــی کــه خــود را قــادر بــه اجرای 
مفــاد اجرائیــه ندانــد، بایــد ظــرف مهلــت مزبور 
ــمت  ــه قس ــود را ب ــی خ ــع دارای ــورت جام ص
اجــرا تســلیم کنــد و اگــر مالــی نــدارد، صریحــا 

ــد. ــالم نمای اع
20422/ م الــف  دفتــر شــعبه 27 مجتمــع 
ــتان  ــالف شهرس ــل اخت ــورای ح ــماره 2  ش ش

ــان اصفه

اخطاراجرایی
کالســه پرونــده :951421 مشــخصات محکــوم 
خانوادگــی:  نــام  اصغــر      نــام:  علیــه: 
کریمــی  نــام پــدر: ...     شــغل : کارمنــد 
المــکان  مجهــول  اقامــت:  محــل  نشــانی 
ــام  ــام: ســعید   ن ــه: ن ــوم ل مشــخصات محک
خانوادگــی: اســماعیلی بــا وکالــت ... نــام 
پــدر : احمــد  شــغل : آزاد   نشــانی محــل 
ــه  ــش کوچ ــش- نب ــان- خ ارت ــت: اصفه اقام
ــب رای  ــه موج ــه: ب ــوم ب ــرق ....  محک 26 ب
شــماره 960996796300708 تاریــخ 96/3/18 
حــوزه 23  شــورای حــل اختــالف شهرســتان 
ــخ  ــماره ... تاری ــب رأی ش ــه موج ــان )ب اصفه
... شــعبه ... دادگاه عمومــی ... ( کــه قطعیــت 
ــت  ــوم اس ــه محک ــت.محکوم علی ــه اس یافت
ــال بابــت  ــغ 19/768/000 ری ــه: پرداخــت مبل ب
اصــل خواســته و مبلــغ 1/324/200 ریــال 
ــال  ــغ 240/000 ری ــی مبل ــه دادرس ــت هزین باب
بابــت هزینــه  نشــر آگهــی و خســارت تأخیــر 
ــورخ  ــم دادخواســت م ــخ تقدی ــه از تاری و تأدی
95/11/20 لغایــت زمــان اجــرای حکــم در حــق 
ــاده 34  ــرا. م ــق االج ــر ح ــه و عش ــوم ل محک
ــه  ــه اجرائی ــن ک ــکام: همی ــرای اح ــون اج قان
بــه محکــوم علیــه ابــالغ شــد، محکــوم علیــه 

ــاد آن  ــدت ده روز مف ــرف م ــت ظ ــف اس مکل
ــرای  ــی ب ــا ترتیب ــذارد ی ــرا بگ ــع اج ــه موق را ب
پرداخــت محکــوم بــه بدهــد یــا مالــی معرفــی 
کنــد کــه اجــرای حکــم و اســتیفاء محکــوم بــه 
ــود را  ــه خ ــی ک ــد و در صورت ــر باش از آن میس
ــد  ــد، بای ــه ندان ــاد اجرائی ــه اجــرای مف ــادر ب ق
ــی  ــع دارای ــورت جام ــور ص ــت مزب ــرف مهل ظ
خــود را بــه قســمت اجــرا تســلیم کنــد و اگــر 

ــد. ــالم نمای ــا اع ــدارد، صریح ــی ن مال
دفتــر شــعبه 33  الــف  م  شــماره20428/ 
مجتمــع شــماره یــک  شــورای حــل اختــالف 

ــان ــتان اصفه شهرس

اخطاراجرایی
کالسه پرونده :639/95

ــد  ــام: 1- محم ــه: ن ــوم علی ــخصات محک مش
ــی: 1-  ــام خانوادگ ــم     ن ــه 3- مری 2- روزب
ــزاده  ــی علی ــت 3- حاج ــان آراء 2- نیکبخ خ
ــد  ــر 2- احم ــدر: 1- اصغ ــام پ ــادی  ن ــرد آب ک
رضــا 3- عبــاس     شــغل : ... نشــانی محــل 
اقامــت: مجهــول المــکان مشــخصات محکــوم 
لــه: نــام: ســعید   نــام خانوادگــی: رویدشــتی 
ــغل :  ــم ش ــدر : ابوالقاس ــام پ ــت ... ن ــا وکال ب
ــطین-  ــت: خ فلس ــل اقام ــانی مح آزاد   نش
مجتمــع میــالد واحــد4  محکــوم بــه: بــه 
 96/4/3 تاریــخ   172 شــماره  رای  موجــب 
ــالف شهرســتان  حــوزه 49  شــورای حــل اخت
ــخ  ــماره ... تاری ــب رأی ش ــه موج ــان )ب اصفه
... شــعبه ... دادگاه عمومــی ... ( کــه قطعیــت 
ــت  ــوم اس ــه محک ــت.محکوم علی ــه اس یافت
بــه: محکومیــت خانــم مریــم حاجــی علیــزاده 
کردآبــادی بــه الــزام انتقــال ســند یکدســتگاه 
ــدرج  ــه مشــخصات من ــارس ب ــژو پ خــودرو پ
ــای ســعید رویدشــتی و  ــت آق در ســند مالکی
ــل  ــه دلی ــت ب ــه نیکبخ ــای روزب ــن آق همچنی
اینکــه نســبت بــه فــک پــالک اتومبیــل اقــدام 
ــه  ــزم ب ــد مل ــی باش ــان م ــام ایش ــالک بن و پ
ــالک  ــک پ ــی و ف ــی رانندگ ــور در راهنمای حض
مــی گــردد آقــای محمــد خــان آزاد بــا عنایــت 
ــه  ــوم گرداخــت هزین ــاده 519 ق آ محک ــه م ب
ــال  ــغ 3/420/000 ری ــه مبل ــی ب ــای دادرس ه
در حــق خواهــان محکومــی مــی گــردد و 
مــاده 34  االجــرا  نیــم عشــر حــق حــق 
ــه  ــه اجرائی ــن ک ــکام: همی ــرای اح ــون اج قان
بــه محکــوم علیــه ابــالغ شــد، محکــوم علیــه 
ــاد آن  ــدت ده روز مف ــرف م ــت ظ ــف اس مکل
ــرای  ــی ب ــا ترتیب ــذارد ی ــرا بگ ــع اج ــه موق را ب
پرداخــت محکــوم بــه بدهــد یــا مالــی معرفــی 
کنــد کــه اجــرای حکــم و اســتیفاء محکــوم بــه 
ــود را  ــه خ ــی ک ــد و در صورت ــر باش از آن میس
ــد  ــد، بای ــه ندان ــاد اجرائی ــه اجــرای مف ــادر ب ق
ــی  ــع دارای ــورت جام ــور ص ــت مزب ــرف مهل ظ
خــود را بــه قســمت اجــرا تســلیم کنــد و اگــر 

ــد. ــالم نمای ــدارد، صریحــا اع ــی ن مال
 49 شــعبه  دفتــر  الــف  م  شــماره20390/ 
مجتمــع شــماره یــک  شــورای حــل اختــالف 

شهرســتان اصفهــان

اخطاراجرایی
مشــخصات   1226/96: پرونــده  کالســه 
محکــوم علیــه: نــام: هاتــف     نــام خانوادگــی: 
جلوداریــان  نــام پــدر: ...     شــغل : ... نشــانی 
ــکان مشــخصات  ــول الم ــت: مجه محــل اقام
ــی:  ــام خانوادگ ــد   ن ــام: احم ــه: ن ــوم ل محک
احمــدی دســتجردی بــا وکالــت ... نــام پــدر : 
... شــغل : ...   نشــانی محــل اقامــت: اصفهان 
خ هللا اکبــر کوچــه شــقایق پ 18  محکــوم بــه:

ــخ 96/1/30  ــماره 74 تاری ــب رای ش ــه موج ب
ــالف شهرســتان  حــوزه 52  شــورای حــل اخت
ــخ  ــماره ... تاری ــب رأی ش ــه موج ــان )ب اصفه
... شــعبه ... دادگاه عمومــی ... ( کــه قطعیــت 
یافتــه اســت.محکوم علیــه محکــوم اســت بــه:

پرداخــت مبلــغ 76/000/000 ریــال بابــت اصــل 
خواســته و مبلــغ 2/010/000 ریــال بابــت هزینــه 
ــه  ــق تعرف ــی طب ــر آگه ــه نش ــی هزین دادرس
ــید  ــر رس ــخ س ــه از تاری ــر تأدی ــارت تأخی خس
چــک 95/1/10 تــا تاریــخ اجــرای حکــم و 
ــون اجــرای  نیــم عشــر اجرایــی 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 
ــوم  ــت محک ــرای پرداخ ــی ب ــا ترتیب ــذارد ی بگ
بــه بدهــد یــا مالــی معرفــی کنــد کــه اجــرای 
ــر  ــه از آن میس ــوم ب ــتیفاء محک ــم و اس حک
باشــد و در صورتــی کــه خــود را قــادر بــه اجرای 
مفــاد اجرائیــه ندانــد، بایــد ظــرف مهلــت مزبور 
ــمت  ــه قس ــود را ب ــی خ ــع دارای ــورت جام ص
اجــرا تســلیم کنــد و اگــر مالــی نــدارد، صریحــا 

ــد. اعــالم نمای
 52 شــعبه  دفتــر  الــف  م  شــماره20478/ 
مجتمــع شــماره ســه  شــورای حــل اختــالف 

شهرســتان اصفهــان

اخطاراجرایی
کالسه پرونده :1035/95ش

مشــخصات محکــوم علیــه: نــام: 1- داریــوش 
2- ســعید 3- محمــد 4- محمدرضــا     نــام 
خانوادگــی: 1- شــایان 2- کرمــی 3- شــایان 
4- جهانبخــش  نــام پــدر: ...     شــغل : 
ــکان  ــول الم ــت: مجه ــل اقام ــانی مح ... نش
و  مالــی  نــام:  لــه:  محکــوم  مشــخصات 
ــن  ــید امی ــت س ــگریه- مدیری ــاری عس اعتب
جــوادی   نــام خانوادگــی: ... بــا وکالــت 
ــدر : ...  ــام پ ــی  ن ــیروانی زاده آران ــر  ش یاس
شــغل : ...   نشــانی محــل اقامــت: خ شــیخ 
ــد-  ــه راه مفی ــروی س ــمالی- روب ــدوق ش ص
عســگریه  اعتبــاری  و  مالــی  ســاختمان 
– طبقــه 4 محکــوم بــه: بــه موجــب رای 

شــماره 1224 تاریــخ 95/12/25  حــوزه 50  
ــان  ــتان اصفه ــالف شهرس ــل اخت ــورای ح ش
 ... تاریــخ   ... شــماره  رأی  موجــب  )بــه 
ــت  ــه قطعی ــی ... ( ک ــعبه ... دادگاه عموم ش
ــت  ــوم اس ــه محک ــت.محکوم علی ــه اس یافت
بــه: پرداخــت تضامنــی خوانــدگان مبلــغ 
ــی  ــر آگه ــه ی نش ــال و هزین 120/000/000 ری
حــق الوکالــه وکیــل و خســارت تأخیــر تأدیــه 
ــه  ــا تاریــخ وصــول روزان از تاریــخ 94/8/21 ت
ــر  ــم عش ــت نی ــال و پرداخ ــغ 104110 ری مبل
حــق اجــرای احــکام  مــاده 34 قانــون اجرای 
احــکام: همیــن کــه اجرائیــه بــه محکــوم علیه 
ابــالغ شــد، محکــوم علیــه مکلــف اســت 
ــع  ــه موق ــاد آن را ب ــدت ده روز مف ــرف م ظ
اجــرا بگــذارد یــا ترتیبــی بــرای پرداخــت 
محکــوم بــه بدهــد یــا مالــی معرفــی کنــد کــه 
ــه از آن  ــوم ب ــم و اســتیفاء محک ــرای حک اج
میســر باشــد و در صورتــی کــه خــود را قــادر 
بــه اجــرای مفــاد اجرائیــه ندانــد، بایــد ظــرف 
مهلــت مزبــور صــورت جامــع دارایــی خــود را 
ــه قســمت اجــرا تســلیم کنــد و اگــر مالــی  ب

ــد. ــالم نمای ــا اع ــدارد، صریح ن
شــماره20379 / م الــف دفتــر شــعبه 51 
مجتمــع شــماره ســه  شــورای حــل اختــالف 

ــان ــتان اصفه شهرس

اخطاراجرایی
کالســه پرونــده :960017 مشــخصات محکــوم 
خانوادگــی:  نــام  فــرزام      نــام:  علیــه: 
ــغل :  ــا     ش ــدر: محمدرض ــام پ ــی  ن حجت
ــکان  ــول الم ــت: مجه ــل اقام ــانی مح ... نش
ــیدجعفر    ــام: س ــه: ن ــوم ل ــخصات محک مش
نــام خانوادگــی: حســینی  بــا وکالــت ... نــام 
پــدر : محمــود  شــغل : کارگــر   نشــانی محــل 
ــتر  ــک اش ــه مال ــاد کوچ ــق آب ــت: عاش اقام
ــالک  ــم حســینی پ کوچــه شــهید ســید رحی
167 کوچــه 2  محکــوم بــه: بــه موجــب 
 96/4/31 تاریــخ   960-00879 شــماره  رای 
ــتان  ــالف شهرس ــل اخت ــورای ح ــوزه 9  ش ح
ــه موجــب رأی شــماره ... تاریــخ  اصفهــان )ب
... شــعبه ... دادگاه عمومــی ... ( کــه قطعیــت 
یافتــه اســت.محکوم علیــه محکــوم اســت به: 
حضــور در یکــی از دفاتر اســناد رســمی ) دفتر 
خدمــات تلفنــی( و انتقــال ســند رســمی خــط 
تلفــن شــماره 1681043-0913 بنــام خواهــان 
ــی  ــد و س ــغ یکص ــت مبل ــن پرداخ و همچنی
هــزار ریــال بابــت هزینــه دادرســی و یکصــد و 
بیســت هــزار ریــال بابــت هزینــه نشــر آگهــی 
در حــق خواهــان بــه انضمــام نیــم عشــر 
دولتــی مــاده 34 قانــون اجــرای احــکام: 
همیــن کــه اجرائیــه بــه محکــوم علیــه ابــالغ 
ــرف  ــت ظ ــف اس ــه مکل ــوم علی ــد، محک ش
مــدت ده روز مفــاد آن را بــه موقــع اجــرا 
ــرای پرداخــت محکــوم  ــی ب ــا ترتیب بگــذارد ی
بــه بدهــد یــا مالــی معرفــی کنــد کــه اجــرای 
ــر  ــه از آن میس ــوم ب ــتیفاء محک ــم و اس حک
باشــد و در صورتــی کــه خــود را قــادر بــه 
ــرف  ــد ظ ــد، بای ــه ندان ــاد اجرائی ــرای مف اج
مهلــت مزبــور صــورت جامــع دارایــی خــود را 
ــه قســمت اجــرا تســلیم کنــد و اگــر مالــی  ب

ــد. ــالم نمای ــا اع ــدارد، صریح ن
 9 شــعبه  دفتــر  الــف  م  شــماره20374/ 
ــالف  ــل اخت ــورای ح ــماره دو  ش ــع ش مجتم

اصفهــان شهرســتان 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
 960471 کالســه  پرونــده  خصــوص  در 
ــتی  ــی دادخواس ــا بهرام ــان  محمدرض خواه
مبنــی بــر مطالبــه بــه طرفیــت محمدحســین 
پورنوجــده- علیرضــا مالرضایــی تقدیــم نموده 
ــورخ  ــرای روز ... م ــیدگی ب ــت رس ــت، وق اس
گردیــده  تعییــن   17/30 ســاعت   96/9/4
اســت. بــا توجــه بــه مجهــول المــکان بــودن 
ــب  ــان مرات ــای خواه ــب تقاض ــده حس خوان
در جرایــد منتشــر، تــا خوانــده قبــل از وقــت 
ــان  ــع در خیاب ــعبه واق ــن ش ــه ای ــیدگی ب رس
ســجاد-اول اربــاب- روبــروی مدرســه لیلــی 
پــور- جنــب ســاختمان صبــا- پــالک57 کــد 
پســتی 8165756441 شــورای حــل اختــالف 
اختــالف  حــل  شــورای  اصفهان-شــعبه   
اصفهــان مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت 
ــدم  ــورت ع ــد. در ص ــذ نمای ــم را اخ و ضمائ
حضــور وقــت رســیدگی ابــالغ شــده تلقــی و 

ــود. ــی ش ــاذ م ــی اتخ ــم مقتض تصمی
 26 شــعبه  دفتــر  مدیــر  الــف/20475  م 

اصفهــان اختــالف  حــل  شــورای 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
 960630 کالســه  پرونــده  خصــوص  در 
دادخواســتی  کریمــی  عبــاس  خواهــان  
ناهیــد  طرفیــت  بــه  مطالبــه  بــر  مبنــی 
ابراهیــم زاده تقدیــم نمــوده اســت، وقــت 
مــورخ  شــنبه  ســه  روز  بــرای  رســیدگی 
96/8/9 ســاعت 8 صبــح تعییــن گردیــده 
اســت. بــا توجــه بــه مجهــول المــکان بــودن 
ــب  ــان مرات ــای خواه ــب تقاض ــده حس خوان
در جرایــد منتشــر، تــا خوانــده قبــل از وقــت 
ــان  ــع در خیاب ــعبه واق ــن ش ــه ای ــیدگی ب رس
ســجاد-اول اربــاب- روبــروی مدرســه لیلــی 
پــور- جنــب ســاختمان صبــا- پــالک57 کــد 
پســتی 8165756441 شــورای حــل اختــالف 
اصفهان-شــعبه 9  شــورای حــل اختــالف 
اصفهــان مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت 
ــدم  ــورت ع ــد. در ص ــذ نمای ــم را اخ و ضمائ
حضــور وقــت رســیدگی ابــالغ شــده تلقــی و 

ــود. ــی ش ــاذ م ــی اتخ ــم مقتض تصمی
م الــف/20376 مدیــر دفتــر شــعبه 9 شــورای 

حــل اختــالف اصفهــان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
در خصــوص پرونــده کالســه 960789 خواهــان  
حمیــد فرهــادی اورگانــی دادخواســتی مبنــی 
بــر مطالبــه بــه طرفیــت ایــرج شــجاعی تقدیــم 
ــرای روز ...  ــیدگی ب ــت رس ــت، وق ــوده اس نم
مــورخ 96/8/15 ســاعت 8/30 تعییــن گردیده 
ــودن  ــول المــکان ب ــه مجه ــا توجــه ب اســت. ب
خوانــده حســب تقاضــای خواهــان مراتــب 
ــت  ــل از وق ــده قب ــا خوان ــد منتشــر، ت در جرای
ــان  ــع در خیاب ــعبه واق ــن ش ــه ای ــیدگی ب رس
ــی  ــروی مدرســه لیل ــاب- روب ســجاد-اول ارب
پــور- جنــب ســاختمان صبــا- پــالک57 کــد 
پســتی 8165756441 شــورای حــل اختــالف 
اختــالف  اصفهان-شــعبه  9 شــورای حــل 
اصفهــان مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت 
و ضمائــم را اخــذ نمایــد. در صــورت عــدم 
ــی و  ــالغ شــده تلق ــت رســیدگی اب حضــور وق

ــم مقتضــی اتخــاذ مــی شــود. تصمی
م الــف/20409 مدیــر دفتــر شــعبه 45 شــورای 

حــل اختــالف اصفهــان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
 951349 کالســه  پرونــده  خصــوص  در 
ــم  ــت خان ــا وکال ــی ب ــد لواس ــان  محم خواه
بــر  مبنــی  دادخواســتی  قربانــی  زهــرا 
ــعود  ــت 1- مس ــه طرفی ــی ب ــای واخواه تقاض
ــدی 3-  ــا محم ــیرمحمدعلی 2- محمدرض ش
ــت،  ــوده اس ــم نم ــدی تقدی ــا مجی محمدرض
ــورخ  ــرای روز ســه شــنبه م وقــت رســیدگی ب
96/8/9 ســاعت 8/30 صبــح تعییــن گردیــده 
ــودن  ــول المــکان ب ــه مجه ــا توجــه ب اســت. ب
خوانــده حســب تقاضــای خواهــان مراتــب 
ــت  ــل از وق ــده قب ــا خوان ــد منتشــر، ت در جرای
ــان  ــع در خیاب ــعبه واق ــن ش ــه ای ــیدگی ب رس
ــی  ــروی مدرســه لیل ــاب- روب ســجاد-اول ارب
پــور- جنــب ســاختمان صبــا- پــالک57 کــد 
پســتی 8165756441 شــورای حــل اختــالف 
اختــالف  اصفهان-شــعبه  9 شــورای حــل 
اصفهــان مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت 
و ضمائــم را اخــذ نمایــد. در صــورت عــدم 
ــی و  ــالغ شــده تلق ــت رســیدگی اب حضــور وق

ــود. ــی ش ــاذ م ــی اتخ ــم مقتض تصمی
م الــف/20427 مدیــر دفتــر شــعبه 9 شــورای 

حــل اختــالف اصفهــان

احضار متهم 
نظــر بــه اینکــه  آقایــان  محمــد تقــی  اعظمــی  
مهــدی افقهــی  و غیــره  اکبــر شــکایتی  علیــه 
آقایــان  1- احمــد رضــا  محمــد حســینی  
حاجــی فرزنــد محمــد  بــا نــام مســتعار  گودرز 
2- گیــو  محمــد حســینی حاجــی  فرزنــد 
ــر  ــی ب ــی مبن ــتعار  عل ــام مس ــا ن ــد  ب محم
ــی و مشــارکت در ســرقت  شــرکت در آدم ربائ
ــت  وشــبانه  ــه آزار و اذی ــرون ب مســلحانه  مق
در ایــن دادگاه مطــرح نمــوده انــد کــه پرونــده 
ــی 960100 و  ــه کالســه هــای 960089 ال ــا ب آنه
ایــن دادگاه  ثبــت و وقــت رســیدگی  بــرای روز 
96/8/7 ســاعت 9 صبــح تعییــن شــده اســت  
ــکان   ــول الم ــن  مجه ــه متهمی ــه اینک ــر ب نظ
ــون  ــاده 394 قان ــذا حســب م ــی باشــند  ل م
ــت  و  ــب دو نوب ــری مرات ــی کیف ــن دادرس آئی
ــه هــای   ــه 10 روز  در یکــی از روز نام ــه فاصل ب
کثیــر االنتشــار  محلــی طبــع و نشــر مــی گــردد  
ــه عمــل مــی  و از متهمیــن  مذکــور  دعــوت ب
آیــد  جهــت رســیدگی در وقــت مقــرر حاضــر 
ــه  ــدم حضــور  احضاری شــوند  و در صــورت ع
ابــالغ شــده تلقــی و دادگاه تصمیــم مقتضــی را 

اتخــاذ خواهــد نمــود. 
ــری  ــر شــعبه ســوم کیف ــف 20377  دفت م ال

ــان – جــواد اســدی  ــک اصفه ی

آگهی احضار متهم
ــد  ــرادی فرزن ــر م ــای اکب ــه آق ــه اینک ــر ب نظ
میــرزا  از طــرف ایــن شــعبه در پرونــده کالســه 
960754/ج 102 تحــت تعقیــب اســت و وقــت 
 1396/08/13 تاریــخ  بــرای  آن  رســیدگی 
ــه  ــا توج ــده و ب ــن گردی ــاعت 08:30 تعیی س
ــطه  ــه وی بواس ــه ب ــالغ احضاری ــه اب ــه اینک ب
مشــارالیه  اقامــت  محــل  بــودن  مجهــول 
ممکــن نمــی باشــد بدینوســیله در اجــرای 
مــاده 174 قانــون آییــن دادرســی کیفــری 
ــا در تاریــخ فــوق  ــالغ ت ــرده اب ــه نامب مراتــب ب
در شــعبه 102 جزایــی برخــوار جهــت دفــاع از 
ــور  ــدم حض ــورت ع ــردد در ص ــر گ ــود حاض خ

ــد. ــد ش ــول خواه ــی معم ــدام قانون اق
شعبه 102 دادگاه کیفری دو برخوار

شــماره نامــه اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 
ــخ 96/07/01 ــه تاری ــف ب 5/37/646/م ال

