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توطئهتجزیهعراق،خیانتی

کبرایکلمنطقهاست خطرنا
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با ابراز تأسف 
در  دیگری  جدید  فتنه  ایجاد  برای  تالش  از  شدید 

منطقه اقلیم کردستان عراق...

مدیرکل آژانس بین  المللی انرژی اتمی:
درصورتنیاز،بهدنبالبازدید

ازسایتهاینظامیایرانمیرویم
یوکیو آمانو، مدیرکل آژانس بین  المللی انرژی اتمی 
در خصوص احتمال بازدید این سازمان از سایت های 

نظامی ایران گفت که در صورت نیاز...
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روحانی در آغاز سال تحصیلی دانشگاه ها:

منافع ایران با روی کار آمدن 1۰ ترامپ دیگر هم از بین رفتنی نیست

برجام پیروزی اخالقی ما بود

آئین تکریم و معارفه شهردار اصفهان، روز گذشته 
در سالن ورزشگاه 22 بهمن برگزار شد

نوروزی:میخواهیم
ازمشکالتشهرگرهگشاییکنیم

سرمقاله

سبک زندگی دینی
است  چندی  که  مناقشه  پر  موضوعات  از  یکی 
فضای گفتمانی در دانشگاه و شاید فضای عمومی 
را به خود مشغول کرده باشد، مفهوم سبک زندگی 
دینی است. این موضوع در فضای عمومی جامعه 
با طرح مصادیق عینی سبک زندگی که روایتگر 
مهندسی  الزامات  و  آن  تجویزی  غیر  چیستی 
از  زاویه های معطوف به چالش  حاکمیتی است، 
این  از  با قرائت حاکمیتی  را  قرائت جامعه ای آن 

مفهوم ایجاد کرده است. 
روایت حاکمیت از موضوع سبک زندگی به مثابه 
از  ابزاری برای مهندسی فرهنگی است که یکی 
منویات حاکمیت برای تحقق آرمان تمدن نوین 
اسالمی بوده و اهمیت این موضوع را به ضرورت 

از این حیث بدل کرده است...

دکتر سعید شریفی
استاد دانشگاه،نویسنده و پژوهشگر
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فقر و اسراف
فرهنگ قرآنی و سبک زندگی دینی تاکید بر پرهیز از 
اسراف در استفاده از نعمت های الهی دارد؛ چنانچه 
می فرماید: »کلوا واشربوا و التسرفوا« بخورید و 
بیاشامید و در خوردن و آشامیدن زیاده روی نکنید.
این توصیه برای خوردن و آشامیدن است؛ حال 
اگر ما هم در خوردن و آشامیدن زیاده روی کنیم و 
به تعبیر عامیانه تا حلقوم تناول داشته باشیم، در 
واقع اسراف کرده ایم که نه فقط خسران اقتصادی 
وارد  خود  بر  سالمتی  خسران  بلکه  ایم،  کرده 
ساخته ایم؛ بنابراین اسراف در همه چیز مذموم و 
ناپسند است؛ تا جایی که می فرماید: » ان هللا 
را دوست  کاران  اسراف  المسرفین« خدا  الیحب 
ندارد. اشتباه در این است که نه فقط در پرکردن 

شکم زیاده روی می شود...

به قلم مدیرمسئولسرمقاله
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ترابی، قدوس و رضایی
ستاره های جدید تیم ملی

رؤیایجامجهانی

نگاهی به فیلم »نگار« ساخته رامبد جوان

انتقامروحسرگردان



کوتاه از سیاست
رهبر معظم انقالب، درگذشت 

داوود احمدی نژاد را تسلیت گفتند 
ــاب  ــم انق ــر معظ ــه ای رهب ــت هللا خامن ــرت آی حض
ــاج داوود  ــای ح ــت آق ــی درگذش ــامی در پیام اس

احمدی نــژاد را تســلیت گفتنــد.
متــن پیــام رهبــر معظــم انقــاب اســامی بــه ایــن 

شــرح اســت: بســم هللا الّرحمــن الّرحیــم
جناب آقای محمود احمدی نژاد

ــای  ــی و صــادق مرحــوم آق ــرادر انقاب درگذشــت ب
ــه بازمانــدگان محتــرم  ــژاد را ب حــاج داوود احمدی ن
مرحــوم  آن  فرزنــدان  و  همســر  خصــوص  بــه 
ــاداش  ــرت و پ ــم و رحمــت و مغف تســلیت می گوی
شایســته  الهــی را بــرای ایشــان مســئلت می کنــم.

آمانو: در صورت نیاز ، دنبال بازدید 
از سایت های نظامی ایران می رویم

اتمــی  انــرژی  بین  المللــی  آژانــس  مدیــرکل 
در خصــوص احتمــال بازدیــد ایــن ســازمان از 
ــورت  ــه در ص ــت ک ــران گف ــی ای ــایت های نظام س
ــم  ــایت ها می روی ــن س ــد از ای ــال بازدی ــاز، دنب نی
ــرق  ــم ف ــا ه ــی ب ــی و غیرنظام ــای نظام و مکان ه

ــدارد. ن
»یوکیــا آمانــو« مدیــرکل آژانــس بیــن المللــی 
ــی  ــا روزنامــه آمریکای ــه ب ــرژی اتمــی در مصاحب ان
بازدیــد  تایمــز« در خصــوص  آنجلــس  »لــس 
آژانــس از ســایت های نظامــی ایــران گفــت: »وقتی 
ــال  ــه دنب ــم، ب ــخیص دهی ــد را تش ــه بازدی ــاز ب نی
دسترســی بــه ایــن مکان هــا می رویــم. بیــن 
مکان هــای نظامــی و غیرنظامــی بــرای مــا تفاوتــی 
وجــود نــدارد امــا دربــاره جزئیــات مکان هایــی کــه 

بــه آنجــا می رویــم، حــرف نمی زنیــم.«
ــه و  ــیوه ای منصفان ــه ش ــا ب ــه داد: »م ــو ادام آمان
بی طرفانــه و حرفــه ای بــه کار خــود و نظــارت و 
ــق  ــران طب ــته ای ای ــدات هس ــتی آزمایی از تعه راس
برجــام ادامــه می دهیــم؛ بنابرایــن هــر اتفاقــی کــه 

ــم«. ــه می دهی ــود ادام ــه کار خ ــا ب ــد م بیفت
اتمــی  انــرژی  بین المللــی  آژانــس  مدیــرکل 
در خصــوص مخالفــت ایــران دربــاره بازدیــد از 
ــا اظهارنظــرات  ــران گفت: »م ــی ای تأسیســات نظام
ــوی  ــه از س ــران بلک ــوی ای ــا از س ــه تنه ــادی ن زی
کشــورهای دیگــر نیــز می شــنویم امــا کار مــا 

تحلیــل حقایــق اســت. 
ــات  ــته ای و تأسیس ــواد هس ــوم م ــه مفه ــق ب حقای
مربــوط بــه مــواد هســته ای اســت. کار و هــدف 

آژانــس، تحلیــل اظهارنظــرات نیســت«.
خبرنــگار لس آنجلــس تایمــز در ســوالی مطــرح کــرد 
آژانــس 7 گــزارش دربــاره پایبنــدی ایــران بــه توافــق 
هســته ای تتهیــه کــرده اســت امــا منتقــدان می گویند 
کــه شــما در قبــال ایــران بســیار نــرم عمــل کرده ایــد و 

جزئیــات کافــی ارائــه ندادیــد.
ــات  ــت: »اطاع ــن ســوال گف ــه ای ــو در پاســخ ب آمان
می بایــد  )آژانــس(  بازرســان  شــده  جمــع آوری 

ــود.  ــظ ش ــه حف محرمان
ایــن افــرادی کــه اعتــراض می کننــد اطاعــات 
حــال  عیــن  در  ندارنــد،  را  ایــران  بــه  مربــوط 
ــا را نیــز  ــه آلمــان، ژاپــن و کنی ــوط ب اطاعــات مرب

ندارنــد. 
ــه  ــا علــم ب کار مــا شــبیه پزشــکان اســت. افــراد ب
اینکــه پزشــک اطاعــات حســاس مربــوط بــه آنهــا 

ــد«. ــزد پزشــک مــی رون ــد، ن ــاش نمی کن را ف

حمله مسلحانه به کاخ 
پادشاهی عربستان در جده 

رســانه های محلــی ســعودی از حملــه مســلحانه بــه کاخ 
پادشــاهی عربســتان در جــده خبــر دادنــد.

ــران شــبکه های اجتماعــی در  ــی وکارب رســانه های محل
عربســتان اعام کردند که بر اثر حمله مســلحانه به »کاخ 
الســام« در جــده دو نفــر از مأمــوران گارد حفاظــت از کاخ 
 پادشــاه ســعودی کشــته شــده و دو نفر دیگر نیز مجروح 

شدند.
ــه  ــل حادث ــلح از مح ــراد مس ــا اف ــر گزارش ه ــا ب بن
فــرار کردنــد و برخــی از منابــع نیــز گــزارش دادنــد 
کــه یکــی از افــراد مســلح نیــز کشــته شده اســت.

ترامپ، جنگ نفتی 
با ایران را کلید زد

دولــت آمریــکا بــه ریاســت »دونالــد ترامــپ« 
ــد،  ــه هن ــام ب ــت خ ــه نف ــن محمول ــا ارســال اولی ب
ــا ایــران را کــه قبــًا یــک وزیــر  جنــگ اقتصــادی ب
ــد  ــود، کلی ــرده ب ــت ک ــاره آن صحب ــی درب  آمریکای

زد. 
ــرد  ــام ک ــکا اع ــرژی آمری ــر ان ــری« وزی ــک پ »اری
کــه اولیــن محمولــه نفــت خــام آمریــکا وارد هنــد 

شــده اســت. 
ــان  ــد می ــای جدی ــه همکاری ه ــرد ک ــه ک وی اضاف
ــش اشــتغال،  ــه افزای ــرژی ب ــه ان دو کشــور در زمین
ثبــات اقتصــادی و امنیــت ملــی دهلــی و واشــنگتن 

منجــر خواهــد شــد.
ــترش  ــه گس ــه منزل ــداد ب ــن روی ــت: »ای ــری گف پ
زمینــه  در  هنــد  و  آمریــکا  بیــن  مشــارکت های 
ــرژی اســت و مــن منتظــر بررســی فرصت هــای  ان
جدیــد بــرای گســترش نقــش منابــع انــرژی قابــل 
ــا متحدانمــان هســتم.« ــکا، مســئول و کارآمــد ب ات

هشدار اتحادیه اروپا 
به آمریکا درباره خروج از برجام

ــدار  ــن هش ــکا ضم ــا در آمری ــه اروپ ــفیر اتحادی س
ــا  ــت: قطع ــام گف ــنگتن از برج ــروج واش ــاره خ درب
ــع مشــروع  ــرای حفاظــت از مناف ــا را ب ــه ابزاره هم
شــرکت های اروپایــی کــه در حــال تجــارت بــا 

ایــران هســتند، پیگیــری می کنیــم.
طبــق گزارش هــا و اظهــارات مقامــات و رســانه های 
ــد ترامــپ در گــزارش  آمریکایــی، قــرار اســت دونال
آتــی خــود بــه کنگــره آمریــکا اعــام کنــد کــه ایــران 
ــد  ــروه 1+5 پایبن ــران و گ ــته ای ای ــق هس ــه تواف ب

نبــوده و برجــام، بــه نفــع منافــع آمریــکا نیســت.

سرمقاله
به قلم مدیرمسئول

فقر و اسراف
بلکــه در پخــت و پــز هــم زیــاده روی مــی شــود و 
بخــش زیــادی از مــواد غذایی بــدون اســتفاده دور 

ریــز مــی شــود. 
ــون  ــا 35 میلی ــن 25ت ــار ســاالنه بی براســاس آم
ــز مــی شــود کــه مــی  ــن مــواد خوراکــی دور ری ُت
توانــد ســفره 15 میلیــون نفــر را کــه در فقــر 
مطلــق بــه ســر مــی برنــد، رنگیــن کنــد و آنهــا را 
ــه  ــد و دغدغ ــر نجــات ده ــی و فق ــود غذای از کمب
ــود و  ــردن خ ــیر ک ــزرگ را در س ــت ب ــن جمعی ای
فرزندانشــان برطــرف کنــد. راســتی آیــا ایــن 
درســت اســت کــه عــده ای بریــز و بپــاش کننــد 
و مــواد خوراکــی را نابــود کــرده و بــه ســطل هــای 
ــده  ــک وع ــرت ی ــده ای حس ــد و ع ــه بریزن زبال
غــذای گــرم و یــا ســیر خــوردن را داشــته باشــند؟ 
ایــن نــه بــا فرهنــگ غنــی اســام ســازگار اســت 
نــه بــا فرهنــگ ایــران و ایرانــی! چــرا بایــد نعمــت 
باشــد امــا بــه دســت نیازمنــدش نرســد و کفــران 
ــا ریختــن غــذا و مــواد  ــرد؟ آی نعمــت صــورت گی
خوراکــی در ســطل زبالــه کفــران نعمــت نیســت؟ 
ــی و  ــه نان ــن قطع ــرای یافت ــده ای ب ــد ع چــرا بای
کمــی میــوه از تاریکــی شــب اســتفاده کننــد کــه 
کســی آنهــا را نشناســد و از اطــراف و اکنــاف مثــا 
میــوه فروشــی ها، در میوه هــای غیرقابــل فــروش 
بگردنــد تــا شــاید میــوه ای قابــل خــوردن بیابند یا 
در اطــراف رســتوران هــا و... بگردنــد تــا از غذاهــای 
ــی  ــه طبقات ــن فاصل ــد؟ ای ــی اســتفاده کنن آنچنان
کــی و چگونــه بایــد از جامعــه رخــت بربنــدد؟ این 
ــه  ــا ب ــر طــرف شــود و ی ــد ب ــع بای ــر چــه موق فق
حداقــل برســد؟ چــه کســی بایــد بــرای برقــراری 
عدالــت پــول و ســرمایه و اقتصــاد مــردم و 
معیشــت جامعــه برنامــه ریــزی کنــد و ایــن فقــر 
ــون  ــه نامیم ــد و فاصل ــن کن ــه ک ــج آور را ریش رن

ــدال برســاند؟ ــه اعت ــی را ب طبقات
 25 تــا 35 میلیــون ُتــن؛  ایــن عــدد بنــا بــر 
آمــار رســمی، میــزان دور ریــز مواد غذایــی در 
کشــورمان را نشــان می دهــد؛ رقمــی کــه بــر 
اســاس محاســبات انجــام شــده، معــادل غــذای 
ــه  ــا راهــی ســطل زبال ــر اســت ام ــون نف 15 میلی

می شــود. 
ــا  ــط ب ــن ســکه، امــا آمارهــای مرتب روی دیگــر ای
فقــر مطلــق در کشــورمان اســت؛ آمــاری که نشــان 
می دهــد 11 درصــد مــردم کشــورمان زیر خــط 
ــر  ــط فق ــا زیر خ ــد از آنه ــق و 30 درص ــر مطل فق
نســبی هســتند. بــه عبــارت دیگــر درآمــد حــدود 
ــا را  ــاف آن ه ــه کف ــراد جامع ــر از اف ــون نف 9 میلی

ــند. ــته باش ــبی داش ــه مناس ــا تغذی ــد ت نمی ده
ــا ســهم  نابرابری هــای اجتماعــی موجــب شــده ت
غذایــی ایــن افــراد توســط گــروه دیگــری از افــراد 
جامعــه دور ریختــه شــود امــا بــه آنها تعلــق نگیرد. 
در ایــن شــرایط متاســفانه شــاهد مهمانی هــای پر 
ــاالی  ــت ب ــران قیم ــتوران های گ ــرق،  رس زرق و ب
شــهری، هتل هــا و  مراســم های رســمی آنچنانــی 
ــرف ســرمایه داران و  ــط از ط ــه فق ــه ن هســتیم ک
مرفهیــن جامعــه کــه از ســوی ســازمان های 
ــی  ــود و کس ــی ش ــزار م ــی برگ ــی و غیر دولت دولت
ــا ســوال کنــد چــرا از بیــت المــال  هــم نیســت ت
ایــن همــه حیــف و میــل مــی شــود.گویی تجمــل 
گرایــی و اشــرافیگری بــه امــری عــادی و بــه یــک 

ارزش تبدیــل شــده اســت.
بــی تردیــد در پشــت صحنــه تمــام ایــن جشــن ها، 
و  اســراف  رنگیــن  ســفره های  مهمانی هــا، 
ــراد  ــر، اف ــا نف ــا و صده ــذای ده ه ــن غ دور ریخت
گرســنه ای اســت کــه قربانیــان نابرابــری اجتماعی 

هســتند. 
ــار  ــاد بیم ــی و اقتص ــب اجتماع ــاختار نا مناس س
ــا در یــک  ــا موجــب شــده ت جــاری در جامعــه م
طــرف جامعــه شــاهد تجمــع ثروت هــای بــادآورده 
ــر و فاکــت  و در ســمت دیگــر شــاهد تجمــع فق
باشــیم؛  موضوعــی کــه در نهایــت موجــب می شــود 
تــا درصــد قابــل توجهــی از جامعــه در فقــر زندگــی 
کننــد و حداقل هــای تغذیــه ای را داشــته باشــند و 
در یــک ســوی دیگــر معــادل غــذای 15 میلیــون 

نفــر دور ریختــه شــود.
ــواد  ــات م ــد ضایع ــا 30 درص ــاس آماره ــر اس ب
غذایــی مربــوط بــه نــان، 30 تــا 50 درصــد مربــوط 
بــه میوه هــا و ســبزیجات و 10 درصــد مربــوط بــه 
برنــج اســت. 25 درصــد هــم بــه خرمــا اختصــاص 

دارد.
ایــن هــا روی اول ســکه اســت امــا بــه تبــع ایــن 
حیــف و میــل، چنــد در صــد آب شــیرین کشــور، 
چنــد درصــد زمیــن هــای کشــاورزی و کــود و ...از 
ــه فلــک مــی  بیــن مــی رود، صحبــت از آن ســر ب

گــذارد.
رئیس جمهــور در اولیــن کنفرانــس خبــری پــس از 
انتخابــات ســال 139۶، وعــده داد کــه فقــر مطلــق 
را تــا ســال 1۴00 ریشــه کــن خواهیــم کــرد امــا بــه 
یقیــن اگــر همــه دســتگاه هــا و نهادهــای دولتــی 
ــه  ــه جامع ــر مرف ــد و قش ــزم نکنن ــی ع و خصوص
نیــز بــا ایــن سیاســت همــراه نشــوند، ایــن وعــده 
بــه درســتی عملــی نخواهــد شــد؛ بنابرایــن انتظــار 
ــد و از  ــود را در یاب ــت در گام اول، خ ــی رود دول م
هرگونــه اســراف پیشــگیری کنــد و از طرفــی مــردم 
در عملکــرد خــود در ایــن رابطــه تجدیــد نظــر کنند و 
بــه فرهنــگ اصیــل اســامی کــه راه و روش نیاکان 

ماســت روی آورنــد.
ــر  ــوردر فق ــردم کش ــک م ــک ده ــدود ی ــروز ح ام
مطلــق بــه ســر می برنــد کــه آمــار نگــران کننــده ای 
اســت؛ ایــن آمــار رســمی و خوشــبینانه اســت وگرنه 

شــاید آمــار واقعــی چیــز دیگــری باشــد. 
بــه هــر حــال در کشــور اســامی حتــی آمــار کــم و 
ضعیــف فقــر مقبــول نیســت و بایــد کــه همــه مردم 
در ایــن راســتا قــرار گیرنــد و بــرای حــل ایــن معضل 
ــم داده شــود و ســفره  ــه دســت ه دردآور دســت ب

فقــر برچیــده شــود.

حجت االســام روحانــی در مراســم آغــاز 
ســال تحصیلــی دانشــگاه ها بــا تبریــک 
آغــاز ســال تحصیلــی اظهــار داشــت: بــرای 
ــت  ــز اهمی ــات حائ ــاز دوران تحصی ــا آغ م
اســت و هــر چــه کــه در کشــور داریــم 
ــت  ــم اس ــم از عل ــه داری ــی ک ــر توانای و ه
ــه  ــود. هم ــا ب ــه دان ــر ک ــود ه ــا ب ــه توان ک
 توانایی هــای مــا از علــم و دانــش و دانایــی

است.
آغــاز  همزمانــی  بــه  اشــاره  بــا  وی 
ســوگواری  ایــام  بــا  تحصیلــی  ســال 
داشــت:  اظهــار  )ع(  اباعبدهللا الحســین 
ــرای  ــی ب ــع انگیزش ــن منب ــن بزرگ تری ای
ــا در مســیر اســتقامت و اصــاح  جامعــه م
ــگ  ــه عاشــورا و فرهن ــه اســت. حادث جامع
ــوی  ــک تابل ــین )ع( ی ــام حس ــب ام مکت
ــا و ظرافت هاســت،  ــه دقت ه ــا هم ــل ب کام
امــا معمــوالً مــا بــه گوشــه ای از ایــن تابلــو 

بیشــتر نظــر می افکنیــم.

وی افــزود: همــه مــا در انتخابــات شــرکت 
بایــد  همــه  انتخابــات  می کنیم؛آخــر 
ــات  ــس در انتخاب ــر ک ــوند، ه ــویق ش تش
تــاش داشــته از ایــن جنــاح و آن جنــاح 
می شــود  ایــن  بگیرنــد،  جایــزه  بایــد 
مشــارکت  می شــود  ایــن  انتخابــات، 
عمومــی، ایــن می شــود ســرمایه عمومــی؛ 
دســتگاه ها  از  بعضــی  شــاید  البتــه 
داشــته  شــغلی  بایــد  و  بیکارنــد  کــه 
ــار  ــده ای را احض ــتند ع ــار هس ــند ناچ باش
دیــوارش  اول  از  جناحــی  یــک  کننــد. 
ــر کســی  ــاه ســاخته شــده اســت، اگ کوت
ــد،  ــته باش ــم داش ــادی ه ــذاری زی تأثیرگ
مثــا بــرای تشــویق جامعــه مــردم را تکــرار 
کنــد کــه پــای صنــدوق بیاینــد خــب آنهــا 
ــد  ــده بای ــک ع ــوند، ی ــویق ش ــد تش نبای
ــوند  ــه ش ــده تنبی ــک ع ــوند، ی ــویق ش تش
تشــویق و  تنبیــه بــرای همیــن اســت؛ 
یــک جنــاح تشــویق و یــک جنــاح تنبیــه.

مذاکــرات  در  مــا  داد:  ادامــه  روحانــی 
ــواردی  ــه م ــام ب ــق برج ــته ای و در تواف هس
غیرقابــل  رســیدیم  منافعــی  بــه  و 
ــا  ــد آنه ــس نمی توان ــه هیچک ــت ک بازگش
ــا  ــه 10 ت ــپ ن ــای ترام ــه آق ــد ن را بازگردان
ــت  ــل بازگش ــا غیرقاب ــر، این ه ــپ دیگ ترام
ــدرت  ــا ق ــته ای م ــرات هس ــت؛ در مذاک اس
بــرای جهانیــان روشــن  را  سیاســی مان 

کردیــم.
ــتند  ــوی هس ــدر ق ــا آن ق ــای م دیپلمات ه
ــد  ــی می توانن ــزرگ جهان ــا ۶ قــدرت ب کــه ب

حــرف بزننــد و بــه توافــق برســند. 
ــد  ــل اآلن می گوی ــرف مقاب ــه ط ــی ک توافق
ــد  ــپ می گوی ــورده ام، ترام ــب خ ــن فری م
ایرانی هــا مــا را فریــب داده انــد، ایــن حــرف 
هــم نادرســت اســت. آیــا قــدرت سیاســی 
ــرار اســت  ــن مــی رود؟ هــر چــه ق ــا از بی م
ــه  ــا در صحن ــد، م ــد، بیای ــام بیای ــر برج س
سیاســی بــا قــدرت ظاهــر شــدیم و نشــان 
دادیــم کــه فقــط در جنــگ قــوی نیســتیم 
بلکــه در صلــح هــم قــوی  هســتیم، تنهــا در 
ــم  ــت ه ــتیم در سیاس ــوی نیس ــاد ق اقتص
قــوی هســتیم؛ ایــن قابل بازگشــت نیســت، 
ــم  ــر ه ــران ب ــه ای ــی را علی ــا اتحــاد جهان  م

زده ایم. 

ــد از  ــران متحــد شــده بودن ــه ای ــه علی هم
ــق ســازمان  ــن ناط ــا آخری ــق ت ــن ناط اولی
ــه ظاهــر دوســت  ملــل حتــی کشــورهای ب

ــد. ــاع نمی کردن ــا دف از م
برجــام  منفعــت  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
ــل بازگشــت اســت، گفــت:  امســال  غیرقاب
در ســازمان ملــل آنچــه ایــران گفــت، 
ــد  ــان را می گفتن ــور هم ــش از 190 کش بی
و یــک کشــور بــه نــام آمریــکا و یــک رژیــم 
اشــغالگر بــه نــام رژیــم صهیونیســتی 
ــروزی  ــن پی ــد؛ ای حــرف دیگــری می گفتن
ماســت، مــا در صحنــه دیپلماســی موفــق 
در  دنیــا می  گفتیــم  بــه  مــا  شــده ایم، 

ــال  ــتیم، دنب ــم نیس ــب ات ــاخت بم ــی س پ
فعالیــت هســته ای صلح آمیــز هســتیم.

آمریکایی هــا و برخــی کشــور هــا می گفتنــد 
ایــران دروغ می گویــد  و مخفیانــه بمــب 
ــرده  ــت ک ــا ثاب ــه دنی ــام ب ــازد؛ برج می س
کــه مــا راســت می گفتیــم و بدخواهــان مــا 
دروغ می گفتند؛ایــن قابــل بازگشــت اســت، 

ــر. خی
روحانــی معضــات مختلــف کشــور را مــورد 
اشــاره قــرار داد و بــا بیــان اینکــه حــل ایــن 
معضــات بــه عهــده مســئوالن و مــردم 
ــه خاطــر  ــح کــرد: دانشــگاه ب اســت، تصری
جایگاهــی کــه دارد، وظایــف ســنگینی بــرای 

ــه عهــده دارد. حــل ایــن معضــات ب
اینکــه مــن شــعار  بیــان  بــا  روحانــی 
خودکفایــی دانشــگاه را نمی دهــم چــون 
خودکفایــی نیــاز بــه زمــان دارد، اظهــار 
داشــت: مــن قبــول دارم کــه دولــت بایــد به 
دانشــگاه کمــک کنــد امــا نبایــد معضــات 
ــه  ــم بلک ــت بدانی ــل دول ــگاه را معض دانش

ــم. ــور بدانی ــکل کش مش
وی اضافــه کــرد: اطمینــان دارم کــه بــا 
اعتقــاد بــه یکدیگــر، مســیر آینده ما مســیر 

ــود. ــد ب ــروزی خواه پی

روحانی در آغاز سال تحصیلی:

برجام پیروزی اخالقی ما بود
10 ترامپ دیگر هم نمی تواند منافع ایران در برجام را از بین ببرد

ادامه از صفحه اول

مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام به ریاســت 
آیــت هللا هاشــمی شــاهرودی و بــا حضــور 

ــت اعضــا تشــکیل جلســه داد. اکثری
در ابتــدای ایــن جلســه، رئیــس مجمع بــا ابراز 
ــه  ــاد فتن ــرای ایج ــاش ب ــدید از ت ــف ش تأس
ــتان  ــم کردس ــه اقلی ــری در منطق ــد دیگ جدی
ــن کشــور همســایه  ــه ای ــه تجزی ــراق و توطئ ع
اســت  روشــن  و مســلمان، گفــت: کامــاً 
ــن  ــان ای ــرائیل صحنه گردان ــکا و اس ــه آمری ک
تحــرک و فتنــه خطرنــاک در منطقــه هســتند 
ــدی در منطقــه  ــرائیل جدی و می خواهنــد اس
ایجــاد کننــد. ایــن اقــدام بــدون شــک خیانــت 
بزرگــی بــرای منطقــه و جهــان اســام اســت.

نقــش  شــاهرودی،  هاشــمی  آیــت هللا 
آمریــکا در تحــرکات منطقــه را جــدی و 
خطرنــاک توصیــف کــرد و گفــت: ایــن 
ــت  ــه مخالف ــر ب ــو تظاه ــک س ــور از ی کش
ــراق  ــتان ع ــی در کردس ــرح همه پرس ــا ط ب
می کنــد ولــی در واقــع حامــی ایــن طــرح 
را مجبــور  بغــداد  و می خواهنــد  اســت 
بــه ســازش و قبــول تجزیــه کننــد کــه 
ــراق هوشــیارند و  ــردم ع ــت و م ــه دول البت
کشــورهای منطقــه از جملــه جمهــوری 
ــال  ــه در قب ــور ترکی ــران و کش ــامی ای اس
ایــن فتنــه جدیــد، مواضــع قاطــع و اصولــی 

اتخــاذ کرده انــد.

وی بــا تســلیت درگذشــت رئیــس جمهــوری 
فقیــد عراق، جــال طالبانــی، گفت: متأســفانه 
در مراســم تشــییع ایــن شــخصیت مبــارز بــه 
ــه، از  ــراق یکپارچ جــای اســتفاده از پرچــم ع
پرچــم اقلیــم کردســتان عــراق اســتفاده شــد 
ــای  ــراض اعض ــب اعت ــدام موج ــن اق ــه ای ک
پارلمــان عــراق و تــرک مراســم شــد و همیــن 
ــکا و اســرائیل  ــه آمری امــر نشــان می دهــد ک
در پــی نفــوذ بیشــتر در منطقــه و ایجــاد فتنــه 
ــتند. ــه هس ــاک در منطق ــی خطرن قومی گرای

اشــاره  بــا  شــاهرودی  هاشــمی  آیــت هللا 
و  ارتــش  چشــمگیر  پیروزی هــای  بــه 
تکفیری هــا،  علیــه  عــراق  حشدالشــعبی 

ضــرورت برخــورد و اقــدام قاطــع دولــت بغداد 
ــرائیل  ــاک اس ــه خطرن ــن دسیس ــر ای در براب
و آمریــکا را بــرای جلوگیــری از تجزیــه و 
تفرقــه در عــراق خواســتار شــد و تأکیــد کــرد: 
ــورت  ــه ص ــد ب ــران بای ــامی ای ــوری اس جمه
ــت  ــود در مخالف ــی خ ــع اصول ــر مواض قاطع ت
ــا ایــن همه پرســی و حمایــت از یکپارچگــی  ب
ارضــی عــراق را بــه اطــاع مســئوالن کردســتان 
ــب  ــردن عواق ــزد ک ــا گوش ــاند و ب ــراق برس ع
ــرای عــراق،  ــاک ب ــد و خطرن ــه جدی ــن فتن ای
منطقــه و کل جهــان اســام، بــه آنهــا بــه طــور 

ــد. ــدار دهن ــع هش ــدی و قاط ج
وی همراهــی و منافــع مشــترک کشــور ترکیــه 
در ایــن مــورد بــا جمهــوری اســامی ایــران و 
ــه  ــا تجزی ــت عــراق را در برخــورد قاطــع ب دول
ــده  ــای آین ــری از فتنه ه ــور و جلوگی ــن کش ای

بســیار مهــم ارزیابــی کــرد.

بــا  آیــت هللا هاشــمی شــاهرودی همچنیــن 
اشــاره بــه حضــور گســترده و پرشــور مــردم 
سراســر کشــور در مراســم عــزاداری ســرور و 
ســاالر شــهیدان حضــرت اباعبــدهللا الحســین)ع( 
ــی و  ــور حماس ــن حض ــش، از ای ــاران باوفای و ی

ــرد. ــی ک ــکر و قدردان ــمگیر تش چش
ــام در  ــت نظ ــخیص مصلح ــع تش ــس مجم رئی
پایــان ســخنانش، درگذشــت اخــوی آقــای دکتــر 
احمدی نــژاد را بــه ایشــان و خانــواده و بازمانــدگان 

تســلیت گفــت.
در ادامــه جلســه، آقــای محســن رضایــی، دبیــر 
مجمــع نیــز ســخنانی در مــورد اقدامــات جمهوری 
اســامی ایــران بــرای مقابلــه بــا فتنــه  جدیــد در 

منطقــه اقلیــم کردســتان عــراق ایــراد کــرد.
رضایــی گزارشــی از اقدامــات انجــام شــده در 
اجــرای تدابیــر رهبــر معظــم انقــاب در دوره 
جدیــد را بــه اطــاع اعضــای مجمــع رســاند.

آیت هللا مکارم شیرازی:
کشتار الس وگاس نشان 

از نبود امنیت در آمریکاست 
ــرت  ــه کنس ــت: حادث ــیعیان گف ــد ش ــع تقلی مرج
ــردم،  ــری از م ــع کثی ــًا جم ــتار تقریب ــکا و کش آمری
ــکا  ــور آمری ــم در کش ــت حاک ــود امنی ــان از نب نش
ــم و  ــراری نظ ــور در برق ــن کش ــس ای ــف پلی و ضع

ــت.  ــت اس امنی
ــه در  ــارج فق ــیرازی در درس خ ــکارم ش ــت هللا م آی
ــم  ــم مراس ــه نظ ــاره ب ــا اش ــم، ب ــم ق ــجد اعظ مس
ــه در  ــار داشــت: آنچ ــزاداری سیدالشــهدا)ع( اظه ع

گزارش هــای تصویــری امســال از مراســم عــزاداری 
امــام حســین)ع( از کشــورهای مختلــف منعکــس 

شــد، نشــانه شــکوه و عظمــت سیدالشــهدا)ع( 
بود.

وی ضمــن قدردانــی از نیــروی انتظامــی بــرای 
ــه  ــزود: حادث ــزاداری اف ــس ع ــم مجال ــراری نظ برق
ــری  ــع کثی ــًا جم ــتار تقریب ــکا و کش ــرت آمری کنس
ــور  ــم در کش ــت حاک ــدم امنی ــان از ع ــردم، نش از م
ــراری  ــور در برق ــن کش ــس ای ــف پلی ــکا و ضع آمری

ــت. ــت اس ــم و امنی نظ
مرجــع تقلیــد شــیعیان بــا قبیــح خوانــدن قمه زنــی 
و انجــام اعمالــی کــه موجــب وهــن دیــن می شــود، 

تصریــح کــرد: الحمدللــه مراســم قمه زنــی امســال 
بســیار کــم بــوده و در شــهر قــم اصــاً انجــام نشــده 
اســت و ایــن نشــان از بــاال رفتــن آگاهــی مــردم در 

امــور و حقایــق دیــن اســت.
ــان  ــور جوان ــور پرش ــیرازی حض ــکارم ش ــت هللا م آی
در دســته های عــزاداری را موردتوجــه قــرارداد و 
خاطرنشــان کــرد: حضــور جوانــان در ایــن ســطح در 
مراســم عــزاداری، نشــانه پیــروی از مکتــب راســتین 
حســینی اســت و بایــد موردتقدیــر قــرار گیــرد؛ 
ان شــاءاله خداونــد بــه همــه توفیــق حضــور در ایــن 
مراســم را داده و برنامه هــای عــزاداری آن هــا مــورد 

ــرد. ــرار می گی ــج( ق ــام عصر)ع ــای ام امض
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،،
رئیس جمهــور گفــت:  مــا در مذاکــرات 
بــه  برجــام  توافــق  در  و  هســته ای 
مــوارد و بــه منافعــی رســیدیم غیرقابــل 
بازگشــت که هیچکس نمی تواند آنها 
را بازگردانــد نــه آقــای ترامــپ نــه 10 تــا 

ترامــپ دیگــر.

ــه  ــا اشــاره ب معــاون اول رئیــس جمهــور ب
اینکــه متاســفانه امــروز فســاد بــه جاهــای 
حساســی رخنــه کــرده، گفــت: در مبــارزه بــا 
ــود  ــزی وج ــط قرم ــچ خ ــد هی ــاد نبای فس
ــدارد  ــق ن ــس ح ــچ ک ــد و هی ــته باش داش
بــه بهانــه مبــارزه با فســاد، تســویه حســاب 

سیاســی کنــد.
ــل از  ــه نق ــن ب ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ب
ریاســت جمهوری،  اطاع رســانی  پایــگاه 
اســحاق جهانگیــری در چهارمیــن همایــش 
ــار داشــت:  ــی روز روســتا و عشــایر اظه مل
روســتاییان و عشــایر کشــور عــاوه بــر 
از  و  هســتند  مــرزداران کشــور  تولیــد، 
حراســت  و  حفاظــت  مرزهــای کشــور 

 . می کننــد
جهانگیــری در ادامــه ســخنان خــود بــا 
اشــاره بــه اقتصــاد مقاومتــی و تأکیــد ایــن 

ــه  ــه روســتاها ب ــر توجــه ب ــا ب سیاســت ه
ــد و  ــون هــای تولی ــن کان ــم تری ــوان مه عن
توســعه گفــت: مهــم تریــن پیــام اقتصــاد 
ــر تمــام  ــد ب ــن اســت کــه بای ــی ای مقاومت
برنامــه هــای کشــور و سیاســت هــای 
قــوای ســه گانــه، نهادهــای عمومــی و 
بخــش خصوصــی، روح اقتصــاد مقاومتــی 

ــد. ــم باش حاک
ــادآوری  ــا ی ــور ب ــس جمه ــاون اول رئی مع
ــروز بخــش خصوصــی، محــور و  ــه ام اینک
مــدار اقتصــاد کشــور اســت، اظهــار داشــت: 
ــتند  ــرادی آگاه هس ــی اف ــش خصوص بخ
ــا هــر اقــدام، مســئوالن کشــور متوجــه  و ب

مــی شــوند کــه مســئوالن تــا چــه حــد پای 
ســخنان و وعــده هــای خــود ایســتاده انــد.
ــا تأکیــد بــر  معــاون اول رئیــس جمهــور ب
اینکــه هیــچ کــس حــق نــدارد بــه حریــم 
ــزوم  ــر ل ــد، ب بخــش خصوصــی تجــاوز کن
رعایــت حرمــت بخــش خصوصــی تاکیــد 
کــرد و گفــت: هرکــس در غیــر از ایــن 
مســیر حرکــت کنــد، حتمــًا در مســیر 
آمریــکا و دشــمنان انقــاب و نظــام اســت.
وی ادامــه داد: بخــش خصوصــی خواهــان 
ــدم  ــده معتق ــت، بن ــاد اس ــا فس ــارزه ب مب
ــه  ــرا ک ــود؛ چ ــارزه ش ــاد مب ــا فس ــد ب بای
ــش گســترش  ــن چال ــروز ای متأســفانه ام

یافتــه و بــه جــای حســاس رســیده اســت.
ــا تأکیــد بــر  معــاون اول رئیــس جمهــور ب
ــا  ــارزه ب ــزی در مب ــط قرم ــچ خ ــه هی اینک
فســاد نبایــد وجــود داشــته باشــد، گفــت: 
ــاد  ــا فس ــارزه ب ــد در مب ــی نبای ــچ کس هی
بایــد  تســویه حســاب سیاســی کنــد. 
ــم و  ــش بروی ــه پی ــن زمین ــه در ای قاطعان
ــد در چارچــوب  ــی هــم بای نهادهــای امنیت
قانــون عمــل کننــد تــا ســرمایه گــذاری بــه 
ــی انجــام شــود و بخــش خصوصــی  خوب

ــد. ــداری کن ــم میدان ه
ــه ســخنان خــود از اختصــاص  وی در ادام
ــذاری  ــرمایه گ ــرای س ــاز ب ــورد نی ــع م مناب

در روســتاها و اعطــای تســهیات بــرای 
ــر داد  ــتایی خب ــای روس ــروژه ه ــرای پ اج
ــارد  ــزار میلی ــدود ۶ ه ــت: ح ــار داش و اظه
ــی و  ــعه مل ــدوق توس ــع صن ــان از مناب توم
۶ هــزار میلیــارد تومــان از منابــع بانــک هــا 
و مؤسســات بانکــی با نــرخ ســود پایین در 
نظــر گرفتــه شــده تــا در روســتاها ســرمایه 

ــذاری شــود . گ
وی افــزود: نــرخ ســود ایــن تســهیات 
مــرزی کشــور  مناطــق  روســتاهای  در 
۴ درصــد، در ســایر روســتاها ۶ درصــد 
ــش  ــای دان ــرکت ه ــت ش ــرای فعالی و ب
ــر  ــز ۴ درصــد در نظ ــان در روســتاها نی بنی
ــی  ــع مال ــن مناب ــت و ای ــده اس ــه ش گرفت
مــی توانــد جهــش مناســب اقتصــادی در 
 مناطــق روســتایی و عشــایری کشــور ایجاد 

کند.

جهانگیری در چهارمین همایش ملی روز روستا و عشایر تاکید کرد:

در مبارزه با فساد نباید هیچ خط قرمزی وجود داشته باشد

رئیــس ســازمان پدافنــد غیــر عامــل گفــت: اولویــت اول تهدیدات 
ــگ اقتصــادی  ــا جن ــه کشــور م ــا علی آمریکایی ه

اســت. 
ســردار غامرضــا جالــی، رئیــس ســازمان پدافنــد 
غیــر عامــل، در نشســت فرماندهــان بســیج 
وزارتخانه هــا و دســتگاه هــای اجرایــی کشــور 
ــارها  ــکات و فش ــه مش ــم هم ــی رغ ــت: عل گف

و تهدیــدات و آســیب ها وضعف هایــی کــه در کشــور وجــود 
ــام معظــم  ــا آن مواجــه هســتیم، مق ــا ب ــه م ــی ک دارد و تحوالت
و  مــوج می زنــد  در کامشــان  رهبری)مد ظله العالی(همــواره 
ــتگاه های  ــه و دس ــردم وجامع ــه م ــم ب ــه بتوانی ــد ک ــرار دارن اص
اجرایــی کشــور امیــد، شــور و نشــاط و نــگاه انقابــی تزریــق کنیم.

ســردار جالــی تصریــح کــرد: رهبــر معظــم انقــاب همــواره تاش 
زیــادی می کننــد تــا تصویــری کان از نظــام و انقــاب و تهدیــدات 
ــه  ــد ک ــد می کنن ــد و تاکی ــان دهن ــا نش ــه م ــش روی آن را ب پی
ــی کشــور  ــر مســائل جــاری و اجرای ــه نحــوی درگی مســئوالن ب
ــور  ــی کش ــای اساس ــی و اولویت ه ــائل اصل ــه از مس ــوند ک نش

غافــل شــوند.

ــد  ــوع تهدی ــزود: موض ــل اف ــر عام ــد غی ــازمان پدافن ــس س رئی
ــه  ــت ک ــدی اس ــیار ج ــث بس ــک بح ــی ی شناس
اگــر صحبت هــای رهبــر معظــم انقــاب را تحلیــل 
ــک بخــش عمــده ای  ــم ی ــم، می بینی ــوا کنی محت
از قالــب موضوعاتــی کــه ایشــان برشــماری و 
ــه تشــخیص و هشــدار  ــوط ب ــد، مرب تذکــر داده ان
و آماده بــاش در برابــر تهدیداســت کــه در  راه 

حل هــای مختلــف بیــان می فرماینــد.
وی تصریــح کــرد: اولویــت اول تهدیــدات آمریکایی هــا علیه کشــور 
مــا جنــگ اقتصــادی اســت کــه بــه فرمــوده رهبــر معظــم انقــاب 
)مد ظله العالــی( جنــگ اقتصــادی، صحنــه اصلــی جنــگ اســت.

رئیــس ســازمان پدافنــد غیــر عامــل یکــی از تهدیدات جــدی علیه 
کشــور را جنــگ اقتصــادی برشــمرد و تصریــح کــرد: امــروز مــدرن 
تریــن و پیچیــده تریــن جنگ اقتصــادی علیه کشــور طراحــی و در 
حــال اجراســت کــه اگــر هــر کشــوری بــه جــای جمهوری اســامی 
بــود کــه بخشــی از ایــن تهدیــدات علیــه آن اتفــاق می افتــاد، تمــام 
ــه هــم مــی ریخــت و آســیب های  ســاختارهای حکومتــی اش ب

ــد. جــدی می دی

ســخنگوی فراکســیون حــج و زیــارت مجلــس از احتمــال اعــزام 
ــات  ــه عتب ــیرین ب ــرز قصرش ــی از م ــران ایران زائ

ــر داد.  ــات خب عالی
ســخنگوی  حسینی شــاهرودی،  سیدحســن 
فراکســیون حــج و زیــارت مجلــس شــورای 
ــه فراهــم شــدن مقدمــات  ــا اشــاره ب اســامی، ب
اعــزام زائــران ایرانــی بــه عتبــات عالیــات در ایــام  

اربعیــن حســینی، گفــت: ســتاد اربعین تشــکیل شــده و ســازمان 
حــج و زیــارت، وزارت کشــور، اســتانداری ها و فرمانداری هــا نیــز 

ــن موضــوع هســتند. ــر ای پیگی
ــراق  ــران در ع ــرد: وزارت  امورخارجــه و ســفارت ای ــح ک وی تصری
نیــز جلســاتی بــا مســئوالن عراقــی داشــته اند و در حــال فراهــم 

کــردن مقدمــات اعــزام زائــران بــه عتبــات عالیــات هســتند.
نماینــده مــردم شــاهرود در مجلــس بــا اعــام اینکــه در مذاکرات 
ــن  ــرای تامی ــدات الزم ب ــی تمهی ــرف عراق ــا ط ــده ب ــام ش انج
امنیــت زائــران دیــده شــده، اضافــه کــرد: در تمهیــدات اندیشــیده 
شــده، بایــد تمــام زائــران ایرانــی از مرزهــای قانونــی وارد کشــور 

عــراق شــوند.

ــرد:  ــح ک ــس تصری ــارت مجل ــج و زی ــیون ح ــخنگوی فراکس س
برقــراری امنیــت زائــران ایرانــی در مســیر عتبــات 
عالیــات نیــز در کشــور عــراق بــر عهــده نیروهــای 

ایــن کشــور اســت.
ــای  ــه مرزه ــام اینک ــا اع ــاهرودی ب حسینی ش
خروجــی کشــورمان بــرای اعــزام زائــران ایرانــی 
ــام اربعیــن حســینی گســترده تر می شــود،  در ای
ــود،  ــن ش ــیرین تامی ــرز قصرش ــت م ــر امنی ــت: اگ ــار داش اظه
ــز  ــرز نی ــن م ــات از ای ــات عالی ــه عتب ــزام ب ــاالً امســال  اع احتم
ــات در  ــات عالی ــه عتب ــزام ب ــه داد: اع انجــام می شــود. وی ادام
ــای شــلمچه-  ــران از مرزه ــرز مه ــر م ــاوه ب ــن ع مراســم اربعی
ــزام از  ــز اع ــا نی ــن ه ــر ای ــاوه ب ــود و ع ــام می ش ــران انج دهل

ــود. ــام می ش ــز انج ــی نی ــرز هوای ــق م طری
ســخنگوی فراکســیون حــج و زیــارت مجلــس از احتمــال اعــزام 
ــت:  ــر داد و گف ــات خب ــات عالی ــه عتب ــی ب ــر ایران ــون زائ ۴ میلی
تمهیــدات الزم بــرای تســهیل خــروج زائــران ایرانــی از مرزهــای 
کشــور اندیشــیده شــده و تقســیم بندی اســتانی نیــز در همیــن 

رابطــه انجــام شــده اســت.

حسینی شاهرودی خبر داد: 

احتمال اعزام زائران ایرانی از مرز قصرشیرین در اربعین  
سردار جاللی: 

جنگ اقتصادی اولویت اول تهدیدات علیه کشور است 

آیت هللا هاشمی شاهرودی:

توطئه تجزیه عراق، خیانتی خطرناک برای کل منطقه است



فناوری
خداحافظی با آفیس 2007

محبوب تریــن  از  یکــی   ۲۰۰۷ آفیــس  بی شــک 
نرم افــزاری  بســتۀ  نســخه های  پرکاربردتریــن  و 
ــتفاده  ــا از آن اس ــوز خیلی ه ــه هن ــت ک ــس اس آفی

 . می کننــد
امــا از هفتــۀ آینــده ایــن کاربــران بایــد بــه فکــر ارتقاء 

بســتۀ آفیــس بــه نســخه های جدیدتر باشــند. 
مایکروســافت تــا چنــد روز آینــده پشــتیبانی از 
آفیــس ۲۰۰۷ را قطــع خواهــد کــرد و دیگــر امــکان 
بهره گیــری از پشــتیبانی فنــی بــرای رفــع مشــکالت، 
باگ هــا و مشــکالت امنیتــی وجــود نخواهــد داشــت 
ــدار  ــوع هش ــن موض ــه ای ــبت ب ــا نس و ردموندی ه

ــد.  داده ان
عــالوه بــر ایــن مایکروســافت توضیــح داده اســت که 
ــوک  ــز امــکان دسترســی اوت ل ــان نی از روز ســوم آب
۲۰۰۷ بــه صنــدوق آفیــس ۳۶۵ وجــود نخواهــد 
داشــت و در نتیجــه امــکان ارســال و دریافــت ایمیــل 
ــع  ــوک ۲۰۰۷ قط ــد روی اوت ل ــه بع ــخ ب ــن تاری از ای

خواهــد شــد.

آشنایی با گوگل کلیپس
رویــداد  شــگفتی  بزرگ تریــن  بتــوان  شــاید 
را معرفــی  اخیــر کمپانــی گــوگل  ســخت افزاری 
ــول  ــن محص ــت. ای ــس)Clips( دانس ــن کلیپ دوربی
یــک دوربیــن مســتقل مبتنــی بــر هــوش مصنوعــی 
اســت کــه می توانــد تــا ســه ســاعت ویدیــو و 
خــودکار  به طــور  ســپس  و  ثبــت کنــد  عکــس 
ــرای شــما انتخــاب ــن لحظــات ثبت شــده را ب  بهتری

 کند. 
ــازار  ــس در ب ــت کلیپ ــوان گف ــر نمی ت ــال حاض در ح
ــا از  ــد داد؛ ام ــردی از خــود نشــان خواه چــه عملک
نظــر فنــی ایــن دوربیــن یک محصــول شــگفت انگیز 
ــرد  ــاد می گی ــان ی ــرور زم ــه م ــدل ب ــن م ــت. ای اس
کــه چــه افــرادی برایتــان اهمیــت بیشــتری دارنــد و 

ــندید.  ــتر می پس ــر را بیش ــدام تصاوی ک
ــم وجــود دارد. در حــال  ــا در اینجــا اشــکاالتی ه ام
حاضــر کلیپــس بــرای یافتــن تصاویــر افــراد و 
حیوانــات خانگــی)در واقــع گربه هــا و ســگ ها( 

ــت.  ــب اس ــیار مناس بس
نیســت کــه  مثــل گجت هایــی  محصــول  ایــن 
بتوانیــد آن را بــا خــود بــه تعطیــالت ببریــد و انتظــار 
داشــته باشــید بهتریــن تصاویــر را برایتــان پیــدا کند. 
گــوگل تصمیــم دارد به مــرور زمــان مــدل یادگیــری 
ــد و  ــترش ده ــتگاه را گس ــن دس ــینی روی ای ماش
ــرد؛  ــش بگی ــت پوش ــتری را تح ــای بیش موقعیت ه
ــرای  ــن محصــول احتمــااًل ب ــا در حــال حاضــر ای ام

ــت. ــب اس ــوان مناس ــای ج خانواده ه

تاکسی اینترنتی روسی در ایران
ــی  ــرویس تاکس ــدۀ س ــرکت ارائه دهن ــیم، ش ماکس
ــت در  ــت فعالی ــای الزم جه ــی مجوزه ــن روس آنالی

ــران را کســب کــرد.  ای
ــل  ــات حم ــرکت خدم ــه ش ــت ک ــر اس ــه ذک الزم ب
و نقــل ماکســیم در بیــش از ۲۰۰=شــهر روســیه 
گرجســتان،  بــالروس،  همچــون  کشــورهایی  و 
ــن و بلغارســتان در  قزاقســتان، تاجیکســتان، اوکرای

ــت. ــت اس ــال فعالی ح
تلفــن  نرم افزارهــای  عالقه منــدان جهــت نصــب 
تاکســی  ســفارش  یــا  و  شــرکت  ایــن  همــراه 
می تواننــد بــه وب ســایت ماکســیم بــه نشــانی 
کننــد. مراجعــه   http://taximaxim.com/ir/fa

اخبار اقتصادی
تهدید ترامپ 

تأثیری بر روابط بانکی ندارد
قائم مقــام بانــک مرکــزی بــا تاکیــد بــر اینکــه 
تهدیــد ترامــپ، نتوانســته بانک هــای بــزرگ دنیــا را 
ــا ایــران منصــرف کنــد، گفــت:  از ادامــۀ همــکاری ب
»خط هــای اعتبــاری اخیــر را بانک هــای بــزرگ 
بــرای ایــران بــاز کردنــد.« اکبــر کمیجانــی در پاســخ 
بــه ایــن ســؤال کــه آیــا تهدیــدات ترامــپ در حــوزۀ 
ــا دنیــا  برجــام، توانســته بــر روابــط بانکــی ایــران ب
اثرگــذار باشــد، گفــت: »خیــر، ایــن موضــوع صحیح 
نیســت.« وی در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه برخــی 
می گوینــد کــه مذاکــرات بانک هــای بــزرگ بــا ایــران 
متوقــف شــده اســت افــزود: »خیــر، ایــن صحــت 
ــران در  ــا ای ــزرگ ب ــای ب ــرات بانک ه ــدارد و مذاک ن
جریــان اســت.« وی ادامــه داد: »به تازگــی هــم 
خط هــای اعتبــاری و فاینانس هایــی کــه بــرای 
ایــران گشــایش شــده، از ســوی بانک هــای بــزرگ 
این طــور  و  اســت  فراهم شــدن  حــال  در  دنیــا 
نیســت کــه تهدیــدات ترامــپ اثرگــذار بــوده باشــد.«

ارتقای ۹پله ای 
تجارت الکترونیک ایران

طبــق وعــدۀ وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت 
ــران در ســال  ــی تجــارت الکترونیکــی ای ــۀ جهان رتب
ــال ۱۳۹۵ در  ــه س ــبت ب ــد نس ــه رش ــا ۹پل ۱۴۰۰ ب
ــد  ــرار خواه ــان ق ــورهای جه ــصتم کش ــگاه ش جای
گرفــت. در مــدت کوتاهــی کــه از آغــاز عمــر تجــارت 
الکترونیکــی در جهــان می گــذرد ایــن فعالیــت 
پیشــرفته  کشــورهای  در  را  بی ســابقه ای  رشــد 
آینــدۀ  در  می شــود کــه  پیش بینــی  و  داشــته 
در ســطح  بــا ســرعت شــگفت انگیزی  نزدیــک 
جهــان توســعه یابــد. تجــارت الکترونیــک در ایــران 
ــرار  ــود ق ــۀ خ ــل اولی ــوده و در مراح ــا ب ــیار نوپ بس
ــا  ــاوری اطالعــات باعــث شــده ت دارد و اهمیــت فن
تدویــن و اجــرای قوانیــن و لوایــح موردنیــاز در 
ــر  ــه نظ ــا ب ــر باشــد، ام ــواره مدنظ ــن عرصــه هم ای
ــا وجــود برگــزاری دوره هــا و کارگاه هــای  می رســد ب
آموزشــی متعــدد هنــوز میــزان آگاهــی افــراد و 
ــرای  ــات موجــود ب تجــار از نحــوۀ اســتفاده از امکان
ــر  ــوی دیگ ــت. از س ــم اس ــک ک ــارت الکترونی تج
نبــود شــناخت از میــزان امنیــت موجــود در شــبکۀ 
ــان  ــه اطمین ــث شــده ک ــز باع ــی نی ــی و جهان داخل

ــد. ــته باش ــود نداش ــه وج ــن زمین الزم در ای

زمزمۀ دو برابر شدن 
قیمت بلیت اتوبوس در اربعین

معتقــد  مســافری  تعاونی هــای  انجمــن  دبیــر 
بــه شــرایط خاصــی کــه در  بــا توجــه  اســت 
ــت  ــرخ بلی ــد ن ــود دارد، بای ــن وج ــفرهای اربعی س
اتوبوس هــای مســافربری بــه مقصــد مرزهــای 

مشــترک بــا عــراق افزایــش پیــدا کنــد. 
احمدرضــا عامــری اظهــار کــرد: »بــا توجــه بــه اینکــه 
در طــول روزهــای اربعیــن برنامــۀ مســافرتی خاصی 
برقــرار اســت و اتوبوس هــا بایــد بــه شــکل یک ســر 
خالــی مســافران را بــه ســمت عــراق بــرده و ســپس 
بــه شــهرهای مختلــف بازگرداننــد بایــد طــوری 
ــدی  ــان ج ــا زی ــا ب ــه راننده ه ــود ک ــزی ش برنامه ری

مواجــه نشــوند. «
وی ادامــه داد: »از ایــن رو ماننــد ســال های پیــش 
پیشــنهادی ارائــه شــده تــا قیمــت بلیــت اتوبوس هــا 
ــان  ــس از پای ــود و پ ــر ش ــاص دو براب ــام خ در ای
بــه حالــت  نرخ هــا  اربعیــن  یافتــن ســفرهای 

ــردد.« ــاز گ ــادی ب ع

کارشناس امور اقتصادی
غالمحسین کریمیانگروه اقتصاد

رفتارهــای جمعــی یــک جامعــه همیشــه با 
تغییــرات و تحــوالت مؤثــری بــر اقتصــاد آن 
جامعــه همــراه اســت؛ مثــالً در آســتانۀ بهــار 
و ایــام نــوروز می تــوان تغییــرات و تحــوالت 
ــران  ــه وضــوح در اقتصــاد ای اقتصــادی را ب

مشــاهده کــرد. 
از شــلوغی در بــازار لــوازم خانگــی و لبــاس 
رفتــار  تــا  شــیرینی گرفتــه  و  میــوه  و 
اقتصــادی ایرانیــان بــرای مســافرت رفتــن 
در همــان روزهــای نــوروز کــه بــا تغییــرات 
ــازار همــراه می شــود و ســود  قیمت هــای ب
و زیــان عجیــب و غریبــی را بــه دنبــال دارد. 
ــر  ــرات آن ب ــی و اث ــای جمع ــن رفتاره ای
مناســبت های  در  می تــوان  را  اقتصــاد 
ــن  ــۀ ای ــرد از جمل ــاهده ک ــز مش ــر نی دیگ
ــی  ــار جمع ــک رفت ــا ی ــه ب ــبت ها ک مناس
ــاه  ــام م ــت ای ــراه اس ــی هم ــد میلیون چن
ــبت های آن  ــرم و مناس ــت، مح ــرم اس مح
آشــکارا بــر اقتصــاد تأثیــر می گذارنــد و ایــن 
ــبت  ــن مناس ــا ای ــه ب ــرادی ک ــرای اف ــر ب اث
عجیــن و درگیــر هســتند بیشــتر معنــادار و 
محســوس اســت، البتــه بایــد توجه داشــت 
از آنجایــی کــه مراســم های عــزاداری و 
نیســت  دولتــی  محــرم  مناســبت های 
برگزارکننده هــای  و عمدتــًا خــود مــردم 
ــار و  ــوان آم ــن رو نمی ت ــتند از همی آن هس
ارقــام مســتندی از تحــوالت اقتصــادی مــاه 
محــرم ارائــه کــرد و هــر عــدد و رقمــی هــم 
کــه گفتــه می شــود تخمیــن و ارزیابــی 
 اســت کــه به طــور تقریبــی بــه دســت آمــده 

است. 
تأثیــر محــرم بــر بازارهــا و اقتصــاد در 
ــک بخــش  ــه ی ــه اســت ک محــرم چندگان
مذهبــی  مقــدس  اعتقــادات  بــه  آن 
انجــام  کــه  می شــود  مربــوط  مــردم 
ــد  ــود مانن ــی خ ــم زندگ ــتدهای مه داد وس

ــا  ــا خــودرو ی ــروش مســکن ی ــد و ف خری
ــا  ــل ی ــه قب ــود را ب ــرمایه گذاری های خ س

بعــد از ایــن مــاه موکــول می کننــد. 
ــودرو  ــکه، خ ــال، س ــازار ط ــدن ب ــق ش کم رم
و مســکن در ماه هــای محــرم و صفــر 
واقعیتــی اســت کــه فعــاالن و دســت 
اشــاره  آن  بــه  بازارهــا  ایــن  انــدرکاران 

 . می کننــد
اثرگــذاری محــرم و عــزاداری در ایــن مــاه از 
ــی  ــاز می شــود؛ از وقت ــز آغ ــل نی ماه هــا قب
ــزاداری  ــم های ع ــدگان مراس ــه برگزارکنن ک
و یــا صاحبــان هیئت هــای عــزاداری و 
آن هایــی کــه نــذری بــرای ایــن ایــام دارنــد 
ــداز کــردن و کــم مصــرف کــردن  ــا پس ان ب
و ســایر روش هــا بــه دنبــال تأمیــن منابــع 
مالــی مــورد نیــاز بــرای برگــزاری ایــن 
ــر  ــذر خــود هســتند. اث ــا ادای ن مراســم ی
دیگــر محــرم مربــوط بــه بــازار آالت و ادوات 
ایــن مراســم اســت کــه روز بــه روز نیــز بــه 

ــود. ــه می ش ــا اضاف ــداد آن ه تع

 بازار محرم
ــیاه،  ــه س ــل، پارچ ــازار طب ــن ب ــق گرفت رون
ــایر  ــر و س ــت، زنجی ــنج، عالم ــم، س پرچ
مــوارد بــرای فعــاالن ایــن بــازار بــه معنــای 
و گــردش  قیمت هــا  نســبی  افزایــش 

ــت.  ــب و کار آنهاس ــرخ کس چ

ــه  ــت ک ــالی اس ــازار چندس ــن ب ــد ای هرچن
بیشــتر از اینکــه چــرخ تولیــد کننــدۀ ایرانــی 
را بچرخانــد، چــرخ تولیــد کننده هــای چینــی 
بــازار  از  ایرانی هــا  ســهم  و  چرخانــده  را 
عــزاداری و اقتصــاد محــرم در ایــن بخــش 
بــه واســطه گری و تجــارت آن محــدود شــده 

ــدارد.  ــی ن ــد نقــش چندان و تولی
ــده ای کــه در  ــر اســاس گزارش هــای پراکن ب
ایــن خصــوص منتشــر شــده تاکیــد شــده 
کــه ۷۰ تــا 8۰درصــد بــازار پارچــۀ مشــکی در 
دســت تولیــد کننــدگان شــرق آسیاســت از 
ــا  ــا چینی ه ــه ت ــا گرفت ــا و کره ای ه ژاپنی ه
کــه بــه تنهایــی ۷۰ درصــد بــازار را در اختیــار 

دارنــد.
ــه  ــد ک ــن پرســش بمان ــه ای ــاال پاســخ ب ح
چــرا در ایــن ســال ها و بــه ویــژه ســال های 
اخیــر فکــری بــه حــال تولیــد و تأمیــن بــازار 
پارچــۀ ســیاه آن هــم در داخــل ایــران نشــده 
ــاره آن  ــی در ب ــای آت ــه در تحلیل ه اســت؛ ک
بــه طــور مفصــل توضیــح داده خواهــد شــد. 
خبرگزاری هــا  گزارش هــای  اســاس  بــر 
قیمــت طبــل از ۱8۰هــزار تومــان تــا بیشــتر 
ــت،  ــان اس ــان در نوس ــون توم ــک میلی از ی
و  کیفیــت  اســاس  بــر  ســنج  قیمــت 
ــش از  ــا بی ــدود ۱۰۰ ت ــازنده از ح ــور س کش
ــر  ــان در نوســان اســت، زنجی ــزار توم ۶۰۰ ه
وســایل  از  وســیله  پرمصرف تریــن  کــه 
دســته های عــزاداری اســت بــا دو نــوع 
طالیــی و نقــره ای بــه بــازار عرضــه می شــود 
و هرچقــدر زنجیرهــا دانه هــای ریزتــر داشــته 
و تعــداد دانــه بیشــتر باشــد قیمــت باالتــری 
دارنــد؛ یــک زنجیــر متوســط طالیــی قیمتی 
حــدود ۱۴هــزار تومــان و یــک زنجیــر نقره ای 
متوســط قیمتــی حــدود ده هــزار تومــان دارد.

