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 عملیات بیت المقدس 
شاهکار نظامی رزمندگان ایران

در صفحه سیاست )2( بخوانید

درسی از یک حماسه
کرد.« )امام خمینی ره(                                           »خرمشهر را خدا آزاد 
گرچــه همــه روزهــای دوران دفــاع مقــدس از افتخــارات 
ملــی محســوب می شــود، لکــن یکــی از افتخــارات ملــت 

کــه  مــا از دوران 8ســاله دفــاع مقــدس، آزادی خرمشــهر اســت 
بــه »خونین شــهر« شــهرت یافتــه بــود. فتــح خرمشــهر )ســوم 
خــرداد 1361(، در تاریــخ جنــگ ایــران و عــراق از اهمیــت 
آن چنــان  خرمشــهر  آزادی  خبــر  اســت.  برخــوردار  ویــژه ای 
کــه در سراســر میهــن اســامی مــا، مــردم را بــه  شــگفت آور بــود 
وجــد آورد. بــا اعــام خبــر فتــح خرمشــهر، مــردم ایــران هماننــد 
کــه فرزنــد ازدســت رفته خــود را بازیافتــه  خانــواده ای بــزرگ 
اســت، اشــک های شــادی و شــعف خــود را نثــار روح شــهدای 

ــد.  کردن حماســه آفرین صحنه هــای شــورانگیز ایــن نبــرد 
کافــی  نبــرد حماســی،  ایــن  بــه عظمــت  بــردن  پــی  بــرای 
کــه نیروهــای متجــاوز عــراق پیــش از نبــرد  اســت بدانیــم 

بــرای... مــا  رزمنــدگان  سرنوشت ســاز 
ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید

له
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رم
س

 جزئیات فروش ویژه محصوالت 
 گروه سایپا به مناسبت 

سالروز  آزادسازی خرمشهر
صفحه 3

کران ویژه ماه مبارک رمضان نگاهی به طرح ا

افطار تا سحر با سینما
صفحه 10

کیمیای وطن   یادداشت اختصاصی 
به مناسبت سالروز آزادسازی خرمشهر:

ژرفنای یک حماسه
صفحه 4

ل خلیفه   یورش نیروهای امنیتی آ
به داخل منزل شیخ عیسی قاسم

| افزایش تنش سیاسی در بحرین  
صفحه 2

ح شد: گفت وگو با یک روانپزشک مطر در 

 | تک فرزندی، چالش مهم جمعیتی
صفحه 6

کرد: کیمیای وطن بررسی 

|خشونت، درد پنهان جامعه صفحه 11

| جایگاه ویژه فوالد مبارکه 
در بازار سرمایه 

صفحه 3

در همایش ایمنی ویژه پیمانکاران اصلی و 
اجرایی شرکت توزیع برق اصفهان عنوان شد:

 | نداشتن خاموشی 
از مطالبات مردمی است  صفحه 12

 | سرمایه گذاری 6 هزار میلیارد ریالی 
در حوزه انرژی خورشیدی 

صفحه 5

| اثبات چند باره شایستگی 
پتروشیمی برای قهرمانی

صفحه 9

اخبار روز
ترامپ عربستان را دوشید

گفــت: ترامــپ در ســفر بــه عربســتان آن هــا   رئیــس حــوزه علمیــه اصفهــان 
را دوشــید و قــرارداد تســلیحاتی بــا مبلــغ ۴۴۰ میلیــارد دالر امضــا 

کننــد، یــک  کشــوری تزریــق  گــر ایــن پــول را بــه اقتصــاد  کــرد. ا
باقــی نمی مانــد... کشــور  فقیــر در آن 

در صفحه معارف )7( بخوانید

وزی را گرامی می داریم سالروز آزادسازی خرمشهر و روز مقاومت، ایثار و پ�ی

روحانی در جوار بارگاه امام راحل:

به وعده هایی که به مردم دادیم
عمل می کنیم   صفحه  2

کیمیای وطن: گفت وگو با  فرمانده سپاه صاحب الزمان)عج( استان اصفهان در 
رنا

 ای
س:
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یادداشت سردبیر

امام رضا)ع( و دفاع از دین                                                              
از نــکات بســیار  مهــم و ارزشــی کــه در ســیره 
ــارک امــام رضــا)ع( آشــکارا مشــاهده می شــود  مب
دفــاع قاطعانــه و جانانــه و در عیــن حــال منطقــی 
ــت.   ــام اس ــن اس ــن مبی ــان از دی ــی ایش و عقان
ــا  ــام رضــا)ع( ب ــای ام ــرات و گفت وگوه ــوع مذاک ن
ســران و نماینــدگان ادیــان و مذاهــب مختلــف -کــه 
ــارف  ــوم و مع ــن عل ــز تبیی ــزی ج ــوای آن چی محت
ــود- از یــک ویژگــی خاصــی برخــوردار  اســامی نب
اســت و آن، تجلــی ُبعــد منطقــی و عقانــی در نــوع 

ــد.  ــه می فرمودن ــه اقام ــت ک ــتدالالتی اس اس
درک چنیــن امــری کار آســانی اســت و بــا مراجعــه 
راحتــی  بــه  ایشــان  مناظــرات  و  ســخنان  بــه 
می تــوان بــه ایــن نکتــه پــی بــرد کــه هــر ســخنی 
ــود  ــای خ ــات مدع ــوص اثب ــرت درخص از آن حض
ــی  ــی و عقان ــول منطق ــا اص ــل ی ــر اص ــی ب مبتن
اســت؛ بــه گونــه ای کــه عنصــر تعقــل و خردپذیــری 
ــام  ــرت در مق ــتدالالت آن حض ــک اس ــزء الینف ج
احتجــاج بــا مخالفــان دیــن و مذهــب بــوده اســت. 
صــد البتــه همیــن نکتــه هــم باعــث محکــوم شــدن 
ــام و در  ــل ام ــان در مقاب ــدن مخالف ــاکت مان و س
نتیجــه هدایــت آن هــا و تشرفشــان بــه دیــن اســام 

ــد.  ــیع می ش ــب تش و مذه
بدیهــی اســت در مباحــث اعتقــادی و در بــاب 
مناظــرات بایــد بــه نقطــه مشــترک و مقبــول بیــن 
طرفیــن کــه همــان اصــول و قواعــد منطقــی و عقلی 
اســت توجــه کــرد و اســتدالل بــر هــر مدعایــی را از 
ــن  ــر ای ــی گرفــت؛ چــرا کــه در غی ــق پ همیــن طری
صــورت نمی تــوان نتیجــه مثبتــی از مقدمــات خــود 
ــی و  ــی از اصــول منطق ــن، یک ــه دســت آورد و ای ب
عقانــی یــک مناظــره اســت کــه بــا عنایــت خاصــی 
ــی از  ــر یک ــری می شــد. در زی ــام پیگی از ســوی ام

ــویم. ــادآور می ش ــاه ی ــان را کوت ــرات ایش مناظ
یکــی از مناظــرات طایــی امــام)ع(، مذاکــرات 

ــت.  ــی اس ــران صاب ــا عم ــان ب ایش
امــام در یــک مناظــره، پــس از آنکــه هیربــد، بــزرگ 
زرتشــتیان را بــا برهــان قاطــع محکــوم ســاختند، رو 
بــه حاضــران کردنــد و فرمودنــد: آیــا در میــان شــما 
ــا اســام مخالــف باشــد؟ اگــر  کســی اســت کــه ب
مایــل اســت بــدون اضطــراب و نگرانــی ســؤاالتش 

را بپرســد؟ 
در ایــن میــان عمــران صابــی کــه یکــی از متکلمــان 
معــروف بــود، برخاســت و نــزد امــام آمــد و از 
ــد(  ــاره نخســتین وجــود )یعنــی خداون ایشــان درب

ــرد.  ــؤال ک ــید س ــش پرس و مخلوقات
امــام بــا دلیــل و برهــان پاســخ او را دادنــد و ســه 
دلیــل بــرای بی نیــازی خداونــد از مخلوقاتــش 

ــد. ــان کردن بی
ســپس عمــران ســؤاالتی دربــاره علــم خــدا بــه ذات 
پاکــش و نیــز انــواع مخلوقــات پرســید و پاســخ در 

خــور از امــام شــنید. 
از  و  می کــرد  ســؤال  امــام)ع(  از  همین طــور  او 
ــا  ــرد ت ــره می ب ــت به ــم امام ــان عل ــمه جوش چش
اینکــه حضــرت فرمودنــد: آیــا ایــن مطالــب را خــوب 

ــردی؟  درک ک
عمــران عــرض کــرد: آری، مــوالی مــن، خــوب 
خداونــد  کــه  می دهــم  شــهادت  و  فهمیــدم 
همان گونــه اســت کــه شــما توصیــف و وحدانیتــش 
را ثابــت کردیــد و گواهــی می دهــم کــه محمــد)ص( 
بنــده اوســت کــه بــرای ابــاغ دیــن حــق فرســتاده 
ــاد و از  ــجده افت ــه س ــه ب ــه قبل ــپس رو ب ــد؛ س ش

ــد. ــت)ع( ش ــل بی ــقان اه ــگان و عاش دل باخت

مجلس
عضو کمیسیون برنامه و بودجه:

خواهان ابطال سند ۲۰۳۰ 
هستیم

شاهین شــهر  نماینــده  حاجی دلیگانــی،  حســینعلی 
درخصــوص اظهاراتــی مبنــی بــر اجــرا نشــدن بخشــی از 
ســند 2030 توســط مســئوالن بیــان کــرد: بخش هایــی از 
ایــن ســند قابــل حــذف یــا اصــاح نیســت کــه دولــت 

ــد. ــرا نکن ــی ازآن را اج ــد بخش های بخواه
و ۱2 ســند 2030    ۱۱ بنــد  بــا  برابــر  داد:  ادامــه  وی 
را  بخشــی  و  پذیرفــت  را  آن  از  بخشــی  نمی تــوان 
نپذیرفــت؛ دولــت بایــد بــه صــورت یکپارچــه ایــن ســند 

ــد. ــو کن را لغ
ــان  ــه خاطرنش ــه و بودج ــیون برنام ــو کمیس ــن عض ای
کــرد: بنابرایــن اینکــه بعضــی از بندهــای آن را بپذیریــم و 
بعضــی از بندهــای آن را اجــرا نکنیــم، درواقــع یــک نــوع 
تاکتیکــی عمــل کــردن اســت بــرای اینکــه یــک مرحلــه 
ــه دوم  ــود و در مرحل ــرار ش ــور برق ــرح در کش ــن ط از ای
ــه ضــرر  هــم بقیــه آن را در کشــور اجــرا کنیــم و ایــن ب

ملــت ایــران اســت.
نماینــدگان  برخــورد  درخصــوص  حاجی دلیگانــی 
ــوان  ــز عن ــور نی ــند در کش ــن س ــرای ای ــا اج ــس ب مجل
کــرد: بــر اســاس مــاده 23۶ آیین نامــه داخلــی مجلــس 
گزارشــی را تهیــه کرده ایــم و در آن از هیئــت وزیــران 
خواســته ایم در مجلــس بــه ایــن ســند رســیدگی شــود.

نماینــده شاهین شــهر در مجلــس خاطرنشــان کــرد: 
رســیدگی و بررســی ایــن ســند بــه کمیســیون آمــوزش 
ارجــاع داده شــده تــا ایــن مصوبــه دولــت کــه مغایــر بــا 
تعــداد جالــب توجهــی از اصــول قانــون اساســی اســت 
از جملــه اصل هــای دوم، ســوم، چهــارم و نیــز بندهــای 
۱ و 2 اصــل ۱۱0 و تعــداد زیــاد دیگــری از اصــول قانــون 
ــا توجــه بــه اینکــه فرآینــدی اســت کــه در  اساســی و ب
ــم  ــده، ه ــت نش ــی رعای ــون اساس ــل ۷۷ و ۱2۵ قان اص
رئیس جمهــور و هــم وزرا بایــد پاســخگوی مجلــس 

باشــند.
وی در ادامــه عنــوان کــرد: لــذا تقاضایــی را بــه همــراه ۱0 
نفــر از همــکاران دیگــر تهیــه کــرده و امیدواریــم کــه ایــن 
هفتــه یــا هفتــه آینــده در دســتور کار مجلــس قــرار گیــرد 
و رســیدگی شــود و شــرایطی بــه وجــود بیایــد کــه دولــت 

آن را پــس بگیــرد.
حاجی دلیگانــی در پایــان افــزود: دادخواســتی را بــه 
ــه  ــا توجــه ب ــدوارم ب ــم و امی ــت اداری دادی ــوان عدال دی
ــد.  ــرار ده ــورد رســیدگی ق ــر، م ــه زودت ــش هرچ اهمیت
تقاضــای مــا ابطــال ســند 2030 دولــت اســت کــه 
ــت. میــزان ــده اس ــام ش ــی انج ــون اساس ــاف قان برخ

اروپا
 عملیات خونین داعش 

در منچستر
بامــداد سه شــنبه، رســانه های محلــی از شــنیده 
شــدن صــدای انفجــاری قدرتمند در شــهر منچســتر 

انگلســتان خبــر دادنــد.
بــه گــزارش کیمیــای وطــن بــه نقــل از مشــرق، ایــن 
ــا«  ــا در ســالن سرپوشــیده »منچســتر آرن انفجاره
ــوده  ــزاری ب ــک کنســرت در حــال برگ ــه ی ــی ک جای
ــن  ــت کم ۱۹ ت ــه دس ــن حادث ــت. در ای رخ داده اس
کشــته و حــدود ۵0 نفــر زخمــی شــده اند. یکــی از 
اعضــای گــروه تروریســتی داعــش، ســاعتی قبــل از 
ایــن انفجــار، در صفحــه توئیتــر خــود از یــک انفجــار 

تروریســتی بــزرگ خبــر داده بــود.