دادنامه
فرزنــد  علیرضــا صابــری  آقــای  خواهــان: 
محمدعلــی بــه نشــانی اصفهــان خ انتقــالب ک 
شــهید اکبــری پ 40 خوانــده: آقــای هوشــنگ 
احمــدی فرزنــد آقــا جــان بــه نشــانی مجهــول 
المــکان خواســته هــا: 1- مطالبــه وجــه بابــت 
ــه خســارت3- تامیــن خواســته  ... 2- مطالب
رای دادگاه در خصــوص دادخواســت آقــای 
علــی  محمــد  فرزنــد  صابــری  علیرضــا 
ــای هوشــنگ احمــدی بخواســته  بطرفیــت آق
ــه  ــت وج ــال باب ــغ 480000000 ری ــه مبل مطالب
2 فقــره چــک بــه شــماره 50886/55 مــورخ 
94/07/30 و 505879/47 مــورخ 94/08/11 
بــا توجــه بــه شــرح دادخواســت کپــی مصــدق 
ــط  ــه توس ــت ک ــدم پرداخ ــی ع ــک و گواه چ
خواهــان ارائــه گردیــده و عــدم حضــور خوانــده 
ــی و  ــم نشــر آگه در جلســات دادرســی علیرغ
ــذا دعــوی خواهــان  عــدم ارســال الیحــه علیه
بــه اســتناد مــواد 310 و  وارد تشــخیص و 

و  قانــون تجــارت و 198و 515  312 و 313 
522 قانــون آئیــن دادرســی مدنــی حکــم 
بــه پرداخــت مبلــغ فــوق الذکــر بانضمــام 
ــه از  ــر تادی ــارت تاخی ــی و خس ــه دادرس هزین
تاریــخ ســر رســید چــک لغایــت زمــان اجــرای 
حکــم طبــق شــاخص ســاالنه بهــای کاال هــا و 
خدمــات مصرفــی و حــق الوکالــه وکیــل طبــق 
تعرفــه توســط خوانــده در حــق خواهــان صــادر 
و اعــالم مــی گــردد رای صــادره غیابــی و ظــرف 
بیســت روز پــس از ابــالغ قابــل واخواهــی در 
ــل  ــر قاب ــت روز دیگ ــرف بیس ــن دادگاه و ظ ای

ــت.  ــتان اس ــز اس ــر در مرک ــد نظ تجدی
دفتــر شــعبه دوم دادگاه عمومــی حقوقــی 

ــوار برخ
 شــماره نامــه اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 

5/37/544/م الــف بــه تاریــخ 04 /96/06

آگهی مزایده و فروش اموال غیر 
منقول

حقوقــی  احــکام  اجــرای  دوم  شــعبه 
ــر دارد  ــوار در نظ ــتان برخ ــتری شهرس دادگس
ــرای  ــه 940021 اج ــده کالس ــوص پرون در خص
احــکام بــه نفــع ســهراب امینــی و علیــه ســید 
حســین حســینی فرزنــد بــه خواســته مطالبــه 
 96/07/17 تاریــخ  در  ای  مزایــده  جلســه 
ســاعت 09:30 بــه منظــور فــروش یــک و نیــم 
دانــگ مشــاع از شــش دانــگ منــزل دو طبقــه 
مســکونی واقــع در : دولــت آبــاد خیابــان 
جانبــازان بلــوار اندیشــه نبــش کوچــه طــراوت 
ــع  ــر مرب ــای 270 مت ــر بن ــا زی ــالک 61 ب 5 پ
و مســاحت عرصــه طبــق پروانــه 171/30 متــر 
ــن  ــکلت بت ــازه اس ــخصات: س ــا مش ــع ب مرب
ــا  ــا ب ــای آجرنم ــوک و نم ــه بل ــقف تیچ و س
قدمــت حــدود 12 ســال کــه فاقــد ســند اســت 
دارای پایــان کار شــهرداری و صورتمجلــس 
ســاختمانی  پروانــه  همچنیــن  و  تفکیکــی 
ــال  ــال 492750000 ری ــه در قب ــد ک ــی باش م
ــه توقیــف  ــغ محکومیــت محکــوم ب بابــت مبل
گردیــده و فعــال در تصــرف محکــوم علیــه 
ــش  ــناس ارزش ش ــط کارش ــه توس ــت ک اس
ــی  ــال ارزیاب ــغ 1780000000 ری ــه مبل ــگ ب دان
ــزل  ــگ من ــم دان ــک و نی ــده و ارزش ی گردی
مذکــور 444990000 ریــال اســت برگــزار نمایــد. 
طالبیــن مــی تواننــد 5 روز قبــل از مزایــده 
جهــت بازدیــد از ملــک بــه دفتــر اجــرای 
احــکام دادســرای برخــوار مراجعــه نماینــد 
ــغ  ــرا از مبل ــر اج ــرر در دفت ــده در روز مق مزای
ارزیابــی شــده شــروع و ملــک بــه کســی کــه 
ــه  ــد فروخت ــن قیمــت را پیشــنهاد نمای باالتری

ــد .  ــد ش خواه
دادســرای  احــکام کیفــری  اجــرای  مدیــر 

برخــوار انقــالب  و  عمومــی 
شــماره نامــه اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 

ــخ 96/06/04 ــه تاری ــف ب 5/37/545/م ال

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
بــه  دادخواســتی  شــیخی   احمــد  آقــای 
ــت  ــه طرفی ــه ب ــور معوق ــه اج ــته مطالب خواس
غالمرضــا ثقفــی 2- مرضیــه باقرصــاد بــه 
ایــن شــورا تســلیم کــه بــه کالســه 96/99  
  17:00 ســاعت   96/08/09 بــرای  و  ثبــت 
ــر  ــت نظ ــده اس ــن ش ــیدگی تعیی ــت رس وق
ــول المــکان میباشــد  ــده مجه ــه اینکــه خوان ب
لــذا حســب مــاده 73 قانــون آئیــن دادرســی 
مدنــی مراتــب یــک نوبــت در یکــی از روزنامــه 
ــع و نشــر میشــود و  ــر االنتشــار طب ــای کثی ه
ــه عمــل مــی آیــد  از خوانــده مذکــور دعــوت ب
ــت و  ــی دادخواس ــخه ثان ــت نس ــت دریاف جه
ــت  ــه و در وق ــورا مراجع ــر ش ــه دفت ــم ب ضمائ
مقــرر فــوق نیــز جهــت رســیدگی حاضــر شــود. 
ــالغ  ــت اب ــور دادخواس ــدم حض ــورت ع در ص
شــده محســوب و شــورا تصمیــم مقتضــی 
ــی  ــه آگه ــازی ب ــدا نی اتخــاذ نمود.چنانچــه بع
ــدت آن ده  ــت درج و م ــک نوب ــط ی ــد فق باش

روز اســت.
یــک  شــماره  مجتمــع  دوم  شــعبه  دفتــر 

برخــوار شهرســتان  
شــماره نامــه اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 

ــخ 96/06/08 ــه تاری ــف ب 5/37/571/م ال
 داوری -برخوار

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
وقــت  ح   3 96/48 ش   : پرونــده  کالســه 
عصــر   15:30 ســاعت   96/08/06 رســیدگی 
ــه  ــی ب ــرداد امراله ــین مه ــان : امیرحس خواه
وکالــت از رضــا رجــب پــور بــه نشــانی حبیــب 
ــد  ــده: حام ــن خوان ــی اتیل ــرکت پل ــاد شش آب
المــکان  بــه نشــانی مجهــول  شــکوفه ای 
دادخواســتی  خواهــان  مطالبــه  خواســته: 
تســلیم دادگاه هــای عمومــی نمــوده کــه 
جهــت رســیدگی بــه شــعبه 3 حقوقــی برخــوار 
ــاد( ارجــاع  )شــورای حــل اختــالف حبیــب آب
گردیــده و و قــت رســیدگی تعییــن شــده 
بعلــت مجهــول المــکان بــودن خوانــده بــه در 
ــز  خواســت خواهــان و دســتور دادگاه و بتجوی
مدنــی  دادرســی  آئیــن  قانــون  مــاده 73 
ــر  ــد کثی ــی از جرای ــت در یک ــک نوب ــب ی مرات
ــده از  ــا خوان ــود . ت ــی ش ــی م ــار آگه االنتش
تاریــخ نشــر آخریــن آگهــی ظــرف یــک مــاه 
بــه دفتــر دادگاه مراجعــه و ضمــن اعــالم 
نشــانی کامــل خــود نســخه دوم دادخواســت 
و ضمائــم  را دریافــت نمایــدو در وقــت مقــرر 
بــاال جهــت رســیدگی حضــور بهــم رســاند 
چنانچــه بعــدا ابالغــی بوســیله آگهــی الزم 
شــود فقــط یــک نوبــت منتشــر و مــدت آن ده 

ــود.  ــد ب روز خواه
دفتــر شــعبه ســوم مجتمــع شــماره یــک 

برخــوار شهرســتان 

 آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
ــر  ــای امی ــت آق ــا وکال ــد داوری ب ــای محم آق
دادخواســتی  امرالهــی   مهــرداد  حســین 
بــه خواســته مطالبــه بــه طرفیــت ســعید 
درویشــی کوشــک بــه ایــن شــورا تســلیم کــه 
بــه کالســه 96/423  ثبــت و بــرای 96/08/30 
عصروقــت رســیدگی تعییــن شــده اســت نظــر 
ــول المــکان میباشــد  ــده مجه ــه اینکــه خوان ب
لــذا حســب مــاده 73 قانــون آئیــن دادرســی 
مدنــی مراتــب یــک نوبــت در یکــی از روزنامــه 
ــع و نشــر میشــود و  ــر االنتشــار طب ــای کثی ه
ــه عمــل مــی آیــد  از خوانــده مذکــور دعــوت ب
ــت و  ــی دادخواس ــخه ثان ــت نس ــت دریاف جه
ــت  ــه و در وق ــورا مراجع ــر ش ــه دفت ــم ب ضمائ
مقــرر فــوق نیــز جهــت رســیدگی حاضــر شــود. 
ــالغ  ــت اب ــور دادخواس ــدم حض ــورت ع در ص
شــده محســوب و شــورا تصمیــم مقتضــی 
ــی  ــه آگه ــازی ب ــدا نی اتخــاذ نمود.چنانچــه بع
ــدت آن ده  ــت درج و م ــک نوب ــط ی ــد فق باش

ــت. روز اس
ــک  ــماره ی ــع ش ــارم مجتم ــعبه چه ــر ش دفت

شهرســتان  برخــوار
شــماره نامــه اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 

ــخ 96/06/08 ــه تاری ــف ب 5/37/571/م ال
 

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
ــر  ــای امی ــت آق ــا وکال ــی ب ــای ناصــر یزدان آق
ــه  ــتی ب ــی  دادخواس ــرداد امراله ــین مه حس
عبدالرضــا  طرفیــت  بــه  مطالبــه  خواســته 
حیــدرزاده دســتجردی بــه ایــن شــورا تســلیم 
بــرای  و  ثبــت    96/459 بــه کالســه  کــه 
96/08/10 عصــر ســاعت: 05:00وقــت رســیدگی 
ــده  ــه خوان ــه اینک ــن شــده اســت نظــر ب تعیی
ــاده  ــذا حســب م ــول المــکان میباشــد ل مجه
73 قانــون آئیــن دادرســی مدنــی مراتــب 
ــر  ــای کثی ــه ه ــی از روزنام ــت در یک ــک نوب ی
ــده  ــود و از خوان ــر میش ــع و نش ــار طب االنتش
ــت  ــد جه ــی آی ــل م ــه عم ــوت ب ــور دع مذک
دریافــت نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم 
ــرر  ــت مق ــه و در وق ــورا مراجع ــر ش ــه دفت ب
ــود. در  ــر ش ــیدگی حاض ــت رس ــز جه ــوق نی ف
صــورت عــدم حضــور دادخواســت ابــالغ شــده 
ــاذ  ــی اتخ ــم مقتض ــورا تصمی ــوب و ش محس
ــد  ــی باش ــه آگه ــازی ب ــدا نی ــه بع نمود.چنانچ
فقــط یــک نوبــت درج و مــدت آن ده روز 

ــت. اس
دفتــر شــعبه پنجــم مجتمــع شــماره یــک 

شهرســتان  برخــوار

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
آقــای محســن داوری بــا وکالــت آقــای امیــر 
ــه  ــتی ب ــی  دادخواس ــرداد امراله ــین مه حس
ــد  ــید حمی ــت س ــه طرفی ــه ب ــته مطالب خواس
حســینی بــه ایــن شــورا تســلیم کــه بــه 
کالســه 96/457  ثبــت و بــرای 96/08/10 
عصــر ســاعت: 04:30 وقــت رســیدگی تعییــن 
شــده اســت نظــر بــه اینکــه خوانــده مجهــول 
المــکان میباشــد لــذا حســب مــاده 73 قانــون 
آئیــن دادرســی مدنــی مراتــب یــک نوبــت در 
ــع  ــار طب ــر االنتش ــای کثی ــه ه ــی از روزنام یک
ــوت  ــور دع ــده مذک ــود و از خوان ــر میش و نش
ــخه  ــت نس ــت دریاف ــد جه ــی آی ــل م ــه عم ب
ــر شــورا  ــه دفت ــم ب ــی دادخواســت و ضمائ ثان
ــت  ــز جه ــوق نی ــرر ف ــت مق ــه و در وق مراجع
رســیدگی حاضــر شــود. در صــورت عــدم 
ــالغ شــده محســوب و  حضــور دادخواســت اب
ــم مقتضــی اتخــاذ نمود.چنانچــه  شــورا تصمی
ــک  ــط ی ــد فق ــی باش ــه آگه ــازی ب ــدا نی بع

نوبــت درج و مــدت آن ده روز اســت.
دفتــر شــعبه پنجــم مجتمــع شــماره یــک 

شهرســتان  برخــوار

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
-96 کالســه  پرونــده  خصــوص  در 
هراتمــه  حیــدری  محمــد  خواهــان   489
دادخواســتی مبنــی برالــزام خوانــدگان بــه 
حضــور در دفتــر و انتقــال ســند   بــه طرفیــت 
ــت  ــوده و وق ــم نم ــد رضــا فراســت تقدی حمی
ــورخ 96/8/6  ــنبه   م ــرای روز ش ــیدگی ب رس
ســاعت 12:00 تعییــن گردیــده اســت . باعنایــت 
ــب  ــده مرات ــودن خوان ــکان ب ــول الم ــه  مجه ب
ــت  ــل از وق ــده قب ــا خوان ــر ت ــد منتش در جرای
رســیدگی بــه ایــن شــعبه واقــع در حــد فاصــل 
خیابــان  آتشــگاه و خیابــان میــرزا طاهــر – بــر 
ــری   ــهید مطه ــی ش ــاختمان قضائ ــان  س اتوب
شــورای حــل اختــالف اصفهــان – شــعبه 53 
مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم 
را اخــذ نمایــد. در صــورت عــدم حضــور در 
وقــت رســیدگی ابــالغ قانونــی  تلقــی شــده  و 
تصمیــم مقتضــی اتخــاذ خواهــد شد.شــماره: 
18369م الــف مدیــر دفتــر شــعبه 53 شــورای 

ــان ــالف اصفه ــل اخت ح

آگهی فقدان سند 
نظــر بــه اینکــه ســند مالکیــت  دو دانــگ 
ــماره  ــی  ش ــالک ثبت ــدانگ  پ ــاع از شش مش
ــع در بخــش 14  ــی واق ــی از 11 اصل 585 فرع
اصفهــان  ذیــل ثبــت 22179 صفحــه  175  
دفتــر امــالک جلــد 208 امــالک بــه نــام 
ــی  ــاب ســلطان آبجــور تحــت  شــماره چاپ رب
مسلســل 0 صــادر و تســلیم گردیــده مالــک بــا 
ارائــه  درخواســت کتبــی بــه انضمــام  دو بــرگ 
استشــهادیه  محلــی کــه امضــا شــهود آن 
ذیــل  شــماره 11004 مــورخ 96/05/23 گواهــی 
دفترخانــه  230 خــرزوق اصفهــان رســیده 
اســت  مدعــی اســت کــه  ســند مالکیــت آن 
بعلــت جابجایــی  مفقــود گردیــده اســت و 
ــت   ــند مالکی ــای  س ــدور المثن ــت ص درخواس

ــب  ــذا مرات ــت .  ل ــوده اس ــوق را نم ــک ف مل
بــه اســتناد تبصــره یــک اصالحــی ذیــل مــاده 
ــت  ــک نوب ــت در ی ــون ثب ــه قان ــن نام 120 آیی
آگهــی مــی شــود چنانچــه کســی مدعــی 
ــا  ــوم ی ــک مرق ــه مل ــه نســبت ب انجــام معامل
ــد از  ــود میباش ــزد خ ــت ن ــند مالکی ــود س وج
ــدت ده  ــرف م ــی ظ ــن آگه ــار ای ــخ انتش تاری
ــه اصــل  ــًا ضمــن ارائ ــراض خــود را کتب روزاعت
ــن  ــه ای ــه ب ــند معامل ــا س ــت ی ــند مالکی س
ــا مراتــب  ــد ت اداره تســلیم و رســید اخــذ نمای
ــه  ــت ب ــند مالکی ــل س ــس و اص ــورت مجل ص
ارائــه کننــده ســند مســترد گــردد بدیهــی اســت 
اگــر ظــرف / مــدت مقــرر اعتراضــی نرســید یــا 
ــا  در صــورت اعتــراض اصــل ســند مالکیــت ی
ــه صــدور ســند  ــدام ب ــه نشــود اق ــه ارائ معامل
مالکیــت المثنــی طبــق مقــررات خواهــد شــد 
ــں  ــدر ی-رئیس ــا حی ــف 20741 علیرض . م ال

ــان ــرب اصفه ــالک غ ــناد و ام ــت اس ثب

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصــوص پرونــده کالســه 960336 خواهــان 
بانــک مهــر اقتصــاد  بــا وکالــت  حامــد 
منتظریــن  دادخواســتی مبنــی برمطالبــه وجــه   
بــه طرفیــت 1- علــی ولــی پــور 2- ســید مجید  
رضــوی تقدیــم نمــوده و وقــت رســیدگی بــرای 
روز .......  مــورخ 96/8/6  ســاعت 9 صبــح 
تعییــن گردیــده اســت . باعنایــت بــه  مجهــول 
المــکان بــودن خوانــده مراتــب در جرایــد 
ــیدگی  ــت رس ــل از وق ــده قب ــا خوان ــر ت منتش
بــه ایــن شــعبه واقــع در خیابــان ســجاد- اول 
ــی  ــه نیل ــه روی مدرس ــاب – روب ــان  ارب خیاب
پــور – جنــب ســاختمان صبــا – پــالک 57 کــد 
پســتی 8165756441 شــورای حــل اختــالف 
اصفهــان – شــعبه 32 مراجعــه و نســخه ثانــی 
در  نمایــد.  اخــذ  را  و ضمائــم  دادخواســت 
صــورت عــدم حضــور در وقــت رســیدگی ابــالغ 
قانونــی  تلقــی شــده  و تصمیــم مقتضــی 

اتخــاذ خواهــد شــد.
شــماره: 19292م الــف مدیــر دفتــر شــعبه 32 

شــورای حــل اختــالف اصفهــان

ابالغیه
شماره ابالغنامه : 961010679100463

ــماره  ــده :960998679100194 ش ــماره پرون ش
تنظیــم  تاریــخ   960194  : شــعبه  بایگانــی 
ــی :  ــونده حقیق ــالغ ش ــخصات اب 96/6/5مش
محمــد رضــا  دهاقیــن مجهــول المــکان تاریــخ 
ــل  ــاعت 15:30مح ــنبه س ــور96/8/6  ش حض
ــاب  ــه ارب ــت ال ــجاد – خ آی ــور اص خ س حض
روبــروی مدرســه نیلــی پــور جنــب ســاختمان 
  96/8/6 حضــور  تاریــخ   57 پــالک  صبــا 
ــوی  ــوص دع ــور : 15:30 در خص ــاعت حض س
فریبــرز علــی پــور چــاه  رضــا بــه طرفیــت شــما 
در وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی در ایــن 

شــعبه حاضــر شــوید . 
41 مجتمــع   دفتــر شــعبه  الــف 18417  م 

یــک شهرســتان اصفهــان شــماره 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظــر بــه اینکــه تحدیــد حــدود ششــدانگ 
یکبــاب کار گاه چــوب بــری پــالک شــماره 
ــان   ــت اصفه ــع در بخــش 14 ثب 32/1222 واق
کــه طبــق رای هیــات بــه نــام  حســین اعرابــی  
ــت  ــان ثب ــروز و    در جری ــم مف ــد ابراهی فرزن
اســت و عملیــات تحدیــد حــدود قانونــی 
ــه  ــا ب ــک بن ــت این ــده اس ــل نیام ــه عم آن  ب
ــون ثبــت  ــر مــاده 15 قان دســتور قســمت اخی
و طبــق تقاضــای نامبــرده تحدیــد حــدود 
پــالک مرقــوم در ســه شــنبه مــورخ 96/7/25  
ســاعت 9 صبــح  در محــل شــروع و بــه عمــل 
خواهــد آمــد، لــذا بــه موجــب ایــن آگهــی بــه 
کلیــه مجاوریــن اخطــار مــی گــردد کــه در روز و 
ســاعت مقــرر در ایــن آگهــی در محــل حضــور 
یابنــد و اعتراضــات مالکیــن یــا مجاوریــن 
مطابــق مــاده 20 قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم 
صــورت مجلــس تحدیــدی تــا 30 روز پذیرفتــه 

خواهــد شــد.
 96/7/3  : انتشــار  تاریــخ   20640 الــف  م 
رئیــس منطقــه  ثبــت اســناد و امــالک غــرب 

اصفهــان – حیــدری 

آگهی فقدان سند مالکیت
ــرگ  ــه اســتناد دو ب ــان ب ــن تبریزی ــم مهی خان
استشــهادیه محلــی کــه هویــت و امضــاء 
شــهود رســما گواهــی شــده مدعــی شــده 
ــاع  ــگ مش ــت دو دان ــند مالکی ــه س ــت ک اس
ــاحت  ــه مس ــاغ ب ــه ب ــک قطع ــدانگ ی از شش
2462.5 مترمربــع بشــماره 1150 فرعــی از 25 
ــی  ــوزه  ثبت ــک ح ــش ی ــع در بخ ــی واق اصل
قمصــر کــه ذیــل شــماره 9067 و صفحــه 
337 دفتــر 61 بــه نــام مهیــن تبریزیــان 
ــف  ــریال 91 ال ــه س ــت ب ــند مالکی ــت و س ثب
102380 صــادر و تســلیم نامبــرده گردیــده کــه 
ــون  ــود و تاکن ــه مفق ــی اثاثی ــه جای ــر جاب در اث
پیــدا نشــده اســت چــون درخواســت المثنــی 
ــک  ــره ی ــق تبص ــوده و طب ــت نم ــند مالکی س
ــت  ــون ثب ــن نامــه قان مــاده 120 اصالحــی آیی
آگهــی مــی شــود کــه هرکــس مدعــی انجــام 
ــود  ــا وج ــور ی ــک مزب ــه مل ــبت ب ــه نس معامل
ســند مالکیــت نــزد خــود مــی باشــد از تاریــخ 
ــن اداره  ــه ای ــا ده روز ب ــی ت ــن آگه ــار ای انتش
مراجعــه و اعتــراض خــود را کتبــا ضمــن ارایــه 
اصــل ســند مالکیــت و ســند معاملــه تســلیم 
نمایــد تــا مراتــب صورتمجلــس و اصــل ســند 
ــرف  ــر ظ ــردد و اگ ــده مســترد گ ــه کنن ــه ارای ب
ــا در صــورت  ــرر اعتراضــی نرســد ی ــت مق مهل
ــی  ــود المثن ــه نش ــند ارای ــل س ــراض اص اعت
ــه متقاضــی  ســند مالکیــت مرقــوم صــادر و ب

ــد. ــد ش ــلیم خواه تس
اداره  انتشــار))96/07/03((رییس  تاریــخ 
ــی  ــالک قمصــر، رضــا طویل ــت اســناد و ام ثب