 گردش مالی نذری ها
رونــق گرفتــن بازارهایــی هماننــد بــازار فروش 
اکــو و بلندگــو و ســایر تجهیــزات و ملزومــات 

عــزاداری نیــز از ایــن دســته اســت. 

ــار  ــن رفت ــرم و ای ــر مح ــن اث ــا مهمتری ام
جمعــی شــمار زیــادی از ایرانی هــا گــردش 
ــا  ــذری ی ــز ن ــه در پخت و پ ــت ک ــی اس مال
ــان  ــرای هیئت هــا در جری غــذا و خــوراک ب
اســت، گــردش مالــی ناشــی از نــذری دادن 
ــه  ــرم ب ــۀ اول مح ــن در ده ــذری پخت و ن
ــیده  ــان رس ــارد توم ــزار میلی ــش از دوه بی
اســت، بــه طــور معمــول و بــر اســاس 
اقــالم  مرکــزی  بانــک  گزارش هــای 
پرمصــرف ایــن مــاه مثــل برنــج، گوشــت، 
ــن  ــاز در ای ــیب زمینی و پی ــه، س ــن، لپ روغ
ایــام بــا افزایــش تقاضــای آنهــا ۳۰ تــا 
طــور  بــه  می شــود،  ۴۰درصــد گران تــر 
میانگیــن در ایــن مــاه حــدود ۹۱هــزار تــن 
برنــج، ۴۲هــزار تــن روغــن و ۲۳هــزار تــن 
حبوبــات نــذر می شــود کــه ارزش ریالــی آن 
 بــه یــک هــزار و صــد میلیــارد تومــان بالــغ

می شــود. بیــش از 8۶۰میلیــارد تومــان 
هزینــۀ گوشــت موردنیــاز بــرای پخت و پزهــا 
و عزاداری هــا و نذرهــا می شــود، هزینــۀ 
نــذری مــاه محــرم در ۷ســال گذشــته 
ــن  ــت. ای ــده اس ــر ش ــه براب ــتر از س بیش
اعــداد تأییــد می کننــد کــه یــک رفتــار 
را  متغیرهــا  می توانــد  چقــدر  جمعــی 
حرکــت  کنــار  در  دهد.هرســاله  تغیییــر 
ــز  ــری نی ــردی دیگ ــای ف ــی حرکت ه اصل

ــالش  ــه ت ــی ک انجــام می شــود، حرکت های
می کنــد رفتــار جمعــی را بــا اهــداف تــازه ای 
پیونــد بزنــد و آن را بــه ســمت بهتــری 
هدایــت کنــد؛ مثــالً کمپین هایــی کــه تالش 
می کننــد تــا غذاهــای نــذری بــه گرســنه ها 
یــا نیازمنــدان برســد یــا یکــی از کمپین هــا 
ــرف  ــار مص ــای یکب ــه ظرف ه ــه ب ــن ن گفت
اســت کــه هــم مشــکل زیســت محیطــی 
ایجــاد می کننــد و هــم بــه ســالمتی ضــرر 

می زننــد. 
ــدگان  ــۀ تولیدکنن ــار اتحادی ــاس آم ــر اس ب
ــط  ــون فق ــتیک و نایل ــندگان پالس و فروش
ــت  ــارد و دویس ــک میلی ــرم ی ــاه مح در م
میلیــون انــواع ظــرف یکبــار مصــرف بــرای 
ــود،  ــتفاده می ش ــذری اس ــذا و ن ــع غ توزی
ــه  ــی کــه بنیادهــای خیری همچنیــن کمپین
راه انــدازی کرده انــد تــا بــه جــای غذاپختــن 
و نــذری دادن بــه فامیــل و اطرافیــان ایــن 
پــول صــرف ســاختن مدرســه و بیمارســتان 
دورافتــادۀ کشــور نقــاط  در  درمانــگاه   و 

شود. 
ســخن پایانــی اینکه یکــی از مظاهــر اقتصاد 
مقاومتــی عرضــه و فــروش محصــوالت 
داخلــی بــرای ایــام خــاص هماننــد محــرم 
اســت کــه نیازمنــد توجــه خــاص مســئولین 

اســت.

بررسی رفتار جمعی ایرانیان و تأثیر آن بر شاخص های اقتصادی در ماه محرم

بازارمحرمدردستچینیها

پلیــس راهنمایــی و رانندگــی شــماره گذاری خودروهــای تیگــو 
ــزو ۵، ام وی ام X۳۳، جــک S۵، لیفــان 8۲۰، ســوزوکی  ۵، آری
ــودن  ــل باالب ــه دلی ــا S۷ و BYD S۶ را ب ــارا، هایم ــد ویت گران
مصــرف ســوخت متوقــف کــرد. بــه دنبــال مصوبــۀ اخیــر هیئت 
ــه از رده خــارج کــردن  ــزام خودروســازان ب ــر ال ــی ب ــت مبن دول
ــا مصــرف  ــد خودروهــای ب ــه ازای تولی خودروهــای فرســوده ب
ســوخت بــاال، پلیــس راهنمایــی و رانندگــی شــماره گذاری 

ــی را متوقــف کــرده اســت.  برخــی خودروهــای داخل
رئیس جمهــوری  اول  معــاون  جــاری  ســال  ۲۴مردادمــاه 
ــوارض  ــا و ع ــۀ هزینه ه ــت در زمین ــت دول ــد هیئ ــۀ جدی مصوب
شــماره گذاری خودروهــای وارداتــی و داخلــی را بــه وزارتخانه هــا 

ــرد.  ــالغ ک ــه اب ــازمان های مربوط و س
طبــق ایــن مصوبــه خودروســازان داخلــی بــرای اولیــن بــار در 
طــول تاریــخ فعالیــت خــود مشــمول جریمــه در صــورت تولیــد 

خودروهــای ســواری پرمصــرف شــده اند به گونــه ای کــه از 
زمــان اجرایــی شــدن ایــن مصوبــه خودروســازان داخلــی بایــد 
بــرای شــماره گذاری خودروهــای ســواری تولیــدی بــا مصــرف 
ســوخت 8.۵ لیتــر و بیشــتر، یــک خودروی فرســوده را اســقاط 
کننــد. از چنــد روز پیــش نیــز پلیــس راهنمایــی و رانندگــی بــا 
اســتناد بــه همیــن مصوبــۀ هیئــت دولــت، شــماره گذاری چنــد 
ــتار از رده  ــرده و خواس ــف ک ــی را متوق ــودروی داخل ــدل خ م
ــه ازای شــماره گذاری  خــارج کــردن یــک خــودروی فرســوده ب
هــر دســتگاه خــودروی داخلــی بــا مصــرف ســوخت 8.۵ لیتــر 

و بیشــتر شــده اســت. 
ــی اســت  ــای پرمصــرف در حال ــف شــماره گذاری خودروه توق
ــد هیئــت دولــت مبنــی  ــۀ جدی ــوز مصوب کــه خودروســازان هن
ــد  ــه ازای تولی ــوده ب ــای فرس ــردن خودروه ــارج ک ــر از رده خ ب

ــد. ــی نکرده ان ــرف را اجرای ــای پرمص خودروه

رئیــس دبیرخانــۀ ســتاد حمایــت از مشــاغل خانگــی بــا اشــاره بــه 
فراینــد صــدور مجــوز ایــن مشــاغل، ظرفیــت اشــتغال زایی، توانایــی 
ــازار را شــرط صــدور  ــه ب ــرای اجــرای طــرح و اتصــال ب متقاضــی ب

مجــوز اعــالم کــرد. 
مهنــاز امامــدادی بــا اشــاره بــه تغییــر فرآینــد صــدور مجــوز مشــاغل 
خانگــی گفــت: »مشــاغل خانگــی از ســال 8۹ و هم زمــان بــا 
ــورد  ــی م ــت از مشــاغل خانگ ــون ســاماندهی و حمای ــب قان تصوی
توجــه قــرار گرفــت امــا از ســال ۹۲ بــا تاکیــد وزیــر کار، نســبت بــه 
عارضه یابــی و آسیب شناســی ایــن نــوع مشــاغل اقــدام شــد.« وی 
ــدادی  ــا تع ــی، ب ــارب داخل ــری تج ــر به کارگی ــالوه ب ــه داد: »ع ادام
از کشــورها در حــوزۀ مشــاغل خانگــی مطالعــات تطبیقــی صــورت 
ــا فراینــد صــدور مجــوز  گرفــت و در نهایــت تصمیــم گرفتــه شــد ت

مشــاغل خانگــی بازنگــری شــود.« 
رئیــس دبیرخانــۀ ســتاد ســاماندهی و حمایــت از مشــاغل خانگــی 

افــزود: »در فراینــد قبلــی، پــس از ثبت نــام متقاضیــان در ســامانۀ 
ــی  ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــد ادارۀ کل تع ــی و تأیی ــاغل خانگ مش
اســتان مربوطــه، نســبت بــه صــدور مجــوز اقــدام می شــد و 
ــر  ــرح موردنظ ــرای ط ــرای اج ــهیالت ب ــود تس ــار ب ــس از آن انتظ پ
ــازار  ــه ب ــراد ب ــوارد، در ورود اف ــا در بســیاری از م پرداخــت شــود ام
ــد و  ــن در فراین ــد؛ بنابرای ــل نش ــی حاص ــق توفیق ــن طری کار از ای
شــرایط صــدور مجــوز ایــن نــوع مشــاغل بازنگــری شــد.« امامدادی 
ــای  ــراد متقاض ــر اف ــز ب ــًا متمرک ــد صرف ــد جدی ــت: »در فراین گف
ــان  ــه متولی ــود بلک ــم ب ــی نخواهی ــاغل خانگ ــوز مش ــت مج دریاف
ــره  ــاد و غی ــای مردم نه ــا، نهاده ــد تعاونی ه ــتغال زایی مانن ــر اش ام
نیــز شناســایی می شــوند. « امامــدادی بــا اشــاره بــه ارائــۀ آمــار از 
وضعیــت متقاضیــان مشــاغل خانگــی گفــت: »از ابتــدای ســال۹۰ 
ــر در ســامانه  ــون و ۳۰۰هــزار نف ــان ســال۹۵ بیــش از ۲میلی ــا پای ت

مشــاغل خانگی ثبت نــام کردنــد.

8.4  ۵۰ درصد؛افزایششاخص3.7
بهایمصرفکننده

درصد؛رشدوارداتخودرو میلیونبشکه؛متوسط
تولیدروزانۀنفتایران

شــاخص بهــای مصــرف کننــده در شــهریورماه 1396 نســبت 
افزایــش  8.4درصــد  معــادل  قبــل  ســال  مشــابه  مــاه  بــه 

داشــته اســت.

ایــران در پنج ماهــۀ اول  بــه  انــواع خــودرو ســواری  واردات 
ســال جــاری نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل بــه لحــاظ 

ارزشــی 49.5 درصــد افزایــش داشــته اســت.
تولیــد نفــت در 8مــاه گذشــته بــه طــور روزانــه 3.78 میلیــون 

بشــکه در روز بــوده اســت.
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،،
بر اساس آمار اتحادیۀ تولیدکنندگان 
و فروشــندگان پالســتیک و نایلــون 
فقــط در مــاه محــرم یــک میلیــارد و 
دویســت میلیــون انــواع ظــرف یک بار 
بــرای توزیــع غــذا و نــذری  مصــرف 

اســتفاده می شــود

ــه اینکــه اصــالح ســاختار اقتصــادی کشــور، یکــی  نظــر ب
از اهــداف مهــم نظــام جمهــوری اســالمی ایــران به شــمار 
مــی رود. در همیــن راســتا اصــالح ســاختار درآمــدی دولت 
و کاهــش اتــکا بــه درآمدهــای نفتــی از اهمیــت خاصــی 
بــه درآمدهــای  برخــوردار می باشــد؛ زیــرا وابســتگی 
ــت در  ــت نف ــدید قیم ــانات ش ــه نوس ــه ب ــا توج ــی ب نفت
بــازار جهانــی، پیامدهــای نامطلوبــی را بــر اقتصــاد کشــور 

تحمیــل می نمایــد. 
نفــت،  بی رویــۀ  فــروش  و  اســتفاده  آنکــه  ضمــن 
نســل های آینــده را نیــز از ایــن منبــع خــدادادی محــروم 
می کنــد. لــذا یکــی از راهکارهــای برنامه ریــزی شــده 
بــرای اصــالح ســاختار درآمــدی و کاهــش اتــکا بــه 
درآمدهــای نفتــی، اجــرای قانــون مالیــات بــر ارزش 
افــزوده در چارچــوب اصــالح نظــام مالیاتــی اســت. 
مالیــات در هــر کشــوری بــه تناســب پیشــرفت و توســعه 

اقتصــادی آن از جایــگاه ویــژه ای برخــوردار اســت. 
ــا حــد  ــر همیــن اســاس میــزان درآمدهــای دولت هــا ت ب
زیــادی ارتبــاط مســتقیم بــه کارایــی نظــام مالیاتــی آن هــا 
ــن  ــی تأمی ــع اصل ــن منب ــن مهمتری ــتگی دارد. بنابرای بس
درآمدهــای دولــت، مالیــات می باشــد و در کشــورهای 
جهــان اول بیشــترین درآمــد دولت هــا از طریــق مالیــات 
ــادل  ــرای ایجــاد تع ــن می گــردد. امــروزه دولت هــا ب تأمی
دارنــد کــه  ابزارهــای مختلفــی در دســت  اقتصــادی 
به واســطۀ آن هــا بــر بازارهــای اقتصــادی و قیمت هــا 
نظــارت می نماینــد. امــا آنچــه کــه در ایجــاد ایــن تعــادل 
اقتصــادی و تأمیــن عدالت اجتماعــی نقــش ویــژه ای 

ــر  ــات ب ــن مالی ــن بی ــه در ای ــد. ک ــات می باش دارد مالی
ارزش افــزوده نقــش پررنگ تــری ایفــا می نمایــد و از 
ــد  ــر مصــرف و فــروش تمرکــز دارد می توان ــه ب ــی ک آنجای
ــرا هرکــس  ــر باشــد؛ زی ــت اقتصــادی مؤث در تحقــق عدال
کــه بیشــتر مصــرف کنــد بایــد مالیــات بیشــتری پرداخــت 
نمایــد. مالیــات بــر ارزش افــزوده عــالوه بــر ایجــاد درآمــد 
ــاز  ــزار ب ــک اب ــات، ی ــۀ خدم ــروش کاال و ارائ ــق ف از طری
ــن  ــر از بی ــالوه ب ــد ع ــه می توان ــت ک ــد اس ــع درآم توزی
بــردن نابرابری هــای درآمــدی در اقتصــاد، موجــب تحقــق 

ــت اقتصــادی شــود. عدال
ــدی،  ــداف درآم ــًا از اه ــزوده عموم ــر ارزش اف ــات ب مالی
توزیعــی، تثبیتــی و تخصیصــی برخــوردار اســت کــه در این 
بیــن اهــداف توزیعــی، از آن جهــت کــه مالیــات از صاحبان 
درآمــد گرفتــه شــده و در جهــت رفــع فقــر، کاهــش فاصلــه 
طبقاتــی، کاهــش تراکــم ثــروت، تأمیــن نیازهــای اساســی 
بــرای همــه و شفاف ســازی معامــالت اقتصــادی در زمینــۀ 
بســط و گســترش عدالــت از اهمیــت به ســزایی برخــوردار 

می باشــد.
افزایــش درآمدهــای مالیاتــی دولــت از  راه وصــول مالیات 
بــر ارزش افــزوده، ســبب تقویــت بنیــۀ مالــی دولــت بــرای 
ــن  ــه در ای ــه می شــود ک ــه جامع ــات بیشــتر ب ــۀ خدم ارائ
ــتر  ــات بیش ــن خدم ــد از ای ــات کم درآم ــرۀ طبق ــن به بی
ــان اقشــار  ــع مجــدد درآمدهــا در می شــده و امــکان توزی
مختلــف جامعــه نیــز به صــورت مطلوبــی فراهــم می شــود 
و ایــن خــود یکــی از راه هــای رســیدن بــه عدالــت 

اقتصــادی می باشــد.

هــر برگــه اوراق تســهیالت مســکن صــادره 
در خردادمــاه ســال جــاری بــا نماد »تســه 
۹۶۰۳« بــه قیمــت ۷۳هــزار تومــان خریــد 
و فــروش شــد کــه پائین تریــن نــرخ 
۴ مــاه اخیــر اســت. قیمــت فــروش 
هــر برگــه گواهــی حــق تقــدم تســهیالت 
مســکن بــا ۲هــزار تومــان کاهــش در بــازار 
ســرمایه امــروز بــه ۷۳هــزار تومــان رســید 
ــهریور  ــی ش ــۀ پایان ــه هفت ــبت ب ــه نس ک
مــاه، ۶ تــا ۷هــزار تومــان کاهــش را نشــان 

می دهــد. 
بــر ایــن اســاس صبــح روز شــنبه هــر برگه 
اوراق تســهیالت مســکن صــادره در خــرداد 
ــۀ  ــه هفت ــاد تســه ۹۶۰۳( ک امســال)با نم
گذشــته بــه قیمــت ۷۶هــزار و ۳۰۰ تومــان 
خریدوفــروش شــد، امــروز بــه نــرخ 
ــن  ــه ای ــد ک ــه ش ــان معامل ــزار توم ۷۳ه
نــرخ پائین تریــن رقــم اوراق تســهیالت 
ــا  ــان ب ــر و هم زم ــۀ اخی ــکن در ۴ماه مس
ــالت مســکن محســوب  ــری معام اوج گی

می شــود. 
همچنیــن تســه ۹۶۰۱)اوراق تســهیالت 
ســال  فروردیــن  در  صــادره  مســکن 
جــاری( نیــز کــه هفتــۀ گذشــته بــا 
همیــن قیمــت ۷۶هــزار و ۳۰۰ تومــان 
بــه خریــداران عرضــه شــد، صبــح امــروز 

بــا قیمــت ۷۴هــزار تومــان معاملــه شــد. 
تنهــا  گفتنــی اســت در حــال حاضــر 
ــزار و  ــم ۷۶ه ــا رق ــه ب ــهیالتی ک اوراق تس
می شــود،  خرید و فــروش  تومــان   ۳۰۰
امســال شــهریور  در  منتشــره   اوراق 

)تسه ۹۶۰۶( است.
 بــر اســاس اعــالم مســئوالن بانــک عامــل 
ــورس، هیــچ یــک  بخــش مســکن و فراب
ــای  ــادره در تاریخ ه ــهیالت ص از اوراق تس
مختلــف بــا یکدیگــر تفاوتــی ندارنــد؛ تنهــا 
موضوعــی کــه متقاضی دریافت تســهیالت 
مســکن بایــد مدنظــر داشــته باشــد، عــدم 
ــای  ــان انته ــا زم ــخ اوراق ت ــای تاری انقض
ــده و  ــه تشــکیل پرون ــوط ب ــات مرب اقدام
دریافــت تســهیالت مســکن اســت کــه دو 

ــود.  ســال از زمــان صــدور خواهــد ب
همچنیــن خریــدار اوراق تســهیالت تــا 
۴ مــاه از زمــان خریــد برگه هــا، اجــازۀ 
ــک  ــز ی ــن نی ــش از ای ــدارد. پی ــروش ن ف
کارشــناس خرید و فــروش اوراق تســهیالت 
ــا خبرگــزاری مهــر  مســکن در گفت وگــو ب
از احتمــال کاهــش نــرخ ایــن اوراق در 
ماه هــای محــرم و صفر)مهــر و آبــان( 
ــردم  ــودداری م ــی و خ ــل فرهنگ ــه دالی ب
ــای  ــالت ســنگین در ماه ه ــام معام از انج

ــود. ــر داده ب ــزاداری خب ع

تحققعدالتاجتماعی
بااجرایمالیاتبرارزشافزوده

قیمتاوراقتسهیالتمسکن
بهپائینترینرقمدر۴ماههاخیررسید

اعالمشرایطجدیدصدورمجوزمشاغلخانگیاسامیخودروهایپرمصرفاعالمشد

 اتحادیه طال 
جواهر و سکه 

تهران  $ ۱,۲۷۷.۱

اونسجهانیطال

۳,۷۲۰,۰۰۰ ریال 
ربعسکهبهارآزادی

۱۲,۲۲۰,۰۰۰ ریال 

تمامسکهطرحقدیم

۱۲,۶۲۷,۰۰۰ ریال 

تمامسکهطرحجدید

۵,۲۸۶,۰۰۰ ریال 

مثقالطال

۱,۲۲۰,۳۶۰ ریال 

گرمطال

۲,۴۹۰,۰۰۰ ریال 

سکهیکگرمی

۶,۴۹۰,۰۰۰ ریال 

نیمسکهبهارآزادی

آگهی مزایده

اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان

نوبت اول

اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان در اجرای مادۀ 88 و به استناد مادۀ ۴۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات 
مالی دولت در نظر دارد تعدادی از اماکن ورزشی و تجاری خود واقع در سطح استان را از طریق مزایده به مستأجر 
واجد شرایط برای مدت یک سال واگذار نماید. لذا متقاضیان می توانند جهت اطالع بیشتر از شرایط به سایت 
)www.isfahan.msy.gov.ir( و برای دریافت اسناد شرکت در مزایده تا تاریخ ۹۶/۰۷/۲۶ به امور قراردادهای 
ادارۀ کل ورزش و جوانان استان مراجعه نمایند و ضمن مطالعۀ دقیق و تکمیل شرایط درخواست خود را به 
همراه مدارک اعالم شده تا ساعت ۱۲/۰۰ ظهر روز شنبه ۹۶/۰8/۰۶ به دبیرخانه اداره کل ورزش و جوانان استان 
اصفهان واقع در خیابان آبشار سوم- بعد از پل غدیر داده و رسید دریافت دارند. ضمنًا زمان بازگشایی پاکت های 
متقاضیان مورخ ۹۶/۰8/۰8 راس ساعت ۹:۰۰ صبح در محل اداره کل می باشد. متقاضیان می توانند قبل از تکمیل 

اسناد مزایده از مکان مورد اجاره بازدید به عمل آورند./
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هشت بهشت
پلمپ ۲۳مغازۀ فروش لوازم التحریر 

متخلف در اصفهان 
رئیــس پلیــس امنیت عمومــی اســتان اصفهــان گفت: 
نوشــت افزار  و  لوازم التحریــر  فــروش  واحــد   ۲۳«

متخلــف در اصفهــان پلمــب شــد.«
ــد  ــرح بازدی ــرای ط ــی از اج ــر عاصم ــرهنگ اکب س
و  لوازم التحریــر  صنفــی  واحدهــای  کنتــرل  و 
نوشــت افزار در شــهر اصفهــان خبــر داد و اظهــار 
داشــت: »در راســتای ارتقــای امنیت اجتماعــی، طرح 
بازدیــد و کنتــرل ۵۱۵ واحــد صنفــی  لوازم التحریــر در 
شــهر اصفهــان اجــرا شــد کــه در جریــان ایــن بازدیدها 
نوشــت    افزار  و  لوازم التحریــر  فــروش  ۲۳واحــد 

ــپ شــد.« ــف پلم متخل

نیروی انتظامی در برقراری امنیت 
تنها نهاد وظیفه مند است

اســتاندار اصفهــان بــا تأکیــد بــر اینکــه نیــروی 
انتظامــی اصفهــان در حــوزۀ تأمیــن امنیــت تنهــا نهاد 
وظیفه منــد اســت، گفــت: »بــا میــزان فعالیت هــای 
 انجام شــده ایــن نیــرو نمــرۀ قبولــی را گرفتــه

است.«
ــترک  ــگاه مش ــم صبح ــور ، در مراس ــول زرگرپ  رس
ــروی  ــۀ نی ــک هفت ــن تبری ــی، ضم ــای نظام نیروه
انتظامــی افــزود: »اجــرای عملیــات ذوالفقــار ۱ 
ــتان  ــی اس ــروی انتظام ــوب نی ــتاوردهای خ از دس
ــت و  ــوده اس ــته ب ــاه گذش ــک م ــی ی ــان ط اصفه
برخــورد بــا ســوداگران مــرگ و اراذل و اوبــاش 
بیانگــر صالبــت نیــروی انتظامــی در اســتان اصفهــان 

ــت.« اس
ــی اســتان  ــروی انتظام ــه نی ــر اینک ــد ب ــا تأکی وی ب
نهــاد  تنهــا  امنیــت  تامیــن  اصفهــان در حــوزۀ 
وظیفه منــد اســت، گفــت: »نیروهــای انتظامــی 
ــا قاطعیــت برخــورد  ــا اشــرار ب ــوف و ب ــا مــردم، رئ ب
ــی مصــداق  ــروی انتظام ــای نی ــد، فعالیت ه می کنن

ــت.« ــی اس ــای انقالب ــت نیروه فعالی

تاکسی های اینترنتی 
اجازۀ ورود به فرودگاه را ندارند

مدیــر شــرکت تاکســیرانی فــرودگاه اصفهــان گفــت: 
»تاکســی های اینترنتــی ماننــد اســنپ و تپســی حــق 
حضــور در مکان هایــی کــه تاکســی ها در آن متمرکــز 

هســتند را ندارنــد.«
تاکســی های  »حضــور  افــزود:  حســینی  علــی 
در محــدودۀ  تپســی  و  اســنپ  ماننــد  اینترنتــی 
ــام  ــه تم ــوع ب ــن موض ــت و ای ــوع اس ــرودگاه ممن ف
شــده ابــالغ  اینترنتــی  تاکســی های   راننــدگان 

 است.«
وی گفــت: »نــرخ کرایــه بــرای مســیرهای برگشــتی 
بــه ســمت فــرودگاه اصفهــان حتــی کمتــر از قیمــت 
تاکســی های اینترنتــی اســت و مســافران از هــر 
ــا  ــان ب ــزار توم ــا ۱۵ه ــا ۱0 ت ــد ب نقطــۀ شــهر می توانن
ــرودگاه  ــه ف ــود را ب ــرودگاه خ ــژۀ ف ــی های وی تاکس

ــان برســانند.« اصفه
ــرودگاه  ــیرانی ف ــاوگان تاکس ــه ن ــان اینک ــا بی وی ب
اصفهــان از خــودروی VIP آریــو برخــوردار اســت، 
گفــت: »دیگــر تاکســی های پرایــد، پــژو و ســمند در 
ــد.« ــت نمی کنن ــرودگاه فعالی ــیرانی ف ــاوگان تاکس ن

سپاه اصفهان مساجد نبل و الزهرا 
در سوریه را بازسازی می کند

ســپاه  وآبادانــی  پیشــرفت  قــرارگاه  دبیــر 
گفت:»ســپاه  اصفهــان  صاحب الزمان)عــج( 
صاحب الزمــان اســتان اصفهــان، بــرای بازســازی 
مســاجد شیعه نشــین نبــل و الزهــرا)س( در ســوریه 

دارد.« ویــژه  مأموریــت 

ــرفت  ــرارگاه پیش ــر ق ــوری دبی ــین ان ــید حس س
ــن  ــج(، در آئی ــپاه صاحب الزمان)ع ــی س و آبادان
تجلیــل از خیــران کمــک بــه مــردم ســوریه افــزود: 
بیــدگل  و  آران  خیــران  اهدایــی  »فرش هــای 
ــده  مســاجد شــهرهای شیعه نشــین ســوریه را زن

کــرد. 
ــان در  ــران بســیاری در سراســر اســتان اصفه خی
ایــن کار خیــر شــرکت داشــتند امــا خیــران آران و 

ــان زد شــدند.« بیــدگل در ایــن میــان زب
ــژۀ ســپاه اســتان  ــه مأموریــت وی ــا اشــاره ب وی ب
بــرای بازســازی مســاجد شیعه نشــین نبــل و 
الزهــرا)س( اظهــار کــرد: »ایــن دو شــهر از ابتــدای 
ــار مــورد تهاجــم داعــش  بحــران تاکنــون ده هــا ب
قــرار گرفتــه امــا بــا مقاومــت رزمنــدگان، مــردم و 

ــان دشــمن شکســت خــورده اســت.« جوان
ــائل  ــه مس ــه ب ــت توج ــر اهمی ــد ب ــا تأکی وی ب
ســوریه تصریــح کــرد: مرزهــای انقــالب اســالمی 
ــرده  ــا عمــق خــاک ســوریه پیشــروی ک ــروز ت ام
ــا بی توجهــی و از دســت رفتــن ایــن  اســت کــه ب
کشــور هــدف بعــدی جمهــوری اســالمی خواهــد 

ــود.« ب
وی ادامــه داد: »ســال گذشــته خیــران آران و 
بیــدگل بیــش از پنجهــزار مترمربــع فــرش بــرای 
ــوریه  ــین س ــاجد شیعه نش ــردن مس ــروش ک مف

ــد.«  ــدا کردن اه

ــان  ــدگان اســتان اصفه ــع نماین ــس مجم رئی
را  زاینــده رود  خشــکی  دلیــل  ۸0درصــد 
مربــوط بــه ســوء مدیریــت دانســت و گفــت: 
»جلوگیــری ازبرداشــت های بی رویــه، حمایــت 
اصفهــان،  کشــاورزان  از  فکــری  و  مالــی 
مدیریــت مصــرف آب و ... می توانــد آب را بــه 

زاینــده رود برگردانــد.«
ســید ناصــر موســوی الرگانــی، در جلســۀ 
ــن مســئله  ــه ای ــی ب ــاق بازرگان ــۀ آب ات کمیت
اشــاره داشــت: »نماینــدگان نیــز به جــد پیگیر 
حــل معضــل آب اصفهــان هســتند و در ایــن 
ــور و  ــا رئیس جمه ــز جلســاتی ب خصــوص نی

ــزار شــده اســت.«   ــاون اول وی برگ مع
ــد از  ــا ۲0درص ــه  تنه ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
دالیــل خشــکی زاینــده رود مربــوط بــه کاهش 
نــزوالت و مســایل دیگــر اســت افــزود: »الزم 
اســت از طــرف دســتگاه های مختلــف اســتان 
ــم  ــان دهندۀ مه ــه نش ــی ک ــات محکم گزارش
ــی و  ــاالب گاوخون ــکی ت ــئلۀ خش ــودن مس ب
اثــرات مخــرب آن چــه بــرای اصفهــان و چــه 

بــرای اســتان های دیگــر اســت، ارائــه شــود تــا 
اهمیــت امــر بــر همــگان آشــکار گــردد.«

ــه آنطــور  ــاد از اینک ــا انتق ــی ب موســوی الرگان
اصفهــان  از حقابــۀ  اســت  کــه شایســته 
ــرد: »وجــود  ــح ک ــاع نشــده اســت، تصری دف
مطالبه گــری قدرتمنــد بیــن مســئوالن ذیربــط 
می توانــد در احقــاق حــق اصفهــان موثــر واقــع 

شــود.«
برداشــت های  از  »جلوگیــری  افــزود:  وی 
از  فکــری  و  مالــی  حمایــت  بی رویــه، 
کشــاورزان اصفهــان، مدیریــت مصــرف آب و... 

برگردانــد. زاینــده رود  بــه  را  می توانــد آب 
ــان  ــدگان اســتان اصفه ــع نماین ــس مجم رئی
تأکیــد کــرد: »اصفهــان بــرای زنــده مانــدن نیاز 
ــای  ــای گران به ــظ میراث ه ــه آب دارد و حف ب
ایــن شــهر از جملــه پل هــای تاریخــی آن 
تنهــا بــا جاری شــدن آب در زاینــده رود میســر 

ــد شــد.« خواه
 حل مشکل زاینده رود در 

گروتصمیمات مسئوالن ارشد

ــان  ــی اصفه ــاق بازرگان ــۀ آب ات مســئول کمیت
از دالیــل حل نشــدن مشــکل  نیــز یکــی 
زاینــده رود را رعایــت نشــدن حقــوق آب در 
حوضــه و عــدم برخــورداری مصوبــات شــورای 
ــرد و  ــر ک ــی ذک ــت اجرای ــی آب از ضمان عال
ــرای  ــه ب ــی ک ــت تصمیمات ــت: »الزم اس گف
حــل مشــکل زاینــده رود اتخــاذ می شــود 
ــا ضمانــت  ــری صــادر شــود ت از ســطوح باالت

ــد.«   ــته باش ــرا داش اج
ــارات  ــا اعتب ــه ب ــان اینک ــا بی ــفی ب ــی یوس عل
ــه  ــاماندهی رودخان ــه س ــوان ب ــتانی نمی ت اس
پرداخــت، گفت: »بــرای حل مشــکل زاینده رود 
ــازمان های  ــت س ــی الزم اس ــاالب گاوخون و ت
دولتــی، NGOهــا، مجمــع نماینــدگان اســتان 
و... خواســتار تشــکیل آن ســتاد مشــابه آنچــه 
ــد،  ــاد ش ــه ایج ــه ارومی ــات دریاچ ــرای نج ب

شــوند.«
یوســفی در ادامــه تأکیــد کــرد:  »بــا ورود 
ــور  ــتان و کش ــطح اس ــدی در س ــر کلی عناص
و پیگیــری مجدانــه از نماینــدگان، بحــران 

زاینــده رود حــل خواهــد شــد.  «
 مطالبۀ همۀ دستگاه ها برای آب 

زاینده رود نیاز است
 فرهــاد امینــی، هماهنگ کننــدۀ دبیرخانــۀ 
ــت زیســت بومــی تاالب هــای اســتان  مدیری

نیــز در ادامــۀ جلســه ایجــاد مدیریــت یکپارچه 
در دســتگاه هــای مختلــف اســتان را در حــل 
بحــران زاینــده رود مؤثــر خوانــد و کنتــرل 
برداشــت هــای غیرمجــاز از باالدســت را مهــم 
تریــن امــری دانســت کــه در خــور توجــه 

اســت.

 بودجۀ ناکافی برای زاینده رود
آب  اعضــاء کمیتــۀ  از  ابراهیمــی،  بابــک 
بازرگانــی  اتــاق  کشــاورزی  کمیســیون 
اصفهــان نیــز گفــت: »از ســال ۱۳۶۱ تاکنــون 
و  چهارمحــال  و  اصفهــان  اســتان های  در 
ــا  ــاورزی روی داده ام ــعۀ کش ــاری توس بختی
در اســتان اصفهــان بــا ۹۳درصــد از مســاحت 

ایــن حوضــه، ۲۳هــزار هکتــار توســعه اراضــی 
ــار محــال و  کشــاورزی در باالدســت و در چه
ــاحت  ــد از مس ــا دارا بودن۷درص ــاری ب بختی
حوضــه، ۲۷هــزار هکتــار توســعه ایجــاد شــده 

ــت.« اس
وی بــا بیــان اینکــه طــرح انتقــال آب در 
باالدســت مصــرف شــده و عمــالً پایین دســت 
ســهمی از ایــن انتقــال نداشــته اســت، افــزود: 
»تنهــا پــروژه ای کــه می توانــد کمبــود آب 
را تأمیــن کنــد طــرح کوهرنــگ۳ اســت و 
مســئوالن بایــد بــرای عملــی شــدن ایــن مهم 
ــۀ  ــی همچنیــن بودج ــالش کنند.«ابراهیم ت
ســاماندهی  بــرای  داده شــده  تخصیــص 

ــت. ــی دانس ــز ناکاف ــه را نی رودخان
 حیات اصفهان در گرو احیاء 

زاینده رود است
ــرای  ــان دکت ــا عزتی ــۀ جلســه  ویکتوری در ادام
آب  کمیتــۀ  عضــو  و  جغرافیای طبیعــی 
ــه  ــی ب ــگاه قومیت ــه ن ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــز ب نی
مســئلۀ آب تنــش ایجــاد خواهــد کــرد، گفــت: 
»در صــورت تشــکیل »ســتاد ملــی نجــات 
زاینــده رود از ســراب تــا پایــاب« و تعامــل 
ــزی  ــال و مرک ــزد، چهارمح ــتان های ی ــا اس ب
ــی ــرای حــل مشــکل حصــول نتیجــه قطع  ب

 است.«

رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان عنوان کرد:

سوء مدیریت 
عامل ۸۰درصد خشکی زاینده  رود

جلســۀ شــورای علمــی تخصصــی مدیریــت درمــان تأمیــن 
اجتماعــی اســتان اصفهــان بــا حضــور مدیــر درمــان و ٦٠ نفر 
ــی  ــز درمان ــی مراک ــای تخصص ــب گروه ه ــای منتخ از اعض
تأمیــن اجتماعــی در محــل مرکــز آمــوزش و پژوهــش 

فردوســی برگــزار شــد.
درمــان  مدیریــت  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
تأمین اجتماعــی اســتان اصفهــان؛ علــی اعتصام پــور در 
ــت  ــتقیم مدیری ــان مس ــت: »درم ــار داش ــه اظه ــن جلس ای
ــگاه و  ــتان و ٢٥ درمان ــه بیمارس ــان دارای س ــان اصفه درم
ــی کلینیــک می باشــد کــه در درمــان مســتقیم در ســال  پل
٩٤ حــدود ١٢٠٠میلیــارد ریــال هزینــه شــده کــه ایــن میــزان 
در ســال ٩٥ بــه ١٤٠٠میلیــارد رســیده اســت. در درمــان 
غیرمســتقیم بــا ٤٦٠٠مرکــز درمانــی پزشــکی قــرارداد داریــم 

ــال ٩٥  ــال، در س ــارد ری ــدود ٨٣٠میلی ــال ٩٤ ح ــه در س ک
حــدود ٩٥٠میلیــارد ریــال هزینــه کرده ایــم.

 مدیــر درمــان تأمین اجتماعــی اســتان اصفهــان گفــت: 
مدیریــت درمــان بــا تجمیــع ٥٢هــزار پرونــدۀ دیابتــی همراه 
بــا ٢٠٠ســاعت آمــوزش مــدون ، راه انــدازی سیســتم پکــس 
شــروع بــه کار حــذف دفاتــر درمانــی و تبدیــل آن بــه نســخۀ 
ــی  ــاز و ... گام ــع ساخت و س ــزار مترمرب ــک، ٤٤ه الکترونی
ــته  ــتان برداش ــدگان اس ــه بیمه ش ــانی ب ــد در خدمت رس بلن

اســت.
اعتصام پــور گفــت: »الزم اســت در ایــن گروه هــا بنشــینیم و 
اطالعاتمــان را بــا یکدیگــر بــه تبادل نظــر بگذاریــم و پیرامــون 
ــا  ــه ب ــرا ک ــم چ ــو کنی ــان گفت وگ ــکالت درم ــائل و مش مس

ــه توســعه دســت یافــت. ــوان ب تعامــل و گفت وگــو می ت

M.Rahmati@eskimia.ir
محمدرضا رحمتیشهرضا

جملــه  »از  شــهرضا گفــت:  شــهرداری  عمرانــی  معــاون 
سیاســت های شــهرداری در حــوزۀ عمرانــی، اصــالح و بهســازی 
معابــر فرســودۀ شــهری اســت کــه از ســال ها قبــل کمتــر مــورد 
توجــه قــرار گرفتــه اســت. مهــدی طبیبیــان، افــزود: »از جملــه 
ــدای ســال  ــی شــهرداری شــهرضا از ابت ــات واحــد عمران اقدام
ــول ۵۴00  ــه ط ــداران ب ــان پاس ــفالت خیاب ــون آس ــاری تاکن ج
متــر رفــت و برگشــت و مســاحت ۶۵هــزار مترمربــع بــوده کــه 
بــا اختصــاص اعتبــاری بالــغ بــر ۱۲میلیــارد ریــال انجــام شــده 

اســت.«
ــان  ــدول خیاب ــوی و ج ــالح ج ــروژۀ اص ــرای پ ــت: »اج وی گف
قائمیــه بــه طــول ۷00متــر شــامل هزینــۀ تخریــب، جمــع آوری 

ــد  ــن واح ــای ای ــر پروژه ه ــه دیگ ــی از جمل ــای قدیم جدول ه
بــوده کــه بــا اختصــاص اعتبــاری بالــغ بــر ۲۵0میلیــون ریــال 
انجــام شــده اســت. معــاون عمــران شــهرداری شــهرضا از آغــاز 
عملیــات اجرایــی پیــاده رو و معابــر بلــوار شــهید قانــع و ورودی 
منطقــۀ سروســتان شــهرضا خبــر داد و افــزود: »عملیــات 
اجرایــی ایــن پــروژه در حــال حاضــر در مرحلــۀ خاک بــرداری و 

ــت. ــن ریزی اس ــم و ش ــزی، تراک خاکری
طبیبیــان بــا اشــاره بــه اجــرای عملیــات جدول گــذاری و 
ــوار کشــاورز شــهرضا بیــان کــرد: »ایــن پــروژه  کانال گــذاری بل
بــه طــول ۷۳0متــر در محــدودۀ قانونــی شــهر بــا اعتبــاری بالــغ 
بــر ۲۲0میلیــون ریــال اجــرا شــده اســت.« وی گفــت: »از جملــه 
سیاســت های شــهرداری در حــوزۀ عمرانــی، اصــالح و بهســازی 

معابــر فرســودۀ شــهری اســت.«
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ــۀ  ــب رتب ــد از کس ــن بع ــری ذوب آه ــهید مطه ــتان ش بیمارس
برتریــن بیمارســتان خصوصــی اســتان و در حالــی کــه خــود را 
آمــادۀ دریافــت رتبــۀ عالــی در ســطح کشــور می نمایــد، مــورد 
ــت.  ــرار گرف ــان ق ــورد آلم ــوف ن ــرکت ت ــی ش ــزی و ارزیاب ممی
ــات  ــۀ امکان ــد و بررســی کلی ــد از دو روز بازدی ــاب بع ــم ارزی تی
ــزو۹00۱:۲00۸  ــف بیمارســتان گواهينامــۀ ای و بخش هــای مختل

ــد.  بیمارســتان را تمدیــد نمودن
 بهنــام  محمــدی ســرممیز تیــم ارزیابــی ایــن بیمارســتان گفت: 
»از تمامــی نقــاط قــوت و ضعــف بیمارســتان بازدیــد بــه عمــل 
آمــد. بــا مســئوالن و حتــی بیمــاران و همراهــان آن هــا صحبــت 
شــد. اهــداف اســتراتژیک و الزامــات قانونی مــورد ارزیابــی قرار 

گرفــت و مطمئنــًا در گزارش هــا بــه واقعیت هــا توجــه گردیــده 
و شــاخص ها نشــان دهنــدۀ نقــاط قــوت بســیار مطلــوب 

می باشــند.«
ــکارات  ــه و ابت ــر از تالش هــای صــورت گرفت ــا تقدی محمــدی ب
بیمارســتان شــهید مطهــری در راســتای خدمت رســانی مطلــوب 
بــه مراجعیــن افــزود: »جهــت ارتقــاء ایــن فرآیندهــا بــه مقولــۀ 
آمــوزش و ســایر شــاخص های جــاری بیمارســتان توجــه 
ويــژه گــردد.« وی افــزود: »در شــاخص رضایتمنــدی بیمــاران و 
همراهــان بهداشــت محیــط، اتاق هــای عمــل بیمارســتان شــهید 
ــرده اســت. محمــدی ضمــن  ــری بســیار خــوب عمــل ک مطه
تأییــد تمدیــد گواهينامــۀ ایــزو ۹00۱:۲00۸در بیمارســتان شــهید 
مطهــری از تالش هــای ایــن بیمارســتان بــرای رعایــت الزامــات 

قانونــی مدیریــت اســتراتژیک قدردانــی کــرد.

ــه  ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــان ب ــتان اصفه ــی اس ــدۀ انتظام فرمان
ــی  ــه پلیس ــیدن ب ــی رس ــروی انتظام ــی نی ــم انداز فعل چش
ــرد  ــت: »راهب ــت، گف ــالمی اس ــت اس ــه و دول ــراز جامع در ت
ــر ظرفیت هــای مردمــی  ــه و تمرکــز ب مــا امنیــت مــردم پای
ــه  ــردم پای ــت م ــرو امنی ــدار در گ ــت پای ــه امنی اســت؛ چراک

ــت.«   اس
  ســردار مهــدی معصوم بیگــی، در مراســم صبحگاه مشــترک 
نیروهــای نظامــی اســتان اصفهــان کــه بــه مناســبت هفتــۀ 
ــای  ــۀ نیروه ــه  هم ــه اینک ــد ب ــزار ش ــی برگ ــروی انتظام نی
انتظامــی دفــاع از ارزش هــا را در ذهــن خــود نهادینــه ســاخته 
و همــۀ جامعــه را زیــر چتــر امنیــت قــرار داده انــد اشــاره کــرد.

وی امنیــت کنونــی در اســتان اصفهــان را در شــأن و جایــگاه 
ــات  ــزود: »فرمایش ــرد و اف ــف ک ــتان توصی ــن اس ــردم ای م

فرمانــدۀ معظــم کل قــوا نصب العیــن کارکنــان نیــروی 
ــش  ــی پی ــراغ هدایت ــات چ ــن فرمایش ــوده و ای ــی ب انتظام
روی ســربازان والیــت بــرای خدمت رســانی بــه مــردم 

ــت.« ــی اس انقالب
ــروی  ــر نی ــه عملکــرد اخی ــا اشــاره ب ســردار معصوم بیگــی ب
انتظامــی در حــوزۀ مبــارزه بــا ســوداگران مــرگ تصریــح کرد: 
»در بحــث مبــارزه بــا مــواد مخــدر حــدود ۱۳تــن مــواد مخدر 
ــروش  ــع و ف ــد توزی ــت و ۸۳ بان ــده اس ــف  ش ــال کش امس

مــواد مخــدر نیــز متالشــی  شــده اند.«
وی بــا اشــاره بــه اینکــه نیروهــای نظامــی و انتظامی بــا ایثار 
ــد، اظهــار  جــان خــود امنیــت را بــرای کشــور هدیــه می آورن
ــدار و هوشــیار و  ــادآور چشــمان بی ــا ی ــۀ ناج داشــت: »هفت

ــت.« ــتی ها و پلیدی هاس ــا زش ــه ب ــادآور مقابل ی

مدیر درمان تأمین اجتماعی استان اصفهان:

 تدوین 52هزار پرونده دیابت در اصفهان 
 گواهينامۀ استاندارد بین المللی 

شهید مطهری ذوب آهن تمدید شد 

 اصالح و بهسازی معابر فرسودۀ شهرضا
 در سال جاری

رسیدن به تراز جامعۀ اسالمی 
چشم انداز نیروی انتظامی است

احداث اولین مرکز تجارت الکترونیکی 
صنایع دستی خاورمیانه در اصفهان 
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اســتان  صنعتــی  شــهرک های  شــرکت  مدیرعامــل 
ــی  ــارت الکترونیک ــز تج ــن مرک ــداث اولی ــان از اح اصفه
صنایع دســتی کشــور و خاورمیانــه بــا کمــک ســازمان 
در  و گردشــگری  و صنایــع دســتی  فرهنگــی  میــراث 
ــت از توســعۀ  ــه منظــور حمای ــان ب ــاوری اصفه شــهرک فن
داد. اســتان خبــر  و صــادرات صنایع دســتی  فــروش 

  محمــد جــواد بگــی فــروش و صــادرات تولیــدات 
بخــش  ایــن  اصلــی  چالش هــای  از  را  صنایع دســتی 
الزم صــادرات  بســتر  »ایجــاد  افــزود:  و  عنــوان کــرد 
ــن  ــت تأمی ــای الزم جه ــتلزم حمایت ه ــتی مس صنایع دس
بســتر بیمــه ای مناســب و خدمــات لجســتیک بــرای 
ارســال مرســوله های حــاوی صنایع دســتی بــه داخــل 
و خــارج کشــور اســت.« وی افــزود: »همــکاری مناســب 

شــرکت پســت جمهــوری اســالمی و نظــام بیمــه ای کشــور 
بــرای توســعه و عملیاتی شــدن ایــن طــرح ضــروری 

اســت.  «
ــی ســفال  ــۀ صنعت ــه اینکــه احــداث ناحی ــا اشــاره ب وی ب
ــتان  ــتی اس ــۀ صنایع دس ــن ناحی ــوان اولی ــه عن ــهرضا ب ش
ــتی در  ــی صنایع دس ــۀ صنعت ــاد دو ناحی ــن ایج و همچنی
مجــاورت شــهرک رنگســازان و شــهرک صنعتــی۳ کاشــان 
از جملــه برنامه هــای ویــژۀ ایــن شــرکت بــرای حمایــت از 

ــرد. ــوان ک ــان عن ــتان اصفه ــتی اس صنایع دس
ــب و کار  ــات کس ــز خدم ــداث مرک ــه اح ــاره ب ــا اش  وی ب
فنــاوری در شــهرک فنــاوری بــا برخــورداری از ۱0هــزار متــر 
ــز نمایشــگاه،  ــک مرک ــد، ی ــی مفی ــات زیربنای ــع امکان مرب
ــش  ــا بی ــراه ب ــات هم ــالن جلس ــات و س ــالن اجتماع س
از ۴0 دفتــر مجــزا بــا همــۀ امکانــات، تصریــح کــرد: 
»پیشــنهاد مــا ایــن اســت کــه اولیــن مرکــز تجــارت 
الکترونیکــی صنایع دســتی کشــور و حتــی خاورمیانــه را در 
شــهرک فنــاوری و بــا بهره منــدی از امکانــات ایــن شــهرک 

ــم.«  ــداث کنی اح
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فرهنگــی،  میــراث  ســازمان  رئیــس 
»بــر  و گردشــگری گفــت:  صنایع دســتی 
اســاس ســند چشــم انداز ۲0ســالۀ نظــام، 
بایــد تــا ســال ۱۴0۴ به رقــم جــذب ۲0میلیون 
گردشــگر برســیم کــه البته عــدد بزرگی اســت 
و امیــدوارم همــۀ امکانــات بــرای دســتیابی به 

ــود.« ــیج ش ــدد بس ــن ع ای
ــه  ــفر ب ــیۀ س ــان در حاش ــر مونس   علی اصغ
اســتان اصفهــان افــزود: »موضوع گردشــگری 

حــالل بــا موضــوع غــذای حــالل تفــاوت دارد 
ــه از  ــأت  گرفت ــگری نش ــوع از گردش ــن ن و ای
روح پــاک انسان هاســت و خوشــبختانه همــۀ 
عناصــر گردشــگری کشــورمان حــالل اســت.«

ــه  ــرای دســتیابی ب ــا ب ــه برنامه ریزی ه  وی ب
ــاره  ــال ۱۴0۴ اش ــا س ــگر ت ــون گردش ۲0میلی
کــرد و گفــت: »بــا اعتبــارات دولتــی نمی تــوان 
ــه در  ــری ک ــت و مدی ــرفت داش ــار پیش انتظ
انتظــار اعتبــارات دولتــی اســت نبایــد انتظــار 
ــۀ  ــه بودج ــرا ک ــد چ ــته باش ــرفت داش پیش

ــو نیســت.« ــی جوابگ دولت

وی افــزود: »کل بودجــۀ دولــت ۳00هــزار 
میلیــارد تومــان اســت کــه ۱۵0هــزار میلیــارد 
و  یارانه هــا  پرداخــت  صــرف  آن  تومــان 
نیــز صندوق هــای بازنشســتگی می شــود 
و نیمــی دیگــر از آن باقــی می مانــد کــه 
بیــش از ۸۵درصــد صــرف حقــوق و دســتمزد 

می شــود. کارکنــان 
وی بــا اشــاره بــه ظرفیت هــای فرهنگــی 
تاریخــی  و کســب درآمــد از ایــن منابــع بــه 
اشــاره  بوم گــردی  اقامتگاه هــای  توســعۀ 
کــرد و افــزود: »بایــد میــدان رقابــت بــا 

کشــورهای مختلــف را مدنظــر قــرار دهیــم.«
وی گفــت: »اعتقــاد داریــم کــه صنعــت 
گردشــگری و نیــز صنایع دســتی بســیار مهــم 
ــور در  ــاد کش ــه اقتص ــد ب ــتند و می توانن هس
موضوعــات مختلفــی ماننــد ایجــاد اشــتغال 
کمــک کننــد، بــر اســاس طــرح ارائه شــده از 
ســوی ســازمان میــراث فرهنگــی بــه دولــت 
ــغل  ــزار ش ــاد ۷0ه ــرای ایج ــازمان ب ــن س ای
در حــوزۀ گردشــگری و ۷0هــزار شــغل در 
ــالش اســت  حــوزۀ صنایع دســتی در حــال ت
کــه اعتقــاد دارم ایــن موضــوع قابــل تحقــق 

ــت.« اس
معــاون رئیس جمهــوری بــه تالش هــا بــرای 
افزایــش گردشــگران خارجــی نیــز اشــاره کــرد 
و افــزود: »در حــال حاضر ۵میلیون گردشــگر 

ــه  ــوند ک ــران می ش ــاالنه وارد ای ــی س خارج
ــه  ــا توجــه ب ــی نیســت و ب ــل قبول ــدد قاب ع
ایــن کــه ســهم مــا در تولیــد ناخالــص ملــی 
۲.۹درصــد اســت بایــد تــالش کنیــم تــا ایــن 

رقــم بیــش از پیــش افزایــش یابــد.«

#خبر_گردی

اصفهان4
درحاشیه

برگزاری دورۀ فنی تخصصی 
پیگرانی هوشمند خطوط 

لوله ایران در اصفهان
ــه  ــوط لول ــمند خط ــی هوش ــی پیگران ــی تخصص دورۀ فن
ایــران بــا حضــور ۷0نفــر از شــرکت های مختلــف از جملــه 
نفــت و گاز پــارس، منطقــۀ ۲ عملیــات انتقــال گاز، شــرکت 
گاز اســتان و دانشــگاه صنعتــی اصفهــان، خطــوط لولــه و 
مخابــرات نفــت مناطــق اصفهــان و لرســتان بــه میزبانــی 

منطقــۀ اصفهــان برگــزار شــد.
ایــن دوره از ســوی نشــریۀ خطــوط لولــۀ نفــت و گاز 
ــی از  ــه یک ــی ROSEN ک ــرکت آلمان ــکاری ش ــا هم و ب
ــا  ــۀ دنی ــوط لول ــی خط ــک اطالعات ــرکت های دارای بان ش
می باشــد، برگــزار شــده و شــهرهای اصفهــان، شــیراز، 
ــان اولیــن هفتــۀ برگــزاری  اهــواز، عســلویه و تهــران میزب

بوده انــد.
ــی  ــا اطالع ــدس حمیدرض ــه، مهن ــن جلس ــیۀ ای در حاش
مســئول برگــزاری دوره و مدیرمســئول نشــریۀ خطــوط لولۀ 
نفــت و گاز گفــت: »از یکــم تــا ششــم مهرمــاه بــه عنــوان 
ــده  ــذاری ش ــران نامگ ــۀ ای ــوط لول ــی خط ــۀ پیگران هفت
ــه همیــن مناســبت در ۵ نقطــه از کشــورمان  اســت کــه ب
ــت بررســی مشــکالت و معضــالت  ــا محوری ــی ب دوره های
ــزار  ــوزش برگ ــۀ مشــاوره و آم ــه، ارائ ــی خطــوط لول پیگران

شــد.«
وی ادامــه داد: »در طــول یــک ســال گذشــته ۳0 دوره در 
ــت و گاز در  ــی نف ــه و پیگران ــوط لول ــش خط ــۀ پوش زمین

ــم.« ــزار کرده ای ــور برگ ــف کش ــاط مختل نق
ــرکت  ــئولین ش ــکر از مس ــن تش ــان ضم ــی در پای اطالع
ــان  ــۀ اصفه ــران، منطق ــرات نفــت ای ــه و مخاب خطــوط لول
و همچنیــن واحــد مهندســی خوردگــی ایــن منطقــه، ورود 
تکنولوژی هــای جدیــد در حــوزۀ خطــوط لولــۀ نفــت و 
گاز بــه کشــور و آمــوزش نیــروی انســانی متخصــص را از 

ــرد. ــوان ک ــای خــود عن آرزوه

افزایش صادرات 
مصنوعات سنگ و سیمان

ارزش صــادرات مصنوعــات ســنگ و ســیمان از اســتان 
اصفهــان بــه خــارج از کشــور ۷۳درصــد افزایــش یافــت.
 مدیــر کل گمــرک اســتان اصفهــان گفــت: »نیمــۀ 
نخســت امســال ۱۹0هــزار تــن مصنوعــات ســنگ، 
ــه ارزش  ــیمانی ب ــای س ــر و بلوک ه ــیمان، آج ــچ، س گ
۳۸میلیــون دالر بــه خــارج از کشــور صــادر شــده اســت.