سرمقاله
به قلم مدیر مسئول

درسی از یک حماسه
ــه نیروهــای خــود  آزادی خرمشــهر در اطاعیــه ای ب
ــه  ــهر را ب ــاع از خرمش ــه دف ــد ک ــتور داده بودن دس
ــهرهای  ــام ش ــداد و تم ــره، بغ ــاع از بص ــه دف منزل

ــد. ــوب کنن ــراق محس ع
در ســاعت 2 بعدازظهــر روز ســوم خــرداد ۱3۶۱ 
ــور  ــه ط ــهر ب ــان، خرمش ــس از 24 روز رزم بی ام پ
ــد و  ــارج ش ــراق خ ــان ع ــغال نظامی ــل از اش کام
ــم  ــه در ده ــدس ک ــه بیت المق ــات پیروزمندان عملی
ــن  ــا ای ــود، ب ــده ب ــاز ش ــال آغ ــن س ــت ای اردیبهش
آزادســازی و بــا موفقیتــی بســیار بــزرگ بــه پایــان 

ــید. رس
پرافتخــار  پرچــم  شــهر،  آزادســازی  از  پــس 
ــران  ــجد نیمه وی ــراز مس ــر ف ــامی ب ــوری اس جمه
»جامــع خرمشــهر« و پــل تخریب شــده ایــن شــهر 
ــن  ــام در اولی ــدگان اس ــد و رزمن ــزاز درآم ــه اهت ب
واکنــش، نمــاز شــکر را در مســجد جامــع خرمشــهر 

ــد. ــه کردن اقام
ســالروز آزادســازی خرمشــهر بــه عنــوان یــک 
ــرا از  ــی در کشــور شــناخته شــده اســت؛ زی روز مل
ــای  ــه نیروه ــگ در جبه ــد، جن ــه بع ــع ب ــن مقط ای
از حالــت دفاعــی خــارج شــد  ایــران  نظامــی 
بــر  آغــازی  و  درآمــد  تهاجمــی  صــورت  بــه  و 
پیروزی هــای پیاپــی بعــدی شــد؛ بــه همیــن 
ــهر،  ــازی خرمش ــردای آزادس ــه از ف ــود ک ــل ب دلی
هیئت هــای صلــح بین المللــی مأموریــت خــود 
کردنــد  آغــاز  جنــگ  متوقــف کــردن  بــرای   را 
ــل  ــازمان مل ــای بازدارنــده س ــدور قطعنامه ه و ص

ــاز شــد. آغ
ــان  ــم و ایم ــر عل ــه ب ــا تکی ــهر ب ــازی خرمش آزادس
ــخ معاصــر  ــاط عطــف تاری ــی، از نق نیروهــای داخل

ــی رود.  ــه شــمار م ــران ب ای
امــام خمینــی)ره( در ایــن رابطــه تصریــح داشــتند: 

»خرمشــهر را خــدا آزاد کــرد.« 
نیروهــای  دیگــر  و  مــا  ارتــش  بــه هــر حــال 
ــدان،  ــن می ــرن از ای ــامی ای ــوری اس ــلح جمه مس

خــارج شــدند.  پیروزمندانــه 
خــود گردنه هــای  تاریــخ  طــول  در  ملتــی  هــر 
ایــن  ســخت ترین  دارد.  روی  پیــش  متعــددی 
گردنه هــا و در عیــن حــال ماندگارتریــن آن هــا 
به ویــژه  و  شــرف  تمامیــت،  اســتقال   از  دفــاع 

ملت هاســت.  باورهــای  و  اندیشــه ها 
پیــروزی انقــاب اســامی در ایــران و برچیــده 
شــدن نظــام 2۵00 ســاله شاهنشــاهی کــه بــا 
خواســته اســتثمارگران دنیــای نویــن در تضــاد 
ــن  ــت که ــوی مل ــدی فراس ــای جدی ــود، ارزش ه  ب
و بافرهنــگ ایــران قــرار داد. ملــت ایــران بــار دیگــر 
بــا بازگشــت بیــش از پیــش بــه فرهنــگ اســامی 
ــات  ــه تهاجم ــا هم ــه ب ــه مقابل ــش ب ــی خوی و مل
ــن  ــا ب ــش ت ــه ارت ــن حمل ــن بی ــت. در ای برخاس
دنــدان مســلح صــدام کــه بــا حمایــت دنیــای 
ــن  ــت، بارزتری ــوع پیوس ــه وق ــرب ب ــتکباری غ اس
ــل  ــه در داخ ــگ ک ــن جن ــود. ای ــات ب ــن تهاجم ای
کشــور بــه »دفــاع مقــدس 8 ســاله« مشــهور 
ــردم  ــارات م ــده افتخ ــر پرون ــی ب ــرگ زرین ــد، ب ش
ــی توانســت  ــران و ایران ــزود و ای ــن ســرزمین اف ای
از ایــن گردنــه پــر پیــچ و خــم تاریــخ معاصــر خــود، 

ــد. ــور کن ــرافراز عب س
از  ســال   2۷ بــه  نزدیــک  بــا گذشــت  اکنــون 
شایســته  آن گونــه کــه  هنــوز  مقــدس،  دفــاع 
ملــت  ایــن  دالوری هــای  و  حماسه ســازی ها 
ــه نســل  ــاع مقــدس ب ــن دف اســت، ارزش هــای ای
ســوم انقــاب معرفــی نشــده اســت؛ در حالــی 
کــه هویــت ملــی و اســامی نســل حاضــر بــا 
در  مــردم  ایثارگری هــای  و  فداکاری هــا  تاریــخ 
دوران دفــاع گــره خــورده و اگــر بناســت ایــن نســل 
بــه خویشــتن خویــش بازگــردد و راه بنیانگــذار 
جمهــوری اســامی و مدافعــان ایــن مــرز و بــوم را 
ادامــه دهــد، بایــد مســیر نورانــی شــهیدان واالمقــام 
ســال های دفــاع مقــدس بــا تأکیــد ویــژه ای تــداوم 

ــد. ــدا کن پی
فرامــوش نکنیــم آن روز نیــز قدرت هــای بــزرگ 
ــل آورده  ــه عم ــا ب ــمنان م ــه از دش ــی ک ــا حمایت ب
غیرممکــن  جبهه هــا  در  را  مــا  پیــروزی  بودنــد 
ــروز شــدیم و توانســتیم  ــا پی ــی م می دانســتند؛ ول
اســتقال، حاکمیــت ملــی و تمامیــت ارضــی خــود 

ــم. ــظ کنی ــگان حف ــرض بیگان ــد تع را از گزن
ــا را در  ــروزی م ــا، پی ــان قدرت ه ــز هم ــروز نی  ام
ــد  ــن می دانن ــاوری ناممک ــی و فن ــای علم صحنه ه
ــد  ــه تهدی ــر گون ــه ه ــود ب ــاور خ ــات ب ــرای اثب و ب
ــل  ــازی متوس ــنگ اندازی و بحران س ــکنی، س کارش
ــا  ــه تاش ه ــم این گون ــا معتقدی ــی م می شــوند؛ ول
در مســیر حرکــت مــا، بازدارنــده نخواهــد بــود و بــا 
همــان اراده کــه در جبهــه نظامــی پیــروز شــدیم در 
ــه مــدد  ــز ب ــاوری نی ــه علمــی و فرهنگــی و فن جبه
ــی  ــای داخل ــا و توانمندی ه ــان نیروه ــش و ایم دان
ــه پیــروزی خواهیــم رســید  به ویــژه نســل جــوان ب

ــم« ــود: »ان تنصــروا هللا ینصرک ــه فرم ک

تاریــخ معاصــر ایــران روزهــای سرنوشت ســاز 
زیــادی را در خــود ثبــت کــرده اســت؛ در ایــن 
بیــن روز ســوم خــرداد، یکــی از حماســی ترین 
ملــت  عزت آفریــن  و  تاریخ ســاز  روزهــای 

حماســه آفرین ایــران اســامی اســت. 
ســوم  روز  در  خرمشــهر  آزادســازی 
از ۵۷8 روز اشــغال  خــرداد ۱3۶۱، پــس 
عنــوان  بــه  بیت المقــدس  عملیــات  در 
سرنوشت ســازترین رویــداد جنــگ تحمیلــی 
ــی  ــار مل ــزت و ایث ــر، ع ــی فاخ ــون تابلوی چ
ایــران ار در خــود ثبــت و ضبــط کــرده اســت.

خرمشــهر  فتــح  غرورآفریــن  عملیــات 
شــاهکار دلیرمردانــی بــود کــه عشــق در 
ــتند  ــی داش ــزت مل ــن و ع ــر وط ــروه مه  گ
ــان  ــا همتش ــبز دع ــجاده س ــن س ــه یم و ب
بــرای  جــان  نثــار  بــا  و  شــد  حق بــاور 
حماســه  جانانــه  خرمشــهر  بازپســگیری 
آفریدنــد و هــر غیرممکنــی را ممکــن کردنــد. 

فتــح خرمشــهر جــز بــا قــدرت و ســاح 
ایمــان و اراده پرصابــت لشــکر خــدا ممکــن 
نبــود؛ همــان نصــر معجزه آســایی کــه امــام 
خمینــی)ره( دربــاره اش فرمــود: »خرمشــهر 

ــرد.« ــدا آزاد ک را خ
ســردار ســرتیپ پاســدار غامرضــا ســلیمانی، 
الزمان)عــج(  صاحــب  ســپاه  فرمانــده 
ــای  ــا کیمی ــو ب ــان، در گفت وگ ــتان اصفه اس
ــار  ــرداد اظه ــوم خ ــبت س ــه مناس ــن ب وط
حادثــه  یــادآور  خــرداد،  ســوم  کــرد: 
ــه  ــران اســت ک ــرای کشــور ای ــن ب غرورآفری
رزمنــدگان  فداکاری هــای  و  ملــی  عــزم 

می کنــد. ترســیم  را  کشــور 
بیت المقــدس  عملیــات  افــزود:  وی 
ــران در دوران  ــدگان ای ــی رزمن شــاهکار نظام
ــن  ــدگان در ای ــه رزمن ــود ک ــاع مقــدس ب دف
عملیــات توطئه هــای دشــمنان را از بیــن 
ــه اهدافشــان  ــا را در رســیدن ب ــرده و آن ه ب

کــه گرفتــن بخش هایــی از کشــور ایــران 
ــتند. ــاکام گذاش ــود، ن ب

ســرتیپ ســلیمانی حادثــه ســوم خــرداد 

را قلــه و نقطــه برجســته دفــاع مقــدس 
ــران  ــدگان ای ــرد: رزمن ــح ک ــوان و تصری عن
بــرای فتــح خرمشــهر از تمــام ظرفیــت خــود 
ــهر را  ــازی خرمش ــد و آزادس ــتفاده کردن اس

ــاختند. ــق س ــود، محق ــی نب ــه باورکردن ک
فرمانــده ســپاه صاحب الزمان)عــج( اســتان 
اصفهــان بــا اشــاره بــه ویژگی هــای عملیــات 

بیت المقــدس اظهــار داشــت: ایــن عملیــات 
همچــون  منحصربه فــردی  ویژگی هــای 
ــور  ــا و عب ــی نیروه ــرای آمادگ ــاه ب ــان کوت زم
نیروهــای پیــاده از رودخانــه و انتقال گســترده 
نیــرو و تجهیــزات داشــت کــه در نــوع خــود 

منحصربه فــرد اســت.
ــن  ــرداد نگی ــوم خ ــه س ــان اینک ــا بی  وی ب
ــدس  ــاع مق ــته ای در دف ــان و برجس درخش
داخلــى،  ثبــات  داشــت:  اظهــار  اســت، 
بازدارندگــى خارجــى، ظهــور ایــران بــه عنــوان 
یــک قــدرت منطقــه اى و اثبــات یــک ســبک 
موفــق از جلــوه ایمــان از دســتاوردهاى فتــح 

ــود. خرمشــهر ب
ســردار ســرتیپ پاســدار غامرضــا ســلیمانی 
فتــح خرمشــهر را بســیار بــا اهمیــت عنــوان 
کــرد و گفــت: بــا ایــن پیــروزی بــزرگ، 
جنــگ وارد مرحلــه نوینــی شــد و قــوای 
اســام بــا حمله هــای کوبنــده خــود، مرحلــه 
بــه مرحلــه پیروزی هــای تــازه ای را بــه 

می آوردنــد. ارمغــان 
وی بــا اشــاره بــه حضــور ســه یــگان از 
اســتان اصفهــان بــرای آزادســازی خرمشــهر 

موثرتریــن  از  فتــح کــه  قــرارگاه  گفــت: 
ــط  ــود توس ــهر ب ــح خرمش ــا در فت قرارگاه ه
ــان مدیریــت  ــدگان و فرماندهــان اصفه رزمن

. می شــد
در  موثــری  نقــش  اصفهــان  اســتان   
دوران دفــاع مقــدس و به ویــژه در فتــح 
خرمشــهر داشــت کــه بایــد رشــادت ها و 
فداکاری هــای رزمنــدگان دفــاع مقــدس 
ترســیم          جــوان  نســل  بــرای  را  کشــور 

کنیــم.
فرمانــده ســپاه صاحب الزمان)عــج( اســتان 
ــتیم  ــد هس ــا معتق ــه داد: م ــان ادام اصفه
فتــح خرمشــهر نقطــه عطــف تاریــخ انقــاب 
ــاهکار  ــک ش ــدس و ی ــاع مق ــامی، دف اس
نظامــی بــود؛ لــذا بایــد ایــن اقتــدار مــردان 
ایــران اســامی در ســایه ایمــان بــه خــدا در 

ــد. ــان امــروز مــا، ترویــج یاب بیــن جوان
گرامــی بــاد یــاد ســرداران، شــهدا و ایثارگرانــی 
ــران اســامی را  ــی ای ــرور مل ــزت و غ ــه ع ک
ــار، همــت  ــر ایث ــا جوه در ســوم خــراد ۶۱ ب
و ازخودگذشــتگی فتحــی بــزرگ را جاودانــه 

کردنــد.