1208/ م الــف
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توپ و تور

جانبداریبهصورتپیشفرض
نــگاه ویــژه و جانبدارانــه بــه اســتقالل و پرســپولیس 
اگرچــه از ســوی صداوســیما و بخــش بزرگــی از جامعــه 
ــرض  ــی ف ــی و طبیع ــران بدیه ــواداری ای ــانه ای و ه رس
ــای  ــایر رقب ــه آزار س ــه مای ــت ک ــا سال هاس ــود ام می ش
لیــگ برتــری و البتــه آن دســته از فوتبالدوســتانی اســت 
کــه تعلــق خاطــری بــه تیم هــای ســرخابی پایتخــت 
ــدگان  ــه نماین ــن هفت ــده دیدارهــای ای ــد. پخــش زن ندارن
فوتبــال اصفهــان بــا رقبــای ســرخابی از شــبکه سراســری 
بهانــه ای شــد تــا باشــگاه های ذوب آهــن و ســپاهان 
ــز  ــه مشــترک از رویکــرد تبعیض آمی ــا صــدور یــک بیانی ب
صداوســیما در قبــال تیم هــای غیرســرخابی انتقــاد کننــد. 
اســتفاده تلویزیون از کارشناســان اســتقاللی و پرســپولیس 
بــرای تحلیــل دیدارهایــی کــه یــک طــرف آن یکــی از ایــن 
ــان و  ــه مجری ــای جانبداران ــا صحبت ه ــتند ی ــم هس ۲ تی
ــداران  ــی از طرف ــش بزرگ ــد بخ ــه از دی ــگران اگرچ گزارش
ــا  ــود ام ــه می ش ــر گرفت ــی در نظ ــران طبیع ــال در ای فوتب
جــدای از غیرحرفــه ای بودنــش سال هاســت کــه هــواداران 
غیرســرخابی را آزار داده اســت. جالــب آنکــه آســتانه 
ــاال نیســت  ــت اصــاًل ب ــن وضعی ــرای عکــس ای ــل ب تحم
جانبــداری گزارشــگران  نمونــه کوچک تریــن  بــرای  و 
مراکــز اســتانها بــا اعتــراض تنــد هــواداران اســتقالل 
و پرســپولیس و انتقــاد شــدید رســانه های پایتخــت 
ــن  ــواره بی ــاره هم ــن ب ــه در ای ــد ک ــود. بمان ــه می ش مواج
خــود ســرخابی ها هــم دعواســت کــه صداوســیما و ســایر 
رســانه ها یــا نهادهــای دولتــی مثــل وزارت ورزش بیشــتر 

ــپولیس. ــا پرس ــد ی ــتقالل را دارن ــوای اس ه

سرنوشتطارمیدرانتظارشکاری
از نظــر مدیرعامــل باشــگاه ذوب آهــن سرنوشــتی مشــابه 
ســتاره پرســپولیس در انتظــار جوان تریــن لژیونــر فوتبــال 

ایــران اســت. 
ــه خاطــر شــکایت  ــدی طارمــی ب ــت مه ــس از محرومی پ
ــن  ــه ذه ــال ب ــن احتم ــه ای ــپور ترکی ــزه اس ــگاه ری باش
متبــادر شــد کــه شــاید رضــا شــکاری هــم بــه دلیــل فســخ 
ــه دردســر مشــابهی  ــن ب ــا ذوب آه ــراردادش ب ــه ق یکطرف
دچــار شــود بــه خصــوص کــه باشــگاه اصفهانــی هــم قصد 
دارد تــا موضــوع پیوســتن ایــن بازیکــن بــه روبیــن کازان را 

از طریــق فیفــا پیگیــری کنــد. 
ــد  ــال را تأیی ــن احتم ــًا ای ــن صراحت ــل ذوب آه مدیرعام
ــکاری  ــرای ش ــه ماج ــت ک ــرده اس ــی ک ــرده و پیش بین ک
بــا ذوب آهــن آنقــدر کــش پیــدا می کنــد کــه ایــن لژیونــر 
ــدا  ــر پی ۱۹ ســاله سرنوشــتی مشــابه آقــای گل لیــگ برت
خواهــد کــرد. کلیــت ایــن ۲ پرونــده بــه یکدیگــر شــباهت 
دارد زیــرا در هــر ۲ مــورد یــک بازیکــن بــه صــورت یکطرفــه 
ــن  ــا در ای ــت ام ــان داده اس ــه پای ــکاری دوجانب ــه هم ب
بــاره کــه ریزه کاری هــای حقوقــی پرونــده ملی پــوش 
ــپولیس  ــتاره پرس ــرای س ــه ماج ــدازه ب ــه ان ــا چ ــد ت امی
ــق  ــه صــورت دقی ــد ب ــا کســانی می توانن شــباهت دارد تنه
اظهارنظــر نماینــد کــه از جزئیات هــر ۲ پرونده آگاه باشــند. 
علی الحســاب کــه ســعید آذری اطمینــان دارد کــه مــدارک 
و مســتندات ذوب آهــن بــه مراتــب قوی تــر و محکم تــر از 

پرونــده طارمــی اســت.

ورزش بانوان
ایران-چین،امروزدرردهبندی

فوتسالبانوان
ــدی  ــدار رده بن ــروز در دی ــن ام ــران و چی ــم ای دو تی
بازی هــای داخــل ســالن آســیا بــه مصــاف یکدیگــر 

می رونــد. 
پنجمیــن دوره از بازی هــای داخــل ســالن آســیا در 
ــی  ــم مل ــزاری اســت و تی ترکمنســتان در حــال برگ
فوتســال بانــوان ایــران روز )یکشــنبه( در دیــدار نیمــه 
نهایــی مغلــوب تیــم ژاپــن شــد و حــال بایــد بــرای 
کســب مقــام ســوم در دیــدار رده بنــدی مقابــل 
چیــن صــف آرایــی کنــد. در دوره گذشــته بازی هــای 
داخــل ســالن آســیا تیــم ملــی فوتســال در فینــال 
ــب  ــوان نای ــود و عن ــن شــده ب ــوب ژاپ ــا مغل بازی ه

قهرمانــی را کســب کــرده بــود.

شکستدخترانوالیبالایران
مقابلویتنام

تیــم ملــی والیبــال بانــوان ایــران در آخریــن مســابقه 
زنــان  انتخابــی  رقابت هــای  چارچــوب  در  خــود 
ــک  ــر ی ــه ب ــت و س ــام رف ــاف ویتن ــه مص ــان ب جه
ــی،  ــبنم علیخان ــری، ش ــا صاب ــد. مهس ــوب ش مغل
نــدا چمالنیــان، مینــا روســتا، فاطمــه امینــی، هالــه 
ــم  ــن تی ــب آغازی ــی ترکی ــه درگزن ــان و تهمین متقی
ــا  ــی پ ــم در حال ــد. دو تی ــدار بودن ــن دی ــران در ای ای
بــه زمیــن گذاشــتند کــه هیــچ یــک شــانس صعــود 
ــره  ــد و ک ــتند و تایلن ــی نداش ــای جهان ــه رقابت ه ب
جنوبــی پیــش از ایــن صعــود خــود را مســجل کــرده 
بودنــد. ایــران شــروع خوبــی در ســت اول داشــت و 
یــک ســر و گــردن از بازیکنــان حریــف پیــش بــود. 
ــه  ــام ک ــی ویتن ــرمربی ژاپن ــرر س ــای مک تعویض ه
شــاگردانش چنــدی پیــش در مســابقات قهرمانــی 
آســیا در فیلیپیــن پنجــم شــده بودنــد، نیــز در نتیجه 
ســت نخســت ایــن بــازی تاثیــری نداشــت و بانــوان 
ایــران ۲۶ بــر ۲۴ از ســد ویتنــام گذشــتند. در ســت 
دوم ویتنــام شــروع خوبــی داشــت و در امتیــاز ۱۲ بر 
۶ دو برابــر تیــم ایــران امتیــاز کســب کــرده بــود. امــا 
پیــش از وقــت اســتراحت فنــی دوم ایــران توانســت 
بــه امتیــاز ۱۳ برســد و اختــالف امتیــاز را کــم کنــد، 
امــا ایــن رونــد ادامــه پیــدا نکــرد و ســت دوم ۲۵ بــر 
۲۲ بــه ســود ویتنــام بــه پایــان رســید. هــر دو تیــم 
ــران  ــتند و ای ــی داش ــروع پایاپای ــوم ش ــت س در س
بــا یــک امتیــاز اختــالف توانســت وقــت اســتراحت 
فنــی اول را بــه پایــان ببــرد، امــا رفتــه رفتــه اختــالف 
امتیــاز بیش تــر شــد و اشــتباهات فــردی بازیکنــان 
ــام  ــا ویتن ــر شــد ت ــز بیش ت ــن ســت نی ــران در ای ای
ــا  ــود. ویتنامی ه ــوم ش ــت س ــروز س ــر ۱۷ پی ۲۵ ب
ــارم را  ــد و ســت چه ــران عمــل کردن ــر از ای جنگنده ت

نیــز بــا نتیجــه ۲۵ بــر ۱۹ بــه پایــان رســاندند.

D.Rashidzade@eskimia.ir
دامون رشیدزادهگروه ورزش

ــه  ــی اســتقالل ب ــر پیشــنهاد نجوم ــه خب روزی ک
ــه  ــال ترکی ــناس فوتب ــرمربی سرش ــم س فاتح تری
مطــرح شــد از ایــن نوشــتیم کــه اســتقالل تــوان 
ــورو( را  ــون ی ــی )۵ میلی ــن مبلغ ــت چنی پرداخ

ــدارد.  ن
امــا آن روز مــا نیــز بــه احتــرام هــواداران اســتقالل 
ــن موضــوع  ــاره ای ــی بیــش از حــد درب ــه بدبین ب
دامــن نزدیــم و ترجیــح دادیــم تــا پــس از 
اظهارنظــر  بــه  واقعیت هــا  شــدن  مشــخص 

ــم. بپردازی
آنچــه که در همــان ابتدا درباره پیشــنهاد اســتقالل 
بــه فاتح تریــم مشــخص بــود ایــن بــود کــه  تریــم 
ــد در  ــه بخواه ــت ک ــی نیس ــت مربیان از آن دس
کارنامــه مربیگــری خــود پســرفت داشــته باشــد 
و ایــن مربــی بــا وجــود ناکامی هــای چنــد ســال 
اخیــرش همچنــان نامــی بــزرگ در فوتبــال ترکیه 
ــح  ــم ترجی ــل ه ــن دلی ــه همی ــت و ب و اروپاس
می دهــد یــا اروپــا مربیگــری کنــد و یــا در یکــی 
ــات  ــن امکان ــه. همچنی ــزرگ ترکی ــای ب از تیم ه
فوتبــال ایــران بــه گونــه ای نیســت کــه ایــن مربی 
ــد. در  ــر مــا بیای ــه لیــگ برت ــا ب وسوســه شــود ت

کنــار ایــم مســائل امــا مهمتریــن فاکتــور مســئله 
ــتقالل  ــود اس ــوم ب ــه معل ــود ک ــرارداد ب ــغ ق مبل
ــی  ــؤال اصل ــا س ــدارد. ام ــت آن را ن ــوان پرداخ ت
ــام  ــه چــرا اصــاًل ن ــن اســت ک ــن ماجــرا ای در ای
فاتح تریــم بــرای ســرمربیگری اســتقالل مطــرح 

شــد؟

فراربهجلو
مــا  فوتبالــی  مدیــران  ســابقه  بــه  نگاهــی 
ــی  ــه یک ــت ک ــت اس ــن واقعی ــده ای ــان دهن نش
آرام کــردن  بــرای  مــا  مدیــران  از حربه هــای 
افــکار  کــردن  دور  و  خشــمگین  تماشــاگران 

تاکتیــک  مدیریتــی  ضعف هــای  از  عمومــی 
ــران  ــن تاکتیــک مدی ــو اســت. در ای ــه جل ــرار ب ف
ــان  ــم ناگه ناکارآمــد بعــد از اخــراج ســرمربی تی
ــد و  ــزرگ خارجــی را مطــرح می کنن ــام ب ــد ن چن
تــا مدتــی افــکار عمومــی را بــه ایــن ســناریوهای 
از پیــش طراحــی شــده مشــغول می کننــد و 
بعــد از مدتــی هــم نــام مربــی وطنــی کــه از قبــل 
انتخــاب شــده اســت بــه عنــوان ســرمربی اعــالم 

می شــود و روز از نــو روزی از نــو.
نمونــه ایــن اتفــاق بارهــا رخ داده و ماجــرای 
اســتقالل هــم چیــزی بیــش از همــان داســتان 
همیشــگی نیســت. تنهــا فــرق ماجــرای اســتقالل 
ایــن اســت کــه ایــن بــار مســئوالن چنــد جلســه 
مذاکــره هــم بــا تریــم برگــزار کردنــد کــه ماجــرا تا 
حــد امــکان واقعــی جلــوه کنــد امــا در حقیقــت 
خودشــان هــم خــوب می دانســتند کــه نــه پــول 
ــه  ــی ب ــاًل تمایل ــم فع ــد و نه تری ــن کار را دارن ای

ــری اســتقالل دارد. مربیگ
البتــه بــه دلیــل ســاختگی بــودن ماجــرای تریــم 
ــت  ــی دو روز دوام نداش ــش از یک ــر بی ــن خب ای
و تنهــا یــک روز پــس از پیشــنهاد بــه تریــم 
ــرح  ــی مط ــز مظلوم ــه پروی ــنهاد ب ــتان پیش داس
شــد تــا ســناریوی آبکــی مدیــران اســتقالل زودتر 

ــود. ــار رو ش از انتظ
می شــد  زده  حــدس  کــه  همانگونــه  البتــه 
ــتقالل  ــی اس ــران فعل ــه مدی ــم گزین ــی ه مظلوم
نیســت و مطــرح شــدن نــام او تنهــا بــرای بــازار 

ــاد. ــاق افت ــی اتف گرم
فرهادکاظمی

حــاال امــا بعــد از برمــال شــدن همــه ایــن 
ــی  ــام فرهــاد کاظمــی و یکــی دو مرب ماجراهــا ن
ــوان گزینه هــای مربیگــری  ــه عن ــر ب ــی دیگ داخل
ــه  اســتقالل مطــرح شــده اســت. در خبرهــا گفت
ــا  ــتقالل ب ــگاه اس ــئوالن باش ــی از مس ــد: »یک ش
ســرمربی پیشــین تیــم فوتبــال ماشــین ســازی 
تمــاس گرفتــه و خواســتار حضــورش در تیــم آبــی 
ــای  ــر پیامک ه ــن مدی ــت! ای ــده اس ــران ش  ته
پــر تعــدادی بــه کاظمــی ارســال کــرده و خواســتار 
ــت.  ــده اس ــان ش ــی پوش ــع آب ــور او در جم حض
البتــه ایــن پیامک هــا پاســخ مثبتــی بــه همــراه 
ــی  ــرده تمایل ــد ک نداشــته و فرهــاد کاظمــی تاکی
بــه فعالیــت در تیم هــای اســتقالل و پرســپولیس 

نــدارد.«
ــه نظــر می رســد  ــد ب ــا بعی ــه م ــر اســاس تجرب ب
ــوده  ــتقاللی ها ب ــی اس ــه اصل ــی گزین ــه کاظم ک
باشــد و بــا توجــه بــه قــرارداد ایــن مربــی 
ــه  ــد و تیــم ناب تصــور اینکــه او تیمــش را رهــا کن
 ســامان اســتقالل را تحویــل بگیــرد تصــوری کاماًل 
ــت داشــته  ــر واقعی ــه اگ ــه ای اســت ک ــر حرف غی
باشــد نشــان از درک پاییــن ایــن مدیــر محتــرم 

ــی دارد. ــه مســائل فوتبال نســبت ب
مربیداخلییاخارجی؟

اینگونــه بــه نظــر می رســد کــه اســتقاللی ها 
ــد  ــا ببینن ــردن هســتند ت ــف ک ــت تل در حــال وق
ــش  ــه پی ــم چگون ــده تی ــای آین ــه بازی ه نتیج
مــی رود، اگــر تیــم در بــازی بعــدی نتیجــه بگیــرد 
حضــور یــک مربــی داخلــی کامــاًل محتمــل اســت 
ــت  ــم شکس ــدی ه ــازی بع ــم در ب ــر تی ــا اگ ام
بخــورد آن هنــگام احتمــااًل یــک مربــی نــه 
ــه  ــدان سرشــناس خارجــی هدایــت تیــم را ب چن

ــت. ــد گرف ــده خواه عه

استقاللازامپراطورتاکاظمی

 پشت پرده های 
انتخاب سرمربی استقالل

بررســی های جدیــد پرونــده مهــدی طارمــی نشــان می دهــد، 
ــن  ــه محرومیــت ای ــران پرســپولیس منجــر ب ــی مدی هنرنمای
باشــگاه شــده اســت. علی اکبــر طاهــری در ۱۲ مــرداد ۹۵ 
در یــک نشســت خبــری اظهارکــرد: »مــا بــا طارمــی و همیــن 
طــور مدیــر برنامه هایــش در ایــن زمینــه توافــق کرده ایــم. مــا 
پیــش از ایــن بــا طارمــی قــرارداد بســته بودیــم و بعــد از ایــن 
کــه طارمــی بــا باشــگاه ترکیــه ای قــرارداد امضــا کــرد، در واقــع 
ــد:  ــه می ده ــه شــد«. او ادام ــه ای ثانوی ــرارداد باشــگاه ترکی ق
»بایــد خــود طارمــی در مــورد امضــای ایــن قــرارداد پاســخگو 
باشــد. باشــگاه پرســپولیس متضــرر نمی شــود. البتــه مــا هــم 
ــر  ــا کمت ــم ت ــک می کنی ــن کم ــن بازیک ــه ای ــه ب ــن زمین در ای
ــان  ــوع در جری ــن موض ــی ای ــای حقوق ــود. کاره ــرر ش متض
ــس  ــه پ ــدودًا ۲ هفت ــری« ح ــر »طاه ــن اظهارنظ ــت«. ای اس
ــا  ــرارداد ب ــاد ق ــران و انعق ــه ته ــی ب ــدی طارم ــت مه از بازگش

پرســپولیس مطــرح می شــود. ایــن موضــوع وقتــی جالب تــر 
ــدی  ــمی مه ــفر رس ــل از س ــک روز قب ــد ی ــه بدانی ــود ک می ش
طارمــی بــرای مذاکــره بــه ترکیــه، او در محــل باشــگاه 
پرســپوس حاضــر شــده و پــس از انجــام مذاکراتــی، ســایت 
باشــگاه در خبــری بــر روی خروجــی اش رســمًا اعــالم می کنــد 
ــا  ــه امضــا نرســید« ت ــان طرفیــن ب کــه »هیــچ قــراردادی می
ــا  ــرارداد را امض ــن ق ــران، ای ــه ای ــت ب ــس از بازگش ــی پ طارم
ــه رفــت  ــه ترکی ــن جلســه مهــدی طارمــی ب ــد. پــس از ای کن
ــرد. حــال ســؤال  ــرارداد رســمی امضــا ک ــزه اســپور ق ــا ری و ب
ایــن اســت کــه اگــر بگفتــه طاهــری پرســپولیس بــا طارمــی 
قــرارداد امضــاء کــرده و ســپس او بــه ترکیــه رفتــه اســت چــرا 
ســایت باشــگاه پیــش از تــرک تهــران از ســوی طارمــی، رســمًا 
ــد  ــراردادی منعق ــده و ق ــل نش ــی حاص ــد توافق ــالم می کن اع

نشــده اســت.

مبــارز وزن ۶۸- کیلوگــرم ایــران بــا قبــول شکســت ۲۰ بــر ۱۱ 
برابــر النگوبــاردی از بریتانیــا در نخســتین دیــدارش از گردونــه 

ــار رفــت.  ــد پــری مراکــش کن ــدو گرن رقابت هــای تکوان
ــدو در ســال ۲۰۱۷، از  ــری تکوان ــه دوم مســابقات گرندپ مرحل
روز جمعــه و در چهــار وزن المپیکــی مــردان و زنــان بــا حضــور 
ــاط«  ــهر »رب ــور در ش ــش کش ــاه و ش ــدوکار از پنج ۲۲۵ تکوان
ــان می رســد.  ــه پای مراکــش آغــاز شــد و روز )یــک شــنبه( ب
در روز پایانــی ایــن رقابت هــا روز )یــک شــنبه( مبــارزات اوزان 
ــد و  ــاز ش ــوان آغ ــرم بان ــردان و ۵۷- کیلوگ ــرم م ۶۸- کیلوگ
ــا  ــه ب ــود ک ــن روز ب ــران در ای ــده ای میرهاشــم حســینی نماین
ــدال  ــب م ــتش از کس ــش دس ــر حریف ــت براب ــول شکس قب

کوتــاه مانــد. 
میــر هاشــم حســینی نماینــده وزن ۶۸- کیلــو گــرم ایــران کــه 
مــدال نقــره جهــان در ســال ۲۰۱۷ را در کارنامــه خــود می بینــد 

در دور نخســت و از مرحلــه یــک شــانزدهم نهایــی بــه مصــاف 
پتــر النگوبــاردی از بریتانیــا کــه رتبــه چهــارده رنکینــگ جهانــی 
ــر  ــر ۱۱ براب ــا نتیجــه ۲۰ ب ــان ب ــار دارد رفــت و در پای را در اختی
ــذف  ــا ح ــت داد و از دور رقابت ه ــه شکس ــن ب ــارز ت ــن مب ای

شــد. 
ــران در  ــدوی ای ــی تکوان ــم مل ــده تی ــب پرون ــن ترتی ــه ای ب
ــک  ــب ی ــا کس ــش ب ــری مراک ــد پ ــدو گرن ــابقات تکوان مس
ــه  ــرم ب ــو گ ــورزاده در وزن ۵۸- کیل ــرزان عاش ــز ف ــدال برن م

ــید.  ــان رس پای
پیــش از ایــن ســجاد مردانــی در وزن ۸۰+ کیلــو گــرم و محمــد 
کاظمــی در وزن ۵۸- کیلــو گــرم بــا قبــول شکســت برابــر رقبــا 
از کســب مــدال نــاکام ماندنــد. تیــم ملــی تکوانــدوی ایــران را 
مهــدی بــی بــاک بــه عنــوان ســرمربی و علیرضــا نصــر آزادانــی 

بــه عنــوان مربــی همراهــی می کننــد.

ورزش

،،
نگاهــی بــه ســابقه مدیــران فوتبالــی 
واقعیــت  ایــن  دهنــده  نشــان  مــا 
اســت کــه یکــی از حربه هــای مدیــران 
تماشــاگران  کــردن  آرام  بــرای  مــا 
افــکار  کــردن  دور  و  خشــمگین 
مدیریتــی  ضعف هــای  از  عمومــی 

تاکتیــک فــرار بــه جلــو اســت

دادنامه
کالســه پرونــده ۹۶۰۲۲۴ شــماره دادنامــه : 
ــیدگی  ــع رس ــخ ۹۶/۵/۲۲ مرج ۹۶۰۱۸۱۹ تاری
ــید  ــان  س ــالف خواه ــل اخت ــورای  ح ۱۲ ش
ــم  ــانی اص خ محتش ــی  نش ــود صبیح محم
کاشــانی  ک ش رحیمــی ک ش نیــک نفــس  
پــالک ۱۲۷ ط ۵ خوانــده مهــرداد جمالــی   
ــه  ــه وج ــته : مطالب ــکان  خواس ــول الم مجه
ســفته  شــورا باعنایــت بــه محتویــات پرونــده 
و اخــذ نظــر مشــورتی اعضــا شــورا ختــم 
رســیدگی را اعــالم و بــه شــرح آتــی مبــادرت 
ــه صــدور رای مــی نمایــد رای شــورای حــل  ب
اختــالف در خصــوص دعــوی  ســید محمــود 
مهــرداد  آقــای  طرفیــت  بــه  صبیحــی   
وجــه  ریــال   ۳۰۰۰۰۰۰۰ خواســته  جمالــی 
ســفته  بــه شــماره خزانــه داری کل ۰۲۰۸۹۳- 
۰۵۳۳۶۲بــه انضمــام  مطلــق خســارات قانونی  
ــای اصــول مســتندات   در  ــه بق ــت ب ــا عنای ب
یــد خواهــان کــه ظهــور در اشــتغال ذمــه 
ــه و  ــان  در مطالب ــده و اســتحقاق  خواه خوان
جــه خواســته دارد  و عــدم حضــور خوانــده در 
جلســه رســیدگی  و مصــون مانــدن خواســته 
ــوی  ــورا دع ــب  ش ــرض و تکذی ــه تع از هرگون
ــذا  ــت تشــخیص داده ل مطروحــه را وارد و ثاب
ــون تجــارت  ــه اســتناد مــواد ۳۰۷ و ۳۰۹ قان ب
و مــواد ۱۹۸و ۵۱۵و۵۱۹و ۵۲۲ قانــون آئیــن 
ــای عمومــی و انقــالب   در  دادرســی دادگاهه
امــور مدنــی حکــم بــه محکومیــت خوانــده بــه 
ــت  ــال باب ــون  ری ــی میلی ــغ س ــت مبل پرداخ
اصــل خواســته و ۱۶۳۵۰۰۰ ریــال بابــت هزینــه 
دادرســی و ......... ریــال هزینــه نشــر اگهــی و 
همچنیــن خســارت تاخیــر در تادیــه از تاریــخ 
تقدیــم دادخواســت۹۶/۲/۲۵  لغایــت  تاریــخ  
ــرخ  ــاس ن ــر اس ــبه آن ب ــه محاس ــول  ک وص
ــوری  ــزی جمه ــک مرک ــوی بان ــی از س اعالم
ــرم  ــرای محت ــده اج ــر عه ــران ب ــالمی ای اس
ــادر  ــان ص ــق خواه ــد در ح ــی باش ــکام م اح
و اعــالم مــی نمایــد رای صــادره غیابــی و 
ظــرف مــدت بیســت روز پــس از ابــالغ قابــل 
ــام  ــس از اتم ــعبه و پ ــن ش ــی در ای واخواه
ــل  ــت روز قاب ــرف بیس ــی ظ ــت واخواه مهل
تجدیــد نظــر در محاکــم عمومــی حقوقــی 

ــی باشــد  ــان م اصفه
م. الــف ۲۰۴۳۶ قاضــی شــعبه ۱۲ شــورای 

ــان ــالف اصفه ــل اخت ح

دادنامه
شــماره  پرونــده:۹۰۳/۹۵   شــماره 
العــاده  فــوق  وقــت  در  دادنامــه:۴۵۱/۹۶  
ــارم شــورای حــل اختــالف  جلســه شــعبه چه
کاشــان بــه تصــدی امضاکننــده ذیــل تشــکیل 
اســت پرونــده کالســه فــوق تحــت نظــر قــرار 
دارد. قاضــی شــورا از توجــه اوراق و محتویــات 
پرونــده ختــم رســیدگی را اعــالم و بشــرح 
ذیــل مبــادرت بــه اتخــاذ تصمیــم مــی نمایــد.