اســدهللا احمــدی ونهــری وزن محصــوالت صادرشــده از 
ایــن اســتان را ۵۸درصد بیشــتر از مدت مشــابه پارســال 
ــورهای  ــتان کش ــراق و افغانس ــزود: »ع ــرد و اف ــان ک بی

هــدف صــادرات ایــن مصنوعــات هســتند.«

رشد جمعیت سالمندان در اصفهان  
ــه  ــا اشــاره ب ــان ب ــرکل بهزیســتی اســتان اصفه مدی
اینکــه هــرم ســنی جامعــه به ســمت پیــری در حــال 
ــرای جامعــه  حرکــت اســت و ایــن زنــگ خطــری ب
اســت گفــت: »اصفهــان جــزء شــش اســتان دارای 
ــور  ــد در کش ــرخ ۱0.۵درص ــا ن ــالمند ب ــترین س بیش

اســت.«
ســعید صادقــی بــا اشــاره بــه اینکــه جمعیــت 
ســالمند بــاالی ۶0ســال اســتان اصفهــان بــه ۵00هــزار 
نفــر رســید افــزود: »اگــر ایــن گــروه از جامعــه تکریــم 
نشــوند، آموزه هــای دینــی و پیونــد بین نســلی از هــم 
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــد.« وی ب ــد ش ــخته خواه گیس
اصفهــان بعــد از گیــالن، مازنــدران، مرکــزی، همــدان 
و آذربایجــان شــرقی بیشــترین میــزان جمعیــت 
ــان و  ــزود: »معیشــت، درم ســالمند کشــور را دارد اف
ــت.« ــالمندان اس ــای س ــه دغدغه ه ــکن از جمل مس

برداشت دو هزار تن گالبی از نطنز
مدیــر جهــاد کشــاورزی نطنــز گفــت: »برداشــت 
دوهــزار تــن گالبــی از باغــات شهرســتان نطنــز آغــاز 

ــد.« ش
  عبدالرضــا مهــدی بــادی  تصریــح کــرد: »بــا توجــه 
بــه ســرمازدگی درختــان در چنــد ســال اخیــر، 
محصــول قابل توجهــی از باغــات گالبــی برداشــت 
نشــده بــود که خوشــبختانه در ســال جــاری باغــداران 
محصــول قابل قبولــی را از درختــان برداشــت کردنــد.« 
وی افــزود: »پیش بینــی می شــود از ۱0۲ هکتــار 
باغــات گالبــی نطنــز، بیــش از دوهــزار تــن محصــول 
برداشــت شــود کــه حــدود ۳0درصــد از ایــن مقــدار 

درجــه یــک اســت.«

سپاه آمادۀ همکاری 
با نیروی انتظامی است

جانشــین فرماندهــۀ ســپاه صاحب الزمان)عــج( اصفهــان، 
خطــاب بــه رســانه های معانــد کــه همــواره در رفتــار 
ــن  ــتگی بی ــان دادن چنددس ــی نش ــود در پ ــۀ خ مغرضان
نیروهــای مســلح ایــران هســتند، گفــت: »ســپاه پاســداران 
انقــالب اســالمی در کمــک بــه نیــروی انتظامــی از هیــچ 

کمکــی فروگــذاری نمی کنــد. «

ســرتیپ دوم پاســدار مجتبــی فــدا، بــا بیــان اینکــه 
ــدر  ــی کشــور مقت ــت مثال زدن ــن امنی ــن اتحــاد در تأمی ای
ایــران اســالمی نقــش مؤثــر دارد، گفــت: »بســیج نیــز در 
ــه نیــروی انتظامــی نقــش  مبحــث پشــتیبانی و کمــک ب
بی نظیــری دارد.« وی خطــاب بــه رســانه های بیگانــه 
ــی  ــود در پ ــه خ ــار مغرضان ــواره در رفت ــه هم ــد ک و معان
نشــان دادن دروغیــن چنددســتگی بیــن نیروهــای مســلح 
جمهــوری اســالمی ایــران هســتند، تصریــح کــرد: »وحدت 
ــوا در  ــده معظــم کل ق ــر فرمان ــر نظ ــای مســلح زی نیروه

ــام اســت. ــزد خــاص و ع ــه زبان ــا و منطق ــی دنی تمام

رئیس سازمان میراث فرهنگی در اصفهان مطرح کرد:

ضرورت بسیج امکانات برای جذب 2۰ میلیون گردشگر

،،
جلوگیــری از برداشــت های بی رویــه، 
ــی و فکــری از کشــاورزان  حمایــت مال
آب  مصــرف  مدیریــت  اصفهــان، 
زاینــده رود  بــه  را  آب  می توانــد  و... 

برگردانــد.
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کوتاه اخبار 

ثبت نام بیش از 3 هزار و 450 نفر
 در سامانه طرح کارورزی

مدیــرکل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی چهارمحــال و 
ــش از  ــام بی ــری، از ثبت ن ــیدعباس جزای ــاری، س بختی
ــر داد  ــر در ســامانه طــرح کارورزی خب ــزار و 450 نف 3 ه
ــان  ــی فارغ التحصی ــطح مهارت ــای س ــرد: ارتق ــار ک و اظه
دانشــگاهی و آشــنایی بــا محیــط کار، از مهم تریــن 
اهــداف طــرح کارورزی اســت و همچنیــن حضــور کارورز 
در محیــط کار، ضمــن ایجــاد ارتبــاط بــا واحــد پذیرنــده، 

ــد. ــم می کن ــدی را فراه ــد تولی ــذب در واح ــکان ج ام
ــد  ــرح کارورزی می توان ــرای ط ــه اج ــان اینک ــا بی وی ب
بخشــی از مشــکل فارغ التحصیــان بیــکار را مرتفــع کنــد، 
ــی،  ــه کارآفرین ــت روحی ــا تقوی ــرح کارورزی ب ــزود: ط اف
ــد و از  ــا می کن ــازار کار مهی ــه ب ــرای ورود ب کارورزان را ب
آنجایــی کــه هزینه هــای کارورز و بیمــه مســئولیت، 
توســط وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی پرداخــت 
می شــود؛ لــذا یــک نیــروی کار رایــگان در اختیــار واحدهــا 

قــرار می گیــرد.

لزوم توجه به جایگاه
 شبکه دامپزشکی بافق 

فرمانــدار بافــق بــا ارســال نامه ای بــه مدیرکل دامپزشــکی 
اســتان، ضمــن تبریــک روز دامپزشــکی، بــر توجــه بیــش 

از پیــش بــه جایــگاه شــبکه دامپزشــکی تاکیــد کرد. 
ــات در  ــود امکان ــه کمب ــا اشــاره ب ــی ب ــد زاده رحمان محم
ســازمان دامپزشــکی گفــت: ســامت فرآورده هــای لبنــی 
و پروتئینــی در تامیــن امنیــت غذایــی، نقــش مهمــی را 
ــات و  ــر امکان ــد ب ــت بای ــن جه ــه همی ــد و ب ــا می کن ایف
تجهیــزات ایــن دســتگاه مهــم حاکمیتــی افــزوده شــود.

وی ابــراز امیــدواری کــرد بــر امکانــات و تجهیــزات و اقتدار 
ــکی  ــبکه دامپزش ــه ش ــود و ب ــزوده ش ــازمان اف ــن س ای

بافــق نیــز بیــش از پیــش توجــه شــود.

 گشایش نمایشگاه عکس
 در شهرکرد 

نمایشــگاه عکــس »بهشــت گمشــده« در نگارخانه شــهید 
ــگاه،  ــن نمایش ــت.در ای ــایش یاف ــهرکرد گش ــهرانی ش ش
۲۶ اثــر رئــال در قالــب رنــگ روغــن و بــا موضــوع آزاد از 
پریســا محمــدی هنرمنــد اســتان چهارمحــال و بختیــاری 

در معــرض دیــد عمــوم قــرار گرفــت.

بهره برداری از طرح هادی
روستای خراجی 

طــرح هــادی روســتای خراجــی از توابــع شهرســتان کیــار 
بــه بهــره بــرداری رســید. 

ــی روســتا، طــرح هــادی روســتای  ــه مناســبت روز مل ب
ــا حضــور جمعــی از  ــار ب ــع شهرســتان کی خراجــی از تواب

ــرداری رســید. ــره ب ــه به ــی ب مســئوالن اســتانی و محل
ســهراب رئیســی مدیــرکل بنیــاد مســکن انقاب اســامی 
چهارمحــال و بختیــاری گفــت: ایــن طــرح از ســال ۱3۸۲ 

و بــا 3 میلیــارد و ۷00 میلیــون ریــال اعتبــار اجــرا شــد.

 آتش سوزی در باغ های 
شهرستان بن 

کمــال اکبریــان، فرمانــدار شهرســتان بــن، از وقــوع آتــش 
ســوزی در ســطح حــدود ۲5 هکتــار از بــاغ هــای قدیمــی 
ــن،  ــهر ب ــه دراز دره ش ــروف ب ــه مع ــردو و آلوچ ــادام، گ ب
منتهــی بــه حاشــیه رودخانــه زاینــده رود و بقعــه متبرکــه 

امامــزاده باباپیراحمــد )ع( خبــر داد.
وی گفــت: ایــن آتــش ســوزی پــس از ۸ ســاعت تــاش 
ــش  ــوران آت ــی، مأم ــع محل ــی و جوام ــای مردم نیرو ه

نشــانی و جمعیــت هــال احمــر مهــار شــد.

کاشت گل محمدی 
در 11 هکتار اراضی کشاورزی خاتم

ــتان  ــاورزی شهرس ــت جهادکش ــی مدیری ــئول باغبان مس
ــن  ــرد: در ای ــار ک ــادی، اظه ــاج آب ــا ت ــد رض ــم، محم خات
مــدت در اجــرای طــرح اقتصــاد مقاومتــی و بــا مشــارکت 
کشــاورزان منطقــه ۱۱هکتــار اراضــی بــه کشــت و توســعه 

گل محمــدی اختصــاص یافــت.
وی یــادآور شــد: خشکســالی هــای اخیــر در شهرســتان و 
کمبــود آب، موجــب شــد تــا مســئوالن بخــش کشــاورزی 
ــواه  ــم آبخ ــان ک ــج گیاه ــایی و تروی ــه شناس ــبت ب نس
اقــدام کــرده و برنامــه ریــزی هــای موثــری در ایــن بــاره 
انجــام دهنــد.وی افــزود: کشــت گل محمــدی بــا توجــه 
ــرای  ــب ب ــی مناس ــد زای ــودن، درآم ــواه ب ــم آبخ ــه ک ب
ــورد  ــک، م ــطوح کوچ ــت در س ــکان کش ــاورزان و ام کش

ــرار خواهــد گرفــت. اســتقبال کشــاورزان هــرات ق

دامپزشکی در سال گذشته،صنعت 
طیور یزد را از بحران نجات داد

مدیــرکل دامپزشــکی اســتان یــزد بــا اشــاره بــه پیشــینه 
هــزاران ســاله حرفــه دامپزشــکی در جهــان گفــت: 
ــات  ــا اقدام ــق شــد ب دامپزشــکی در ســال گذشــته موف
ــات  ــران نج ــزد را از بح ــتان ی ــور اس ــت طی ــود، صنع خ

ــد. ده
علی اکبــر حــداد زاده بــا اشــاره بــه آغــاز هفته دامپزشــکی 
گفــت: ســابقه دام پزشــکی بــه قبــل از میــاد مســیح بــاز 
ــه از آن  ــی ک ــت و لوح های ــن زرتش ــردد و در آیی ــی گ م
ــتن و  ــرام گذاش ــانه هایی از احت ــده ، نش ــان باقی مان زم
درمــان حیوانــات دیــده می شــود. وی بابیــان اینکــه 
ــزای  ــرل آنفلوآن ــکی در کنت ــمند دامپزش ــیار ارزش کار بس
ســال گذشــته، حداقــل توانســت صنعــت طیــور اســتان 
را از یــک بحــران جــدی نجــات دهــد، گفــت: بــر اســاس 
شــاخص های دانشــگاه علــوم پزشــکی، خوشــبختانه 
آمــار ابتــا بــه تــب مالــت در اســتان یــزد کاهــش داشــته 
اســت کــه ایــن موضــوع نشــان از آن دارد کــه مــا حداقــل 
توانســتیم ســرمایه مــردم را حفــظ کــرده و موجــب حفــظ 

منابــع پروتئینــی و دامــی اســتان شــویم.

حجت االســام و المســلمین محمدعلــی نکونام در 
آییــن صبحــگاه و رژه نیروهــای انتظامــی اســتان 
چهارمحــال و بختیــاری، بــا تبریــک هفتــه نیــروی 
انتظامــی، گفــت: ایــن ایــام فرصتــی مغتنــم بــرای 
عزیــزان  ایثارگری هــای  و  فداکاری هــا  بیــان 

نیــروی انتظامــی اســت . 
نماینــده ولی فقیــه در اســتان بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــل  ــه دلی ــی ب ــای انتظام ــواره از نیروه ــردم هم م
برقــراری امنیــت قدردان هســتند، افــزود: نیروهای 
ــود  ــف خ ــاط ضع ــناخت نق ــا ش ــد ب ــی بای انتظام
درصــدد برطــرف کــردن آن هــا برآینــد و نقــاط قوت 

ــد . ــه نشــان دهن ــه جامع ــر ب ــود را پررنگ ت خ
وی یکــی از مهم تریــن نقــاط قــوت نیروهــای 
ــی امــر  انتظامــی را خدمــت تحــت فرماندهــی ول
ــمرد و  ــج( برش ــام عصر)ع ــب ام ــلمین و نائ مس
اظهــار کــرد: تحــت ایــن فرماندهــی بــودن، لوازمــی 
ــلح و  ــای مس ــردم، نیروه ــه م ــه هم ــز دارد ک نی

ــد باشــند . ــه آن پایبن ــد ب ــی بای انتظام
امــام جمعــه شــهرکرد بــا اشــاره بــه حدیثــی 
ــرای  ــودن ب ــن ب ــب آفری ــجاد)ع(، رع ــام س از ام
دشــمن را الزمــه نیروهــای مســلح و انتظامــی 

نخســتین   : کــرد  خاطرنشــان  و  دانســت 
ــام  ــش ام ــر فرمای ــا ب ــی بن ــب آفرین شــاخصه رع
ــدد  ــر ع ــد ب ــت؛ بای ــده اس ــتن ع ــجاد)ع( داش س
دشــمن  دل  در  تــرس  تــا  بیفزاییــم   نیروهــا 

بیندازیم .

ــام کارآمــدی را دیگــر ویژگــی  حجت االســام نکون
نیروهــای نظامــی و انتظامــی خوانــد و افــزود: 
نیروهــای مســلح بایــد قــوی، َقــدر و توانمنــد 
باشــند. داشــتن فناوری هــا و توانمندی هــا نیــز در 

ــم اســت . ــا دشــمن بســیار مه ــه ب مقابل
نماینــده ولی فقیــه در اســتان، حراســت از درون و 
بــرون را از دیگــر توصیه هــای امــام ســجاد)ع( بــه 
نیروهــای مســلح برشــمرد و اظهــار کــرد: نیروهای 
مســلح بایــد دارای ســامت روح، تعهــد و اخــاق 

کاری باشــند .
امــام جمعــه شــهرکرد عنــوان کــرد: بــه هــم 
پیوســتگی در میــان نیروهــای نظامــی بایــد 
ــردم  ــا م ــورد ب ــت در برخ ــت و رحم ــد رأف همانن

جــاری باشــد .
وی داشــتن تدبیــر در تمامــی امــور را دیگــر 
ضرورت هــای نیروهــای نظامــی خوانــد و افــزود: 
ــا تدبیــر درونــی، بــه جامعــه امنیــت مدبرانــه را  ب
القــا کنیــم .حجت االســام نکونــام داشــتن ایمــان 
را شــاخص ترین ویژگــی نیروهــای نظامــی و 
انتظامــی دانســت و گفــت: داشــتن ایمــان و انس 
بــا خــدا در تمــام لحظات و امــور نیروهــای نظامی 
بســیار مهــم اســت لــذا نبایــد گرفتــار دنیاگرایــی، 

تــرس و ضعــف شــوند . 
 چهارمحال و بختیاری از استان های 

برتر در برقراری امنیت است

ســردار غامعبــاس غــام زاده نیــز در ایــن آئیــن بــا 
ــروی  ــت: نی ــی، گف ــروی انتظام ــه نی ــک هفت تبری
ــری  ــم رهب ــام معظ ــه مق ــر گفت ــا ب ــی بن انتظام
نیرویــی اســت کــه از نقطــه صفــر مــرزی تــا داخــل 

ــر دارد.  ــت نظ ــور را تح کش
وی موفقیــت نیــروی انتظامــی را مرهــون همراهی 
و همدلــی مــردم و مســئوالن خوانــد و افــزود: بنــا 
بــر ارزیابی هــای صــورت گرفتــه، چهارمحــال و 
بختیــاری دارای امنیــت مطلوبــی اســت و اســتان 
ــزو  ــاری، ج ــال ج ــای س ــه عملکرده ــه ب ــا توج ب
امنیــت  برقــراری  در  برتــر کشــور  اســتان های 

ــت .  اس
ــه  ــا اشــاره ب ــی اســتان ب ــروی انتظام ــده نی فرمان
ــتان  ــی اس ــای انتظام ــبانه روزی نیروه ــاش ش ت
در برقــراری امنیــت، اظهــار کــرد: خوشــبختانه 
ــا  ــورد ب ــری در برخ ــای مؤث ــاری گام ه در ســال ج
ناهنجاری هــا و قانون شــکنان در اســتان داشــتیم . 
ــال  ــه در س ــه اینک ــاره ب ــا اش ــام زاده ب ــردار غ س

جــاری تاکنــون هیــچ ســرقت مســلحانه یــا بانــدی 
ــح کــرد: در زمینــه  ــته ایم، تصری ــتان نداش در اس
ســرقت ها شــاهد کاهــش ۲5 درصــدی و متاشــی 

ــم .  ــد ســرقت در اســتان بودی شــدن ۱5 بان
وی از کشــف بیــش از یــک ُتــن و 535 کیلوگــرم 
ــروی انتظامــی اســتان در  مــواد مخــدر توســط نی
ــن  ــرد: در همی ــوان ک ــر داد و عن ــاری خب ــال ج س
راســتا ۱۶ بانــد نگهــداری و توزیــع مــواد مخــدر در 
اســتان متاشــی شــد. فرمانــده نیــروی انتظامــی 
ــا بیــان اینکــه در ســال جــاری بیــش از  اســتان ب
۲00 میلیــارد ریــال کاالی قاچــاق در اســتان ضبــط 
شــد، گفــت: در حــوزه برخــورد بــا متخلفــان فضــای 
مجــازی نیــز حــدود ۸0 درصــد از پرونده هــای 

ارجاعــی کشــف شــدند . 
ســردار غــام زاده بــا اشــاره بــه کاهــش 40 درصــدی 
شــرارت و چاقوکشــی در نیمــه نخســت ســال 
جــاری در اســتان، افــزود: در جرائــم مســلحانه نیــز 

شــاهد کاهــش 30 درصــدی در اســتان بودیــم.

در آئین صبحگاه و رژه نیروهای انتظامی چهارمحال و بختیاری مطرح شد:

چهارمحال و بختیاری 
از استان های برتر در برقراری امنیت 

ایمان؛ شاخص ترین ویژگی نیروهای نظامی و انتظامی

چهارمحــال  اســتانداری  سرپرســت  امیــری  گــودرز 
و بختیــاری در پانزدهمیــن ســتاد هماهنگــی امــور 
ــاری  ــال و بختی ــذاری چهارمح ــرمایه گ ــادی و س اقتص
ــی در  ــارک جهان ــه ژئوپ ــتان ب ــن اس ــل ای ــت: تبدی گف

دســتور کار قــرار دارد.
وی افــزود: بــا توجــه بــه قابلیت هــای چهارمحــال و 
بختیــاری در حــوزه زمیــن شــناختی، می تــوان بــا ثبــت 
ــه  ــارک، زمین ــوان ژئوپ ــه عن ــکو ب ــتان در یونس ــن اس ای

ــرد. ــم ک ــی را فراه ــگران خارج ــور گردش ــش حض افزای
ــگر  ــزار و ۷00 گردش ــفر 4 ه ــه س ــاره ب ــا اش ــری ب امی
ــاری در ســال گذشــته،  ــه چهارمحــال و بختی خارجــی ب
ــارک و  ــه ژئوپ ــل اســتان ب ــرد: در صــورت تبدی ــه ک اضاف
معرفــی آن بــه گردشــگران نقــاط مختلــف دنیــا، وضعیت 

حضــور توریســت در اســتان متحــول خواهــد شــد.
ادامــه داد: گنبد هــای نمکــی، غارهــا، آبشــارها،  وی 
تونل هــا و ســایر جاذبه هــای طبیعــی از زمینه هــای 
ــت. ــارک اس ــه ژئوپ ــاری ب ــال و بختی ــل چهارمح تبدی

ــى  ــارک زمین شناس ــف پ ــارک )Geopark( مخف ژئوپ
بــه ســرزمین هایى کــه  و  بــوده   )Geology Park(
تاریخچــه  و  بى همتــا  زمین شناســى  پدیده هــاى 
ــارت  ــه عب ــه مى شــود. ب ــد، گفت تکامــل  مشــخصی دارن
دیگــر ژئوپــارک ســرزمینى بــا وســعت کافــى و مرزهــاى 
مشــخص شــده آشــکار اســت کــه یــک یــا چنــد جایــگاه 
و پدیــده مهــم و کمیــاب از نظــر علمــى )زمین شــناختى، 
باستان شناســى، اکولوژیکــى و فرهنگــى( را در خــود 

جــاى داده اســت.

جــواد کارگــران، مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی چهارمحــال 
و بختیــاری گفــت: در دوازدهمیــن نمایشــگاه کتــاب چهارمحــال 
و بختیــاری ٤٥ هــزار عنــوان کتــاب از ســوی ٤٠٠ ناشــر، شــامل 
٣٧٥ ناشــر ملــی و ٢٥ ناشــر اســتانی در ٢٠٠ غرفــه بــه نمایــش 

در می آیــد.
وی افــزود: بــرای برگــزاری ایــن نمایشــگاه، ٦ میلیــارد ریــال بن 
ویــژه خریــد کتــاب در نظــر گرفتــه شــده اســت کــه نســبت بــه 

ســال گذشــته ٢٠ درصــد رشــد دارد.
کارگــران بــا اشــاره بــه تخفیــف ٣٠ تــا ٥٠ درصــدی قیمــت کتاب  
در ایــن نمایشــگاه، یــادآور شــد: همزمــان بــا ایــن نمایشــگاه ١٢ 
کتابفروشــی در ســطح شــهرکرد، کتاب هــای خــود را بــا همیــن 

میــزان تخفیــف بــه فــروش می رســانند.
وی اضافــه کــرد: بــه منظــور تســهیل در خدمــت رســانی، 

جلوگیــری از ایجــاد صف هــای طوالنــی و افزایــش رضایتمنــدی 
عمومــی، پیــش فــروش بن هــای الکترونیکــی خریــد کتــاب از ١٤ 
 bon.tibf.ir ــا ٢٠ مهرمــاه جــاری از طریــق نشــانی اینترنتــی ت

ــرد. ــورت می گی ص
کارگــران گفــت: برگــزاری نشســت های تخصصــی محــرم، 
ــاب، نمایشــگاه  ــی از کت ــاب، رونمای ــد کت عصــر عاشــورایی، نق
عکــس عاشــورایی، برپایــی غرفــه اقتصــاد مقاومتــی، معرفــی 
کارآفرینــان برتــر و دایــر کــردن کارگاه مشــاغل خانگــی از 

ــود. ــد ب ــگاه خواه ــن نمایش ــی ای ــای جانب برنامه ه
ــال  ــاب چهارمح ــگاه کت ــته نمایش ــه داد: ۱۱ دوره گذش وی ادام
ــال  ــد و س ــه ش ــردم مواج ــوب م ــتقبال خ ــا اس ــاری ب و بختی
گذشــته نیــز بــا فــروش حــدود ١٠ میلیــارد ریــال، رکــورد فروش 

کتــاب در اســتان شکســته شــد.

ســردار ایــرج کاکاونــد در جریــان دیــدار بــا نماینــده ولــی فقیــه 
در اســتان و امــام جمعــه یــزد کــه بــه مناســبت هفتــه نیــروی 
انتظامــی انجــام شــده اســت، اظهــار کــرد: خوشــبختانه اســتان 
یــزد در ســال های اخیــر شــاهد رشــد تمــام شــاخص های 

ــوده اســت.  ــت ب امنی
وی افــزود: یکــی از مهــم تریــن دغدغه هایــی کــه مــردم دارنــد، 
بحــث مــواد مخــدر اســت کــه نیــروی انتظامــی هــم بــا جدیــت 
تمــام، در ارتبــاط مبــارزه بــا مــواد مخــدر و قاچــاق آن وارد عمــل 
شــده و هــر ســال شــاهد رشــد میــزان کشــفیات مــواد مخــدر در 

اســتان یــزد هســتیم. 
فرمانــده انتظامــی اســتان یــزد گفــت: در شــش ماهــه نخســت 
امســال ۲3 ُتــن مــواد مخــدر کشــف شــده و تعــداد قابــل توجهی 
ــتگیر  ــا دس ــن عملیات ه ــا ای ــاط ب ــم در ارتب ــان ه از قاچاقچی

شــده اند. 
ــر اینکــه میــزان کشــفیات مــواد مخــدر  ــد ب ــا تاکی ــد ب کاکاون
ــل 43  ــال قب ــه س ــش ماه ــه ش ــبت ب ــزد نس ــتان ی در اس
درصــد افزایــش داشــته، گفــت: بــا اجــرای عملیات هایــی کــه 
ــی،  ــروی انتظام ــوران نی ــن کشــفیات شــد، مام ــه ای ــر ب منج
ــدر را در  ــواد مخ ــه ای م ــیار حرف ــای بس ــان و بانده قاچاقچی
اســتان یــزد منهــدم کردنــد. ایــن مقــام مســئول تصریــح کــرد: 
در بحــث جرائــم هــم خوشــبختانه در حــال رســیدن بــه یــک 
ــاش هســتیم کــه  ــداری هســتیم و در ت وضعیــت بســیار پای
جرائــم نســبت بــه گذشــته هــر روز کمتــر شــود تــا مــردم بــا 
آرامــش خاطــر بســیار بیشــتری نســبت بــه قبــل زندگــی کنند؛ 
ــتان  ــی در اس ــاخص های امنیت ــم ش ــه االن ه ــژه اینک ــه وی ب

یــزد بســیار خــوب اســت. 

دبیــر ســتاد بزرگداشــت ۱3 آبــان در اســتان  یــزد بــا بیــان اینکه 
ترویــج اندیشــه اســتکبار ســتیزی نکتــه محــوری برنامه هــای 
ســتاد ۱3 آبــان در اســتان اســت، گفــت: ۱۲ کمیتــه تخصصــی 
بــه منظــور تدویــن و اجــرای برنامه هــای بزرگداشــت ۱3 آبــان 

در اســتان یــزد راه انــدازی شــده اســت. 
ســعید زارع در جلســه هماهنگــی ســتاد بزرگداشــت ۱3 آبــان 
اســتان بــا بیــان اینکــه واقعــه ســیزده آبــان یــک دیپلماســی 
فعــال اســت کــه ملــت ایــران از ابتــدا تــا کنــون در برابر اســتکبار 
جهانــی بــه کار گرفتــه، اظهــار کــرد: تدویــن برنامه هــای 
ــی  ــبت مل ــن مناس ــت ای ــرای بزرگداش ــوع ب ــجم و متن منس

ــت.  ــروری اس ض
وی بــا اشــاره بــه بدعهدی هــای اخیــر آمریــکا افــزود: اســتکبار 
جهانــی هــر روز بــر دامنــه توطئــه و دشــمنی خــود علیــه 

ــزاری هــر  ــد و برگ ــه می کن ارزش هــای انقــاب اســامی اضاف
چــه باشــکوه تــر مناســبت های ملــی و مذهبــی، نقــش مهمــی 

ــد.  ــا می کن ــه دشــمنی مســتکبران ایف ــردن دامن ــاه ک در کوت
جانشــین شــورای هماهنگــی تبلیغــات اســامی یــزد در ادامــه 
ترویــج اندیشــه اســتکبار ســتیزی را نکتــه محــوری برنامه هــای 
۱3 آبــان امســال دانســت و گفت:شــعار کلیــدی امســال 

ــکا« اســت.  ــر آمری عبارت»مــرگ ب
ایــن مقــام مســئول تصریــح کــرد: برگــزاری تجمعــات فراگیــر 
و ضــد اســتکباری، یکــی از اولویت هــای اجرایــی در ایــن 
حــوزه اســت. وی ارتقــای آگاهــی نســل جــوان از توطئــه هــای 
دشــمنان و آگاهــی بخشــی در مــورد جنایــات آمریــکا را از جمله 
ــان در  ــرای بزرگداشــت ۱3 آب ــن شــده ب ــای تعیی سیاســت ه

ســال جــاری دانســت.

استانها

چهارمحال و بختیاری 
به ژئوپارک جهانی تبدیل می شود 

فرمانده انتظامی استان خبر داد:

کشف 23 تُن انواع مواد مخدر در یزد

در نمایشگاه کتاب چهارمحال و بختیاری:

٤٥ هزار عنوان کتاب ارائه می شود 
راه اندازی 12 کمیته تخصصی 

ویژه بزرگداشت 13 آبان در یزد 

رئیس دفتر نمایندگی وزارت خارجه 
در استان کرمان: 

صدور ویزای اربعین حسینی در کرمان 
از امروز آغاز می شود 

ــر نمایندگــی وزارت خارجــه در اســتان کرمــان گفــت:  رئیــس دفت
و  کرمــان  اســتان های  در  حســینی  اربعیــن  ویــزای  صــدور 
ــاه  ــروز ۱۶ مهر م ــان از ام ــورت همزم ــتان به ص ــتان و بلوچس سیس

آغــاز می شــود. 
علــی جعفــری اظهــار  داشــت: کنســولگری عــراق در اســتان کرمــان 
ــزا  ــدور وی ــه ص ــادرت ب ــاری مب ــاه ج ــده و از ۱۶ مهر م ــتقر ش مس

ــد. ــن حســینی می کن ــران اربعی ــرای زائ ب
رئیــس دفتــر نمایندگــی وزارت خارجــه در اســتان کرمــان بــا اشــاره 
ــزای اربعیــن حســینی اســتان های کرمــان و  ــه اینکــه صــدور وی ب
سیســتان و بلوچســتان در کرمــان انجــام می شــود، گفــت: قیمــت 

ویــزای اربعیــن حســینی تغییــری نکــرده اســت.
جعفــری بــا بیــان اینکــه زائــران اربعیــن حســینی در ابتــدا بایــد از 

طریــق ســامانه »ســماح« ســازمان حــج و زیــارت ثبت نــام کننــد، 
ــخص  ــا مش ــی آنه ــس زیارت ــامانه، آژان ــام در س ــا ثبت ن ــزود: ب اف

شــده و مــدارک خــود را بایــد بــه آژانــس تحویــل دهنــد.
رئیــس دفتــر نمایندگــی وزارت خارجــه در اســتان کرمــان  بــا 
بیــان اینکــه دفتــر زیارتــی، رابــط بیــن ســازمان حــج و زیــارت و 
ــه  ــرای صــدور ویزاســت، خاطرنشــان کــرد: ب کنســولگری عــراق ب

ــود. ــری داده نمی ش ــب اث ــوری ترتی ــه حض مراجع
ــزا به صــورت انفــرادی  ــه اینکــه امســال صــدور وی ــا اشــاره ب وی ب
صــادر می شــود و لیســت گروهــی نداریــم، افــزود: از زائــران 
درخواســت می شــود کــه مراحــل صــدور ویــزای خــود را بــه 

ــد. ــول نکنن ــی موک ــای پایان روزه
ــزای  ــرای صــدور وی ــل را ب ــی کام ــه آمادگ ــان اینک ــا بی ــری ب جعف
ــال  ــرد: در س ــان ک ــم، خاطر نش ــان داری ــتان کرم ــن در اس اربعی
ــان صــادر  ــراق در اســتان کرم ــزای ع ــزار وی گذشــته حــدود 50 ه
ــن  ــزای اربعی ــرخ وی ــر ن ــال حاض ــزود: در ح ــت.وی اف ــده اس ش
حســینی 40 دالر یــا ۱90 هــزار تومــان در نظــر گرفتــه شــده و 
ــران  ــرای زائ ــزا ب ــه و وی ــم از گذرنام ــی اع ــدارک قانون ــتن م داش

ــت. ــی اس ــن الزام اربعی

#خبر_ویژه

کوتاه از استانها
استقبال از مراکز روزانه سالمندان 

در چهارمحال و بختیاری 
ــز  ــود 3 مرک ــه وج ــاره ب ــا اش ــدی ب ــه محم معصوم
شــبانه روزی نگهــداری از ســالمندان در اســتان اظهــار 
ــد ســال از تأســیس مراکــز  ــا گذشــت چن داشــت: ب
خانواده هــا  ســالمندان،  از  نگهــداری  شــبانه روزی 

ــد. ــدا کرده ان ــز پی ــن مراک ــه ای ــش ب گرای
وی افــزود: ســالمندانی کــه آلزایمــر دارنــد یــا وابســته 
بــه تخــت هســتند، امــکان نگهــداری آنهــا در منــزل 
ــه خانواده هایــی کــه ســالمندانی  ــدارد امــا ب وجــود ن
دارنــد کــه تنهــا دچــار کهولــت ســن هســتند، توصیــه 

ــد. ــزل نگهــداری کنن می شــود آن هــا را در من
ــاری  معــاون توانبخشــی بهزیســتی چهارمحــال و بختی
ــداری  ــه نگه ــز روزان ــت ۱3 مرک ــه فعالی ــاره ب ــا اش ب
ایــن  در  کــرد:  بیــان  اســتان  در  ســالمندان  از 
مراکــز ســالمندان بــاالی ۶0 ســال از صبــح تــا 
ــکی،  ــات پزش ــد و خدم ــور دارن ــز حض ــر در مرک ظه
فیزیوتراپــی و مــددکاری بــه آنهــا ارائــه و کاس هــای 
ــزار  ــا برگ ــرای آنه ــی ب ــای تفریح ــی و اردوه  آموزش

می شود.

صدور 1405 گواهینامه انطباق
 برای صادرات کرمان

ــداد  ــت: تع ــان گف ــتان کرم ــتاندارد اس ــرکل اس مدی
یکهــزار و 405 فقــره گواهینامــه انطبــاق بــرای صادرات 
محصــوالت پســته و خرمــای ایــن اســتان در ۶ مــاه 

نخســت ســال جــاری صــادر شــده اســت.
ــرای  ــا ب ــه ه ــن گواهینام ــزود: ای ــگ زاده اف ــی بی عل
ــاد  ســه هــزار و 550 هــزار تــن محصــول در مــدت ی

شــده صــادر شــده اســت.
فقــره   900 تعــداد  تصریــح کــرد:  همچنیــن  وی 
گواهینامــه انطبــاق، بــرای واردات فــرآورده هــای 
ــت. ــده اس ــد ش ــاری تایی ــتاندارد اجب ــمول اس مش

مدیــرکل اســتاندارد اســتان کرمــان گفــت: ایــن 
ــای  ــتاندارد کااله ــرای اس ــر اج ــارت ب ــا نظ اداره کل ب
ــررات  ــمول مق ــام مش ــر اق ــی، ب ــی و واردات صادرات
اســتاندارد اجبــاری نظــارت کــرده و در صــورت انطبــاق 
ایــن کاالهــا بــا اســتانداردهای ملــی، بــرای آنهــا مجوز 

ــد. ــی کن ــادر م ــادرات و واردات ص ص

برگزاری مسابقه بزرگ 
کتابخوانی عاشورایی در یزد 

ــه  ــزد، رقی ــرکل کتابخانه هــای عمومــی اســتان ی مدی
ــزرگ  ــار داشــت: مســابقه ب ــا، اظه دوســت فاطمی ه
کتابخوانــی برگرفتــه از کتــاب ارزشــمند»پدر، عشــق 
و پســر« نوشــته ســیدمهدی شــجاعی، همزمــان 
ــزار  ــاب برگ ــه کت ــن دوره هفت ــت و پنجمی ــا بیس ب

می شــود.
وی بیــان کــرد: ایــن مســابقه بــه دو صــورت مکتــوب 
ــوب  ــش مکت ــه بخ ــود ک ــی ش ــزار م ــازی برگ و مج
ــی اســتان و بخــش  آن توســط کتابخانه هــای عموم
ــوان  ــق ســایت امــور بان ــن آن از طری مجــازی و آنای

اســتانداری یــزد برگــزار خواهــد شــد.
ــه  ــدان ب ــه من ــرد: عاق ــوان ک ــا عن دوســت فاطمی ه
شــرکت در ایــن مســابقه، پاســخ های صحیــح را بــه 
صــورت یــک عــدد ۱0 رقمــی از چــپ بــه راســت بــه 
ســامانه پیامکــی بــه شــماره ۱000035۱ ارســال کننــد.

کشف ۲00 میلیارد ریال کاالی 
قاچاق در چهارمحال و بختیاری 

ــاری،  ــی چهارمحــال و بختی ــروی انتظام ــده نی فرمان
غامعبــاس غامــزاده، بــا اشــاره بــه اینکــه ۲00 
میلیــارد ریــال کاالی قاچــاق در چهارمحــال و بختیاری 
ــدای  ــت: از ابت ــار داش ــت، اظه ــده اس ــایی ش شناس
ســال جــاری بــا نظــارت هــای دقیــق نیــروی 
انتظامــی چهارمحــال و بختیــاری، ایــن میــزان کاالی 
ــده  ــف ش ــتان کش ــای ورودی اس ــاق در محوره قاچ

ــت. اس
وی عنــوان کــرد: ایــن کاالهــای قاچــاق در بخش های 
مختلــف الکترونیکــی، لــوازم خانگــی، پوشــاک، پتــو، 

مــواد غذایــی و ... بــوده اســت.
ــاری  ــال و بختی ــی چهارمح ــروی انتظام ــده نی فرمان
ادامــه داد: چهارمحــال و بختیــاری بــه واســطه قــرار 
گرفتــن در مســیر ارتباطــی جنــوب غربــی کشــور بــه 
ــور  ــی کش ــیرهای ترانزیت ــی از مس ــران، یک ــات ای ف
شــده اســت و  قاچــاق کاال و موادمخــدر از جاده هــای 

ایــن اســتان افزایــش یافتــه اســت.

جریمه ۹0 هزار تومانی در انتظار 
تاکسی های فرسوده پیکان

ــرح  ــاس ط ــرد: براس ــار ک ــژاد اظه ــدی ن ــد مه محم
ــی  ــل عموم ــل و نق ــر حم ــاغ شــده از ســوی دفت اب
و  هــا  شــهرداری  ســازمان  شــهری  ترافیــک  و 
دهیاری هــای کشــور، تاکســی هــای پیــکان تــا پایــان 

ــتند. ــت داش ــوز فعالی ــاه مج ــهریور م ش
ــه اینکــه پروانــه فعالیــت  ــا توجــه ب وی ادامــه داد: ب
ایــن راننــدگان تمدیــد نشــده، از ابتــدای مهرمــاه حــق 
تــردد ندارند.مدیرعامــل ســازمان مدیریــت و نظــارت 
بــر تاکســیرانی شــهرداری کرمــان تصریــح کــرد: طبــق 
ــردد  ــه ت ــه جریم ــورت گرفت ــای ص ــه ریزی ه برنام
ــرای  ــان اســت و ب ــکان هــا 90 هــزار توم تاکســی پی
ــر  ــی در نظ ــره منف ــک نم ــکان ی ــی پی ــده تاکس رانن

گرفتــه مــی شــود.

نوزاد عنبرآبادی
درآمبوالنس متولد شد 

ــای پزشــکی  ــت ه ــس فوری ــدی، رئی ــم محم ابراهی
روز گذشــته در محــور  بامــداد  جیرفــت، گفــت: 
مردهــک از توابــع شهرســتان عنبرآبــاد، نــوزادی 
عجــول در آمبوالنــس بــه دنیــا آمد.بــه دلیــل شــرایط 
ســخت ایــن مــادر، تولــد توســط پرســنل آمبوالنــس 

ــت. ــالم اس ــوزاد س ــبختانه ن ــد وخوش ــام ش انج
وی افــزود: حــال مــادر و نــوزاد کامــا مســاعد بــوده 
و هــر دو بــه بیمارســتان آیــت هللا کاشــانی جیرفــت 

انتقــال داده شــدند.

محمدعلــی فهیمــی بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــه   ــت بی روی ــر برداش ــر اث ــت زمین ب فرونشس
آب هــای زیرزمینــی اتفــاق می افتــد، گفــت: در 
ســال های گذشــته بــا توجــه بــه پدیــده  تغییــر 
اقلیــم در اســتان یــزد و کاهــش بارندگــی، 
همــواره شــاهد پاییــن رفتــن ســطح ســفره های 
ــال  ــه در س ــتیم؛ به طوری ک ــی هس آب زیرزمین
آبــی گذشــته در منطقــه  کویــری ابرکــوه ســطح 
ایــن آب هــا حــدود دومتــر افــت داشــته اســت.

وی افــزود: براثــر کاســته شــدن فشــار آبــی کــه 
در فضاهــای خالــی ایــن ســفره ها وجــود دارد، 
ذرات خــاک داخــل هــم فــرو می رونــد و ایــن 
ــرای  ــذ ب ــار آن مناف ــد. در کن ــده رخ می ده پدی

همیشــه بســته می شــوند و ذخیره ســازی آب 
را در آینــده بــا مشــکل مواجــه می کننــد.

ــا  ــر ب ــع آب، دو محــدوده درگی کارشــناس مناب
ــت  ــزد-اردکان و دش ــت ی ــده را دش ــن پدی ای
ابرکــوه معرفــی کــرد و گفــت: محــدوده  دشــت 
ــت  ــی اس ــه  بحران ــت ممنوع ــزد-اردکان دش ی
و بیشــتر هــم در محــدوده  رســتاق دیــده 

می شــود.
ــت  ــرد: برداش ــد ک ــئول تأکی ــام مس ــن مق ای
آب هــای  ســفره های  ظرفیــت  از  خــارج 
زیرزمینــی عــاوه بــر افــت ســطح، باعــث 
کاهــش کیفیــت آب هــای زیرزمینــی می شــود 
بــه  ایــن بحــران،  راهــکار حــل  وبهتریــن 

ــزان  ــا می ــت های آب ب ــیدن برداش ــادل رس تع
ــوان آن هاســت کــه در حــال حاضــر در اکثــر  ت
ــن  ــر همی ــت و اگ ــن نیس ــت ها این چنی دش
ــروی  ــکان پیش ــد، ام ــدا کن ــش پی ــد افزای رون
ایــن پدیــده بــه مناطــق مســکونی زیــاد اســت.
ــی  کارشــناس آب منطقــه ای گفــت: برنامه های
ــن  ــا ای ــه ب ــرای مقابل ــت ب ــرف دول ــه از ط ک
ــام  ــه ن ــی ب ــده، طرح ــر گرفته ش ــده در نظ پدی
ــی  ــع آب زیرزمین ــادل بخشــی مناب ــا و تع احی
اســت کــه ازســال 93 بــه شــرکت آب منطقه ای 
ــن طــرح شــامل  ــاغ شــد؛ ای ــرو اب و وزارت نی
چندیــن پــروژه اســت کــه هــدف آن بــه تعــادل 

ــت. ــی اس ــفره های آب زیرزمین ــیدن س رس

ایجــاد  از  مقــام مســئول هم چنیــن  ایــن 
ســطح  در  بازرســی  و  گشــت  گروه هــای 
اســتان بــرای جلوگیــری از برداشــت غیرمجــاز 
آب  از  تشــکیل شــورای حفاظــت  چاه هــاو 
خبــر داد و افــزود: تاکنــون نیمــی از چاه هــای 
ــز ــای هوشــمند مجه ــه کنتوره ــم ب ــتان ه  اس

ــه بیشــترین  ــر اینک ــد ب ــا تأکی شــده اند. وی ب
مصــرف آب اســتان در بخــش کشــاورزی 
ــش  ــی در بخ ــرای صرفه جوی ــت: ب ــت، گف اس
کشــاورزی، کشــاورزان بایــد روش هــای آبیاری 
ــی  ــنتی و غرقاب ــت س ــود را از حال ــت خ کش
بــه حالــت نویــن و قطــره ای تغییــر دهنــد کــه 
ــت. از  ــی را داراس ــان و بازده ــترین راندم بیش
دیگــر راهکارهــا مــی تــوان بــه جایگزیــن کردن 
ــرف  ــم مص ــان ک ــا گیاه ــواه ب ــان پرآبخ گیاه

ــرد. اشــاره ک

کارشناس بهره برداری از منابع آب زیرزمینی آب منطقه ای یزد:

نیمی از چاه های یزد به کنتورهای هوشمند مجهز شده اند

،،
خــدا  بــا  انــس  و  ایمــان  داشــتن   
در تمــام لحظــات و امــور نیروهــای 
لــذا  ؛  نظامــی بســیار مهــم اســت 
و  تــرس  دنیاگرایــی،  گرفتــار  نبایــد 

شــوند. ضعــف 



متخصــص طــب ســنتی راهکارهایــی را بــرای جلوگیــری 
از ســرماخوردگی ارائــه کــرد. 

بابــک حــق شــناس گفــت: بــا ســرد شــدن هــوا شــاهد 
افزایــش بیمــاری ســرما خوردگــی در میــان افــراد 

ــتیم. هس
ــه  وی افــزود: در ایــن شــرایط توصیــه می شــود افــراد ب
نــکات ایمنــی توجــه الزم را داشــته تــا کمتــر در معــرض 

ســرماخوردگی قــرار گیرنــد.
ــن  ــه بهتری ــاره ب ــا اش ــنتی ب ــب س ــص ط ــن متخص ای
مــواد غذایــی بــرای جلوگیــری از ابتــا بــه ســرماخوردگی 
اظهارکــرد: خــوردن مــواد حاوی انــواع ویتامیــن همچنین 
بــرای  زمســتان  و  پاییــز  فصــل  در  میــوه  مصــرف 
جلوگیــری از ابتــا بــه ســرما خوردگــی تاکیــد می شــود.

بــه  افــرادی کــه مبتــا  داد:  ادامــه  حــق شــناس 
ســرماخوردگی می شــوند نیــز بایــد از مصــرف غذا هــای 
چــرب و ســنگین، ســرخ کردنــی، تخم مــرغ، ســاندویچ، 

ــد. ــز کنن ــات پرهی کنســرو و تنق
وی مصــرف شــربت عســل را از جملــه بهتریــن راهکار هــا 
ــه ســرما خوردگــی دانســت  ــا ب ــری از ابت ــرای جلوگی ب
و خاطرنشــان کــرد: مخلــوط عســل، آب و آب لیمــو 

ــد. ــری کن ــه ســرماخوردگی جلوگی ــا ب ــد از ابت می توان
ــن  ــه بهتری ــاره ب ــا اش ــنتی ب ــب س ــص ط ــن متخص ای
ــح  ــه ســرماخوردگی تصری ــا ب ــراد مبت ــرای اف ــا ب غذا ه
کــرد: ســوپ داغ حــاوی پیــاز، ســیر و مقــداری فلفــل 
ــاب  ــه حس ــورده ب ــرما خ ــرد س ــرای ف ــذا ب ــن غ بهتری

می آیــد.

یــک روانشــناس اجتماعــی در رابطــه بــا نوعــی افســردگی موســوم 
ــرد.  ــه ک ــی را ارائ ــز« توضیحات ــل »پایی ــژه فص ــردگی وی ــه افس ب
ــراد  ــی از اف ــز برخ ــل پایی ــروع فص ــا ش ــت: ب ــد گف ــس پورمن مون

ــد. ــان می دهن ــود نش ــردگی را از خ ــم افس عائ
ــراد در  ــن موضــوع توجــه شــود؛ اینکــه اف ــه ای ــد ب ــزود: بای وی اف
زمان هــای مختلــف حــاالت روانــی متفاوتــی داشــته باشــند، امــری 
ــز و  ــودن در پایی ــه ب ــال بی حوصل ــرای مث ــا طبیعــی اســت. ب کام
ــن  ــی ای ــا وقت ــد، ام ــه می کنن ــراد تجرب ــیاری از اف ــتان را بس زمس
ــک  ــوان ی ــه عن ــوان آن را ب ــی رود، می ت ــر م ــدی فرات ــاالت از ح ح
ــه  ــاره ب ــا اش ــی ب ــناس اجتماع ــن روانش ــی کرد.ای ــال بررس اخت
اختــاالت عاطفــی فصلــی اظهارکــرد: اختــال عاطفــی فصلــی که به 
افســردگی فصلــی مشــهور اســت، ســبب می شــود افــراد احســاس 

غــم و ناراحتــی بــا منشــا نامعلــوم داشــته باشــند.

پورمنــد تاکیــد کــرد: در ایــن شــرایط افــراد دچــار تصــور پــوچ 
ــز  ــا نی ــری ه ــد و در تصمیم گی ــودن از خــود دارن ــی ارزش ب و ب

ــوند. ــوان می ش نات
پاییــز  ویــژه فصــل  افســردگی  بــا عائــم  رابطــه  در  وی 
ــرای هــرکاری، ســرزنش  ــودن ب ــرژی ب خاطرنشــان کــرد: بی ان
دائمــی خــود بــه خاطــر مســائل واقعــی یــا موهــوم، احســاس 
کســالت شــدید، اضطــراب بی دلیــل و عــدم تمرکــز، از عائــم 

ــال اســت. ــن اخت ای
ایــن روانشــناس اجتماعــی اظهارکــرد: انجــام ورزش و فعالیــت 
ــن در  ــح و قرارگرفت ــگام صب ــاده روی در هن ــم، پی ــی منظ بدن
ــک  ــل ی ــزان حداق ــه می ــید ب ــتقیم خورش ــور مس ــرض ن مع
ســاعت در روز می توانــد ســبب جلوگیــری از ابتــا بــه افســردگی 

ویــژه فصــل پاییــز شــود.

راهکار های طب سنتی 
برای جلوگیری از ابتال به سرماخوردگی

یک روانشناس اجتماعی مطرح کرد:

درمان اختالالت افسردگی با ورزش و پیاده روی 

مدیر کل بیمه سالمت استان اصفهان:
خدمات بیمه سالمت در ۱۰۳ نقطه 

استان اصفهان فراهم شده است
H.Farokhi@eskimia.ir

حمیدفرخیاردستان

مدیــر کل بیمــه ســامت اســتان اصفهــان گفــت: اداره کل 
بیمــه ســامت اســتان اصفهــان بــه موجــب تحقــق اصــل 
دولــت الکترونیــک و بــا عقــد قــرارداد بــا دفاتــر پیشــخوان 
ــه  ــه ای را ب ــات بیم ــه خدم ــه ارائ ــت، زمین ــات دول خدم
مــردم در ۱۰۳ نقطــه جغرافیایــی اســتان اصفهــان فراهــم 

کــرده اســت.
ــرادی  ــرد: اف ــار ک ــی اظه ــت و گوی ــک در گف ــین بان حس
ــتند،  ــتایی هس ــامت روس ــه س ــه بیم ــه دارای دفترچ ک
می تواننــد در بیمارســتان هــای دولتــی دانشــگاهی از 
خدمــات بســتری و بســتری موقــت در قالــب نظــام ارجاع 
بــا ســهم پرداختــی پنــج درصــد و ســایر بیمــه شــدگان بــا 

ــد. ــادل ۱۰درصــد اســتفاده کنن ــی مع ســهم پرداخت

ــه  ــت: ب ــان گف ــتان اصفه ــامت اس ــه س ــر کل بیم مدی
ــت در  ــای عدال ــامت و ارتق ــات س ــه خدم ــور ارائ منظ
دسترســی عادالنــه مــردم بــه خدمــات بهداشــتی- 
ــه  ــن اداره کل بیم ــرارداد فیمابی ــر اســاس ق ــی و ب درمان
ســامت اســتان و دانشــگاه علــوم پزشــکی، بیمــه 
شــدگان روســتایی و ســاکنان شــهرهای زیــر ۲۰ هــزار نفر 
ــت  ــا رعای ــتری ب ــرپایی و بس ــات س ــد از خدم می توانن
ــد  ــره من ــواده به ــک خان ــام پزش ــاع و نظ ــتم ارج سیس

ــوند. ش
وی افــزود: براســاس سیاســت هــای دولــت و بــا 
اجــرای طــرح بیمــه ســامت همگانــی، کلیــه افــراد فاقــد 
ــات ســازمان بیمــه ســامت  پوشــش بیمــه ای از خدم
بهــره منــد شــدند کــه در حــال حاضــر در کشــور بیــش از 
 ۱۰ میلیــون نفــر و در اســتان اصفهــان ۵۰۰ هــزار نفــر بیمــه

 شده اند.
عضــو ســازمان نظــام پزشــکی اصفهــان در ادامــه گفــت: 
درحــال حاضــر هزینــه هــای درمانــی بیمــه شــدگان ایــن 

اســتان در هــر مــاه حــدود ۶۰ میلیــارد تومــان اســت.

بانــک تصریــح کــرد: بــا عقــد قــرارداد بــا دفاتــر پیشــخوان 
خدمــات دولــت، زمینــه ارائــه خدمــات بیمــه ای بــه مردم 
در ۱۰۳ نقطــه جغرافیایــی اســتان اصفهــان فراهــم شــده 

اســت.
ــوص  ــان در خص ــتان اصفه ــامت اس ــه س ــر کل بیم مدی
ــر بیمــه ســامت افــزود:  ــاع خارجــی از دفات اســتفاده اتب
ــاس  ــر اس ــر، ب ــت معتب ــی دارای کارت اقام ــاع خارج اتب
ــور و  ــامت و وزارت کش ــه س ــازمان بیم ــن س ــرارداد بی ق
کمیســاریایی عالــی پناهنــدگان، از ابتــدای ســال جــاری 

ــد. ــه ان ــر پوشــش قــرار گرفت زی
وی تاکیــد کــرد: اتبــاع خارجــی بــرای دریافــت خدمــات 
بســتری، بســتری موقــت و ســرپایی مــی تواننــد فقــط به 
بیمارســتان هــای دولتــی دانشــگاهی مراجعــه کــرده و از 

خدمــات مذکــور بهــره منــد شــوند.
ــت  ــرای دریاف ــاع خارجــی ب ــرد: اتب ــک خاطرنشــان ک بان
دارو در صورتــی کــه ویزیــت در بیمارســتان هــای دولتــی 
دانشــگاهی صــورت گیــرد، مــی توانندبــه داروخانــه هــای 

ــد. ــه کنن ــز مراجع بخــش خصوصــی نی

طبیعــی اســت کــه زنــان بــاردار مــی خواهنــد 
اضافــه وزن دوره بــارداری خــود را کاهــش 
دهنــد، امــا بایــد مطمئــن شــوند کــه ایــن کار 

ــد. ــی دهن را از راه درســتی انجــام م
ــدام  ــوال ان ــارداری معم ــه در دوران ب ــا ک از آنج
ــد از  ــود، بع ــی ش ــی م ــار تغییرات ــان دچ زن
زایمــان تمایــل دارنــد بــه وزن قبــل از بــارداری 
ــن  ــه ای ــتند ک ــران هس ــد و نگ ــود برگردن خ
ــید. ــد کش ــول خواه ــدت ط ــه م ــوع، چ موض

ــص  ــی، متخص ــدری اصفهان ــدا مقت ــر ن دکت
راهکارهــای  در خصــوص  زایمــان  و  زنــان 
کاهــش وزن پــس از زایمــان، بــه زنــان 

توصیــه کــرد:

 رژیم های سخت نگیرید
ــر  ــرد: اگ ــه ک ــان توصی ــه زن ــک ب ــن پزش ای
ــازه زایمــان کــرده ایــد و هنــوز اضافــه وزن  ت
زیــادی داریــد، ممکــن اســت بــه ایــن فکــر 
بیفتیــد کــه یــک رژیــم الغــری بگیریــد. در 
ایــن صــورت اگــر خودســرانه از رژیــم هــای 
مشــهور و فراگیــر شــده در جامعــه اســتفاده 
کنیــد، ممکــن اســت رونــد کاهــش وزن 
ــرای  ــن راه ب ــر کند.بهتری ــخت ت ــما را س ش
کاهــش وزن، حــذف غذاهــای پرکالــری 
اســت؛ غذاهــای حــاوی مقادیر بــاالی چربی 
و شــکر کــه فاقــد مــواد مغــذی هســتند. بــا 
حــذف کیــک، کلوچــه، شــیرینی ها، نوشــابه، 

الــکل، فســت فودهایی ماننــد پیتــزا و هــات 
ــد. ــروع کنی ــان را ش داگ رژیمت

 غذاهای حاوی مواد مغذی
 دریافت کنید 

مقتــدری افــزود: بســیاری از افــراد در مقابــل 
در  غذایــی کــه  مــواد  مصــرف  وسوســه 
دســترس اســت، نمــی تواننــد خــود را کنتــرل 
کننــد. ایــن در حالــی اســت کــه  از تولد نــوزاد، 
بــه خصــوص اگــر نــوزاد شــیر مــادر دریافــت 
ــواد  ــت م ــه دریاف ــادر ب ــاز م ــد، نی ــی کن م

ــد. مغــذی افزایــش مــی یاب
ــل  ــن مث ــر پروتئی ــای پ ــت غذاه ــر اس بهت
گوشــت بــدون چربــی، مــرغ، حبوبــات را 
بیشــتر مصــرف کنیــد ونیــاز بــه کلســیم 
ــن  ــر تامی ــت و پنی ــیر و ماس ــان را از ش بدنت

ــد.  کنی

ماهــی ســالمون و قــزل آال بــرای زنــان 
ــاوی  ــرا ح ــت؛ زی ــوب اس ــیار خ ــاردار بس ب
اســیدهای چــرب امــگا ۳ هســتند کــه نــوزاد 

ــاز دارد. ــه آن نی ــم ب ــا ه آنه
 میان وعده های سالم مصرف کنید

وی ادامــه داد: مصــرف میــان وعــده بســیار 
توصیــه شــده اســت و انتخــاب میــان وعــده 
برخــوردار  بســیاری  اهمیــت  از  صحیــح 
ــر  ــای پ ــده ه ــان وع ــرف می ــت. از مص اس
شــکر و پــر چــرب خــودداری کنیــد و از میان 
ــای  ــوه ه ــد می ــالمی مانن ــای س ــده ه وع
تــازه و غــات آمــاده کــم شــیرین بــه جــای 
نوشــیدنی هــای شــیرین و الکلــی، آبنبــات 
ــا  ــن ه ــرا ای ــد. زی ــتفاده کنی ــس اس و چیپ
کالــری زیــادی داشــته و مــواد مغــذی 

ــد. ــادی ندارن زی

 به نوزادتان شیر مادر بدهید
وی بــا بیــان اینکــه شــیر مــادر نــه تنهــا بــرای نــوزاد 
ــایز دور  ــش س ــرای کاه ــه ب ــادی دارد؛ بلک ــد زی فوای
شــکم مــادر هــم خــوب اســت، افــزود: ایــن در حالی 
ــه  ــی ب ــا شــیر ده ــادران  ب ــه بســیاری از م اســت ک
ــد. ــارداری رســیده ان ــه وزن قبــل از ب ــر ب ــوزاد، زودت ن

 آب بنوشید
مقتــدری گفــت: مطمئــن باشــید کــه بــه میــزان کافی 
ــا  ــه دقیق ــی اینک ــاید در مواقع ــید. ش ــی نوش آب م
بگوییــم گرســنه یــا تشــنه ایــم، کمــی ســخت باشــد. 
ــیری  ــاس س ــید احس ــر اول آب بنوش ــن اگ بنابرای
ــر  ــاوه ب ــد. ع ــد و هــوس خــوردن نمــی کنی می کنی
ایــن اگــر بدنتــان دچــار کــم آبــی شــود، نمــی توانــد 
کالــری زیــادی بســوزاند. بنابرایــن توصیــه مــی 
شــود حداقــل یــک لیــوان آب بــا هــر بــار شــیردهی 

بنوشــید.