فرمانده سپاه صاحب الزمان)عج( استان اصفهان در گفت وگو با کیمیای وطن:

 عملیات بیت المقدس 
شاهکار نظامی رزمندگان ایران

ادامه از صفحه اول

ــن  ــب دوازدهمی ــور منتخ ــی، رئیس جمه ــن روحان حس
ــد  ــرای تجدی ــه ب ــوری، ک ــت جمه ــات ریاس دوره انتخاب
ــهدای  ــل و ش ــام راح ــد ام ــای بلن ــا آرمان ه ــاق ب میث
ــدس در  ــاع مق ــال دف ــت س ــامی و هش ــاب اس انق
حــرم مطهــر امــام خمینــی)ره( حضــور یافتــه بــود، اظهار 
داشــت: همــه تــاش مــا، عمــل و تحقــق بخشــیدن بــه 

ــم. ــردم داده ای ــه م ــه ب ــت ک ــی اس وعده های
 رئیس جمهــور فرارســیدن ســالروز آزادســازی خرمشــهر 
ــرداد روز  ــوم خ ــت: س ــار داش ــت و اظه ــک گف را تبری
پیــروزی در برابــر تجــاوز و آزادســازی خرمشــهر بــا اراده 
حــق و توســط رزمنــدگان اســام بــود کــه ایــن روز را بــه 
ملــت ایــران و روح بلنــد امــام راحــل تهنیــت می گویــم.

 روحانــی بــا اشــاره بــه حضــور بســیار تاثیرگــذار 

مــردم پــای صنــدوق انتخابــات افــزود: امــروز بــه 
او  بلنــد  روح  پیشــگاه  در  و  بزرگــوار  امــام  محضــر 
ــه  ــور ک ــم همان ط ــزارش بدهی ــام گ ــه ام ــا ب ــم ت آمدی
شــما همــواره پیش بینــی می کردیــد، می فرمودیــد 
ــور  ــدرت حض ــتید، »ق ــاور داش ــد و ب ــل می کردی  تجلی
و مشــارکت مــردم همــه جــا و همــواره می توانــد گره هــا 

بگشاید.« را 
وی گفــت: اگــر امــروز بــه ایــن مشــارکت افتخــار 
می کنیــم، بــه دلیــل ایــن اســت کــه ایــن مســیر 
را امــام بــه مــا نشــان داد. امــام همیشــه دربــاره 
ــدرات  ــن مق ــد در تعیی ــردم بای ــود م ــات می فرم  انتخاب
 و سرنوشــت خودشــان شــرکت کننــد؛ میــزان، رأی ملــت 

است. دانشجو

ــار  ــامی، اظه ــورای اس ــس ش ــس مجل ــی، رئی ــی الریجان عل
داشــت: حضــور چشــمگیر و غیرتمندانــه و بــا متانــت ملــت ایران 
در انتخابــات اخیــر ریاســت  جمهوری و شــوراهای شــهر و روســتا 
 و میــان دوره  ای مجلــس شــورای اســامی ســتایش  برانگیز 
و غرورآفریــن بــود. وی افــزود: در ایــن حماســه کم نظیــر تفضــل 
الهــی شــامل حــال ملــت شــد و بــا توجهــات ولــی هللا اعظــم امام 
ــی کشــور مــا پیــش  ــدی از قــدرت مل ــه جدی  زمان)عــج( صحن
روی ملت هــا بــاز شــد. رئیــس مجلــس تصریــح کــرد: ایــران بــا 
انتخابــات اخیــر در دنیــا ســربلند شــد و حضــور قــوی در منطقــه 
 پیــدا کــرد؛ در هنگامــه ای کــه در صحنــه بین المللــی انــواع 
و اقســام مکــر و فســون را شــاهد هســتیم و در منطقــه بــه غایت  
به هم ریختگــی امنیتــی وجــود دارد و بعضــی قدرت هــای بــزرگ 
ــه بحــران امنیتــی منطقــه  و بعضــی از کشــورهای مسئله ســاز ب

ــت  ــم امنی ــتوانه محک ــت، پش ــت مل ــور باصاب ــد حض می دمن
ــرد.  ــن ک ــامی را تضمی ــاب اس ــداوم انق ــد و ت ــور ش ــی کش مل
ــمندانه  ــه و هوش ــر حکیمان ــرد: تدابی ــان ک ــی خاطرنش الریجان
ــر  ــور فراگی ــه حض ــت را ب ــا مل ــه باره ــاب ک ــم انق ــر معظ  رهب
و قانونمنــد دعــوت کردنــد و بــه دســت اندرکاران انتخابــات 
رعایــت رأی ملــت بــه عنــوان امانــت را گوشــزد کردنــد، در حضــور 
ــردی  ــر منحصربه ف ــات تأثی ــت در انتخاب ــته مل ــه و آراس یکپارچ
ــای  ــاب آق ــه جن ــرد: ب داشــت. رئیــس مجلــس خاطرنشــان ک
دکتــر روحانــی کــه برگزیده ملــت در انتخابــات ریاســت  جمهوری 
ــر  ــده کارات ــت آین ــم دول ــم و امیدواری ــک می گویی  هســتند، تبری
و مصمم تــر در حــل مشــکات اصلــی کشــور کــه متنــوع اســت 
و البتــه محوریــت آن امــور اقتصــادی و معیشــتی مــردم اســت 

گام بــردارد. فــارس

روحانی در جوار بارگاه امام راحل:

به وعده هایی که به مردم دادیم، عمل می کنیم 
رئیس مجلس:

حضور باصالبت مردم، پشتوانه محکم امنیت ملی شد

،،
عملیــات بیت المقــدس، شــاهکار 
نظامــی رزمنــدگان ایــران در دوران 
دفــاع مقــدس بــود کــه رزمنــدگان در 
این عملیات توطئه های دشمنان را 
از بین برده و آن ها را در رســیدن به 
اهدافشــان کــه گرفتــن بخش هایــی 
از کشــور ایران بود، ناکام گذاشــتند
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 افزایش تنش سیاسی 
در بحرین

ــه  ــن، شــیخ عیســی قاســم را ب ــت بحری دول
ــوال  ــی ام ــع آوری غیرقانون ــی جم ــه واه بهان

محاکمــه می کنــد. 
ــن  ــری مرآة البحری ــگاه خب ــه پای ــن زمین در ای
گــزارش کــرد: »محاکمه شــیخ عیســی قاســم 
ــه  ــن مواج ــردم بحری ــی م ــش منف ــا واکن ب
شــده اســت. بســیاری از مــردم بحریــن 
بــا حمــل تصاویــر شــیخ عیســی قاســم 

ــه  ــی آل  خلیف ــه حمدبن عیس ــعارهایی علی ش
ــد. ــر دادن ــن س ــاه بحری ش

رســانه های محلــی بحریــن گــزارش دادنــد کــه 
نیروهــای نقاب پــوش رژیــم بحریــن نزدیــک 
منــزل شــیخ عیســی قاســم در شــرق منطقــه 
الــدراز مســتقر شــدند. مــردم بحریــن نیــز بــا 
نیروهــای رژیــم آل خلیفــه در میــدان الفــداء 
نزدیــک بــه منــزل شــیخ عیســی قاســم درگیر 

شــدند.
دادنــد  خبــر  دیپلماتیــک  منابــع  برخــی 
بازداشــت شــیخ عیســی قاســم بــا هماهنگــی 

دولت هــای آمریــکا و عربســتان انجــام شــده 
ــار گــزارش داد کــه در پــی  اســت. شــبکه المن
حملــه نظامیــان بحریــن بــه تحصن کننــدگان 
مقابــل منــزل شــیخ عیســی قاســم ده هــا نفــر 

مجــروح شــدند.
رســانه های محلــی بحریــن از ادامــه درگیری هــا 
ــزارش  ــه گ ــای آل خلیف ــردم و نیروه ــان م می

می دهنــد.
نیروهــای رژیــم آل خلیفــه همچنیــن یــک نفر 
از مدافعــان ســاحت شــیخ عیســی قاســم را با 

ضــرب گلولــه به شــهادت رســاندند.

پایــگاه خبــری العالــم گــزارش کــرد: بــه  دنبــال 
ــزل شــیخ  ــه من ــان آل  خلیفــه ب ــه نظامی حمل
عیســی قاســم، علمــای ایــن کشــور از مــردم 
خواســتند کفــن بپوشــند و اعــام کردنــد: »اگر 
ــن(  ــد )در بحری ــه بخواهن ــای آل  خلیف نیروه
کربــا بــه پــا کننــد، مــا فرزنــدان کربــا 

ــتیم.« هس
ــا  نیروهــای امنیتــی آل خلیفــه و آل ســعود ب
ــت هللا شــیخ  ــزل آی شکســتن درب ورودی من
عیســی قاســم وارد آن شــده و کلیــه حاضــران 

ــد.  ــتگیر کرده ان را دس

قیام بحرین

ــاور  ــتیار و مش ــوی، دس ــکر رحیم صف سرلش
عالــی فرماندهــی معظــم کل قــوا، بــا اشــاره 
بــه مناســبات سیاســی و نظامــی کشــورهای 
ــاالت  ــا  ای ــارس ب ــج  ف ــوزه خلی ــی ح عرب
متحــده آمریــکا گفــت: برتــری نظامــی، 
داخلــی  فرآیندهــای  و  فکــر  محصــول 
نیروهــای مســلح  در جهــت افزایــش تــوان  
ــت  و   ــوری اس ــر  کش ــی ه ــی و امنیت نظام
بــدون درک درســت از امنیــت و داشــتن 

نظامــی  تســلیحات  مناســب،  اســتراژی 
صرفــا در جهــت ناامنــی و بــروز تنــش و 

ــد. ــد ش ــه خواه ــه کار گرفت ــری ب درگی
ــودن امضــای  ــه بی ســابقه ب ــا اشــاره ب وی ب
بســته تســلیحاتی بیــن آمریــکا و عربســتان 
گفــت: حجــم تســلیحات خریداری شــده 
توســط کشــورهای عربــی، به ویــژه عربســتان 
در ســطح نامتعارفــی بــوده و امضــای بســته 
تســلیحاتی ۱۱0 میلیــارد دالری بیــن آمریــکا 

ــی،  ــلیحاتی آت ــات تس ــتان و توافق و عربس
ــوب  ــه جن ــت منطق ــه امنی ــی ب ــا کمک نه تنه
در جهــت  بلکــه  نمی کنــد،  آســیا  غــرب 
ناامن ســازی  منطقــه و ایجــاد تنــش در 
ایــن منطقــه کــه  قلــب انــرژی جهان اســت،  

مــورد اســتفاده قــرار خواهــد گرفــت.
سرلشــکر صفــوی افــزود: پیــش از انقــاب 
ــود  ــان خ ــاه، از هم پیم ــران،  ش ــور ای دیکتات
یعنــی آمریــکا خریدهــای میلیــاردی ســاح 
ــت  ــا حمای ــدام ب ــت و ص ــزات داش و تجهی
تســلیحاتی و نظامــی آمریــکا بــه ایــران 
ــور  ــن دو دیکتات ــت ای ــرد. سرنوش ــه ک حمل
 بایــد درس عبرتــی بــرای برخــی باشــد 
و آنچــه مســلم اســت اینکــه تاریــخ در 
زمان هــا و مکان هــای مختلــف تکــرار خواهــد 

ــن  ــه ای ــه ب ــاح هایی ک ــم س ــد؛ امیدواری ش
می شــود،  فروختــه  عربــی   کشــورهای 
شــاه  زمــان  در  ســاح هایی کــه  ماننــد 
بــه ایــران فروختــه شــد، روزی دســت 
ملت هــای عربــی منطقــه بیفتــد و علیــه 
ــه کار  ــتی ب ــم صهیونیس ــا و رژی آمریکایی ه

ــود. ــه ش گرفت
مشــاور عالــی مقــام معظــم رهبــری تاکیــد 
ــه  ــران همیش ــامی ای ــوری اس ــرد: جمه ک
ــر  ــا ب ــی م ــه سیاســت اصول ــرده ک ــام ک اع
مبنــای احتــرام متقابــل و نیــز احتــرام 
بــه اســتقال سیاســی کشــورها و حفــظ 
ایــن  در  و  آن هاســت  ارضــی  تمامیــت 
زمینــه  از هیــچ تــاش و کوششــی فروگــذار 

تســنیم نمی کنیــم. 

مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا:

 توافق تسلیحاتی عربستان و آمریکا 
در جهت ناامن سازی منطقه است 

تحقیقــات  مرکــز  رئیــس  والیتــی،  علی اکبــر 
ــام  ــت نظ ــخیص مصلح ــع تش ــتراتژیک مجم اس
در جمــع خبرنــگاران دربــاره ســفر ترامــپ بــه 
عربســتان، اظهــار داشــت: کاری کــه عربســتان 
اســت  تکــراری  کاری  داده،  انجــام  ســعودی 
داده  انجــام  را  کار  ایــن  انقــاب  اول  از   و 

است. 
تأســیس شــورای همــکاری خلیــج  فــارس در 
 ابتــدای کار بــا همیــن اهــداف صــورت گرفــت 
و ســپس بــه صــدام کمــک کردنــد تــا جلــوی رشــد 

انقــاب را بگیــرد کــه موفــق نشــدند.
وی افــزود: بــا حامیانــی کــه آن هــا در منطقــه 
داشــتند و بــا اتــکا بــر عربســتان و بعضــی از 
ــی، درصــدد  متحــدان و وابســتگان کشــورهای غرب
بودنــد جلــوی پیشــرفت انقــاب اســامی را بگیرنــد 

ــدند. ــق نش ــه موف ک
مجمــع  اســتراتژیک  تحقیقــات  مرکــز  رئیــس 
تشــخیص مصلحــت نظــام بــا بیــان اینکــه حضــور 
ســوی  از  تکــراری  عربســتان کاری  در  ترامــپ 
ــد:  ــادآور ش ــت، ی ــام اس ــان اس ــتان در جه عربس

داد  اخیــر در عربســتان رخ  روز   آنچــه در چنــد 
نمونــه عینــی اســام آمریکایــی اســت. زمانــی 
امــام راحــل پیش بینــی کردنــد کــه دو نــوع اســام 
ــک  ــفر ی ــن س ــم و ای ــی داری ــی و آمریکای حقیق