رای قاضــی شــورا در خصــوص آقــای حســین 
ــای  ــت آق ــم بطرفی ــد قاس ــژاد فرزن ــلی ن توس
ــد  ــد حمی ــم دادی فرزن ــور کری ــن پ محمدامی
بــه خواســته مطالبــه ۱۴۵/۰۰۰/۰۰۰ ریــال بابــت 
ــان  ــل خواه ــت اتومبی ــت قیم ــارت و اف خس
شــورا بــا توجــه بــه محتویــات پرونــده و 
کارشــناس  نظریــه  و  خواهــان  اظهــارات 
ــوص  ــات در خص ــور تصادف ــتری در ام دادگس
اتومبیــل ســواری پــارس بــه شــماره انتظامــی 
خســارت  بابــت  ایــران۵۳ کــه   -۱۲۵۷۸۸
مبلــغ  و  تومــان   ۷/۰۰۰/۰۰۰ اتومبیــل  بدنــه 
اتومبیــل  قیمــت  افــت  تومــان   ۲/۵۰۰/۰۰۰
و مبلــغ ۸/۲۸۰/۰۰۰ تومــان بابــت بیــکاری 
کــه ۶/۳۰۰/۰۰۰ تومــان آن را بیمــه مربوطــه 
پرداخــت نمــوده لــذا شــورا مســتندا بــه مــاده 
۱۹۸ و ۵۱۹ آییــن دادرســی مدنــی رای بــر 
محکومیــت خوانــده بــه پرداخــت ۱۱/۴۸۰/۰۰۰ 
تومــان بــا احتســاب هزینــه دادرســی در حــق 
خواهــان صــادر و اعــالم مــی دارد رای صــادره 
ــس از  ــی محســوب ظــرف بیســت روز پ غیاب

ــد. ــی باش ــی م ــل واخواه ــالغ قاب اب
حــل  شــورای  حقوقــی   ۴ شــعبه  قاضــی 

نــژاد ثابــت  عبدالــه  اختــالف کاشــان، 
۱۲۱۳/ م الف

دادنامه 
ــه :   ــماره دادنام ــده : ۹۵-۶۷۶ش ــه پرون کالس
۸۷۹/۹۵  مــورخ ......مرجع رســیدگی : شــعبه 
۴۱ شــورای حــل اختــالف  خواهــان آقــای 
ــال  ــید جم ــد س ــینی فرزن ــدی حس ــید مه س
ابتــدای  بنشــانی  اصفهــان دروازه دولــت  
چهــار بــاغ عباســی  روبــروی بانــک صــادرات  
فروشــگاه جیــن ایــران    خوانــده آقــای نــادر  
رنجکــش محمــدی ف اکبــر  مجهــول المــکان 
ــکار :  ــک  گردش ــه  چ ــه وج ــته : مطالب خواس
پــس از ارجــاع پرونــده بــه ایــن شــعبه و ثبــت 
ــی  ــریفات قانون ــی تش ــوق و ط ــه ف آن بکالس
ــه مشــورتی اعضــا قاضــی شــورا  و اخــذ نظری
ختــم رســیدگی را اعــالم و بشــرح زیــر مبادرت 
ــورا  ــی ش ــد . رای قاض ــی نمای ــدور رای م بص
ــینی  ــدی حس ــید مه ــوی س ــوص دع :در خص
بــه طرفیــت نــادر رنجکــش محمــدی بــه 

خواســته مطالبــه مبلــغ ۳۷۳۰۰۰۰۰  وجــه یــک 
ــه شــماره ۱۴۶۸/۴۳۲۹۵۴/۱۶  ــره چــک  ب فق
مــورخ ۹۴/۶/۳۱ وبــه عهــده ملــت  شــعبه 
میــدان ســتار خــان تبریــز  بــه انضمــام مطلــق 
ــه  ــر تادی خســارات دادرســی و خســارت تاخی
ــا توجــه بــه محتویــات پرونــده و گواهینامــه  ب
ــک  ــه بان ــک از ناحی ــه چ ــت وج ــدم پرداخ ع
محــال علیــه و بــا توجــه بــه اظهــارات خواهــان 
ــدم  در جلســه رســیدگی مورخــه۹۵/۱۰/۱۱ و ع
ــورا و  ــیدگی ش ــه رس ــده در جلس ــور خوان حض
ــد  ــاری در ی ــند تج ــل س ــه اص ــه اینک ــر ب نظ
دارنــده چــک حکایــت ازمدیونیــت صــادر 
کننــده و ظهــور در اشــتغال ذمــه ویــدارد و 
نظــر بــه اینکــه از ناحیــه خوانــده دلیلــی 
ــد  ــک نمای ــه چ ــت وج ــت از پرداخ ــه حکای ک
ــه  ــه نظری ــه ب ــا توج ــذا ب ــده  فل ــه نگردی ارائ
ــه شــرح صورتجلســه  مشــورتی اعضــا شــورا ب
اشــتغال  احــراز  بــا  مورخــه.................... 
ــن و مســتندا  ــده و اســتصحاب دی ــه خوان ذم
ــالف  ــل اخت ــوراهای ح ــون ش ــاده۱۱ قان ــه م ب
تجــارت  قانــون  ۳۱۱و۳۱۳  ۳۱۰و  مــواد  و 
ــخیص  ــع تش ــوب مجم ــی مص ــره الحاق تبص
ــدور  ــون ص ــاده ۲ قان ــه م ــام ب ــت نظ مصلح
ــن  ــون آئی ــواد ۱۹۸و۵۱۹و۵۲۲ از قان چــک و م
دادرســی مدنــی حکــم بــر محکومیــت خوانــده 
ــت  ــال   باب ــغ ۳۷۳۰۰۰۰۰ ری ــت مبل ــه پرداخ ب
ــر  ــارت تاخی ــت خس ــته و پرداخ ــل خواس اص
ــا زمــان  و نادیــه از تاریــخ ســر رســید چــک ت
اجــرای حکــم بــر اســاس شــاخص اعالمــی از 
ــت ۱۸۹۲۵۰۰  ــزی و پرداخ ــک مرک ــه بان ناحی
ــی   ــر آگه ــی و نش ــه دادرس ــت هزین ــال باب ری
ــد  ــی نمای ــالم م ــان صــادر و اع در حــق خواه
رای صــادره غیابــی و ظــرف مهلــت بیســت روز 
پــس از ابــالغ قابــل واخواهــی در ایــن شــعبه و 
پــس از اتمــام مهلــت واخواهــی ظــرف بیســت 
ــی  ــم عموم ــر در محاک ــد نظ ــل تجدی روز قاب

ــد . ــی باش ــان م ــی اصفه حقوق
م الــف ۲۰۴۸۰ قاضــی شــورای حــل اختــالف 

شــعبه ۴۱اصفهــان 

دادنامه 
کالســه پرونــده : ۹۶۰۱۹۶شــماره دادنامــه : 
۹۶۰۹۹۷۶۷۹۵۷۰۰۸۴۱ مــورخ ۹۶/۶/۱۵مرجــع 
ــالف   رســیدگی : شــعبه ۲۷ شــورای حــل اخت
بنشــانی  احمــدی     عباســعلی  خواهــان 
اصفهــان دروازه تهــران  خ ربــاط اول جنــب 
ــده ســید حســین  ــدا خوان کــوی ۱۲ دزدگیــر ن
هاشــمی  شــجاعی ۲- ســید محمــد هاشــمی 
شــجاعی هــر دو  مجهــول المــکان خواســته : 
مطالبــه وجــه چــک شــماره ۹۳۷۱۷۴۲ مــورخ 
ــام   ــال بانضم ــغ ۳۰۰۰۰۰۰۰ ری ــه مبل ۹۳/۶/۱۱ ب
ــر  ــارت تاخی ــی و خس ــارات قانون ــه خس کلی
تادیــه  گردشــکار : پــس از ارجــاع پرونــده بــه 
ــت آن بکالســه فــوق و طــی  ــن شــعبه و ثب ای
ــورتی  ــه مش ــذ نظری ــی و اخ ــریفات قانون تش

اعضــا قاضــی شــورا ختــم رســیدگی را اعــالم 
و بشــرح زیــر مبــادرت بصــدور رای مــی نمایــد 
دعــوی  :در خصــوص  شــورا  قاضــی  رای   .
عباســعلی احمــدی بــه طرفیــت ۱- ســید 
حســین هاشــمی شــجاعی ۲- ســید محمــد 
هاشــمی شــجاعی بــه خواســته مطالبــه مبلــغ 
ــه  ــک ب ــره چ ــک فق ــه ی ــال وج ۳۰۰۰۰۰۰۰ ری
شــماره ۹۳۷۱۷۴۲ مــورخ ۹۳/۶/۱۱ بــه عهــده 
ــام  ــه انضم ــان  ب ــعبه  اصفه ــک ش ــت بان پس
مطلــق خســارات دادرســی و خســارت تاخیــر 
تادیــه بــا توجــه بــه محتویــات پرونــده و 
گواهینامــه عــدم پرداخــت وجــه چــک از 
ــه  ــه ب ــا توج ــه و ب ــال علی ــک مح ــه بان ناحی
دادخواســت  در جلســه  اظهــارات خواهــان 
تقدیمــی عــدم حضــور خوانــده در جلســه 
اصــل  اینکــه  بــه  نظــر  و  رســیدگی شــورا 
ــت  ــک حکای ــده چ ــد دارن ــاری در ی ــند تج س
ازمدیونیــت صــادر کننــده و ظهــور در اشــتغال 
ذمــه ویــدارد و نظــر بــه اینکــه از ناحیــه 
خوانــده دلیلــی کــه حکایــت از پرداخــت وجــه 
ــا توجــه  ــذا ب ــده  فل ــه نگردی ــد ارائ چــک نمای
ــرح  ــه ش ــورا ب ــا ش ــورتی اعض ــه مش ــه نظری ب
صورتجلســه مورخــه۹۶/۶/۱۱ بــا احراز اشــتغال 
ــن و مســتندا  ــده و اســتصحاب دی ــه خوان ذم
بــه مــاده۱۱ قانــون شــوراهای حــل اختــالف و 
ــره  ــارت تبص ــون تج ــواد ۳۱۰و ۳۱۱و۳۱۳ قان م
الحاقــی مصــوب مجمــع تشــخیص مصلحــت 
نظــام بــه مــاده ۲ قانــون صــدور چــک و مــواد 
دادرســی  آئیــن  قانــون  از  ۱۹۸و۵۱۹و۵۲۲ 
مدنــی حکــم بــر محکومیــت تضامنــی خوانــده 
بــه پرداخــت مبلــغ ۳۰۰۰۰۰۰۰  بابــت اصــل 
خواســته و پرداخــت خســارت تاخیــر و نادیــه 
ــا زمــان  از تاریــخ ســر رســید چــک۹۶/۶/۱۱ ت
ــی  ــر اســاس شــاخص اعالم ــم ب اجــرای حک
ــت ۱۶۰۰۰۰۰   ــزی و پرداخ ــک مرک ــه بان از ناحی
ریــال هزینــه دادرســی  و هزینــه نشــر آگهــی  
ــد  ــی نمای ــالم م ــان صــادر و اع در حــق خواه
رای صــادره غیابــی و ظــرف مهلــت بیســت روز 
پــس از ابــالغ قابــل واخواهــی در ایــن شــعبه 
و پــس از اتمــام مهلــت واخواهــی ظــرف 
بیســت روز قابــل تجدیــد نظــر در محاکــم 
عمومــی حقوقــی اصفهــان مــی باشــد .م الــف 
۲۰۳۸۶ قاضــی شــورای حــل اختــالف شــعبه 

ــان  ۲۷اصفه

دادنامه 
کالســه پرونــده : ۹۶۰۱۹۵شــماره دادنامــه : 
ــورخ ۹۶/۶/۱۵مرجع  ۹۶۰۹۹۷۶۷۹۵۷۰۰۸۴۲ م
ــالف   رســیدگی : شــعبه ۲۷ شــورای حــل اخت
بنشــانی  احمــدی     عباســعلی  خواهــان 
اصفهــان دروازه تهــران  خ ربــاط اول جنــب 
ــد  ــید محم ــده س ــدا خوان ــر ن ــوی ۱۲ دزدگی ک
هاشــمی شــجاعی  مجهــول المــکان خواســته 
ــای ۲۴۰۰۷۹   ــه وجــه چــک شــماره ه : مطالب
مــورخ   ۷۸۴۴۸۴ و   ۹۳/۱۲/۱۶ مــورخ 

و   ۹۲/۱۰/۱۴ مــورخ   ۷۸۴۴۸۷ و   ۹۲/۹/۲۸
ــغ   ــه مبل ــا ب ــورخ ۹۲/۱۱/۷ جمع ۷۸۴۴۸۹ م
۱۰۰۳۰۰۰۰۰ ریــال بانضمــام  کلیــه خســارات 
ــکار  ــه  گردش ــر تادی ــارت تاخی ــی و خس قانون
ــعبه و  ــن ش ــه ای ــده ب ــاع پرون ــس از ارج : پ
ثبــت آن بکالســه فــوق و طــی تشــریفات 
قانونــی و اخــذ نظریــه مشــورتی اعضــا قاضــی 
شــورا ختــم رســیدگی را اعــالم و بشــرح زیــر 
مبــادرت بصــدور رای مــی نمایــد . رای قاضــی 
شــورا :در خصــوص دعــوی عباســعلی احمــدی 
هاشــمی  محمــد  ســید   -۱ طرفیــت  بــه 
شــجاعی بــه خواســته مطالبــه  ۴ فقــره چــک 
ــماره ۲۴۰۰۷۹ و ۸۷۴۴۸۹و۷۸۴۴۸۷و  ــه ش ب
۷۸۴۴۸۴ عهــده ذبانــک صــادرات شــعبه  
خســارات  مطلــق  انضمــام  بــه  اصفهــان  
ــا توجــه  ــه ب ــر تادی دادرســی و خســارت تاخی
بــه محتویــات پرونــده و گواهینامــه عــدم 
پرداخــت وجــه چــک از ناحیــه بانــک محــال 
ــان در  ــارات خواه ــه اظه ــه ب ــا توج ــه و ب علی
ــور  ــدم حض ــی ع ــت تقدیم ــه دادخواس جلس
خوانــده در جلســه رســیدگی شــورا و نظــر 
ــه اینکــه اصــل ســند تجــاری در یــد دارنــده  ب
چــک حکایــت ازمدیونیــت صــادر کننــده و 
ظهــور در اشــتغال ذمــه ویــدارد و نظــر بــه 
ــت  ــه حکای ــی ک ــده دلیل ــه خوان ــه از ناحی اینک
از پرداخــت وجــه چــک نمایــد ارائــه نگردیــده  
ــا  ــورتی اعض ــه مش ــه نظری ــه ب ــا توج ــذا ب فل
ــه شــرح صورتجلســه مورخــه۹۶/۶/۱۱  شــورا ب
بــا احــراز اشــتغال ذمــه خوانــده و اســتصحاب 
دیــن و مســتندا بــه مــاده۱۱ قانــون شــوراهای 
ــون  ــواد ۳۱۰و ۳۱۱و۳۱۳ قان ــالف و م حــل اخت
الحاقــی مصــوب مجمــع  تجــارت تبصــره 
تشــخیص مصلحــت نظــام بــه مــاده ۲ قانــون 
صــدور چــک و مــواد ۱۹۸و۵۱۹و۵۲۲ از قانــون 
ــر محکومیــت  ــی حکــم ب آئیــن دادرســی مدن
تضامنــی خوانــده بــه پرداخــت مبلــغ ۳۰۰۰۰۰۰۰  
ــارت  ــت خس ــته و پرداخ ــل خواس ــت اص باب
ــک  ــید چ ــر رس ــخ س ــه از تاری ــر و نادی تاخی
۹۳/۱۲/۱۶ و ۹۲/۹/۲۸ و ۹۲/۱۰/۱۴ و ۹۲/۱۱/۷  
تــا زمــان اجــرای حکــم بــر اســاس شــاخص 
ــزی و پرداخــت  ــک مرک ــه بان ــی از ناحی اعالم
ــه  ــی  و هزین ــه دادرس ــال هزین ۳۴۲۰۰۰۰  ری
نشــر آگهــی  در حــق خواهــان صــادر و اعــالم 
مــی نمایــد رای صــادره غیابــی و ظــرف مهلــت 
بیســت روز پــس از ابــالغ قابــل واخواهــی در 
ایــن شــعبه و پــس از اتمــام مهلــت واخواهــی 
ظــرف بیســت روز قابــل تجدیــد نظــر در 
محاکــم عمومــی حقوقــی اصفهــان مــی باشــد
م الــف ۲۰۳۸۷ قاضــی شــورای حــل اختــالف 

شــعبه ۲۷اصفهــان 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
ــعبه  ــه ۹۶۰۵۲۰ ش ــده کالس ــوص پرون در خص
ــتی  ــی دادخواس ــمعلی خان ــان  قاس ۵ خواه
مبنــی بــر مطالبــه اجــور معوقــه و حکــم 

ــی  ــه انضمــام مطلــق خســارات قانون تخلیــه ب
ــوده  ــم نم ــی تقدی ــلمان بلبل ــت س ــه طرفی ب
اســت، وقــت رســیدگی بــرای روز شــنبه مــورخ 
۱۳۹۶/۸/۲۷ ســاعت ۸/۳۰ تعییــن گردیــده 
ــودن  ــول المــکان ب ــه مجه ــا توجــه ب اســت. ب
خوانــده حســب تقاضــای خواهــان برابــر مــاده  
۷۳ قانــون آییــن 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
خیابــان شــیخ صــدوق شــمالی چهــار راه 
ــه ۲  ــع حــرم طبق ــع شــهدای مداف وکال مجتم
شــعبه ۵  مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت 
ــدم  ــورت ع ــد. در ص ــذ نمایی ــم را اخ و ضمائ
ــی و  ــالغ شــده تلق ــت رســیدگی اب حضــور وق

ــود. ــی ش ــاذ م ــی اتخ ــم مقتض تصمی
م الــف/۲۰۳۹۹ مدیــر دفتــر شــعبه ۵ شــورای 

حــل اختــالف اصفهــان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
 ۹۶۰۴۴۴ کالســه  پرونــده  خصــوص  در 
خواهــان  ســعید آزادی دادخواســتی مبنــی بــر 
الــزام بــه طرفیــت ۱- اشــکان هاشــمی نیــا ۲- 
ــا ۳-بیگــم جــان هاشــمی  ــاز هاشــمی نی ایلن
نیــا ۴- شــهال پرویــزی تقدیــم نمــوده اســت، 
ــورخ  ــنبه م ــرای روز چهارش ــیدگی ب ــت رس وق
۹۶/۸/۱۷ ســاعت ۴/۳۰ عصــر تعییــن گردیــده 
ــودن  ــول المــکان ب ــه مجه ــا توجــه ب اســت. ب
ــب  ــان مرات ــای خواه ــب تقاض ــده حس خوان
ــل از وقــت  ــده قب ــا خوان ــد منتشــر، ت در جرای
ــان  ــع در خیاب ــعبه واق ــن ش ــه ای ــیدگی ب رس
ــی  ــروی مدرســه لیل ــاب- روب ســجاد-اول ارب
پــور- جنــب ســاختمان صبــا- پــالک۵۷ کــد 
پســتی ۸۱۶۵۷۵۶۴۴۱ شــورای حــل اختــالف 
اختــالف  حــل  شــورای  اصفهان-شــعبه   
اصفهــان مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت 
و ضمائــم را اخــذ نمایــد. در صــورت عــدم 
ــی و  ــالغ شــده تلق ــت رســیدگی اب حضــور وق

ــی شــود. ــم مقتضــی اتخــاذ م تصمی
 ۲۸ شــعبه  دفتــر  ۲۰۴۶۳مدیــر  الــف/  م 

اصفهــان اختــالف  حــل  شــورای 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و 
دادخواست و ضمائم به آقای/ خانم 
باقر منصوری محمود آباد فرزند رجب 
هرنــدی  جعفــری  امیــر  آقــای  خواهــان  
دادخواســتی بــه طرفیــت خوانــده آقــای باقــر 
منصــوری محمودآبــادی بــه خواســته مطالبــه 
مطــرح کــه بــه ایــن شــعبه ارجــاع و بــه 
ــده کالســه ۹۶۰۹۹۸۶۷۹۷۱۰۰۰۷۶  شــماره پرون
شــعبه ۴۱ حقوقــی شــورای حــل اختــالف 
اصفهــان )مجتمــع شــماره یــک( ثبــت و 
ــاعت  ــورخ ۱۳۹۶/۸/۱۴ س ــیدگی م ــت رس وق
دادگاه  دســتور  تعییــن کــه حســب   ۱۶/۳۰
طبــق موضــوع مــاده ۷۳ قانــون آیین دادرســی 
مدنــی بــه علــت مجهــول المــکان بــودن 

ــب  ــان مرات ــت خواه ــده و در خواس خوان
یــک نوبــت در یکــی از جرایــد کثیــر االنتشــار 
ــک  ــرف ی ــده ظ ــا خوان ــردد ت ــی گ ــی م آگه
ــه دفتــر  مــاه پــس از تاریــخ انتشــار آگهــی ب
دادگاه مراجعــه و ضمــن اعــالم نشــانی کامــل 
ــم  ــت و ضمائ ــی دادخواس ــخه ثان ــود، نس خ
را دریافــت و در وقــت مقــرر فــوق جهــت 

رســیدگی در دادگاه حاضــر گــردد.
ــر شــعبه شــورای حــل اختــالف  مســئول دفت
شــعبه ۴۱ حقوقــی شــورای حــل اختــالف 
فــرح  یــک(-  شــماره  اصفهان)مجتمــع 

مــرادی 
اصفهــان- خیابــان ســجاد- خیابــان آیــت الــه 
اربــاب- روبــروی مدرســه نیلــی پــور- جنــب 

ســاختمان صبــا- پــالک۵۷
م الف/۲۰۴۷۶

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
ابطهــی  علیرضــا  ســید  آقــای  خواهــان  
فروشــانی فرزنــد ســید حســن  دادخواســتی 
ــری  ــا نصی ــدگان ۱-علیرض ــت خوان ــه طرفی ب
افســانه   -۲ و  هوشــنگ  امیــر  فزنــد  نیــا 
نصیــری نیــا فرزنــد امیــر هوشــنگ ۳- صفــی 
ــاز ســادات ابطحــی فروشــانی فرزنــد ســید  ن
عبــاس ۴- فرینــاز ســادات ابطهــی فروشــانی  
ــال  ــته ابط ــه خواس ــاس  ب ــید عب ــد س فرزن
ــم دادگاه  ــماره ۹۶۲۲۸ تقدی ــمی ش ــند رس س
هــای عمومــی شهرســتان شهرســتان اصفهــان 
ــعبه ۱۳  ــه ش ــیدگی ب ــت رس ــه جه ــوده ک نم
ــان  ــی شهرســتان اصفه ــی حقوق دادگاه عموم
واقــع در اصفهــان- خ چهــار بــاغ بــاال خ 
ــتری کل  ــاختمان دادگس ــت س ــهید نیکبخ ش
ــماره ۲۰۶  ــاق ش ــه ۲ ات ــان طبق ــتان اصفه اس
ــده  ــت گردی ــه ۹۶۰۵۴۰ ثب ــه کالس ــاع و ب ارج
و   ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ آن  رســیدگی  وقــت  کــه 
ــه  ــت. ب ــده اس ــن ش ــح تعیی ــاعت ۱۰ صب س
ــدگان و  ــودن خوان ــکان ب ــول الم ــت مجه عل
ــاده ۷۳  ــز م ــه تجوی ــان و ب ــت خواه درخواس
ــن دادرســی دادگاه هــای عمومــی  ــون آیی قان
و انقــالب در امــور مدنــی و دســتور دادگاه  
ــر  ــد کثی ــی از جرای ــت در یک ــک نوب ــب ی مرات
االنتشــار آگهــی مــی شــود تــا خوانــدگان 
از  اطــالع  و  آگهــی  نشــر  تاریــخ  از  پــس 
ضمــن  و  مراجعــه  دادگاه  بــه  آن   مفــاد 
دوم  نســخه  خــود،  نشــانی کامــل  اعــالم 
ــم را دریافــت و در وقــت  دادخواســت و ضمائ
 مقــرر فــوق جهــت رســیدگی در دادگاه حاضــر

 گردد.
منشــی شــعبه ۱۳ دادگاه عمومــی حقوقــی 
ــم  ــی هاش ــدر عل ــان-  حی ــتان اصفه شهرس

ــور پ
ــهید  ــاال خ ش ــاغ ب ــان چهارب ــان- خیاب اصفه
نیکبخــت ســاختمان دادگســتری کل اســتان 

ــماره ۲۰۶ ــاق ش ــه ۲ ات ــان طبق اصفه
م الف/۱۹۲۶۷

آگهی مفقودی
پروانــه دامــداری بــه شــماره ۷۸۳۷۵۶۶۲ 
ــماره  ــه ش ــد ب ــت ۵۰ راس مول ــه ظرفی ب
ــورخ  ــایی ۹۶۱۳۴۶۱۱۰۱۰۱۰۰۲ م ــد شناس ک
لودریچــه  اراضــی  در  واقــع   ۹۶/۳/۱۷
ــه  ــان ب ــع اصفه ــواراز تواب ــتان برخ شهرس
ــینی  ــی س ــاس صادق ــای عب ــت آق مالکی
فرزنــد رمضــان بــه شــماره شناســنامه ۲۱ 
صــادره از شــاهین شــهر مفقــود گردیــده و 

ــی باشــد ــار ســاقط م ــه اعتب از درج

پایان کار تکواندو ایران با یک مدال برنزگاف بزرگ مدیران پرسپولیس در پرونده طارمی



پیشهناد فیلم

نیمه شب اتفاق افتاد

کارگردان: تینا پاکروان
نویسنده: طال معتضدی

بازیگــران: حامــد بهــداد، رؤیــا نونهالــی، گوهــر 
خیراندیــش، آتیــال پســیانی، ســتاره اســکندری، 
ــا  ــا، دین ــاز زوف ــی، فرن ــم امین ــی، کری ــینا رازان س
آبــرون، شــقایق فراهانــی، محمــد فیروزبخــت، علــی 

ــی ــراب رضای ــک، مه تاجی
 خالصه داستان فیلم: 

تــا  عروســی  از  نامتعــارف  عشــق های  داســتان 
عزاســت.