سالمت6

متخصص زنان و زایمان مطرح کرد:

راهکارهای کاهش وزن پس از زایمان

تازه های پزشکی
پیشگیری از بیماری قلبی

با مصرف روزانه موز و آووکادو 
ــان داد  ــا نش ــوش ه ــر روی م ــده ب ــام ش ــه انج مطالع
مــوز و آووکادو کــه سرشــار از پتاســیم هســتند، موجــب 
ــایع  ــه ش ــا، عارض ــریان ه ــدگی ش ــفت ش ــش س کاه
در بیمــاری قلبــی و کلیــوی، مــی شــود. ســفت شــدن 
ــت  ــیم در باف ــه کلس ــد ک ــی ده ــی روی م ــروق زمان ع
ــود.  ــی ش ــکیل م ــا تش ــا اعض ــی ی ــروق خون ــدن، ع ب
تشــکیل ایــن کلســیم موجــب ســخت شــدن و اختــال 

ــی شــود. ــدن م ــادی ب ــای ع در فرآینده
رژیــم غذایــی سرشــار از پتاســیم هــم موجــب کاهــش 
ــی،  ــور پرخطــر قلبی-عروق ــورت، فاکت خطــر ســفتی آئ

مــی شــود.
ســخت شــدن یــا ســفت شــدن عــروق را تصلــب 
شــریان مــی گوینــد. ســختی و ســفتی عــروق بــر نحــوه 
عملکــرد قلــب در پمپــاژ خــون بــه سراســر بــدن تاثیــر 

ــذارد. مــی گ
ــاره  ــن ب ــا، در ای ــگاه آالبام ــتاد دانش ــندرز، اس ــل س پ
ــرار  ــی ق ــورد بررس ــی را م ــوش های ــا م ــد: »م می گوی
دادیــم کــه بــه خاطــر مصــرف رژیــم غذایــی پرچــرب، در 

ــرار داشــتند.«  ــی ق ــاری قلب ــرض بیم مع

مغز انسان دارای سیستم 
تخلیه مواد زائد است

 بــه گفتــه محققــان در سراســر بــدن شــبکه ای از 
ــاوی  ــتم لنف ــه سیس ــوم ب ــی موس ــا و اتصاالت کانال ه
وجــود دارد کــه مــواد و مایعــات زائــد را همچــون یــک 

ــد. ــی کن ــه م ــی تخلی ــاب فیزیولوژیک فاض
دنیــل ریچ، پژوهشــگر ارشــد از موسســه ملــی اختاالت 
نورولوژیکــی و ســکته آمریــکا، در ایــن بــاره مــی گویــد: 
ــع را  ــان، مای ــز انس ــم مغ ــاهده کردی ــًا مش ــا دقیق »م
ــم  ــد. امیدواری ــی کن ــه م ــروق تخلی ــن ع ــه درون ای ب
ــاالت  ــواع اخت ــورد ان ــدی در م ــدگاه جدی ــا دی ــج م نتای

ــد.« نورولوژیکــی ایجــاد کن
عــروق لنفــاوی بخشــی از سیســتم گــردش خــون بــدن 
اســت کــه در اکثــر قســمت هــای بــدن در کنــار عــروق 

خونــی قــرار دارد.
ــدد  ــه غ ــوم ب ــاده لنف ــال م ــروق، انتق ــن ع ــه ای وظیف
ــگ  ــی رن ــع ب ــک مای ــوم ی ــاده لنف ــت؛ م ــاوی اس لنف

ــت. ــد اس ــواد زائ ــی و م ــای ایمن ــلول ه ــاوی س ح
ــه یــک  ــی، ســلول هــای ســفید خــون را ب عــروق خون
ــاوی،  ــتم لنف ــد و سیس ــی ده ــل م ــدن تحوی ــو ب عض
ســلول هــا را حــذف کــرده و مجــددا آنهــا را در بــدن بــه 

ــی آورد. ــردش در م گ
ایــن فرآینــد بــه سیســتم ایمنــی کمــک مــی کنــد تــا 
اگــر عضــوی تحــت حملــه باکتــری هــا یــا ویــروس هــا 

بــوده یــا آســیب دیــده، شناســایی کنــد.
تــا همیــن اواخــر، محققــان هیــچ مدرکــی دال بــر وجود 
ــد و ایــن معمــا  ــه بودن سیســتم لنفــاوی در مغــز نیافت
برایشــان وجــود داشــت کــه چگونــه مغــز، مــواد زائــد را 
خــارج مــی کنــد و همیشــه ایــن اســتنباط وجود داشــت 

کــه مغــز یــک عضــو اســتثنایی اســت.

تغذیه
این سبزیجات پرخاصیت را بخورید 

تا سکته نکنید
محققــان در تحقیقــات اخیــر خــود  بــه افزایــش 
ــود  ــی ناشــی از کمب ــه بیمــاری قلب ــا ب خطــر ابت

یــک ویتامیــن پــی بردنــد.
ــه ســطح  ــد نشــان مــی دهــد ک ــات جدی تحقیق
ــر ســاختار  ــن k ممکــن اســت ب ــی ویتامی ناکاف
ــک  ــه ی ــر ب ــذارد و منج ــی بگ ــر منف ــب تأثی قل
بیمــاری بــه نــام هیپرتروفیــک بطــن چــپ 

شــود.  )LVH(
ــدی در  ــن K نقــش کلی ــن، ویتامی ــر ای ــزون ب اف
ــود  ــتخوان دارد.کمب ــامت اس ــون و س ــاد خ انعق
پوکــی  خونریــزی،  بــروز  خطــر   k ویتامیــن 
اســتخوان و شکســتگی اســتخوان را افزایــش 

ــد. ــی ده م
عنــوان  بــا  غذایــی  رژیــم  در   K ویتامیــن 
ــده  ــناخته ش ــن K-۱ ش ــا ویتامی ــون ی فلیکوین
اســت؛ ایــن ویتامیــن در ســبزیجات بــرگ ســبز 
ــم  ــری، کل ــی، جعف ــم کال ــرگ، کل ــم ب ــد کل مانن
ــت و  ــود اس ــم موج ــفناج و گل کل ــی، اس بروکل
ــی  ــی م ــی و نوجوان ــا از دوران کودک ــرف آنه مص
توانــد در بهبــود عملکــرد قلــب بســیار موثــر 

ــد. باش
ــده خــون  ــاژ کنن ــی پمپ بطــن چــپ بخــش اصل
ــامت  ــدن آن در س ــیب دی ــت و آس ــب اس در قل
ــذار ــا تاثیرگ ــدام ه ــه ان ــانی ب ــون رس ــب و خ  قل

 است.
ــن از موسســه  ــن فی ــری ال ــت و م ــری دوهی م
پیشــگیری جورجیــا در دانشــگاه آگوســتا، ارتبــاط 
بیــن یــک بیمــاری در بطــن چــپ قلــب و کمبــود 
ــن در  ــن ویتامی ــد، ای ــت کردن ــن k را ثاب ویتامی
ســامت قلــب جوانــان تاثیر مثبــت زیــادی دارد.

دوهیــت و همکارانــش 7۶۶ نوجــوان ســالم بیــن 
۱4 تــا ۱8 ســال را بررســی و رژیــم غذایــی و 
ــدت 7 روز  ــا را در م ــی آنه ــت بدن ــادات فعالی ع
ــد، پــس از ایــن مــدت ســاختار و  ــی کردن ارزیاب
عملکــرد بطــن چــپ ایــن نوجوانــان بــا اســتفاده 

ــی شــد. ــی ارزیاب از اکوکاردیوگراف
درایــن مطالعــه نشــان داده شــد نوجوانانــی 
ــرف  ــن K-۱  را مص ــزان ویتامی ــن می ــه کمتری ک
کــرده بودنــد، بطــن چــپ آنهــا نســبت بــه بطــن 
راســت بــزرگ تــر بــود همچنیــن حــدود ۱۰ درصــد 
از نوجوانــان بــه هیپرتروفیــک بطــن چــپ قلــب 

ــد. ــا بودن )LVH( مبت
ــا  ــد ب ــان داده ش ــق نش ــن تحقی ــن در ای همچنی
مصــرف ویتامیــن K-۱ در نوجوانــان، خطــر ابتــا 
بــه هیپرتروفیــک بطــن چــپ قلــب کاهــش پیــدا 

مــی کنــد.
ــه  ــتند ک ــان داش ــه اذع ــن مطالع ــندگان ای نویس
بــه  دوران کودکــی  در   K-۱ ویتامیــن مصــرف 
ســامت قلــب و عــروق کمــک مــی کنــد و خطــر 
ابتــا بــه بیمــاری هــای قلبــی و ســکته را در 

ــد. ــی ده ــش م ــالی کاه بزرگس

زیبایی
درمان خانگی لب های 

خشک و ترک خورده
فرقــی نــدارد کــه زمســتان باشــد یــا تابســتان، لب هــا همیشــه 
نیــاز بــه مراقبــت دارنــد. در ادامــه ایــن مطلــب بــا چنــد روش 
شــگفت انگیزی کــه طبیعــت پیــش روی مــا گذاشــته آشــنا 

می شــویم. 
 گلبرگ های گل رز 

گلبرگ هــای گل رز بهتریــن نتیجــه را بــرای نرمــی و لطافــت 
لب هــای شــما خواهنــد داشــت. ایــن گلبرگ هــا حــاوی 
ــا لب هــای شــما  ویتامیــن C و مقــدار زیــادی آب هســتند ت
را بــراق، صــاف و درخشــان کننــد. تنهــا چیــزی کــه نیــاز داریــد 
مقــداری بــرگ گل رز اســت کــه بــرای تقریبــا یــک ســاعت در 
ــر  ــه شــکل خمی ــا را ب ــس خــورده باشــند. برگ  گل ه آب خی
درآوریــد و درون یــک ظــرف مناســب نگــه داریــد و در زمــان 
نیــاز بــه روی لب هــای خــود بمالیــد. بــرگ گل باعــث حفــظ 
رطوبــت پوســت و درخشــندگی آن می شــود. ترکیــب بــرگ گل 
و کمــی گلیســیرین، اثربخشــی فوق العــاده ای خواهد داشــت. 

گلبرگ رز + روغن بادام + عسل 
ایــن یــک کــرم ترکیبــی عالــی بــرای خوشــبو کــردن و زیبایــی 

ــود. لب هــا خواهــد ب
- درون یک ظرف مناسب کمی روغن بادام را گرم کنید. 

- از روی شعله بر دارید. 
- یک ُمشت یا مقداری گلبرگ اضافه کنید.

- بعد ۱ قاشق چای خوری عسل بریزید.
- ترکیب به دست آمده را درون یک ظرف بریزید.

- بــه آرامــی محلــول را بــر روی لب های تــان بمالیــد و اجــازه 
دهیــد بــه مــدت یــک شــب روی  لب هــا بمانــد.

ــب، باعــث می شــود  ــن ترکی اســتفاده و مصــرف شــبانه از ای
رطوبــت، روغــن و ویتامین هــای طبیعــی درون گیــاه بــه  خوبی 
ــت  ــه پوس ــکل ب ــن ش ــود و بدی ــذب ش ــا ج ــر روی لب ه ب

ــود. ــی ش ــانی طبیع ــا آب رس لب ه
 گل همیشه بهار 

ــی اســت.  ــک گل جادوی ــا گل اشــرفی ی ــار ی گل همیشــه به
ــردن  ــرای از بیــن ب ایــن گل مصــرف دارویــی دارد و بیشــتر ب

ــود.  ــتفاده می ش ــورم اس درد و ت
انگشــت های  میــان  را  بهــار  چنــد گلبــرگ گل همیشــه 
ــد  ــد و بع ــرون بیای ــا عصــاره آبکــی آن بی ــد ت دســتتان بمالی
بــه طــور مســتقیم بــر روی لب هــای خــود بمالیــد و تفــاوت 

ــد. ــاس کنی را احس
 آلوئه ورا 

عصــاره و یــا شــیره تــازه آلوئــه ورا را مســتقیما بــر روی 
ــا  ــک لب ه ــت خش ــلول های پوس ــا س ــد ت ــان بمالی لب هایت
بــه خوبــی تــازه و زنــده شــوند و از تــورم ایجــاد شــده در آن هــا 

کاســته شــود. 

خانواده
اصول اساسی در تربیت فرزند

 اصل سى و هشتم:  توجه مسائل جنسى)2(
ــالگى و در  ــا ۱۵ - ۱4 س ــران ت ــى در پس ــزه جنس ۱ - غري
ــه  ــد زمین ــه نباي ــى اســت ک ــا ۱۱ ســالگى مخف ــران ت دخت

ــرد. ــم ک ــدارى آن را فراه بي
۲ - غريــزه جنســى در پســران در ۱7 ســالگى و در دختــران 
در ۱۵ ســالگى جاذبــه بيشــترى دارد کــه الزم اســت مراقبت 

بيشــترى صــورت گيرد.
ــدار  ــر بي ــدان ديرت ــزه فرزن ــه غري ــود ک ــب ب ــد مراق ۳-باي
شــود؛ لــذا بايــد علــل و عوامــل بيــدارى آن را شــناخت و از 
آنهــا پرهيــز کــرد کــه آنهــا عبارتنــد از: مشــاهده منظره هــاى 
ــبان  ــگ و چس ــاى تن ــاس ه ــيدن لب ــز، پوش تحريک آمي
ــدن در  ــا، خوابي ــدن نم ــاى ب ــاس ه ــر، پوشــيدن لب ــا زب ي
بســتر والديــن، خوابيــدن بچه هــا در يــک رختخــواب، 
دســت ماليــدن مــرد يــا زن بــه پــا وبــدن بچه هــا، 
ــکاران  ــاى ورزش ــى، تماش ــات جنس ــب و مج ــه کت مطالع
برهنــه و عريــان، اســتحمام مــادر و پــدر بــا فرزنــد جنــس 
مخالــف، خوابانيــدن بچه هــا در اتــاق خــاص و عــدم 
کنتــرل، توجــه دادن بچه هــا بــه زيبايى)مثــاً بگويــى فــان 
دختــر خوشــگل اســت و...(، در آغــوش گرفتــن، پوشــش 

ــاه و..( ــاس نازک،کوت ــب والدين)لب نامناس
نکات ضرورى:

ــن احساســات و  ــد از تحريــک و برانگيخت ــن باي ۱ - والدي
ــدان خــود پيــش از موقــع، جــدا  ــز فرزن بيــدار کــردن غرائ

ــد.  خــوددارى کنن
ــزش و  ــه لغ ــه زمين ــر گون ــرى از ه ــور جلوگي ــه منظ ۲ - ب
ــت پوشــش در  ــان( رعاي ــراى جوان انحــراف )مخصوصــا ب
ــدان امــرى ضــرورى اســت. حــد معقــول در حضــور فرزن
ــوغ زودرس،  ــاد بل ــر ايج ــاوه ب ــکات زودرس ع ۳ - تحري
بــراى کــودکان و نوجوانــان ســاده لــوح و بى تجربــه ممکــن 
اســت عواقــب بســيار خطرناکــى را بــه همراه داشــته باشــد 
و منجــر بــه انحــراف جنســى او شــود کــه گنــاه آن بــه عهده 

والديــن اســت.
4 - بــى بنــد و بارى هــاى پــدر و مــادر ، فرزنــد را در 

معــرض خطــر تباهــى قــرار مى دهــد.
۵ - دوران نوجوانــى، دوره آســيب پذيــرى در رابطــه بــا بلوغ 

و مســائل جنســى اســت، پــس مراقب باشــيم.
ــر در  ــادر و خواه ــش م ــيدن و آراي ــاس پوش ــرز لب ۶ - ط
خانــه، مى توانــد زمينــه انحــراف را مخصوصــا در نوجوانــان 

پســر ايجــاد کنــد.
7 - مبــادا مــادران، پســران چهــارده ساله شــان را بــا خــود 
بــه حمــام ببرنــد و پــدران نيــز در رابطــه بــا دختــر چهــارده 

ســاله نبايــد چنيــن کننــد.
8 - بــراى جلوگيــرى از انحرافــات جنســى احتمالــى، الزم 
اســت والديــن روابــط و معاشــرت هاى کــودکان و نوجوانــان 

را تحــت نظــارت قــرار دهنــد.
9 - فرزنــدان خــود را عــادت دهيــد کــه از تماشــاى 
عــادت  بــدان  و  ســربگردانند  نامطلــوب  صحنه هــاى 

ابصارهــن.« ...يغضضــن  ابصارکــم  کنند.»غضــوا 
۱۰ - در نــوازش کــودکان مواظــب باشــيد کــه تحريــک کننده 

نباشد.
۱۱ - بــه کــودکان خــود در آســتانه بلــوغ اطاعاتــى بــه منظور 

آشــنايى بــا مســائل بلــوغ بدهيد.
۱۲ - بــه هنــگام عــوارض بلــوغ »مثــل بى قوارگــى قيافــه« 
ــيت  ــن حساس ــديد اي ــث تش ــه باع ــى ک ــار و اعمال از گفت
مى شــود؛ »حساســيت بــه جســم خويشــتن« ماننــد اســم 
گذاشــتن و برچســب زدن »کوتولــه« و »نــى قليونــى« و...

جــدا خــوددارى نماييــد.
از کتاب »اصول تربیت«، انتشارات همای رحمت
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ابتدایــی  مــدارس  در  کــه کــودک  ســال هایی 
می گذرانــد، از نظــر تغذیــه دوره مهمــی اســت؛ زیــرا 
رشــد کــودک در ایــن ســنین ادامــه دارد و اگرچــه 
ســرعت رشــد آنهــا کمتــر از ســال های اول زندگــی 
اســت، ولــی بایــد توجــه داشــت کــه هــر مرحلــه از 
رشــد متکــی بــر رونــد مرحلــه قبــل بــوده و مرحلــه 

ــد. ــرار می ده ــر ق ــد را تحــت تاثی بع
اصــوالً دانش آمــوزان بــه ســه وعــده غذایــی اصلــی 
و ۲ میــان  وعــده در طــول روز نیــاز دارنــد و بایــد از 
تمامــی گروه هــای غذایــی شــامل شــیر، لبنیــات، 
گوشــت و حبوبــات، ســبزیجات، میوه جــات و 
گــروه نــان و غــات مصــرف کننــد و تعــادل و تنــوع 

غذایــی در ایــن ســنین مــورد توجــه قــرار گیــرد.
وعــده غذایــی صبحانــه، نقــش بســیار مؤثــری در 
ســامت جســمی و فکــری دانش آمــوزان دارد؛ بــه 
دنبــال ناشــتا بــودن در طــول شــب، اگــر دانش آموز 
ــد  ــادن قن ــن افت ــل پایی ــه دلی ــورد، ب ــه نخ صبحان
خــون، توانایــی و شــرایط الزم را بــرای یادگیــری در 

مدرســه نخواهــد داشــت.
دانش آموزانــی کــه صبحانــه کافــی نمی خورنــد، 
کم دقــت، خســته و بی حوصله انــد و نمی تواننــد 
کمبــود انــرژی، ویتامین هــا و امــاح معدنــی را بــا 

ــد.  ــران کنن ــر جب خــوردن وعده هــای دیگ
ــه  ــح، صبحان ــر روز صب ــد ه ــادران بای ــن م بنابرای

ــرود،  ــه مدرســه ب ــه ب ــل از اینک ــودک خــود را قب ک
ــد. ــاده کنن آم

ــیار  ــز بس ــذی نی ــب و مغ ــای مناس ــان  وعده ه می
اهمیــت دارد، زیــرا ســاعات نزدیــک ظهــر، کــودکان 
ــنگی،  ــن گرس ــوند و ای ــنه ش ــت گرس ــن اس ممک
ــر  ــان تحمل ناپذی ــرای آن نشســتن ســر کاس را ب

می کنــد.
ــه  ــه تغذی ــه ب ــرورت توج ــوارد، ض ــن م ــام ای تم
ــان  ــش نمای ــش از پی ــدارس را بی ــح در م صحی

می ســازد.
بهداشــت بوفــه مــدارس، فروشــندگان بوفــه و 
مــواد غذایــی موجــود در آن، موضوعــی اســت کــه 
در ســامت دانش آمــوزان کــه در واقــع مشــتریان 
بوفه هــا هســتند، تاثیــر زیــادی دارد و توجــه بــه آن 
در واقــع توجــه بــه ســامت نســل جــوان و آینــده 

کشــور اســت.
بوفــه قســمتی از تشــکیات یــک مدرســه اســت، 
ــش  ــن بخ ــه روی ای ــر مدرس ــارت مدی ــس نظ پ

ــت. ــروری اس ض
همیــن طور نظــارت وزارت بهداشــت که با فرســتادن 
مامــوران بهداشــت به مــدارس، می تواند از بســیاری 
از بیماری هایــی کــه ممکــن اســت از طریــق مــواد 
ــد،  ــرایت کن ــوزان س ــه دانش آم ــالم ب ــی ناس غذای

جلوگیــری بــه عمــل آورد.

 کمبودهای رژیم غذایی
رشد کودکان را دچار اختالل می کند

ــه  ــن توصی ــه والدی ــواره ب ــه هم متخصصــان تغذی
ــات ســنتی  ــه مصــرف تنق ــودکان را ب ــد ک می کنن
مثــل نخودچــی و کشــمش، گــردو، بــادام،   پســته، 
ــده،  ــته ش ــدس برش ــک، ع ــته، برنج ــدم برش گن
ــوت خشــک، انجیــر خشــک و برگه هــا تشــویق  ت
کننــد و ســر ســفره بــه جــای نوشــابه، بــرای افــراد 

ــد. ــواده از دوغ اســتفاده کنن خان
ــا  ــی ب ــم درمان ــه و رژی ــان تغذی ــی از متخصص یک
تاکیــد بــر اینکــه تغذیــه دانــش آمــوزان در ســنین 
کودکــی و نوجوانــی از اهمیــت بســیار زیــادی 
ــت  ــن اس ــل ای ــد: دلی ــی گوی ــت، م ــوردار اس برخ
کــه اگــر فــرد بزرگســال دچــار ســوء تغذیــه شــود، 
در نهایــت فــرد دچــار آســیب هــای موقــت شــده 
ــردد و  ــی گ ــاز م ــرد ب ــه ف ــامتی ب ــپس س و س
مشــکل خاصــی بــه وجــود نمــی آیــد و در حقیقت 
ــودک  ــا ک ــت ام ــران اس ــل جب ــالی قاب در بزرگس
ــم  ــی در رژی ــار کمبودهای ــر دچ ــد، اگ ــال رش در ح
غذایــی باشــد، رشــد او دچــار اختــال مــی شــود و 
آســیب هــای جســمانی غیــر قابــل جبرانــی بــرای 

ــد. ــاق مــی افت او اتف
ــا  ــا ب ــا ایمن ــو ب ــت وگ ــد در گف ــا غیاثون ــر رض دکت
اشــاره بــه اینکــه تــوان فکــری دانــش آمــوزان کــه 

آینــده ســازان کشــور بــه شــمار مــی رونــد، بســیار 
ــودکان  ــر ک ــد: اگ ــی افزای ــت اســت، م ــز اهمی حائ
ــه  ــا ب ــن ه ــا و پروتئی ــذی ه ــز مغ ــود ری ــا کمب ب
ــر روی  ــوند، ب ــه رو ش ــن D رو ب ــوص ویتامی خص
رشــد و تــوان فکــری آنهــا تأثیــر مــی گــذارد و شــاید 

ــران نداشــته باشــیم. ــرای جب ــی ب ــا فرصت م
ــن  ــم تری ــی از مه ــوان یک ــه عن ــه ب وی از صبحان
وعــده هــای غذایــی یــاد مــی کنــد و تاکیــد 
ــد  ــوان نبای ــچ عن ــه هی ــوزان ب ــش آم ــد: دان می کن

صبحانــه نخــورده راهــی مدرســه شــوند.
عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه علــوم پزشــکی 
اصفهــان ادامــه مــی دهــد: کــودک در فاصلــه 
ــده  ــاعت مع ــا ۱۲ س ــدود ۱۰ ت ــح ح ــا صب ــب ت ش
ــدن  ــن مــدت ب ــی در طــول ای ــی داشــته؛ یعن خال
ــا  ــرژی خــود اســتفاده کــرده و ب ــر ان از تمــام ذخای
وضعیــت تهــی از ذخایــر بیــدار مــی شــود؛ بنابرایــن 
فــرد ممکــن اســت دچــار آســیب هــای ناشــی از 
ــه  ــر از صبحان ــن رو اگ ــه شــود، از ای نخــوردن تغذی
ســالم اســتفاده نشــود، قــوای فکــری فــرد تحــت 
ــری  ــرد و ممکــن اســت یادگی ــی گی ــرار م ــر ق تأثی

ــی نداشــته باشــد. خوب
 صبحانه های متنوع 

برای دانش آموزان در نظر بگیرید
غیاثونــد بــا بیــان اینکــه صبحانه هــای متنــوع برای 
دانــش آمــوزان بایــد در نظــر گرفتــه شــود، اظهارمی 
کنــد: لقمــه هایــی کــه بــرای دانش آمــوزان تاکیــد 
مــی شــود، لقمه هــای ســالم اســت؛ از جملــه: نــان 
و پنیــر و گــردو، نــان و پنیــر و گوجــه فرنگــی و خیار 

و در هفتــه دو بــار نــان و کــره و عســل اســت.
ــا خــوردن تخــم مــرغ آب  ــد: ب ــد مــی کن وی تاکی
پــز نیــز کــودک تــا ســاعت هــا احســاس ســیری 
ــری از  ــت کال ــع از دریاف ــود مان ــن خ ــد و ای می کن

ــع غیــر تغذیــه ای مــی شــود. مناب
ــه  ــا اشــاره ب ــی ب ــم درمان ــه و رژی متخصــص تغذی
ــم  ــی، حلی ــا چیت ــی، لوبیت ــوراک عدس ــه خ اینک
ــمار  ــه ش ــذی ب ــیار مغ ــای بس ــه ه ــدم، صبحان گن
مــی رونــد، اضافــه مــی کنــد: بســیاری از کــودکان 
مایــل بــه اســتفاده از غــات صبحانــه هســتند، لــذا 
اگــر غــات از برنــد خوبــی همــراه بــا شــیر اســتفاده 
ــه  ــرای صبحان شــود، یکــی از آیتــم هــای خــوب ب

ــود. خواهــد ب
 وی تصریــح مــی کنــد: بارهــا دیــده شــده در 
ــی   ــه های ــوزان لقم ــش آم ــع دان ــیاری از مواق بس
ــد، در  ــر مــی گردانن ــد، ب ــرده ان ــه مدرســه ب ــه ب راک
واقــع بــی اشــتها هســتند، بــرای خــوردن صبحانه و 

میــان وعــده رغبتــی ندارنــد کــه ایــن اتفــاق باعــث 
مــی شــود کــودک بعــد از ناهــار شــروع بــه مصــرف 

ــد. ــی ارزش کن ــان وعــده هــای ب می
ــر  ــودکان را در دی ــتهایی ک ــی اش ــل ب ــد دلی غیاثون
ــر چــه  ــد: ه ــی گوی ــد و م ــی دان ــا م ــدن آنه خوابی
کــودک دیرتــر بخوابــد، صبــح اشــتها نــدارد؛ چــون 
بــه زحمــت از خــواب بیــدار شــده، مغــز در حالــت 
خوابــی قــرار دارد و فــرد میلــی بــه خــوردن صبحانــه 

ــدارد. ن
ــم  ــد حداقــل نی ــن بای ــد: والدی ــد مــی کن وی تاکی
ســاعت زودتــر از موعــد مقــرر فرزنــد دانــش آمــوز 
خــود را از خــواب بیــدار کننــد تــا آبــی بــه صــورت 
زده، مســواک بزنــد و حداقــل یــک فنجــان چــای 

بنوشــد تــا اشــتهای او بــاز شــود.
عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه علــوم پزشــکی 
خــواب  تنظیــم  را  اساســی  راهــکار  اصفهــان 
دانش آمــوزان مــی دانــد و اظهارمــی کنــد: والدیــن 
بایــد از نــان هــای ســبوس دار بــرای آمــاده کــردن 
ــت، روز  ــا کتل ــک روز ب ــرده و ی ــتفاده ک ــه اس لقم
ــه  ــر، لقم ــان و پنی ــک روز ن ــبزی و ی ــد کوکوس بع

دانش آمــوز را آمــاده کننــد.
متخصــص تغذیــه و رژیــم درمانــی بــا اشــاره 
ــرای  ــی ب ــای سفارش ــده ه ــان وع ــه می ــه اینک ب
دانش آمــوزان بــه چنــد گــروه تقســیم بنــدی 
ــی  ــا مغزهای ــی از گروه ه ــد: یک می شــوند، می افزای
همچــون گــردو، بــادام، پســته و فنــدق هســتند کــه 
مصــرف آنهــا در افزایــش هوشــیاری کودکان بســیار 

ــت. ــذار اس ــر گ تأثی

ــیر و  ــا و ش ــوردن خرم ــود: خ ــی ش ــادآور م وی ی
ــی  ــی باالی ــه ارزش غذای ــی ک ــای خانگ ــک ه کش
ــیار  ــوارش بس ــتگاه گ ــرد دس ــرای عملک ــد، ب دارن
ــوه جــات  ــن اســتفاده از می خــوب اســت، همچنی
خشــک از جملــه انجیــر، پــر هلــو و آب میــوه 

ــود. ــی ش ــفارش م ــی س طبیع

،،
کــودک در حــال رشــد، اگــر دچــار 
کمبودهایــی در رژیــم غذایی باشــد، 
رشــد او دچــار اختــال می شــود و 
آســیب هــای جســمانی غیــر قابــل 
ــرای او اتفــاق مــی افتــد. ــی ب جبران

دانش آموزان را صبحانه نخورده راهی مدرسه نکنید
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دوره طرح ملی تالوت
ــروز  ــاوت ازدی ــی ت ــرح مل ــمین دوره ط ــام شش ثبت ن
ــاه  ــا ۵ آذرم ــد و ت ــاز ش ــور آغ ــف کش ــز مختل در ۲۱ مرک

ــه دارد. ادام
ــرآن  ــت ق ــت و نظــارت معاون ــن طــرح، تحــت حمای ای
ــت و در  ــامی اس ــاد اس ــگ و ارش ــرت وزارت فرهن و عت
مؤسســاتی در ۲3 شــهر کــه در ۱8 اســتان واقــع شــده اند 

ــود. ــرا می ش اج
ایــن شــهرها شــامل کاشــان، تبریــز، زاهــدان، کرمانشــاه، 
ــدان،  ــهرکرد، هم ــاری، ش ــت، س ــاد، جیرف اراک، عنبرآب
تهــران، پاکدشــت، کــرج، مشــهد، شــادگان، کرمــان، 
گنبــدکاووس، قشــم، بندرعبــاس، کیــش، قزویــن و 

ــت. ــهر اس بوش
ــوزش  ــتعدادیابی و آم ــن اس ــاوت  ضم ــی ت ــرح مل ط
ــرآن،  ــاوت ق ــل ت ــر اصی ــه هن ــد ب ــان عاقه من نوجوان
بیــن  را  تــاوت  شــوق  عنــوان  تحــت  مســابقاتی 
قرآن آمــوزان طــرح اجــرا می کنــد کــه اکنــون در آســتانه 

برگــزاری ششــمین دوره آن قــرار دارد.
ــی  ــایت مل ــه س ــه ب ــا مراجع ــد ب ــدان می توانن عاقه من
تــاوت بــه نشــانی melitelavat.com در ششــمین دوره 

ــد. ــام کنن طــرح ملــی تــاوت ثبت ن

مؤسسات موفق قرآنی 
را معرفی کنیم

عتــرت  و  قــرآن  تشــکل های  اتحادیــه  مدیرعامــل 
کشــور گفــت: معرفــی مؤسســات موفــق قرآنــی باعــث 
ــن  ــرار دادن ای ــو ق ــا الگ ــی ب ــه قرآن ــا جامع ــود ت می ش

ــد. ــت یاب ــت دس ــد و موفقی ــه رش ــات، ب مؤسس
ــی  ــات قرآن ــی از مؤسس ــت: برخ ــدی گف ــن محم حس
ــف  در ســطح کشــور خــوب درخشــیدند و یکــی از وظای
ــی  ــور، معرف ــرت کش ــرآن و عت ــکل های ق ــه تش اتحادی
چنیــن الگوهایــی بــوده کــه شــاید تاکنــون انجــام نــداده 
باشــد و لــذا بــا شناســایی و معرفــی ایــن الگوهــا، دیگــر 
ــل  ــد دالی ــی می توانن ــه قرآن ــی و جامع ــات قرآن مؤسس
موفقیــت مؤسســات الگــو را ســرلوحه و سرمشــق خــود 
قــرار دهنــد و یــک الگــوی موفــق در کشــور تســری پیــدا 

کنــد.
وی از موسســه فرهنگــی- قرآنــی بیــت االحــزان حضرت 
زهــرا )ســام هللا علیهــا( بــه عنــوان یکــی از مؤسســات 
موفــق در زمینــه حفــظ قــرآن یــاد کــرد و افــزود: البتــه 
موفقیــت هــر موسســه ای، بســتگی بــه عوامــل مختلفــی 
ــات، نیــروی انســانی و دیگــر  همچــون مدیریــت، امکان
مؤلفه هــا دارد کــه بایــد بررســی شــود و بــه نظــر 
می رســد اخــاص یکــی از مهــم تریــن عوامــل موفقیــت 
مؤسســات اســت کــه در میــان مدیــران و فعــاالن قرآنــی 

ــد. ــوج می زن ــق م ــات موف مؤسس
محمــدی خاطرنشــان کــرد: مؤسســات قرآنــی بــا انگیزه 
و عشــق بــه قــرآن و همچنیــن بــا تدبیــری کــه در 
برنامه هــای خــود بــرای توســعه و رشــد مؤسســات خــود 
ــای  ــرای آموزش ه ــی را ب ــد و بالندگ ــیر رش ــد، مس دارن

ــد. ــی می کنن ــی ط قرآن

گردشگری
سودای گردشگری ادبی در ایران

ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب ــگری ادب ــال گردش ــک فع ی
ــرای گردشــگران  ــد ب ــران می توان ــی در ای گردشــگری ادب
داخلــی و بــه خصــوص خارجــی جذابیت هــای بســیاری 
داشــته باشــد، گفــت: امــروزه پاریــس مهــد گردشــگری 
می توانــد  نیــز  ایــران  و  تهــران  و  دنیاســت  ادبــی 
ــد. ــود را نشــان ده ــی خ پتانســیل های گردشــگری ادب

ــریح  ــا تش ــنیم، ب ــا تس ــو ب ــی در گفت وگ ــوان میرک کی
پتانســیل های گردشــگری ادبــی در تهــران و ایــران اظهــار 
داشــت: بــه گفتــه یکــی از مســئوالن میــراث فرهنگــی، 
ــی  ــگری ادب ــه گردش ــگری از جمل ــوزه گردش ــد ح درآم
ــران  ــرای ای ــت ب ــد نف ــتر از درآم ــی بیش ــد حت می توان

ــد. ــته باش ارزآوری داش
ــوان از کشــورهای  ــه اینکــه امــروزه می ت ــا اشــاره ب وی ب
شــاخص در حــوزه گردشــگری ادبــی در وهلــه نخســت به 
کشــور فرانســه اشــاره کــرد، گفــت: در پاریس گردشــگران 
ــو«،  ــور هوگ ــون »ویکت ــندگانی چ ــای نویس ــه خانه ه را ب
»انــوره دو بالــزاک« و »مارســل پروســت« می برنــد؛ 
ــان  ــرای آن ــی ب ــگری ادب ــدر گردش ــه آن ق ــی ک درحال
ــه »مارســل  ــه ای چــون خان ــاً خان ــه مث ــت دارد ک اهمی
پروســت« را کــه ســال هاســت از بیــن رفتــه اســت، در 
ــاق، بازســازی و  ــدازه یــک ات ــه ان قالــب یــک مــوزه ای ب

ــد. ــغ می کنن ــگر آن را تبلی ــذب گردش ــرای ج ب
میرکــی بــا گریــزی نســبت بــه برخــی نامایمتی هــا کــه 
غالبــًا نیــز از ســوی برخــی اپوزیســیون خــارج از کشــور 
ــت،  ــه اس ــورت پذیرفت ــی ص ــگری ادب ــث گردش در بح
ــزه  ــا بی انگی ــن نامایمتی ه ــر ای ــر اث ــا ب ــرد: م ــوان ک عن
ــم کــه وقتــی  ــز داری ــن انتظــار را نی ــی ای نمی شــویم، ول
بــرای پایــه گــذاری گردشــگری ادبــی گام برداشــته ایم، از 

ــت شــود. ــز حمای ــی نی ــن حرکت های چنی
ــن  ــه داد: برای مدیرعامــل موسســه ســرزمین ســبز ادام
در  را  نشســت هایی  تــا  هســتیم  درصــدد  اســاس 
مکان هــای فرهنگــی بــرای معرفــی بیشــتر گردشــگری 
ادبــی برگــزار کنیــم، زیرا گردشــگری ادبــی چندین بخش 
دارد کــه می توانــد دیــدار بــا خانــواده بــزرگان فرهنگــی و 
یــا بازدیــد از منــازل این نویســندگان و شــعرا باشــد؛ مثًا 
یــک جــوان امــروزی می توانــد بیایــد و بــا دیــدن منــزل 
و زندگــی »شــاملو« جــذب ایــن شــاعر کشــورمان شــود 
و بعــد ایــن جاذبــه، انگیــزه ای در او بــه وجــود مــی آورد تا 
همیــن جــوان بــرود کتــاب هــزار صفحــه ای را دربــاره این 

نویســندگان و شــعرا مطالعــه کنــد.
میرکــی تصریــح کــرد: مــا چــون تــازه مقولــه گردشــگری 
ادبــی را شــروع کــرده ایــم، متعاقبــًا از تهــران کلیــد زدیــم، 
ولــی اگــر گردشــگری ادبــی در کل کشــور رونــق بگیــرد، 
ــگری  ــرای گردش ــندی ب ــیار خرس ــات بس ــلمًا اتفاق مس
کشــور اتفــاق خواهــد افتــاد، البتــه می طلبــد یــک 
ــای  ــی هماهنگی ه تشــکیاتی در حــوزه گردشــگری ادب
الزم را انجــام دهــد و ایــن هماهنگی هــا همــراه بــا 

حمایــت باشــد.

معــاون صنایع دســتی کشــور گفــت: بایــد یــک 
ــه  ــک ب ــی تجــارت الکترونی موسســه بین الملل
ــم  ــی کنی ــتی معرف ــی صنایع دس ــورای جهان ش
ــر  ــه مه ــاری ک ــروش آث ــی و ف ــه معرف ــا ب ت

ــردازد. ــد، بپ ــت دارن اصال
بهمــن نامورمطلــق، معــاون صنایــع دســتی 
ــا  ــو ب ــت وگ ــی، در گف ــراث فرهنگ ــازمان می س
ــی از  ــه یک ــه اینک ــاره ب ــا اش ــر ب ــگار مه خبرن
ــع دســتی،  ــه صنای مشــکات اساســی در زمین
بازاریابــی جهانــی و تجــاری ســازی اســت، 
گفــت: در اجــاس اخیــر آســیا و اقیانوســیه کــه 
ــن نتیجــه  ــه ای ــت برگــزار شــد، اعضــا ب در کوی
رســیدند کــه مؤسســات بین المللــی را در ارتبــاط 
بــا تجــارت الکترونیــک معرفــی کننــد تــا آثــاری 
ــه دریافــت مهــر اصالــت شــورای  کــه موفــق ب
جهانــی صنایــع دســتی شــده اند، معرفــی شــده 
ــران،  ــن و ای ــد، چی ــند. هن ــروش برس ــه ف و ب
ــه و  ــه ارائ ــا ب ــد ت ــی کرده ان موسســاتی را معرف
ــد کــه در  ــار فاخــری بپردازن فــروش آنایــن آث

ــود. ــد می ش ــیه تولی ــیا و اقیانوس ــرب آس غ
معــاون صنایع دســتی بــا اشــاره بــه اینکــه 
فاصلــه زیــادی بیــن نماینــدگان ایــران در 
ــود  ــی وج ــش خصوص ــا بخ ــی ب ــش دولت بخ

دارد،  گفــت: مــا یــک زمــان، غایــب بــزرگ 
نشســت ها و فعالیت هــای شــورای جهانــی 
ــزرگ  صنایــع دســتی بودیــم و امــروز حاضــر ب
ایــن شــورا هســتیم امــا هنــوز نماینــدگان 
ــه  ــژه در زمین ــه وی ــی ب ــش خصوص ــا در بخ م
ــروش الکترونیــک و  ــی ف مؤسســات بین الملل
ــای  ــی اعض ــا برخ ــد ب ــازی، نمی توانن تجاری س
شــورا چــون هنــد و چیــن رقابــت کننــد. بــرای 
ــی  ــون »عل ــایتی چ ــی س ــردش مال ــال گ مث
بابــا« در یــک روز، بــا همــه فــروش ســاالنه مــا 

می کنــد. برابــری 

نامــور مطلــق همچنیــن بیــان کــرد: هندی هــا 
ــای  ــا محمل ه ــه م ــد ک ــرده بودن ــب ک تعج
قانونــی درســت کرده ایــم کــه موجــب توســعه 
شــهرهای جهانــی شــود و زیرســاخت های 
الزم توســعه ایــن شــهرها را در برنامــه ششــم 

توســعه پیش بینــی کرده ایــم. 
بــه عبارتــی اینکــه مجلــس بــه اهمیــت 
ــی  ــهرهای جهان ــاخت ها در ش ــعه زیرس توس
ــان  ــرده، برایش ــوب ک ــرده و آن را مص ــی ب پ

ــود. ــب ب جال
ــادر  ــرح م ــه ط ــتی از ارائ ــاون صنایع دس مع
جهانــی صنایع دســتی از ســوی ایــران بــه 
شــورای جهانــی صنایع دســتی خبــر داد و 
ــک  ــع دســتی طــی ی ــت صنای ــزود: معاون اف
ــن ترین  ــت مس ــتان ها خواس ــوان از اس فراخ
هنرمنــد صنایع دســتی را کــه ســال ها در ایــن 
حــوزه فعالیــت کــرده و حداقــل ۹۰ ســال دارد، 

معرفــی کننــد. 
 ۱۰۷ بانویــی  حضــور  متوجــه  نتیجــه  در 
کــه  شــدیم  کرمــان  ســیرجان  در  ســاله 
گلیــم شــیریکی پیچ می بافــت. از ماه نســا 
شهســواری پور در بیست وهشــتمین نمایشــگاه 
صنایع دســتی به عنــوان مــادر صنایع دســتی 

معاونــت  ســوی  از  و  تجلیــل  ایــران 
صنایع دســتی و هنرهــای ســنتی بــه او گواهــی 

ــد. ــا ش اعط
ــان اینکــه همــه اعضــای  ــا بی ــق ب نامــور مطل
ــش  ــتی در بخ ــع دس ــی صنای ــورای جهان ش
غــرب آســیا و اقیانوســیه از طــرح مــادر 
جهانــی صنایــع دســتی اســتقبال کردنــد، 
ــد  ــام کردن ــا اع ــا و هندی ه ــت: چینی ه گف
ــد  ــا بتوانن ــد ت ــق می کنن ــه تحقی ــن زمین در ای
ــود را  ــتی خ ــد صنایع دس ــن ترین هنرمن مس
ــن  ــم از ای ــی ه ــد. شــورای جهان ــی کنن معرف
موضــوع اســتقبال کــرد و قــرار شــد اعضــای 
ــوع را در  ــن موض ــز ای ــیه نی ــیا و اقیانوس آس
کشورشــان مطــرح کننــد. آن هــا دربــاره نحــوه 
ــه مــا نحــوه  گزینــش مشــکل داشــتند ک
ــدد  ــم. درص ــه دادی ــان را ارائ ــش خودم گزین
هســتیم هــر اســتان یــک مــادر صنایع دســتی 
ــه عنــوان  داشــته باشــد و مســن ترین فــرد ب

پــدر یــا مــادر صنایــع دســتی جهــان معرفــی 
شــود.

ــه  ــخ ب ــور در پاس ــتی کش ــاون صنایع دس مع
اینکــه قــرار اســت چــه تســهیاتی بــرای 
مــادر صنایــع دســتی در ایــران فراهــم شــود، 
گفــت: مــن پیگیــر پرداخــت مســتمری مــادر 
نوشــته ام  نامــه ای  و  بــوده  صنایع دســتی 
تــا حمایت هایــی هــم از طریــق معاونــت 
صنایع دســتی کشــور صــورت گیــرد و تنهــا بــه 
نام گــذاری اکتفــا نشــود و اگــر فــردی حداقــل 
افتخــاری بــرای مــا بــه همراه مــی آورد مــا نیز 
حداقــل وظایــف خــود را در ایــن زمینــه انجــام 
دهیــم. معاونــت صنایع دســتی نمی توانــد 
ــاالی ۵۰  ــدان ب ــه هنرمن ــرای بیم ــی ب اقدام
ســال انجــام دهــد امــا می توانــد ماهانــه 
ــوی  ــتمری از س ــوان مس ــه به عن ــی را ک مبلغ
وزارت ارشــاد بــه هنرمنــدان پیشکســوت داده 

ــرد. ــر بگی ــز در نظ ــا نی ــرای آنه ــود ب می ش

معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی بر ضرورت فعالیت 
موسسات بین المللی تجارت الکترونیک تأکید کرد:

بازاریابی جهانی 
برای صنایع دستی ایرانی

ــا اشــاره  حجت االســام والمســلمین شــهاب مــرادی ب
ــار  ــی انســان اظه ــاد همنشــینی در زندگ ــرات زی ــه اث ب
داشــت: بعضــی از والدیــن می گوینــد فرزندمــان را آزاد 
گذشــته ایم تــا خــودش مســیرش را انتخــاب کنــد کــه 

ایــن امــری بســیار غلــط اســت.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه فرزنــدان امانتــی در نــزد پــدر و 
ــد  ــد بای ــوان داشــت: اینکــه می گوین مــادر هســتند، عن
ــاوری  ــورد، ب ــنگ بخ ــه س ــرش ب ــودش س ــوان خ ج
غلــط اســت و در پاســخ بایــد گفــت مگــر یــک انســان 
ــا پشــیمانی هــدر  ــه آن را ب ــد ک ــی می کن ــار جوان چندب

بدهــد.
کارشــناس مســائل مذهبــی و امــور خانــواده بــا اشــاره 
ــی  ــوع زندگ ــال در ن ــه ح ــاد لقم ــیار زی ــر بس ــه تأثی ب
انســان خاطرنشــان کــرد: امــروزه در جامعــه ای زندگــی 

می کنیــم کــه مشــکاتی نظیــر ربــا و گنــاه در آن وجــود 
ــه  ــه ب ــت توج ــزوم اهمی ــه ل ــا اشــاره ب ــرادی ب دارد. م
ســخنان والدیــن، ابــراز داشــت: فرزندانــی کــه از پــدر و 
مــادر اطاعــت نمی کننــد، در زندگــی خــود خیــر، برکــت 

ــد. ــی نمی بینن ــات واالی و توفیق
ــر  ــی ه ــینان در زندگ ــش هم نش ــر نق ــد ب ــا تاکی وی ب
فــردی اظهــار داشــت: ایــن بــاور کــه بعضــی می گوینــد 
ــا از  ــم ام ــرت می کنی ــانی معاش ــوع انس ــر ن ــا ه ــا ب م
ــوادانه  ــط و بی س ــاوری غل ــم، ب ــگ نمی گیری ــا رن آن ه

اســت.
ــن )ع(  ــی از امیرالمؤمنی ــه روایت ــاره ب ــا اش ــرادی ب م
ــه  ــرادی ک ــه اف ــردن ب ــگاه ک ــی ن ــت: حت ــوان داش عن
دارای خصلت هــای نامناســب نظیــر خساســت هســتند 

در روح انســان تأثیــر می گــذارد.

ــر  ــه نظ ــت: ب ــان گف ــتان اصفه ــاز اس ــه نم ــتاد اقام ــر س دبی
ــی و علمــی نمــاز را  ــم جنبه هــای عقل می رســد کــه اگــر بتوانی
عــاوه بــر آیــات و روایــات بــه نســل امــروز انتقــال دهیــم و آن 
ــم  ــا به صــورت فیل ــم و ی ــری بریزی ــا و هن ــای زیب را در قالب ه
و انیمیشــن درآوریــم، می توانیــم بــه گســترش فرهنــگ نمــاز 
کمــک زیــادی کنیم.حجت االســام ابراهیــم رنجبــر اظهــار کــرد: 
فلســفه نمــاز در واقــع همــان فلســفه خلقــت اســت؛ خداونــد 
ــَن  ــُت اْلِج ــا َخَلْق ــد: »َو َم ــات می فرمای ــه ۵۶ ســوره ذاری در آی
ــز  ــدم ج ــس را نیافری ــّن و ان ــن ج ــُدوِن؛ م ــَس ِإالَّ لِیْعُب َو الِْْن
بــرای اینکــه عبادتــم کننــد«. یعنــی خلقــت آنهــا بــرای عبــادت 
ــد:  ــه می گوین ــن آی ــیر ای ــا در تفس ــه بعضی ه ــت، البت خداس
»لیعرفــون«؛ یعنــی بــرای شــناخت خــدا، امــا در اصــل بــرای 
عبــادت اســت. وی ادامــه داد: نمــاز تأثیــر شــگرفی در زندگــی 
دنیــا و آخــرت و بــرزخ دارد. بــه نظــر می رســد کــه اگــر بتوانیــم 

ــر آیــات و روایــات  جنبه هــای عقلــی و علمــی نمــاز را عــاوه ب
ــا و  ــای زیب ــم و آن را در قالب ه ــال دهی ــروز انتق ــل ام ــه نس ب
هنــری بریزیــم و یــا بــه صــورت فیلــم و انیمیشــن درآوریــم، 
ــه گســترش فرهنــگ نمــاز کمــک زیــادی کنیــم. می توانیــم ب

دبیــر ســتاد اقامــه نمــاز اســتان اصفهــان خاطرنشــان کــرد: باید 
فضــای مســاجد را بــرای حضــور کــودکان امــروزی محیــا کنیــم؛ 
مســئولیت ها را بــه کــودکان و نوجوانــان واگــذار کــرده و بــه آنهــا 
احتــرام بگذاریــم، از توهیــن و برخــورد بــد بــا آنــان بپرهیزیــم 
و اگــر بــه طــور مثــال در مــدارس، معلمــان و اولیــای مــدارس 
بــرای حضــور در نمــاز جماعــت مدرســه پیشــقدم شــوند، قطعــًا 
ــه در  ــر خواهــد شــد. البت ــد براب حضــور دانش آمــوزان هــم چن
ــد  ــم بای ــتند ه ــوان هس ــه نمازخ ــانی ک ــوارد کس ــن م ــار ای کن
مراقــب باشــند تــا گناهــی نکننــد و دیگــران را از خــود نرنجاننــد 

تــا موجــب بدبینــی بــه نمــاز نشــوند.

آگهی حصر وراثت
شناســنامه  بــه  زاده  امــام  حمیــد  آقــای 
شــماره 38۲4 بــه شــرح دادخواســت بــه 
درخواســت  شــورا  ایــن  از   8۰۲/۹۶ کاســه 
گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
داده کــه شــادروان ماشــاءاله امــام زاده بــه 
شــماره شناســنامه ۵۹۹ در تاریــخ ۱3۹۵/۵/۱۶ 
ــه  ــی گفت ــدرود زندگ ــود ب ــی خ ــگاه دایم اقامت
منحصــر  مرحــوم  آن  الفــوت  حیــن  ورثــه 
اســت بــه اعظــم میرآفتــاب فرزنــد ســید 
حســین بــه ش.ش 3۰۵8 همســر، ملــوک 
جاویــدان فرزنــد ولــی الــه بــه ش.ش 34۷۶۶ 
مــادر، مهــدی امــام زاده فرزنــد ماشــاءاله 
بــه ش.ش ۲۰۶۵، مجیــد امــام زاده فرزنــد 
ماشــاءاله بــه ش.ش ۲۰۶۶، حمیــد امــام زاده 
ــد  ــه ش.ش 38۲4، محم ــاءاله ب ــد ماش فرزن
ــه ش.ش 8۰۹،  ــاءاله ب ــد ماش ــام زاده فرزن ام
فرزنــدان اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی 
درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت، یــک مرتبــه 
آگهــی مــی نمایــد تــا هرکســی اعتراضــی دارد و 
یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ 
نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم 

ــد. ــد ش ــادر خواه ــی ص دارد واال گواه
ــاف  قاضــی شــعبه ششــم شــورای حــل اخت
ــف ــور ۱3۰۱/ م ال ــین پ ــه حس ــان، فاطم کاش

دادنامه
شــماره  پرونــده:3۱3/۹۵   شــماره 
تاریــخ  بــه   ۹۵/۱۲/۱۶ دادنامــه:۱۰۵8/۹۵- 
۹۵/۱۲/۹ در وقــت فــوق العــاده جلســه شــعبه 
8 شــورای حــل اختــاف کاشــان بتصــدی 
ــده  ــت پرون ــکیل اس ــل تش ــده ذی ــاء کنن امض
ــی  ــت. قاض ــر اس ــت نظ ــه 3۱3/۹۵ تح کاس
ــده  ــات پرون ــی اوراق و محتوی ــا بررس ــورا ب ش
ذیــل  بشــرح  و  اعــام  را  رســیدگی  ختــم 
رای  نمایــد.  مــی  رای  بــه صــدور  مبــادرت 
ــان  ــوی خواه ــوص دع ــورا در خص ــی ش قاض
طرفیــت  بــه  هنرپیشــه  محمدرضــا  آقــای 
ــاودان ۲-  ــه ج ــت ال ــا ۱- رحم ــدگان آق خوان
عبدالــه ثانــی ازرانــی بــه خواســته مطالبــه وجه 
بــه میــزان ۱۰۰/8۰۰/۰۰۰ ریــال بابــت چــک 
ــغ  ــه مبل ــورخ ۹۵/3/۱۰ ب ــماره 4۷۵۱84 م ش
33/۶۰۰/۰۰۰ ریــال،4۷۵۱83 مــورخ ۹۵/۲/۱۰ 
ــال، 4۷۵۱8۲ مــورخ  ــغ 33/۶۰۰/۰۰۰ ری ــه مبل ب
۹۵/۱/۱۰ بــه مبلــغ 33/۶۰۰/۰۰۰ ریــال عهــده 
بانــک رفــاه کارگــران بــا ایــن توضیــح کــه 
خواهــان اظهــار داشــته خوانــده ردیــف اول 
مبــادرت بــه صــدور چــک هــای مزبــور در وجــه 
ــا  ــز ب ــف دوم نی ــده ردی ــوده و خوان ــل نم حام
ــده  ــر عه ــت وی را ب ــر چــک ضمان امضــای ظه
ــوق  ــه شــرح ف ــذا خواســته ب ــه اســت فل گرفت
را مطــرح و خواســتار محکومیــت تضامنــی 
خوانــدگان بــه پرداخــت مبلــغ خواســته گردیــده 
ــا عنایــت محتویــات پرونــده  اســت. حالیــه ب
ــر مصــدق چــک هــای  ــه تصوی مــن جمل

مزبــور و نیــز گواهــی هــای عــدم پرداخــت 
صــادره از بانــک محــال علیــه و همچنیــن بقــاء 
اصــول مــدارک ابــرازی مزبــور در یــد مدعــی کــه 
داللــت بــر اشــتغال ذمه خوانــدگان و اســتحقاق 
خواهــان بــه مبلــغ خواســته مــی نمایــد و نظــر 
بــه اینکــه خوانــدگان دلیــل و مدرکــی کــه داللت 
بــر پرداخــت دیــن و برائــت اشــتغال ذمــه خــود 
نمایــد ارائــه ننمــوده اســت خوانــدگان بــا وصــف 
ــده و در  ــی در جلســه حاضــر نگردی ــاغ قانون اب
ــاع  ــان دف ــرازی خواه ــتندات اب ــوص مس خص
و ایــراد موثــری بــه عمــل نیــاورده انــد علیهــذا 
قاضــی شــورا توجهــا بــه نظریــه مشــورتی 
ــر  ــا در نظ ــاف و ب ــل اخت ــرم ح ــاء محت اعض
ــناد  ــدی اس ــزی و تجری ــف تنجی ــتن وص داش
تجــاری و بــا امعــان نظــر بــه اینکــه چــک هــا 
ــوی  ــده دع ــت گردی ــی واخواس ــت قانون در مهل
ــه  ــتندا ب ــته مس ــت دانس ــان را وارد و ثاب خواه
مــواد ۱۹8، ۵۱۵، ۵۲۲ از قانــون آییــن دادرســی 
دادگاه هــای عمومــی و انقــاب در امــور مدنــی 
و مــواد 3۱۰ و 3۱3 و 3۱۵ از قانــون تجــارت 
)ناظــر بــر رای وحــدت رویــه ۵3۶ مــورخ 
۶۹/۷/۱۰ ( و مــاده 3۱4 از قانــون تجــارت ناظــر 
ــون و  ــان قان ــواد ۲4۹ و ۲8۶ و ۲8۹ هم ــر م ب
مــاده ۲ و استفســاریه تبصــره الحاقــی بــه 
مــاده ۲ از قانــون اصــاح مــوادی از قانــون 
صــدور چــک مصــوب تشــخیص مصلحــت 
ــه  ــم ب ــی حک ــون مدن ــاده ۱۲۵۷ قان ــام و م نظ
ــه پرداخــت  ــدگان ب ــی خوان ــت تضامن محکومی
مبلــغ ۱۰۰/8۰۰/۰۰۰ ریــال بابــت اصــل خواســته و 
پرداخــت هزینــه دادرســی بــه میــزان ۲/۵۰۰/۰۰۰ 
ریــال و پرداخــت خســارت تاخیــر تادیــه دیــن 
اجــرای حکــم  لغایــت  تاریــخ سررســید  از 
ــک  ــی از ســوی بان ــرخ شــاخص اعام ــق ن طب
ــن  ــبه و تعیی ــرا محاس ــن االج ــه حی مرکزی)ک
خواهــد شــد( در حــق خواهــان صــادر و اعــام 
مــی نمایــد. رای صــادره غیابــی و ظــرف مهلــت 
ــل واخواهــی در  ــاغ قاب بیســت روز از تاریــخ اب
همیــن شــعبه و بــا انقضــای آن ظــرف بیســت 
روز قابــل تجدیــد نظــر خواهــی در محاکــم 
محتــرم عمومــی شهرســتان کاشــان می باشــد.