ــت. ــی اس ــام آمریکای ــی اس ــه واقع نمون
والیتــی در همیــن زمینــه تصریــح کــرد: اینکــه 
ــرای  ــرد ب ــک کاســب دوره گ ــل ی ــپ مث ــای ترام آق
اقتصــاد ورشکســته  بــرای  پــول جمــع کــردن 
ــام  ــی اس ــز جغرافیای ــد و در مرک ــکا راه بیفت آمری
کــه حرمیــن شــریفین در آن قــرار دارد، بــه دنبــال 
ــورد  ــام م ــک اس ــه ی ــد، نمون ــود باش ــداف خ اه

پســند آمریکاســت.
وی افــزود: ایــن نــوع کارهــا اقدامــات مذبوحانــه ای 
ــتگان  ــر وابس ــتان و دیگ ــال عربس ــه امث ــت ک اس

ــد. ــی نمی برن ــه جای ــور از آن راه ب ــن کش ای
مجمــع  اســتراتژیک  تحقیقــات  مرکــز  رئیــس 
تشــخیص مصلحــت نظــام گفــت: قطعــا متحــدان 
در  قــدرت  بــا  منطقــه  در  مقاومــت  زنجیــره  و 
 عــراق، ســوریه، لبنــان و فلســطین پیــش خواهنــد 

رفت. جام جم

فرمانــده  جانشــین  پوردســتان،  احمدرضــا  امیــر 
ــالروز آزادی  ــت س ــم گرامیداش ــش، در مراس کل ارت
خرمشــهر، اظهــار داشــت: اســام و والیتمــداری بــود 
کــه همــه را زیــر یــک پرچــم جمــع کــرد و حماســه 

ــم زد.  ــهر را رق ــازی خرمش ــم آزادس عظی
ــه شــد  ــگ نواخت ــه شــیپور جن ــی ک ــزود: زمان  وی اف
و رژیــم بعــث مرزهــای مــا را درنوردیــد، ملــت ایــران 
بــه نــدای حضــرت امــام لبیــک گفتنــد و همــه لبــاس 

رزم پوشــیدند و راهــی جبهه هــا شــدند.
روزهــای  در  اینکــه  بیــان  بــا  پوردســتان  امیــر 
ــده ای  ــیار پیچی ــرایط بس ــا ش ــا ب ــگ، م ــی جن ابتدای
ــه رو بودیــم، خاطرنشــان کــرد: در آن زمــان یــک  روب
ــه  ــود ک ــوع ب ــال وق ــر در ح ــراز و نابراب ــگ ناهم ط جن
ــده  ــه عم ــد ک ــپاه بودن ــش و س ــرف آن ارت ــک ط ی
نیروهایشــان در کردســتان مشــغول درگیــری بــا 
ــر آن  ــاوه ب ــپاه ع ــای س ــود و نیروه ــاب ب ــد انق ض
ــرور  ــوج ت ــا م ــری ب ــه درگی در داخــل شــهرها هــم ب
ــر آن کشــور  ــد. عــاوه ب و بمب گــذاری مشــغول بودن
مــا در تحریم هــای ســخت اقتصــادی و نظامــی قــرار 

ــت. داش

ــامی  ــوری اس ــدگان جمه ــه رزمن ــان اینک ــا بی وی ب
ســیلی محکمــی بــه صــدام زدنــد، گفــت: ایــن ضربــه 
ــدگان اســام باعــث شــد کــه صــدام در عــرض  رزمن
3 روز ابهتــش شکســته شــود و تمــام توانــش را 
ــا  ــا 34 روز ب ــد؛ ام ــهر کن ــغال خرمش ــروف اش مص
تحمــل تلفــات ســنگین، پشــت دروازه های خرمشــهر 

ــد. ــا باالخــره توانســت آن را اشــغال کن ــد ت مان
مــا خرمشــهر را بــا ایمــان بــه خــدا و والیتمــداری آزاد 
ــمن از  ــیدن از دش ــی و نهراس ــدت مل ــم و وح کردی
جملــه دالیــل آزادســازی خرمشــهر بــود و اگــر امــروز 
فرمانــده معظــم کل قــوا می فرماینــد خرمشــهرها در 
ــم  ــا ه ــروزی در آن ه ــای پی ــت، مولفه ه ــش اس پی
ــازی  ــات آزادس ــروزی در عملی ــای پی ــان مولفه ه هم

خرمشــهر اســت.
در ابتــدای ایــن مراســم امیــر گلفــام، رئیــس بنیــاد 
حفــظ آثــار و نشــر ارزش هــای دفــاع مقــدس ارتــش 
از رونمایــی اولیــن فیلــم ســینمایی ارتــش جمهــوری 
نــام »تصمیــم منطقــی« خبــر داد  بــا   اســامی 
ــران  ــینما آزادی ته ــردا در س ــم ف ــن فیل ــت: ای و گف

ــد. مهــر ــد ش ــران خواه اک

رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام:

ترامپ برای جمع آوری پول دوره گردی می کند
جانشین فرمانده کل ارتش:

عامل اصلی آزادسازی خرمشهر، والیتمداری و وحدت ملی بود



گزارش

احیای پتانسیل های گردشگری
کیمیای وطن

ســومین نشســت احیــای مثلــث طالیــی گردشــگری 
ســازمان های  مدیــران  شــهرداران،  حضــور  بــا  ایــران 
میــراث فرهنگــی و گردشــگری، اتاق هــای بازرگانــی و 
اقتصــادی بخش هــای مختلــف  اتحادیه هــای فعــاالن 
گردشــگری اســتان های اصفهــان، فــارس و یــزد بــه منظــور 
تعامــل بیشــتر جهــت ارتقــای صنعــت گردشــگری در ایــن 
ــت  ــری از ظرفی ــتفاده حداکث ــن اس ــتان و همچنی ــه اس س
350 میلیــون نفــری گردشــگران تاریخــی و فرهنگــی جهــان 
ــی،  ــاق بازرگان ــی ات ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ــزار شــد. ب برگ
صنایــع، معــادن و کشــاورزی اصفهــان در ســومین نشســت 
ــت  ــه هم ــه ب ــران ک ــگری ای ــی گردش ــث طالی ــای مثل احی
کمیســیون گردشــگری و برنــد شــهری اتــاق بازرگانــی 
ــس  ــهل آبادی، رئی ــاب س ــد، عبدالوه ــزار ش ــان برگ اصفه
ــگری  ــیون گردش ــت: کمیس ــان، گف ــی اصفه ــاق بازرگان  ات
و برنــد شــهری اتــاق بازرگانــی اصفهــان بــه منظــور ایجــاد 
ــی  ــترده و مثبت ــیار گس ــای بس ــان، فعالیت ه ــد اصفه برن

ــت. ــام داده اس انج
 ســهل آبادی بــا بیــان اینکــه ایــن مثلــث طالیــی می توانــد 
ــتان  ــه اس ــن س ــگری بی ــق گردش ــه رون ــه اول ب در مرحل
ــن  ــل ای ــا تعام ــزود: ب ــردازد، اف ــارس بپ ــزد و ف ــان، ی اصفه
ــکار، نظــرات  ــادل اف ــه تب ــوان ب ــا یکدیگــر می ت  اســتان ها ب

و فرهنگ ها پرداخت و بر رونق گردشگری اثرگذار بود. 
وی تصریــح کــرد: اتــاق بازرگانــی اصفهــان در خدمــت افــکار 
و راهکارهــای مســئوالن اســتان های ایــن مثلــث بــرای 

رونــق گردشــگری اســت. 
ــتان های  ــی اس ــای بازرگان ــرد: اتاق ه ــان ک ــهل آبادی بی س
یــزد، فــارس و اصفهــان می تواننــد تعامــالت بیشــتری بــه 
منظــور رونــق گردشــگران داخلــی و خارجــی داشــته باشــند. 
مهــدی جمالی نــژاد، شــهردار اصفهــان، نیــز بــا بیــان اینکــه 
ــه  ــی ب ــای بازرگان ــژه اتاق ه ــی به وی ــش خصوص ورود بخ
ــد زدن  ــت، کلی ــوده اس ــر ب ــیار مؤث ــگری بس ــه گردش عرص
ــنهاد  ــا، پیش ــاخت هتل ه ــه س ــدن پروان ــگان ش ــث رای بح
دســتاوردهای  از  را  و...  هتــل  بــه  آپارتمان هــا  تبدیــل 
کمیســیون گردشــگری اتــاق بازرگانــی اصفهــان ذکــر کــرد. 
وی در ادامــه بــر اســتفاده از ظرفیت هــای شــوراهای شــهر 
بــه منظــور ارائــه الیحــه بــرای توســعه گردشــگری بــه دولــت 

تاکیــد کــرد. 
عرصــه  در  اصفهــان  شــهرداری  در  افــزود:  جمالی نــژاد 
ــود دارد؛  ــی وج ــی و تأسیس ــرد صیانت ــگری دو رویک گردش
ــی  ــراث فرهنگ ــت از می ــی، صیان ــرد صیانت ــور از رویک منظ

ــت.  ــوس اس ــوس و ناملم ملم
ــوی ســه اســتان  ــای معن ــه جاذبه ه ــان اینک وی ضمــن بی
می توانــد از طریــق تهیــه اطلــس و ســناریو برای اســتفاده از 
میــراث فرهنگــی ناملمــوس توســط گردشــگران همپوشــانی 
داشــته باشــد، اظهــار داشــت: می تــوان بــه صــورت هم افــزا 
عمــل کــرد و میــراث فرهنگــی متفــاوت ایــن ســه اســتان 

را در کنــار یکدیگــر قــرار داد و بــه گردشــگر معرفــی کــرد.

کوتاه اخبار 
گرانفروشی و کم فروشی 

بیشترین تخلفات بازار
ــی  ــور حقوق ــر کل ام ــه مدی ــی ک ــاس گزارش ــر اس ب
و تعزیــرات ســازمان حمایــت مصرف کننــدگان و 
تخلفــات  و  شــکایات  وضعیــت  از  تولیدکننــدگان 
ــداد  ــترین تع ــرد، بیش ــه ک ــال ۱3۹5 ارائ ــازار در س ب
شــکایات دریافتــی بــه ترتیــب بــه گرانفروشــی، 
کم فروشــی و درج نکــردن قیمــت تعلــق داشــته 

ــت.  اس
غالمرضــا صارمیــان افــزود: بــه ۹5 درصد از شــکایات 
رســیده، رســیدگی شــده اســت. در بررســی شــکایات 
ــکیل  ــه تش ــر ب ــکایات منج ــد ش ــیده، ۴3 درص رس
پرونــده تخلــف شــده و 5۲ درصــد غیرمتخلــف 

ــدند. خبرآنالیــن ــناخته ش ش

میوه های تابستانه ارزان شد
ــوه و  ــه می ــس اتحادی ســید حســین مهاجــران، رئی
ــع میوه هــای ممنوعــه  ــان اینکــه توزی ــا بی ســبزی، ب
خارجــی در بــازار بســیار کاهــش یافتــه، اظهــار 
داشــت: در حــال حاضــر تنهــا ۴ قلــم میــوه خارجــی 
ــز بســیار  ــازار عرضــه می شــود کــه میــزان آن نی در ب

ــدک اســت.  ان
وی میوه هــای قاچــاق موجــود در بــازار را شــامل 
ــی از  ــوی، بخش ــبز فرانس ــیب س ــیلی، س ــور ش انگ
انبــه موجــود در بــازار و آووکادو عنــوان کــرد و افــزود: 
قیمــت هــر کیلوگــرم انگــور شــیلی بیــن ۲5 تــا ۲۷ 
هــزار تومــان، ســیب فرانســوی بیــن ۱۴ تــا ۱۶ هــزار 
تومــان، انبــه بیــن ۹ تــا ۱0 هــزار تومــان و هــر عــدد 

ــان اســت.  ــزار توم آووکادو ۱5 ه
ــا بیــان اینکــه قیمــت ملــون، طالبــی و گوجــه  وی ب
ــون از  ــت مل ــزود: قیم ــه، اف ــش یافت ــی کاه درخت
حــدود ۴000 تومــان بــه ۱000 تــا ۱۸00 تومــان رســیده، 
قیمــت طالبــی قبــال بیــن ۴500 تــا 5000 تومــان بــوده 
و در حــال حاضــر بــه ۲500 تــا 3500 تومــان رســیده، 
ــان و  ــا ۱0000 توم ــن ۲000 ت ــبز بی ــه س ــت گوج قیم
زردآلــو نیــز بیــن ۴000 تــا ۱3000 تومــان اســت. مهــر

 واگذاری بیش از 
 ۵۰ مرکز سوخت هواپیما 

به بخش خصوصی
ــای  ــش فرآورده ه ــی پخ ــرکت مل ــل ش ــر عام مدی
نفتــی ایــران از برگــزاری مناقصــه بیــن شــرکت های 
ــر  ــی خب ــع ســوخت هواپیمای ــرای توزی ــره ای ب زنجی
داد و گفــت: در ایــن راســتا بیــش از 50 مرکــز 
ســوخت هواپیمــا بــه بخــش خصوصــی واگــذار 

می شــود. 
ــد  ــت بای ــه دول ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــی ب ــور ریاح منص
نقــش تصدیگــری را واگــذار کنــد، اظهــار کــرد: 
ــد آن  ــی و ۲0 درص ــران دولت ــاد ای ــد اقتص ۸0 درص
ــه  ــا توجــه ب ــه بخــش خصوصــی اســت. ب متعلــق ب
سیاســت های ابالغــی مقــام معظــم رهبــری در 
اقتصــاد مقاومتــی و اصــل ۴۴ دخالت هــای دولــت 

ــد. ایســنا ــی باش ــد حاکمیت بای
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نهادهــای  کانــون  کارشناســان  و  مدیــران 
برنامه هــای  از  یکــی  در  کشــور  ســرمایه ای 
ــای  ــرکت ها و بنگاه ه ــود از ش ــد دوره ای خ بازدی
ــوالد  ــه ف ــرمایه ب ــازار س ــر در ب ــادی حاض اقتص
مبارکــه، بزرگ تریــن شــرکت بورســی کشــور 
ــن  ــد ای ــوط تولی ــد از خط ــن بازدی ــد و ضم آمدن
ــا حضــور امیرحســین  شــرکت طــی جلســه ای ب
نــادری، معــاون اقتصــادی و مالــی فــوالد مبارکــه 
ــتراتژی  ــعه ها و اس ــاره توس ــود درب ــؤاالت خ س
فــوالد مبارکــه را در تولیــد انــواع ورق، نیــروی 
بــرای  شــرکت  ایــن  برنامه هــای  و  انســانی 