ــرار  ــیار تک ــه بس ــاد« نمون ــاق افت ــب اتف ــه ش »نیم
بــا چنیــن مضمونــی  شــده ای اســت. فیلمــی 
الگوهــای  از  و  باشــد  جســورانه تر  می توانســت 
ــانه  ــوه روان شناس ــرد و وج ــه بگی ــه ای  فاصل کلیش
و جامعه شناســانه اش قوی تــر باشــد؛ امــا آنچــه 
می بینیــم، ملودرامــی گریــه آور از عشــق پســری 
او.  از  بزرگ ســال تر  زنــی  بــه  اســت  کوچک تــر 
عیبــی هــم نــدارد کــه تکــراری اســت؛ زیــرا هســته 
مرکــزی اصلــی بســیاری از فیلم هــا تکراری انــد. 
ــرار  ــابهی را تک ــن مش ــددی مضامی ــای متع فیلم ه
ــت  ــوه روای ــت، نح ــم اس ــه مه ــا آنچ ــد؛ ام کرده ان
اســت، شــاخ و بــرگ دادن درســت اســت، واردکردن 
جزئیاتــی اســت کــه کار را از شــکل یکنواخــت خــود 
خــارج کنــد، تغییراتــی در فــرم اثــر اســت، شکســتن 
کلیشــه های پیشــین در تعریف کــردن داســتانی 
ــد و  ــتانک هایی مفی ــزودن داس ــت، اف ــراری اس تک
ــا اثــر اســت و... . شــاید فیلم ســاز حتــی  منطبــق ب
اگــر یکــی از المان هــای نام بــرده را در آخریــن 
ســاخته اش بــه کار گرفتــه بــود، بــا اثــری جذاب تــر 
روبــه رو بودیــم؛ اثــری کــه یگانــه هنــرش، درآوردن 

ــد. ــب نباش ــک مخاط اش

حرف و نقل

اســماعیل رهــا، شــاعر پیشکســوت، در ســن   
رفــت. دنیــا  از  هشتادوشش ســالگی 

 »مقیمــان ناکجــا« عنــوان دومیــن فیلــم ســینمایی 
شــهاب حســینی اســت که فیلمبرداری آن به تازگــی و در 
ســکوت کامــل خبــری در تهــران بــه پایان رســیده اســت. 
پرینــاز ایزدیــار، غزالــه نظــر و آرمــان درویــش، بازیگــران 
اصلــی ایــن فیلــم ســینمایی هســتند. فیلمــی کــه بــه 
احتمــال فــراوان اولیــن نمایــش آن در جشــنواره ســی و 

ششــم فیلــم فجــر خواهــد بــود.
ــدی  ــه اب ــه خان ــده قدیمــی ب ــه خوانن  مراســم بدرق
در حالــی برگــزار شــد کــه حاضــران بــر ســر پیکــر نــادر 
گلچیــن تصنیــف »مــرغ ســحر« را خواندنــد و بــا 

تشــویق های خــود او را راهــی کردنــد.
 فیلــم »خــط« ســاخته »پیتــر باجــاک« کــه یــک 
درام جنایــی اســت و داســتان آن در مناطــق مــرزی 
ــده  ــواِن نماین ــد، به عن ــن روی می ده ــلواکی و اوکرای اس
ســینمای اســلواکی در اســکار 2018 انتخاب شــده است.

 بهــاره رهنمــا کــه بــه زودی نمایــش »خورشــیدهای 
همیشــه« را بــه صحنــه می بــرد، گفــت: »در ایــن چنــد 
ســال همیشــه بــه دنبــال اجــرای چنیــن نمایشــی بــودم 
امــا هیــچ گاه جــرأت نکــردم ســراغ آن بــروم؛ چــون هــم 
ــرای  ــه ب ــم اینک ــد و ه ــی می طلبی ــی مفصل کار تحقیق
برخــی بــه نظــر می آیــد مــا آدم هــای مذهبــی نیســتیم 
و وقتــی بخواهیــم ســراغ چنیــن کارهایــی برویــم، 
ــی  ــد؛ ول ــود می آی ــه وج ــه ای ب ــای قضاوت گرایان نگاه ه
واقعیــت ایــن اســت که عشــق امــام حســین )ع( آن قدر 
ــه نظــرم ایــن نگاه هــا دیگــر مهــم  ــر اســت کــه ب فراگی

نیســت.«
ــت  ــان مهل ــه پای ــده ب ــر از 10 روز مان ــه کمت  در فاصل
قانونــی بــرای معرفــی فیلــم از ســوی کشــورها در 
ــز ســینمایی  ــم غیرانگلیســی جوای ــن فیل شــاخه بهتری
»بی عشــق«  فیلــم  روســیه  ســینمای  اســکار، 
ســاخته تحسین شــده کارگــردان معــروف »آنــدری 

زویاگینتســف« را بــه آکادمــی معرفــی کــرد.
 امیرحســین فتحــی کــه ایــن روزهــا در نقــش صابــر 
ــد:  ــور دارد، می گوی ــهرزاد حض ــه ش ــی در مجموع عبدل
ــه  ــش دارد ک ــی و چال ــدری پیچیدگ ــرش به ق »کاراکت
خــودش هــم بــه درســت و غلــط بــودن کارهایش شــک 

می کنــد.«
 نمایــش »رزم رســتم و اســفندیار« بــه نویســندگی و 
کارگردانــی داریــوش نصیــری بــرای اجــرا در پانزدهمیــن 
جشــنواره بین المللــی تئاتــر هایفســت ارمنســتان، آمــاده 

می شــود.
 دهمیــن شــماره ماهنامــه »صدبــرگ« بــا پرونــده ای 
ویــژه بــرای بررســی نقــش تئاترهــای خیابانــی در 

ــد. ــر ش ــهروندان منتش ــی ش ــای فرهنگ آموزش ه
 بــا حکــم محمــد ســلگی، سرپرســت معاونــت امــور 
ــس  ــالمی و رئی ــاد اس ــگ و ارش ــی وزارت فرهن فرهنگ
ســتاد بیســت و پنجمیــن دوره هفتــه کتــاب جمهــوری 
سیاســت گذاری  شــورای  اعضــای  ایــران  اســالمی 
ــاب  ــه کت ــداد فرهنگــی منصــوب شــدند. هفت ــن روی ای
جمهــوری اســالمی ایــران، هــر ســال آبــان مــاه همزمــان 

ــود. ــزار می ش ــی برگ ــاب و کتابخوان ــا روز کت ب

اخبارکوتاه

 یک فوتبالیست دیگر هم 
بازیگر شد!

و  سپاســی  فجــر  ســابق  بازیکــن  طالبــی  فرشــید 
ــه تازگــی حضــور در یــک ســریال  ــز، ب تراکتورســازی تبری

تلویزیونــی را تجربــه کــرده اســت.
ــیدی و  ــان جمش ــدای پژم ــر و ص ــر س ــور پ ــس از حض پ
ــار  ــن ب ــری، ای ــه بازیگ ــال در عرص ــان فوتب ــایر بازیکن س
نوبــت بــه فرشــید طالبــی رســید کــه اســتعداد خــود را در 

ــد. ــه محــک بزن ــن زمین ای
فرشــید طالبــی بازیکــن ســابق فجــر سپاســی، ذوب آهــن 

و تراکتورســازی تبریــز بــوده اســت.
وی کــه بــه نظــر می رســد دیگــر از دنیــای فوتبــال 
خداحافظــی کــرده اســت، بــه تازگــی بــازی کوتاهــش در 
ــت. ــرده اس ــان ب ــه پای ــیرین« را ب ــس ش ــریال »نف س

ــیما  ــوم س ــبکه س ــا از ش ــب ه ــن ش ــریال، ای ــن س ای
پخــش می شــود. فوتبالیســت ســابق تیــم ملــی در ایــن 
ســریال تلویزیونــی، نقــش یــک متخصــص ماهــر مغــز و 

ــده دارد. ــر عه ــاب را ب اعص

یک سلبریتی 
در مدرسه کودکان کار

هانیــه توســلی بازیگــر ســینما و تئاتــر کــه ایــن روزهــا در 
ــد،  ــر اســت« فعالیــت می کن پویــش »بدسرپرســت تنهات
ــز  ــای کار مرک ــار بچه ه ــال را در کن ــاه امس ــم مهرم روز یک
ــعی  ــتر س ــا بیش ــن روزه ــدان ای ــد. هنرمن ــاوران گذران خ
می کننــد بــا شــرکت در مراســم و محافــل خــاص حامــی 

ــند.  ــه باش ــه و مهرورزان ــای خیری جنبش ه
هانیــه توســلی تــالش کــرده کــه طرفدارانــش در آســتانه 
ــت  ــروش پش ــودکان گل ف ــه ک ــد ب ــی جدی ــال تحصیل س
ــار  ــلبریتی ها در کن ــور س ــند. حض ــا بیندیش ــراغ قرمزه چ
اقشــار ضعیــف جامعــه بــه مــا نشــان خواهــد داد کــه در 
ــا،  ــروصدای چهره ه ــر س ــرق و پ ــر زر و ب ــای پ ــار دنی کن
ــه  ــتند ک ــم هس ــری ه ــم رنگ ت ــای ک ــا و آدم ه زندگی ه
آرام آرام و در ســکوت در کنــار مــا نفــس می کشــند 
ــرام و  ــت و تلگ ــک و پس ــر و دار الی ــود در گی ــه می ش ک

ــود. ــم ب ــا ه ــای آنه ــر خبره اینســتاگرام پیگی

 حمید نژاد »بانوی عمارت«
 را مقابل دوربین می برد

تصویربــرداری »بانــوی عمــارت« کــه پیــش از ایــن »آهــو« 
ــز هللا  ــد و عزی ــد ش ــام خواه ــه زودی انج ــت ب ــام داش ن
ــود،  ــازی خ ــریال س ــه س ــن تجرب ــژاد در دومی ــد ن حمی
ایــن بارداســتانی عاشــقانه را در مقطعــی از تاریــخ معاصــر 

روایــت خواهــد کــرد.
تاکنــون حضــور بازیگرانــی چــون مهــران احمــدی، پانتــه آ 
پناهــی هــا، امیــر حســین آرمــان، اندیشــه فوالدونــد، لیــال 
ــد  ــی، محم ــاج نجوم ــو، محت ــاد ج ــبنم فرش ــادی، ش اوت
ــی، نیکــی نصیــری، حســام منظــور،  فیلــی، احســان امان
مریــم مؤمــن، محمــود نظرعلیــان در ایــن ســریال قطعــی 
شــده اســت و تــا چنــد روز آینــده چهــره هــای دیگــری بــه 

ایــن ســریال تاریخــی اضافــه خواهنــد شــد.

زیبــا بروفــه ایــن روزهــا در ســریال محرمــی 
ــرای  ــد و ب ــش می کن ــای نق ــف« ایف »هات
ثبــت صحنه هــای پایانــی ایــن ســریال قــرار 

اســت در کربــالی معلــی حضــور یابــد. 
ــک  ــش ی ــریال، نق ــن س ــر در ای ــن بازیگ ای
خبرنــگار را تجربــه می کنــد؛ خبرنــگاری کــه 

بــه عقیــده او قهرمــان قصــه اســت. 
ایســنا  بــا  گفت وگــو  در  بروفــه  زیبــا 
ــا  ــف« ب ــریال »هات ــورش در س ــاره حض درب
ــود  ــا وج ــریال ب ــن س ــه ای ــر اینک ــاد ب اعتق
لوکیشــن های  اســت،  10 قســمت  اینکــه 
متعــددی دارد، اظهــار کــرد: »زمــان مــا 
بــرای تصویربــرداری کوتــاه اســت؛ امــا ایــن 
مجموعــه پرلوکیشــن اســت. ریحانــه در 
جایــگاه خبرنــگار در طــول روز ســکانس های 
ــش  ــه از ش ــه ای ک ــه گون ــددی دارد. ب متع
بامــداد  دو  تــا  و  بیــدار می شــود  صبــح 

انجــام می دهــد.«  کارهــای متعــددی 
مجموعــه  در  را  ریحانــه  نقــش  کــه  او 
ــا  ــگار ایف ــک خبرن ــگاه ی ــف« در جای »هات
ریحانــه  کــرد: »اساســا  اظهــار  می کنــد، 
ــگار اســت، جــدا از  زن فعالــی اســت. خبرن
ــر هــم  ــای دیگ ــر کاره ــگاری، پیگی کار خبرن

هســت و هــر آنچــه بــه وصیت نامــه پــدرش 
ربــط پیــدا می کنــد، پیگیــری می کنــد. 
دنبال کــردن  قصــه  ســریال،  قصــه 
ــت  ــه اس ــوی ریحان ــدر از س ــه پ وصیت نام
کــه بــه ماجراهــای متعــددی ورود پیــدا 

 » . می کنــد
ــاد اســت  ــل، لوکیشــن ها زی ــن دلی ــه همی ب
و خســتگی ایــن بخــش هــم زیادتــر اســت. 
ــک  ــاره نشــان دادن شــخصیت ی ــه درب بروف
خبرنــگار کــه منطبــق بــا جامعــه باشــد 
و ذهنیتــی کــه خــود او از خبرنــگار دارد، 
ــم  ــگار ک ــن دوســتان خبرن ــرد: »م ــار ک اظه
ــی  ــن ویژگ ــر م ــه از نظ ــن اینک ــدارم؛ ضم ن
ــرای  ــه ب ــت ک ــن اس ــگار ای ــک خبرن ــارز ی ب
ــد،  ــه می خواه ــزی ک ــت آوردن آن چی به دس
از هــر راهــی، البتــه راهــی کــه درســت 
ــزی  ــه آن چی ــا ب ــد و ت ــد، ورود می کن باش
کــه می خواهــد نرســد، کوتــاه نمی آیــد. 
ــگار  ــای خبرن ــی از ویژگی ه ــودن، یک پیگیرب
ــه  ــری ک ــی در خب ــعی کن ــه س ــت؛ اینک اس
می خواهــی تهیــه کنــی، جــزو اولین هــا 
باشــی. شــخصیت ریحانــه هــم همیــن گونــه 
اســت، ضمــن اینکــه ســوژه هایی کــه دنبــال 

می کنــد، شــخصًا بــرای خــودش هــم مهــم 
اســت؛ یعنــی جــدا از اینکــه شــغل اوســت، 
ــد،  ــش بیای ــش پی ــئله ای در اطراف ــر مس اگ
ــری  ــد و آن را پیگی ــان می ده ــش نش واکن

می کنــد.«
 ویژگی های شخصیت ریحانه

او بــا اشــاره بــه ویژگی هــای شــخصیت 
ــد:   ــادآور ش ــف« ی ــریال »هات ــه در س ریحان
»ریحانــه جــدا از اینکــه خبرنــگار اســت، 
اگــر مســئله ای در خوابــگاه دختــران پیــش 
ــذار  ــای پایه گ ــی از آدم ه ــه یک ــد، او ک بیای
ایــن خانه هــا در قصــه اســت، پیگیــر آن 
خانه هــا می شــود و برایــش مهــم اســت 

کــه چــه اتفاقــی می افتــد. «
ــت. ــم اس ــش مه ــم برای ــا ه ــی آدم ه زندگ

بــه زندگــی آدم هــا و مشکالتشــان ورود 
ــه  ــخ ب ــه در پاس ــا بروف ــد. زیب ــدا می کن پی
نقــش  شــباهت های  دربــاره  پرسشــی 
ــریال  ــا س ــف« ب ــریال »هات ــه در س ریحان
»ریحانــه« کــه پیش تــر نقــش محــوری 
آن را بــر عهــده داشــت، اظهــار کــرد: »وقتــی 
تشــابه اســمی را در ایــن دو ســریال دیــدم، 
بــود.  تعجب برانگیــز  هــم  خــودم  بــرای 
تفــاوت شــخصیتم در ســریال هاتــف بــا آن 
شــخصیت قبلــی، ایــن اســت کــه در ســریال 
ــادرش  ــال م ــر به دنب ــن کاراکت ــه« ای »ریحان
بــود، جســت وجوگر بــود و یــک موضــوع 
را دنبــال می کــرد. در ســریال »هاتــف« 
ریحانــه چندیــن موضــوع را بــا هــم پیگیــری 
می کنــد. آنجــا بــرای رســیدن بــه یــک 

ــرای  ــا ب ــا اینج ــم؛ ام ــالش می کن ــزی ت چی
می کنــد.  تــالش  خــودش  بــه  رســیدن 
ــی در  ــر و تحول ــم تغیی ــه بفهمی ــدون اینک ب
ــی آن  ــد؛ یعن ــه رخ می ده ــخصیت ریحان ش
ــم  ــمت های اول می بینی ــه در قس ــزی ک چی
بــا آن چیــزی کــه در قســمت های آخــر 

می بینیــم بســیار متفــاوت اســت.
ــر  ــو و پیگی ــت، جنگ ج ــان اس ــه هم روحی
اســت. همــه ماجراهــا را دارد؛ امــا یــک 
قصــه را دنبــال نمی کنــد کــه بــه نتیجــه 
برســد. به نوعــی کشــف شــهود می کنــد؛ 
امــا خــودش هــم در معــرض آزمایــش 
انتخــاب  هــم  خــودش  می گیــرد.  قــرار 
ــه  ــبیه بقی ــت ش ــرار اس ــر ق ــه اگ ــد ک می کن
باشــد، پــس حرف هایــی را کــه تاکنــون زده 
ــرار  ــر ق ــا اگ ــرد؛ ام ــر ســؤال می ب اســت، زی
باشــد شــبیه بقیــه نباشــد، بایــد کل زندگــی 
و خانــواده و همــه را از دســت بدهــد یــا 
همــه آن هــا را بهــم بریــزد کــه ایــن انتخابــی 

ــت.« ــرای اوس ــخت ب س
 فلسفه عاشورا

»هاتــف«  قصــه  شــروع  دربــاره  بروفــه 
و  فــراز  بــا  رفته رفتــه  او  کــه شــخصیت 
فرودهایــی روبــه رو می شــود نیــز یــادآور 
شــد: »شــروع ماجــرای »هاتــف« ایــن گونه 
ــدی  ــی معتق ــرد خیل ــه ف ــه ریحان ــت ک اس
ــدرش هــم  ــادات پ ــه اعتق ــی ب نیســت؛ یعن
شــک دارد؛ امــا در رونــد قصــه، بــه فلســفه 
ــدرش  ــرا پ ــه چ ــه اینک ــد. ب ــورا می رس عاش
چنیــن اعتقاداتــی داشــته اســت.« ایــن 

بازیگــر در پایــان یــادآور شــد کــه شــخصیت 
ریحانــه در ســریال »هاتــف« نمایانگــر یــک 
ــراز و  ــا ف ــه ب ــت ک ــده اس ــوژی و عقی ایدئول

فرودهایــی در آن مواجــه می شــویم. 
ایــن  در  دربــاره حضــورش  بروفــه  زیبــا 
ســریال، کــه ســومین ســریال مناســبتی اش 
»ایــن  گفــت:  نیــز  می شــود  محســوب 
ــت و  ــن اس ــبتی م ــریال مناس ــومین س س
ــط  ــرای ضب ــان ســریال ب ــرار اســت در پای ق
ــال  ــی روز عاشــورا در کرب ســکانس های پایان

ــیم.« ــته باش ــور داش حض
ــی  ــه کارگردان ــف« ب ــی »هات ــریال محرم س
داریــوش یــاری و تهیه کنندگــی نعمت چگینی 
ــد  ــران کلی ــی ته ــاه در دیباج ــل مردادم  از اوای
خورد.فــروغ فروهیــده ایــن ســریال را نوشــته 
دهــه  در  می شــود  پیش بیــنی  و  اســت 
دوم مــاه محــرم ســریال »هاتــف« روی 

ــرود.  ــن ب آنت
در خالصــه داســتان ایــن ســریال آمــده: »در 
روز عاشــورا، ابراهیــم در کربــال بــر اثــر حملــه 

ــرد.  ــی می می قلب
دختــرش ریحانــه پیگیــر آخریــن گفتــه 
پیگیــری  ایــن  می شــود.  پــدر  ناتمــام 
زندگــی  و  خانــواده  رودرروی  را  ریحانــه 
ــه  ــا ریحان ــد. ام ــرار می ده ــویی اش ق زناش
در  نمی توانــد  عدالــت  کــه  دارد  اعتقــاد 
پشــت در خانــه آدم جــا بمانــد… او پــرده از 
ابهــام وصیــت پــدر برمــی دارد. در ایــن رونــد، 
شــخصیت و ایمــان خــود را بازســازی کــرده 

مــی آورد.« به دســت  و 

»مجیــد مظفــری« نقــش بارمــان را در انیمیشــن »آخریــن 
داســتان« بــه نویســندگی و کارگردانــی اشــکان رهگذر صداپیشــگی 
کــرد. انیمیشــن »آخریــن داســتان« بــا برداشــتی آزاد از داســتان 
ــد و  ــدش را می گذران ــی تولی »ضحــاک« شــاهنامه، مراحــل پایان
برخــی بازیگــران ســینما و تئاتــر صداپیشــگی نقش هــای اصلــی 
ایــن انیمیشــن را بــر عهــده دارنــد. مجیــد مظفــری نقــش بارمــان، 
یــار کاوه آهنگــر را در انیمیشــن »آخریــن داســتان« صداپیشــگی 
کــرده اســت. پرویــز پرســتویی، بیتــا فرهــی، حامــد بهــداد، اکبــر 
ــری، فــرخ نعمتــی،  ــاران کوث ــور، حســن پورشــیرازی، ب زنجــان پ
اشــکان خطیبــی، شــقایق فراهانــی، ملیــکا شــریفی نیا، زهیریــاری 
و بانیپــال شــومون از دیگــر بازیگرانــی هســتند کــه صداپیشــگی 
ــده  ــر عه ــتان« را ب ــن داس ــن »آخری ــی انیمیش ــای اصل نقش ه
ــش  ــتودیو هورخ ــال 8۹ در اس ــتان« از س ــن داس ــد. »آخری دارن
ــه  ــال ب ــه دوم امس ــد آن در نیم ــت و تولی ــاخت اس ــال س در ح