قاضی شعبه 8 حقوقی شورای حل اختاف 
کاشان-مجتبی زراعتی ۱۲۹۲/ م الف

آگهی حصر وراثت
بــه  بیدگلــی  آقــای محمــد ســتارپور فــرد 
شناســنامه شــماره ۵۰3 بــه شــرح دادخواســت 
ــت  ــورا درخواس ــن ش ــه 8۰۱/۹۶ از ای ــه کاس ب
چنیــن  و  نمــوده  وراثــت  حصــر  گواهــی 
ــتارپور  ــد س ــادروان احم ــه ش ــح داده ک توضی
فــرد بیدگلــی بــه شــماره شناســنامه 44۶4 
ــود  ــی خ ــگاه دایم ــخ ۱3۹۵/۹/۱۲ اقامت در تاری
ــوت آن  ــن الف ــه حی ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ب
مرحــوم منحصــر اســت بــه لیــا ســتارپور فــرد 
بیدگلــی فرزنــد احمــد بــه ش.ش 38۹، فاطمه 
ســتارپور فــرد بیدگلــی فرزنــد احمد بــه ش.ش 

4۷، محمــد ســتارپور فــرد بیدگلــی فرزنــد 
احمــد بــه ش.ش ۵۰3، محمــود ســتارپور 
ــه ش.ش ۷8۷،  ــد احمــد ب ــی فرزن فــرد بیدگل
زهــرا ســتارپور فــرد بیدگلــی فرزنــد احمــد بــه 
ــی  ــرد بیدگل ــتارپور ف ــره س ش.ش ۶۶8، طاه
فرزنــد احمــد بــه ش.ش ۱۹۱، قاســم ســتارپور 
ــه ش.ش 434،  ــد احمــد ب فــرد بیدگلــی فرزن
معصومــه ســتارپور فــرد بیدگلــی فرزنــد احمــد 
بــه ش.ش ۵۲، اشــرف ســتارپور فــرد بیدگلــی 

ــدان. ــه ش.ش ۲۶۰، فرزن ــد ب ــد احم فرزن
مقدماتــی  تشــریفات  انجــام  بــا  اینــک 
درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت، یــک مرتبــه 
آگهــی مــی نمایــد تــا هرکســی اعتراضــی دارد و 
یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ 
نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم 

ــد. ــد ش ــادر خواه ــی ص دارد واال گواه
ــاف  ــل اخت ــورای ح ــم ش ــعبه شش ــی ش قاض
ــف ــور ۱۲۹۷/ م ال ــین پ ــه حس ــان، فاطم کاش

آگهی حصر وراثت
آقــای علیرضــا حــق بیــن بــه شناســنامه شــماره 
۷۰۹ بــه شــرح دادخواســت به کاســه ۷88/۹۶ 
از ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصــر وراثــت 
ــادروان  ــه ش ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی نم
ــنامه  ــماره شناس ــه ش ــن ب ــق بی ــلطانعلی ح س
۱۶ در تاریــخ ۱3۹۶/4/۲۵ اقامتــگاه دایمــی 
خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت 
ــی جــان  ــی ب ــه ب آن مرحــوم منحصــر اســت ب
ــه ش.ش 3  ــم ب ــد قاس ــعیدی فرزن ــرب س ع
همســر، علیرضــا حــق بیــن فرزنــد ســلطانعلی 
بــه ش.ش ۷۰۹، فاطمــه حــق بیــن فرزنــد 
ســلطانعلی بــه ش.ش 8۵۶، حمیــده حــق 
ــه  ــه ش.ش ۱۰، آمن ــلطانعلی ب ــد س ــن فرزن بی
بــه ش.ش  بیــن فرزنــد ســلطانعلی  حــق 
ــلطانعلی  ــد س ــن فرزن ــق بی ــی ح ۲4، مصطف
بــه ش.ش 8۵۵ ،فرزندان.اینــک بــا انجــام 
ــور را در  ــت مزب ــی درخواس ــریفات مقدمات تش
ــد  ــی نمای ــی م ــه آگه ــک مرتب ــت، ی ــک نوب ی
تــا هرکســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه 
ــی  ــخ نشــر آگه ــزد او باشــد از تاری ــی ن از متوف
ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال 

ــد. ــد ش ــادر خواه ــی ص گواه
ــاف  ــل اخت ــورای ح ــم ش ــعبه شش ــی ش قاض
ــف ــور ۱۲۹۵/ م ال ــین پ ــه حس ــان، فاطم کاش

آگهی حصر وراثت
ــادی   دارای  ــت آب ــق دول ــعید محق ــای س آق
شناســنامه شــماره ۲3۹۲ به شــرح دادخواســت 
ــن  ــت( از ای ــه کاســه ۵4۶/۹۶ ش ح ۱ )وراث ب
دادگاه درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده 
و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان نعمــت اله 
ــنامه  ــماره شناس ــه ش ــادی ب ــت آب ــق دول محق
۶۶8۰ در تاریــخ ۱3۹۶/۰۷/۰۹  اقامتــگاه دائمــی 
خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت 
آن مرحــوم منحصــر اســت بــه:۱- فاطمــه عــرب 

ــی(   ــاس ش.ش 33 )همســر متوف ــد عب فرزن
ــد ش.ش  ــد محم ــره فرزن ــه پاخی )۲( معصوم
ســعید    )3( متوفــی(  دوم  )همســر   ۲3۶
ش.ش ۲3۹۲ )4( صالــح ش.ش ۲۱۲۷ )۵( 
ش.ش  صفــورا   )۶(  ۲۵۶۵ ش.ش  کبــری 
ــد  ــادی فرزن ــت آب ــق دول ــی محق ۲۶8  همگ
نعمــت الــه  )فرزنــدان متوفــی( اینــک بــا 
انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور 
ــر کــس اعتراضــی  ــا ه ــد ت ــی نمای ــی م را آگه
ــد  ــزد او باش ــی ن ــه از متوف ــا وصیتنام دارد و ی
ــک  ــرف ی ــی ظ ــتین آگه ــر نخس ــخ نش از تاری
ــم دارد واال گواهــی صــادر  ــه دادگاه تقدی ــاه ب م

خواهــد شــد.
رئیــس شــعبه اول شــورای حــل اختــاف 

برخــوار 
ــامی  ــاد اس ــگ و ارش ــه اداره فرهن ــماره نام ش
ــخ  ۱3۹۶/۰۷/۱۲ ــه تاری ــف ب ۵/3۷/۶88/م ال

آگهی حصر وراثت
دارای  دســتجردی  فروتــن   محمــد  آقــای 
شناســنامه شــماره ۱3۰ بــه شــرح دادخواســت 
ــن  ــت( از ای ــه کاســه 4۵4/۹۶ ش ح ۱ )وراث ب
دادگاه درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده 
ــب  ــادروان حبی ــه ش ــح داده ک ــن توضی و چنی
الــه فروتــن دســتجردی بــه شــماره شناســنامه 
اقامتــگاه    ۱3۹۶/۰۷/۱۷ تاریــخ  در   3۵۷84
دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن 
الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه:۱- فطمه 
فروتــن دســتجردی فرزنــد عابدیــن ش.ش 
3۱۱ )همســر متوفــی(  )۲( رحیــم ش.ش ۱۲۲ 
)3( محمــد  ش.ش ۱3۰ )4( علــی ش.ش 
خدیجــه   )۶(  ۵۱۰۶ ش.ش  رســول   )۵(  ۱۷
ش.ش ۲۵8 )۷( زهــرا 4۲۲۵  همگــی فروتــن 
دســتجردی فرزنــد حبیــب الــه  )فرزنــدان 
متوفــی( اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی 
درخواســت مزبــور را آگهــی مــی نمایــد تــا هــر 
کــس اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی 
ــی  ــخ نشــر نخســتین آگه ــزد او باشــد از تاری ن
ظــرف یــک مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد واال 

گواهــی صــادر خواهــد شــد.
رئیــس شــعبه اول شــورای حــل اختــاف 

برخــوار 
ــامی  ــاد اس ــگ و ارش ــه اداره فرهن ــماره نام ش
ــخ  ۱3۹۶/۰۷/۱۲ ــه تاری ــف ب ۵/3۷/۶8۹/م ال

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
آقــای اصغــر شــریفی  دادخواســتی به خواســته 
ــن  ــه ای ــه ب ــت علیرضــا یگان ــه طرفی ــه ب مطالب
ــت  ــه ۹۶/۲۹۶  ثب ــه کاس ــه ب ــلیم ک ــورا تس ش
ــی   ــر آگه ــخ نش ــرف ده روز از تاری ــرای ۰۹ظ و ب
ــه  وقــت رســیدگی تعییــن شــده اســت نظــر ب
ــذا  ــکان میباشــد ل ــول الم ــده مجه ــه خوان اینک
حســب مــاده ۷3 قانــون آئیــن دادرســی مدنــی 
ــه هــای  ــت در یکــی از روزنام ــک نوب ــب ی مرات
کثیــر االنتشــار طبــع و نشــر میشــود و از خوانده 

مذکــور دعــوت بــه عمــل مــی آیــد جهــت 
ــم  ــت و ضمائ ــی دادخواس ــخه ثان ــت نس دریاف
بــه دفتــر شوراشــعبه 4 خــورزوق مراجعــه و در 
وقــت مقــرر فــوق نیــز جهــت رســیدگی حاضــر 
شــود. در صــورت عــدم حضــور دادخواســت 
ابــاغ شــده محســوب و شــورا تصمیــم مقتضی 
ــی  ــه آگه ــازی ب ــدا نی ــه بع ــاذ نمود.چنانچ اتخ
ــدت آن ده  ــت درج و م ــک نوب ــط ی ــد فق باش

ــت. روز اس
دفتــر شــعبه چهــارم مجتمــع شــماره یــک 

شهرســتان  برخــوار
ــامی  ــاد اس ــگ و ارش ــه اداره فرهن ــماره نام ش

ــخ ۹۶/۰۷/۱۲ ــه تاری ــف ب ۵/3۷/۶۹4/م ال

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
خواهــان هنگامــه صوفــی دادخواســتی بــه 
طرفیــت خوانــده آقــای فاضــل غامــی فرزنــد 
ســردار بــه خواســته طــاق بــه درخواســت 
زوجــه مطــرح کــه بــه ایــن شــعبه ارجــاع و بــه 
ــده کاســه ۹۶۰۹۹83۷۵۱3۰۰8۵۹  شــماره پرون
)حقوقــی(  عمومــی  دادگاه  اول  شــعبه 
شهرســتان برخــوار ثبــت و وقــت رســیدگی 
ــه  ــن ک ــاعت ۱۰:۰۰ تعیی ــورخ ۱3۹۶/۰۹/۰8 س م
حســب دســتور دادگاه طبــق موضــوع مــاده 
ــت  ــه عل ــی ب ــی مدن ــن دادرس ــون آئی ۷3 قان
ــت  ــده و درخواس ــودن خوان ــکان ب ــول الم مجه
خواهــان مراتــب یــک نوبــت در یکــی از جرایــد 
ــده  ــا خوان ــردد ت ــی گ ــی م ــار آگه ــر االنتش کثی
ظــرف یــک مــاه پــس از تاریــخ انتشــار آگهــی 
اعــام  دادگاه مراجعــه و ضمــن  بــه دفتــر 
نشــانی کامــل خــود نســخه ثانــی دادخواســت 
ــوق  ــرر ف ــت مق ــت و در وق ــم را دریاف و ضمائ

جهــت رســیدگی در دادگاه حاضــر گــردد.
حقوقــی  عمومــی  دادگاه  اول  شــعبه  دفتــر 

برخــوار
ــامی  ــاد اس ــگ و ارش ــه اداره فرهن ــماره نام ش

ــخ ۹۶/۰۷/۱۲ ــه تاری ــف ب ۵/3۷/۶۹۰/م ال

اجرائیه
ــماره  ــه: ۹۶۱۰4۲۶8۲۵3۰۰۲۰۹ش ــماره اجرائی ش
شــماره   ۹۵۰۹۹8۶8۲۵3۰۰۷۲۹ پرونــده: 
تنظیــم:  ۹۵۰88۵تاریــخ   : شــعبه  بایگانــی 
۱3۹۶/۰۵/۱۹ مشــخصات محکــوم لــه ردیــف ۱ 
ــام  ــی : اســماعیلی  ن ــام خانوادگ ــر  ن ــام :باق ن
پــدر: محمــد علــی     نشــانی: اســتان اصفهان – 
شهرســتان خمینــی شــهر – خمینــی شــهر  بلوار 
ــاک ۱ کدپســتی  ــر – کوچــه 83 – پ ــر کبی امی
84۱88۱۶۵4۷ تلفــن همــراه ۰۹۱33۱۶۶۶۹3  
ــام:  ــف ۱- ن ــم ردی ــوم علیه ــخصات محک مش
زهــره    نــام خانوادگــی : شــاپور آبــادی نــام پدر 
: اســماعیل   نشــانی: مجهــول المــکان ۲- نــام 
: علیرضــا نــام خانوادگــی : کاظــم فــر نــام پــدر: 
حمیــد نشــانی : مجهــول المــکان  محکــوم بــه: 
ــرای  ــت اج ــب در خواس ــی بموج ــمه تعال بس
ــه  ــماره دادنام ــماره و ش ــه ش ــه ب ــم مربوط حک

ــزام  ــه ال ــم ب ــه ۹۶۰۹۹۷۶8۲۵3۰۰۰۱۱ حک مربوط
ــان  ــع در خیاب ــک واق ــال مل ــه انتق ــدگان ب خوان
گلســتان کوچــه امیــد بــن بســت یــاس پــاک 
ــع در پــاک ثبتــی  ــه مســاحت ۹۰ متــر مرب 3 ب
شــماره ۱48۷4/43۰ بخــش ۵ ثبــت پــاک 
ــزان ۹۰ ســهم مشــاع معــادل  ــه می ــاد شــده ب ی
۹۰ متــر مربــع و محکومیــت خوانــده ردیــف 
ــه  ــی و ن ــصد و س ــغ شش ــت مبل ــه پرداخ اول ب
ــه  ــت هزین ــال باب ــاه ری ــد و پنج ــزار و هفتص ه
ــت  ــه پرداخ ــوم ل ــق محک ــی در ح ــای دادرس ه
ــر  ــال بابــت حــق االجــرا نیــز ب ــغ ۱۰۵۰۰۰۰ ری مبل
عهــده محکــوم علیــه مــی باشــد.  محکــوم علیــه 
مکلــف اســت از تاریــخ ابــاغ اجرائیــه : ۱- ظــرف 
ده روز مفــاد آنــرا بموقــع اجــرا گــذارد ) مــاده34 
قانــون اجــرای احــکام مدنــی( .۲- ترتیبــی بــرای 
پرداخــت محکــوم بــه بدهــد . 3- مالــی معرفــی 
کنــد کــه اجــرا حکــم و اســتیفا محکــوم بــه از آن 
میســر باشــد. چنانچــه خــود را قــادر بــه اجــرای 
مفــاد اجراییــه ندانــد بایــد ظــرف ســی روز کلیــه 
امــوال خــود را شــامل تعــداد یــا مقــدار و قیمــت 
ــور  ــه ط ــول ، ب ــر منق ــول و غی ــوال منق ــه ام هم
مشــروح مشــتمل بــر میــزان وجــوه نقــدی کــه 
ــی  ــا و موسســات مال ــزد بانکه ــوان ن ــه هــر عن ب
ــراه  ــه هم ــی دارد ب ــا خارج ــی ی ــاری ایران و اعتب
ــه  ــور و کلی ــابهای مذک ــق حس ــخصات دقی مش
اموالــی کــه او بــه هــر نحــو نــزد اشــخاص ثالــث 
دارد و کلیــه مطالبــات او از اشــخاص ثالــث ونیــز 
فهرســت نقــل و انتقــاالت و هــر نــوع تغییــر دیگر 
ــل از  ــال  قب ــک س ــان ی ــور از زم ــوال مذک در ام
ــه ضمیمــه دادخواســت  ــوای اعســار ب طــرح دع
اعســار بــه مقــام قضائــی ارائــه نمایــد واال بــه در 
ــاز داشــت مــی شــود)  ــه ب ــوم ل خواســت محک
ــت  ــرای محکومی ــوه اج ــون نح ــواد 8و3 قان م
ــه  ــوم علی ــودداری محک ــی ۱3۹4(  .4- خ مال
از اعــام کامــل صــورت امــوال بــه منظــور فــرار از 
اجــرای حکــم ، حبــس تعزیــری در جــه هفــت 
را در پــی دارد. ) مــاده 34 قانــون اجــرای احــکام 
مدنــی و مــاده ۲۰ ق.م.ا و مــاده ۱۶ قانــون نحــوه 
ــال  ــی ۱3۹4( ۵- انتق ــت مال ــرای محکومی اج
مــال بــه دیگــری بــه هــر نحــو بــا انگیــزه فــرار از 
ادای دیــن بــه نحــوی کــه باقیمانــده امــوال بــرای 
پرداخــت دیــون کافــی نباشــد موجــب مجــازات 
تعزیــری درجــه شــش یــا جــزای نقــدی معــادل 
نصــف محکــوم بــه یــا هــردو مجــازات می شــود. 
) مــاده ۲۱ قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت 
مالــی ۱3۹4(. ۶- چنانچــه صــورت امــوال پــس 
ــوم  ــود آزادی محک ــه ش ــی روز ارائ ــت س از مهل
ــوم  ــت محک ــه موافق ــوط ب ــدان من ــه از زن علی
لــه یــا تودیــع وثیقــه یــا معرفــی کفیــل توســط 
محکــوم علیــه خواهــد بــود.) تبصــره ۱ مــاده 3 
قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی ۱3۹4( 
شــماره: ۲۱۵۲۲/ م الــف  مدیــر دفتــر دادگاه 
حقوقــی شــعبه 3۱ دادگاه عمومــی حقوقــی 
صادقــی  اســماعیل   – اصفهــان  شهرســتان 

هاردنگــی     

اخطار اجرایی
ــه  ــی ب ــن نعیم ــه: محس ــوم ل ــخصات محک مش

ــی  ــن مجتب ــام حس ــوی ام ــورزوق ک ــانی خ نش
ــم :  ــوم علیه ــی محک ــهید رضای ــه ش ــش کوچ نب
ــانی  ــه نش ــی ب ــژاد ابراهیم ــی ن ــن طباطبای حس
ــه موجــب رأی  ــه : ب ــول المــکان  محکــوم ب مجه
ــخ ۹۶/۰4/۰4 حــوزه برخــوار   ــه تاری شــماره ۱43 ب
ــه  ــوم علی ــوار  محک ــاف برخ ــل اخت ــورای ح ش
محکــوم اســت بــه : پرداخــت مبلــغ ۱۹۰۰۰۰۰۰۰ 
ریــال بابــت اصــل خواســته و مبلــغ ۲۶۱۰۰۰۰ ریــال 
ــز پرداخــت خســارت  ــه دادرســی و نی ــت هزین باب
ــخ  ــا تاری ــک ت ــدور چ ــخ ص ــه از تاری ــر تادی تاخی
اجــرای حکــم رای صــادره غیابــی اســت و هزینــه 
ــد . ــی باش ــه م ــوم علی ــده ی محک ــر عه ــرا ب اج

ــه  ــن ک ــکام : همی ــرای اح ــون اج ــاده 34 قان  م
اجرائیــه بــه محکــوم علیــه ابــاغ شــد ، محکــوم 
ــه  ــرا ب ــاد آن ــف اســت ظــرف ده روز مف ــه مکل علی
ــرای پرداخــت  ــی ب ــا ترتیب ــذارد  ی ــع اجــرا بگ موق
ــه  ــد ک ــی کن ــی معرف ــا مال ــد ی ــه بده ــوم ب محک
اجــرای حکــم و اســتیفاء محکــوم بــه از آن میســر 
باشــد و در صورتــی کــه خــود قــادر بــه اجــرای مفاد 
اجرائیــه ندانــد بایــد ظــرف مهلــت مذبــور صــورت 
جامــع دارایــی خــود را بــه قســمت اجــرا تســلیم 
ــد.   ــدارد صریحــا اعــام نمای ــی ن ــد و اگــر مال کن

ــتان  ــک شهرس ــماره ی ــع ش ــورا مجتم ــی ش قاض
ــوار برخ

شــماره نامــه اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی 
تاریــخ  ۱3۹۶/۰۷/۱3 بــه  الــف  ۵/3۷/۶۹۶/م 

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
وقــت  ح   3 ش   ۹۶/384  : پرونــده  کاســه 
رســیدگی ۹۶/۰۹/۰۱ ســاعت ۱۶ عصــر خواهــان 
ــه  ــه ب ــاس نواخت ــده: عب ــیریان خوان ــعید ش : س
نشــانی مجهــول المــکان خواســته: الــزام بــه 
انتقــال ســند خــودرو پرایــد بــه شــماره انتظامــی 
تســلیم  دادخواســتی  د ۱۲ خواهــان   ۵۹8-۹4
دادگاه هــای عمومــی نمــوده کــه جهــت رســیدگی 
بــه شــعبه 3 حقوقــی برخــوار )شــورای حــل 
ــت  ــده و و ق ــاع گردی ــاد( ارج ــب آب ــاف حبی اخت
ــول المــکان  ــت مجه ــن شــده بعل رســیدگی تعیی
بــودن خوانــده بــه در خواســت خواهــان و دســتور 
دادگاه و بتجویــز مــاده ۷3 قانــون آئیــن دادرســی 
مدنــی مراتــب یــک نوبــت در یکــی از جرایــد کثیــر 
االنتشــار آگهــی مــی شــود . تــا خوانــده از تاریــخ 
ــر  ــه دفت ــاه ب ــک م ــی ظــرف ی ــن آگه نشــر آخری
دادگاه مراجعــه و ضمــن اعــام نشــانی کامــل خود 
نســخه دوم دادخواســت و ضمائــم  را دریافــت 
نمایــدو در وقــت مقــرر بــاال جهت رســیدگی حضور 
بهــم رســاند چنانچــه بعــدا اباغــی بوســیله آگهــی 
الزم شــود فقــط یــک نوبــت منتشــر و مــدت آن ده 

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

برخــوار شهرســتان 
شــماره نامــه اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی 

۵/3۷/۷۰۰/م الــف بــه تاریــخ  ۱3۹۶/۰۷/۱3

،،
بخــش  در  مــا  نماینــدگان  هنــوز 
خصوصی به ویژه در زمینه مؤسسات 
و  الکترونیــک  فــروش  بین المللــی 
تجاری ســازی، نمی تواننــد بــا برخــی 
اعضــای شــورا چــون هنــد و چیــن 

رقابــت کننــد.

فلسفه نماز با زبان هنر در جامعه نهادینه شودمگر انسان چندبار جوانی می کند؟!



اطالعرسانی8
اجرائیه

9610420350300270شــماره  اجرائیــه:  شــماره 
ــی  ــماره بایگان ــده: 9409980350300490 ش پرون
شــعبه : 940559تاریــخ تنظیــم: 1396/07/05 
ــیده  ــام :س ــف 1 ن ــه ردی ــوم ل ــخصات محک مش
پالنگــری    : کریمــی  نــام خانوادگــی  زهــرا   
ــتان  ــانی: اس ــی      نش ــید مرتض ــدر: س ــام پ ن
ــوار  ــارس – شهرســتان شــیراز – گرمســار – بل ف
ــتی  ــد پس ــاک 6 ک ــوردی دوم پ ــران – ابی چم
:7194756769 کدملــی :2430751615 همــراه 
: 09131886440  مشــخصات محکــوم علیــه 
ردیــف 1- نــام: خدایــار    نــام خانوادگــی : 
صیفــوری ارپنــاه  نشــانی: مجهــول المــکان  
محکــوم بــه: بســمه تعالــی بموجــب در خواســت 
اجــرای حکــم غیابــی مربوطــه بــه شــماره و 
ــه 9409970350301492  ــه مربوط ــماره دادنام ش
محکــوم علیــه محکــوم اســت بــه پرداخــت مبلــغ 
87000/000 ریــال بابــت اصــل بانضمــام خســارت 
تاخیــر تادیــه از تاریــخ ســر رســید چــک 94/5/6 
ــغ  3181000  ــه و پرداخــت مبل لغایــت زمــان تادی
ــغ 3140000  ــه دادرســی و مبل ــوان هزین ــال بعن ری
ریــال بابــت حــق الوکالــه وکیــل در حــق محکــوم 
لــه و پرداخــت 4/350/000 ریــال بابــت حــق 
االجــرا خواهــان هــا مکلــف هســتند زمــان اجرای 
ــه  ــر تادی ــارت تاخی ــی خس ــه دادرس ــم هزین حک
ــد  ــه توســط اجــرای احــکام محاســبه خواه را ک
شــد در حــق صنــدوق دولــت سســپرداخت 
ــد.  محکــوم علیــه مکلــف اســت از تاریــخ  نماین
ابــاغ اجرائیــه : 1- ظــرف ده روز مفــاد آنــرا 
ــرای  ــون اج ــاده34 قان ــذارد ) م ــرا گ ــع اج بموق
احــکام مدنــی( .2- ترتیبــی بــرای پرداخــت 
محکــوم بــه بدهــد . 3- مالــی معرفــی کنــد کــه 
ــه از آن میســر  اجــرا حکــم و اســتیفا محکــوم ب
ــاد  ــه اجــرای مف ــادر ب باشــد. چنانچــه خــود را ق
اجراییــه ندانــد بایــد ظــرف ســی روز کلیــه امــوال 
خــود را شــامل تعــداد یــا مقــدار و قیمــت همــه 
امــوال منقــول و غیــر منقــول ، بــه طــور مشــروح 
ــر  ــه ه ــه ب ــدی ک ــزان وجــوه نق ــر می مشــتمل ب
عنــوان نــزد بانکهــا و موسســات مالــی و اعتبــاری 
ــه همــراه مشــخصات  ــا خارجــی دارد ب ــی ی ایران
ــه او  ــی ک ــه اموال ــور و کلی ــق حســابهای مذک دقی
ــه  ــث دارد و کلی ــزد اشــخاص ثال ــر نحــو ن ــه ه ب
ــت  ــز فهرس ــث ونی ــخاص ثال ــات او از اش مطالب
نقــل و انتقــاالت و هــر نــوع تغییــر دیگــر در اموال 
مذکــور از زمــان یــک ســال  قبــل از طــرح دعــوای 
اعســار بــه ضمیمــه دادخواســت اعســار بــه مقــام 
قضائــی ارائــه نمایــد واال بــه در خواســت محکــوم 
ــون  ــواد 8و3 قان ــود) م ــی ش ــت م ــاز داش ــه ب ل
ــی 1394(  .4-  ــت مال ــرای محکومی ــوه اج نح
خــودداری محکــوم علیــه از اعــام کامــل صــورت 
امــوال بــه منظــور فــرار از اجــرای حکــم ، حبــس 
ــاده  ــی دارد. ) م ــت را در پ ــه هف ــری در ج تعزی
34 قانــون اجــرای احــکام مدنــی و مــاده 20 
ق.م.ا و مــاده 16 قانــون نحــوه اجــرای محکومیت 
ــه  ــه دیگــری ب ــال ب ــال م ــی 1394( 5- انتق مال
هــر نحــو بــا انگیــزه فــرار از ادای دیــن بــه نحــوی 
کــه باقیمانــده امــوال بــرای پرداخــت دیــون 
کافــی نباشــد موجــب مجــازات تعزیــری درجــه 
شــش یــا جــزای نقــدی معــادل نصــف محکــوم 
ــاده 21  ــود. ) م ــی ش ــازات م ــردو مج ــا ه ــه ی ب
قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی 1394(. 
6- چنانچــه صــورت امــوال پــس از مهلــت ســی 
ــدان  ــه از زن ــوم علی ــود آزادی محک ــه ش روز ارائ
منــوط بــه موافقــت محکــوم لــه یــا تودیــع وثیقــه 
یــا معرفــی کفیــل توســط محکــوم علیــه خواهــد 
ــرای  ــوه اج ــون نح ــاده 3 قان ــره 1 م ــود.) تبص ب

ــی 1394(  ــت مال محکومی
شــماره: 21509/ م الــف  مدیــر دفتــر دادگاه 
حقوقــی  عمومــی  دادگاه   3 شــعبه  حقوقــی 

عبداللهــی       اصفهــان – محمــود  شهرســتان 

اخطار اجرایی
ــه  ــی ب ــن نعیم ــه: محس ــوم ل ــخصات محک مش
ــی  ــن مجتب ــام حس ــوی ام ــورزوق ک ــانی خ نش
ــم :  ــوم علیه ــی محک ــش کوچــه شــهید رضای نب
ــکان   ــول الم ــانی مجه ــه نش ــدری ب ــال حی جم
ــه  ــماره 140 ب ــب رأی ش ــه موج ــه : ب ــوم ب محک
ــل  ــورای ح ــوار  ش ــوزه برخ ــخ 96/04/04 ح تاری
اختــاف برخــوار  محکــوم علیــه محکــوم اســت 
بــه : پرداخــت مبلــغ 200000000 ریــال بابــت اصــل 
ــه  ــت هزین ــال باب ــغ 2705000 ری ــته و مبل خواس
دادرســی و نیــز پرداخــت خســارت تاخیــر تادیــه 
ــخ اجــرای حکــم  ــا تاری ــخ صــدور چــک ت از تاری
رای صــادره غیابــی اســت و هزینــه اجــرا بــر عهده 
ی محکــوم علیــه مــی باشــد . مــاده 34 قانــون 
اجــرای احــکام : همیــن کــه اجرائیــه بــه محکــوم 
علیــه ابــاغ شــد ، محکــوم علیــه مکلــف اســت 
ظــرف ده روز مفــاد آنــرا بــه موقــع اجــرا بگــذارد  
یــا ترتیبــی بــرای پرداخــت محکــوم بــه بدهــد یــا 
مالــی معرفــی کنــد کــه اجــرای حکــم و اســتیفاء 
محکــوم بــه از آن میســر باشــد و در صورتــی کــه 
خــود قــادر بــه اجــرای مفــاد اجرائیــه ندانــد بایــد 
ظــرف مهلــت مذبــور صــورت جامــع دارایــی خــود 
ــی  ــر مال ــد و اگ ــلیم کن ــرا تس ــمت اج ــه قس را ب

ــدارد صریحــا اعــام نمایــد.   ن
ــک شهرســتان  ــع شــماره ی قاضــی شــورا مجتم

برخــوار
شــماره نامــه اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی 
5/37/699/م الــف بــه تاریــخ  1396/07/13

اخطار اجرایی
ــه  ــی ب ــن نعیم ــه: محس ــوم ل ــخصات محک مش
ــی  ــن مجتب ــام حس ــوی ام ــورزوق ک ــانی خ نش
ــم :  ــوم علیه ــی محک ــش کوچــه شــهید رضای نب
علیرضــا شــکیبایی بــه نشــانی مجهــول المــکان  
ــه  ــه موجــب رأی شــماره 144 ب ــه : ب ــوم ب محک
ــل  ــورای ح ــوار  ش ــوزه برخ ــخ 96/04/04 ح تاری
اختــاف برخــوار  محکــوم علیــه محکــوم اســت 

بــه : پرداخــت مبلــغ 47600000 ریــال بابــت اصــل 
خواســته و مبلــغ 700000 ریــال بابــت هزینــه 
دادرســی و نیــز پرداخــت خســارت تاخیــر تادیــه 
از تاریــخ صــدور چــک حکــم لغایــت اجــرای رای 
ــده  ــر عه ــه اجــرا ب ــی اســت و هزین صــادره غیاب
ی محکــوم علیــه مــی باشــد . مــاده 34 قانــون 
اجــرای احــکام : همیــن کــه اجرائیــه بــه محکــوم 
علیــه ابــاغ شــد ، محکــوم علیــه مکلــف اســت 
ظــرف ده روز مفــاد آنــرا بــه موقــع اجــرا بگــذارد  
یــا ترتیبــی بــرای پرداخــت محکــوم بــه بدهــد یــا 
مالــی معرفــی کنــد کــه اجــرای حکــم و اســتیفاء 
محکــوم بــه از آن میســر باشــد و در صورتــی کــه 
خــود قــادر بــه اجــرای مفــاد اجرائیــه ندانــد بایــد 
ظــرف مهلــت مذبــور صــورت جامــع دارایــی خــود 
ــی  ــر مال ــد و اگ ــلیم کن ــرا تس ــمت اج ــه قس را ب

نــدارد صریحــا اعــام نمایــد.  
ــک شهرســتان  ــع شــماره ی قاضــی شــورا مجتم

برخــوار
شــماره نامــه اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی 
5/37/697/م الــف بــه تاریــخ  1396/07/13

اخطار اجرایی
مشــخصات محکــوم لــه: محســن نعیمــی فرزند 
ــام  ــوی ام ــورزوق ک ــانی خ ــه نش ــی ب ــک عل مل
ــی  ــهید رضای ــه ش ــش کوچ ــی نب ــن مجتب حس
ــانی  ــه نش ــدری ب ــال حی ــم : کم ــوم علیه محک
مجهــول المــکان  محکــوم بــه : بــه موجــب رأی 
شــماره 142 بــه تاریــخ 96/04/04 حــوزه برخــوار  
ــه  ــوم علی ــوار  محک ــاف برخ ــل اخت ــورای ح ش
ــغ 200000000  ــت مبل ــه : پرداخ ــت ب ــوم اس محک
ریــال بابــت اصل خواســته و مبلــغ 2825000 ریال 
بابــت هزینــه دادرســی و نیــز پرداخــت خســارت 
ــخ  ــا تاری ــک ت ــدور چ ــخ ص ــه از تاری ــر تادی تاخی
اجــرای حکــم رای صــادره غیابــی اســت و هزینــه 
ــی باشــد .  ــه م ــوم علی ــده ی محک ــر عه اجــرا ب
ــه  ــن ک ــکام : همی ــرای اح ــون اج ــاده 34 قان م
اجرائیــه بــه محکــوم علیــه ابــاغ شــد ، محکــوم 
علیــه مکلــف اســت ظــرف ده روز مفــاد آنــرا بــه 
موقــع اجــرا بگــذارد  یــا ترتیبــی بــرای پرداخــت 
ــه  ــد ک ــی کن ــی معرف ــا مال ــه بدهــد ی ــوم ب محک
اجــرای حکــم و اســتیفاء محکــوم به از آن میســر 
ــرای  ــه اج ــادر ب ــود ق ــه خ ــی ک ــد و در صورت باش
ــور  ــد بایــد ظــرف مهلــت مذب مفــاد اجرائیــه ندان
صــورت جامــع دارایــی خــود را بــه قســمت اجــرا 
ــدارد صریحــا اعــام  تســلیم کنــد و اگــر مالــی ن

نمایــد.  
ــک شهرســتان  ــع شــماره ی قاضــی شــورا مجتم

برخــوار
شــماره نامــه اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی 
5/37/698/م الــف بــه تاریــخ  1396/07/13

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 
اصفهان

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت 
ملک دولت آباد برخوار

هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
آگهــی موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آئیــن 
ــی و  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــه قان نام

اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی
ــوع  ــات موض ــل هی ــای ذی ــماره ه ــر آرای ش براب
ــون تعییــن تکلیــف وضعیــت  ثبتــی اراضــی  قان
ــد ســند رســمی مســتقر در  و ســاختمانهای فاق
واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملک دولــت آبــاد برخوار 
بخــش 16 ثبــت اصفهان بااســتناد اســناد رســمی 
ــلیمی  ــادی تس ــناد ع ــاعی  و اس ــت مش مالکی
بامعــارض  و  مالکانــه  و  مفــروزی  تصرفــات 
متقاضیــان ذیــل محــرز گردیــده اســت لــذا طبــق 
مــاده 3 قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
ــمی و  ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س اراض
بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دونوبــت 
ــی  ــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورت ــه فاصل ب
کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور اســناد مالکیــت 
متقاضیــان اعتراضــی داشــته باشــند  مــی تواننــد 
از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو 
ــلیم و  ــن اداره تس ــه ای ــود را ب ــراض خ ــاه اعت م
ــاه  ــک م ــدت ی ــرف م ــس از اخــذ رســید ،  ظ پ
ــود را  ــت خ ــراض دادخواس ــلیم اعت ــخ تس از تاری
ــی  ــد . بدیه ــم نماین ــی تقدی ــع قضای ــه مراج ب
اســت در صــورت انقضــای  مــدت مذکــور و عــدم 
وصــول اعتــراض طبــق مقــررات اســناد مالکیــت 
صــادر خواهــد شــد. صــدور ســند مالکیــت مانــع 
ــت.برابر رای  ــه دادگاه نیس ــرر ب ــه متض از مراجع
شــماره 139660302018000502 کاســه پرونــده 
ــی  ــی قربان ــای مرتض 1392114402018000920 آق
ــنامه 45  ــماره شناس ــی بش ــد حاج ــینی فرزن س
ــه ششــدانگ یــک  صــادره از اصفهــان  نســبت ب
ــع  ــر مرب ــه مســاحت  484.26 مت ــاب کارگاه ب ب
ــی  ــر روی قســمتی از پــاک 28  اصل ــی ب احداث
ــت  ــش 16 ثب ــر بخ ــی عص ــهرک ول ــع در ش واق
اصفهــان خریــداری بطــور مــع الواســطه از آقــای 

ــد حــدادی محم
تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/07/01

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1396/07/16
اداره ثبــت اســناد و امــاک برخــوار   شــماره: 612 

/37/05/الــف/م بــه تاریــخ 96/06/26

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 
اصفهان

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت 
ملک دولت آباد برخوار

هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
آگهــی موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آئیــن 
ــی و  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــه قان نام

اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی
ــوع  ــات موض ــل هی ــای ذی ــماره ه ــر آرای ش براب
ــون تعییــن تکلیــف وضعیــت  ثبتــی اراضــی  قان

ــد ســند رســمی مســتقر در  و ســاختمانهای فاق
واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملک دولــت آبــاد برخوار 
بخــش 16 ثبــت اصفهان بااســتناد اســناد رســمی 
ــلیمی  ــادی تس ــناد ع ــاعی  و اس ــت مش مالکی
بامعــارض  و  مالکانــه  و  مفــروزی  تصرفــات 
متقاضیــان ذیــل محــرز گردیــده اســت لــذا طبــق 
مــاده 3 قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
ــمی و  ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س اراض
بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دونوبــت 
ــی  ــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورت ــه فاصل ب
کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور اســناد مالکیــت 
متقاضیــان اعتراضــی داشــته باشــند  مــی تواننــد 
از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو 
ــلیم و  ــن اداره تس ــه ای ــود را ب ــراض خ ــاه اعت م
ــاه  ــک م ــدت ی ــرف م ــس از اخــذ رســید ،  ظ پ
ــود را  ــت خ ــراض دادخواس ــلیم اعت ــخ تس از تاری
ــی  ــد . بدیه ــم نماین ــی تقدی ــع قضای ــه مراج ب
اســت در صــورت انقضــای  مــدت مذکــور و عــدم 
وصــول اعتــراض طبــق مقــررات اســناد مالکیــت 
صــادر خواهــد شــد. صــدور ســند مالکیــت مانــع 
ــت.برابر رای  ــه دادگاه نیس ــرر ب ــه متض از مراجع
شــماره 139660302018000503 کاســه پرونــده 
کاروی  رســول  آقــای   1392114402018001001
فرزنــد علــی بشــماره شناســنامه 52854 صــادره 
ــاب  ــک ب ــدانگ ی ــه شش ــبت ب ــان  نس از اصفه
کارگاه بــه مســاحت  108.80 متــر مربــع احداثــی 
ــع  ــی واق ــاک 313  اصل ــمتی از پ ــر روی قس ب
در منطقــه صنعتــی دولــت آبــاد بخــش 16 ثبــت 
اصفهــان خریــداری از مالــک رســمی خانــم 
فاطمــه عامــه و حــاج محمــد حســن صــدری نیا

تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/07/01
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1396/07/16

 اداره ثبــت اســناد و امــاک برخــوار   شــماره:
 615 /37/05/الف/م به تاریخ 96/06/26

دادنامه 
کاســه پرونــده: 313/95 ش 1   شــماره دادنامــه: 
193 -96/5/29  مرجــع رســیدگی: شــورای حــل 
اختــاف خــورو بیابانــک خواهــان : غامحســین 
جالــی فرزنــد حســن بــا وکالــت صدیقــه  
رحمانــی بــه نشــانی اردســتان – شــهرک کاوه – 
نبــش میــدان امــام حســن – موسســه حقوقــی 
صــدرا  خوانــده :ســعید  رخصتــی دوســت  فرزنــد 
ــه  ــول المــکان ( موضــوع : مطالب علیرضــا )مجه
طلــب و جــه چــک بــه انضمــام هزینــه دادرســی 
و خســارت تأخیــر تادیــه  شــورا  بــا بررســی 
محتویــات پرونــده ختــم رســیدگی را اعــام و بــه 
ــد  ــه صــدور رأی می نمای ــادرت ب ــل مب شــرح ذی
ــوص  ــاف (( در خص ــل اخت ــورای ح .  ))رای ش
دادخواســت تقدیمــی آقــای غامحســین جالــی  
فرزنــد حســن بــا وکالــت خانــم صدیقــه رحمانــی 
بــه طرفیــت آقــای ســعید رخصتــی دوســت 
فرزنــد علیرضــا )مجهــول المــکان ( بــه خواســته 
به شــماره  فقــره چــک  یــک  وجــه  مطالبــه 
573723/811 مــورخ 95/5/12  بــه  مبلــغ نــود 
میلیــون ریــال عهــده  حســاب 13007025136 
بانــک مســکن و مطالبــه هزینــه دادرســی و 
ــاد  ــه شــرح مف ــه چــک  ب ــر تادی خســارت تأخی
دادخواســت تقدیمــی شــورا بــا بررســی محتویات 
پرونــده و بــا توجــه بــه رونوشــت مصــدق چــک 
ــک  ــت بان ــدم پرداخ ــه ع ــوف  و گواهینام موص
ــا توجــه  محــال علیــه  )کشــاورزی جنــدق ( و ب
بــه اظهــارات خواهــان در جلســه رســیدگی شــورا 
، دعــوای خواهــان را ثابــت تشــخیص داده و بــه 
اســتناد مــواد 198 ، 515 ، 519 و 522قانــون 
ــون صــدور  ــاده 2 قان ــی و م ــن دادرســی مدن آئی
چــک اصاحیــه 1382و قانون استفســاریه تبصره 
ــوادی از  ــاح م ــون اص ــاده 2قان ــه  م ــی ب الحاق
ــده  ــوب 1377 ، خوان ــک مص ــدور چ ــون ص قان
ــون   ــود میلی ــغ ن ــت مبل ــه پرداخ ــوف  را ب موص
ریــال بابــت اصــل خواســته و پرداخــت مبلــغ دو 
میلیــون و ده هــزار  ریــال بابــت هزینــه دادرســی 
ــک  ــه چ ــر تادی ــارت تأخی ــت خس ــه پرداخ و ب
ــا  ــید آن ت ــر رس ــخ س ــده از تاری ــوع  پرون موض
تاریــخ اجــرای حکــم کــه توســط دایــره مجــری 
ــی از  ــورم اعام ــاخص ت ــرخ ش ــق ن ــم طب حک
ســوی بانــک مرکــزی محاســبه میگــردد در حــق  
ــد رأی صــادره غیابــی  خواهــان محکــوم می نمای
بــوده و ظــرف مهلــت 20 روز پــس از ابــاغ قابــل 
واخواهــی در ایــن شــورا و ســپس ظــرف مهلــت 
20 روز قابــل اعتــراض  در دادگاه عمومــی خــور و 

ــد ./ب  ــک میباش بیابان
ــی  ــان قاض ــر رحیمی ــف جعف ــماره :271/م ال ش
شــعبه اول شــورای حــل اختــاف خــور و بیابانــک 

دادنامه 
دادنامــه  شــماره    951531: پرونــده  کاســه 

 96/6/7 مــورخ   9609976794202288
مرجــع رســیدگی شــعبه 12 شــورای حــل اختاف 
اصفهــان خواهــان یــاور  ملکــی نشــانی اصفهــان 
خیابــان هفتــون خیابــان  کانتــری خیابــان 
پــارک  کوچــه تختــی  پــاک 305 خوانــده احمــد 
ــته:  ــکان  خواس ــول الم ــانی مجه ــعودی نش مس
ــی  ــخ 95/5/15 ال ــه از تاری ــور معوق ــه ام مطالب
زمــان تخلیــه علــی الحســاب مقــوم  60/000/000 
ریــال و مطالبــه اجــرت المثــل  و قبــوض مربوطه 
ــس  ــه دادرســی  گردشــکار: پ ــام هزین ــه انضم ب
از ارجــاع پرونــده بــه ایــن شــعبه و ثبــت آن بــه 
کاســه فــوق و طــی  تشــریفات قانونــی و اخــذ 
ــم  ــورا خت ــی ش ــاء، قاض ــورتی اعض ــه مش نظری
رســیدگی را اعــام و بــه شــرح زیــر مبــادرت بــه 
ــد:    ))رأی قاضــی شــورا((   صــدور رأی می نمای
در خصــوص دعــوی خواهــان آقــای یــاور ملکــی 
مســعودی  احمــد  آقــای  خوانــده  بطرفیــت 
تاریــخ  از  معوقــه  امــور  مطالبــه  بخواســته  
95/5/15 الــی زمــان تخلیــه علــی الحســاب 
اجــرت  مطالبــه  و  ریــال   60/000/000 مقــوم 
ــه  ــام هزین ــه انضم ــه ب ــوض مربوط ــل و قب المث

دادرســی بــا توجــه بــه محتویــات پرونــده و 
مــدارک پیوســتی  و اظهــارات خواهــان در جلســه 
ــت  ــرح دادخواس ــورخ 96/5/22 بش ــیدگی م رس
ــورخ 94/11/29  ــرارداد م ــتناد ق ــه اس ــی ب تقدیم
از قــرار ماهیانــه 6/000/000ریــال بابــت اجــاره بهــا 
ــده علیرغــم ابــاغ وقــت از  و نظریــه اینکــه خوان
طریــق نشــر آگهــی در جلســه رســیدگی حضــور 
ــه مســتند و  ــه الیحــه و دفاعی ــه و هیچگون نیافت
محکمــه پســندی در مقــام اعتــراض بــه خواســته 
خواهــان و مــدارک ابــرازی ، ابــراز و ارائــه ننمــوده 
ــد از دعــوی خواهــان وارد  دانســته و مســتندًا  ان
بــه مــواد 198 و 519 قانــون آییــن دادرســی مدنی 
حکــم بــه محکومیــت خوانــده  بــه پرداخــت مبلغ 
ــخ  ــه از تاری ــور معوق ــت ام ــال باب 36/000/000 ری
95/6/15 لغایــت 95/12/15 بــه مــدت 6 مــاه  
و مبلــغ 6/000/000 ریــال بابــت اجــرت المثــل 
ایــام تصــرف و مبلــغ 4/800/000 ریــال بابــت 
قبــوض مصرفــی  و مبلــغ 3/300/000 ریــال بابــت 
ــق  ــی در ح ــر آگه ــه نش ــی و هزین ــه دادرس هزین
خواهــان صــادر و اعــام مــی گــردد. رأی صــادره 
غیابــی و ظــرف مهلــت 20 روز پــس از ابــاغ 
قابــل واخواهــی در ایــن شــعبه و ســپس ظــرف  
مهلــت 20 روز پــس از ابــاغ قابــل تجدیــد نظــر 
خواهــی در محاکــم عمومــی و حقوقــی اصفهــان 

مــی باشــد. 
شــماره :20411/م الــف قاضــی شــورای حــل 

اختــاف شــعبه 12 حــوزه قضایــی اصفهــان

رونوشت آگهی حصر وراثت
ــه شناســنامه شــماره  ــم مجیــد قصــب ب آقا/خان
ــه کاســه  ــه شــرح دادخواســت ب 1250259959ب
گواهــی  درخواســت  شــورا  ایــن  از   798/96
حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه 
شــادروان فاطمــه ابریشــم کــش بــه شــماره 
شناســنامه 962 در تاریــخ 96/04/09 اقامتــگاه 
ــن  ــه حی ــه ورث ــدرود زندگــی گفت دائمــی خــود ب
ــی  ــه 1( عل الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت ب
قصــب فرزنــد فضــل هللا بــه ش ش 1506 ، 
ــه ش  ــی ب ــد عل ــد قصــب فرزن همســر ، 2( امی
ــه  ــی ب ــد عل ــب فرزن ــد قص ش 3291 ، 3( مجی
ش ش 1250259959 ، 4( حمیــد قصــب فرزنــد 
علــی بــه ش ش 54 ، فرزندان.اینــک بــا انجــام 
تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک 
ــا هــر  ــد ت ــه آگهــی مــی نمای نوبــت و یــک مرتب
ــی/  ــه از متوف ــا وصیتنام کســی اعتراضــی دارد ی
متوفیــه نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف 
یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر 

خواهــد شــد .
ــاف  ــل اخت ــورای ح ــم ش ــعبه شش ــی ش قاض
کاشــان ، فاطمــه حســین پــور 1314 م/الــف

رونوشت آگهی حصر وراثت 
آقا/خانــم ناصــر ناصــری طاهــری بــه شناســنامه 
ــه کاســه  ــه شــرح دادخواســت ب شــماره 869 ب
گواهــی  درخواســت  شــورا  ایــن  از   807/96
حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه 
ــماره  ــه ش ــری ب ــری طاه ــر ناص ــادروان جعف ش
اقامتــگاه  تاریــخ 96/01/04  در  شناســنامه 30 
ــن  ــه حی ــه ورث ــدرود زندگــی گفت دائمــی خــود ب
ــرا  ــه 1( زه ــوت آن مرحــوم منحصــر اســت ب الف
ــه ش ش  ــی محمــد ب ــد عل کاشــانی شــاد فرزن
601 همســر ، 2( فاطمــه ناصــری طاهــری فرزنــد 
جعفــر بــه ش ش 1250314437 ،3( نفیســه 
ناصــری طاهــری فرزنــد جعفــر بــه ش ش 29 ، 
4( فــروغ ناصــری طاهــری فرزنــد جعفــر بــه ش 
ش 76 ، 5(علــی ناصــری طاهــری فرزنــد جعفــر 
بــه ش ش 23 ، 6( ناصــر ناصــری طاهــری 
فرزنــد جعفــر بــه ش ش 869 ، فرزنــدان .اینــک 
بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبور 
را در یــک نوبــت و یــک مرتبــه آگهــی مــی نمایــد 
ــا وصیتنامــه از  ــا هــر کســی اعتراضــی دارد و ی ت
متوفی/متوفیــه نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهی 
ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی 

صــادر خواهــد شــد .
ــاف  ــل اخت ــورای ح ــم ش ــعبه شش ــی ش قاض
کاشــان ، فاطمــه حســین پــور م/الــف 1315 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و مفاد 
دادخواست و ضمائم به

ــانی  ــه نش ــدی ب ــرا حمی ــده زه ــت کنن درخواس
کاشــان ، بــرزک، روســتای ویدوجــا خواســته 
طــاق  بدیــن وســیله بــه مصطفــی رضــازاده زارع 
ــتی  ــدی دادخواس ــرا حمی ــردد زه ــی گ ــاغ م اب
ــته  ــم داش ــاال تقدی ــته ب ــما بخواس ــت ش بطرفی
کــه تحــت کاســه 960371 ثبــت و بــرای روز 
96/09/18 ســاعت 00: 8 وقــت رســیدگی تعییــن 
ــودن شــما و  ــه علــت مجهــول المــکان ب شــده ب
دســتور دادگاه بــه تجویــز مــاده 73 قانــون آییــن 
دادرســی مدنــی مراتــب یــک نوبــت متوالــی در 
ــا  ــی میگــردد ت ــد کثیراالنتشــار آگه یکــی از جرای
خوانــده جهــت دریافــت نســخه ثانی دادخواســت 
و ضمائــم و اعــام نشــانی کامــل و دقیــق خــود 
ــاال  ــرر ب ــت مق ــه و در وق ــر مراجع ــن دفت ــه ای ب
در شــعبه دوم دادگاه خانــواده کاشــان جهــت 
رســیدگی و تصمیــم مقتضــی اتخــاذ خواهــد 
نمــود . ضمنــا چنانچــه نیــاز بــه آگهــی مجــددی 
باشــد فقــط یــک مرتبــه درج و مهلــت آن ده روز 

ــود . خواهــد ب
مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه خانواده کاشان

م/الف 1317

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقا/خانــم ســعید نادی به شناســنامه شــماره 33  
بــه شــرح دادخواســت بــه کاســه 805/96 از ایــن 
شــورا درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و 
چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان محمــد نــادی 
ــه شــماره شناســنامه 1195 در تاریــخ 96/07/01  ب
اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه 

حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه 1( 
مــه تــاج انصــاری جوشــقانی فرزنــد شــکرهللا بــه 
ــد  ــادی فرزن ــرا ن ــر ، 2( زه ش ش 1423 همس
محمــد بــه ش ش 43 ، 3( ســعید نــادی فرزنــد 
محمــد بــه ش ش 33 ، 4( مریــم نــادی فرزنــد 
محمــد بــه ش ش 14 ، 5( احســان نــادی فرزنــد 
محمــد بــه ش ش 23 ، 6( عبــاس نــادی فرزنــد 
محمــد بــه ش ش 15 ، 7( محســن نــادی فرزند 
محمــد بــه ش ش 1547 ، 8( طاهــره نــادی 
فرزنــد محمــد بــه ش ش36 ، فرزنــدان .  اینــک 
بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبور 
را در یــک نوبــت و یــک مرتبــه آگهــی مــی نمایــد 
ــا وصیتنامــه از  ــا هــر کســی اعتراضــی دارد و ی ت
ــر  ــخ نش ــد از تاری ــزد او باش ــه ن ــی/ متوفی متوف
آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد و اال 

گواهــی صــادر خواهــد شــد .
ــاف  ــل اخت ــورای ح ــم ش ــعبه شش ــی ش قاض
ــف ــور 1312 م / ال ــین پ ــه حس ــان ، فاطم کاش

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقا/خانــم زهــرا طالبیــان ســادیانی بــه شناســنامه 
ــه کاســه  ــه شــرح دادخواســت ب شــماره 536 ب
گواهــی  درخواســت  شــورا  ایــن  از   680/96
حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه 
شــادروان اکبــر طالبیــان ســادیانی بــه شناســنامه 
شــماره 107 در تاریــخ 80/09/13 اقامتــگاه دائمــی 
ــوت  ــن الف ــه حی ــه ورث ــدرود زندگــی گفت خــود ب
آن مرحــوم منحصــر اســت بــه 1( زهــرا طالبیــان 
ســادیانی فرزنــد اکبــر بــه ش ش 536 ، 2( امیر 
هوشــنگ طالبیــان ســادیانی فرزنــد اکبــر بــه ش 
ش 69 ، 3( محمــد طالبیــان فرزنــد اکبــر بــه ش 
ش 1057 ، 4( احمــد طالبیــان ســادیانی فرزنــد 
اکبــر بــه ش ش39360 ، 5(علــی آقــا طالبیــان 
ســادیانی فرزنــد اکبــر بــه ش ش 916 ، 6( 
صغــری طالبیــان ســادیانی فرزنــد اکبــر بــه ش 
ش 40419 ، 7( ناهیــد طالبیــان ســادیانی فرزنــد 
اکبــر بــه ش ش478 ، 8( صدیقــه طالبیــان 
ســادیانی فرزنــد اکبــر بــه ش ش 39361 ، 
فرزنــدان .اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی 
درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت و یــک مرتبــه 
آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و 
یــا وصیتنامــه از متوفــی / متوفیــه نــزد او باشــد 
از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا 

تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد.
ــاف  ــل اخت ــورای ح ــم ش ــعبه شش ــی ش قاض

کاشــان ، مجتبــی زراعتــی 1313 م/الــف

آگهی حصروراثت
خانــم فاطمــه شــهریاری مزرعــه شــاهی بــه 
ــه شــرح دادخواســت  شناســنامه شــماره 553 ب
بــه کاســه 133/96 از ایــن شــورا درخواســت 
ــح  ــن توضی ــت نمــوده و چنی گواهــی حصــر وراث
داده کــه شــادروان حســینعلی نقــی زاده مزرعــه 
ــخ  ــماره 486 در تاری ــنامه ش ــه شناس ــاهی ب ش
1396/3/31 در اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود 
ــوم  ــوت آن مرح ــن الف ــه حی ــه ورث ــی گفت زندگ
فاطمــه  1-متقاضــی:  بــه  اســت  منحصــر 
ــت  ــر( 2-عف ــاهی )همس ــه ش ــهریاری مزرع ش
ــری  ــر( 3-صغ ــاهی )دخت ــه ش ــی زاده مزرع نق
نقــی زاده مزرعــه شــاهی )دختــر( 4-معصومــه 
نقــی زاده مزرعــه شــاهی )دختــر( 5-زهــرا نقــی 
زاده مزرعــه شــاهی)دختر( 6-ماشــااله نقــی زاده 

ــر( ــی زاده)پس ــدی نق ــر( 7-مه )پس
اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت 
ــا  ــد ت ــی نمای ــی م ــه آگه ــک مرتب ــوررا در ی مزب
هرکســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی 
ــی  ــتین آگه ــر نخس ــخ نش ــد از تاری ــزد او باش ن
ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی 

صــادر خواهــد شــد. 
قاســمی  احمــد  الــف     /م   273 : شــماره 
-   قاضــی شــعبه ســوم حقوقــی شــورای حــل 

اختــاف شهرســتان  ناییــن

آگهی حصروراثت
آقــای ســید محمــد قریشــی محمــدی  بــه 
ــت  ــرح دادخواس ــه ش ــماره 25 ب ــنامه ش شناس
بــه کاســه 131/96 از ایــن شــورا در خواســت 
چنیــن  و  نمــوده  وراثــت  حصــر  گواهــی 
توضیــح داده کــه شــادروان صدیقــه باقریــون 
ــخ  ــه شناســنامه شــماره  58 در تاری ــدی ب محم
ــدرود  ــود ب ــی خ ــگاه دائم 1396/3/24 در اقامت
ــوم  ــوت آن مرح ــن الف ــه حی ــه ورث ــی گفت زندگ
ــد  ــید محم ــی: س ــه 1-متقاض ــت ب ــر اس منحص
جــال  2-ســید  محمدی)پســر(  قریشــی 
قریشــی محمــدی )پســر( 3-نجمــه الســادات 
ــی  ــه قریش ــر( 4-فاطم ــی محمدی)دخت قریش
قریشــی  بیگــم  5-زهــرا  محمدی)دختــر( 
ــریفات  ــام تش ــا انج ــک ب ــر( این محمدی)دخت
مقدماتــی درخواســت مزبــوررا در یــک مرتبــه 
ــی دارد  ــی اعتراض ــا هرکس ــد ت ــی نمای ــی م آگه
ــخ  ــزد او باشــد از تاری ــی ن ــه از متوف ــا وصیتنام ی
نشــر نخســتین آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا 
تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد. 