ــد. ــرح کردن ــه مط ــش هزین کاه
 فوالد مبارکه، بزرگ ترین شرکت 

بورسی بازار سرمایه
در حاشــیه ایــن بازدیــد مجتبــی عراقی از شــرکت 
ســرمایه گذاری فرهنگیــان گفــت: فــوالد مبارکــه، 
بزرگ تریــن شــرکت بورســی بــازار ســرمایه اســت 
کــه جایــگاه نســبتا مناســبی در بــازار دارد. ارزش 
ــزی باشــد  ــش از چی ــد بی ــن شــرکت می توان ای
ــی  ــت. از آنجای ــازار اس ــر در ب ــال حاض ــه در ح ک
ــل  ــه دلی ــزرگ ب ــهم های ب ــد س ــکان رش ــه ام ک

ــا ســهام کوچــک  ــا، ب ــودن ســرمایه آن ه ــاد ب زی
متفــاوت اســت، بــه همیــن دلیــل بــا توجــه بــه 
ــه  ــان داشــت ک ــد اذع ــازار ســرمایه بای شــرایط ب
ــی  ــگاه اصل ــه جای ــوز ب ــه هن ــوالد مبارک ســهام ف

خــود نرســیده اســت. 
بــه یقیــن توســعه های ایجادشــده در فــوالد 
ــرکت و  ــرای ش ــتری ب ــی بیش ــه، درآمدزای مبارک
ســهامدار در بــر خواهــد داشــت کــه هیــچ کــدام 
ــود؛  ــازار نیــز پنهــان نخواهــد ب از این هــا از دیــد ب
ــه  ــر از ب ــه زودت ــرمایه همیش ــازار س ــن ب بنابرای
ــهم  ــه س ــرح، ب ــیدن ط ــرداری رس ــع بهره ب موق
ــرکت  ــد ش ــث رش ــد و باع ــرکت ارزش می ده ش
می شــود. بــا توجــه بــه اجــرای طرح هــای 
ــری  ــده بهت ــا آین ــه قطع ــوالد مبارک ــعه در ف توس
پیــش روی شــرکت خواهــد بــود؛ به ویــژه اینکــه 
ریســک ســرمایه گذاری در فــوالد مبارکــه بســیار 
کــم و میــزان نقدشــوندگی ســهام ایــن شــرکت 
باالســت. در واقــع تاکنــون بســیار کــم دیده شــده 
ــان  ــود. در پای ــل ش ــرکت قف ــن ش ــهم ای ــه س ک
ــان  ــه کارکن ــه هم ــوت ب ــدا ق ــرض خ ــن ع  ضم
و مدیــران فــوالد مبارکــه آرزومنــدم ظرفیــت 
ــون  ــه ۲5 میلی ــال ۱۴0۴، ب ــا س ــه ت ــوالد مبارک ف

ــد. ــن برس ت

 جایگاه ویژه فوالد مبارکه در بازار 
سرمایه

عامــل  مدیــر  قدرتــی،  علیرضــا  همچنیــن 
از مدیریــت  ســرمایه گذاری ســبحان، گفــت: 
ــن  ــدارک ای ــل ت ــه دلی ــه ب ــوالد مبارک ــرکت ف ش
بازدیــد و برگــزاری ایــن جلســه تشــکر می کنــم. 
طــی ایــن بازدیــد، اهالی بــازار ســرمایه توانســتند 
ــد تولیــد  ــا رون ضمــن حضــور در فــوالد مبارکــه ب
ــه از  ــوالد مبارک ــوند. ف ــنا ش ــرکت آش ــن ش در ای
جایــگاه ویــژه ای در بــازار ســرمایه برخوردار اســت؛ 
در عیــن حــال بزرگ تریــن فوالدســاز کشــور 
ــادی از  ــای زی ــود. نگاه ه ــوب می ش ــز محس نی
ســهامداران بــه فــوالد مبارکــه و رونــد تحــوالت و 
ــه  ــم ک ــت و می بینی ــرکت اس ــن ش ــات ای اتفاق
ــردن  ــی ک ــال ط ــی در ح ــه خوب ــه ب ــوالد مبارک ف
ــبختانه  ــت. خوش ــود اس ــد خ ــه رش ــد رو ب رون
ــن هســتیم کــه در ســال های گذشــته  شــاهد ای
ــه رشــد ســودآوری  ــد رو ب ــا رون ــه ب ــوالد مبارک ف
مواجــه بــوده و توانســته رضایــت نســبی و زیــاد 
ــود  ــب س ــد. کس ــب کن ــود را جل ــهامداران خ س
ــا توجــه بــه همــه مشــکالت  در فضــای فعلــی ب
داخلــی و خارجــی کار بســیار ســخت و دشــواری 
اســت؛ امــا مشــاهده می کنیــم کــه ایــن شــرکت 

ــرکت  ــران ش ــه مدی ــت. ب ــودآور اس ــان س همچن
فــوالد مبارکــه و همــه کارکنــان آن دســت مریــزاد 
ــن  ــا همــه ای ــه ب ــم ک ــم و تشــکر می کن می گوئی
مشــکالت توانســتند ایــن رونــد ســودآوری را در 
شــرکت فــوالد مبارکــه ادامــه دهنــد. بــه هــر حال 
ــرایط  ــروش ش ــد و ف ــرای خری ــزرگ ب ــهام ب س
ویــژه خــود را دارد. شــرکت های بــزرگ همیشــه از 
نقدشــوندگی باالیــی برخــوردار بوده انــد؛ همچنــان 
کــه مشــاهده می کنیــم طــی ســال های گذشــته 
فــوالد مبارکــه توانســته ایــن نقدشــوندگی را 
حفــظ کنــد و بــرای ســهامداران و خریــداران 
ــم  ــرایطی فراه ــود ش ــهام خ ــندگان س و فروش
ــه راحتــی بتواننــد کار  کنــد کــه بــدون تــرس و ب

ــد. ــام دهن ــان را انج خودش
 نظم و انضباط در فوالد مبارکه

ایــرج پرهیــزکار از شــرکت ســرمایه گذاری ســبحان 
ــوالد  ــه ف ــر و نخب ــان صنعتگ ــت: از کارکن ــز گف نی
مبارکــه بــرای تالششــان تشــکر می کنــم. بــا توجــه 
بــه اینکــه بالــغ بــر 50 درصــد تولیــد فوالد کشــور در 

اختیــار ایــن شــرکت اســت، جــای بســی افتخــار 
بــرای همــه ایرانیــان اســت. نظــم و انضباطــی کــه 
در ایــن شــرکت وجــود دارد، بســیار خــوب اســت. 
مدیریــت و نیــروی بــا اســتعداد فــوالد مبارکــه بــه 
ــعه ها،  ــرای توس ــر اج ــالوه ب ــته  ع ــی توانس خوب
ــای  ــد. در حوزه ه ــل کنن ــق عم ــز موف ــد نی در تولی
ــه  ــوالد مبارک ــده در ف ــرمایه گذاری های انجام ش س
هــم بایــد گفــت، بــا توجــه بــه رقابــت شــدیدی که 
ــن  ــان وجــود دارد، اجــرای ای ــوالد جه ــد ف در تولی
توســعه ها در فــوالد مبارکــه اجتناب ناپذیــر اســت. 
بــرای آینــده فــوالد مبارکــه در بــازار ســرمایه آینــده 

ــد.  ــور ش ــوان متص ــان تری را می ت درخش
ــازار بــه لحــاظ نقدشــوندگی از  فــوالد مبارکــه در ب
ــه  ــن ب ــت؛ همچنی ــوردار اس ــی برخ ــگاه خوب جای
ــت  ــز تثبی ــازار نی ــودن در ب ــک ب ــم ریس ــاظ ک لح
ــال  ــدارد و در ح ــی ن ــک باالی ــت؛ ریس ــده اس ش
ــازار  ــازار قیمــت کــف ب ــل ارزش ب ــه دلی حاضــر ب
 را دارد و بــه لحــاظ رشــد، شــرایط مناســبی 

دارد.

در بازدید مدیران و کارشناسان کانون نهادهای سرمایه ای کشور از فوالد مبارکه مطرح شد:

جایگاه ویژه فوالد مبارکه 
در بازار سرمایه

مدیــر عامــل شــرکت ذوب آهــن اصفهــان بــا تاکیــد بــر 
ــا  ــادی دارد، ام ــن مجموعــه بدهــی زی اینکــه امــروز ای
ــون  ــت: اکن ــتیم، گف ــانی آن هس ــال به روزرس ــه دنب ب
ــا نــرخ ســودآور، باعــث نجــات ایــن واحــد  صــادرات ب
صنعتــی شــده و امیــد اســت ایــن رونــد تــداوم یابــد. 
احمــد صادقــی در چهاردهمیــن همایش علمی مهندســی 
معــدن اظهــار کــرد: در شــرایط فعلــی بــه دلیــل ســکون 
بــازار مصــرف داخلــی، ۱00 درصــد تولیــدات ایــن واحــد 
ــف  ــون ص ــزود: اکن ــود. وی اف ــادر می ش ــی ص صنعت
ــر  ــه ۶ کیلومت ــدر ب ــن در بن ــدات ذوب آه ــری تولی بارگی
می رســد و در دوره ای نیــز ۱۲ کیلومتــر شــد. مدیــر عامل 
ــذاری مســئولیت  ــاد از واگ ــا انتق ــان ب ذوب آهــن اصفه
ــی  ــن تخصــص و توانای ــر گرفت ــدون در نظ ــراد ب ــه اف ب

فــردی، گفــت: امــروز در واحدهــای فوالدســازی کشــور 
۲ نفــر مدیــر بــا تخصــص مهندســی متالــوژی فعالیــت 
ــه  ــه ۷0 ب ــا در ده ــد: ژاپنی ه ــادآور ش ــد. وی ی می کنن
ــد  ــان تولی ــت راندم ــه باب ــد ک ــی گفته ان ــئوالن ایران مس
ــد؛  ــاداش می دادن ــراد پ ــه اف ــل ب ــال قب در دوره ۱۲0 س
امــا امــروز بــه دلیــل آنکــه هــر فــردی در جایــگاه خــود 
قــرار گرفتــه، دیگــر نیــازی بــه اعطــای پــاداش نیســت. 
صادقــی افــزود: واقعیــت ایــن اســت کــه بســیاری از 
مشــکالت کشــور ناشــی از نبــود افــراد در جایــگاه خــود 
ــر  ــت. مدی ــه اس ــان مربوط ــردن از متخصص ــره  نب و به
ــک  ــون در ی ــن اکن ــزود: ذوب آه ــن اف ــل ذوب آه عام
ــزات و  نقطــه متوقــف شــده و از نظــر اســتهالک تجهی

ــدارد. ایمنــا ــی ن صنعــت شــرایط مطلوب

شــرایط فــروش ویــژه محصــوالت گــروه خودروســازی ســایپا بــه مناســبت ســالروز 
ــایپا  ــروش س ــی و ف ــر بازاریاب ــوی، مدی ــا تق ــد. رض ــالم ش ــهر اع ــازی خرمش آزادس
ــج  ــروش، کارت پن ــن روش هــای ف ــا متنوع تری ــا ب ــواع خودروه گفــت: ســبدی از ان
ــنه  ــهیالت قرض الحس ــاال و تس ــارکت ب ــود مش ــوری، س ــل ف ــگان، تحوی ــتاره رای  س

و استثنایی برای این شرایط فروش در نظر گرفته شده است. 
مدیــر بازایابــی و فــروش گــروه خودروســازی ســایپا در تشــریح ایــن شــرایط گفــت: 
بــه غیــر از بازپرداخــت مناســب تســهیالت، ســود مشــارکت باالیــی بــرای خودروهــا 
ــه  ــگان ارائ ــج ســتاره رای ــا کارت پن ــن خــودرو ســراتو ب لحــاظ شــده اســت؛ همچنی
ــزار  ــا ۱50 ه ــال ی ــی 5 س ــازه زمان ــول ب ــول در ط ــی محص ــامل گارانت ــه ش ــده ک ش
ــه  ــه ب ــد از دو روش مراجع ــی می توانن ــان گرام ــزود: هموطن ــر اســت. وی اف کیلومت
ســایت اینترنتــی گــروه خودروســازی ســایپا بــه نشــانی www.saipagroup.ir یــا 
ــات  ــه کســب اطالع ــدام ب ــروه ســایپا در سراســر کشــور اق ــای مجــاز گ نمایندگی ه
ــا مشــتریان  ــاط ب ــز ارتب ــن مرک ــد. همچنی ــل خــودرو کنن ــام و تحوی ــی، ثبت ن تکمیل
گــروه خودروســازی ســایپا بــا شــماره تلفــن 0۹۶۷۷0 پاســخگوی ســؤاالت مشــتریان 

ــود. ســایپا نیــوز خواهــد ب

ــا  ــرد ت ــی ک ــی اســتاندارد پیش بین ــس ســازمان مل رئی
ــار خــودرو  ــان دی مــاه ســال ۱3۹۷ خــط تولیــد چه پای
ــه  ــی را از 5۲ ب ــتانداردهای خودروی ــد اس ــه نمی توانن ک
۸3 مــورد ارتقــا و پلت فــرم جدیــد را مدنظــر قــرار 

ــف شــود.  ــد، متوق دهن
مســئول  اینکــه  بــه  پاســخ  در  پیروزبخــت  نیــره 
تولیــد  خــط  توقــف  درخصــوص  تصمیم گیرنــده 
ــردن  ــت نک ــورت رعای ــتاندارد در ص ــای غیراس خودروه

اســتانداردها تــا آن موقــع کیســت، اظهــار کــرد: در 
مســئول  خــودرو  سیاســتگذاری  ســتاد  مجمــوع 
بــا  مرتبــط  مســائل  درخصــوص  تصمیم گیرنــده 
رابطــه  همیــن  در  ســتاد  ایــن  و  خودروهاســت 
ــد  ــی نتوان ــر خودروی ــا اگ ــرد ت ــد ک ــری خواه تصمیم گی
ــا زمــان اعالم شــده رعایــت  اســتانداردهای مربوطــه را ت