پایــان می رســد. ایــن انیمیشــن در مســیر تولیــد و در ســال 
ــد  ــال تولی ــر در ح ــروژه برت ــش پ ــواِن ش ــد به عن ــق ش 201۳ موف
ــداد  ــن روی ــه مهم تری ــه ک ــی« فرانس ــنواره »انس ــان در جش جه
انیمیشــنی ســاالنه جهــان اســت، معرفــی شــود. همچنیــن ایــن 
ــم  ــازار فیل ــی در ب ــنواره انس ــوت جش ــه دع ــال 201۶ ب ــر در س اث
ــن  ــار انیمیش ــی از چه ــوان یک ــن، به عن ــی ک ــنواره بین الملل جش
ــل  ــد. عوام ــی ش ــان معرف ــد جه ــال تولی ــر در ح ــینمایی برت س
ــذر؛  ــردان: اشــکان رهگ ــد از: نویســنده و کارگ انیمیشــن: عبارت ان
تدویــن: ژینــوس پــدرام؛ آهنگســاز: کریســتف رضاعــی؛ طراحــی و 
ترکیــب صــدا: علیرضــا علویــان؛ انتخــاب بازیگــران: تینــا پاکــروان؛ 
صداپیشــگان: پرویــز پرســتویی، بیتــا فرهــی، حســن پورشــیرازی، 
بــاران کوثــری، فــرخ نعمتــی، اشــکان خطیبــی، شــقایق فراهانــی، 
ملیــکا شــریفی نیا، زهیریــاری و بانیپــال شــومون؛ عکــس: امیــر 

عابــدی؛ مشــاور رســانه ای: زهــرا نجفــی

کارگــردان فیلــم »ویولونیســت« از دریافــت جایــزه تماشــاگران 
ــر داد.  ــم در جشــنواره ســینمایی فوکــواوکا خب ــرای ایــن فیل ب
محمدعلــی طالبــی دربــاره فیلــم »ویولونیســت« کــه به تازگــی 
در یــک جشــنواره ســینمایی در ژاپــن حضــور داشــته اســت، 
بیــان کــرد: »فیلــم مــن چنــدی پیــش در جشــنواره فیلم هــای 
آســیایی فوکــواوکا در ژاپــن حضــور یافــت کــه چنــد روز پیــش 
20ســپتامبر مصــادف بــا 2۹شــهریور، اختتامیــه آن برگــزار شــد 
و فیلــم مــن توانســت جایــزه تماشــاگران ایــن جشــنواره را از 

آن خــود کنــد. «
وی ادامــه داد: »ایــن جشــنواره به صــورت غیررقابتــی برگــزار 
می شــود؛ امــا چنــد ســال اســت کــه جایــزه ای از طــرف 
تماشــاگران بــه فیلم هــا اهــدا می شــود و امســال ایــن جایــزه 
ــود و  ــد ب ــق گرفــت کــه یکــی فیلمــی از تایلن ــم تعل ــه 2 فیل ب
دیگــری فیلــم »ویولونیســت« ســاخته مــن.« ایــن کارگــردان 

ســینما بــا اشــاره بــه ویژگی هــای ایــن جشــنواره اظهــار کــرد: 
ــه  ــت ک ــال اس ــیایی 2۷ س ــای آس ــنواره فیلم ه ــن جش »ای
برگــزار می شــود و سال هاســت هنرمندانــی از ایــران مثــل 
مجیــد مجیــدی، داریــوش مهرجویــی و اصغــر فرهــادی پیش 
ــازاری  ــواوکا ب ــن، در آن حضــور داشــته اند. جشــنواره فوک از ای
اســت بــرای مشــهور و مطــرح شــدن فیلم هــا و مارکتــی اســت 
ــوند.«  ــه ش ــر ارائ ــای دیگ ــه ج ــق ب ــن طری ــا از ای ــه فیلم ه ک
ــم »ویولونیســت« توضیــح داد:  ــاره فیل طالبــی همچنیــن درب
ــه ســی و  »ایــن فیلــم ســال گذشــته در بخــش هنــر و تجرب
پنجمیــن جشــنواره فیلــم فجــر حضــور داشــت و چنــد بــار هــم 
ــی  ــای خوب ــه بازخورده ــد ک ــران ش ــی اک ــورت خصوص به ص
داشــت.« وی در پایــان گفــت: »فیلــم ســاختاری داســتانی و 
موضوعــی اجتماعــی دارد؛ امــا از واقعیــت گرفته شــده اســت و 

ــرار دارد.« ــه ق ــر و تجرب ــروه هن ــران گ ــون در اک هم اکن
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در نخســتین روزهــای محــرم الحــرام هســتیم، 
ــت)ع( و  ــب اهل بی ــادآور مصائ ــه ی ــی ک ماه
ــاران  ــین)ع( و ی ــام حس ــانی های ام جان فش
باوفایــش اســت؛ 72 عاشــق شــهیدی کــه 
اســام را بــا خــون پــاک خــود آبیــاری کردنــد 
و اســام عزیــز  را جهانــی و بــرای همیشــه 
ــد. ماهــی کــه برکاتــش  ــدگار نمودن تاریــخ مان
توانســت انقــاب عظیمــی را در 40 ســال پیــش 
در ایــران اســامی بــا شــعار خــون بــر شمشــیر 

ــد از  ــاند و بع ــروزی برس ــه پی ــت، ب ــروز اس پی
1400 ســال آثــار خــون حســین)ع( و یارانــش را 
دنیــا ببینــد و بــار دیگــر نــدای پــاک حســینیان 
در گــوش مــردم عالــم طنین انــداز شــود. بایــد 
ایــن واقعیــت را بپذیریــم کــه اســام و حیــات 
ــورا و  ــا و عاش ــون کرب ــامیت مدی ــاک اس پ
ــرا  ــرم ف ــا مح ــت. ام ــش اس ــین و یاران حس
ــه فرمایشــی از  ــن مناســبت ب ــه همی رســید. ب

ــم.  ــه می کنی ــا)ع( توج ــام رض ام
ــن شــبیب خدمــت  ــان ب در روز اول محــرم رّی
امــام رضــا)ع( رســید. حضــرت بــه او فرمودنــد: 
»ای پســر شــبیب، مــردم عــرب در زمــان 

جاهلیــت جنــگ را در ایــام محــرم حــرام 
ــن  ــرام ای ــت احت ــن ام ــی ای ــتند؛ ول می دانس
ــر )ص(  ــت پیامب ــد و حرم ــن بردن ــاه را از بی م
ــا را  ــون م ــاه، خ ــن م ــد. در ای ــت نکردن را رعای
ــد  ــا کردن ــت م ــک حرم ــتند و هت ــال دانس ح
و فرزنــدان و زنــان مــا را اســیر نمودنــد و 
ســراپرده مــا را آتــش زدنــد و امــوال مــا 
را غــارت کردنــد و رعایــت احتــرام رســول 
خــدا)ص( را دربــاره مــا ننمودنــد. همانــا 
ــا  ــمان م ــک چش ــین)ع( پل ــهادت حس روز ش
روان  را  مــا  اشــک های  و  مجــروح کــرد  را 
ــا را در  ــز م ــوزاند و عزی ــا را س ــاخت و دل م س

ــت  ــا محن ــزد م ــرد و ن ــل ک ــا ذلی ــن کرب زمی
ــس  ــت. پ ــه ارث گذاش ــزا ب ــا روز ج ــا را ت و ب
ــد؛  ــین)ع( بگرین ــر حس ــد ب ــدگان بای گریه کنن
ــن  ــزرگ را از بی ــان ب ــر او گناه ــه ب ــرا گری زی
ــر  ــتی ب ــر خواس ــبیب، اگ ــر ش ــرد. ای پس می ب
چیــزی گریــه کنــی، بــر حســین بــن علــی)ع( 
ــه آن حضــرت را کشــتند  ــه کــن، چــه اینک گری
چنانکــه گوســفند را می کشــند و بــا آن حضــرت 
ــه روی  ــدند ک ــته ش ــت او کش ــر از اهل بی 1۸ نف
زمیــن شــبیه و نظیــری نداشــتند. آســمان های 
ــرت  ــهادت آن حض ــا در ش ــه و زمین ه هفتگان
ــرای  ــورا ب ــک در روز عاش ــزار مل ــتند. 4ه گریس

نصــرت آن حضــرت آمــده بودنــد و دیدنــد 
پریشــان  لــذا  شــده اند.  شــهید  حضــرت 
ــه مجــاورت آن قبــر مطهــر مأمــور  وغبارآلــود ب
شــدند تــا حضــرت قائــم)ع( ظهــور کننــد 
و از یــاران او باشــند و شعارشــان “یالثــارت 
الحســین“ اســت. ای پســر شــبیب، اگــر 
ــی  ــات عال ــا در درج ــا م ــه ب ــت داری ک دوس
ــزن  ــرای ح ــاش ب ــزون ب ــی، مح ــت باش بهش
مــا و شــاد بــاش در شــادی مــا؛ و بــر تــو بــاد 
والیــت مــا کــه اگــر کســی ســنگی را دوســت 
داشــته باشــد، خداونــد متعــال او را بــا همــان 

ســنگ محشــور می کنــد.«

ادبیات

 برگزاری نمایشگاه کتاب هفته 
دفاع مقدس در اصفهان

کتابخانــه مرکــزی هم زمــان بــا هفتــه دفــاع  کیمیای وطن
ــه  ــد ب ــان عالقه من ــان جوان ــاه، میزب ــه اول مهرم ــدس، هفت مق

کتاب ها و رمان های حوزه دفاع مقدس است. 
تفریحــی  فرهنگــی  ســازمان  عمومــی  روابــط  بــه گــزارش 
ــن  ــان ای ــا بی ــزی ب ــه مرک ــس کتابخان ــان، رئی ــهرداری اصفه ش
ــی  ــدس، منابع ــاع مق ــه دف ــا هفت ــان ب ــت: »هم زم ــب گف مطل
کــه در کتابخانــه مرکــزی در حــوزه دفــاع مقــدس شــامل کتــاب 
خاطــرات، رمان هــا و ... وجــود دارد، بــه نمایــش گذاشــته شــده 
ــه  ــت: »کتابخان ــار داش ــا اظه ــا میرپوی ــید حمیدرض ــت.« س اس
ــا  ــان ب ــهرداری اصفه ــی ش ــی تفریح ــازمان فرهنگ ــزی س مرک
هــدف آشــنایی جوانــان بــا مباحــث اســتقامت و آزادگــی، 
ازجان گذشــتگی و فرهنــگ شــهادت، بــه ارائــه 200 عنــوان کتــاب 

ــت.« ــه اس ــگاهی پرداخت ــه نمایش ــب غرف در قال
ــازمان  ــارات س ــدات انتش ــاب از تولی ــوان کت ــزود: »10 عن وی اف
شناســنامه  شــامل  اصفهــان  شــهرداری  فرهنگی تفریحــی 
شــهدای منطقــه 10، مهتــاب خّیــن، خــروش الجــوردی، معجــزه 
جملــه  از  شــاخص  شــهدای  )معرفــی  ســتاره ها  آســمانی، 
شــهیدان خــرازی، کاظمــی، غــازی، قوچانــی، همــت و ...( در ایــن 
ــه  ــرار گرفت ــاب در معــرض تماشــای شــهروندان ق  نمایشــگاه کت

است.«
ــد از نمایشــگاه  ــرای بازدی ــدان ب ــرد: »عالقه من وی خاطرنشــان ک
ــاعت  ــد از س ــزی می توانن ــه مرک ــدس کتابخان ــاع مق ــاب دف کت
ــته  ــاغ گلدس ــان ب ــع در خیاب ــه واق ــل کتابخان ــه مح ــا 1۹، ب 8 ت

ــد. ــه کنن مراجع

تئاتر

 تمدید اجرای نمایش 
»روایت یک خاک بی نشان«

ــندگی و  ــه نویس ــان« ب ــاک بی نش ــک خ ــت ی ــش »روای نمای
ــاعت  ــاه رأس س ــمی، ۴ و ۵ مهرم ــا قاس ــی حمیدرض کارگردان
1۶:۳0 در ســالن ســینما فرهنــگ اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 

ــی رود.  ــه م ــدن روی صحن فری
کارگــردان ایــن نمایــش در گفت وگــو بــا ایمنــا در مــورد جزئیــات 
ــه روز  ــدی ب ــا دی ــان« ب ــاک بی نش ــک خ ــت ی ــت: »روای آن گف
ــه برخــی  ــاع مقــدس ب ــا موضــوع دف ــب کلیشــه، ب ــه در قال و ن
مشــکالت امــروزی خانواده هــای شــهیدان دوران جنــگ تاکنــون 
ــاب و  ــرای بیــان هــدف خــود از دریچــه موضــوع ن پرداختــه و ب
ــرده  ــتفاده ک ــی اس ــگ تحمیل ــانان دوران جن ــده پیام رس کارنش

اســت.«
ــه اســت  ــر 1۳ اپیــزود جداگان وی افــزود: »نمایــش مشــتمل ب
ــت  ــترکی در حرک ــیر مش ــط س ــتای خ ــدام در راس ــر ک ــه ه ک
هســتند و بــا انتخــاب شــیوه  اجرایــی بلک باکــس و بــا توانایــی 

ــه ای اســت.« اجــرای صحن
ــه  ــان« ب ــاک بی نش ــک خ ــت ی ــش »روای ــت، نمای ــی اس گفتن
طراحــی، نویســندگی و کارگردانــی حمیدرضــا قاســمی کــه 
روزهــای پایانــی شــهریور در ســالن ســینما فرهنــگ شهرســتان 
فریــدن روی صحنــه رفتــه بــود و اکنــون اجــرای خــود را بــرای 

ــت. ــرده اس ــد ک ــاه، تمدی ــای ۴ و ۵ مهرم روزه
ــنبه  ــد سه ش ــش می توانن ــن نمای ــدن ای ــرای دی ــدان ب عالقه من
ــالن  ــه س ــاعت 1۶:۳0 ب ــاه، رأس س ــنبه، ۴ و ۵ مهرم و چهارش
ســینما فرهنــگ اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی فریــدن مراجعــه 

کننــد.

تلویزیون

احتمال بازگشت جناب خان به خندوانه
رامبــد جــوان در برنامــه »ســی و پنــج« دربــاره حضــور دوبــاره 
جنــاب خــان در »خندوانــه« گفــت: »هیــچ گاه دوســت نداشــتم 
ــائل  ــری مس ــا یک س ــود؛ ام ــدا ش ــه« ج ــان از »خندوان ــه جناب خ ک
دست به دســت هــم دادنــد و ایــن اتفــاق رخ داد. بــه نظــرم ماجــرای 
ــر  ــود و در ه ــط ب ــری غل ــازی و تصمیم گی ــه لجب ــان نتیج جناب خ
ــره  ــاده مذاک ــت و آم ــاز اس ــرای او ب ــم ب ــه آغوش ــن همیش ــال، م ح
بــرای حضــور دوبــاره اش در برنامــه هســتم.« ایــن بازیگــر در ادامــه، 
ــی  ــنین کودک ــان در س ــران و جه ــینمای ای ــه از س ــاری ک ــاره آث درب
تماشــا کــرده اســت، گفــت: »قلعــه عقاب هــا را بعــد از انقــالب دیــدم 
ــگ  ــی پررن ــای داودی خیل ــم گل ه ــتم. فیل ــت داش ــی دوس و خیل
ــی  ــود. بروس ل ــالب ب ــد انق ــای بع ــه از فیلم ه ــت ک ــادم اس ــه ی ب
ــه  ــرم در عرص ــه نظ ــتم و ب ــت داش ــی دوس ــس را خیل ــری لویی و ج
کمــدی بی نظیــر بــود.« او اضافــه کــرد: »از خانواده هایــی بودیــم کــه 
خیلــی زود ویدئــو خریدیــم و فیلــم طالــع نحــس، اولیــن فیلمــی بــود 
ــودم کــه وقتــی  ــی هــم ب ــدم و حســابی ترســیدم. از بچه های کــه دی

می ترســیدم، پیــش پــدر و مــادرم می خوابیــدم.« 
ــیدپور  ــر رش ــاره اظهارنظ ــوان درب ــه، ج ــن برنام ــر ای ــش دیگ در بخ
را  »خندوانــه«  کــه  برنامــه  یــک  در  او  صحبت هــای  مــورد  در 
ــن  ــت: »م ــود، گف ــرده ب ــالم ک ــون اع ــه تلویزی ــن برنام پرمخاطب تری
بــدون آمــار صحبــت نکــردم، واقعــًا طبــق آمــاری کــه تلویزیــون بــه مــا 
ــا حــدود ۷1درصــد تماشــاگر پربیننده تریــن برنامــه تلویزیــون  داده، ب
ــور  ــی پ ــادل فردوس ــود« ع ــی« و »ن ــا »دورهم ــد از م ــم و بع بوده ای
قــرار داشــتند. مــن هــم قصــد خودنمایــی نداشــتم و بــه نظــرم ســؤال 
از ایــن دوســت نازنینــم به نحــوی تحریک کننــده پرســیده شــده 

ــود.« ب

توضیحات زیبا بروفه درباره ایفای نقش خبرنگار:

خبرنگارکوتاهنمیآید

»ویولونیست«ازتماشاگرانژاپنیجایزهگرفتمجیدمظفرییار»کاوه«شد ا�ن �ن ا�ب ک�ت

گفتمان عاشورایی
نویسنده دکتر محمدرضا سنگری

قیمت ۱۰ هزار تومان
نشر مؤسسه فرهنگی ـ هنری 

                 فرهنگ عاشورا

شهید اشک
نویسنده سیدمحمدحسین میرباقری

قیمت 32 هزار و 5۰۰ تومان
نشر هاجر

انجمن بادهای بی سرزمین
نویسنده هادی معیری نژاد

قیمت ۱۰ هزار تومان
نشر داستان
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 کمیته امداد نیازی 

به توسعه فیزیکی ندارد
ــه  ــر نظــارت و رســیدگی ب ــرکل دفت مشــاور رئیــس و مدی
ــاز  ــداد نی ــه ام ــروز کمیت ــت: ام ــداد گف ــکایات کمیته ام ش
بــه توســعه نــدارد بلکــه بــه ســمت عمق بخشــی مــی رود. 
ســید مهــدی ثمــره هاشــمی اظهــار کــرد: اگــر قیــام امــام 
ــود،  ــری نب ــن اســام خب ــروز از دی ــود، ام ــی )ره( نب خمین
حــال در چنیــن شــرایطی مــا مدیــون حرکــت مــردم 
هســتیم و الزم اســت مراقبــت کنیــم تــا در پیشــگاه 

ــیم.  ــربلند باش ــبحان س ــد س خداون
ــه در  ــیم ک ــیار باش ــت هوش ــته اس ــه داد: شایس وی ادام
ــم و  ــخیص دهی ــق تش ــق را از ناح ــود ، ح ــای غبارآل فض
ایــن دقــت همــان بصیرتــی  اســت کــه گفته شــده اســت. 
ــه  ــکایات کمیت ــه ش ــیدگی ب ــارت و رس ــر نظ ــرکل دفت مدی
امدادخاطرنشــان کــرد: بحــث نفــوذ و خطــر نفــوذ جــدی 
ــوذ  ــا نف ــادات م ــاور و اعتق ــد در ب ــا می خواهن ــت، آن ه اس
کننــد، دیــن را از مــا بگیرنــد به طوری کــه بــا حفــظ پوســته 

ــد.  ــی نمان ــزی باق ــوا چی ــد از محت ــه می کنن آن، توطئ
وی اضافــه کــرد: در هفتــه دفــاع مقــدس بایــد از شــهیدان 
ــا اســام  ــار گذاشــتند ت ــا را کن ــم کســانی کــه دنی ــاد کنی ی
حفــظ شــود، امــروز اگــر نظــام مســتحکم اســت به واســطه 
خــون شهداســت حــال بایــد مراقبــت کنیــم دشــمنی کــه 
ــد، از  ــا جان فشــانی ندادن اجــازه ورودش را رزمندگانمــان ب

طریــق دیگــر داخــل خانه هــای مــا نشــود.

 تجربه معلمان بازنشسته 
به کمک معلمان جوان می آید

ــه  ــان اینک ــن بی ــرورش ضم ــوزش و پ ــر آم ــاون وزی مع
ســامانه های ثبــت نــام دانش آمــوزان تــا نیمــه آبــان مــاه 
فعــال هســتند گفــت: بــر اســاس رایزنیهــای صــورت گرفته 
ــدی  ــان جدی ــد معلم ــرر ش ــان، مق ــگاه فرهنگی ــا دانش ب
ــد دوره کارورزی  ــد و بای ــد ش ــذب خواهن ــال ج ــه امس ک
 را بگذراننــد، از تجــارب معلمــان بازنشســته اســتفاده 

کنند. 
رضــوان حکیــم زاده معــاون آمــوزش ابتدایــی وزیــر 
ــدارس و  ــه بازگشــایی م ــا اشــاره ب ــرورش ب ــوزش و پ آم
ــدات  ــا تاکی ــت: ب ــدارس گف ــه م ــودکان ب ــه ک ــذب هم ج
مقــام معظــم رهبــری و تاش هــای دولــت در ایــن 
زمینــه، امســال فرصتــی فراهــم شــد تــا بــا صــدور کارت 
ــدارک  ــد م ــوزان فاق ــش آم ــرای دان ــی ب ــت تحصیل حمای
و اوراق هویتــی کــه نمی توانســتند ســال های قبــل در 
مــدارس ثبــت نــام کننــد، تســهیاتی ایجــاد شــود تــا آنهــا 
بــا همــکاری وزارت کشــور و وزارت آمــوزش و پــرورش بــا 
دریافــت کارت مذکــور از فرمانداریهــا، امــکان ثبــت نــام در 

ــند.  ــته باش ــدارس را داش م
ــام  ــت ن ــرای ثب ــدات الزم ب ــر اینکــه تمهی ــد ب ــا تاکی وی ب
تمــام کودکانــی کــه در ایــران زندگــی می کننــد در مــدارس، 
لحــاظ شــده اســت، عنــوان کــرد: در حــال حاضــر بیشــتر 
ــاع را در همــه مقاطــع در  از ۴۰۳ هــزار نفــر از کــودکان اتب
مــدارس ثبــت نــام کردیــم بــه طوریکــه در دوره ابتدایــی در 
مجمــوع شــاهد رشــد پنــج درصــدی حضــور دانش آمــوزان 

هســتیم.