قاســمی  احمــد  الــف     /م   270  : شــماره 
-   قاضــی شــعبه ســوم حقوقــی شــورای حــل 

اختــاف شهرســتان  ناییــن

اخطاراجرایی
کاســه پرونــده : 951517 ش 14 مشــخصات 
ــام  ــی     ن ــید مصطف ــام: س ــه: ن ــوم علی محک
ــید  ــدر: س ــام پ ــی   ن ــوی رنان ــی: موس خانوادگ
ــت:  ــل اقام ــانی مح ــغل : آزاد  نش ــر     ش جعف
مجهــول المــکان مشــخصات محکــوم لــه: نــام: 
علــی   نــام خانوادگــی: فخــر نــام پــدر : مصطفــی 
ــان- شــغل : آزاد   نشــانی محــل اقامــت: اصفه
خیابــان امــام خمینــی- روبــروی دهنــو- نبــش 
ــوم  ــوب  محک ــا چ ــار پای ــدت- انب ــان وح خیاب
ــخ  ــماره 669-960  تاری ــب رای ش ــه موج ــه: ب ب

96/3/31  حــوزه 14  شــورای حــل اختــاف 
شهرســتان اصفهــان  کــه قطعیــت یافتــه اســت.
محکــوم علیــه محکــوم اســت به:پرداخــت مبلــغ 
ــی از  ــت بخش ــال باب ــون ری ــج میلی ــاد و پن هفت
ــه شــماره 148135 )ســری ر ت(  وجــه ســفته ب
اصــل خواســته و مبلــغ دو میلیــون و هفتصــد و 
پنــج هــزار ریــال بابــت هزینــه دادرســی و هزینــه 
نشــرآگهی بــر مبنــای تعرفــه قانونــی و همچنیــن 
تقدیــم  تاریــخ  از  تأدیــه  تأخیــر در  خســارت 
ــم در  ــرای حک ــت اج ــت 95/12/1 لغای دادخواس
حــق محکــوم لــه و نیــم عشــر حــق االجرا/مــاده 
34 قانــون اجــرای احــکام: همیــن کــه اجرائیــه 
ــه  ــوم علی ــد، محک ــاغ ش ــه اب ــوم علی ــه محک ب
مکلــف اســت ظــرف مــدت ده روز مفــاد آن را بــه 
ــرای پرداخــت  ــی ب ــا ترتیب موقــع اجــرا بگــذارد ی
ــه  ــد ک ــی کن ــی معرف ــا مال ــه بدهــد ی ــوم ب محک
اجــرای حکــم و اســتیفاء محکــوم به از آن میســر 
باشــد و در صورتــی کــه خــود را قــادر بــه اجــرای 
مفــاد اجرائیــه ندانــد، بایــد ظــرف مهلــت مزبــور 
صــورت جامــع دارایــی خــود را بــه قســمت اجــرا 
تســلیم کنــد و اگــر مالــی نــدارد، صریحــا اعــام 

نمایــد.
شــماره21518/ م الــف دفتــر شــعبه 14 مجتمــع 
ــتان  ــاف شهرس ــل اخت ــورای ح ــماره دو  ش ش

ــان اصفه

اخطاراجرایی
ــوم  ــخصات محک ــده :500/95 مش ــه پرون کاس
علیــه: نــام: آقــای مظفــر     نــام خانوادگــی: تاکی  
نــام پــدر: عبدالعلــی     شــغل : آزاد  نشــانی محل 
ــوم  ــخصات محک ــکان مش ــول الم ــت: مجه اقام
لــه: نــام: آقــای مجیــد   نــام خانوادگــی: قاســمی  
ــانی  ــجو   نش ــغل : دانش ــی  ش ــدر : عل ــام پ ن
محــل اقامــت: اصفهــان-خ حکیــم نظامــی کــوی 
اورنــگ بــن بســت رســالت پ 17  محکــوم بــه: 
بــه موجــب رای شــماره 9609976794800297 
تاریــخ 96/3/22 حــوزه 18  شــورای حــل اختاف 
شهرســتان اصفهــان  کــه قطعیــت یافتــه اســت.
ــت  ــه: پرداخ ــت ب ــوم اس ــه محک ــوم علی محک
ــال  ــون ری ــاد و شــش میلی ــغ یکصــد و هفت مبل
)r 176/000/000 ریــال ( بــه عنــوان اصــل خواســته 
ــه یــک فقــره چــک  ــر تادی ــت خســارت تاخی باب
شــماره 15246959از تاریــخ 89/12/10 لغایــت 
95/10/13 و نیــز مبلــغ چهــار میلیــون و ششــصد 
هــزار ریــال )r 4/600/000 ریــال ( هزینــه دادرســی 
ــکام  ــرای اح ــر اج ــم عش ــان و نی ــق خواه در ح
صــادر و اعــام مــی گردد.مــاده 34 قانــون اجــرای 
ــه محکــوم علیــه  ــه ب احــکام: همیــن کــه اجرائی
ابــاغ شــد، محکــوم علیــه مکلــف اســت ظــرف 
مــدت ده روز مفــاد آن را بــه موقــع اجــرا بگــذارد 
یــا ترتیبــی بــرای پرداخــت محکــوم بــه بدهــد یــا 
مالــی معرفــی کنــد کــه اجــرای حکــم و اســتیفاء 
محکــوم بــه از آن میســر باشــد و در صورتــی کــه 
ــد،  ــه ندان ــاد اجرائی ــه اجــرای مف ــادر ب خــود را ق
بایــد ظــرف مهلــت مزبــور صــورت جامــع دارایــی 
ــر  ــد و اگ ــلیم کن ــرا تس ــمت اج ــه قس ــود را ب خ

مالــی نــدارد، صریحــا اعــام نمایــد.
شــماره21563/ م الــف دفتــر شــعبه 18 مجتمــع 
شــماره یــک  شــورای حــل اختــاف شهرســتان 

اصفهــان

اخطاراجرایی
ــده :1084/95 مشــخصات محکــوم  کاســه پرون
علیــه: نــام: آقــای مظفــر     نــام خانوادگــی: تاکی  
نــام پــدر: عبدالعلــی     شــغل : آزاد نشــانی محل 
ــوم  ــخصات محک ــکان مش ــول الم ــت: مجه اقام
لــه: نــام: آقــای مجیــد   نــام خانوادگــی: قاســمی 
نــام پــدر : علــی شــغل : دانشــجو   نشــانی 
محــل اقامــت: اصفهــان-خ حکیــم نظامــی کــوی 
اورنــگ بــن بســت رســالت پ17  محکــوم علیــه 
ــماره  ــب رای ش ــه موج ــه : ب ــت ب ــوم اس محک
تاریــخ 96/3/21 حــوزه   9609976794800294
ــان   ــاف شهرســتان اصفه 18  شــورای حــل اخت
کــه قطعیــت یافتــه اســت.محکوم علیــه محکــوم 
اســت بــه: پرداخــت مبلــغ یکصــد میلیــون ریال) 
R 100/000/000 ریــال ( بــه عنــوان اصــل خواســته 
ــه یــک فقــره چــک  ــر تأدی ــت خســارت تأخی باب
ــی  ــخ 89/9/10 ال ــماره 15246958 از تاری ــه ش ب
95/10/13 و نیــز مبلــغ پنــج میلیــون و دویســت 
هزینــه   ) ریــال   5/200/000  R  ( ریــال  هــزار 
دادرســی در حــق خواهــان صــادر و اعــام و نیــم 
عشــر اجــرای احــکام صــادر و اعــام مــی گــردد.
ــه  ــن ک ــکام: همی ــرای اح ــون اج ــاده 34 قان م
اجرائیــه بــه محکــوم علیــه ابــاغ شــد، محکــوم 
ــاد  ــدت ده روز مف ــرف م ــف اســت ظ ــه مکل علی
ــرای  ــی ب ــا ترتیب ــذارد ی ــرا بگ ــع اج ــه موق آن را ب
ــی معرفــی  ــا مال ــه بدهــد ی پرداخــت محکــوم ب
کنــد کــه اجــرای حکــم و اســتیفاء محکــوم بــه از 
آن میســر باشــد و در صورتــی کــه خــود را قــادر بــه 
اجــرای مفــاد اجرائیــه ندانــد، بایــد ظــرف مهلــت 
مزبــور صــورت جامــع دارایــی خــود را بــه قســمت 
ــدارد، صریحــا  ــی ن ــد و اگــر مال اجــرا تســلیم کن

اعــام نمایــد.
شــماره21561/ م الــف دفتــر شــعبه 18 مجتمــع 
شــماره یــک  شــورای حــل اختــاف شهرســتان 

اصفهــان

اخطاراجرایی
کاســه پرونده :342/95 ش ح /24 مشــخصات 
ــام خانوادگــی:  ــام: مهــدی     ن محکــوم علیــه: ن
ــول  ــت: مجه ــل اقام ــانی مح ــی نش ــان بان تقی
ــاس    ــام: عب ــه: ن المــکان مشــخصات محکــوم ل
نــام خانوادگــی: شــریف زاده  نشــانی محــل 
اقامــت: اصفهــان- خ جابرانصــاری –خ پنــج آذر 
کــوی ویــا بلــوک 97  محکــوم بــه: بــه موجــب 
رای شــماره 602 تاریخ 95/6/8 حوزه 24  شــورای 
حــل اختــاف شهرســتان اصفهــان کــه قطعیــت 
ــه:  ــه محکــوم اســت ب ــه اســت.محکوم علی یافت

یکصــد میلیــون ریــال بابــت اصــل خواســته 
و پرداخــت خســارت تأخیــر تأدیــه از تاریــخ 
ــماره 1488/119828/430  ــک ش ــید چ ــر رس س
ــم در حــق  ــان اجــرای حک ــا زم ــورخ 94/5/5ت م
بابــت  ریــال   2/260/000 پرداخــت  و  خواهــان 
هزینــه دادرســی و هزینــه نشــرآگهی و پرداخــت 
نیــم عشــر حــق االجــرا مــاده 34 قانــون اجــرای 
ــه  ــوم علی ــه محک ــه ب ــه اجرائی ــن ک احــکام: همی
ابــاغ شــد، محکــوم علیــه مکلــف اســت ظــرف 
مــدت ده روز مفــاد آن را بــه موقــع اجــرا بگــذارد 
یــا ترتیبــی بــرای پرداخــت محکــوم بــه بدهــد یــا 
مالــی معرفــی کنــد کــه اجــرای حکــم و اســتیفاء 
محکــوم بــه از آن میســر باشــد و در صورتــی کــه 
ــد،  ــه ندان ــاد اجرائی ــرای مف ــه اج ــادر ب ــود را ق خ
بایــد ظــرف مهلــت مزبــور صــورت جامــع دارایــی 
ــر  ــد و اگ ــلیم کن ــرا تس ــمت اج ــه قس ــود را ب خ

ــد. ــدارد، صریحــا اعــام نمای ــی ن مال
شــماره21556/ م الــف دفتــر شــعبه 24 مجتمــع 
شــماره دو  شــورای حــل اختــاف شهرســتان 

ــان اصفه

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
نظــر بــا اینکــه تحدیــد حــدود ششــدانگ یکبــاب 
خانــه پــاک شــماره 31/9723 واقــع در بخش 14 
ثبــت اصفهــان کــه طبــق ســوابق و پرونــده ثبتــی 
بــه نــام مهــدی انصــاری تبــار فرزنــد اســماعیل در 
ــدود  ــد ح ــات تحدی ــت اســت و عملی ــان ثب جری
ــا  ــک بن ــده اســت. این ــل نیام ــه عم ــی آن ب قانون
بــه دســتور قســمت اخیــر مــاده 15 قانــون ثبــت 
و طبــق تقاضــای نامبــرده تحدیــد حــدود پــاک 
مرقــوم در روز یکشــنبه مــورخ 96/8/7 ســاعت 9 
صبــح در محــل شــروع و بــه عمــل خواهــد آمــد، 
لــذا بــه موجــب ایــن آگهــی بــه کلیــه مجاوریــن 
ــرر در  ــاعت مق ــه در روز و س ــی گرددک ــار م اخط
ایــن آگهــی در محــل حضــور یابنــد و اعتراضــات 
ــون  ــاده 20 قان ــق م ــن مطاب ــا مجاوری ــن ی مالکی
ثبــت از تاریــخ تنظیــم صــورت مجلــس تحدیــدی 

تــا 30 روز پذیرفتــه خواهــد شــد.
 تاریخ انتشار :96/7/16 

شــماره : 22167/م الــف علیرضــا حیــدری رئیس 
منطقــه ثبــت اســناد و امــاک غــرب اصفهان 

اخطاراجرایی
کاســه پرونــده :960186 ش /11 مشــخصات 
ــی:  ــام خانوادگ ــارف     ن ــام: ع ــه: ن ــوم علی محک
ســحری  نشــانی محــل اقامــت: مجهــول المــکان 
مشــخصات محکــوم لــه: نــام: رضــا   نــام 
خانوادگــی: مدنیــان محمــدی نــام پــدر : حســن 
شــغل : آزاد   نشــانی محــل اقامــت: ملــک 
ــل شــیرینی داغ  ــی- مقاب شــهر- بهارســتان غرب
ــه موجــب رای  ــه: ب ــد  محکــوم ب ــری مجی اتوگال
ــوزه 11   ــخ 96/4/18 ح ــماره 4101061-960 تاری ش
ــه  ــان  ک ــاف شهرســتان اصفه شــورای حــل اخت
قطعیــت یافتــه اســت.محکوم علیــه محکــوم 
اســت بــه: پرداخــت مبلــغ 39/680/000 ریــال 
بابــت 2 فاکتــور شــماره 3442 مــورخ 95/12/19 و 
1/100/000 ریــال بابــت هزینــه دادرســی و همچنین 
تقدیــم  تاریــخ  از  تأدیــه  در  تأخیــر  خســارت 
ــده  ــر عه ــول ب ــخ وص ــت تاری ــت لغای دادخواس
ــی  ــر آگه ــه نش ــرم و هزین ــکام محت ــرای اح اج
طبــق تعرفــه قانونــی در حــق محکــوم لــه صــادر 
و نیــم عشــر حــق االجــرا مــاده 34 قانــون اجــرای 
ــه  ــوم علی ــه محک ــه ب ــه اجرائی ــن ک احــکام: همی
ابــاغ شــد، محکــوم علیــه مکلــف اســت ظــرف 
مــدت ده روز مفــاد آن را بــه موقــع اجــرا بگــذارد 
یــا ترتیبــی بــرای پرداخــت محکــوم بــه بدهــد یــا 
مالــی معرفــی کنــد کــه اجــرای حکــم و اســتیفاء 
محکــوم بــه از آن میســر باشــد و در صورتــی کــه 
خــود را قــادر بــه اجــرای مفــاد اجرائیــه ندانــد، باید 
ظــرف مهلــت مزبــور صــورت جامــع دارایی خــود را 
بــه قســمت اجــرا تســلیم کنــد و اگــر مالی نــدارد، 

ــد. صریحــا اعــام نمای
ــر شــعبه 11 مجتمــع  ــف دفت شــماره21551/ م ال
شــماره دو  شــورای حــل اختــاف شهرســتان 

ــان اصفه

اخطاراجرایی
مشــخصات   5 ش   951581: پرونــده  کاســه 
محکــوم علیــه: نــام: محمــود     نــام خانوادگــی: 
شــاکر حیــدری  نشــانی محــل اقامــت: مجهــول 
ــر  ــام: امی ــه: ن ــوم ل ــخصات محک ــکان مش الم
حســین   نــام خانوادگــی: شــجاعی دوســت  بــا 
وکالــت مهــدی محمــدی فشــارکی و محمدجــواد 
ــل:  ــانی وکی ــت: نش ــل اقام ــانی مح ــرد نش منف
ــت  ــارراه هش ــر- چه ــان بزرگمه ــان- خیاب اصفه
بهشــت- ابتــدای خ شــهید ســپهبد قرنــی- طبقــه 
ــب رای  ــه موج ــه: ب ــوم ب ــد 203  محک دوم واح
شــماره 9609976793501403 تاریــخ 96/5/18 
حــوزه 5  شــورای حــل اختــاف شهرســتان 
اصفهــان  کــه قطعیــت یافتــه اســت.محکوم علیــه 
محکوم اســت بــه: پرداخــت مبلــغ 185/897/600 
ریــال بابــت اصــل خواســته وجــه چــک بــه 
ــغ  شــماره ی 859039 و 859040 و پرداخــت مبل
ــه دادرســی و حــق  ــت هزین ــال باب 4/930/000 ری
الوکالــه ی وکیــل طبــق تعرفــه ی قانونــی و 
ــید  ــر رس ــخ س ــه از تاری ــر در تأدی ــارت تأخی خس
ــر 94/11/15 و 94/11/23  ــوق الذک ــای ف ــک ه چ
ــه  ــان ب ــق خواه ــم در ح ــرای حک ــخ اج ــا تاری ت
ــون  ــاده 34 قان ــی  م ــر دولت ــم عش ــام نی انضم
اجــرای احــکام: همیــن کــه اجرائیــه بــه محکــوم 
ــف اســت  ــه مکل ــوم علی ــاغ شــد، محک ــه اب علی
ــع اجــرا  ــه موق ــاد آن را ب ــدت ده روز مف ظــرف م
ــه  ــرای پرداخــت محکــوم ب ــی ب ــا ترتیب بگــذارد ی
بدهــد یــا مالــی معرفــی کنــد کــه اجــرای حکــم 
و اســتیفاء محکــوم بــه از آن میســر باشــد و 
ــاد  ــرای مف ــه اج ــادر ب ــود را ق ــه خ ــی ک در صورت
اجرائیــه ندانــد، بایــد ظــرف مهلــت مزبــور صــورت 
جامــع دارایــی خــود را بــه قســمت اجــرا تســلیم 
ــدارد، صریحــا اعــام نمایــد. ــی ن ــد و اگــر مال کن

شــماره21536/ م الــف دفتــر شــعبه 5 مجتمــع 
شــماره دو  شــورای حــل اختــاف شهرســتان 

ــان اصفه
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توپ و تور
مخالفتباخروجذوبآهن

ازاصفهان
ــا  مســئوالن سیاســی و ورزشــی اســتان اصفهــان ب
ــی  ــرای میزبان ــتان ب ــن اس ــن از ای ــروج ذوب آه خ
در لیــگ برتــر مخالفــت کردنــد. زمیــن چمــن 
فوالدشــهر اصفهــان زیــر کشــت رفــت تــا تیــم 
بازی هــای  ادامــۀ  نتوانــد  ذوب آهــن  فوتبــال 
ــگ  ــای لی ــن دورۀ رقابت ه ــی اش در هفدهمی خانگ

ــد.  ــزار کن ــگاه برگ ــن ورزش ــر را در ای برت
ــران باشــگاه  ــا مدی ــی را ب ایــن باشــگاه کــه مکاتبات
ــه  ــت ب ــان داش ــازی در نقش جه ــرای ب ــپاهان ب س
ــه  ــر ب ــاالی آن حاض ــیار ب ــارۀ بس ــغ اج ــل مبل دلی
میزبانــی از تیم هــای لیــگ برتــری در اصفهــان 
ــل باشــگاه  ــن رو ســعید آذری مدیرعام نشــد. از ای
ــام  ــادگار ام ــان ســراغ ورزشــگاه ی ــن اصفه ذوب آه
ــزاری  ــرای برگ ــز ب ــات الزم را نی ــت و توافق ــم رف ق
بــه  بازی هایــی کــه ذوب آهــن میزبــان اســت 

دســت آورد. 
ــتان  ــئوالن اس ــود مس ــه می ش ــال گفت ــن ح ــا ای ب
اصفهــان نســبت بــه میزبانــی ذوب آهــن در ســایر 
ــرار  ــد و ق ــام کرده ان ــود را اع ــت خ ــهرها مخالف ش
ــن  ــران ذوب آه ــن مدی اســت جلســۀ مشــترکی بی
و ســپاهان و همچنیــن هیئــت فوتبــال اســتان 
ــا  ــود ت ــزار ش ــده برگ ــد روز آین ــرف چن ــان ظ اصفه

ــد. ــخص کنن ــوع را مش ــن موض ــف ای تکلی

بازیسازسپاهانکِیراهمیافتد؟
ــن  ــی از مهم تری ــه یک ــپاهان ک ــی س ــک برزیل هافب
خریدهــای ایــن تیــم در نقــل و انتقــاالت به حســاب 

ــرآورده نکــرده اســت.  می آیــد هنــوز توقعــات را ب
ــپاهان،  ــی س ــان خارج ــایر بازیکن ــا س ــاس ب در قی
و  دارد  را  رزومــه  ُپربارتریــن  کــری والرو  رافائــل 
دســت کم در ظاهــر یکــی از بهتریــن خریدهــای 
ــه  ــتانی ب ــاالت تابس ــی در نقل و انتق ــگاه اصفهان باش

می رســد.  نظــر 
لیــگ  از  یک چهــارم  از  بیــش  سپری شــدن  بــا 
هفدهــم امــا ایــن هافبــک ۲۸ســالۀ برزیلــی هنــوز 
ــد.  ــرآورده کن ــات را از خــود ب نتوانســته اســت توقع
ــه  ــل ب ــروع فص ــتانۀ ش ــازه در آس ــه ت ــری والرو ک ک
ســپاهان پیوســت در هفته هــای ابتدایــی حضــورش 
ــود  ــاده نب ــی آم ــر بدن ــان از نظ ــع طایی پوش در جم
ــه همیــن دلیــل زالتکــو کرانچــار از او در ترکیــب  و ب

ــرد.  ــتفاده نمی ک ــش اس ــی تیم اصل
ــی لیــگ هفدهــم  ــۀ ابتدای ــج هفت ــه در پن ــل ک رافائ
روی هــم فقــط کمــی بیــش از یــک ســاعت بــرای 
ســپاهان بــازی کــرده بــود در ســه دیــدار اخیــر تیــم 
اصفهانــی در لیــگ برتــر از ابتــدا بــه میــدان رفتــه؛ اما 
از ایــن ســه مســابقه ســپاهان تنهــا و تنها یــک امتیاز 
ــپاهان از  ــه س ــی ک ــت. در روزهای ــرده اس ــب ک کس
مشــکل بازی ســازی رنــج می بــرد بــه نظــر می رســد 
کــه برون رفــت ایــن تیــم از بحــران تــا حــدود زیــادی 
بــه عملکــرد کــری والرو و رســیدن ایــن هافبــک 

تهاجمــی بــه مــرز آمادگــی بســتگی دارد.

ورزش بانوان
دنیزهشتبرانقهرماندارتجهانشد

دنیــز هشــتبران دارت انــداز جــوان کشــورمان بــا برتــری 
مقابــل نماینــدۀ ایرلنــد قهرمــان جهــان شــد. 

»دنیــز هشــتبران« در دیــدار فینــال مســابقات انفــرادی 
دختــران بــا یــک نمایــش مقتدرانــه و بــا حســاب ۶ بــر 
۴ »کتــی شــلدون« از ایرلنــد را مغلــوب کــرد و مقتدرانــه 
بــر بلنــدای دارت جهــان ایســتاد و نشــان طــای دنیــا را 
ــا یــک رکــورد تاریخــی  ــه دســت آورد. »هشــتبران« ب ب
مــدال طــای جهــان را بــه چنــگ آورد؛ چراکــه بــا 
ــان،  ــوئد، آلم ــدگان س ــل نماین ــی مقاب ــرد پیاپ ــت ب هف
کانــادا، ایرلنــد، روســیه، هلنــد و ایرلنــد و بــدون باخــت 
بــه ایــن مهــم دســت یافــت. ایــن در حالــی اســت کــه 
»دنیــز هشــتبران« بــه همــراه »مهشــاد عــوض زاده« روز 
ــدال  ــن م ــران اولی ــل دخت ــای دوب ــته در رقابت ه گذش
ــه  ــی را ب ــران در مســابقات جهان ــخ دارت ای طــای تاری

ــد.  ــان آورده بودن ارمغ
بدیــن ترتیــب تیــم ملــی دارت جوانــان ایــران بــا کســب 
ــرادی  ــز هشــتبران در رقابت هــای انف نشــان طــای دنی
ــز  ــان برن ــران، نش ــل دخت ــای دوب ــدال ط ــران، م دخت
ــوان  ــرادی پســران و دو عن ــی« در انف ــی میرزای »امیرعل
پنجمــی »مهشــاد عــوض زاده« در بخــش انفــرادی 
ــی  ــل پســران متشــکل از »امیرعل ــم دوب ــران و تی دخت
میرزایــی« و »ایلیــا خوشــنودی« در مجمــوع تیمــی بعد 
ــوان  ــه عن ــخ ب ــار در تاری ــن ب ــرای اولی ــد و ب ــم هلن از تی

نایــب قهرمانــی جهــان دســت یافــت. 
ــداز در  ــار دارت ان ــا چه ــران ب ــان ای تیــم ملــی دارت جوان

ــود. ــرده ب ــرکت ک ــا ش ــن رقابت ه ای

آغازبیبرنامگیهادرلیگبرتر
فوتبالبانوان

ــد  ــاز خواه ــر آغ ــا تأخی ــوان ب ــال بان ــر فوتب ــگ برت لی
شــد. طبــق اعــام ســایت فدراســیون فوتبــال در تاریــخ 
ــال  ــر فوتب ــگ برت ــاری، لی ــال ج ــاه س ــهریور م ۲۲ ش
ــا  ــرد ام ــه کار می ک ــروع ب ــد ش ــاه بای ــوان از 1۴مهرم بان
ــر داد.  ــگ خب ــادن لی ــق افت ــه تعوی ــگ از ب ــازمان لی س
گاره ناظمــی، مســئول لیــگ برتــر فوتبــال بانــوان 
دربــارۀ بــه تعویــق افتــادن لیــگ بیــان کــرد: »بــه دلیــل 
ــز  ارسال نشــدن مــدارک از ســوی برخــی از تیم هــا و نی
درخواســت تیم هــای شــرکت کننــده لیــگ را بــه تعویــق 
انداخته ایــم.« او در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه آیــا زمــان 
آغــاز لیــگ برتــر مشــخص اســت یــا خیــر پاســخ داد: 
ــۀ  ــان مشــخص نیســت و در هفت »در حــال حاضــر زم
جــاری زمــان را اعــام خواهیــم کــرد. اینطــور که شــواهد 
از  پیــش  بی برنامگی هــا،  ســوت  می دهــد،  نشــان 
ــد  ــد دی ــت و بای ــده اس ــابقات زده ش ــازِ مس ــوت آغ س
ســطح کیفــی لیــگ برتــر در فصــل جدیــد تغییــری کرده 
اســت یــا هماننــد گذشــته شــاهد مشــکات و انحــال 

ــود. ــم ب ــۀ راه خواهی ــا در میان تیم ه
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آخریــن بــازی دوســتانه تیــم ملــی ایــران بــا توگــو 
فرصتــی بــود تــا ســتاره های نوظهــور فوتبــال کشــور 

بــه خودنمایــی بپردازنــد. 
از میــان تمــام بازیکنــان تــازه نفــس ایــن روزهــای 
مهــدی  یعنــی  بازیکــن  ســه  ایــران  فوتبــال 
ــی  ــی نمایش ــدوس و کاوه رضای ــامان ق ــی، س تراب

چشــمگیرتر داشــتند.
مهدیترابی

مهــدی ترابــی اگرچــه چنــد ســالی هســت خــود را 
ــت  ــرده اس ــرح ک ــگاهی مط ــی و باش ــۀ مل در عرص
امــا یــک مصدومیــت بی موقــع او را مدتــی از تیــم 
ملــی دور کــرد. بــا برطــرف شــدن ایــن مصدومیت و 
بازگشــت بــه اوج و همچنیــن محرومیــت بی موقــع 
ــن  ــتن او در اولی ــور نداش ــی و حض ــعید عزت اله س
بــازی ایــران در جــام جهانــی ترابــی ایــن فرصــت را 
دارد کــه خــود را در روســیه و در ترکیــب ثابــت تیــم 
ــران در  ــی ای ــم مل ــک جــوان تی ــد. هافب ــی ببین مل
ایــن فصــل در تیــم باشــگاهی اش ســایپا در پســت 

ــد.  ــازی می کن ــر ب وینگ
ــه  ــی ک ــع قبل ــی روش در مقاط ــوس ک ــی کارل حت
ــتر در  ــرد او را بیش ــتفاده می ک ــی اس ــدی تراب از مه
ــازی روز   ــا در ب ــت. ام ــازی می گرف ــه ب ــا ب کناره ه
پنجشــنبه تیــم ملــی برابــر توگــو کــی روش او را بــه 
عنــوان یکــی از هافبک هــای وســط بــازی قــرار داد. 

شــمارۀ 7 تیــم ملــی در بــازی برابــر توگــو در پســت 
ــود و نشــان داد  ــازه اش نیــز بازیکنــی درخشــان ب ت
ــی  ــم مل ــذار تی ــای تأثیرگ ــی از مهره ه ــد یک می توان

ــد.  ــده باش ــای آین در بازی ه
ترابــی بــا وجــود آن کــه بازیکنــی ســرعتی و تکنیکی 
ــا  ــواص هافبک مهاجم ه ــتر خ ــاید بیش ــت و ش اس
ــان  ــی و پشــت مهاجم ــک میان ــا در هافب را دارد؛ ام

ــازه ای از خــودش نشــان داد.  ــای ت توانایی ه

ــا تکنیــک و هــوش باالیــش کار بازی ســازی از  او ب
عمــق و رســاندن تــوپ بــه هجــده قــدم حریــف را 
بــه خوبــی انجــام داد و در جنگ هــای میانــه میــدان 
ــی از  ــو یک ــر توگ ــازی براب ــود. او در ب ــق ب ــز موف نی
ــای  ــد در بازی ه ــود و می توان ــران ب ــای ای بهترین ه

آینــده نیــز در پســت جدیــد ایفــای نقــش کنــد.

سامانقدوس
بی شــک یکــی از جذابیت هــای بــازی تیــم ملــی 
ــر توگــو دیــدن ســامان قــدوس ســتارۀ تیــم  براب
اوسترســند ســوئد بــود کــه ســرانجام در دوراهــی 
ایــران و ســوئد تیــم ملــی ســرزمین پــدر و 

ــرد.  ــاب ک ــادری اش را انتخ م
شــوت ســهمگین قــدوس زمینه ســاز گل اول 
ایــران شــد و در کنــار ایــن گل بــازی خــوب 
قــدوس مــا را بــه داشــتن یــک هافبــک مهاجــم 

ــرد.  ــدوار ک ــت امی باکیفی
ســامان قــدوس در اولیــن بــازی اش بــرای تیــم 
ــه  ــا شــمارۀ 1۴ در پســت وینگــر ب ــران ب ــی ای مل
میــدان رفــت. او پیراهــن خوش یمــن تیــم ملــی 
ایــران را بــه تــن کــرد کــه در چهــار جــام جهانــی 
ــوده  ــر تیــم ملــی ب ــان مؤث ــر تــن بازیکن قبلــی ب
اســت. در ســال 197۸ حســن نظــری، در ســال 
199۸ نــادر محمدخانــی و در دو جــام جهانــی 
۲00۶ و ۲01۴ آندرانیــک تیموریــان ایــن لبــاس را 

پوشــیده اند. 
ــام  ــن در تم ــه بازیک ــن س ــه ای ــت ک ــب اس جال
ســه بــازی تیــم ملــی در جام هــای جهانــی 
ــن  ــا ای ــدوس ب ــد. حــاال ســامان ق ــازی کرده ان ب
پیراهــن مؤثــر کارش را بــا تیــم ملــی ایــران آغــاز 
کــرد. ســبک بــازی ســامان قــدوس انــگار همانی 
اســت کــه کارلــوس کــی روش می خواهــد. همــه 
ــاس  ــر اس ــی ب ــم مل ــازی تی ــد روش ب می دانن

دفــاع و ضدحملــه اســت و آنچه مشــخص اســت 
ــای  ــا تیم ه ــت ب ــی و رقاب ــام جهان ــه در ج اینک
بــزرگ ایــن روش بــه شــکل تــام اجــرا خواهــد 
شــد. بــه همیــن دلیــل اســت کــه ســرمربی تیــم 
ملــی همــواره بازیکنانــی را انتخــاب می کنــد کــه 
در دو بخــش تدافعــی و تهاجمــی کارکرد متعادلی 
ــی مثــل  داشــته باشــند. حضور نداشــتن بازیکنان
ســروش رفیعــی و یــا محســن مســلمان در 
تیــم ملــی نیــز می توانــد ریشــه در همیــن 
تفکــر کــی روش داشــته باشــد کــه بازیکنانــی را 
ــد  ــاال بتوانن ــی ب ــدرت بدن ــا ق ــه ب ــد ک می خواه
در زمــان دفــاع و البتــه ضدحمــات نقــش ایفــا 
ــان بازیکــن اســت.  ــدوس هم ــد؛ ســامان ق کنن
بازیکنــی بــا ســرعت بــاال و تــوان بدنــی و تکنیــک 
ــد  ــات می توان ــا در ضدحم ــه تنه ــه ن ــب ک مناس
نقــش ویرانگــر را بــرای حریفــان بــازی کنــد، بلکه 
می توانــد در ســاختار تدافعــی تیــم نیــز جایــگاه 

ــژه ای داشــته باشــد. وی

کاوهرضایی
 مهاجــم تیــم شــارلوای بلژیــک کــه تــا اینجــای 
فصــل جــزء بهترین هــای تیمــش اســت در 
دیــدار توگــو باانگیــزه و پرتــاش ظاهــر شــد و اگر 
بــه همیــن رونــد خــود ادامــه دهــد قطعــًا مــورد 
توجــه کــی روش قــرار خواهــد گرفــت. همانگونــه 
کــه گفتیــم کــی روش عاقــۀ زیــادی بــه بازیکنان 
پرتــاش و دونــده دارد و ســبک بــازی او بــه 
گونــه ای اســت کــه بازیکنــان بایــد در همــه جــای 

زمیــن حضــور داشــته باشــند. 
کاوه کــه ۲۳ مــاه قبــل در دیــدار بــا ترکمنســتان 
در مرحلــۀ اول انتخابــی جام جهانــی بــازی کــرده 
ــی  ــم مل ــه لیســت تی ــاره ب ــوت دوب ــا دع ــود، ب ب
ــل توگــو در ترکیــب قــرار گرفــت و در طــول  مقاب
ــا  ــل ظاهــر شــد؛ او ب ــر از قب ــه ُپرتاش ت 90 دقیق
دوندگــی زیــاد در خــط هجومــی ایــران و ایجــاد 
دو موقعیــت جــدی نشــان داد کــه می توانــد 

مهــرۀ مؤثــری در تیــم ملــی باشــد.

ترابی،قدوسورضایی،ستارههایجدیدتیمملی

رویای جام جهانی

رســانه ای شــدن موضــوع خوشــگذرانی بدموقــع بازیکنــان تیــم 
فوتبــال پرســپولیس، در امــارات و در اردوهــای پیــش از بــازی 
ــی را در  ــای متفاوت ــتان،  واکنش ه ــال عربس ــی و اله ــا االهل ب
پــی داشــت. اتفــاق تلخــی کــه نتیجــۀ تلخ تــری را بــرای تیــم 
پرطرفــدار پرســولیس بــه همــراه داشــت و در نهایــت قرمزهــای 
پایتخــت در یــک بــازی سرنوشت ســاز متحمــل شکســت 
ــال  ــه فین ــود ب ــرای صع ــم ب ــن تی ــد ای ســنگینی شــدند و امی
ــارۀ  ــع آگاه درب ــان آســیا کمرنــگ شــد. یــک منب لیــگ قهرمان
ــت:  ــنا گف ــه ایس ــگذرانی« ب ــوع »خوش ــه موض ــا ب واکنش ه
»بــه دلیــل اهمیــت موضــوع، حراســت وزارت ورزش و جوانــان 
پیگیــر ماجــرا شــده تــا بــا خاطیــان بــه صــورت جــدی برخــورد 
ــن رابطــه حراســت وزارت ورزش  ــزود: »در همی شــود.« وی اف
از حراســت باشــگاه پرســپولیس و همین طــور مســئوالن ایــن 
باشــگاه توضیــح خواســته اســت. موضــوع اتفاقــات اردوهــای 

ــت وزارت  ــه حراس ــی ب ــارات در گزارش های ــپولیس در ام پرس
ــر  ــز پیگی ــه نی ــن وزارتخان ــده و ای ــام ش ــان اع ورزش و جوان
ماجراســت تــا بــا ایــن خاطیــان برخــورد شــود. البتــه بــا توجــه 
ــی در  ــی ها در هتل ــط پرسپولیس ــرک اردو توس ــه ت ــن ک ــه ای ب
ابوظبــی و هم چنیــن از محــل باشــگاه ایرانیــان دوبــی رخ داده، 
بــا بررســی دوربین هــای مداربســتۀ ایــن دو مــکان می تــوان بــه 
راحتــی بــه جزئیــات ماجــرا و همین طــور شناســایی بازیکنــان 
ــن  ــن اردو چهاربازیک ــت در ای ــی اس ــرد. گفتن ــی ب ــی پ خاط
خاطــی بــه همــراه دو نفــر از کارکنــان باشــگاه پــس از شــرکت 
ــل  ــل مح ــه هت ــح ب ــاعت ۳صب ــدود س ــی ح ــک مهمان در ی
اقامــت خــود بــاز می گردنــد. ســناریوی بازگشــت بــه هتــل نیــز 
بــه گونــه ای طراحــی شــده بــود کــه کارکنــان باشــگاه 1۵دقیقــه 
پــس از بازیکنــان وارد البــی هتــل می شــوند تــا این گونــه 

ــد! ــا هــم نبوده ان وانمــود گــردد کــه ایــن شــش نفــر ب
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ــن  ــان در هجــرت بی بازگشــت ســه ت ــۀ ورزش اصفه جامع
ــم  ــار از تأل ــی سرش ــا قلب ــی، ب ــز ورزش ــوتان عزی از پیشکس

ــه ســوگ نشســت.  داغــدار شــد و ب
ــر  ــاد دکت ــزای زنده ی ــت ع ــان رخ ــناس اصفه ــردم حق ش م
حــاج عبــاس یزدان پنــاه، مدیرعامــل فقیــد مؤسســۀ خیریــه 
و دارالشــفاء حضــرت ثامــن االئمــه»ع« و پیشکســوت 
ورزش کاراتــه کــه بیــش از 1۵ ســال در پســت رئیــس 
هیئــت ورزش بیمــاران خــاص اســتان اصفهــان بــا صداقــت 
و پشــتکار و تاشــی خســتگی ناپذیر منشــاء خدمــات بــس 
ارزشــمندی بــوده و از خیریــن خوشــنام اصفهــان بــه شــمار 
ــت  ــفبار درگذش ــر تأس ــه خب ــتند ک ــن داش ــه ت ــد را ب می آم
محمدعلــی عســگری معاونــت اســبق باشــگاه ذوب آهــن و 

پیشکســوت ورزش دو میدانــی اصفهــان جامعــۀ ورزش بــه 
ویــژه کارکنــان شــرکت و باشــگاه ذوب آهــن، کانون عســگری 

و شــریعتی را اندوهگیــن ســاخت و بــه ســوگ نشــاند. 
ســیدمصطفی عمادالســادات پیشکســوت کاراتــۀ اصفهــان، 
رئیــس آتش نشــانی و شــورای اســامی فوالدشــهر در مانــور 
روز آتش نشــانی جــان خــود را از دســت داد و دارفانــی 
را وداع گفــت تــا غــم جانــکاه جامعــۀ ورزش اصفهــان 
ــن  ــای وطــن درگذشــت ای ــدان شــود. روزنامــۀ کیمی دوچن
ــژه جامعــۀ  ــان به وی ــه مــردم قدرشــناس اصفه ــزان را ب عزی
ــد و از  ــان تســلیت می گوی ــدار آن ورزش و خانواده هــای داغ
درگاه خداونــدگار منــان بــرای آن مرحومــان علــو درجــات و 
رحمــت واســعۀ الهــی و بــرای بازمانــدگان محترمشــان صبــر 
ــان  ــاد  و یادش ــان ش ــد. روحش ــئلت می نمای ــل مس جمی

گرامــی بــاد.

ورزش

،،
از میــان تمــام بازیکنــان تــازه نفــس ایــن 
روزهــای فوتبــال ایــران ســه بازیکــن یعنــی 
مهــدی ترابــی، ســامان قــدوس و کاوه 

ــی نمایشــی چشــمگیرتر داشــتند. رضای

دادنامه
شــماره   9۶00۲۳  : پرونــده  کاســه 
تاریــخ   9۶0997۶797100۳۳۵: دادنامــه 
ــعبه  ــیدگی : ش ــع رس ــیدگی9۶/۳/۲1 مرج رس
ــان:  ــان خواه ــاف اصفه ــل اخت ــورای ح ۴1 ش
آقــای اکبــر کانتــری دهقــی فرزنــد فتــح 
هللا بــه نشــانی : خانــه اصفهــان- خ نوبهــار 
– خ بعثــت- کوچــه مهــر- کوچــه معلــم- 
پــاک۳۸ خوانده:خانــم مریــم بیــگ محمــدی 
ــکان    ــول الم ــانی: مجه ــه نش ــن ب ــد حس فرزن
خواســته : مطالبــه دو فقــره چــک بــه شــماره 
 19/010۸۶0 و   9۵/7/1۸ مــورخ   19/010۸۵9
مــورخ 9۵/۸/۲۵ جمعــًا بــه مبلــغ ۳۵/000/000 
ریــال عهــده ی بانــک ســپه بــه انضمــام مطلــق 
خســارات قانونــی و هزینــه دادرســی و تأخیــر 
در تأدیــه  گردشــکار: پــس از ارجــاع پرونــده بــه 
ایــن شــعبه و ثبــت آن بــه کاســه فــوق و طــی 
ــورتی  ــه مش ــذ نظری ــی و اخ ــریفات قانون تش
ــام  ــم رســیدگی را اع اعضــا قاضــی شــورا خت
ــی  ــدور رأی م ــه ص ــادرت ب ــی مب ــرح آت و بش
ــد:رأی قاضــی شــورا در خصــوص دعــوی  نمای
آقــای اکبــر کانتــری دهقــی بــه طرفیــت 
ــته  ــه خواس ــدی ب ــگ محم ــم بی ــم  مری خان
ــماره 19/010۸۵9  ــه ش ــک ب ــه چ ــه وج مطالب
مــورخ 9۵/7/1۸ و 19/010۸۶0 مورخ 9۵/۸/۲۵ 
جمعــًا بــه مبلــغ ۳۵/000/000 ریــال بــه انضمــام 
ــی  ــه دادرس ــی و هزین ــارات قانون ــق خس مطل
ــر  ــت ب ــه دالل ــان ک ــه خواه ــی از ناحی تقدیم
ــده  ــر عه ــزان خواســته ب ــه می ــن ب اســتقرار دی
خوانــده داشــته و بقــاء اصــول مســتندات 
مذکــور در یــد مدعــی داللــت بــر بقــاء دیــن و 
ــان  ــتحقاق خواه ــده و اس ــه خوان ــتغال ذم اش
ــده  ــذا چــون خوان ــه وجــه آن دارد . ل در مطالب
دفــاع موجهــی در قبــال دعــوی مطروحــه، 
ــه  ــت ذم ــر برائ ــی ب ــته و دلیل ــول  نداش معم
ــتندًا  ــت، مس ــرده اس ــه نک ــه و ارائ ــود اقام خ
بــه مــاده  19۸ و ۵1۵ و ۵19 و ۵۲۲ قانــون 
آییــن دادرســی مدنــی دعــوی مطروحــه را 
ــت  ــر محکومی ــم ب ــت دانســته و حک وارد و ثاب
خوانــده بــه پرداخــت مبلــغ ۳۵/000/000 ریــال 
بابــت وجــه چــک هــای مــورد دعــوی و مبلــغ 
و  دادرســی  بابــت هزینــه  ریــال   1/1۲۵/000
ــید  ــر رس ــخ س ــه از تاری ــر تأدی ــارت تأخی خس
چــک هــا مــورخ 9۵/7/1۸ و 9۵/۸/۲۵ تــا 
زمــان اجــرای حکــم بــر اســاس آخریــن 
شــاخص بانــک مرکــزی جمهــوری اســامی و 
نشــرآگهی و حــق الوکالــه وکیــل طبــق تعرفــه 
ــد.  ــی نمای ــام م ــان صــادر و اع در حــق خواه
رأی صــادره غیابــی و بیســت روز پــس از ابــاغ 
قابــل واخواهــی در همیــن شــعبه و بیســت روز 
دیگــر پــس از آن قابــل تجدیــد نظرخواهــی در 
 محاکــم عمومــی حقوقــی شهرســتان اصفهــان 

|می باشد.
۲1۵1۶/م الــف قاضــی شــورای حــل اختــاف 

شــعبه ۴1 حــوزه قضائــی اصفهــان 

دادنامه 
شــماره   ۸7۸-9۵ پرونــده  کاســه 
دادنامــه9۵0997۶79710071۵ تاریخ رســیدگی 
9۵/1۲/11 مرجــع رســیدگی شــعبه ۴1 شــورای 
حــل اختــاف اصفهــان خواهــان  آقــای ســید 
مهــدی حســینی  فرزنــد ســید جمــال بــه 
نشــانی اصفهــان درواز دولــت ابتــدای چهاربــاغ 
ــگاه  ــادرات فروش ــک ص ــروی بان ــی روب عباس
ــروز  ــی به ــای مجتب ــده آق ــران خوان ــن ای چی
فرزنــد علــی جمعــه  بــه نشــانی مجهــول 
ــره  ــه فق ــه س ــه وج ــته مطالب ــکان  خواس الم
ــورخ 9۴/1۲/۲۵و  ــماره 7۴۶۸0۳ م ــک به ش چ
 ۵901۸0/۵۴ و   9۴/7/۳0 مــورخ   01۸۳۲1
مــورخ 9۴/11/۳0جمعــا بــه مبلــغ ۸۲/۸00/000 
ــی  ــارات قانون ــق خس ــام مطل ــه انضم ــال ب ری
ــاع  ــس از ارج ــکار پ ــی گردش ــه دادرس و هزین
پرونــده بــه ایــن شــعبه و ثبــت آن بــه کاســه 
فــوق و طــی تشــریفات قانونــی و اخــذ نظریــه 
مشــورتی اعضــاء قاضــی شــورا ختــم رســیدگی 
را اعــام و بــه شــرح آتــی مبــادرت بــه صــدور 
رأی می نمایــد: رأی قاضــی شــورا در خصــوص 
دعــوی آقــای ســید مهــدی حســینی بــه 
ــته  ــه خواس ــروز  ب ــی به ــای مجتب ــت آق طرفی
مطالبــه وجــه چــک بــه شــماره 7۴۶۸0۳ 
مــورخ 9۴/1۲/۲۵ و 01۸۳۲1 مــورخ 9۴/7/۳0و 
بــه   جمعــا   9۴/11/۳0 مــورخ   ۵901۸0/۵۴
ــق  ــام مطل ــه انضم ــال ب ــغ ۸۲/۸00/000 ری مبل
خســارات قانونــی و هزینــه هــای دادرســی 
ــر  ــت ب ــه دالل ــان ک ــه خواه ــی از ناحی تقدیم
ــده  ــر عه ــزان خواســته ب ــه می ــن ب اســتقرار دی
خوانــده داشــته و بقــا ء اصــول مســتندات 
مذکــور در یــد مدعــی داللــت بــر بقــا دیــن   و 
ــان  ــتحقاق خواه ــده و اس ــه خوان ــتغال ذم اش
ــده  ــذا چــون خوان ــه وجــه آن دارد . ل در مطالب
دفــاع موجهــی در قبــال دعــوی مطروحــه، 
ــه  ــت ذم ــر برائ ــی ب ــته و دلیل ــول  نداش معم
ــتندًا  ــت، مس ــرده اس ــه نک ــه و ارائ ــود اقام خ
بــه مــاده  19۸ و ۵1۵ و ۵19 و ۵۲۲ قانــون 
آییــن دادرســی مدنــی دعــوی مطروحــه را 
ــت  ــر محکومی ــم ب ــت دانســته و حک وارد و ثاب
ــال  ــغ ۸۲/۸00/000ری ــه پرداخــت مبل ــده ب خوان
بابــت وجــه چــک هــای مــورد دعــوی و مبلــغ 
۳/0۵۵/000 ریــال بابــت هزینــه دادرســی و 
ــید  ــر رس ــخ س ــه از تاری ــر تأدی ــارت تأخی خس
چــک هــا تــا زمــان اجــرای حکــم بــر اســاس 
ــوری  ــزی جمه ــک مرک ــاخص بان ــن ش آخری
ــل  ــه وکی ــق الوکال ــرآگهی و ح ــامی و نش اس
طبــق تعرفــه در حــق خواهــان صــادر و اعــام 
مــی نمایــد. رأی صــادره غیابــی و بیســت 
ــن  ــی در همی ــل واخواه ــاغ قاب ــس از اب روز پ
ــل  ــس از آن قاب ــر پ ــت روز دیگ ــعبه و بیس ش
عمومــی  محاکــم  در  نظرخواهــی  تجدیــد 

ــد.  ــی باش ــان م ــتان اصفه ــی شهرس حقوق
ــف قاضــی شــورای حــل  شــماره :۲0۴19/م ال

ــان ــی اصفه ــاف شــعبه ۴1 حــوزه قضائ اخت

اجرائیه
شــماره اجرائیــه: 9۶10۴۲0۳۵1۴00۲7۴شــماره 
شــماره   9۳099۸0۳۵1۴00۶۵۶ پرونــده: 
تنظیــم:  9۳0۶70تاریــخ   : شــعبه  بایگانــی 
1۳9۶/07/0۴ مشــخصات محکــوم لــه ردیــف 1 
نــام :بانــک ملــت اصفهــان بــه مدیریــت محمد 
رضــا ســاروخانی   نشــانی: اصفهــان – خ شــیخ 
صــدوق شــمالی  مشــخصات محکــوم علیهــم 
ردیــف 1- نــام: ســید حســن     نــام خانوادگــی 
: مهــدوی نــام پــدر: یدالــه    نشــانی: مجهــول 
ــی :  ــام خانوادگ ــین ن ــام : حس ــکان ۲- ن الم
مهــدی نــژاد ارشــلو نــام پــدر : حســن نشــانی 
: مجهــول المــکان ۳- نــام : شــرکت فنــی 
مهندســی یکتــا کاریــز ســپاهان  نشــانی : 
مجهــول المــکان ۴- نــام : بــدری ســادات نــام 
ــود  ــید محم ــدر: س ــام پ ــی ن ــی : زارع خانوادگ
نشــانی : مجهــول المــکان محکــوم بــه: بســمه 
ــم  ــرای حک ــت اج ــب در خواس ــی بموج تعال
مربوطــه بــه شــماره و شــماره دادنامــه غیابــی 
مربوطــه 9۴09970۳۵1۴0101۶ محکــوم علیهــم 
ــه پرداخــت  ــد ب ــی محکــوم ان ــه نحــو تضامن ب
ــه پرداخــت مبلــغ 1۴0/9۳0/000  مبلــغ اســت ب
ریــال بابــت اصــل خواســته بانضمــام خســارت 
تاخیــر تادیــه از تاریــخ 1۳9۳/۶/11 لغایــت 
ــغ  ــی و مبل ــرار داد بانک ــاس ق ــر اس ــول ب وص
بابــت هزینــه دادرســی  ۴/۳77/900 ریــال 
و حــق الوکالــه )مرحلــه بــدوی ( در حــق 
محکــوم لــه و پرداخــت مبلــغ 7/0۴۶/۵00 
حــق  در  دولتــی  عشــر  نیــم  بابــت  ریــال 
ــت  ــی اس ــادره غیاب ــت . رای ص ــدوق دول صن
./. محکــوم علیــه مکلــف اســت از تاریــخ 
ــرا  ــاد آن ــرف ده روز مف ــه : 1- ظ ــاغ اجرائی اب
بموقــع اجــرا گــذارد ) مــاده۳۴ قانــون اجــرای 
ــت  ــرای پرداخ ــی ب ــی( .۲- ترتیب ــکام مدن اح
ــد  ــی کن ــی معرف ــد . ۳- مال ــه بده ــوم ب محک
ــه از  ــوم ب ــتیفا محک ــم و اس ــرا حک ــه اج ک
ــه  آن میســر باشــد. چنانچــه خــود را قــادر ب
ــرف  ــد ظ ــد بای ــه ندان ــاد اجرایی ــرای مف اج
ســی روز کلیــه امــوال خــود را شــامل تعــداد 
ــول و  ــوال منق ــه ام ــت هم ــدار و قیم ــا مق ی
غیــر منقــول ، بــه طــور مشــروح مشــتمل بــر 
میــزان وجــوه نقــدی کــه بــه هــر عنــوان نــزد 
بانکهــا و موسســات مالــی و اعتبــاری ایرانــی 
یــا خارجــی دارد بــه همــراه مشــخصات 
دقیــق حســابهای مذکــور و کلیــه اموالــی کــه 
ــث دارد و  ــزد اشــخاص ثال ــه هــر نحــو ن او ب
ــز  ــث ونی ــات او از اشــخاص ثال ــه مطالب کلی
فهرســت نقــل و انتقــاالت و هــر نــوع تغییــر 
ــک ســال   ــان ی ــور از زم ــوال مذک دیگــر در ام
ــه  ــه ضمیم ــار ب ــوای اعس ــرح دع ــل از ط قب
ــه مقــام قضائــی ارائــه  دادخواســت اعســار ب
ــاز  ــه ب ــه در خواســت محکــوم ل ــد واال ب نمای
داشــت مــی شــود) مــواد ۸و۳ قانــون نحــوه 
 -۴.   )1۳9۴ مالــی  محکومیــت  اجــرای 
خــودداری محکــوم علیــه از اعــام کامــل 

ــرای  ــرار از اج ــور ف ــه منظ ــوال ب ــورت ام ص
حکــم ، حبــس تعزیــری در جــه هفــت را در 
پــی دارد. ) مــاده ۳۴ قانــون اجــرای احــکام 
ــون  ــاده 1۶ قان ــاده ۲0 ق.م.ا و م ــی و م مدن
نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی 1۳9۴( 
ــر نحــو  ــه ه ــری ب ــه دیگ ــال ب ــال م ۵- انتق
بــا انگیــزه فــرار از ادای دیــن بــه نحــوی 
کــه باقیمانــده امــوال بــرای پرداخــت دیــون 
کافــی نباشــد موجــب مجــازات تعزیــری 
درجــه شــش یــا جــزای نقــدی معــادل 
نصــف محکــوم بــه یــا هــردو مجــازات مــی 
شــود. ) مــاده ۲1 قانــون نحــوه اجــرای 
چنانچــه   -۶  .)1۳9۴ مالــی  محکومیــت 
صــورت امــوال پــس از مهلــت ســی روز ارائــه 
ــوط  ــدان من ــه از زن ــوم علی شــود آزادی محک
بــه موافقــت محکــوم لــه یــا تودیــع وثیقــه یــا 
معرفــی کفیــل توســط محکــوم علیــه خواهــد 
بــود.) تبصــره 1 مــاده ۳ قانــون نحــوه اجــرای 

ــی 1۳9۴(  ــت مال محکومی
شــماره: ۲1۵0۲/ م الــف  مدیــر دفتــر دادگاه 
ــی  ــی حقوق ــی شــعبه 1۴ دادگاه عموم حقوق

شهرســتان اصفهــان – احمــدی نبــی     

اجرائیه
 9۶10۴۲۶۸۳70001۴0 اجرائیــه:  شــماره 
 9۵099۸۶۸۳7000۳۶۲ پرونــده:  شــماره 
شــماره بایگانــی شــعبه : 9۵0۳۸۵تاریــخ 
ــوم  ــخصات محک ــم: 1۳9۶/07/0۴ مش تنظی
ــی :  ــام خانوادگ ــرا   ن ــام :زه ــف 1 ن ــه ردی ل
قنواتــی  نــام پــدر: محمــد    نشــانی: اصفهان 
ــوی  ــودان – ک ــل س ــمالی – پ ــه ش – زینبی
فرشــته – بوســتان ۵- پــاک 1-۴1۲ منــزل 
حمیــد قاعــدی  مشــخصات محکــوم علیهــم 
ــام خانوادگــی :  ــام: ســکینه     ن ردیــف 1- ن
قاعــدی نــام پــدر : حمیــد    نشــانی: مجهــول 
ــی :  ــام خانوادگ ــده ن ــام : فری ــکان ۲- ن الم
قاعــدی نــام پــدر : حمیــد نشــانی : مجهــول 
ــی :  ــام خانوادگ ــز ن ــام : عزی ــکان ۳- ن الم
ــام  ــول المــکان ۴- ن قاعــدی نشــانی : مجه
: مســعود نــام خانوادگــی : قاعــدی نــام 
پــدر: حمیــد نشــانی : مجهــول المــکان 
مشــخصات نماینــده یــا قائــم مقــام قانونــی 
محکــوم لــه /محکــوم علیــه نــام : زهــرا  نــام 
خانوادگــی : شــرکت قنــاد  نــام پــدر : مجتبی  
ــان –  ــان – اصفه ــان – اصفه ــانی : اصفه نش
خ بزرگمهــر – ابتــدای خ هشــت بهشــت 
ــارم  ــه چه ــروش – طبق ــع س ــی مجتم غرب
ــوم  ــل محک ــه : وکی ــوع رابط ــد ۲7  ن – واح
ــوم  ــی محک ــرا قنوات ــم زه ــوم له ــه / محک ل
بــه: بســمه تعالــی بموجــب در خواســت 
ــماره  ــه ش ــه ب ــی مربوط ــم غیاب ــرای حک اج
دادنامــه  شــماره  9۶1009۶۸۳7001۵17و 
9۶0997۶۸۳7000۶۵7محکــوم  مربوطــه 
ــداد  ــت تع ــه پرداخ ــد ب ــوم ان ــم محک علیه
ــرک  ــار آزادی از مات ــام به ــکه تم ــدد س ۵0 ع

ــن  ــه و همچنی ــوم ل ــق محک ــی در ح موتوف
اجــرای احــکام مکلــف اســت از محکــوم 
لــه هزینــه دادرســی را بــه مبلــغ 1۵/710/000 
ریــال پــس از وصــول  مهریــه و خــروج 
از اعســار ضمــن اجــرای حکــم وصــول و 
ــم  ــوم علیه ــن محک ــد و همچنی ــال نمای ایص
بــه پراخــت مبلــغ ۲۵/۳00/000 ریــال بعنــوان 
حــق االجــرا در حــق صنــدوق اجــرای احــکام 
ــه  ــوم علی ــد .  محک ــوم ان ــتری محک دادگس
ــه : 1-  ــاغ اجرائی ــخ اب ــت از تاری ــف اس مکل
ظــرف ده روز مفــاد آنــرا بموقــع اجــرا گــذارد 
ــی(  ــکام مدن ــرای اح ــون اج ــاده۳۴ قان ) م
.۲- ترتیبــی بــرای پرداخــت محکــوم بــه 
ــرا  ــه اج ــد ک ــی کن ــی معرف ــد . ۳- مال بده
ــر  ــه از آن میس ــوم ب ــتیفا محک ــم و اس حک
ــرای  ــه اج ــادر ب ــود را ق ــه خ ــد. چنانچ باش
ــد ظــرف ســی روز  ــد بای ــه ندان ــاد اجرایی مف
کلیــه امــوال خــود را شــامل تعــداد یــا مقــدار 
و قیمــت همــه امــوال منقــول و غیــر منقــول 
، بــه طــور مشــروح مشــتمل بــر میــزان 
وجــوه نقــدی کــه بــه هــر عنــوان نــزد بانکهــا 
ــا  ــی ی ــاری ایران ــی و اعتب ــات مال و موسس
ــق  ــراه مشــخصات دقی ــه هم خارجــی دارد ب
حســابهای مذکــور و کلیــه اموالــی کــه او بــه 
ــه  ــث دارد و کلی ــزد اشــخاص ثال ــر نحــو ن ه
مطالبــات او از اشــخاص ثالــث ونیــز فهرســت 
ــر دیگــر در  ــوع تغیی ــاالت و هــر ن ــل و انتق نق
ــل از  ــال  قب ــک س ــان ی ــور از زم ــوال مذک ام
طــرح دعــوای اعســار بــه ضمیمــه دادخواســت 
اعســار بــه مقــام قضائــی ارائــه نمایــد واال بــه 
ــی  ــت م ــاز داش ــه ب ــوم ل ــت محک در خواس
اجــرای  نحــوه  قانــون  مــواد ۸و۳  شــود) 
محکومیــت مالــی 1۳9۴(  .۴- خــودداری 
محکــوم علیــه از اعــام کامــل صــورت امــوال 
ــس  ــم ، حب ــرای حک ــرار از اج ــور ف ــه منظ ب
تعزیــری در جــه هفــت را در پــی دارد. ) مــاده 
۳۴ قانــون اجــرای احــکام مدنــی و مــاده 
۲0 ق.م.ا و مــاده 1۶ قانــون نحــوه اجــرای 
ــال  ــال م ــی 1۳9۴( ۵- انتق ــت مال محکومی
ــرار از  ــزه ف ــا انگی ــه هــر نحــو ب ــه دیگــری ب ب
ــوال  ــده ام ــه باقیمان ــه نحــوی ک ــن ب ادای دی
ــرای پرداخــت دیــون کافــی نباشــد موجــب  ب
ــزای  ــا ج ــش ی ــه ش ــری درج ــازات تعزی مج
ــه یــا هــردو  نقــدی معــادل نصــف محکــوم ب
قانــون   ۲1 مــاده   ( شــود.  مــی  مجــازات 
نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی 1۳9۴(. ۶- 
چنانچــه صــورت امــوال پــس از مهلــت ســی 
روز ارائــه شــود آزادی محکــوم علیــه از زنــدان 
ــع  ــا تودی ــه ی ــوم ل ــت محک ــه موافق ــوط ب من
ــوم  ــط محک ــل توس ــی کفی ــا معرف ــه ی وثیق
علیــه خواهــد بــود.) تبصــره 1 مــاده ۳ قانــون 