کنــد، خــط تولیــد آن متوقــف شــود. 
ــی اســتاندارد ادامــه داد: در ســتاد  رئیــس ســازمان مل
ــان ســال  ــا پای سیاســتگذاری خــودرو مصــوب شــده ت
ــورد  ــه ۸3 م ــد از 5۲ ب ــا بای ــتاندارد خودروه ۱3۹۷ اس
افزایــش یابــد و اگــر خودرویــی نتوانــد آن را رعایــت کند، 
خــط تولیــدش متوقــف خواهــد شــد. رئیــس ســازمان 
ــد در  ــه بای ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــران ب ــتاندارد ای ــی اس مل
ــت ها  ــی سیاس ــاره برخ ــژه درب ــم به وی ــال های تحری س
و مقــررات دیگــر از جملــه مقــررات راهنمایــی و رانندگــی 
ــرد:  ــان ک ــت، خاطرنش ــورت می گرف ــی ص بازنگری های
بســیاری از خودروهــا کــه در ســایر کشــورها مــورد 
ــای  ــالح خودروه ــه اصط ــرد و ب ــرار می گی ــتفاده ق اس
ســبک و کوچــک تلقــی می شــوند، در مســافت های 
بیــن  شــهری مــورد اســتفاده قــرار نمی گیرنــد و در 
درون شــهر بــا ســرعت حداقلــی حرکــت می کننــد. 
بنابرایــن توجــه بــه ایــن مســئله از جملــه تمهیداتــی بــود 
ــا آن  ــاط ب ــم در ارتب ــی دوره تحری ــتیم ط ــه می توانس ک

ــم. خبرآنالیــن ــم  بگیری تصمی

ــی  ــوان به راحت ــرق در فصــل تابســتان دغدغــه مشــترکان اســت کــه می ت ــوض ب قب
بــا اجــرای بعضــی نــکات مدیریــت مصــرف تــا 30 درصــد هزینه هــا را کاهــش داد. 
نزدیــک شــدن بــه روزهــای گــرم ســال، افزایــش اســتفاده از تجهیــزات سرمایشــی 
و همچنیــن میــزان مصــرف انــرژی )بــرق( در ســاعات اوج مصــرف را در پــی دارد؛ 
تــا جایی کــه در بیشــتر شــهرها عــالوه بــر افزایــش مصــرف در ســاعت های بیــن ۱۹ 
تــا ۲3 شــب، در روز و بیــن ســاعت های ۱۲ تــا ۱۶ نیــز بــا افزایــش مصــرف مواجــه 
هســتیم. در ایــن بیــن تعرفــه میــان بــاری از ســاعت ۷ صبــح تــا ۱۹ شــب، تعرفــه 
اوج بــار از ســاعت ۱۲ تــا ۱۶ و ۱۹ تــا ۲3 )بــا توجــه بــه نــوع مشــترک( و تعرفــه کــم 

بــاری از ۲3 شــب تــا ۷ صبــح محاســبه و لحــاظ می شــود. 
بــه منظــور تشــویق مشــترکان بــرای جابه جایــی مصــارف خــود از ســاعت اوج بــار بــه 
ســاعت کم بــاری، پــس از محاســبه بهــای بــرق مصرفــی، اضافــه پرداختــی مصــارف 
اوج بــار و تخفیــف مصــارف غیــراوج بــار بــرای آن دســته از مشــترکان خانگــی کــه 
دارای لــوازم اندازه گیــری چندزمانــه هســتند، بــه ازای هــر کیلــووات ســاعت مصــارف 
ثبت شــده در اوج بــار بــا نــرخ ۴50 ریــال بــه عنــوان اضافه پرداختــی و بــرای مصــارف 
ــال  ــزان ۲۲5 ری ــه می ــووات ســاعت ب ــه ازای هــر کیل ــاری ب ثبت شــده در زمــان کم ب
بــرای مشــترکان دارای کنتــور ســه تعرفــه و ۹0 ریــال بــرای مشــترکان دارای کنتــور 

دوتعرفــه بــه عنــوان تخفیــف کم بــاری لحــاظ شــده و محاســبه می شــود. 
صورت حســاب مصرفــی بــرای مشــترکان تجــاری و ســایر مصــارف نیــز بابــت 
ــووات ســاعت  ــه ازای هــر کیل ــال ب ــرخ ۶55 ری ــا ن ــار ب مصــارف ثبت شــده در اوج ب
ــده در  ــارف ثبت ش ــرای مص ــی و ب ــوان اضافه پرداخت ــه عن ــار ب ــده در اوج ب ثبت ش
زمــان کم بــاری بــه میــزان 3۲۷.5 ریــال بــه ازای هــر کیلــووات ســاعت بــه عنــوان 

ــنا ــود. ایس ــبه می ش ــاری محاس ــان کم ب ــف زم تخفی

اگرچــه  تاکیــد کــرد:  اصنــاف کشــور  اتــاق  رئیــس 
مســئولیت قیمت گــذاری بــر عهــده مــا نیســت، امــا اتــاق 
ــا  ــت ت ــد گرف ــه کار خواه ــالش خــود را ب ــام ت ــاف تم اصن
بــا تنظیــم بــازار شــرایطی ایجــاد شــود کــه قیمــت هیــچ 
یــک از کاالهــای مــورد نیــاز مــردم حداقــل در مــاه مبــارک 
ــار  ــی اظه ــی فاضل ــد. عل ــته باش ــش نداش ــان افزای رمض
کــرد: در بحــث کاالهــای اساســی و ســبد خانــوار، اولیــن 
ــارک رمضــان تأمیــن  ــا آن اســت کــه در مــاه مب بحــث م
ایــن مــواد دچــار مشــکل نشــود؛ بــر همیــن اســاس نحــوه 
ــازاد  ــه م ــود ک ــد ب ــه ای خواه ــه گون ــازار ب ــع کاال در ب توزی
ــز  ــذاری نی ــوزه قیمت گ ــه داد: در ح ــد. وی ادام ــاز باش نی
ــم  ــا ســازمان حمایــت و ســتاد تنظی اگرچــه مســئولیت ب
بــازار اســت، امــا مــا بــر اســاس شــرایط عرضــه و تقاضــا 

ــز و  ــت قرم ــد گوش ــی مانن ــت کاالهای ــم قیم ــالش داری ت
ســفید، برنــج و روغــن هیچ گونــه افزایشــی نداشــته 
ــر  ــن متذک ــران همچنی ــاف ته ــاق اصن ــس ات ــد. رئی باش
ــه  ــه ب ــای صورت گرفت ــه برنامه ریزی ه ــه ب ــا توج ــد: ب ش
احتمــال زیــاد شــاهد هیچ گونــه افزایــش قیمتــی در مــاه 
رمضــان نخواهیــم بــود و بازرســی های مــا در سراســر 
کشــور در ایــن مــدت افزایــش خواهــد یافــت و تمرکــز مــا 
بــر تخلفــات خواهــد بــود تــا مشــکلی در حــوزه قیمت هــا 
ایجــاد نشــود. فاضلــی ادامــه داد: دربــاره کاالهایــی کــه در 
ــتفاده  ــورد اس ــترده م ــور گس ــه ط ــان ب ــارک رمض ــاه مب م
ــه  ــا و بامی ــوزه زولبی ــون در ح ــز، تاکن ــد نی ــرار می گیرن ق
ــد  ــی مانن ــا در حوزه های ــده؛ ام ــرح ش ــی مط صحبت های
نــان هیچ گونــه افزایــش قیمتــی نخواهیــم داشــت. ایســنا

مدیر عامل ذوب آهن اصفهان:

ذوب آهن بدهی زیادی دارد
 تالش برای گران نشدن گوشت، برنج و روغن 

در ماه رمضان
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))آگهی تجدید مزایده عمومی ((
نوبت دوم

شورای   ۹5/۷/۲۶ مورخ   ۴/۹5/۱35۴ شماره  مصوبه  استناد  به  فوالدشهر   شهرداری 
اسالمی شهر در نظر دارد تعداد ۲ پالک از اراضی حوزه 3 به شماره پالکهای 3/۱0 به متراژ 

۴۸0/۲۹ و 3/۱۱ به متراژ 3۹۷/۱۴ و ۹ پالک اراضی حوزه ۶ به شماره پالکهای ۶/۷ به متراژ 

۶۲5 و ۶/۸ به متراژ ۲50 و ۶/۹ به متراژ ۸۲0/۷5 و ۶/۱0 به متراژ ۸۲0/۷5 و ۶/۱۱ به متراژ 

۸۲0/۷5 و ۶/۱3 به متراژ ۶۲5 و ۶/۱۸ به متراژ ۶۲5 و ۶/۲0 به متراژ ۶۲5 و ۶/۲۱ به متراژ 

۶۲5 را با کاربری تجاری خدماتی از طریق مزایده عمومی و بصورت نقدی به متقاضیان و 

با قیمت پایه کارشناسی به فروش برساند. متقاضیان فرصت دارند تا آخر وقت اداری روز 

شنبه مورخ ۹۶/3/۱3 جهت اطالع از شرایط و شرکت در مزایده به واحد امور قراردادهای 

شهرداری فوالدشهر مراجعه نمایند.

عباس مرادی  -  شهردار فوالدشهر

))آگهی تجدید مزایده عمومی ((
نوبت دوم

اسالمی  شورای   ۹5/۱۲/۱۸ مورخ   ۴/۹5/۲۱۸۴ شماره  مصوبه  استناد  به  فوالدشهر  شهرداری 
و   5/۱۶ پالکهای  به شماره  اراضی حوزه 5 سایت مرکزی  از  تعداد 3 پالک  دارد  نظر  در  شهر 
5/۱5 و 5/۱۴ را با کاربری تجاری خدماتی گردشگری از طریق مزایده عمومی و بصورت نقدی 
آخر  تا  دارند  فرصت  متقاضیان  برساند.  فروش  به  پایه کارشناسی  قیمت  با  و  متقاضیان  به 
وقت اداری روز شنبه مورخ ۹۶/3/۱3 جهت اطالع از شرایط و شرکت در مزایده به واحد امور 

قراردادهای شهرداری فوالدشهر مراجعه نمایند.

گهی روزنامه کیمیای وطن جذب آ
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عباس مرادی  -  شهردار فوالدشهر

 فروش ویژه محصوالت گروه سایپا 
به مناسبت سالروز آزادسازی خرمشهر

احتمال توقف تولید ۴ خودرو تا پایان سال آینده

 هزینه برق در ساعات پیک 
چگونه محاسبه می شود؟



هشت بهشت
اصفهان دارای جامع ترین نظام 

برنامه ریزی بازآفرینی شهری 
كشور است

کیمیای وطن

مهم تریــن رســالت و وظیفــه دبیرخانــه ســتاد 
اصفهــان  اســتان  شــهری  پایــدار  بازآفرینــی 
ــی اســتان  ــه بازآفرین هماهنگــی و پیشــبرد برنام

ــت. اس
ــهری اداره  ــازی ش ــران و بهس ــس اداره عم   رئی
كل راه و شهرســازی اســتان گفــت: بــا وجــود 
اســناد باالدســتی، به ویــژه اســناد ملــی و اســتانی 
هــادی  اصــول   و  شــهری  پایــدار   بازآفرینــی 
و قانونــی مترتــب بــر آن هــا از جملــه رعایــت 
الزامــات سیاســت های كلــی نظــام در اصــل 
پروژه هــای  قرارگیــری  و  اساســی  قانــون   44
بافت هــای  و  كالنشــهرها  حاشــیه  بهســازی 
اولویــت دار  پروژه هــای  لیســت  در  فرســوده 
بازآفرینــی  فعالیت هــای  مقاومتــی،  اقتصــاد 
ــر مــدار برنامــه  شــهری اســتان در ســال 1395 ب

ــت. ــرار گرف ق
منصــور فخــاران افــزود:  بــرای تشــریح عملكــرد 
ــال  ــان در یكس ــهری اصفه ــی ش ــوزه بازآفرین ح
ــه  ــه ك ــورت گرفت ــی ص ــه محتوای ــته، طبق گذش
ــی را  ــای اجرای ــه فعالیت ه ــاس كلی ــن اس ــر ای ب
می تــوان بــه دو ركــن اصلــی شــامل بسترســازی 
طبقه بنــدی  توســعه،  تحریــک  و   مشــاركت 

کرد.
 وی افــزود: در راهــكار توانمندســازی می تــوان 
محلــه  توســعه  نهادهــای  فعال ســازی  بــه 
محلــه  احیــای  تعاونــی  تشــكیل  جملــه  از 
ــی  ــر بازآفرین ــری تأســیس دفات ــاد، پیگی همت آب
ــف  ــن تعری ــان و همچنی ــهر اصفه ــق ش در مناط
و تأمیــن اعتبــار اجــرای پروژه هــای خدماتــی 
ــیه ای  ــامان حاش ــالت نابس ــاختی در مح و زیرس
شــهرضا  نجف آبــاد،  خمینی شــهر،  شــهرهای 
ــارد  ــه 60 میلی ــک ب ــاری نزدی ــا اعتب ــان ب و اصفه
ــز  ــازی نی ــكار فرهنگ س ــرد و در راه ــام ب ــال ن ری
اهمیــت  طــرح  نظیــر  اقداماتــی  از  می تــوان 
مســئله بازآفرینــی در ســتادهای شهرســتانی، 
تخصصــی  و  محلــی  نشســت های  برگــزاری 
فرهنــگ  ترویــج  و  اطالع رســانی  ایرانشــهر،  و 
 بازآفرینــی در شــهرها و محــالت هــدف نــام 