یادداشت
 علت تجمل گرایی 
در کشور چیست؟

امــان هللا قرایــی مقــدم جامعــه شــناس و عضــو هیئــت 
علمــی دانشــگاه خوارزمــی دربــاره تجمــل گرایــی در 
جامعــه مــا می گویــد: امــروزه در کشــور مــا اصــل ، 
مادیــات اســت کــه حــرف اول را مــی زنــد و مردم دوســت 
دارنــد بــا ابــزار و اشــیاء خــود را بــه رخ دیگــری بکشــند یــا 

ــد.  ــز دهن ــه قــول معــروف پ ب
ــناخته  ــته ش ــد گذش ــر مانن ــراد دیگ ــه اف ــل آنک ــه دلی ب
ــته  ــت در گذش ــه جمعی ــه اینک ــه ب ــا توج ــوند، ب نمی ش
محــدود بــود و همــه از احــوال هــم باخبــر بودنــد و دیگــر 
نیــازی بــه شناســاندن اینکــه دختــر یــا پســر چــه کســی و 

ــود.  ــاب نب ــود ب ــواده ای ب ــا از چــه خان ی
امــا اکنــون مــا خودمــان را بــا اشــیا نشــان می دهیــم بــا 
مــدل ماشــین، مــدل لبــاس پوشــیدن و یــا خانــه ای کــه 
ــث  ــایل باع ــباب و وس ــن اس ــم ای ــی می کنی در آن زندگ
ــه  ــه باتوجــه ب ــاال رود. وی در ادام ــی ب ــل گرای شــده تجم
ــادی در  ــش بســیار زی ــه نق ــی شــهرها ک ــی و کوچک بزرگ
ــهرها  ــت: در کان ش ــد گف ــا می کن ــاندن ایف ــن شناس ای
بخصــوص تهــران مــا ایــن پدیــده را بیشــتر و بزرگتــر بــه 
ــش  ــال افزای ــز در ح ــه روز نی ــه روز ب ــم ک ــم می بینی چش

اســت. 
ــردن  ــرح ک ــاندن و مط ــث شناس ــه باع ــی ک ــی از دالیل یک
ــری در  ــم س ــت و می توانی ــردم اس ــن م ــان، در بی خودم
بیــن ســرها پیــدا کنیــم تجمــات اســت. قرایــی نیــز ایــن 
ــروری  ــئ س ــا ش ــت م ــت: در مملک ــان داش ــه را اذع نکت

،حاکــم شــده اســت. 
ــن اشــیا  ــه ســینه اشــیا شــده ایم و ای ــا نوکــر دســت ب م
ــفانه  ــی آورد و متاس ــخصیت م ــا ش ــرای م ــه ب ــتند ک هس
بدلیــل خــود کــم بینــی از خودمــان شــخصیت نداریــم و 
ایــن تجمــات هســتند کــه بــرای مــا شــخصیت آورده انــد. 
ــه نوکیســگی  ــن اســت ک ــل بررســی ای ــم و قاب ــه مه نکت
ــر  ــه ه ــی ب ــت هرکس ــده اس ــاد ش ــیار زی ــه بس در جامع
چیــزی می رســد اولیــن کاری کــه انجــام می دهــد خریــد 
یــا اجــاره کــردن خانــه در بهتریــن مناطــق تهــران اســت و 
ســپس بــه تغییــر ماشــین و پوشــش و ... روی مــی آورد. 
ــا  ــه دار و ی ــا کارخان ــاک ی ــر م ــان دخت ــال ف ــرای مث ب
کســی کــه از قبــل از وضعیــت باالیــی برخــوردار بــوده دیگر 
ــیا  ــیله اش ــود بوس ــخصیت خ ــان دادن ش ــه نش ــازی ب نی
ــا فرهنــگ  نیســت. وی در پایــان گفــت: حــال مــا بایــد ب
ــا، دانشــگاه ها و...  ــدارس، خانواده ه ســازی مناســب از م
ــه ایــن پدیــده  شــروع کــرده و گســترش داده و نســبت ب

شــوم مقابلــه کنیــم. 
همــه بحــث مــا در ایــن نکتــه خاصــه می شــود کــه مــا 
بــا بحــث شــیک پوشــی و منظــم بــودن مخالف نیســتیم، 
امــا آنچــه مهــم اســت اینکــه نبایــد بگذاریــم افــراط بــر مــا 
ــی  ــرد. تجمــل گرای ــم بگی ــا تصمی ــرای م ــره شــود و ب چی
یــک نــوع ســبک زندگــی ناجــور اســت کــه بایــد از بیــن 

بــرود.

کوتاه اخبار 

احکام قاتل بنیتا صادر شد
ــام  ــه اته ــا را ب ــل بنیت ــده قت ــف اول پرون ــم ردی مته
ــی  ــا آدم ربای ــاط ب ــاص، در ارتب ــه قص ــد ب ــل عم قت
بــه ۲۲ ســال و ۶ مــاه حبــس، رهــا کــردن طفــل ۱۷ 
مــاه حبــس، مباشــرت ۱۵ ســال حبــس، ۱۱ ضربــه 
ــال  ــه و دو س ــروقه، دی ــال مس ــن م ــاق، رد عی ش

ــوان دره محکــوم کــرده اســت. ــه دی ــد ب تبعی
 متهــم ردیــف دوم ایــن پرونــده نیــز در ارتبــاط 
ــه ۱۳ ســال  ــًا ب ــف، جمع ــن اتهامــی مختل ــا عناوی ب
حبــس، ۱۱ ضربــه شــاق و دو ســال اقامــت اجبــاری 
در شهرســتان ایــذه محکــوم شــده اســت. ایــن حکم 
قابــل اعتــراض در شــعب دیــوان عالی کشــور اســت.

 آدم ربایی ۵۰۰ هزار یورویی 
ناکام ماند

مامــوران پلیــس ســه آدم ربــا را کــه بــا ربــودن 
ــورو از وی  یــک مهنــدس قصــد دریافــت ۵۰۰ هزاری

ــد.  ــتگیر کردن ــتند، دس داش
مرکــز اطــاع رســانی پلیــس آگاهــی تهــران بــزرگ 
اعــام کــرد: آدم ربایانــی کــه پــس از ربایــش 
ــرار  ــورد آســیب جســمی ق ــران او را م ــدس عم مهن
داده و از او و خانــواده اش درخواســت مبلــغ ۵۰۰ 
هــزار یــورو کــرده بودنــد، در ســه عملیــات جداگانــه 
ــاح  ــاد و ف ــلطان آب ــرج، س ــهر ک ــق مهرش در مناط
دســتگیر و بــه اداره یازدهــم پلیــس آگاهــی تهــران 

ــدند.  ــل ش ــزرگ منتق ب
ــر  ــه مق ــال ب ــس از دســتگیری و انتق ــراد پ ــن اف ای
ــی  ــه آدم ربای ــه ب ــات اولی ــان تحقیق ــس در هم پلی
ــد.  ــراف کردن ــده اعت ــوده ش ــرد رب ــمی ف و آزار جس
ــن در  ــی از متهمی ــات تکمیل در حــال حاضــر تحقیق
دســتور کار کارآگاهــان اداره یازدهــم پلیــس آگاهــی 

ــه اســت. ــرار گرفت ــزرگ ق ــران ب ته

قاتل آتنا کجا دفن شد؟
ــا  ــل آتن ــاد، قات ــارس آب ــق دفــن شــیطان پ محــل دقی
ــه  ــان داد ک ــا نش ــد. پیگیری ه ــخص ش ــی مش اصان
ــتان  ــات آرامس ــی از قطع ــرزاده در یک ــماعیل جعف اس

ــه خــاک ســپرده شــده اســت.  ــل ب اردبی
روابــط عمومــی ســازمان آرامســتان هــای اردبیــل 
ــماعیل  ــد اس ــرد: جس ــام ک ــر اع ــن خب ــد ای ــا تأیی ب
ــا  ــل ب ــتان اردبی ــات آرامس ــی از قطع ــرزاده در یک جعف

ــد.  ــن ش ــر دف ــنگ قب ــر روی س ــام وی ب ــت ن ثب
مدیرعامــل ســازمان آرامســتان هــای شــهرداری اردبیــل 
ــرد در  ــن ف ــر گفــت: جســد ای ــن خب ــد ای ــا تأیی ــز ب نی
ــل  ــه اردبی ــاد ب ــارس آب ــم از پ ــرای حک ــان روز اج هم
ــاک  ــه خ ــی ب ــکی قانون ــد پزش ــا تأیی ــد و ب آورده ش
ــیطان  ــپاری ش ــب خاکس ــا تکذی ــد. وی ب ــپرده ش س
ــه  ــزی ب ــت: چی ــا گف ــاد در بخــش اعدامی ه ــارس آب پ
نــام بخــش اعدامی هــا در آرامســتان هــا وجــود نــدارد 
ــه  ــتان ب ــن آرامس ــات ای ــی از قطع ــرد در یک ــن ف و ای

خــاک ســپرده شــده اســت.

کنش    وا

وزیر بهداشت   
ما در بین خانواده های شهدا زندگی می کنیم، آن ها 

قهرمانان ملی ما هستند و خانواده هایشان سرشار از 
عشق، نشاط و طراوت اند؛ چرا که در معامله با خداوند 

برنده شدند. بنابراین نیازی به ناله کردن و حزن و اندوه 
نیست و اگر هم باشد برای ماست تا خدای نکرده از راه 

آنها فاصله نگرفته باشیم.

هالل احمر   
»علی اصغر پیوندی« و »مصطفی محمدیون« برای 
تصدی ریاست جمعیت هال احمر برای معرفی به 

رییس جمهور از سوی شورای عالی جمعیت انتخاب 
شدند.

احمدی عضو هیات ویژه گزارش ملی 
بررسی حادثه پالسکو   

عموم مردم به صورت عام اصواًل دغدغه ایمنی در برابر 
آتش را ندارند. در ساختمان پاسکو نیز به رغم تذکرات 

سازمان آتش نشانی به دلیل آنکه اهمیتی داده نشد 
چنین حادثه ای رخ داد. ما نباید پاسکو را فراموش کنیم، 

اگر می خواهیم این حادثه تکرار نشود همه سازمان ها 
نباید این حادثه را فراموش کنند.

رئیس سازمان بهزیستی   
رویکرد بهزیستی برای حل مشکات اجتماعی استفاده 
از ظرفیتهای نهادهای اجتماع محور است و دراین راستا 

اقدامات زیادی انجام شده است. در همین راستا در 
محیط های عمومی، محات و مناطق پرخطر و حاشیه ای 
شهرها، برای کاهش و کنترل آسیبهای اجتماعی تیم های 
اجتماع محور مستقر شده اند و این طرح تا حدود زیادی 

نیز موفق بوده است.

پژوهشگران دانشگاه نیویورک آمریکا   
کودکان نسل امروز از دوران کودکی خود به اندازه کافی 

لذت نمی برند.

رئیس مرکز فوریت های اجتماعی سازمان 
بهزیستی   

طبق آمار اورژانس اجتماعی در سال گذشته در مراکز 
مداخله در بحران ۱۶۴۲ مورد کودک آزاری ها یعنی ۶۰ 

درصد آن توسط پدر صورت گرفته است. از این آمار ۷۳۹ 
مورد یعنی ۲۶ درصد توسط مادر، ۸ مورد توسط خواهر 
و ۲۰ مورد نیز توسط برادر صورت گرفته است و تنها ۱.۵ 

درصد کودک آزاری ها توسط غریبه ها صورت گرفته است.

معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی   
در سه سال گذشته ۲۰۰ آمبوالنس خریداری کردیم که 
معادل ۲۰ سال قبل از آن است و مراکز را بی نیاز کرد؛ 
به طوری که امسال اعام نیازی از سوی مراکز درمانی 

برای آمبوالنس ها نداشتیم. در سال ۱۳۹۵ چهار دستگاه 
ام. آر.آی راه اندازی شده، در مجموع در چهار ساله دولت 
یازدهم ۲۰ دستگاه سی تی اسکن و هشت دستگاه ام. 

آر.آی نصب شده است.

خانم معلم ناجی دختر 8 ساله شد

ــر هشــت  ــت دخت ــزه آزار و اذی ــا انگی ــه ب پســر ۲۷ ســاله ک
ســاله ای را ربــوده بــود، بــا تیزهوشــی خانــم معلــم در اجــرای 
نقشــه اش نــاکام ماند و بازداشــت شــد. در جریــان تحقیقات 
معلــوم شــد مــرد شــیطان صفــت کــودک ۹ ســاله دیگــری 
ــرارداده  ــت ق ــورد آزار و اذی ــوده و م ــن رب ــش از ای ــم پی را ه

اســت.
اوایــل روزهــای هفتــه گذشــته زنــی بــا پلیــس کــرج تمــاس 
ــوده شــده ای در  گرفــت و از نجــات دختــر هشــت ســاله رب
ــر داد.  ــرج خب ــت ک ــه گوهردش ــتان های محل ــی از بوس یک
مامــوران انتظامــی بــا حضــور در آنجــا بــا زن جوانــی روبــه رو 
شــدند کــه دســت دختــر هشــت ســاله گریــان را بــه دســت 
گرفتــه و در حــال آرام کــردن او بــود. مامــوران کــودک و ایــن 
زن را بــرای ادامــه تحقیقــات بــه اداره پلیــس آگاهــی منتقــل 

کردنــد.
زن جــوان کــه خــودش را معلــم معرفــی می کــرد بــه افســر 
ــدم  ــه دی ــودم ک ــان ب ــور از خیاب ــال عب ــت: در ح ــق گف تحقی
مــردی جــوان همــراه یــک دختــر هشــت ســاله از خــودروی 
پرایــدی پیــاده شــدند و چنــد لحظــه بعــد راننــده از آنهــا دور 
شــد. چهــره مــرد جــوان پریشــان بــود و بــه زور دختــرک را 
بــا خــود ایــن ســو و آن ســو می بــرد. دختــر کوچولــو گریــه 
ــا آن مــرد  ــگار ب ــود کــه ان ــه ای ب ــه گون ــارش ب می کــرد و رفت

ــراه شــود. ــا او هم ــه اســت و نمی خواهــد ب غریب
ــده  ــره رنگ پری ــه و چه ــن صحن ــدن ای ــا دی ــزود: ب وی اف
ــم  ــا ه ــبتی ب ــا نس ــال دادم آنه ــاله احتم ــت س ــر هش دخت
ندارنــد. بنابرایــن بــه سمتشــان رفتــم و بــه رفتــار مــرد جــوان 
اعتــراض کــردم. او در جوابــم مدعــی شــد ایــن کــودک فرزند 
یکــی از اقوامــش اســت و هــر طــوری بخواهــد بــا او رفتــار 
می کنــد. در همیــن موقــع دختــر خردســال بــا گریــه گفــت؛ 

خالــه، او مــرا دزدیــده کمکــم کــن.
خانــم معلــم ادامــه داد: بــه ســمت دختربچــه رفتــم و دســت 
او را گرفتــم کــه مــرد کــودک ربــا بــا مــن درگیــر شــد. او بــه 
طرفــم حملــه کــرد کــه عابــران متوجــه ایــن درگیری شــدند و 

بــه ســمت مــا آمدنــد و متهــم فــرار کــرد.
ــوم  ــه معل ــد ک ــودک پرداختن ــا ک ــو ب ــه گفت وگ ــوران ب مام
ــودک  ــه ک ــت دارد و خان ــم صح ــم معل ــای خان ــد گفته ه ش
حوالــی باغســتان اســت و آدم ربــا او را بــه محلــه گوهردشــت 
ــی،  ــرای کودک ربای ــدن ماج ــخص ش ــا مش ــت. ب آورده اس
ــد و  ــی اطــراف را جســت وجو کردن ــه کمــک اهال ــوران ب مام
توانســتند مــرد کــودک ربــا را در یکــی از محله هــای اطــراف 

شناســایی کننــد و او را پیــش از این کــه فرصتــی بــرای فــرار 
پیــدا کنــد، بازداشــت کردنــد. کــودک خردســال نیــز تحویــل 
ــا دســتور قاضــی مهــدوی راد، بازپــرس  ــواده اش شــد. ب خان
ــرای  ــا ب ــرد کودک رب ــرج، م ــی ک ــرای جنای ــعبه ۲۱ دادس ش
ــرز  ــی اســتان الب ــس آگاه ــار پلی ــات در اختی ــه تحقیق ادام

قــرار گرفــت.
متهــم در جریــان تحقیقــات بــه افســر تحقیــق گفــت: چنــد 
ــرای  ــا ب ــی زدم ت ــه م ــتان پرس ــه باغس ــی محل روز در حوال
عملــی کــردن نقشــه شــیطانی ام کودکــی را بــدزدم. روز 
ــه خــودش جلــب  ــه دختــر هشــت ســاله توجهــم را ب حادث
کــردو تصمیــم گرفتــم نقشــه دزدیــدن او را اجــرا کنــم. او و 
ــدر او در  ــدم پ ــه ش ــم و متوج ــر گرفت ــر نظ ــان را زی خانه ش
ــا  ــه تنه ــواده در خان ــر اعضــای خان ــه نیســت و او و دیگ خان
هســتند. او هــر از گاهــی بــرای خریــد بــه مغــازه محله شــان 
می رفــت. روز حادثــه دوبــاره بــه محلــه آنهــا رفتــم و 
ــرون  ــه بی ــه از خان ــم. دختربچ ــر گرفت ــر نظ ــان را زی خانه ش
آمــد و دقایقــی بعــد بــا خریــد دلســتر بــه خانــه بازگشــت. 
زمانــی کــه قصــد داشــت در خانــه را ببنــدد وارد خانــه شــدم. 
ــتش  ــتر از دس ــه دلس ــتم ک ــان او گذاش ــتم را روی ده دس
افتــاد. کشان کشــان او را بیــرون بــردم. زمانــی کــه دوســتانم 
بــا خــودرو از راه رســیدند، کــودک را داخــل خــودرو انداختــه 
و فــرار کردیــم. آن هــا مــرا حوالــی بوســتانی در گوهردشــت 
پیــاده کردنــد و رفتنــد و مــن، کــودک را کشان کشــان بــا خــود 
می بــردم. قصــد آزار و اذیــت او را داشــتم کــه زنــی متوجــه 

ــدم. ــاکام مان ــت او ن ــا دخال ماجــرا شــد و ب
ــا  ــرد کودک رب ــت م ــال می رف ــه احتم ــن ک ــه ای ــه ب ــا توج ب
ــات  ــد، تحقیق ــده باش ــری ش ــابه دیگ ــم مش ــب جرائ مرتک
از وی ادامــه پیــدا کــرد تــا این کــه مامــوران در جریــان 
تحقیقــات متوجــه شــدند تصویــر ایــن متهــم بــا یــک جــوان 
کــودک آزار کــه پیــش از ایــن از او شــکایت شــده و پلیــس 
در تعقیبــش بــوده مطابقــت دارد. بــا مشــخص شــدن ایــن 
ــدی  ــه جدی ــده وارد مرحل ــه پرون ــد رســیدگی ب موضــوع رون
شــد. در ایــن مرحلــه پســر ۸ ســاله همــراه خانــواده اش بــه 
پلیــس آگاهــی فراخوانــده شــدند کــه او در مواجهــه حضوری 
بــا متهــم، مــرد شــیطان صفت را شــناخت و متهــم را از میــان 
ــایی  ــی شناس ــس آگاه ــتگاه پلی ــر در بازداش ــان حاض متهم
ــرار  ــورد آزار ق ــارک م ــه را در پ ــر بچ ــن پس ــم ای ــرد. مته ک
داده بود.تحقیقــات پلیــس جنایــی بــرای رازگشــایی از دیگــر 

جرائــم ســیاه ایــن متهــم ادامــه دارد.

ــی  ــرای آزمایش ــام اج ــن اع ــرورش ضم ــوزش و پ ــر آم وزی
»نظــام تضمیــن کیفیــت مــدارس« در بخشــی از کشــور 
به منظــور مقایســه کیفــی مــدارس بــا هــم و اعــام نتایــج آن 
بــه مــردم؛ از پرداخــت پــاداش بازنشســتگان خبــر داد و گفــت: 

ــد. ــد ش ــت خواه ــج پرداخ ــه تدری ــه زودی و ب ــا ب پاداش ه
ــوزان در  ــش آم ــداد دان ــاری از تع ــه آم ــاره ب ــا اش ــی ب بطحائ
ــش  ــون دان ــی جــاری گفــت: بیــش از ۱۳ میلی ســال تحصیل

ــی مدرســه شــدند.  ــوز راه آم
از ســال ۹۲-۹۱ تعــداد دانــش آمــوزان رو بــه افزایــش اســت 
کــه امســال نیــز ۲ درصــد افزایــش دانــش آمــوز داشــته ایم. 
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه طبــق بررســی ها، گرایــش بــه ســمت 
ــذا تعــداد مــدارس کاهــش داشــته  ــر اســت ل مــدارس بزرگت
امــا تعــداد کاس هــا افزایــش داشــته اســت گفــت: تعــدادی از 
مــدارس کوچــک در حــال جمــع آوری اســت. بــر اســاس ســند 

تحــول بایــد بــه ســمت مــدارس بزرگتــر و اجتماعــی برویــم که 
هــر ســه دوره ابتدایــی، راهنمایی و متوســطه را داشــته باشــیم. 
ــر آمــوزش و پــرورش افــزود: مهم تریــن برنامــه در ســال  وزی
ــری  ــای جدی ت ــه گام ه ــت ک ــن اس ــش رو ای ــی پی تحصیل

بــرای تحقــق تحــول ســند بنیادیــن برخواهیــم داشــت. 
بطحائــی در ادامــه دربــاره اردوهــا و مشــکات و حــوادث بــرای 
دانــش آمــوزان گفــت: دســتور العمــل اردوهــا را مــورد بازنگــری 
ــد  ــب خواه ــه تصوی ــده ب ــای آین ــرف روزه ــم و ظ ــرار داده ای ق

رســید و اعــام خواهــد شــد. 
بــرای کاهــش تصادفــات اســتفاده از پلیــس و یــک آمبوالنــس 
ــه  ــر گرفت ــوزی در نظ ــش آم ــای دان ــفرها و اردوه ــار س در کن

شــده اســت.
همچنیــن تاکیــد شــده کــه ســفرهای طوالنــی حــذف و بیشــتر 

از ســفرهای کوتــاه اســتفاده شــود.

زندگــی  در  اشــتباهات  از  بعضــی  جبــران  گاهــی 
ــن اســت  ــی ممک مشــترک کار ســاده ای نیســت و حت
ــات  ــود بی ــود. محم ــن ش ــی زوجی ــاد جدای ــث ایج باع
روانشــناس اظهــار داشــت: خیانــت و بــی بنــد و بــاری 
زندگــی  در  مشــکات  بزرگتریــن  از  یکــی  جنســی 
زوجیــن اســت کــه می توانــد باعــث فروپاشــی زندگــی 
ــه  ــرد، ب ــد ف ــدم تعه ــی از ع ــه ناش ــود ک ــترک ش مش

ــت.  ــر اس ــی همس ــل یعن ــرف مقاب ط
ــی از  ــل مختلف ــه دالی ــت ب ــد: خیان ــادآور ش ــات ی بی
ــه  ــی ب ــر عاطف ــت از نظ ــن اس ــرد ممک ــه ف ــه اینک جمل
ــد  ــه بتوان ــد ک ــیده باش ــی نرس ــوغ هیجان ــدی از بل ح
ــی همســر، احساســات  ــا نارضایت ــی ی ــل ناراحت در مقاب
ــا جســتجوی  ــل ب ــن دلی ــه همی ــد، ب ــظ کن خــود را حف
ــازی  ــتجو و بازس ــع در جس ــد در واق ــه جدی ــک رابط ی

خــود  شــخصیت  عاطفــی  و  هیجانــی  ویژگی هــای 
ــاآرام در  ــط ن ــات و محی ــرد: اختاف ــان ک اســت. وی بی
ــت  ــه خیان ــراد را ب ــه اف ــت ک ــری اس ــت دیگ ــه عل خان
ــدل  ــث و ج ــه بح ــرایطی ک ــرا در ش ــد زی ــوق می ده س
ــه حکمفرمــا باشــد  بجــای محبــت و صمیمیــت در خان
گرایــش بــه جنــس مختلــف در بیــرون از خانــه در نظــر 
ــاب  ــه حس ــط ب ــن محی ــرار از ای ــا راه ف ــراد تنه ــن اف ای

می آیــد. 
بیــات گفــت: گاهــی اوقــات انتقــام جویــی از رفتارهــای 
ــی  ــن در زندگ ــی از طرفی ــردی یک ــگرانه و دلس پرخاش
مشــترک، فــرد را بــر آن مــی دارد کــه بوســیله ایــن کار از 
همســر خــود انتقــام جویــی کــرده و اســتقال خــود را 
بــه وی ثابــت کنــد. همــه این هــا اشــتباهاتی اســت کــه 

ــی مشــترک می شــود. ــت زندگ آف
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ــن موضــوع را شــنیده باشــید  ــم ای شــاید شــما ه
میــان  در  را  تعطیــات  بیشــترین  ایــران  کــه 
کشــورهای جهــان دارد. امــا ایــن بــاور تــا چــه حــد 
ــی در  ــای جهان ــاس آماره ــر اس ــت؟ ب ــت اس درس
ــوری  ــا کش ــران تنه ــلمان، ای ــور مس ــان ۳۱ کش می
ــک روزه  ــه آن ی ــان هفت ــات پای ــه تعطی ــوده ک ب
اســت. همچنیــن از میــان ۵۰ کشــوری کــه در بیــن 
ــا  ــران ب ــد، ای ــرار دارن ــان ق ــزرگ جه ــای ب اقتصاده
ــه،  ــان هفت ــل در پای ــک روز تعطی ــا ی ــتن تنه داش

ــت.  ــتثنا اس ــک اس ی
میانگیــن تعــداد روزهــای تعطیــل در میــان ایــن ۵۰ 
کشــور، بــا احتســاب روزهــای تعطیــل پایــان هفتــه، 
ــه  ــه ب ــی ک ــاور رایج ــاف ب ــا برخ ــت ام ۱۱۷ روز اس
ــا داشــتن ۷۸ روز تعطیــل  ــران ب آن اشــاره شــد، ای
رســمی، ۳۹ روز کمتــر از میانگیــن ایــن کشــورها از 

تعطیــات برخــوردار اســت.
 تعطیالت مناسبتی

ایــران بــا ۲۶ روز تعطیلــی مناســبتی در طــول ایــام 
ــترین  ــه بیش ــت ک ــورهایی اس ــی از کش ــال یک س
تعــداد تعطیلــی مناســبتی را در جهــان دارد امــا 
ایــن تعطیــات بــه دلیــل اینکــه بــر اســاس تقویــم 

ــه مشــخصی  ــچ برنام ــال می شــود هی قمــری اعم
ــن  ــه همی ــر اســت. ب ــال تغیی ــًا در ح ــدارد و مرتب ن
دلیــل نمی تــوان بــرای ایــن تعطیــات برنامــه 