ــی 1۳9۴(  ــت مال ــرای محکومی ــوه اج نح
ــر دادگاه  ــر دفت ــف  مدی شــماره: ۲1۴9۲/ م ال
حقوقــی شــعبه 10 دادگاه خانــواده  شهرســتان 

اصفهــان – مریــم محمــدی 

دادنامه 
9۵-۸77شــماره  پرونــده  کاســه 
یــخ  ر 9۶تا 0 997۶7971 0 0 0 07 مه نا د ا د
رســیدگی 9۵/1۲/11 مرجــع رســیدگی شــعبه 
۴1 شــورای حــل اختــاف اصفهــان خواهــان  
آقــای ســید مهــدی حســینی  فرزنــد ســید 
ــت  ــان درواز دول ــانی اصفه ــه نش ــال ب جم
ــک  ــروی بان ــی روب ــاغ عباس ــدای چهارب ابت
ــده  ــران خوان ــن ای ــگاه چی ــادرات فروش ص
ــم داد    ــد کری ــی فرزن ــای روح هللا رحمان آق
بــه نشــانی مجهــول المــکان  خواســته 
ــره چــک به شــماره  ــار فق ــه وجــه چه مطالب
۳۴۴797۶7 مورخ 9۴/1/۵ و ۳۴۴797۶۸ 
مــورخ   ۳۴۴797۶۵ و   9۴/۲/۲7 مــورخ 
9۳/1۲/10 و ۳۴۴797۶9 مــورخ 9۴/۳/10 
جمعــا بــه مبلــغ ۶۴/۵00/000 ریــال بــه 
انضمــام هزینــه دادرســی و خســارت تاخیــر 
در تادیــه  گردشــکار پــس از ارجــاع پرونــده 
بــه ایــن شــعبه و ثبــت آن بــه کاســه 
فــوق و طــی تشــریفات قانونــی و اخــذ 
قاضــی شــورا  اعضــاء  نظریــه مشــورتی 
ــی  ــه شــرح آت ــام و ب ــم رســیدگی را اع خت
مبــادرت بــه صــدور رأی می نمایــد: رأی 
ــای  ــوی آق ــوص دع ــورا در خص ــی ش قاض
ــای  ــت آق ــه طرفی ــدی حســینی ب ســید مه
روح هللا رحمانــی   بــه خواســته مطالبــه 
 ۳۴۴797۶7 شــماره  بــه  چــک  وجــه 
مــورخ   ۳۴۴797۶۸ و   9۴/1/۵ مــورخ 
ــورخ 9۳/1۲/10  9۴/۲/۲7 و ۳۴۴797۶۵ م
جمعــا    9۴/۳/10 مــورخ   ۳۴۴797۶9 و 
ــام  ــه انضم ــال ب ــغ ۶۴/۵00/000ری ــه  مبل ب
هزینــه دادرســی و خســارت تاخیــر در تادیــه  
تقدیمــی از ناحیــه خواهــان کــه داللــت 
بــر اســتقرار دیــن بــه میــزان خواســته 
ــول  ــا ء اص ــته و بق ــده داش ــده خوان ــر عه ب
مســتندات مذکــور در یــد مدعــی داللــت 
ــده و  ــه خوان ــتغال ذم ــن   و اش ــا دی ــر بق ب
اســتحقاق خواهــان در مطالبــه وجــه آن 
دارد . لــذا چــون خوانــده دفــاع موجهــی در 
قبــال دعــوی مطروحــه، معمــول  نداشــته و 
دلیلــی بــر برائــت ذمــه خــود اقامــه و ارائــه 
نکرده اســت، مســتندًا بــه مــاده  19۸ و ۵1۵ 
و ۵19 و ۵۲۲ قانــون آییــن دادرســی مدنــی 
ــت دانســته و  ــوی مطروحــه را وارد و ثاب دع
حکــم بــر محکومیــت خوانــده بــه پرداخــت 
ــال بابــت  وجــه چــک  مبلــغ ۶۴/۵00/000ری
هــای مــورد دعــوی و مبلــغ ۲/۶۵۲/۵00 
ــارت  ــی و خس ــه دادرس ــت هزین ــال باب ری
تأخیــر تأدیــه از تاریــخ ســر رســید چــک هــا 
تــا زمــان اجــرای حکــم بــر اســاس آخریــن 
شــاخص بانک مرکــزی جمهوری اســامی و 
نشــرآگهی و حــق الوکالــه وکیــل طبــق تعرفه 
در حــق خواهــان صــادر و اعــام مــی نمایــد. 
ــس از  ــت روز پ ــی و بیس ــادره غیاب رأی ص
ابــاغ قابــل واخواهــی در همیــن شــعبه 

ــل  ــس از آن قاب ــر پ ــت روز دیگ و بیس
تجدیــد نظرخواهــی در محاکــم عمومــی 
ــد.  ــی باش ــان م ــتان اصفه ــی شهرس  حقوق
شــماره :۲0۴۲0/م الــف قاضــی شــورای 
حــل اختــاف شــعبه ۴1 حــوزه قضائــی 

اصفهــان
دادنامه 

ــه  ــماره دادنام ــده ۸۵7/9۵ ش ــه پرون  کاس
 9۶/۳/9 مــورخ   9۶0997۶79۵۳00۴1۸
مرجــع    9۵/1۲/9: رســیدگی  تاریــخ 
رســیدگی شــعبه ۲۳ شــورای حــل اختــاف 
ــان  ــازاده ج ــم پاش ــان میث ــان خواه اصفه
ــد  ــان توحی ــان خیاب ــانی اصفه ــه نش ــار ب نث
ســاختمان کــوه نــور طبقــه ســوم واحــد ۳۳ 
خوانــده : محمــد بنائــی اداره وطــن نشــانی 
:مجهــول المــکان خواســته الــزام بــه انتقــال 
ــماره 091۳109۲009   ــط ش ــت خ ــند مالکی س
ــن  ــه ای ــده ب ــس از ارجــاع پرون گردشــکار پ
ــوق و طــی  ــه کاســه ف ــت آن ب شــعبه و ثب
تشــریفات قانونــی و اخــذ نظریــه مشــورتی 
اعضــا  قاضــی شــورا ختــم رســیدگی را اعام 
ــدور رای  ــه ص ــادرت ب ــر مب ــرح زی ــه ش و ب
مــی نمایــد. عربســتان بــازی شــما رســیده 
ــام  ــیدگی را اع ــم رس ــر خت ــت ۳0 دیگ اس
ــدور رأی  ــه ص ــادرت ب ــر مب ــرح زی ــه ش و ب
می نمایــد رای قاضــی شــورا  خواهــان میثــم 
ــده  ــت خوان ــه طرفی ــار ب ــان نث ــازاده ج پاش
ــه  ــی اداره وطــن دادخواســتی ب ــد نبائ محم
ــت  ــند مالکی ــال س ــه انتق ــزام ب ــته ال خواس
ــه  ــه شــماره 091۳109۲009 ب ــراه ب ــن هم تلف
ــار  ــرح و اظه ــارات مط ــق خس ــام مطل انضم
ــط  ــش خ ــال پی ــدود 10 س ــی داره  در ح م
موبایــل مذکــور را از خوانــده خریــداری کــردم 
ولــی  خوانــده از انتقــال ســند آن خــودداری 
ــده  ــات پرون ــه محتوی ــا توجــه ب ــد ب می نمای
و مســتندات ابــرازی و عــدم حضــور خوانــده 
و مصــون مانــدن خواســته از هــر گونــه 
ــه  ــرات ب ــتعام مخاب ــب و اس ــراد و تکذی ای
شــماره ۸9۸/9۵ مــورخ 9۵/10/۵ و شــهادت 
شــهوه شــورا خواســته خواهــان را  محمــول 
بــر صحــت تلقــی  و مســتندا بــه مــواد 19۸ 
ــده در  ــور خوان ــر حض ــم ب ، ۵1۵ ، ۵19 حک
مراجــع ذیصــاح و انتقــال رســمی خــط 
تلفــن همــراه بــه شــماره 091۳109۲0090را 
ــه نشــر  ــان و پرداخــت هزین ــام خواه ــه ن ب
ــه  ــه دادرســی ب ــه و هزین ــق تعرف ــی طب آگه
مبلــغ ۳10/000 ریــال در حــق خواهــان صــادر 
و اعــام مــی نمایــد حکــم   صــادره غیابــی 
ــل  ــاغ قاب ــس از اب ــدت ۲0 روز پ و ظــرف م
واخواهــی در شــورا و ســپس ظــرف ۲0 روز 
ــای  ــی دردادگاهه ــر خواه ــد نظ ــل تجدی قاب

ــی باشــد.  ــان م ــی اصفه ــی حقوق عموم
شــماره :۲0۴۳9/م الــف قاضــی شــورای 
ــی  ــوزه قضائ ــعبه  ۲۳ ح ــاف ش ــل اخت ح

ــان   اصفه

جامعه ورزش اصفهان درفراغ سه اسوه ورزشورود حراست به ماجرای خوشگذرانی شبانۀ ۴ پرسپولیسی



پیشهناد فیلم

چهارشنبه سوری

کارگردان: اصغر فرهادی
نویسنده: مانی حقیقی، اصغر فرهادی

ترانــه علیدوســتی، حمیــد  تهرانــی،  بازیگــران: هدیــه 
فرخ نــژاد، پانتــه آ بهــرام، هومن ســیدی، ســحر دولتشــاهی، 

ــریفیان ــاد ش ــرام، بهش ــران مه مه
 خالصۀ داستان فیلم:

ــی  ــغول خانه تکان ــردم مش ــۀ م ــت و هم ــد اس ــک عی نزدی
ــام  ــه ن ــی ب ــر جوان ــتند. دخت ــو هس ــال ن ــتقبال از س و اس
روح  انگیــز کــه خــود را آمــادۀ ازدواج می کنــد، روز چهارشــنبه 
ســوری بــرای کار بــه خانــۀ خانــواده ای متوســط وارد 
ــراه  ــه هم ــه، ب ــز خان ــش و غم انگی ــای پرتن ــود. فض می ش
غوغــای انفجــار ترقه هــای چهارشــنبه ســوری فضایــی 

ــت. ــود آورده  اس ــه وج ــاآرام ب ــات و ن بی ثب
ــان  ــکش زن ــتان کمش ــوری« داس ــنبه س ــم »چهارش فیل
و مــردان، در جامعــۀ در حــال گــذار اســت. مهم تریــن 
ــوادۀ ســمیعی  ــۀ خان لوکیشــن، وضعیــت به هم ریختــۀ خان
اســت کــه قبــاً نقاشــی شــده و حــاال قــرار اســت جمع و جور 

ــازه فردایــش هــم عــازم ســفر هســتند.  کننــد و ت
ایــن خــودش نشــانۀ آشــفتگی رابطــه ای اســت کــه در ایــن 
خانــه جریــان دارد. از نــکات بارز فیلم »چهارشــنبه ســوری« 
اســتفادۀ درســت از اشــیای صحنــه در انتقــال مفهــوم 
اســت. زنــگ خــراب، شیشــۀ شکســته، الســتیک پنچــر، 
ــی ســامان  ــه کمــک روحــی اندک ــه ب ــۀ به هم ریخته)ک خان
ــویی اول  ــوی دستش ــک ت ــۀ کوچ ــا، آین ــد(، آینه ه می یاب
فیلــم، انعــکاس شــهر روی شیشــۀ اتوبــوس در ســکانس 
ــوی در  ــۀ جل ــر آین ــه بهت ــور و از هم ــۀ آسانس ــراژ، آین تیت
ورودی در همیــن راستاســت. فیلــم هیــچ چیــز کــم نــدارد؛ 
فیلمنامــۀ دقیــق بــا ســاختاری مســتحکم کــه هیــچ نکتــۀ 
زایــدی در آن نیســت. بازی هــای روان و زیبــای هدیــه 
تهرانــی، ترانــه علیدوســتی و حمیــد فرخ نــژاد کــه هــر کــدام 
ــث  ــای بح ــه آن ج ــن ب ــد و پرداخت ــاوت دارن ــبکی متف س
ــه ای.  ــرداری حرف ــازی و فیلمب ــز فضاس ــراوان دارد و نی ف
ــه  ــا ســاخته و پرداخت ــادی شــخصیت ها را بســیار زیب فره
ــرده اســت،  ــا نک ــارۀ آن ه ــی درب ــچ قضاوت ــز هی ــود نی و خ
ــادی  ــای فره ــخصیت های فیلم ه ــه ش ــد همیش ــر چن ه
ــم  ــن فیل ــدارد امــا در ای خاکســتری اند و ســفید و ســیاه ن
بــه شــکل واقعــی هیــچ کــدام بــد مطلــق یــا خــوب مطلــق 

نیســتند.

حرف و نقل

 ســروش جمشــیدی ایــن روزها در ســریال »شــب 
عیــد« بــه نویســندگی و کارگردانــی ســعید آقاخانــی و 
تهیــه کنندگــی ســید کمــال طباطبایــی در حــال بــازی 

اســت.
ــارۀ  ــون درب ــینما و تلویزی ــر س ــی بازیگ ــا ناج  رض
جدیدتریــن فعالیت هــای خــود گفــت: »آخریــن 
ــم  ــم فیل ــای نقــش پرداخت ــه ایف ــه در آن ب فیلمــی ک
ســینمایی »دم ســرخ ها« بــه کارگردانــی آرش معیریان 
ــفیعی جم و  ــا ش ــدر رض ــش پ ــن در آن نق ــه م ــود ک ب

ــردم. ــازی می ک ــتانی را ب ــهره لرس ــر ش همس
از تولیــدات مرکــز   انیمیشــن »آدم خانگــی« 
گســترش ســینمای مســتند و تجربــی بــه کارگردانــی 
مرضیــه ابــرار پایــدار در جمــع ۱۰ فیلــم انیمیشــن برتــر 
جشــنوارۀ محیط زیســت و طبیعــت »اینســبرگ« 

ــت. ــرار گرف ــش ق اتری
 آلفونســو کــوارون کارگــردان نامــدار مکزیکــی 
کمپینــی بــرای جمــع آوری کمــک مالــی در حمایــت از 

آســیب دیدگان زلزلــۀ کشــورش تشــکیل داد.
ــارۀ رویکــرد سیاســی نمایــش   اصغــر خلیلــی درب
»دولــت ضعیفــه« ســخن گفــت و یــادآور شــد در ایــن 
نمایــش روایت هــای تاریــخ معاصــر ایــران بــه صــورت 

دراماتیــک بــه نمایــش گذاشــته می شــود.
 هم زمــان بــا آغــاز اجــرای نمایــش »کلنــل« در تاالر 
اصلــی مجموعــه تئاتــر شــهر، ســاالر عقیلــی تازه تریــن 
ــر نمایشــی را منتشــر  ــن اث ــرای ای تک آهنــگ خــود ب

کــرد.
ــون  ــینما و تلویزی ــر س ــی بازیگ ــن خداپناه  رامتی
ــن فعالیت هــای خــود گفــت: »مــن  ــارۀ جدیدتری درب
ــریال  ــد س ــکاور در چن ــعود ت ــا مس ــن ب ــش از ای پی
همــکاری داشــتم و مــی دانــم کــه او نســبت بــه 
ســاخت چنیــن آثــاری بــا چنیــن موضوعاتــی آگاهــی 
دارد و ایــن حــوزه را می شناســد. بــه همیــن دلیــل در 
فیلــم ســینمایی »بالــن« بــه کارگردانی او حضــور یافتم 
و نقــش یــک ســرگرد پلیــس آگاهــی را ایفــا کــردم.«

 ســهراب ســلیمی نمایــش »بــوی خــواب« نوشــتۀ 
محمــد چرمشــیر را از هفتــۀ اول آبــان در ســالن 
قشــقایی مجموعــه تئاتــر شــهر بــه صحنــه می بــرد. در 
نمایــش »بــوی خــواب«، مســعود دلخــواه، قاســم زارع 

ــد. ــش می پردازن ــای نق ــه ایف ــا آل رشــاد ب و ژی
ــن خان« و  ــۀ حس ــای قلع ــتند »مانکن ه  دو مس
ــاه در  ــنبه ۱7مهرم ــران« از روز دوش ــرای ته ــی ب »والس

ــد. ــاز می کنن ــران خــود را آغ ــه اک ــر و تجرب ــروه هن گ
 کاوه میرعباســی مترجــم و داســتان نویس دربــارۀ 
اهمیــت و ضــرورت ژانرنویســی اظهــار کرد: »بــه صورت 
ــری  ــوع ژان ــه ن ــًا هم ــه تقریب ــار ترجم ــخص در آث مش
داریــم، امــا در آثــار ایرانــی تقریبــًا یگانــه ژانــر موجــود، 
ــخصًا  ــزی مش ــار آن چی ــت و در کن ــس اس ــر رمان ژان
در یــک ژانــر به خصــوص نمی گنجــد؛ مثــاً رمــان 
واقع گــرای روان شناســانه. اگــر بــه ادبیــات دنیــا نــگاه 
ــر در آن  ــتردۀ ژان ــوع گس ــویم تن ــه می ش ــم متوج کنی
ــق ســلیقۀ خــود  ــد طب وجــود دارد و مخاطــب می توان
ــا در  ــد، ام ــندد بخوان ــتر می پس ــه بیش ــدام را ک ــر ک ه

ــم.« ــران چنیــن چیــزی نداری ای

اخبارکوتاه

سه بازیگر دیگر 
به »آقای سانسور« پیوستند

گــروه بازیگــران فیلــم ســینمایی»آقای سانســور« بــا 
اضافه شــدن ســه بازیگــر دیگــر تقریبــًا تکمیــل شــد. 
ــی  ــی عل ــه کارگردان ــور« ب ــای سانس ــینمایی »آق ــم س فیل
جبــارزاده و تهیه کنندگــی غامرضــا گمرکــی در آخریــن 
ــل دوربیــن  ــه زودی مقاب ــد قــرار دارد و ب مراحــل پیش تولی
ــا  ــور محمدرض ــدن حض ــس از قطعی ش ــت. پ ــد رف خواه
فروتــن، بهنــوش بختیــاری، بهــاره رهنمــا و امیــد روحانــی، 
گــروه تولیــد ایــن فیلــم بــه تازگــی بــا محمــود پاک نیــت، 
دریافــت  قاســمی)نامزد  و گیتــی  کربایــی زاده  امیــر 
ســیمرغ بلوریــن بهتریــن بازیگــر مکمــل زن در جشــنوارۀ 
ســی و پنجم فیلــم فجــر( هــم بــه توافــق نهایــی رســیدند تا 
لیســت بازیگــران اصلــی ایــن فیلــم تقریبــًا تکمیــل شــده 
باشــد. »آقــای سانســور« دو بازیگــر مطــرح دیگــر نیــز دارد 

ــد. ــروژه می پیوندن ــه پ ــه زودی ب ــه ب ک

آخرین خبر از »زنانی که 
با گرگ ها دویده اند«

ــا  ــا گرگ ه ــه ب ــی ک ــینمایی »زنان ــم س ــرداری فیل فیلمب
و  ســهیلی  امیراطهــر  کارگردانــی  بــه  دویده انــد« 
ــید.  ــه رس ــه نیم ــرف الدین ب ــا ش ــی محمدرض تهیه کنندگ
طبــق گــزارش رســیده، فیلمبــرداری فیلــم ســینمایی 
»زنانــی کــه بــا گرگ هــا دویده انــد« کــه از اواخــر تابســتان 
آغــاز شــده بــود بــه نیمــه رســید و فیلمبــرداری همچنــان 
ــه بازیگــر  ــا زنگن در شــهر مشــهد مقــدس ادامــه دارد. لعی
اصلــی ایــن فیلــم اســت و گفتــه می شــود در ایــن فیلــم 
ــن  ــت اولی ــرار اس ــد. ق ــازی می کن ــاوت را ب ــی متف نقش
نمایــش فیلــم در جشــنوارۀ فیلــم فجــر باشــد. در خاصــۀ 
داســتان فیلــم آمــده اســت: »هــزاران ســال قبــل یونــس 
ــد داســتانش در  ــه بای ــزد و آنجــا ک ــد، می لغ شــک می کن
اوج تمــام شــود طعمــۀ ماهــی می گــردد و شــکم ماهــی 
آغــاز داســتان یونــس می شــود. اکنــون هــزاران ســال بعــد 
ژالــه شــک می کنــد، می لغــزد و آنجــا کــه بایــد داســتانش 
در اوج تمــام شــود »زنانــی کــه بــا گرگ هــا می دوند«آغــاز 

می گــردد.«

راهیابی »کوپال« 
به جشنواره »همیلتون«

ــون« در  ــم »همیلت ــی فیل ــن جشــنوارۀ بین الملل دوازدهمی
ــال« در  ــی »کوپ ــم ایران ــش فیل ــان نمای ــورکانادا میزب کش
بخــش رقابتــی خواهــد بــود. ایــن جشــنوارۀ ســینمایی کــه 
از چهــارم تــا دوازدهــم نوامبــر ۲۰۱7 )۱۳ تــا ۲۱ آبــان ۹۶( در 
شــهر همیلتــون کانــادا برگــزار می شــود، در بخــش مســابقه، 
فیلــم »کوپــال« بــه کارگردانــی و نویســندگی کاظــم مایــی 
ــادا  ــک و کان ــاری از کشــورهای لهســتان، بلژی ــار آث را در کن
بــه نمایــش می گــذارد. جشــنواره فیلــم »همیلتــون« 
ــادا جشــنواره ای کامــاً مســتقل اســت کــه خــودش را  کان
رقیــب جــدی جشــنوارۀ تورنتــو دانســته و تمرکــز عمــده اش 
نمایــش خاقیــت و نــوآوری در ســبک های مختلــف 

ســینمایی اســت.

D.Rashidzade@eskimia.ir
دامون رشیدزادهگروه فرهنگ

فیلــم ســینمایی »نــگار« چهارمین ســاختۀ رامبد 
جــوان اســت. نــگار فیلمــی پلیســی، معمایــی و 
ــه  ــگار ب ــم ن ــوان از فیل ــد ج ــت. رامب ــی اس جنای
کارهــای  لذت بخش تریــن  از  یکــی  عنــوان 

ــرده اســت.  ــاد ک ــه اش ی کارنام
ــن  ــوان در ای ــد ج ــر رامب ــان همس ــگار جواهری ن

ــد. ــازی می کن ــی را ب ــش اصل ــم نق فیل
خاصۀ داستان

نــگار دختــر خانــواده ای نیمه مرفــه و اصیــل 
اقتصــادی  معاملــۀ  یــک  در  او  پــدر  اســت. 
ــاد  ــارهای زی ــر فش ــه خاط ــورده و ب ــت خ شکس

مــرده اســت. 
ــه  ــبت ب ــس نس ــه پلی ــت ک ــی اس ــن تحلیل ای
مــرگ او اعــام می کنــد؛ امــا نــگار ایــن تحلیــل را 
بــاور نــدارد و تصمیــم می گیــرد کــه روزهــای آخــر 
پــدر را مــرور کنــد تــا بــه اصــل ماجــرا پــی ببــرد.

در ایــن راه روح پــدر نــگار بــه او کمــک 
دهــد. را شکســت  قاتــان  تــا  می کنــد 

 رامبد
از  دوری  5ســال  از  بعــد  جــوان  رامبــد 
ســینما، بــا فیلــم نــگار بــه ســینما بازگشــت. 
ــۀ  ــدی در کارنام ــم غیرکم ــن فیل ــگار اولی ن

ــت.  ــوان اس ــد ج ــی رامب کارگردان
ــت؛  ــانی نیس ــم درخش ــد فیل ــر چن ــگار ه ن
ــای  ــا مؤلفه ه ــرگرم کننده ب ــی س ــا فیلم ام

ــت.  ــن اس ــینمای اکش س
ــینمای  ــمت س ــه س ــوان ب ــد ج ــن رامب رفت
جســورانه ای  کار  اکشــن  فراموش شــدۀ 
اســت و از ایــن رو بایــد فیلــم نــگار را ســتود. 
ــو از  ــه ســینماهای کشــور ممل در روزگاری ک
ــای  ــا کمدی ه ــه آور و ی ــای درام گری فیلم ه
ــر  ــی در ژان ــاخت فیلم ــت، س ــطحی اس س
ــد کاری  ــف باش ــم ضعی ــدر ه ــن هرق اکش

ــاع اســت.  ــل دف قاب

البتــه فیلــم ضعیــف نیســت؛ امــا اگــر 
قصــه  و  روایــت  در  بهتــری  پرداخــت 
می داشــت می توانســت نقطــۀ عطفــی در 

باشــد. رامبــد جــوان  کارگردانــی 
 نقاط قوت

یکــی از نقــاط قــوت فیلــم نــگار بــدون 
تردیــد فیلمبــرداری خــوب بهــرام بدخشــانی 

ــت.  اس
ــای  ــاکن و حرکت ه ــای س ــه قاب ه به طوری ک
دوربیــن اضافــی و بــی  کارکــرد نیســتند و 
اساســًا در بعضــی از ســکانس ها بــا اینکــه 
دوربیــن روی دســت قــرار دارد امــا بــه تمرکــز 
تماشــاگر خدشــه وارد نمی شــود، تدویــن بهــرام 
دهقانــی باعــث تــداوم ریتــم در اتصــال نماهــا 
ــم  ــظ ریت ــا و حف ــال نماه ــت. اتص ــده اس ش
ــی  ــت ذهن ــه محوری ــی ک ــن فیلم های در چنی
ــرام  ــا به ــد؛ ام ــر می رس ــه نظ ــخت ب ــد س دارن
دهقانــی بــا کات هــای مناســب توانســته تأثیــر 
نمــا را بــه تماشــاگر انتقــال بدهــد. در سراســر 
ــده ــورد دی ــال بی م ــا اتص ــک کات ی ــم ی  فیل

 نمی شود. 
بعــد از تدویــن موســیقی کریســتف رضاعــی 
ــد  ــم عمــق داده اســت و بای ــه فضــای فیل ب
گفــت موســیقی در انتقــال احســاس نماهــا 

نقــش پررنگــی دارد. 

بــازی بازیگــران فیلــم به خصــوص نــگار 
جواهریــان چشــمگیر اســت. هــر چنــد 
ــپ  ــه تی ــتان ب ــخصیت های داس ــی ش برخ
بــا  هــم  تیپ هــا  امــا  هســتند  نزدیــک 

شــده اند. پرداخــت  درســتی  تناســب 

 نقاط ضعف
امــا شــاید مهمتریــن نقطه ضعــف فیلــم 
در  فیلــم  داســتان  اســت.  آن  داســتان 
بعضــی جاهــا می لنگــد و بــه نظــر می رســد 
ــش  ــتی پی ــق درس ــا منط ــه ب ــه فیلمنام ک

ــت.  ــه اس نرفت
دختــر  یــک  از  نــگار  وضعیــت  تغییــر 
ســاده از خانــوادۀ مرفــه بــه یــک قاتــل 

بی منطــق  و  به ســرعت  خیلــی  حرفــه ای 
اتفــاق می افتــد. شــاید اگــر بــرای ایــن 
ــه می شــد  ــی در نظــر گرفت تغییر شــکل زمان
ــاد  ــاق می افت ــد ســال بعــد اتف ــام چن و انتق
ــرد.  ــدا می ک ــری پی قصــه ســر و شــکل بهت
روح پــدر نــگار هــم یکــی از مــواردی اســت 
کــه شــاید بهتــر بــود جــور دیگــری در قصــه 
ــدای داســتان روح  اســتفاده می شــد. در ابت
پــدر نــگار می گویــد کــه هیــچ کاری از او 
ــه  ــت ک ــع اوس ــا درواق ــت؛ ام ــاخته نیس س
همــۀ کارهــا را پیــش می بــرد و نقــش نــگار 

ــود. ــگ می ش ــن راه کمرن در ای
در انتهــا بایــد گفــت فیلــم نــگار فیلــم خوبــی 
دارد  را  دیــدن  یک بــار  ارزش  اســت کــه 
ــه  ــه خان ــالن ب ــی از س ــاگر را ناراض و تماش

نمی فرســتد. 
رامبــد جــوان بــا ایــن فیلــم نشــان داد که در 
ســینمای غیرکمــدی هــم حرف هایــی بــرای 
ــر  ــی بهت ــر از فیلمنامه های ــن دارد و اگ گفت
ــی  ــای موفق ــد تجربه ه ــرد می توان ــره بب به
داشــته باشــد. اگــر از دیــدن فیلم هــای 
کمــدی جلــف و فیلم هــای گریــه آور سراســر 
بدبختــی و مصیبــت خســته شــده اید فیلــم 
ــرای شــما  ــی ب ــد انتخــاب خوب ــگار می توان ن

باشــد.

ــت  ــود گذش ــا وج ــه ب ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــیان ب ــا رئیس علیرض
ــه  ــرای رســیدگی ب ــی ب ــای قدیم ــان از روش ه ســال ها همچن
ــود  ــتفاده می ش ــری اس ــمعی و بص ــار س ــان آث ــم متخلف جرائ
گفــت: »ایجــاد یــک شــعبۀ تخصصــی بــرای قــوۀ قضاییــه ایدۀ 

ــی اســت ولــی نکتــۀ مهــم، ضعــف قوانیــن اســت. « خوب
ایــن تهیه کننــده و کارگــردان ســینما بــا اشــاره بــه اینکــه 
»تخلفــات مربــوط بــه فیلم هــای ایرانــی شــکل بســیار متنــوع 
و گســترده ای دارد« ادامــه داد: »تخلفــات در حــوزۀ آثــار ســمعی 
و بصــری از یــک مــدل خــاص پیــروی نمی کنــد و مــن اصــًا 
ــه  ــات ب ــا تخلف ــه ب ــرای مقابل ــی ب ــن نیســتم کــه قوانین مطمئ
صــورت جــدی وجــود داشــته باشــد، کمــا اینکــه دوســتانی هــم 
ــه  ــد، راه ب ــان بودن ــر شکایت هایش ــه پیگی ــوۀ قضایی ــه در ق ک

ــد. « ــی نبردن جای
ــی و  ــای ایران ــه »مســئلۀ قاچــاق فیلم ه ــر اینک ــد ب ــا تأکی او ب

پرداخــت  نشــدن حقــوق آن هــا تبدیــل بــه یــک مســئلۀ تاریخی 
شــده اســت« افــزود: »بــه نوعــی ســایت ها، مراکــز عمومــی و 
ــه  ــارج ب ــه در خ ــل و چ ــه در داخ ــی زبان چ ــبکه های فارس ش
دفعــات و بــه شــکل وســیعی در حــال انجــام تخلفاتی هســتند 
ــا  ــا آن ه ــورد ب ــرای برخ ــی ب ــال اراده و جدیت ــه ح ــا ب ــن ت و م
ــد  ــه کار خواه ــد چ ــۀ جدی ــن کمیت ــم ای ــده ام و نمی دان را ندی

کــرد! «
رئیســیان بــا اشــاره بــه وجــود خألهــای قانونــی در ایــن حــوزه 
یــادآور شــد: »مــا در خصــوص جرائــم رایانــه ای قوانیــن خیلــی 
ــه کاالهــای ســمعی و بصــری.« او  ــا راجــع ب ــم ت ــری داری بهت
ــوق  ــن حق ــه نپرداخت ــرار ب ــا اص ــور م ــی در کش ــزود:  »گوی اف
تولیدکننــده در حــال تبدیل شــدن بــه فرهنــگ رایــج اســت. هــر 
کســی فکــر می کنــد کــه محصــول ارزان تــر بهتــر اســت زیــرا کــه 

کیفیــت اهمیتــی نــدارد.«

مجموعــۀ تلویزیونــی »هاتــف« بــا حــال و هــوای ایــام محــرم، 
ــی،  از پانزدهــم مهــر پخــش خــود را آغــاز کــرد. نعمــت چگین
تهیه کننــدۀ ایــن ســریال گفــت: »تصویربــرداری ایــن مجموعــه 
ــاه،  ــر م ــد خــدا یکشــنبه، ۱۶ مه ــه امی ــه دارد و ب کمــاکان ادام
ــه لوکیشــن  ــوط ب ــا ضبــط ســکانس هایی مرب ــرداری ب تصویرب
خانــۀ میثــم در شــهرک راه آهــن تهــران بــه پایــان می رســد.« 
او تصریــح کــرد: »پنــج قســمت از ایــن ســریال تحویــل شــبکه 
یــک شــده اســت و هــم اکنــون پنــج قســمت دیگــر در مرحلــۀ 
ــه پخــش می رســد. «  ــه زودی ب ــرار دارد و ب ــی ق ــن نهای تدوی
چگینــی همچنیــن از انتخــاب خواننــدۀ تیتــراژ ســریال هاتــف 
ــا  ــه ای را ب ــی قطع ــد اصفهان ــد: »محم ــادآور ش ــر داد و ی خب
ســرودۀ حســین منــزوی خوانــده کــه در انتهــای ســریال پخش 

می شــود. «
زیبــا بروفــه، ســید مهــرداد ضیایــی، بهــزاد خداویســی، مریــم 

بوبانــی، کمنــد امیرســلیمانی، حمیــد گــودرزی، محمــد حاتمــی، 
شــهرام قائــدی، محمــد فیلــی، کاظــم بلوچــی، مریــم کاویانی و 

الهــه حســینی از جملــه بازیگــران ایــن ســریال هســتند. 
ــورا،  ــت: »در روز عاش ــده اس ــریال آم ــتان س ــۀ داس در خاص
ــرش  ــرد. دخت ــی می می ــه قلب ــر حمل ــر اث ــا ب ــم در کرب ابراهی
ــن  ــود. ای ــدر می ش ــام پ ــۀ ناتم ــن گفت ــر آخری ــه پیگی ریحان
پیگیــری ریحانــه را رو در روی خانــواده و زندگــی زناشــویی اش 
قــرار می دهــد امــا ریحانــه اعتقــاد دارد کــه عدالــت نمی توانــد 

ــد ... .« ــا بمان ــۀ آدم ج ــت در خان در پش
بــه تهیه کنندگــی نعمــت  تلویزیونــی »هاتــف«  مجموعــۀ 
ــاه  ــمت پنج ــاری، در ده قس ــوش ی ــی داری ــی و کارگردان چگین
دقیقــه ای ســاخته شــده اســت کــه هــر شــب حوالــی ســاعت 
ــاعت      ــرار دوم س ــداد و تک ــاعت ۱ بام ــرار اول آن س ۲۲: ۱5، تک

ــی رود. ــک م ــبکه ی ــن ش ۱5: ۱5 روی آنت
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،،
اگــر از دیــدن فیلم هــای کمــدی جلــف 
و فیلم های گریه آور سراســر بدبختی 
و مصیبــت خســته شــده اید فیلــم 
ــرای  ــی ب ــد انتخــاب خوب ــگار می توان ن

شــما باشــد

نگاهی به فیلم »نگار« ساخته رامبد جوان

انتقام روح سرگردان
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ــی  ــدمان ول ــه باش ــو گرفت ــه ج ــن ک ــه ای ن
ــار  یکــی  انــگار خوشــحال بودیــم کــه ایــن  ب
از میــان مــا بــرای دفــاع از حــرم رفتــه اســت 
و ایــن چنیــن عزتمنــد بــه شــهادت رســیده؛ 
ــه  ــاب و کلم ــش کت ــر آت ــتی ب ــه دس ــی ک یک
داشــته. نــه کــه وظیفه مــان نبــود کــه برویــم 
ولــی بیشــتر بــرای دل خودمــان راه افتادیــم 
ــوی  ــم ت ــتیم دور ه ــه اش. نشس ــم خان رفتی
محســن  دیوارهایــش  روی  خانــه ای کــه 
ــا همــان  ــی زد و پســرش ب ــد م ــا لبخن ــه م ب
ــا آن  ــا ب ــوی عکس ه ــه ت ــیری ک ــه ش شیش

می چرخیــد.  وســط  آن  بودیمــش  دیــده 
ــر  ــتم فک ــود. داش ــرده ب ــاز نک ــان ب ــوز زب هن
ــده  ــروع نش ــوز ش ــن، هن ــا گفت ــردم باب می ک
برایــش بــه پایــان رســیده اســت. بغــض بــود 
و هواســنگین بــود و لبخندهــای مانــدگار روی 

ــوزاند. ــتر دل می س ــوار بیش دی
ســنگینی و سکوت را همســر محسن شکست: 
ــی  ــرار کتابخوان ــب ها ق ــن ش ــن و محس »م
بــه  می نشســتیم  نیم ســاعت  داشــتیم. 
کتــاب خوانــدن. بعــدش هــم دربــارۀ کتابــی 
کــه خوانــده بودیــم بــا هــم حــرف می زدیــم. 
ــن شــیرینی  ــه مــن مشــغول  پخت گاهــی ک
یــا کیــک بــودم محســن مــی نشســت پشــت 
ــد.  ــاب می خوان ــم کت ــپزخانه و برای ــز آش می
ــن و  ــه ای ــاب ب ــه دادن کت ــود هدی ــش ب عادت

آن. اولیــن هدیــه اش بــه مــن رمــان »طوفــان 
دیگــری در راه اســت« نوشــتۀ ســیدمهدی 
شــجاعی بــود. یــک سررســید گذاشــته بودیــم 
روی میزمــان، هــر روز بــرای هــم می نوشــتیم. 
ــم. هــر روز صبــح  جــواب همدیگــر را می دادی
کــه بیــدار می شــدم منتظــر بــودم کــه جایــی 
ــد  ــد. بای ــته باش ــزی نوش ــم چی ــه برای از خان
ــود.  ــروع ش ــا روزم ش ــردم ت ــش می ک پیدای
ــود  ــبانده ب ــال چس ــاید روی در یخچ ــاال ش ح
ــر.  ــا هــر جــای دیگ ــی ی ــاق عل ــا روی در ات ی
چنــد روز قبــل از شــهادتش زنــگ زد و ســالگرد 
ازدواجمــان را تبریــک گفــت. بعــد هــم گفــت 
حرف هایــی هــم هســت کــه برایــت نوشــته ام. 
ــتم  ــه دس ــوریه ب ــاکش از س ــه س ــرم ک منتظ

ــم... .« ــته هایش را بخوان ــد و نوش برس

اســتوار بــود و آرام و آرام. بــدون بغــض، بدون 
ــه  ــدوه از آن همــه عشــق می گفــت. ناباوران ان
ــن  ــط محس ــه فق ــه ک ــردم. ن ــش می ک نگاه
حجــت آشــکار باشــد بــه فرمــودۀ آقــا، صبــر 
همســرش دســت کمــی از شــهادت او نــدارد. 
موقــع خداحافظــی یــک نفــر جعبــه ای را 
ــن.  ــر محس ــوی همس ــت جل ــرد و گرف ــاز ک ب
ــید.  ــه می درخش ــان جعب ــق می ــتر عقی انگش
بزنــد.  حــرف  نمی گذاشــت  اشــک هایش 
دایــی  انگشــتر  ایــن  گفــت  دوســتش 
شــهیدش اســت کــه وقتــی جنــازه اش پــس 
ــتش  ــوی انگش ــوز ت ــته هن ــال ها برگش از س
ــرد  ــش ک ــن بغل ــر محس ــت. همس ــوده اس ب
و بــه جبــران هدیــۀ باارزشــش انگشــتر 
یــادگاری محســن را بــه او داد. برگشــتیم 

ــی  ــق واالی ــده ام در آن عش ــوز مان ــن هن و م
ــر عشــق پــاک زهــرا و محســن پیشــی  کــه ب
گرفــت و هــر دویشــان را بــا خــود بــرد. یکــی 

ــب. ــه راه زین ــی را ب ــین و یک ــه راه حس را ب

عکس

لهستان مستقل؛ لهستانی ها
آئیــن گشــایش نمایشــگاه »لهســتان مســتقل؛ لهســتانی ها« روز سه شــنبه 
۱8 مهرمــاه در محــل مــوزۀ هنرهــای معاصــر برگــزار می شــود. بــه گــزارش 
روابــط عمومــی ســازمان فرهنگــی تفریحــی شــهرداری اصفهــان، نمایشــگاه 
ــس از  ــان پ ــودکان اصفه ــتانی ها؛ ک ــتقل، لهس ــتان مس ــن لهس »متولدی
75 ســال بــه ایــران بازمی گردنــد.« نمونه هایــی از میــراث لهســتان را 
از طریــق مجموعــه ای منحصربه فــرد از نگاتیوهایــی کــه در اســتودیوی 
ابوالقاســم جــا نیم قــرن بعــد از پایــان یافتــن جنــگ جهانــی دوم 
ــه  ــن نمایشــگاه ک ــن گشــایش ای ــد. آئی ــه می کن ــت  شــده اســت، ارائ یاف
ــراه  ــتانی به هم ــالگرد ورود ۱۲۰۰۰۰ لهس ــن س ــبت هفتادو پنجمی ــه مناس ب
 ۶7 شــامل  و  می باشــد  ایــران  بــه  آنــدرس«  »ُووادیســواس  ژنــرال 
عکس دســته جمعی و تک پرتره هــای آتلیــه ای و همچنیــن تصاویــری از 
جامعــۀ لهستانی هاســت کــه در بیــرون از اســتودیو عکاســی شــده اند، روز 
سه شــنبه ۱8 مهرمــاه ســاعت ۱۶ در محــل مــوزۀ هنرهــای معاصــر اصفهــان 
برگــزار خواهــد شــد. مــوزۀ هنرهــای معاصــر ســازمان فرهنگــی تفریحــی 
ــا دوم آذرمــاه ســال جــاری در گالــری شــمارۀ یــک  شــهرداری اصفهــان ت

ــار اســت.  ــن آث ــه تماشــای ای ــدان ب ــوم عاقه من ــان عم میزب
ــۀ آدام  ــت موسس ــا حمای ــه ب ــگاه ک ــن نمایش ــای ای ــی از عکس ه بخش
میشــکویچ برگــزار می شــود شــامل عکس هایــی اســت کــه تاکنــون 
بــه نمایــش در نیامــده اســت. عکس هــا بخشــی از مجموعــۀ بــزرگ 
نگاتیوهــای کشــف شــده توســط »پریســا دمنــدان« در اســتودیوی عکاســی 
ابوالقاســم جــا در شــهر اصفهــان هســتند. نمایشــگاه عکــس »متولدیــن 
لهســتان مســتقل، لهســتانی ها« عــاوه بــر نمایــش آثــار در مــوزۀ هنرهــای 
ــۀ  ــان، در نگارخان ــهرداری اصفه ــی ش ــی تفریح ــازمان فرهنگ ــر س معاص
ــزار  ــان ۱۳۹۶ برگ ــا ۹ آب ــران ت ــه فرهنگی تاریخــی کاخ ســعدآباد ته مجموع

خواهــد شــد.

سینما

تکمیل لیست بازیگران فیلم هالیوودی عطشانی
ــی  ــی عل ــه کارگردان ــد« ب ــن تول ــینمایی »اولی ــم س ــران فیل ــت بازیگ لیس
ــرداری  ــا فیلمب ــد. ب ــل ش ــوودی کام ــران هالی ــور بازیگ ــا حض ــانی ب عطش
تولــد«  »اولیــن  فیلــم  بازیگــران  لیســت  جنگــی،  نــاو  ســکانس های 
ــم  ــن فیل ــوود در ای ــینمای هالی ــیاری از س ــتاره های بس ــد و س ــل ش تکمی

می کننــد.  بــازی  ایرانی آمریکایــی 
چهره هــای مطرحــی از بازیگــران هالیــوود همچــون ول کیلمــر، رابــرت نیپــر، 
تــام برنگــر، تیلــور کــول، دنیــز ریچــاردز، گریــگ گرانبــرگ، ویلیــام بالدویــن، 
جــی عبــدو، کــن دویتیــان، اســتیو وایلــدر در ایــن فیلــم ســینمایی بــه ایفــای 

ــد. ــش می پردازن نق
 کمــدی »اولیــن تولــد« بــا حضــور بازیگرانــی از ســینمای هالیــوود داســتان 
ــا  ــدام از آن ه ــر ک ــدر ه ــه پ ــد ک ــت می کن ــی را روای ــی ایرانی آمریکای زوج
تنــدروی سیاســی مخالــف کشــور مقابلشــان هســتند. »کریســتین« بــا بــازی 
دنیــز ریچــاردز خبرنــگار یکــی از شــبکه های خبــری معــروف دنیــا اســت کــه 

ــد.  ــدرو، مناظــره می کن ــا ســناتورهای تن ب
روابــط عمومــی ایــن فیلــم بــه آنــا خبــر داد کــه پیــش از ایــن نیــز بازیگرانــی 
رفته انــد.  دوربیــن  جلــوی  هــم  نایبــی  نینــا  رضــا صفایــی،  همچــون 
فیلمبــرداری ایــن فیلــم کــه اولیــن تولیــد مشــترک ایــران و هالیــوود اســت 
و گفتــه می شــود در ۴۰ جلسه)اســتودیویی و میدانــی( انجــام خواهــد شــد. 
ــراح  ــانی/ ط ــی عطش ــردان: عل ــد از: کارگ ــم عبارتن ــن فیل ــد ای ــل تولی عوام
ــی، ســم خــوزه،  ــی میرزای ــدی عل ــی عطشــانی/ نویســنده: مه فیلمنامــه: عل
نعیــم صیرفــی/ صدابــردار: کیــل  تــارک زهــدی/ مدیــر فیلمبــرداری: 
جاکوبســن/ طــراح صحنــه: رایــن هنمــن/ دســتیار اول کارگــردان: تیــم 
ــه  ــردازی: فرزان ــراح چهره پ ــتویزن/ ط ــو اش ــه: ج ــرای صحن ــاردو/ اج گاگلی
ــکا  ــد: مای ــر تولی ــیروانی/ مدی ــم ش ــری: صن ــراح هن ــا ورا / ط ــت، ریب زردش

ــدت برن

سریال

عوامل سریال »از یادها رفته« به میدان امام رفتند
عوامــل ســریال »از یادهــا رفتــه« ایــن روزهــا بــرای ضبــط و تصویربــرداری بــه 
ــه«  ــا رفت ــی »از یاده ــۀ تلویزیون ــد. مجموع ــی)ره( رفته ان ــام خمین ــدان ام می
یــک ملــودرام تاریخــی اســت کــه در 5۰ قســمت بــرای پخــش از صداو ســیما 
ــری جــوان در ســال ۱۳۱۹  ــه زندگــی دخت ســاخته می شــود و داســتان آن ب
ــور و آداب   و  ــت کش ــناخت از وضعی ــتن ش ــل نداش ــه دلی ــه ب ــردازد ک می پ
رســوم دچــار بحــران شــدیدی می شــود؛ امــا بــا کشــف حقیقــت ســنت ها و 

ــه آرامــش و زندگــی مشــترک می رســد. رفتارهــا ب
رضــا یزدانــی، میتــرا حجــار، حســین یــاری، ســعید راد، بیتــا فرهــی،  
مائــده طهماســبی، رســول نجفیــان، الهــام حمیــدی، کامــران تفتــی، حبیــب 
دهقان نســب، ســیما تیرانــداز، علیــرام نورایــی، یوســف مرادیــان، ســید 
مهــرداد ضیایــی، جهانبخــش ســلطانی، علــی اوجــی از جملــه بازیگــران ایــن 

ــتند.  ــر هس ــریال پربازیگ س
عوامــل ایــن ســریال کــه از اواســط تیرمــاه کار خــود را شــروع کرده انــد ایــن 

روزهــا بــرای ضبــط بــه لوکیشــنی در میــدان امــام خمینــی)ره( رفته انــد. 
ــرداری  ــا ۶شــب تصویرب ــح ت ــون روزکار هســتند و از ۶صب ــروه هم اکن ــن گ ای
ســریال ادامــه دارد. ســریال »از یادهــا رفتــه« بــه کارگردانــی بهــرام بهرامیــان 

ــج ســاخته می شــود.  ــرای شــبکۀ پن ــان ب ــر تحویلی ــی اکب و تهیه کنندگ
عوامل سریال از یادها رفته عبارتند از:

ــد  ــنده: حام ــان، نویس ــده: اکبرتحویلی ــان، تهیه کنن ــرام بهرامی ــردان: به کارگ
افضلــی و رویــا خســرو نجــد، تدویــن: شــوکا زندبــاف، مدیــر تصویربــرداری: 
ایــرج عاشــوری، صدابردار:محمــود ســماک باشــی، چهره پــرداز: مهیــن 
ــان، دســتیار اول  ــدی تحویلی ــال کاشــانچی و مه ــد: دانی ــر تولی ــدی، مدی نوی
ــف، منشــی  ــن ظری ــاس: آیدی ــه و لب ــج، طــراح صحن ــردان: ســعید آهن کارگ
ــکاس :پریدخــت  ــد کرباســیان، ع ــز: مجی ــدی، برنامه ری ــه: ســاناز هرن صحن
اصبــاح، مشــاور امــور رســانه ای: علــی زادمهــر، محصــول شــبکه پنــج ســیما.
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ا�ن �ن ا�ب ک�ت

چشم هایش
نویسنده بزرگ علوی

قیمت 17هزار تومان
نشر نگاه

در انتظار ترس
نویسنده آغوز آتای

قیمت 22هزار تومان
نشر  نگاه

جا ماندیم
نویسنده بهناز علی پور گسکری

قیمت 17 هزار و 500 تومان
نشر چشمه

محمد اصفهانی خواننده تیتراژ هاتف شدضعف قوانین، مشکل اصلی آثار سمعی و بصری
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دوبرابر شدن سالمندان کشور

 تا ۱۵ سال آینده
رئیــس دبیرخانــه شــورای ملــی ســالمندان گفت: براســاس 
ــالمند  ــت س ــده جمعی ــال آین ــا ۱۵ س ــود ت ــای موج آماره

کشــورمان دوبرابــر خواهــد شــد. 
ــف  ــای تعری ــر مبن ــن ب ــزود: ای ــژاد اف ــلمان ن ــن س محس
ســازمان جهانــی بهداشــت در کشــورهای در حــال توســعه 
اســت کــه مبنــای ســالمندی را ۶۰ ســال می داننــد. وی بــا 
بیــان اینکــه ایــن میــزان برابــر بــا حــدود 9.3 دهــم درصد از 
جمعیــت کل کشــور اســت، ادامــه داد: جمعیــت ســالمندان 
در اســتان های شــمالی کشــور بیشــتر و در اســتان های 
جنوبــی و جنــوب شــرقی کمتــر اســت. ســلمان نــژاد 
ــون ۷۰ درصــد جمعیــت کشــور را  ــه اینکــه اکن ــا اشــاره ب ب
جمعیــت فعــال یعنــی افــراد بیــن ۱۵ تــا ۶۰ ســال تشــکیل 
می دهنــد، گفــت: از ســال ۱3۸۵ کــه پنجــره جمعیتــی در 
کشــور مــا بــاز شــد، جمعیــت جــوان زیــاد شــده و تعــداد 

جمعیــت ســالمند در حــال زیــاد شــدن اســت. 
ــر  ــت: ب ــالمندان گف ــی س ــورای مل ــه ش ــس دبیرخان رئی
ــال ۱39۵  ــران، در س ــار ای ــز آم ــار مرک ــن آم ــاس آخری اس
تعــداد ســالمندان کشــورمان، ۷ میلیــون و ۴۵۰ هــزار نفــر 

ــت.  اس
وی افــزود: ایــن پنجــره تــا حــدود حداکثــر ســه دهــه دیگر 
شــروع بــه بســته شــدن می کنــد و در ســال ۲۰۵۰ میــادی 
یعنــی حــدود 33 ســال دیگــر حــدود 3۰ درصــد جمعیــت 
کشــورمان را ســالمندان تشــکیل خواهنــد داد. ســلمان نــژاد 
ــالمند  ــت س ــده جمعی ــال آین ــدود ۱۵ س ــرد: ح ــه ک اضاف

کشــورمان دو برابــر خواهــد شــد.

کمبود بودجه، علت تراکم 
دانش آموزان در کالس ها

یــک کارشــناس آموزشــی معتقــد اســت کســری بودجــه، 
ــش  ــه افزای ــمی و در نتیج ــای رس ــش نیروه ــث کاه باع
تراکــم دانــش آمــوزی در کاس شــده اســت. محمدرضــا 
ــه آمــوزش و  ــه اینکــه رســیدگی ب ــا اشــاره ب ــژاد ب ــک ن نی
ــف  ــت از وظای ــان و امنی ــار بهداشــت و درم ــرورش در کن پ
بنیادیــن و ذاتــی دولت هــا بــه شــمار می آیــد، گفــت: 
ــی  ــهروندان کنون ــه ش ــل اینک ــه دلی ــرورش ب ــوزش و پ آم
و آینــده کشــور در آن پــرورش می یابنــد، بیــش از هــر 
ــه داد:  ــد رســیدگی و توجــه اســت. وی ادام ــادی نیازمن نه
ــتعدادهای  ــکوفایی اس ــته و ش ــهروند شایس ــرورش ش پ
نســل های کنونــی و آینــده، بــه شــکوفایی نیروهــای نهفتــه 
در جامعــه کمــک می کنــد و در عیــن حــال از هــدر رفتــن 
ــاز  ــکل س ــهروندانی مش ــش ش ــتعدادها و آفرین ــن اس ای
ــال  ــن فع ــد. ای ــری می کن ــه جلوگی ــود و جامع ــرای خ ب
ــادی  ــرای نه ــه ب ــان هزین ــی گم ــت: ب ــد اس ــی معتق صنف
کــه خروجــی اش، آجرهــای بنــای جامعــه اســت، نــه هــدر 
دادن ســرمایه های مــادی کــه ســرمایه گــذاری بــرای آینــده 
ــروزه  ــه ام ــت ک ــیده نیس ــی پوش ــر کس ــوده و ب ــور ب کش
بنیــاد توســعه همــه جانبــه در یــک کشــور، یعنــی توســعه 
انســانی شــهروندانی کــه بــه درســتی توســعه یافته باشــند. 
نیــک نــژاد افــزود: بایــد تــاش کــرد تــا بودجــه ای عادالنــه 
ــرای بنیــادی تریــن نهــاد کشــور تعییــن شــود. و درخــور ب

جامعه

 جامعه، برخورد با کم توانان ذهنی 
را تمرین کند

معــاون امــور توانبخشــی بهزیســتی اســتان یــزد بــا تاکیــد 
بــر لــزوم فرهنگســازی در مــورد برخــورد جامعــه نســبت بــه 
ــری  ــت کثی ــرد: جمعی ــار ک ــی، اظه ــوان ذهن ــوالن کم ت معل
ــری  ــا فراگی ــد ب ــی می توانن ــوان ذهن ــم  ت ــوالن ک از معل
مهارت هــای خودیــاری، بــه اســتقال فکــری و حتــی 

ــد.  شــغلی دســت یابن
ــر اینکــه ۴.۵  ــد ب ــا تاکی ــر محمــد حســین غنیمــت ب دکت
درصــد از جمعیــت جوامــع مختلــف دچــار معلولیت هــای 
شــدید هســتند، خاطرنشــان کــرد: ۲۶ درصــد از ایــن افــراد 
از معلولیــت ذهنــی برخــوردار هســتند کــه در ایــران ۱۱ هــزار 

ــوند.  ــامل می ش ــر را ش نف
ــه  ــا اشــاره ب ــزد ب معــاون توانبخشــی بهزیســتی اســتان ی
نبــود فرهنــگ الزم در مــورد برخــورد جامعــه بــا ایــن قشــر 
از معلــوالن، تاکیــد کــرد: کــم توانــی ذهنــی، یــک بیمــاری 
ــده ذهنــی«  ــا عباراتــی ماننــد »عقــب مان اســت و نبایــد ب
خانــواده ایــن قبیــل بیمــاران را رنجانــد و نســبت بــه فرزنــد 
ــراد  ــن اف ــد ای ــه بای ــن اینک ــرد. ضم معلولشــان دلســرد ک
ــا خشــونت  ــا آنهــا ب را بخشــی از جامعــه خــود بدانیــم و ب

رفتــار نکنیــم.

تا یک حسرت ملی 
تنها ۵۰ یوز باقی است

#یــوز- تــا- ابــد حــدود یــک ماهــی اســت کــه در 
شــبکه های اجتماعــی دیــده می شــود. ایــن هشــتگ 
برگرفتــه از کمپیــن یــوز تــا ابــد اســت کــه بــه همــت برخــی 
ــه کار کــرده  ــرای حفاظــت از یوزپلنــگ، آغــاز ب هنرمنــدان ب
ــان  ــون توم ــغ ۸۰۰ میلی اســت و هــدف آن جمــع آوری مبل
ــه  ــه گفت ــت. ب ــده اس ــی مان ــگان باق ــات یوزپلن ــرای نج ب
ســخنگوی ایــن کمپیــن، اســتقبال مردمــی از کمپین»یــوز 
ــوده و حــدود ســه چهارم ایــن  ــا ابــد« تاکنــون بی نظیــر ب ت
ــا اشــاره  مبلــغ تأمیــن شــده اســت. حمیدرضــا میــرزاده ب
بــه اینکــه پیشــگام »کمپیــن #یوز_تا_ابــد« هدیــه تهرانــی 
اســت و بــه مــرور زمــان هنرمنــدان دیگــر بــه ایــن کمپیــن 
ــد ســال قبــل  ــی از چن ــم تهران ــار کــرد: خان پیوســتند، اظه
فعالیت هــای زیســت محیطی خــود را آغــاز کــرده امــا 
ــر  ــور جــدی پیگی ــش به ط ــم پی ــک ســال و نی ازحــدود ی
ــوده  ــاره حیات وحــش خصوصــًا یوزپلنــگ ب مطالباتــی درب

اســت. 
از ایــن رو از ابتــدای ســال گذشــته و پــس از تصادف هــای 
ــت کره  ــره گاه زیس ــمال ذخی ــاده ش ــگ در ج ــرر یوزپلن مک
تــوران، خانــم تهرانــی پیگیری هــای فراوانــی بــرای تأمیــن 
بودجــه فنس کشــی ایــن محــور داشــتند کــه موفــق هــم 
ــی از کمپیــن  ــد. گفتنــی اســت کمــک و حمایــت مال بودن
ــا شــماره گیــری #۴۴۴*۷۸۰* امــکان  ملــی #یوزتاابــد ب

پذیــر اســت.