برد.
ــان  ــتان اصفه ــروز اس ــت: ام ــار داش ــاران اظه فخ
در  برنامه ریــزی  نظــام  جامع تریــن  دارای 
حــوزه بازآفرینــی شــهری كشــور اســت؛ چــرا 
كــه اولیــن و تنهــا اســتانی اســت كــه ســند 
اســتانی بازآفرینــی آن بــه تصویــب و تأییــد 
ــی  ــی شــهری اســتان و ســتاد مل ســتاد بازآفرین
ــرای 4 شــهر دارای  ــی كشــور رســیده و ب بازآفرین
ــه  ــهرضا و مبارك ــاد، ش ــان، نجف آب ــت كاش اولوی
چارچــوب اســناد محلــی بازآفرینــی تهیــه شــده و 
در نظــر اســت تــا پایــان ســال 1396، محدوده هــا 
ــه  107 شــهر  ــی در هم ــدف بازآفرین و محــالت ه
ــزی  ــورد برنامه ری ــوند و م ــایی ش ــتان شناس اس

ــد. ــرار گیرن ق

  نهمین سمینار سالیانه 
 جراحان پالستیک 

و ترمیمی چشم  در اصفهان
کیمیای وطن

نهمیــن ســمینار ســالیانه جراحــان پالســتیک 
و ترمیمــی چشــم ایــران بــه همــت انجمــن 
پالســتیک  )گــروه  ایــران  چشم پزشــکی 
گــروه  همــکاری  بــا  و  چشــم(  ترمیمــی  و 
چشم پزشــکی دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان، 

در اصفهــان برگــزار شــد.
در ایــن ســمینار کــه متخصصــان و جراحــان 
ــور  ــر کش ــم از سراس ــی چش ــتیک و ترمیم پالس
ــی  ــتاوردهای علم ــن دس ــتند، آخری ــور داش حض
ــی چشــم  ــد در رشــته پالســتیک و ترمیم و جدی
توســط اســتادان مجــرب مــورد بحــث و بررســی 

ــت. ــرار گرف ق
ــش، ســمینار  ــی همای ــر علم ــر اشــراقی، دبی دکت
ــان  ــاوت از ســمینارهای گذشــته بی ــور را متف مذک
جراحــی  ســمینار  نهمیــن  در  و گفــت:  کــرد 
ــف  ــن رشــته های تخصصــی مختل پالســتیک، بی
چشــم بحــث و تبــادل نظــر و ارتبــاط بیماری هــای 
خــارج چشــمی بــا جراحی هــای داخــل چشــمی 

ــت. ــرار گرف ــورد بررســی ق م
وی افــزود: رشــته جراحــی پالســتیک و ترمیمــی 
ــمی را  ــای چش ــاخه از بیماری ه ــه ش ــم س چش
شــامل بیمــاری پلــک، سیســتم مجــرای اشــکی 

ــد.  ــش می ده ــه پوش ــاری حدق و بیم
دبیــر علمــی همایــش درخصــوص محورهــای 
چشــم،  اطــراف  جوانســازی  گفــت:  ســمینار 
و  اشــکی  مجــرای  حدقــه،  بیماری هــای 
مهم تریــن  جملــه  از  چشــمی  ضربه هــای 
ــود. ــش ب ــن همای ــث در ای ــورد بح ــای م محوره

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریگروه  اصفهان

رژیــم بعــث عــراق در آغازیــن روزهــای 
جنــگ، در چهــارم آبان مــاه 1359، »بــه 
ــت  ــت مقاوم ــه حکای ــهری ک ــهر ش خرمش
و  تحمیلــی  جنــگ  نخســت  روزهــای 
سرگذشــت سلحشــوران بــا دســت های 
خالــی اســت«، یــورش بــرد و مــردم ایــن 
شــهر را کــه جــان خــود را ســنگر و ســپر بــال 
بــرای حمایــت از ســرزمین و کیــان کشــور 
کــرده بودنــد، مــورد کشــتار بیرحمانــه خــود 

ــد. ــرار دادن ق
 تجــاوز رژیــم بعــث عــراق بــه خرمشــهر بــه 
ــد  ــی)ره( بع ــام خمین ــه ام ــود ک ــه ای ب گون
ــدگان  ــه رزمن ــال 61 ک ــرداد س ــوم خ از س
پیروزمندانــه  عملیــات  طــی  اســالم 
بیت المقــدس  موفــق  بــه فتــح ایــن 
ــهر  ــح خرمش ــد: فت ــدند، فرمودن ــهر ش ش

کاری مافــوق  طبیعــت بــوده اســت.  
محمــد جهــان آرا و دیگــر جوانان خرمشــهر، 
ــدان مســلح  ــه دن ــا ب ــش ت ــه ارت ــی ک زمان
ــهر  ــاک خرمش ــه خ ــراق ب ــث ع ــم بع رژی
ــاوزان 35 روز  ــر متج ــرد، در براب ــه ک حمل

ــد. ــت کردن مقاوم
زیــر  در  روز   575 شــهر  ایــن  اگرچــه 
ــا  ــا ب ــود، ام ــیر ب ــمن اس ــای دش چکمه ه

مقاومــت رزمنــدگان اســالم ایــن شــهر 
ــن  ــرداد ســال 61 آزاد شــد. ای در ســوم خ
ــران  ــت ای ــرای مل ــی ب ــا جای ــازی ت آزادس
غرورآفریــن بــود کــه رهبــر فرزانــه انقــالب 
از آن بــه عنــوان حماســه یــاد کردنــد. ایــن 
ــای  ــی در پیروزی ه ــش مهم ــروزی نق پی

ــت. ــدگان داش ــدی رزمن بع
 مسجد جامع خرمشهر، قلب 

تپنده شهر
در حملــه متجاوزانــه رژیــم بعــث عــراق بــه 
خــاک ایــران، یکــی از قطب هــای اصلــی و 
مرکــز فرماندهــی ســتاد جنــگ در مســجد 
جامــع ایــن شــهر قــرار داشــت و زمانــی کــه 
خرمشــهر زیــر آتــش بــود، مســجد جامــع 
ــگاه  ــهر و پای ــده ش ــب تپن ــهر قل ــن ش ای
اســتراتژیک بــود کــه تمامــی هماهنگی هــا 
انجــام می شــد. درآن  برنامه ریزی هــا  و 

مســجد جامــع خرمشــهر کــه قدمــت 120 
ــودکان،  ــه ک ــراث دار حماس ــاله دارد، می س
نوجوانــان، زنــان و مردانــی اســت کــه جــان 
ــاع از آرمان هــای اســالم  ــرای دف  خــود را ب
ــردم  ــه م ــه هم ــد و ب ــدا کردن ــالب ف و انق

ایــران، درس آزادگــی آموختنــد.  
 زنان خرمشهر و حماسه مقاومت

ــه در  ــاوز و چ ــه در دوران تج ــهر چ خرمش
ــه  ــه ب ــر اینک ــالوه ب ــر، ع ــح و ظف دوران فت

دالورمردی هــای  نظاره گــر  خــود  چشــم 
ــوده اســت،  ســربازان و ســرداران بســیار ب
شــاهد  خلــق حماســه های مقــدس و 
ــز  ــی نی ــیرزنان انقالب ــط  ش ــدگار توس مان
رویارویــی  زنانــی کــه در  اســت؛  بــوده 
ــه هیــچ عهــد  ــا دشــمنی کــه ب مســتقیم ب
انســانی  و  اخالقــی  دینــی،  پیمــان  و 
ــتادند  ــردان ایس ــای م ــود، پابه پ ــد نب پایبن
ــی  ــی و مل ــت دین ــاع از حیثی ــرای دف و ب
خــود در خرمشــهر داوطلبانــه بــه یــاری 
 رزمنــدگان اســالم بــه دفــاع از هویــت ملــی 

پرداختند.
اســناد موجــود نشــان می دهــد کــه در 
خرمشــهر،  مقاومــت  روزه   35 حماســه 
ــان  ــد. زن ــا کردن ــزایی ایف ــش بس ــان نق زن
و  ســخت  فعالیت هــای  بــا  خرمشــهر 
ــا کــم شــدن تعــداد مــردان،  جانفرســا و ب
بــار امدادگــری و رســیدگی بــه مجروحــان 

را بــه دوش کشــیدند. 
از:  بــود  عبــارت  آنــان  فعالیت هــای 
بــه  مجروحــان  انتقــال  و  پرســتاری 
ــتان،  ــط بیمارس ــت محی ــتان، نظاف بیمارس
بــرای  زمیــن  حفــر  شــهدا،  شناســایی 
ــی از اجســاد  ــی نگهبان ــان و حت ــن آن تدفی
خرمشــهر.  قبرســتان  در  مطهرشــان 
در اینجــا بــود کــه زنــان حتــی ســالح 
برداشــتند و دوشــادوش مــردان جنگیدنــد.

 فتح خرمشهر، حماسه پیروزی
ــر روز ســوم خــرداد  در ســاعت دو بعدازظه
1361، عملیــات پیروزمندانــه بیت المقــدس 

شــد؛  خرمشــهر  آزادســازی  بــه  منجــر 
و  اساســی  ضربــه  عملیــات کــه  ایــن 
وارد  دشــمن  پیکــر  بــر  تعیین کننــده ای 
باورهــا  معــادالت،  تمامــی  و   ســاخت 
و ذهنیت هایــی را کــه دربــاره توانایی هــا 
و قابلیت هــای نظامــی جمهــوری اســالمی 
ایــران وجــود داشــت، تغییــر داد، بســیاری 
تحلیلگــران  و  نظامــی  کارشناســان  از 
ــرعت  ــر »س ــی را در براب ــانه های خارج رس
عمــل« و »ویژگی هــای عملیاتــی« ایــن 

ــرد. ــوت ک ــح مبه فت

مــردم ایــران همزمــان بــا خلــق ایــن 
حماســه بــه پشــت بام هــا رفتنــد و فریــاد 

ــردادند. ــر س هللا اکب
 سردار بی نشان

مــرور خاطــرات بســیاری از ســرداران جنگ 
ــه  ــات می رســاند ک ــه اثب ــن موضــوع را ب ای
ــذاری  ــید و تاثیرگ ــان رش ــی از فرمانده یک

کــه در حماســه آزادســازی خرمشــهر نقــش 
تعیین کننــده ای داشــته اســت، جاویداالثــر 

حــاج احمــد متوســلیان بــوده اســت.
یکــی از فرماندهــان جنــگ در این بــاره 
و  قاطــع  فرماندهــی  »اگــر  می گویــد: 
عمــل به موقــع وی در روز اول عملیــات 
 - اهــواز  جــاده  روی  بیت المقــدس 
خرمشــهر نبــود، عملیــات بــا مشــکالت 

می شــد.« مواجــه  زیــادی 
ــه شــدت  ــا ب ــه پ ــه رغــم آنکــه از ناحی او ب
ــت و قــدرت  ــا صالب ــود، ب مجــروح شــده ب
ــن  ــای می ــش را از میدان ه ــام، نیروهای تم
 و دیگــر اســتحکامات دشــمن عبــور داد 
ــازده  ــاعت ی ــه، س ــردی و حماس ــا پایم و ب
ــد  ــهر ش ــرداد، وارد خرمش ــوم خ ــح س صب
ــی  ــخنان کوتاه ــان روز، در س ــر هم و عص
ــه  ــرد: »هم ــد ک ــپ تاکی ــدگان تی ــه رزمن ب
ــا امــروز در خــون خــود  ــا کــه ت ــزان م عزی
ــیده اند،  ــهادت رس ــه ش ــده و ب ــه ور ش غوط
بــرای حفــظ اســالم عزیــز بــوده؛ هــر چنــد 
ــا  ــوزاند، ام ــا را س ــر م ــان جگ داغ فراغش
خــدا را شــکر کــه باالخــره توانســتیم امــروز 
بــا آزادی خرمشــهر، قلــب اماممــان را شــاد 

ــم.« کنی
امــام خمینــی در رابطــه بــا فتــح خرمشــهر 
مســئله  یــک  فتــح خرمشــهر،  گفــت: 
عــادی نبــود. اینکــه پانــزده تــا بیســت 
ــد  ــرای اســارت بیاین ــه صــف ب هــزار نفــر ب
ــت؛  ــادی نیس ــئله ع ــوند، مس ــلیم ش و تس

ــت. ــت اس ــوق طبیع ــا ف ــه م بلک

یادداشت اختصاصی کیمیای وطن به مناسبت سالروز آزادسازی خرمشهر:

ژرفنای یک حماسه
نقش زنان سنگردار در حماسه خرمشهر

ــت  ــت: قیم ــان گف ــار اصفه ــوه و تره ب ــدان می ــس می  رئی
ــر  ــان و کمت ــزار توم ــی 13 ه ــتان از کیلوی ــای تابس میوه ه

ــت.  از آن اس
ناصــر اطــرج درخصــوص وضعیــت بــازار میوه های تابســتانه 
اظهــار داشــت: در حــال حاضــر کمبــودی در حــوزه تامیــن 
میوه هــای تابســتانه نداریــم. تمــام میوه هــای تابســتانه در 
ــازار تولیــد داخــل و از ســردرختی های اصفهــان و  ســطح ب

شــمال اســت. 
ــام  ــه ن ــه ب ــز ک ــای ری ــون هلوه ــرد: هم اکن ــح ک وی تصری
هلــوی 60 روز معــروف اســت، از شــمال وارد اصفهــان 
شــده. همچنیــن گیــالس بومــی از کیلویــی 15 هــزار تومــان 

ــا کیلویــی 10 هــزار تومــان اســت. ت
ــی هــم از شــمال و  ــه گوجــه درخت ــه اینک ــا اشــاره ب وی ب

زردآلــو از کاشــان، شــهریار و آبــاده شــیراز بــه اصفهــان وارد 
شــده، ادامــه داد: هنــوز هلــو و زردآلــو تولیــد اصفهــان بــه 

ــازار وارد نشــده اســت. ب
اطــرج بــا بیــان اینکــه زردآلــو در میــدان تره بــار از کیلویــی 
ــی 5 هــزار تومــان اســت  ــا کیلوی ــا 13 هــزار تومــان ت 12 ت
ــا  ــان ت ــزار توم ــی 10 ه ــی از کیلوی ــه درخت ــه داد: گوج ادام

کیلویــی 3 هــزار تومــان اســت.
 رئیــس میــدان میــوه و تره بــار اصفهــان تاکیــد کــرد: اگــر 
گیــالس ســیاه باشــد، از کیلویــی 8 هــزار تومــان تــا کیلویی 

4 هــزار تومــان اســت.
ــا آخــر  ــان اینکــه قیمــت میوه هــای تابســتانه ت ــا بی وی ب
تابســتان کاهــش می یابــد، افــزود: هلــو از کیلویــی 8 هــزار 

تومــان تــا کیلویــی 5 هــزار تومــان اســت.