ــام داد.  ــی انج ــزی دقیق ری

امــا دو تعطیــات مهــم دیگــر ایــران، تعطیلــی 
ــری  ــاه و دیگ ــن م ــه ای فروردی ــک هفت ــًا ی تقریب
تعطیلــی ۳ ماهــه تابســتانی بــرای دانــش آمــوزان 
و دانشــجویان اســت. هــر چنــد در اکثــر کشــورهای 
ــا  ــت ام ــه اس ــتانی دو ماه ــات تابس ــان تعطی جه
ــران  ــوزان در ای ــش آم ــه بیشــتر دان ــل اینک ــه دلی ب
،۶ روز هفتــه را بــه مدرســه می رونــد در نهایــت 

ــر  ــی از دیگ ــوزان ایران ــش آم ــات دان ــدت تعطی م
ــت. ــر اس ــورها کمت ــایر کش ــان در س همتایانش

ــک  ــات ی ــل تطعی ــه دلی ــم ب ــی ه ــدان ایران کارمن
ــغول  ــورها مش ــر کش ــتر از دیگ ــان بیش روزه همچن
کار کــردن هســتند. هــر چنــد بازدهــی بــه مســائل 
بســیاری مرتبــط اســت امــا ایــن حجــم بــاالی کار 
ــدان  ــن کارمن ــی پایی ــل بازده ــی از دالی ــًا یک قطع
ــی از  ــاب بخش ــد حس ــه بای ــت. )البت ــران اس در ای
کارمنــدان دولتــی کــه در ادارات مشــغول اســتراحت 
و پیچانــدن مــردم هســتند را از ایــن آمــار جــدا کــرد، 
مقیــاس مــا در ایــن گــزارش کارمندانــی اســت کــه 

واقعــًا کار می کننــد.(
 تعطیالت و تجارت

یکــی از مشــکات تعطیــات کشــورهای مســلمان و 
اقتصــاد جهانــی مشــکل اختــاف زمــان تعطیــات 
ــه  ــلمان روز جمع ــورهای مس ــت. در کش ــوده اس ب
تعطیــل اســت و نمــاز جمعــه بــه عنــوان یــک 
مــی  اتفــاق  روز  ایــن  در  دینــی  مهــم  مســئله 
ــنبه  ــیحی روز یکش ــورهای مس ــا در کش ــد. ام افت
ــت. روز  ــی اس ــای دین ــل و روز فعالیت ه روز تعطی
پنجشــنبه در کشــورهای مســلمان روز نیمــه تعطیــل 
محســوب می شــود و در مقابــل روز شــنبه هــم 
ــل  در بســیاری از کشــورهای مســیحی روزی تعطی

اســت. ایــن موضوع باعث شــده تقریبــًا ۴ روز کاری 
ــا دیگــر کشــورهای  ــد ب کشــورهای مســلمان نتوانن

ــند. ــته باش ــارت داش ــان تج جه
 بــه همیــن دلیــل برخــی کشــورهای مســلمان 
ــم  ــا تقوی ــود را ب ــی خ ــن الملل ــارت بی ــرای تج ب
ــر  ــیاری دیگ ــا بس ــد. ام ــگ کرده ان ــادی هماهن می
پیــش  را  دیگــری  راه  مســلمان  کشــورهای  از 
گرفتنــد. ایــن کشــورها تعطیــات خــود را بــه 
جمعــه و شــنبه تغییــر داده انــد تــا بتواننــد یــک روز 
ــود  ــی خ ــن الملل ــاری بی ــای تج ــتر فعالیت ه بیش
را بــه انجــام برســانند. افغانســتان یکــی از آخریــن 
ــر  ــوع تغیی ــن ن ــه ای ــود ک ــلمانی ب ــورهای مس کش
ــد ۲۴  ــور می توان ــن کش ــاال ای ــرد و ح ــال ک را اعم
ســاعت بیشــتر بــا کشــورهای دنیــا تعامــل داشــته 

ــد. باش
 راهکارها

در ایــران هــم چنــد ســالی اســت زمزمه هایــی 
ــا  ــد ام ــوش می رس ــه گ ــات ب ــر تعطی ــرای تغیی ب
ــا مخالفت هایــی روبــرو شــده و طرح هــا  ــار ب هــر ب

ــه نتیجــه نرســیده اســت.  ــًا ب فع
همچنیــن، افزایــش تعطیــات پایــان هفتــه در 
ایــران بــه دو روز، یکــی از مطالبــات جــدی مطــرح 
شــده در زمینــه ســاماندهی تعطیــات کشــور اســت. 
بــا وجــود مطــرح شــدن طرح هایــی همچــون 
تعطیــات زمســتانی و کاهــش تعطیــات تابســتان، 
کــه فی نفســه اقداماتــی مناســب اســت امــا بــدون 
در نظــر گرفتــن تعطیاتــی دو روزه در پایــان هفتــه، 
عــوارض فعلــی همچــون ازدحــام در مقاصــد ســفر و 
ترافیــک جاده هــا ، مرتفــع نخواهــد شــد؛ چــرا کــه 
توزیــع حقیقــی ایــام تعطیــل در طــول ســال، تنهــا 
ــق  ــه محق ــر هفت ــات آخ ــش تعطی ــق افزای از طری

خواهــد شــد. 
بــه بــاور کارشناســان، بــا لحاظ کــردن ایــن تعطیات 
در تقویــم رســمی کشــور، عــاوه بــر تاثیــرات مثبتــی 
کــه در زمینــه گردشــگری داخلــی و ســاماندهی آن 
بــروز پیــدا خواهــد کــرد، کیفیــت کار شــاغان کشــور 
و همچنیــن کیفیــت عملکــرد مؤسســات آموزشــی 

بــه نحــو چشــمگیری افزایــش خواهــد یافــت.

،،
اســت  ســالی  چنــد  هــم  ایــران  در 
زمزمه هایــی بــرای تغییــر تعطیــات 
بــه گــوش می رســد امــا هــر بــار بــا 
مخالفت هایــی روبــرو شــده و طرح هــا 

ً بــه نتیجــه نرســیده اســت فعــا

زن جــوان کــه بــه درخواســت همســرش، عضــو هیــأت 
ــر  ــود بعــد از طــاق باخب ــره شــرکت خانوادگــی شــده ب مدی
شــد همســرش ۱۰ میلیــارد تومــان برایــش مالیــات و بدهــی 

ــی گذاشــته اســت. باق
همزمــان بــا نخســتین روزهــای پاییــز »ســارا« - ۳۵ ســاله 
- وارد شــعبه ۲۴۴ دادگاه خانــواده شــد. در آن لحظــات 
ــه در دادگاه حاضــر  ــار باشــد ک ــن ب ــن آخری ــا می کــرد ای دع
ــه  ــا مدت هــا بایــد ب می شــود. امــا شــواهد نشــان مــی داد ت
ــا شــاید گوشــه ای  ــد ت دادگاه هــای مختلــف رفــت و آمــد کن
ازمشــکاتش حــل شــود. چــرا کــه مثــل یــک ســریال دنبالــه 
دار هــر روز فصــل تــازه ای از مشــکات فــراوان در زندگــی اش 

ــد. ــوده می ش گش
 آشنایی دختر و پسر جوان

ــنا  ــد« آش ــا »فری ــارا ب ــه س ــود ک ــش ب درســت ۲۰ ســال پی
ــایه  ــت همس ــتان دور از پایتخ ــک شهرس ــا در ی ــد. آن ه ش
ــد.  ــان می دیدن ــه و خیاب ــر را در کوچ ــی یکدیگ ــد و گاه بودن
ــک  ــارا از ی ــد. س ــتگاری اش آم ــه خواس ــد ب ــه فری ــا اینک ت
طــرف مثــل همــه دختــران همکاســی اش دوســت داشــت 
ــن  ــه دهــد. از طــرف دیگــر ســن پایی ــش ادام ــه تحصیات ب
خواســتگارش هــم چنــدان خوشــایندش نبــود. ضمــن اینکــه 
خانــواده اش هــم مخالــف ایــن وصلــت بودنــد. امــا وقتــی بــا 
ســماجت و پیگیری هــای پســر جــوان و خانــواده اش روبــه رو 
ــم  ــد ه ــد. فری ــام کردن ــان را اع ــره موافقت ش ــدند باالخ ش
در مقابــل قــول داد زندگــی خوبــی بــرای همســرش فراهــم 
ــران  ــی ته ــوهر راه ــد از ازدواج زن و ش ــال بع ــک س ــد. ی کن
ــدار یــک  ــد تحصیل ــود و فری ــه دار شــده ب شــدند. ســارا خان
شــرکت خصوصــی. مــرد جــوان خیلــی زود مســئول خریــد 
و مدتــی بعــد مســئول فــروش شــرکت شــد و توانســت در 
ــر  ــا روی دیگ ــرد. ام ــی بخ ــه و خودروی ــال خان ــول ۵ س ط
زندگــی از ســال ششــم چهــره خــود را بــه ســارا نشــان داد.

در روزهایــی کــه ســارا احســاس می کــرد زندگــی خوبــی دارد 
و همــه چیــز بــر وفــق مرادشــان اســت، فریــد یــک شــرکت 
خانوادگــی بــه نــام خــودش، ســارا، پســر خردسالشــان و دو 
کارگــر شــرکت ثبــت کــرد. یــک روز هــم مــدارک شناســایی 
ــی داد  ــان م ــه نش ــی را ک ــر برگه های ــت و زی ــارا را برداش س
ــی  ــره معرف ــأت مدی ــس هی ــوان رئی ــش به عن ــر جوان همس
ــزودی فعالیــت  شــده امضــا گرفــت و رفــت. او ادعــا کــرد ب
شــرکت واردات و صــادرات آنهــا آغــاز خواهــد شــد و پولــدار 
ــا  ــه تنه ــا ن ــرکت آنه ــد ش ــال بع ــا دو س ــا ت ــوند. ام می ش
ــا  ــار آورد. ت ــه ب ــان هــم ب ســودی نداشــت، بلکــه ضــرر و زی
اینکــه فریــد بــا افــراد جدیــدی آشــنا شــد کــه روابــط خاصــی 
در برخــی دســتگاه ها و بانک هــا داشــتند. مدتــی بعــد 
ــد  ــز چن ــک خــودروی بن ــرد، ی ــد شــرکت را بازســازی ک فری
ــلوارهای  ــت و ش ــیدن ک ــه پوش ــد و ب ــی خری ــد میلیون ص
چنــد میلیــون تومانــی رو آورد. بعــد هــم در پاســخ بــه 
کنجکاوی هــای ســارا می گفــت؛ »مــا بــرای جــذب مشــتری 

ــیم و...« ــا کاس باش ــیک و ب ــد ش بای
درســت ۶ ســال پیــش، ســارا کــه بــه رفــت و آمدهــای فریــد 
مشــکوک شــده بــود به شــرکت همســرش رفــت امــا از دیدن 
ــوان  ــدام به عن ــد و الغران ــد بلن ــاس، ق ــوش لب ــد زن خ چن
همــکاران فریــد تعجــب کــرد. امــا بــاز هــم فریــد ادعــا کــرد 

ــای جــوان و  ــه خانم ه ــی الزم اســت ک ــه بازرگان ــه در حرف ک
ــن  ــا ای ــند. ب ــته باش ــور داش ــرکت حض ــوش در ش ــیک پ ش
حــال یــک شــب زن غریبــه ای بــا ســارا تمــاس گرفــت و از راز 
ازدواج پنهانــی فریــد بــا یکــی از همکارانــش پــرده برداشــت. 
از همــان روز زندگــی خانوادگــی زن و شــوهر جــوان بــه هــم 
ریخــت و دعواهــای آنهــا شــروع شــد. امــا فریــد ادعــا کــرد 
بــرای پیشــرفت شــرکت دســت بــه چنیــن کاری زده و بــرای 
ــا  ــام ســارا زد. ب ــه ن جبــران اشــتباهش ســند خانه شــان را ب
ــه می آمــد  ــه خان ــر ب ــد کمت ــن حــال از ماه هــای بعــد فری ای
و بــه بهانــه مشــغله کاری در شــرکت می مانــد تــا جایــی کــه 
ــد مــاه بعــد  ــد چن ــام پولشــویی بازداشــت شــد. فری ــه اته ب
بواســطه دوســتان بانفــوذش آزاد شــد و به شــرکت بازگشــت. 
امــا همــان زن غریبــه دوبــاره تمــاس گرفــت و از رابطــه فریــد 
ــر هــم مشــاجره  ــر داد. شــنیدن ایــن خب ــا زنــی دیگــر خب ب
ــی  ــا جای ــال داشــت ت ــه دنب ــد و ســارا ب ــان فری ســختی می
ــک شــب خودرویــش را برداشــت، لباس هایــش را  ــه او ی ک
داخــل چمدانــش ریخــت و رفــت. از همــان شــب ســارا مانــد 
ــد از آن هــم دادخواســت  ــاه بع ــد م ــدش. چن ــا فرزن ــا تنه ب
طــاق داد، امــا بــا وســاطت دوســتان فریــد و در قبــال گرفتن 

۱۰۰ ســکه مهریــه بــه طــور توافقــی از هــم جــدا شــدند.
ســارا تصــور می کــرد کــه بــا طــاق، از دســت همســر دروغگــو 
و خیانتــکارش رهــا شــده و زندگــی آرامــی در کنــار فرزنــدش 
خواهــد داشــت. امــا تصــورات او وقتــی نقــش بــر آب شــد که 
ســال گذشــته هنــگام ســفر بــه خــارج در فــرودگاه فهمیــد که 

ممنــوع الخــروج شــده اســت. 
دلیــل ضبــط گذرنامــه ســارا هــم بدهــی مالیاتــی ۴ میلیــارد 
ــه  ــود. زن جــوان ک ــت شــرکت خانوادگی شــان ب ــی باب تومان
تــازه خبــردار شــده بــود همســرش بــا داللــی و واســطه گــری 
ــب زده اســت، در اوج  ــه جی ــادی ب ــغ زی ــت وام مبال و دریاف
ــاره  ــا درب ــاوری از یــک وکیــل کمــک گرفــت ت ناراحتــی و ناب
فعالیت هــای شــوهر ســابقش اطاعاتــی به دســت آورد، 
ایــن در حالــی بــود کــه فریــد و دوســتان بانفــوذش بازداشــت 
ــوان  ــد به عن ــر ش ــا خب ــارا ب ــال س ــن ح ــد. در عی ــده بودن ش
رئیــس هیــأت مدیــره همــان شــرکت خانوادگــی ۶ میلیــارد 
ــه  ــه ب ــا اینک ــت ت ــکار اس ــا بده ــی از بانک ه ــه یک ــان ب توم
ــد شــوهرش امضــای او  ــت کن کمــک وکیلــش توانســت ثاب
را جعــل کــرده و بــدون اطاعــش وام هــای میلیــاردی گرفتــه 

اســت.
ــم  ــی حک ــا کپ ــود ت ــده ب ــواده آم ــه دادگاه خان ــارا ب ــاال س ح
ــد.  ــه ده ــری ارائ ــه دادگاه دیگ ــا آن را ب ــرد ت ــاق را بگی ط
ــه  ــیدگی ب ــغول رس ــه مش ــتمی« ک ــا رس ــی »حمیدرض قاض
پرونده هــای دیگــر بــود، بــا دیــدن او گفــت: »امیــدوارم کارهــا 

ــه باشــد.« ــش رفت خــوب پی
زن جــواب داد: »پیگیــر دفــاع از حقــوق خــودم هســتم. بــاور 
ــم در آن  ــدش ه ــام فرزن ــه همســر ســابقم از ن ــد ک نمی کنی
شــرکت لعنتــی ســوء اســتفاده کــرده باشــد. پــول و موقعیــت 
ــه خاطــر آن  ــا ب ــه بعضــی از آدم ه ــدر ارزش دارد ک ــر چق مگ
همســر و فرزنــد خودشــان را هــم قربانــی می کننــد؟« ایــن 
ــت  ــتان داش ــوای تابس ــت. ه ــرون رف ــت و از دادگاه بی را گف
پاییــزی می شــد، درســت مثــل زندگــی ســارا کــه بــه خــزان 

شــبیه شــده بــود.

شوهرکالهبردار

کیمیای وطن بررسی کرد:

تعطیالتبیسروسامان
 ایران با داشتن ۷۸ روز تعطیل رسمی

۳۹ روز کمتر از میانگین جهانی تعطیالت دارد
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تسنیم

امامحسین)ع(میفرمایند:
»پروردگارا!آنكهتورانیافت،چهیافتو

آنكهتورایافت،چهازدستداد؟«.

حدیث روز

)بحار االنوار، ج ۹۵ ص ۲۲۶ ح۳ (

   ترفند خانه داری
براق كردن چوب مبلمان

ــی  ــردن لكه هــای ســمج قســمت های چوب ــاك ك پ
جلــوه  از  و  می كنــد  را كــدر  آنهــا  مبلمــان كــه 
می انــدازد همیشــه یكــی از دغدغه هــای افــراد 

ــت. ــلیقه اس باس
پــاك كــردن ایــن لكه هــا تقریبــا كار مشــكلی اســت 
چــون در بیشــتر اوقــات نــه تنهــا به درســتی از روی 
ــا  ــود را ت ــای خ ــه ردپ ــوند بلك ــاك نمی ش ــوب پ چ

ــد. ــی می گذارن ــر آن باق ــا ب مدت ه
ــده اید و  ــا ش ــن لكه ه ــر ای ــم درگی ــما ه ــر ش  اگ
ــه  ــتور تهی ــد دس ــان می كن ــان اذیتت ــان كدرت مبلم
ــد  ــان خواه ــه كارت ــا ب ــی حتم ــش طبیع ــك پولی ی

ــد. آم
 بــرای تهیــه ایــن پولیــش می توانیــد نصــف قاشــق 
چایخــوری روغــن زیتــون یــا مــوم مایــع یــا روغــن 
ــف  ــركه و نص ــان س ــارم فنج ــا یك چه ــا را ب جوجوب
قاشــف چایخــوری آب لیموتــرش مخلــوط كنیــد و 
آن را بــا اســتفاده از یــك پارچــه كتانــی روی ســطح 

چــوب بمالیــد.
 ایــن تركیــب كــه تــا 2 هفتــه قابــل نگهــداری اســت 
یــا  چربــی  لكه هــای  پاك كنندگــی  خاصیــت  و 
ــی  ــواد غذای ــات و م ــده از مایع ــه جامان ــای ب لكه ه

را دارد.

   سالم باشیم
 کاهش عالئم آسم 
با چند ترفند ساده!

بــه گفتــه محققــان، مصــرف روزانــه رژیــم غذایــی ســالم 
ــم را  ــم آس ــد عالئ ــی توان ــب م ــا ورزش مناس ــراه ب هم
ــار کمــک  ــرد بیم ــت زندگــی ف ــه کیفی کاهــش داده و ب

کنــد.
ــر  ــه ب ــک بیمــاری شــایع و بلندمــدت اســت ک آســم ی
ــی  ــر م ــرب تأثی ــای غ ــر در دنی ــر ۱۰ نف ــر از ه ــک نف ی

ــذارد. گ
اکثــر بیمــاران بــرای کنتــرل عالئمــی ماننــد خــس 
خــس ســینه، درد قفســه ســینه و تنگــی نفــس روزانــه 
دارو مصــرف مــی کننــد و بســیاری بــه خاطــر تــرس از 

ــند. ــی هراس ــردن م ــم، از ورزش ک ــدید عالئ تش
لوئیــس لیندردونتســن، سرپرســت تیــم تحقیــق از 
ــی  ــاره م ــن ب ــارک، در ای ــپربجرگ دانم ــگاه بیس دانش
گویــد: »شــواهد روزافــزون نشــان مــی دهــد کــه بیماران 
مبتــال بــه آســم کــه چــاق هســتند مــی تواننــد از رژیــم 

ــد.« ــره ببرن ــر و ورزش بیشــتر به ــی بهت غذای
در ایــن مطالعــه، تیــم محققــان گروهــی متشــکل از ۱۴۹ 

بیمــار را مــورد بررســی قــرار دادنــد.
نتایــج نشــان داد تلفیــق رژیــم غذایــی و ورزش موجــب 
بهبودکنتــرل عالئــم بیمــاری و کیفیــت زندگــی بیمــاران و 

همچنیــن بهبــود میــزان تناســب انــدام شــان شــد.

   سبک زندگی
صبر و تسلیم 

ــر اراده  ــلیم در براب ــا و تس ــر مصیبت ه ــر در براب صب
ــان  ــک عارف ــای نی ــر از خصلت ه ــی دیگ ــی یک اله
ــم  ــه در عال ــه آنچ ــت ک ــد اس ــارف معتق ــت. ع اس
الهــی اســت و  واقــع می شــود قضــای  وجــود 
ــع  ــد واق ــده باش ــّدر نش ــب او مق ــزی از جان ــا چی ت
نمی شــود. اگرچــه حرکــت و تــالش بــرای دگرگونــی 
وضــع موجــود و تغییــر ناهنجاری هــای خــود، قضــا 

ــدارد. ــدا از آن ن ــرزی ج ــی و م ــدر اله و ق
ــر مطــرح  ــه ی صب ــار مقول ــاد ب ــم هفت ــرآن کری در ق
ــرم  ــر اک ــا پیامب ــط ب ــورد آن مرتب ــه ده م ــده ک ش
-صلــی هللا علیــه و الــه وســلم- اســت. خداونــد بــه 
ــل  ــرای ح ــوه ب ــر و صل ــتور داده از صب ــان دس مؤمن
ــوْا  ِذیــَن َءاَمُن ــا الَّ َه مشــکالت کمــک بگیریــد. »یــا َأیُّ
ــر  ــه دیگ ــوه«۷۳ و در آی َل ــرِ َو الصَّ ْب ــَتِعیُنوْا ِبالصَّ اْس
»صبــر و تقــوی« از اســتوارترین امــور شــمرده شــده 
ــَک ِمــْن َعــْزِم  ُقــوْا َفــِإنَّ َذ لِ اســت »َوِإن َتْصِبــُروْا َوَتتَّ

ــور«۷۴ اْلُُم
ــا  ــر اســت ام ــس صب ــز اگرچــه از جن »تســلیم« نی
ــام تســلیم »خــود« ی  ــر اســت در مق ــی باالت مقام
ــان  ــد آنچــه را جان ــا انســان بگوی ــد ت ــی نمی مان باق
ــود  ــه خ ــت بلک ــن اس ــند م ــورد پس ــندند م می پس
و هرچــه را در اختیــار دارد تســلیم مــوالی خــود 

می کنــد.

 عامل تهدید کننده 
سالمت زنان جهان

بررســی ها نشــان می هــد در بیشــتر کشــورهای جهــان در 
بــدن زنانــی کــه در ســن بــاروری هســتند، ســطح باالیــی 
ــرای  ــد تهدیــدی جــدی ب از جیــوه وجــود دارد کــه می توان

فرزنــدان آنهــا در آینــده باشــد.
ــد  ــان می ه ــی ها نش ــوز، بررس ــت نی ــزارش بهداش ــه گ ب
در بیشــتر کشــورهای جهــان در بــدن زنانــی کــه در ســن 
بــاروری هســتند، ســطح باالیــی از جیــوه وجــود دارد 
ــا در  ــدان آنه ــرای فرزن ــدی ب ــدی ج ــد تهدی ــه می توان ک
ــا  ــن مطالعــه ای کــه روی 2۵ کشــور ب ــده باشــد. در ای آین
ــد  ــخص ش ــت مش ــام گرف ــد انج ــزان تهدی ــن می باالتری
ــان از  ــدن زن ــمی در ب ــز س ــن فل ــده ای از ای ــطح فزاین س
آالســکا تــا شــیلی و از اندونــزی تــا کنیــا وجــود دارد. ایــن 
ــی  ــه مصــرف ماه ــان ب ــی آن ــت از وابســتگی غذای وضعی
ناشــی می شــود چــرا کــه آلودگــی جیــوه در سراســر 
ــراق  ــان وجــود دارد و بیشــتر آن از احت اقیانوس هــای جه

ــود. ــی می ش ــنگ ناش ــال س زغ
ــزی  ــی از اندون ــان مناطق ــوه در زن ــطح جی ــن س باالتری
مشــاهده می شــود کــه جیــوه در معــادن طــال کاربــرد دارد 
ــد.  ــرف می کنن ــی مص ــول از ماه ــور معم ــه ط ــراد ب و اف
ــدی  ــی ج ــار آلودگ ــه انتش ــال ب ــادن ط ــن مع ــت ای فعالی
ــه  ــان ب ــع آسیب رس ــک منب ــود و ی ــر می ش ــوه منج جی

ــت. ــار اس ــه و میانم ــا، پاراگوئ ــان در کنی ــالمت زن س

   خانواده