کوتاه اخبار 
مرگ تلخ دانشجوی 

علوم پزشکی شهرکرد
ــه  ــهرکرد ب ــکی ش ــوم پزش ــگاه عل ــرم 9 دانش ــجوی ت دانش
دلیــل گاز گرفتگــی در حمــام خوابــگاه جــان باخــت. »زهــره 
قاســمی« دانشــجوی ترم 9 پزشــکی اهــل اصفهــان، در حمام 
خوابــگاه دانشــگاه بــه دلیــل گازگرفتگــی جــان باخــت. ایــن 
ــس ۱۱۵ و  ــای اورژان ــم احی ــاش تی ــود ت ــا وج ــجو ب دانش
انتقــال بیمــار بــه بیمارســتان آیــت هللا کاشــانی )ره( شــهرکرد، 
درگذشــت. ارســان خالــدی فــر، سرپرســت دانشــگاه علــوم 
پزشــکی و خدمــات بهداشــتی و درمانــی چهارمحــال و 
بختیــاری بــا تأییــد ایــن خبــر بــا صــدور پیامــی، درگذشــت 
نابهنــگام ایــن دانشــجو را تســلیت گفــت. علــت اولیــه فــوت، 
ــن  ــرگ ای ــی م ــت قطع ــا عل ــده ام ــام ش ــی اع گاز گرفتگ

ــد شــد. ــام خواه ــا بررســی های بیشــتر اع دانشــجو ب

 توزیع مشروبات الکلی
 در بطری »دلستر«

اعضــای بانــدی کــه پــس از تولیــد مشــروبات الکلــی، آن هــا 
ــی  ــروف داخل ــه مع ــک کارخان ــعیر ی ــای ماءالش را در بطری ه
بســته بنــدی کــرده و در قالــب بســته های ماءالشــعیر آن هــا را 
منتقــل می کــرده و در اختیــار مشــتریان خــود قــرار می دادنــد، 
در شــهرک غــرب دســتگیر شــدند. مامــوران کانتــری شــهرک 
قــدس موفــق شــدند اعضــای یــک بانــد تهیــه و توزیــع 
مشــروبات الکلــی را شناســایی کننــد کــه پــس از تولیــد ایــن 
مشــروبات، آن هــا را در قالــب »دلســتر« بــه دســت مشــتریان 
خــود می رســاندند. بــر اســاس ایــن گــزارش، اعضــای ایــن باند 
تهیــه و توزیــع مشــروبات الکلــی، اقدام به ســاخت مشــروبات 
دســت ســاز کــرده و بــا اضافــه کــردن اســانس های مختلــف 
بــه الــکل ســفید، بــرای آنکــه انتقــال و توزیــع ایــن مشــروبات 
از چشــم مامــوران پلیــس مخفــی بمانــد، ایــن مشــروبات را در 
بطری هــای ماءالشــعیر تولیــدی یــک کارخانــه داخلــی، منتقل 
می کردنــد. اعضــای ایــن بانــد پــس از پــر کــردن بطری هــای 
ماءالشــعیر ایــن شــرکت داخلــی، بــه صــورت کامــاً حرفــه ای 
اقــدام بــه بســته بنــدی مشــروبات الکلــی تولیــد شــده خــود 
می کردنــد و ایــن مشــروبات را در پوشــش ماءالشــعیر در 

ــد. ــرار می دادن ــداران ق ــار خری اختی

 دستگیری ۸ نفر به جرم
 فعالیت های هرمی

دادســتان عمومــی و انقــاب کــرج از دســتگیری ۸ نفــر 
بــه جــرم فعالیــت در شــرکت هرمــی خبــر داد. بــه گــزارش 
ــی دادســتانی کل  ــط عموم ــل از رواب ــه نق ــر ب ــزاری مه خبرگ
کشــور، رضــا شــاکرمی، دادســتان کــرج، گفــت: در پــی 
وصــول گزارش هایــی مبنــی بــر برخــی فعالیت هــای هرمــی 
ــن  ــر در ای ــی ۸ نف ــا صــدور دســتور قضای ــرج و ب در شــهر ک
ــه از  ــات اولی ــزود: در تحقیق ــاط دســتگیر شــدند. وی اف ارتب
ایــن افــراد مبلغــی بیــش از ۱۵۰ میلیــون تومــان کــه حاصــل 
فعالیت هــای هرمــی بــود، کشــف شــد. بــه گفتــه دادســتان 
ــام  ــال انج ــده در ح ــن پرون ــی در ای ــات تکمیل ــرج تحقیق ک

اســت.

قتل دختر به دست پدر

حســن دربــاره داســتان زندگــی اش می گویــد: در خانــواده ای 
در اوج فقــر متولــد شــدم. هرچــه بــود چیــزی جــز فقــر نبود. 
از وقتــی چشــم بــاز کــردم و دنیــا را شــناختم، مجبــور بــودم 
بــرای یــک لقمــه نــان فقــط کار کنــم. نــه محبــت مــادری و 
ــود. از جمــع  ــگاه پــدری، هیــچ کــدام متوجــه مــن نب ــه ن ن
کــردن ضایعــات شــروع کــردم تــا بــه دســت فروشــی کنــار 
ــه  ــا نگاهــی عجوالن ــودم کــه ب ــان رســیدم. ۱۵ ســاله ب خیاب
ــال  ــی دو س ــن زندگ ــردم. ای ــت ازدواج ک ــی سس و قدم های
بیشــتر دوام نیــاورد و از همســرم جــدا شــدم. هــر دویمــان 
بچــه بودیــم و نمی دانســتیم ازدواج یعنــی چــه؟ چنــد 
ــرد و  ــتان ک ــاد هندوس ــم ی ــاره فیَل ــا دوب ــت ت ــالی گذش س
ازدواج کــردم. ایــن بــار زندگــی ام بــد نبــود ولــی چــرخ روزگار 
ــد نمی شــد.  ــه کام مــا نچرخیــد و همســرم صاحــب فرزن ب
بســیار درمــان کردیــم ولــی فایــده ای نداشــت و ناخواســته 
ــر  ــی یکدیگ ــا در پ ــدیم. روزه ــدا ش ــم ج ــار از ه ــه اجب و ب
ــی از  ــی یک ــا پادرمیان ــی ب ــا زن ــر ب ــار دیگ ــا ب می گذشــت ت
بســتگان آشــنا شــده و بــا هــم ازدواج کردیــم. حاصــل ایــن 
ازدواج دختــری بــه نــام نســترن بــود. بعــد از مدتــی متوجــه 
شــدم همســر ســومم بــه مــواد مخــدر اعتیــاد دارد. چندبــار 
ترکــش دادم، امــا فایــده نداشــت. شیشــه مصــرف می کــرد 
و رفتارهایــش خطرنــاک بــود. بــه خاطر نســترن از همســرم 
جــدا شــدم و سرپرســتی نســترن را بــه عهــده گرفتــم و تمام 

تاشــم ایــن بــود کــه در زندگــی کمبــودی نداشــته باشــد.
 دیگر ازدواج نکردی؟

تــا ۱۵ ســالگی دختــرم صبــر کــردم و ایــن بار بــا زنــی ازدواج 
کــردم کــه ســه فرزنــد داشــت. همزمــان هــم یکــی از اقــوام 
ایــن زن از نســترن خواســتگاری کرد. نســترن پســر جــوان را 
دوســت داشــت و بــا اصرارهــای او بــا ازدواجشــان موافقــت 
کــردم. همســر چهــارم نیــز بــا برنامــه وارد زندگــی ام شــده 
ــم او  ــن ه ــد. م ــب کن ــم را تصاح ــت اموال ــود و می خواس ب
ــه ام آمــد و گفــت:  ــه خان را طــاق دادم. یــک روز دامــادم ب
ــا  ــرد، نســترن ب ــا می ک ــاق داده اســت و ادع نســترن را ط
مــردان غریبــه ارتبــاط داشــته و بــه همیــن دلیــل تصمیــم 

ــرم را طــاق بدهــد. ــه بی ســر و صــدا دخت گرفت
 تو چه کار کردی؟

ــردم  ــر ک ــود. فک ــی ب ــر خوب ــترن دخت ــد. نس ــاورم نمی ش ب
دامــادم می خواهــد بــا ایــن تهمــت، از پرداخــت مهریــه فــرار 
کنــد. نســترن را بــه خانــه خــودم آوردم. او از طــاق نه تنهــا 
ناراحــت نبــود، بلکــه خوشــحال هــم بــود. چنــد ماه گذشــت. 
ــر وقــت بیــرون  ــا دی ــود و ت رفتارهــای نســترن مشــکوک ب
خانــه می مانــد. چنــد بــار بــا او حــرف زدم و خواســتم ایــن 

رفتــارش را کنــار بگــذارد و بــه فکــر آبــروی مــن هــم باشــد، 
امــا کــو گــوش شــنوا. حتــی او را پیــش مشــاور هــم بــردم. 
ــت  ــا او صحب ــز واســطه شــده و ب ــر از بســتگان نی ــد نف چن
ــر  ــت ب ــاون و مش ــط آب در ه ــه فق ــوس ک ــد. افس کردن
دیوارکوبیــدن بــود و فایــده ای نداشــت و نســترن همچنــان 

داشــت بــه مســیر شــوم خــود ادامــه مــی داد.
یــک روز نســترن بــه مــن گفــت تصمیــم گرفتــه در یکــی از 
شــرکت های شــهرهای اطــراف بــه عنــوان منشــی مشــغول 
ــهرهای  ــی در ش ــم زندگ ــه او گفت ــه ب ــر چ ــود. ه ــه کار ش ب
بــزرگ مشــکات فراوانــی دارد، گوشــش بدهــکار نبــود کــه 

نبــود.
آدرس شــرکت را گرفتــم و یــک روز ســر زده بــرای تحقیــق 
بــه آنجــا رفتــم. روابــط کارکنــان در آنجــا کنتــرل شــده نبــود 
و بــا شــناختی کــه از دختــرم داشــتم، می دانســتم اگــر بــه 
آنجــا بــرود، دســته گل دیگــری بــه آب می دهــد. بــه همیــن 

دلیــل بــا رفتــن او مخالفــت کــردم.
 نسترن چه واکنشی نشان داد؟

نســترن دختــری ســرکش بــود و هــر وقــت کاری برخــاف 
میلــش انجــام مــی دادم، لجبــازی اش صــد برابــر می شــد و 
در برابــرم جبهــه می گرفــت و مــن را تهدیــد بــه خودکشــی 
می کــرد. یــک بــار زمانــی کــه هنــوز ازدواج نکــرده بــود، رگ 
دســتش را زد کــه بــه موقــع متوجه شــدیم ونجاتــش دادیم. 
در زمــان ازدواجــش بــا بابــک نیــز بــا خــوردن قــرص قصــد 
خودکشــی داشــت کــه موفــق بــه انجــام ایــن کار نشــد. ایــن 
بــار بــرای اینکــه بایــی ســر خــودش نیــاورد، برخــاف میــل 

باطنــی ام مجبــور شــدم او را در خانــه حبــس کنــم.
 چرا؟

چــون دیگــر طاقــت نداشــتم و هــر روز او یــک دســته گل بــه 
آب مــی داد و بــا آبــروی مــن بــازی می کــرد. دیگــر هــر وقت 
کاری داشــت خــودم او را بیــرون می بــردم. روزی بــا او بــرای 
خریــد بیــرون رفتیــم. بــه داروخانــه رفــت و بــه بهانــه خریــد 
قــرص ســردرد، قــرص اعصــاب گرفــت. فــردای آن روز دیدم 
ظهــر شــده ولــی نســترن هنوز از خــواب بیــدار نشــده، از روی 
ــه اتاقــش رفتــم و صدایــش کــردم. فایــده ای  کنجــکاوی ب
نداشــت. بدنــش را تــکان دادم، امــا بیهــوش بــود. فهمیــدم 
بــاز هــم قــرص مصــرف کــرده اســت. برگــه ای زیــر بالــش 
ــه کردم.نوشــته  ــدن آن برگ ــه خوان ــود. شــروع ب گذاشــته ب
بــود از مــن بــدش می آیــد و بــه علــت مخالفت هــای 
پیوســته مــن بــا کارهایــش، بــا خــوردن قــرص خودکشــی 
کــرده اســت. بــا خوانــدن آن نوشــته، ســر تــا پــای وجــودم را 

خشــم گرفــت و بــا دســتان خــودم خفــه اش کــردم.

رئیــس پلیــس راهنمایــی و رانندگــی نیــروی انتظامــی از اجــرای 
ــر داد. ســردار  ــی عصــای ســفید در کشــور خب ــون بین الملل قان
ــت از  ــدن حمای ــی ش ــم عملیات ــیه مراس ــری در حاش ــی مه تق
معلــوالن و نابینایــان کــه در مدرســه نابینایــان موفقیــان برگــزار 
شــد، گفــت: چنــدی پیــش قانــون بین المللــی عصــای ســفید 
در هیئــت وزیــران بــه تصویــب رســید و پــس از آن، ایــن قانــون 

بــرای اجــرا ابــاغ شــد. 
وی اضافــه کــرد: براســاس ایــن قانــون تمــام افــرادی کــه بــدون 
ــت  ــوری حرک ــا غیرموت ــوری ی ــیله موت ــه وس اســتفاده از هرگون
کننــد، نظیــر افــرادی بــا صندلــی چــرخ دار، چرخ دســتی، 
ــه  ــفید و... ب ــای س ــر، عص ــرخ دار، واک ــبدهای چ ــکه، س کالس
ــن موضــوع در  ــه ای ــاده محســوب می شــوند ک ــر پی ــوان عاب عن
بنــد ۱۸ مــاده یــک آیین نامــه راهنمایــی و رانندگــی اصــاح شــد.

رئیــس پلیــس راهــور ناجــا افــزود: همچنیــن براســاس 

همیــن اصاحیــه، وســیله چــرخ دار بــا ظرفیــت یــک نفــر بــرای 
جابه جایــی افــراد معلــول، ناتــوان و کم تــوان کــه دارای وســایل و 
تجهیــزات کنترلــی مناســب اســت و نیــروی محرکــه آن بــرق یــا 
نیــروی بدنــی فــرد معلــول اســت نیــز در همیــن بنــد می گنجــد. 
ــون  ــن قان ــدن ای ــی ش ــب و اجرای ــه تصوی ــاره ب ــا اش ــری ب مه
کــه بــه قانــون عصــای ســفید مشــهور اســت، گفــت: برهمیــن 
ــدگان موظــف هســتند در صــورت نزدیــک  اســاس تمامــی رانن
شــدن بــه ایــن افــراد و افــرادی کــه دارای عصــای ســفید 

ــد.  ــت کنن ــب را رعای هســتند، جوان
همچنیــن اگــر فــردی بــا عصــای ســفید حرکــت می کنــد، بایــد 
عصــای خــود را بــه شــکل افقــی بــه راننــدگان نشــان دهــد. ایــن 
عصــا بــه منزلــه دســتوری محســوب شــده و راننــده موظــف بــه 
توقــف تــا عبــور کامــل فــرد نابیناســت. بــه گفتــه وی، تخطــی از 

ایــن قانــون می توانــد مشــمول جریمــه نیــز بشــود.

دکتــر مســتوره ســادات مدرســی، روانشــناس کــودک و نوجــوان 
ــده،  ــرف کنن ــزار در مص ــت اف ــی نوش ــر کیف ــه تأثی ــاره ب ــا اش ب
گفــت: کیفیــت و درخشــندگی و تنــوع رنــگ بنــدی مطلــوب در 
نوشــت افزارهــای مختلــف، همــواره نظــر و توجــه کــودکان را بــه 

ــد.  ــب می کن ــود جل خ
ــیاری از  ــوب بس ــت مطل ــزود: کیفی ــه اف ــن در ادام وی همچنی
ــری و  ــد یادگی ــر رون ــی ب ــر مثبت ــواره تأثی ــا هم ــت افزاره نوش
ــد؛ در حالــی کــه برخــی از کاالهــای تولیــد شــده  مصــرف دارن
در داخــل کشــور از کیفیــت و جذابیت هــای الزم برخــوردار 
ــای  ــه خانواده ه ــان اینک ــا بی ــواده ب ــن مشــاور خان نیســتند. ای
ــگ ســازی  ــت و فرهن ــی تربی ــد کاالی ایران ــرای خری ــی ب ایران
ــون نانوشــته  ــار کــرد: فرهنــگ همــواره یــک قان نشــده اند، اظه
اســت؛ بــه طــوری کــه در رونــدی تدریجــی بــه بــار می نشــیند. 
وی همچنیــن در ادامــه اضافــه کــرد: متاســفانه امــروزه موضــوع 

تجمــل گرایــی از دوران کودکــی در ذهــن کــودکان کشــور نهادینــه 
ــه  ــی ب ــوع در دوران کودک ــن موض ــه ای ــوری ک ــه ط ــود، ب می ش
فرهنــگ تبدیــل شــده و تغییــر آن در ایــام بزرگســالی ســخت 

ــود.  و دشــوار خواهــد ب
مدرســی تاکیــد کــرد: بــرای جلوگیــری از رشــد و ترویــج 
ــم.  ــی روی بیاوری ــد مل ــت از تولی ــه حمای ــد ب ــی، بای تجمل گرای
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در بســیاری از مواقــع کاالهــای ایرانی در 
خــارج از ایــران ارزان تــر از داخــل کشــور بــه فــروش می رســند، 
ــار  ــد انتظ ــن نمی توانن ــت پایی ــا کیفی ــدگان ب ــت: تولیدکنن گف
ــن  ــند. ای ــته باش ــود را داش ــوالت خ ــوب از محص ــروش مطل ف
روانشــناس بــا بیــان اینکــه تولیدکننــدگان ایرانــی همــواره 
بایــد بــه فکــر افزایــش کیفیــت محصــول خــود باشــند، عنــوان 
ــا  ــک ب ــدون ش ــی ب ــد داخل ــت در تولی ــش کیفی ــرد: افزای ک

ــت. ــر اس ــکان پذی ــی ام ــای دولت حمایت ه

تأثیر کیفیت نوشت افزارها بر روند یادگیریاجرای قانون بین المللی عصای سفید در ایران

آســیب های  برابــر  در  مراقبــت  دفتــر  مدیــرکل 
ــا اشــاره بــه  اجتماعــی وزارت آمــوزش و پــرورش ب
اینکــه رفتارهــای پرخطــر نوپدیــد ارتبــاط تنگاتنگــی 
بــا رشــد تکنولوژی هــای ارتباطــی و بــه ویــژه 
دارنــد، گفــت:  مجــازی  اجتماعــی  شــبکه های 
ــی  ــال تحصیل ــه در س ــم ک ــزی کرده ای ــه ری برنام
9۷-۱39۶، حضــور موثــری در فضاهــای اجتماعــی 
مجــازی داشــته باشــیم و محصــوالت و منابــع 
آموزشــی و کمــک آموزشــی را در فضاهــای مجــازی، 

ــم.  ــر کنی منتش
ــوزه  ــرد ح ــریح عملک ــه تش ــی، ب ــادر منصورکیای ن
وزارت  در  اجتماعــی  آســیب های  از  پیشــگیری 
ــار کــرد: وزارت  ــرورش پرداخــت و اظه آمــوزش و پ
و  محافظــت  منظــور  بــه  پــرورش،  و  آمــوزش 
ــوز در  ــش آم ــان دان ــودکان و نوجوان ــت از ک مراقب
ــر،  ــای پرخط ــی و رفتاره ــر آســیب های اجتماع براب
راهبردهایــی را طراحــی کــرده اســت کــه برنامه هــا و 
فعالیت هــا نیــز بــر اســاس ایــن راهبردهــا تعریــف 

شــده اند.
 راهبردها

وی افــزود: ایــن راهبردهــا بــه طور مشــخص شــامل 
توســعه مداخــات زودرس و مداخــات مبتنــی بــر 
دوره شــیوع، تلفیــق آموزش هــای پیشــگیری از 
ــوای  ــا کاس درس و محت آســیب های اجتماعــی ب
برنامــه درســی، افزایــش نــرخ پوشــش برنامه هــا و 

فعالیت هــای پیشــگیری از آســیب های اجتماعــی، 
توســعه مشــارکت و همــکاری مــدارس، خانواده هــا 
اجتماعــی  فرهنگــی-  نهضــت  در  محــات  و 
توجــه  اجتماعــی،  آســیب های  از  پیشــگیری 
ــده و  ــت کنن ــل محافظ ــت عوام ــه تقوی ــان ب همزم
کاهــش عوامــل مخاطــره آمیــز بــه منظــور اســتقرار 
نظــام مراقبــت اجتماعــی از دانــش آمــوزان بــا 
فرآینــد کاملــی از غربالگــری تــا آمــوزش، درمــان و 

حمایت هــای اجتماعــی را شــامل می شــود.
 نهضت فرهنگی پیشگیری از

 آسیب های اجتماعی
آســیب های  برابــر  در  مراقبــت  دفتــر  مدیــرکل 
اجتماعــی وزارت آمــوزش و پــرورش بــا بیــان 
شــامل  شــده  تعریــف  برنامه هــای  اینکــه 
بــرای  توانمندســازی  و  آمــوزش  محــور  ســه 
از اعتیــاد، آســیب های اجتماعــی و  پیشــگیری 
ــگیری  ــی پیش ــت فرهنگ ــر، نهض ــای پرخط رفتاره
ــی از  ــت اجتماع ــی و مراقب ــیب های اجتماع از آس
ــتای  ــرد: در راس ــوان ک ــت، عن ــوزان اس ــش آم دان
محــور اول، پروژه هــای آمــوزش پیشــگیری بــه 
دانــش آمــوزان شــامل طــرح آمــوزش مهارت هــای 
ــوزش  ــرح آم ــی(، ط ــود )دوره ابتدای ــت از خ مراقب
مهارت هــای مقابلــه بــا رفتارهــای پرخطــر )دوره اول 
متوســطه( و طــرح آمــوزش مهارت هــای مقابلــه بــا 
رفتارهــای پرخطــر )دوره دوم متوســطه( اجــرا و 

کارگاه هــای توانمندســازی دانــش آمــوزان، والدیــن 
ــد. ــزار ش ــان برگ و کارکن

کیایــی ادامــه داد: در راســتای محــور دوم کــه 
آســیب های  از  پیشــگیری  فرهنگــی  نهضــت 
اجتماعــی اســت نیــز برنامه هــای ویــژه هفتــه 
اجتماعــی،  آســیب های  و  اعتیــاد  بــا  مبــارزه 
ســطح  در  پیشــگیری  ســیار  نمایشــگاه های 
ــی  ــزار شــد وطــرح مشــارکت اجتماع ــدارس برگ م
آســیب های  از  پیشــگیری  در  آمــوزان  دانــش 
اجتماعــی و توزیــع محصــوالت فرهنگــی- آموزشــی 
در زمینــه پیشــگیری در مــدارس انجــام شــد و 
مــدارس  در  پیشــگیری  دائمــی  نمایشــگاه های 

ــد. ــا ش ــور برپ کش
بــه گفتــه وی در راســتای مراقبــت اجتماعــی از 
ــی  ــددکاری اجتماع ــرح »م ــز ط ــوزان نی ــش آم دان
ــر،  ــه مختص ــایی، مداخل ــژه شناس ــدارس« وی در م
ــوزان  ــش آم ــی دان ــای اجتماع ــان و حمایت ه درم
در معــرض خطــر و دارای اختــاالت مرتبــط بــا 
رفتارهــای پرخطــر(، آمــوزش مهارت هــای تــاب 
در  خانواده هــای  آمــوزان  دانــش  بــرای  آوری 
معــرض خطــر و نیــز اجــرای طــرح »نظــام مراقبــت 
ــاد( اجــرا شــد. ــوزان« )نم ــش آم ــی از دان اجتماع

 آسیب های اجتماعی
آســیب های  برابــر  در  مراقبــت  دفتــر  مدیــرکل 
اجتماعــی وزارت آمــوزش و پــرورش دربــاره هزینــه 

حــوزه  در  پــرورش  و  آمــوزش  بودجــه  کــردن 
پیشــگیری از آســیب های اجتماعــی گفــت: بودجــه 
بــر اســاس چارچــوب برنامه هــا و فعالیت هــا 
بودجه هــای  اصلــی  بخــش  می شــود.  هزینــه 
حــوزه پیشــگیری از آســیب های اجتماعــی، بــا 
توجــه بــه رســالت و مأموریــت آمــوزش و پــرورش، 
در بخــش آمــوزش پیشــگیری و توانمندســازی 
خــود  مهارت هــای  زمینــه  در  آمــوزان  دانــش 
ــاوه  ــزود: ع ــی اف ــه می شــود. کیای ــی هزین مراقبت
بــر ایــن، در زمینــه دو محــور دیگــر »نهضــت 
ــی« و  ــی پیشــگیری از آســیب های اجتماع فرهنگ
»مراقبــت اجتماعــی از دانــش آمــوزان« کــه شــامل 
ــت از  ــی و حمای ــای اجتماع ــه در فوریت ه مداخل
ــز  ــود نی ــر می ش ــرض خط ــوزان در مع ــش آم دان
توجــه الزم صــورت می گیــرد و بودجه هــای الزم 
در ایــن زمینــه نیــز تخصیــص یافتــه و هزینــه 

می شــود.
 فوریت های اجتماعی

حــوزه  چالش هــای  تریــن  مهــم  دربــاره  وی 
ــرد:  ــار ک ــی اظه ــیب های اجتماع ــگیری از آس پیش

در ســال های اخیــر، دو چالــش مهــم پیــش روی 
مــا، موضــوع فوریت هــای اجتماعــی و رویدادهــای 
چــون  موضوعاتــی  شــامل  بــوده کــه  ناگــوار 
ــودکان،  ــه ک ــونت علی ــی، خش ــونت و خودکش خش
ــز  ــان و نی ــودکان و نوجوان ــی ک ــکات خانوادگ مش

ــت. ــوده اس ــد ب ــر نوپدی ــای پرخط رفتاره
وی ادامــه داد: در مــورد »فوریت هــای اجتماعــی«، 
از ســال تحصیلــی 93-۱39۲، بــا طراحــی برنامه ای 
اجتماعــی  فوریت هــای  در  مداخلــه  زمینــه  در 
شناســایی،  ویــژه  اجتماعــی( کــه  )مــددکاری 
درمــان و بازتوانــی دانــش آمــوزان در معــرض خطــر 
ــاالت  ــر اخت ــواد و دیگ ــال مصــرف م و دارای اخت
ــوده اســت، اقــدام  ــا رفتارهــای پرخطــر ب مرتبــط ب
ــرای  ــال از اج ــار س ــس از چه ــون پ ــم و اکن کردی
ایــن برنامــه و بــا تدویــن شــیوه نامه هــا و برگــزاری 
کارگاه هــای آموزشــی، گســتره اجــرای برنامــه، هــم 
ــر  ــم از نظ ــش و ه ــت پوش ــت تح ــر جمعی از نظ
موضوعــات، گســترش و توســعه پیــدا کــرده اســت 
و اکنــون ایــن برنامــه در زمینــه اختــاالت مختلــف 

ــه دارد. ــای پرخطــر، مداخل ــط بارفتاره مرتب

ــاد کمتــر کســی را پیــدا می کنــی کــه  ایــن روزهــا درشــهر مهاب
ــرجوانی  ــی« پس ــرای »صادق برمک ــه ب ــی ک ــرای دردناک از ماج
کــه چنــد روز پیــش بــه طــرز فجیعــی بــه قتــل رســید، خبــر 
نداشــته باشــد. عامــل اصلــی ایــن جنایــت، در اعترافــات اولیــه 
خــود مدعــی شــده کــه صــادق را به دليــل خصومــت شــخصی 
بــه قتــل رســانده و ایــن درحالــی اســت کــه تحقیقــات بــرای 
روشــن شــدن زوایــای پنهــان ایــن پرونده همچنــان ادامــه دارد.
ســال ها از رفاقــت »صــادق« و »دانیــال« می گذشــت. بیشــتر 
اوقــات را بــا همدیگــر می گذراندنــد. رفاقتشــان آن قــدر صمیمــی 
بــود کــه مثــل بــرادر شــده بودنــد ولــی ایــن بــرادری بــا قتــل 
یکــی از آن هــا، بــرای همیشــه از بیــن مــی رود. مثــل داســتان 
هابیــل و قابیــل! ماجــرای ناپدیــد شــدن صــادق  برمی گــردد بــه 
عصــر پنــج شــنبه 3۱ شــهریورکه قــرار شــد او شــب را در خانــه 
ــد. چــه کســی می دانســت چــه جنایــت تلــخ و  دانیــال بگذران

هولناکــی در کمیــن ایــن جــوان نشسته اســت.
روز بعــد، مــادر صــادق كــه دلشــوره گرفته بــود بــا تلفــن همــراه 
ــود  ــق نمی ش ــار، موف ــر ب ــی ه ــرد ول ــاس می گی ــرش تم پس
ــد؛ چراکــه تلفــن همــراه او خامــوش  ــت کن ــا پســرش صحب ب
ــوان  ــا خونســردی عن ــرد و او ب ــال تمــاس می گی ــا دانی ــود. ب ب
ــروز  ــح ام ــتش، صب ــدن دوس ــرای دی ــادق ب ــه ص ــد ك می کن
بــه تبریــز رفته اســت؛ دروغــی کــه مــادر بــه آن مشــکوک 
می شــود.»منصور« پســرعموی صــادق در گفــت و گــو بــا 
ــادق را  ــدن ص ــد ش ــان ناپدی ــی جری ــون« می گوید:»وقت »قان
بــه مــا گفتنــد، همــه اقــوام دســت بــه دســت هــم دادنــد تــا 
شــاید از او ردی بگیریــم. هرکجایــی کــه بــه ذهنمــان می رســید 
ــی  ــری و پزشــکی قانون ــا کانت از بیمارســتان های شــهرگرفته ت
جســت و جــو کردیــم امــا هیــچ اثــری از پســرعمویم بــه دســت 
ــه داخــل  نیاوردیــم. انــگار صــادق یــک قطــره آب شــده بود و ب
زمیــن فــرو رفتــه بــود حتــی بــه پلیــس هــم گــزارش دادیــم و 
درخواســت کمــک کردیــم امــا تاش هــای آن هــا هــم نتیجــه ای 

ــداد.« ن
 کشف جسد صادق در کوه های مهاباد

ــس  ــا هیچ ک ــد شــدن صــادق می گذشــت ام ســه روز از ناپدی
از سرنوشــت او اطاعــی نداشــت. تحقیقــات پلیــس بــرای بــه 
دســت آوردن ســرنخی از ماجــرا ادامــه داشــت تا اینکــه چوپانی 
بــا پلیــس تمــاس گرفــت و خبر از کشــف جســد ســوخته پســر 
جوانــی داد. بافاصلــه تیمــی از مامــوران بــه محــل حادثــه رفتند 
ــل  ــه قت ــی ب ــرز فجیع ــه ط ــه ب ــدند ک ــدی روبه روش ــا جس و ب
ــا  ــا ت ــل شــد ام ــی منتق ــه پزشــکی قانون رســیده بود. جســد ب
آن لحظــه هنــوز هیچ کــس نمی دانســت ایــن جســد ســوخته 
متعلــق بــه صــادق اســت. منصــور می گوید:»حوالــی ظهــر روز 
یک شــنبه، پلیــس بــه مــا خبــر داد جســد ســوخته پســرجوانی 
ــه  ــم ک ــا کردی ــد. دع ــدا کرده ان ــهر پی ــراف ش ــای اط را در کوه ه
ــه پزشــکی قانونــی مراجعــه  جســدصادق نباشــد امــا وقتــی ب
ــم از روی انگشــتر و دســته کلیــدی کــه از جســد کشــف  کردی

شــده بود، متوجــه شــدیم او کســی جــز صــادق نیســت«.
 به دنبال ردی از قاتل

بــا کشــف جســد صــادق، تیمــی از کارآگاهــان جنایــی مهابــاد 
تحقیقــات گســترده ای را در ایــن زمینــه آغــاز کردنــد تــا عامــل 
اصلــی ایــن جنایــت را شناســایی و دســتگیر کننــد. ایــن 
درحالــی بــود کــه بررســی های اولیــه پزشــکی قانونــی، حاکــی 

از آن بــود کــه قبــل از اینکــه جســد صــادق بــه آتــش کشــیده 
شــود، بــا ضربــات چاقــو و ســاتور بــه قتــل رســیده اســت. بــه 
ایــن ترتیــب تحقیقــات پلیــس آغــاز شــد وکارآگاهــان بــه دنبال 
ســرنخی از ماجــرا بودنــد. طبــق گفتــه خانــواده صــادق، او قــرار 
بــود بــه خانــه دانیــال بــرود و بــه احتمــال زیــاد او از سرنوشــت 

پســرجوان باخبــر اســت.
 اعتراف به جنایت هولناک

ــه اداره آگاهــی منتقــل  ــال بازداشــت و ب ــن ســرنخ، دانی ــا ای ب
ــی  ــارات ابتدای ــت. او در اظه ــرار گرف ــی ق ــت بازجوی ــد و تح ش
مدعــی شــد کــه هیــچ اطاعــی از ناپدید شــدن ناگهانی دوســت 
صمیمــی اش نداشته اســت امــا بررســی های کارآگاهــان، خــاف 
ــج شــنبه،  ــت کــرد و مشــخص شــد روز پن حرف هــای او را ثاب

ــد. ــال دیده ان ــه او را همــراه دانی ــی محل برخــی اهال
ــرانجام  ــد، س ــان راه می دی ــود را در پای ــه خ ــوان ک ــال ج دانی
لــب بــه اعتــراف گشــود و پــرده از راز جنایــت مخوفــی کــه بــه 
همــراه دو تــن دیگــر از دوســتانش رقــم زده بــود، برداشــت. او 
ــا صــادق  ــل ب ــی قب ــه مامــوران گفــت: »از مدت دراعترافاتــش ب
ــدا کــرده  به دليــل دختــری کــه دوســتش داشــتم اختــاف پی
بــودم. مــن از او می خواســتم کــه کنــار بکشــد تــا مــن بــا ایــن 
ــرد  ــی نمی ک ــم توجه ــه حرف های ــی او ب ــم ول ــر ازدواج کن دخت
و رفتارهایــش آزاردهنــده بــود؛ بــه حــدی کــه از او کینــه بــه دل 
گرفتــم و در نهایــت نقشــه قتلــش را طراحــی و ماجــرا را بــا دو 
تــن دیگــر از دوســتانم مطــرح کــردم. آن هــا هــم قــول دادنــد 

کــه همراهــی ام کننــد«.
 ماجرای فیلمبرداری از صحنه جنایت

همزمــان بــا دســتگیری متهمــان، فیلمــی از صحنــه قتــل پســر 
جــوان به دســت آمــد کــه در آنــان از صحنــه قتــل و آتــش زدن 
قربانــی فیلــم گرفتــه بودنــد. ماجــرای ایــن فیلــم کــه بــرای بــار 
اول بــه دســت خانــواده صــادق افتــاد، وقتــی ســر از صفحــات 
حــوادث روزنامه هــا وفضــای مجــازی درآورد، کلــی ســر و صــدا 
بــه پــا کــرد و باعــث شــد پرونــده قتــل صــادق ۱۸ســاله، بیشــتر 
از پیــش خبرســاز شــود. امــا ماجــرای ایــن فیلــم چــه بــود کــه 
باعــث شــد خبرقتــل صــادق از ایــن همــه حساســیت برخــوردار 

شــود؟
منصــور دربــاره ماجــرای پیــدا شــدن ایــن فیلــم می گوید:»هیــچ 
ــی  ــت صمیم ــال، دوس ــه دانی ــم ک ــرش را نمی کردی ــت فک وق
ــزی  ــق آن چی ــد. طب ــت باش ــن جنای ــی ای ــل اصل ــادق عام ص
ــه  ــه ای ب ــه بهان ــال را ب ــا دانی ــنیده ایم، آن ه ــس ش ــه از پلی ک
اداره آگاهــی می کشــانند و بعــد از یــک روز کــه او را تحــت 
ــد. یــک روز  ــه قتــل اعتــراف می کن ــد، ب بازجویــی قــرار می دهن
از اعتــراف دانیــال نگذشــته بــود کــه یکــی از اقواممــان بــا مــن 
تمــاس گرفــت و گفــت هرچــه ســریع تر خــودم را بــه مغــازه اش 
برســانم. وقتــی بــه آنجــا رســیدم، متوجــه شــدم چنــد ســاعت 
قبــل یکــی از دوســتان مشــترک دانیــال و صــادق، فلشــی را بــه 
فامیلمــان تحویــل داده و گفتــه کــه ایــن فیلــم را بــه اداره آگاهــی 
ــی آن  ــا وقت ــوده ام ــی ب ــش خال ــه می دهد:»فل ــرد«. او ادام بب
ــم به دســت  ــا هشــت فیل ــت ی ــم، حــدود هف ــکاوری کردی را ری
آمــد. وقتــی فیلم هــا را دیدیــم بــا صحنه هــای هولناکــی روبــه رو 
ــد پســر  ــم چن ــاور کنی ــچ وجــه نمی توانســتیم ب شــدیم وبه هي
جــوان تــا بــه ایــن حــد وحشــیانه عمــل کننــد و از جنایتــی کــه 
درحــال انجامــش هســتند، فیلــم و عکــس ســلفی بگیرنــد.«

اولین اعترافات قاتل جوان مهابادی
   #هموطن_سالم

این روزها که اجاره نشین ها دنبال خانه هستند 
مشاوران اماک برای عقد قرارداد، هر چه 

می خواهند از مستاجر بدبخت می گیرند. چرا 
نظارتی نیست که از بی قانونی جلو گیری کند؟

حذف برچسب قیمت ها یعنی فروشندگان 
طمعکار آزاد گذاشته شده اند. مراقبت کنید تا بازار  

از کنترل خارج نشود.

مشاوران اماک هر چقدر زورشان برسد از طرفین 
معامله می گیرند. چرا تعرفه مشخص نیست؟ 
برای یک معامله هفتصد میلیونی ۱۴ میلیون از 

خریدار و فروشنده می گیرند، مگر چه کار می کنند 
که این همه پول می گیرند.

چرا خدمات دندانپزشکی در کشور ما بیمه 
نیست؟ بیمه ها پول مردم را می گیرند و 

ساختمان های شیشه ای و ماموریت و حقوق 
آنچنانی به کارمندانشان می دهند. چرا؟!

از وزیر جوان ارتباطات می خواهیم با قاطعیت 
کانال های بدون مجوز را فیلتر کند واجازه ندهد 

این بی قانونی ادامه پیدا کند. مگر مردم چه بدی 
کرده اند که باید اسیر تهاجم اینگونه کانال ها 

باشند و جوانانشان آسیب ببینند؟

کسی که بر قیمت کاالها نظارت نمی کند، حداقل 
دولت بر کیفیت آن نظارت کند که این همه به 

مردم اجحاف نشود.

سود سهام عدالت چه شد ؟ مگر قرار نبود در 
شهریور پرداخت شود؟

متاسفانه عادت شده که مغازه دارها در کنار 
خیابان ادواتی می گذارند که کسی نتونه پارک 

کنه، اگرم پارک کنه که تهدید می کنند به خش 
انداختن و ... نه پلیس و نه سد معبر، هیچکدوم 
هم عکس العملی نسبت به این موضوع ندارند. با 

این جای کم پارک و شهر شلوغ چرا این مشکات 
و بی قانونی ها ساماندهی نمیشه؟ از شما که 

رسانه هستید انتظار داریم که مشکات شهر رو به 
طور جدی پیگیر باشید.

فشار به کسب و کارهای کوچک از طرف ادارات 
مختلف خیلی زیاده. بعضی مواقع آدم تصمیم 

می گیره تعطیل کنه. شاید راحت تر باشه.

منتظر پیام های شما هستیم
3000573433

09213394736
@eskimia

 نهضت فرهنگی برای پیشگیری
 از آسیب های اجتماعی
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Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرانصیریکیمیای وطن

آییــن معارفــه و تکریــم شــهردار اصفهــان بــا 
حضــور حداکثــری مســئوالن اســتان و مــردم 
در ســالن ورزشــگاه 22 بهمــن اصفهــان برگزار 

 . شد
برگــزار شــد کــه  در حالــی  آئیــن  ایــن 
نماینــدگان پارلمــان شــهر اصفهــان طبــق 
ــاغ حکــم شــهردار توســط  ــون، بعــد از اب قان
وزیــر کشــور، مقدمــات آئیــن معارفه شــهردار 

ــد. ــزار کردن ــد را برگ جدی
ــم  ــد و تکری ــهردار جدی ــه ش ــن معارف در آئی
شــهردار پیشــین اصفهــان ابتــدا رئیــس 
ــای  ــاد اعض ــه اتح ــان ب ــهر اصفه ــورای ش ش
شــورای شــهر در انتخــاب شــهردار و همدلــی 
ــا  ــهر ب ــان ش ــای پارلم ــه اعض ــی ک و همراه
ــرد و  ــاره ک ــته اند اش ــتان داش ــئوالن اس مس
از شــهردار پیشــین اصفهــان کــه در راســتای 
ــی ایــن شــهر تاش هــای بی وقفــه ای  آبادان

ــود . ــی نم ــت قدردان ــته اس داش
 بدهی های شهرداری 

از زبان رئیس شورای دوره پنجم
ــزان  فتــح هللا معیــن در ادامــه گزارشــی از می
ــورای  ــده در دوره ش ــام ش ــای انج فعالیت ه
چهــارم و شــهردار پیشــین بــرای ترســیم 
وضعیــت فعلــی ارائــه کــرد و افــزود: در 
حــال حاضــر صــورت بدهی هــای نقــدی 
حایــل شــده شــهرداری اصفهــان بابــت 
هزینه هــای جــاری 118 میلیــارد تومــان، 
ــارد  ــی 137 میلی ــای عمران ــه ه ــت هزین باب
ــارد  ــاک 83 میلی ــت ام ــت غرام ــان، باب توم
تومــان، بدهــی معــوق بابــت تســهیات 
ــون  ــارد و 700 میلی ــی بانکــی 52 میلی دریافت
نقــدی  بدهی هــای  جمــع  و   تومــان 

391 میلیارد تومان است.
وی ادامــه داد: میــزان بدهی هــای غیرنقــدی 
ــف  ــای مختل ــکاران و واحده ــه پیمان ــه ب ک
داریــم 493 میلیــارد تومــان عــاوه بــر بدهــی 

ــد. ــدی می باش نق
اضافــه  اصفهــان  شــهر  شــورای  رئیــس 
کــرد: بدهی هــای مهلــت دار ثبت شــده در 
تومــان  میلیــارد  مالــی 142  صورت هــای 
ــان  ــارد توم ــت. 271 میلی ــده اس ــزارش ش گ
ــه  ــتیم ک ــهر داش ــک ش ــه بان ــی ب ــم بده ه
ــدادی  ــهرداری تع ــیده و ش ــید آن رس سررس
ــک  ــه بان ــی ب ــت بده ــود را باب ــاک خ از ام
شــهر معرفــی کــرده و نیازمنــد تأیید اســتاندار 

ــت. ــان اس اصفه
ــهرداری  ــای ش ــرد: بدهی ه ــان ک ــن بی معی
بابــت اوراق مشــارکت قطــار شــهری 350 
میلیــارد تومــان اســت و 115 میلیــارد تومــان 
بابــت هــر دوره ســود علی الحســاب 3 ماهــه 
ــوز پرداخــت  ــوده امــا هن ــت ب ــه عهــده دول ب

ــه  ــی ب ــد کل ــه چــون تعه نشــده اســت. البت
شــهرداری داشــته، نیــاز اســت آن را بپردازیــم 

و بعــد بــا دولــت تســویه کنیــم.
معیــن بــا اشــاره بــه اینکــه  میــزان وصولــی 
میلیــارد   2750 بودجــه  مصــوب  اعتبــار 
تومــان در ســال 96 بــوده کــه ســهم 6 ماهــه 
آن ســه برابــر میــزان مصــوب فعلــی اســت. 
مصــوب فعلــی کــه ســازمان ها و تشــکیات 
کــرده مصــوب  کشــور  وزارت   شــهری 

3 برابر آن تعداد را شاغل داریم.
 هزینه های باالی شهرداری 

و زیادی نیرو
وی تصریــح کــرد: ایــن آمــار را معاونــت 
و  حقــوق  پرداخــت  بابــت  برنامه ریــزی 
بن هــای کمکــی کارکنــان ذکــر کرده انــد. 
تصــور کنیــد ســازمانی را کــه یک مــاه فرصت 
ــوم  ــدن آن و دو س ــاده ش ــرای پی ــد ب داده ان
ــاز هســتند، کمــک  ــر نی ــازاد ب ــان آن م کارکن
فکــری بدهیــد چــه کنیــم بــا این تشــکیات، 
ــرد  ــن موضــوع باعــث شــده در هزینه ک همی
بودجه هــای مصــوب هــم دچــار مشــکل 

ــیم. باش
 شهرداری، نیاز به نوسازی 

و چابک سازی دارد
اعتباراتــی  و  بودجه هــا  افــزود:  معیــن 
ــرض  ــرد آن را ع ــده و عملک ــوب ش ــه مص ک
ــارات  ــد اعتب ــال 91، 55 درص ــم در س می کن
ــه شــده و 89 درصــد  ــی مصــوب هزین عمران
ــال 92، 44  ــوب، در س ــاری مص ــارات ج اعتب
درصــد اعتبــارات عمرانــی مصوب هزینه شــده  
و 90 درصــد اعتبــارات مصــوب جاری، در ســال 
93، 50 درصــد اعتبــارات عمرانــی هزینه شــده 
ــارات جــاری، در ســال 94،   و 95 درصــد اعتب
ــه شــده  ــی هزین ــارات عمران 47 درصــد اعتب
و 88 درصــد اعتبــارات جــاری و در ســال 
و 93  عمرانــی  اعتبــارات  درصــد   39 ،95
شــده؛  هزینــه  جــاری  اعتبــارات  درصــد 
اعتبــارات  هزینه کــرد  وضعیــت  یعنــی 
ــه ســازمان  ــد ک ــم نشــان می ده مصــوب ه
ــاغ شــده و  ــر اســاس آنچــه اب شــهرداری ب
ــاز  ــد تشــکیات وزارت کشــور اســت نی تأکی
چابک ســازی  و  نوســازی  بازســازی،  بــه 
ویــژه خواهــد داشــت،که همــه این هــا ارائــه 
خدمــات را بــه مشــکل مواجــه می کنــد 
ــه  ــک هم ــد کم ــه نیازمن ــن زمین ــا در ای  و م

هستیم.
وی ادامــه داد: هزینــه حقــوق و دســتمزد 
کارکنــان شــهرداری اصفهــان روزانــه 1.5 
میلیــارد و در ســال 500 میلیــارد تومان اســت.

 اصفهان زیر ذره بینِ 
بین المللی است

ــان  ــن مراســم، اســتاندار اصفه ــه ای  در ادام
اینکــه اصفهــان شــهری  بــه  اشــاره  بــا 

ــات  ــه اقدام ــت ک ــی اس ــی و بین الملل جهان
بیــن  زیــر ذره بیــِن  آن  انجــام شــده در 
ــان رخ  ــه در اصفه ــرار دارد و آنچ ــی ق الملل
الگــوی شــهرهای دیگــر قــرار  می دهــد 
بــرای  می گیــرد گفــت: شــورای چهــارم 
ــادی  ــان تاش هــای زی ــی شــهر اصفه آبادان
انجــام دادنــد و بــا اخــاص کار کردنــد؛ 
همچنیــن از شــهردار اســبق و ســابق آقایــان 
ــم  ــکر می کن ــژاد تش ــقائیان نژاد و جمالی ن س
زیــرا ایــن افــراد در جهــت رشــد و پیشــرفت 

ــیدند. ــان کوش ــهر اصفه ش
ــه در اســتان  ــان اینک ــا بی ــور ب رســول زرگرپ
اصفهــان 107 شــهر وجــود دارد کــه تاکنــون 
احــکام 90 شــهردار ابــاغ شــده، 11 شــهردار 
هنــوز پیشــنهاد خــود را ارائــه نداده انــد و 
ــری  ــد تصمیم گی ــم بای ــهر ه ــورد 11 ش در م
اختــاف  حــل  هیئت هــای  در  جدیــدی 
شــود، ادامــه داد: احــکام شــهرداران 4 شــهر 
اســتان اصفهــان بــا بیــش از 200 هــزار نفــر 
توســط وزیــر کشــور بــه زودی ارائــه و مابقی 
احــکام شــهرداران توســط اســتانداران صــادر 

می شــود.
بلــوغ  بــا  افــزود: اصفهــان مردمــی  وی 
سیاســی اجتماعــی و فرهنگــی بــاال دارد 
ــد و  کــه مطالبــات خــاص خودشــان را دارن
اصفهــان بــا شــهرهای دیگــر فــرق می کنــد.  
اســتاندار اصفهــان بــا تأکیــد بــر اینکــه 
شــورای شــهر پنجــم بایــد بدانند چــه چیزی 
را تحویــل می گیرنــد و بداننــد کــه بــا شــهری 
معمولــی مواجــه نیســتند، گفــت: اینــک در 
ــان شــورایی یکدســت انتخــاب شــده  اصفه
و مــردم انتظــار دارنــد تصمیمــات ایــن 

شــورا منســجم، قاطــع و علمــی باشــد 
ــات و  ــر اختاف ــال اگ ــر ح ــه ه ــه ب ــرا ک چ
ــد در  ــی باش ــات سیاس ــی و تنوع ناهماهنگ
شــورا مســائلی رخ می دهــد، ولــی در حــال 
ــود  ــورا وج ــی در ش ــتی خوب ــر یک دس حاض
دارد و ایــن موضــوع انتظــارات مــردم را بــاال 

می بــرد.
 می خواهیم از مشکالت شهر 

گره گشایی کنیم
شــهردار اصفهــان نیــز در مراســم تحلیــف 
تحقــق  بــرای  داشــت:  اظهــار  خــود 
آگاهانــه  را  اهدافــی  خــود  برنامه هــای 
برگزیده ایــم و تحقــق آن را فقــط آرزو نکــرده 
بلکــه آن هــا را محقــق خواهیــم کــرد. در ایــن 
ــا هیچ کــس مقابلــه نکــرده و بــرای  مســیر ب
 شــهروندان اصفهانــی بــا همــه وجــود تــاش 

می کنیم.
ــزود: 16 ســال اســت  ــوروزی اف قــدرت هللا ن
ــاش  ــا ت ــال اجراســت و ب ــرو در ح ــه مت ک
ــی  ــدودی اجرای ــا ح ــط اول ت ــئوالن خ مس

شــده اســت. 
مشــکات زاینــده رود هــم نــه تنهــا بــه عنوان 
مســئله اســتانی کــه بــه عنــوان مســئله 
ملــی، شــهر اصفهــان را بــا مشــکاتی همــراه 
ــوده  ــهر رب ــاط را از ش ــه نش ــرده و در ادام ک

اســت.
بــا  تــا  داریــم  نظــر  در  نــوروزی گفــت: 
شــهر  گره هــای  مردمــی  همکاری هــای 
اصفهــان را بــاز کنیــم و در اجــرای برنامه هــا 
ــم.  ــز گــره ای در کار کســی بوجــود نیاوری نی
ــرار  ــائل ف ــه از مس ــان ن ــن می ــه در ای البت
نادیــده  را  واقعیت هــا  نــه  و  می کنیــم 

می گیریــم بلکــه بــا پشــتوانه مردمــی و 
مســئوالن و بــا کمــک کارشناســان و مدیــران 
ــم  ــه یابی می کنی ــکات را ریش ــهری مش ش

ــم. ــی بیابی ــا راه حل ت
وی افــزود: در نهایــت واقعیت هــا را نمایــش 
دوری  بی جهــت  تبلیغــات  از  و  می دهیــم 
شــدنی  اهــداف  بــه  رســیدن  می کنیــم. 
و ممکــن اســت. مــا در کارمــان گذشــت 
راه  چــاره  بهتریــن  ســختی هایش  بــا  را 
می دانیــم امــا در ایــن میــان منفعــت مــردم 

ــرد. ــم ک ــه دار نخواهی را خدش
بــا  مــا  اضافــه کــرد:  اصفهــان  شــهردار 
ــرای همــه  ــه نمی کنیــم و ب هیچکــس مقابل
و  داریــم  خوشــبختی  آرزوی  شــهروندان 
ــه وجــود  ــا هم ــرای خوشــبختی ایشــان ب ب

ــم. ــی کنی ــاش م کار و ت
 برای دوست داشته شدن 

دست به هر کاری نخواهیم زد
از  بایــد  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  نــوروزی 
ــتفاده  ــف اس ــه های مختل ــان اندیش صاحب
ــه  ــف را ن کــرد اذعــان کــرد: نظرهــای مختل
ــه  ــد زمین ــه بای ــرد بلک ــرد ک ــد ط ــا نبای تنه
اظهارنظــر در خصــوص مســائل شــهری 

ــد.  ــم باش فراه
از ایــن رو بــا تمامــی انســان های دوســتدار 
ــرا  ــم زی ــرت می کنی ــهر معاش ــرفت ش پیش
بــه  منجــر  دوســتانه  محیــط  معتقدیــم 
پیشــرفت می شــود در حالــی کــه برخــی بــه 
ــتند  ــتی ها هس ــن دوس ــال در ای ــال اخ دنب
 تــا زندگــی مــردم را بــا چالــش روبــرو 

کنند.
ــکار مخــرب  ــدان، اف ــن می ــزود: در ای وی اف

جایــی نــدارد و بــرای کار کــردن از خــود 
تهمــت  از  و  می دهیــم  نشــان  شــجاعت 

ســیم.   نمی هرا
ــهرداری  ــرد: ش ــه ک ــان اضاف ــهردار اصفه ش
ــرای  ــت و ب ــردم اس ــه م ــت ب ــل خدم مح
ایــن کار همــه مــردم را بــه مشــارکت در 
ــه همــه  امــور شــهر دعــوت می کنیــم. مــا ب
شــهروندان عزیــز برمبنــای تکریــم انســانیت 
را دوســت  و مــردم  احتــرام می گذاریــم 
داشــته  دوســت  بــرای  امــا  می داریــم 
ــه هــر کاری نخواهیــم زد و  شــدن دســت ب
پایمــال کــردن حــق مــردم را در هر شــرایطی 

می کنیــم. محکــوم 
بــا  بایــد  افــزود:  اصفهــان  شــهردار 
برنامه ریــزی، خلــق ثــروت و در طراحی هــای 
ــزان  ــن می ــا کمتری ــرد ت ــوآوری ک ــهری ن ش

انــرژی مصــرف شــود. 
ــان  ــه در اصفه ــه اینک ــاره ب ــا اش ــوروزی ب ن
ــهر  ــی ش ــرای آبادان ــادی ب ــای زی فرصت ه
فرصت هــا  ایــن  از  یکــی  و  دارد  وجــود 
ــان متفــاوت اســت گفــت: بایــد  حضــور ادی
بــه ســایر ادیــان فرصــت دهیــم تــا در 
فضایــی آزاد بــه باورهــای خــود عمــل کننــد.

 توسعه شهر در گرو کار گروهی
در ایــن آئیــن همچنیــن شــهردار ســابق 
ــای  ــه پروژه ه ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب اصفه
»هــر هفتــه چنــد افتتــاح« نتیجــه مشــارکت 
پررنــگ مــردم در محــات و دلســوزان شــهر 
ــران  ــی و مدی ــتگاه های اجرای ــران دس و مدی
اســتان بــود، گفــت:  فعالیــت در شــهر و 
خدمــات شــهرداری کار یک مجموعــه مدیران 
ــم  ــن از تی ــت؛ بنابرای ــی اس ــت، کار تیم  نیس
ــه  ــهرداری ک ــواده ش ــری خان ــون نف 2 میلی
ــا  ــا م ــکاری ب ــی و هم ــا دلســوزی و همدل ب

همراهــی کردنــد، تشــکر می کنــم.
مهــدی جمالی نــژاد اظهارکــرد: اگــر قــرار 
ــوت  ــات و قن ــهر قن ــه ش ــزد ک ــه ی ــت ب اس
شــرمندگی دو  بــروم  اســت  قناعــت   و 

دارم. 
ــان  ــور اصفه ــاق و صب ــردم خ ــرمنده م ش
ــم  ــاش کردی ــه ت ــم اینک ــه علیرغ هســتم ک
ــه  ــور ک ــتیم آنط ــم، نتوانس ــی نکنی کم فروش
ــم و  ــت کنی ــت خدم ــت اس ــته خدم شایس
ــه  ــهرداری ک ــکاران در ش ــرمنده هم دوم ش
در همــه شــرایط و احــواالت آن هــا را بــه کار 

ــم. ــی کردی ــور م مجب
 تقوا و امانت داری 

از مهمترین دارایی های شوراها
اصفهــان  شــهر  شــورای  ســابق  رئیــس 
ــورای  ــای ش ــی از اعض ــه نمایندگ ــه ب ــز ک نی
چهــارم درمراســم تکریــم و معارفــه شــهردار 
اصفهــان ســخنرانی کــرد بــا اشــاره بــه 
مهمتریــن  از  امانــت داری  و  تقــوا  اینکــه 

دارایی هــای شوراهاســت گفــت: دوره چهــارم  
ــود  ــا ترکیــب و ســایق مختلفــی همــراه ب ب
و دوره پرفــراز و نشــیبی را بــا همراهــی و 
همدلــی کــه رویکــرد اصلــی شــورا بــود طــی 
ــا  ــکاری شــورا ب ــن حاصــل هم ــم و ای کردی

دســتگاه های مختلــف بــوده اســت.
رضــا امینــی بــا اشــاره بــه اینکــه 800 مــورد 
ــارم  ــورای دوره چه ــی در ش ــات هفتگ جلس
برگــزار شــد افــزود:  نابرابــری و فســاد تنهــا 
ــا  ــد از پ ــه کشــور را می توان ــزی اســت ک چی

ــاورد. در بی
 اعطای حکم به شهردار جدید
تقدیر از شهردار پیشین اصفهان

قــدرت هللا  آئیــن، حکــم  ایــن  ادامــه  در 
نــوروزی شــهردار جدیــد اصفهــان کــه از 
ســوی وزیــر کشــور ابــاغ شــده بــود، توســط 
اســتاندار اصفهــان بــه شــهردار اصفهــان 

ــد.  ــداء ش اه
اعضــای  و  اصفهــان  اســتاندار  همچنیــن 
دروه پنجــم شــورای اســامی شــهر اصفهــان 
از زحمــات 2 ســاله مهــدی جمالی نــژاد، 
ــتاندار  ــد. اس ــکر کردن ــابق، تش ــهردار س ش
ــدان  ــک گل ــه وی ی ــود ب ــه رســم یادب ــز ب نی
فیــروزه کوبــی از صنایــع دســتی اســتان 

ــرد. ــدا ک ــان  اه اصفه
بــرای  کشــور  وزیــر  کــه  حکــم،  متــن 
قــدرت هللا نــوروزی شــهردار جدیــد اصفهــان 
ــت:   ــرح اس ــن ش ــت بدی ــرده اس ــا ک امض

جناب آقای قدرت هللا نوروزی باغکمه
سام علیکم

در اجــرای تبصــره )3( ذیــل بنــد یــک 
وظایــف  تشــکیات،  قانــون   )80( مــاده 
و انتخابــات شــوراهای اســامی کشــور و 
ــا  انتخــاب شــهرداران مصــوب 1375/3/1 ب
ــا توجــه بــه پیشــنهاد  اصاحــات بعــدی و ب
ــه  شــورای اســامی شــهر اصفهــان و نظــر ب
ــم  ــن حک ــب ای ــه موج ــده، ب ــارب ارزن تج
ــان  ــهردار اصفه ــمت ش ــه س ــی را ب جنابعال

می نمایــم. منصــوب 
ــا  ــروردگار یکت ــتعانت از پ ــا اس ــم ب امیدواری
ــیدگی  ــت در رس ــن عدال ــر گرفت ــا در نظ و ب
بــه مناطــق، مراقبــت در انضبــاط مالــی، 
مطالعــه و بهره گیــری از همــه ظرفیت هــا 
و کوشــش در ایجــاد محیــط ســالم شــهری، 
نیــل بــه اهــداف عالــی نظــام مقــدس 
ــات  ــات و مطالب ــامی و منوی ــوری اس جمه
ــی« و  ــری »مدظله العال ــم رهب ــام معظ مق
سیاســت های دولــت تدبیــر و امیــد میســر 

ــردد. گ
توفیقــات روز افــزون جنابعالــی را در ایفــای 
کامــل مســئولیت محولــه از خداونــد متعــال 

مســئلت دارم. 
عبدالرضا رحمانی فضلی

آئین تکریم و معارفه شهردار اصفهان، روز گذشته در سالن ورزشگاه 22 بهمن برگزار شد

نوروزی: می خواهیم از مشکالت شهر گره گشایی کنیم
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