P.Khakbazan@eskimia.ir
پریسا خاکبازانگروه  اصفهان

از  از 16 هــزار و 500 مددجــو در ســال 95  بیــش 
قرض الحســنه امــداد والیــت وام بی بهــره دریافــت 

کرده انــد.
 مدیــر امــور شــعب بانــک قرض الحســنه امــداد 
ــتغال  ــاد اش ــور ایج ــه  منظ ــه ب ــان اینک ــا بی ــت ب  والی
اســتعداد  و  توانایــی  مشــاغل  پایدارســازی  و 
ــوزش  ــه و آم ــرار گرفت ــی ق ــورد بررس ــان م مددجوی
و اشــتغال آنــان در ایــن نهــاد پیگیــری می شــود، 
ــد در  ــدان بای ــن معیشــت نیازمن ــت: مشــکل تأمی گف

ــود. ــال ش ــدون دنب ــه م ــک برنام ی
ــارد  ــت 488 میلی ــازی از پرداخ ــی حج ــید مجتب   س
و 557 میلیــون ریــال وام حمایتــی و خودکفایــی خبــر 
ــع مشــکالت  ــه  منظــور رف ــت: در ســال 95 ب داد و گف
ــال وام  ــون ری ــارد و 362 میلی ــان، 23 میلی مددجوی
خودکفایــی و 252 میلیــارد و 362 میلیــون ریــال وام 
حمایتــی )شــامل وام ازدواج، وام محکومیــن و خریــد 
و بازســازی مســکن( بــه بیــش از 16 هــزار و 500 نفــر 

پرداخــت  شــده اســت.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه پرداخــت تســهیالت اشــتغال 
ــن  ــت ای ــای در اولوی ــه برنامه ه ــی از جمل و خودکفای
ــان اســت، گفــت:  ــرای توانمندســازی مددجوی ــاد ب نه
ــرای اشــتغال زایی  ــه همیــن منظــور ســال گذشــته ب ب
مددجویــان تحــت حمایــت وام هــای  تــا ســقف 
ــن  ــه محکومی ــد و ب ــت ش ــان پرداخ ــون توم 50 میلی
ــان وام  ــون توم ــقف 15 میلی ــا س ــد ت ــم غیرعم جرائ

ــق گرفــت. ــره تعل ــدون به ب
ــد  ــان می توانن ــه مددجوی ــه اینک ــا اشــاره ب حجــازی ب
ــورت  ــه  ص ــداد ب ــه ام ــت کمیت ــد خدم ــا چن ــک ی از ی
ــاص  ــع خ ــک مقط ــا در ی ــا صرف ــاوب ی ــی، متن متوال
بهره منــد شــوند، افــزود:  فعالیــت کمیتــه امــداد 
در حــوزه اشــتغال و پایدارســازی مشــاغل شــامل 
اشــاعه  شــغلی،  هدایــت  مهارت هــا،  شناســایی 
اشــتغال،  فراگیــری  پایــدار،  درآمــد  فرهنــگ کار، 
افزایــش ســرانه درآمــد و ســایر خدمــات هدفمنــد در 
ــان  ــدی مددجوی ــی و توانمن ــب خودکفای ــت موج نهای

می شــود.

رئیــس اداره جهــاد کشــاورزی شهرســتان شــهرضا 
گفــت: از ابتــدای امســال تــا نیمــه نخســت اردیبهشــت 
ــه در روســتای  ــاه، 8 جلســه طــرح مدرســه در مزرع م

ــده اســت. ــزار ش اســفرجان شــهرضا برگ
عبدالرضــا تاکــی افــزود: بــا توجــه بــه شــرایط مســاعد 
آب و هوایــی جهــت بــروز زنــگ زرد گنــدم الزم اســت 
ــا  ــام و ب ــریع تر انج ــه س ــر چ ــدم ه ــزارع گن ــی م ردیاب
مشــاهده عالئــم اولیــه بیمــاری زنــگ زرد، نســبت بــه 

ــود. ــدام ش ــی آن اق کانون کوب
ــات  ــرای کســب اطالع ــه ب ــت: کشــاورزان منطق وی گف
راه هــای  از  آگاهــی  نیــز  و  زمینــه  ایــن  در  بیشــتر 
بیمــاری  ایــن  بــا  مقابلــه  راهکارهــای  بــا   مقابلــه 
ــه کلینیک هــای گیاه پزشــکی و مراکــز خدمــات  ــد ب بای

کشــاورزی مراجعــه کننــد.
رئیــس اداره جهــاد کشــاورزی شهرســتان شــهرضا 
افــزود: کلــزاکاران شهرســتان نیــز بایــد دقــت کننــد کــه 
 بــا توجــه بــه مشــاهده آفــت بیــد کلــم در مــزارع کلــزا 
و بــه منظــور جلوگیــری از بــروز خســارت و کنتــرل 
ــه  نصــب ســریع تله هــای  آفــت، الزم اســت نســبت ب

فرمونــی در مــزارع کلــزا جهــت ردیابــی آفت، سمپاشــی 
ــکار 5  ــس از ش ــده پ ــه ش ــب توصی ــموم مناس ــا س ب
ــه  ــانی ب ــه و اطالع رس ــر تل ــت در ه ــل آف ــره کام حش
مراکــز خدمــات کشــاورزی در صــورت مشــاهده آفــت 

ــد. ــدام کنن اق
ــت  ــل فعالی ــه فص ــل آنک ــه دلی ــرد: ب ــوان ک ــی عن تاک
ــه  ــان ب ــه اســفرجان فرارســیده، آن کشــاورزان در منطق
ــا  ــزارع ت ــن م ــاد بی ــافت زی ــا مس ــه ی ــت کار روزان عل
مرکــز دهســتان قــادر بــه حضــور در جلســات آموزشــی 
ــرح  ــرای ط ــه اج ــاره ب ــا اش ــن ب ــتند. وی همچنی نیس
ــک  ــاری در اراضــی مزرعــه خرده مال ــال آبی احــداث کان
مهیــار اظهــار کــرد: کانــال مذکــور  بــا اعتبــار 2 میلیــارد 
و 300 میلیــون ریــال ایجــاد شــده کــه 2 میلیــارد ریــال 
ــال  ــون ری ــی و 300 میلی ــارات عمران ــل اعتب آن از مح
آن از محــل خودیــاری کشــاورزان تأمیــن شــده اســت.
وی ادامــه داد: ایــن کانــال بــه طــول 1750 متــر در حــال 
تکمیــل اســت کــه بــا اتمــام مراحــل احــداث آن، بیــش 
ــه از آن  ــن مزرع ــاورزی ای ــی کش ــار از اراض از 130 هکت

بهره منــد می شــوند. ایمنــا

ــا  ــداری کاشــان ب ــی فرمان ــزی و مال معــاون امــور برنامه ری
بیــان اینکــه منابــع غذایــی شــهروندان بــرای مــاه رمضــان 
تامیــن شــده، گفــت: مــردم هیــچ نگرانــی درخصــوص تهیــه 
ــند.  ــته باش ــارک نداش ــاه مب ــن م ــاز در ای ــورد نی ــالم م اق
مســعود خاندایــی گفــت: بــرای رفــاه حــال مصرف کننــدگان 
140 تــن شــکر بــه قیمــت مصــوب هــر کیلوگــرم 28 هــزار 
توزیــع  شهرســتان  ایــن  تعاونی هــای  در  ریــال   550 و 
ــه  ــدی ب ــی هن ــج واردات ــن برن ــزود: 205 ت می شــود. وی اف
ــه  ــفید ب ــج س ــال و برن ــزار ری ــرم 38 ه ــر کیلوگ ــت ه قیم
بهــای هــر کیلوگــرم 27 هــزار ریــال بــرای مصرف کننــدگان 
در فروشــگاه های تعاونــی آمــاده توزیــع اســت. وی بــا 
اشــاره بــه اینکــه مــردم بــرای مــاه رمضــان در تهیــه گوشــت 
 ســفید )مــرغ( هیچ گونــه مشــکلی نخواهنــد داشــت 

ــزی  ــب جوجه ری ــان مناس ــه زم ــه ب ــا توج ــرد: ب ــد ک تاکی
بــه احتمــال فــراوان شــاهد کاهــش قیمــت گوشــت مــرغ 
ــی  ــزی و مال ــور برنامه ری ــاون ام ــیم. مع ــاه باش ــن م در ای
فرمانــداری کاشــان بــا بیــان اینکــه هم اکنــون در بــازار از نظر 
گوشــت قرمــز مشــکل خاصــی وجــود نــدارد، گفــت: مــردم 
می تواننــد گوشــت منجمــد وارداتــی را در فروشــگاه های 
تعاونــی بــه قیمــت هــر کیلوگــرم 215 هــزار ریــال خریــداری 
ــه  ــا و بامی ــادآور شــد: قیمــت زولبی ــد. وی همچنیــن ی کنن
شــیرینی مخصــوص مــاه رمضــان نیــز در شهرســتان 
کاشــان متناســب بــا قیمــت مصــوب کشــوری خواهــد بــود 
و هیچ گونــه تفــاوت قیمتــی بــا ســایر نقــاط ایــران نخواهــد 
ــی در شهرســتان  ــزار واحــد صنف ــر 15 ه ــزون ب داشــت. اف

ــود دارد. کاشــان وج

رئیس میدان میوه و تره بار اصفهان خبر داد:

قیمت میوه های تابستان کمتر از ۱۳ هزار تومان
معاون فرماندار کاشان:

منابع غذایی ماه رمضان مردم کاشان تامین شده است

،،
ایــن آزادســازی تــا جایــی بــرای ملــت 
رهبــر  کــه  بــود  غرورآفریــن  ایــران 
عنــوان  بــه  آن  از  انقــاب  فرزانــه 
حماســه یــاد کردنــد. ایــن پیــروزی 
پیروزی هــای  در  مهمــی  نقــش 

داشــت. رزمنــدگان  بعــدی 

 روستای »ویست« 
بهشت گمشده در غرب اصفهان

ــن روســتای شهرســتان خوانســار  »ویســت«، بزرگ تری
ــن اســت؛ روســتایی  دارای طبیعــت بکــر و تاریخــی که
ــگری دارد  ــه گردش ــیاری در مقول ــای بس ــه ظرفیت ه ک

ــود.  ــه می ش ــده گرفت ــان نادی ــا همچن ام
ویســت، بزرگ تریــن روســتای شهرســتان خوانســار 
دارای 2500 نفــر ســکنه اســت. ایــن روســتا مرکــز 
پنــج روســتای نه چنــدان کوچــک اســت و در واقــع 
ــت  ــود. ویس ــوب می ش ــش محس ــک بخ ــوان ی ــه عن ب
در 30 کیلومتــری غربــی شهرســتان خوانســار در دل 
پیشــکوه های زاگــرس و مقابــل زردکــوه قــرار دارد.جالــب 
آن اســت کــه تمامی روســتاهای اطــراف آن با ویســت از 
نظــر لهجــه و گویــش هیچ وجــه اشــتراکی ندارنــد؛ حتــی 
بــا آنکــه هــر کــدام بــا فاصلــه  5 کیلومتــری قــرار دارنــد؛ 
ــک رود  ــرت و خش ــک و که ــل  ارجن ــتاهایی از قبی روس
تــرک زبــان  و روســتاهای حســن آباد و حاجی آبــاد 

ــردم  ــه م ــت ک ــی اس ــن در حال ــتند و ای ــان هس لرزب
ــد.  ــت می کنن ــی دری صحب ــان فارس ــه زب ــت ب ویس

چندیــن  داشــتن  دلیــل  بــه  ویســت  روســتای 
ــان( دارای  ــزه ، پیکری ــادام ، جوم ــمان، ب ــه )الُس مزرع
ــی  دشــت هایی اســت کــه در تمــام فصــول ســال زیبای
خــاص و منحصربه فــرد خــود را دارد. از مکان هــای 
ــتند  ــی هس ــت طبیع ــه دارای جذابی ــت ک ــر در ویس بک
اطــراف  بیشــه های  دربنــد،  رودخانــه  بــه  می تــوان 
ــرار دارد و  ــت ق ــایگی ویس ــه در همس ــگان ک ــد گلپای س
ــه در 4  ــهریار ک ــر ش ــوی پی ــارگاه معن ــه ب ــن ب همچنی
ــگان  ــری پــس از ویســت و پیــش از ســد گلپای کیلومت
قــرار دارد، اشــاره کــرد. همچنیــن ویســت دارای قلعــه ای 
تاریخــی اســت کــه قدمــت آن بــه بیــش از 3700 ســال 
گذشــته برمی گــردد؛ امــا متاســفانه بــا گــذر زمــان 

ــت.  ــده اس ــه ش ــک تپ ــه ی ــل ب تبدی
ــه  ــه ب ــن قلع ــر درب ای ــان اگ ــه باستان شناس ــه گفت ب
ــه و گمشــده  ــخ نهفت ــاز شــود، تاری ســوی کاوشــگران ب

ــود. ــکار می ش ــگان آش ــی گلپای ــتا و حت ــن روس ای
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 ۱۰مصدوم  در اثربرخورد 
دو اتوبوس تندرو در اصفهان

 )BRT( بــر اثــر برخــورد دو دســتگاه اتوبــوس تنــدرو  
ــان  شــرکت واحــد اتوبوســرانی شــهر اصفهــان در خیاب
هــزار جریــب، دوشنبه شــب 10 نفــر مصــدوم شــدند. 

مدیــر حــوادث و فوریت هــای پزشــکی اصفهــان گفــت: 
ایــن حادثــه ســاعت 20 و 55 دقیقــه دوشنبه شــب بــه 
اورژانــس 115 اعــالم و امدادخواهــی و بــه دنبــال آن 2 

واحــد آمبوالنــس بــه محــل اعــزام شــد.
دکتــر غفــور راســتین افــزود: در ایــن حادثــه ترافیکــی 
10 نفــر شــامل دو مــرد و 8 زن دچــار مصدومیــت 

شــدند.
وی ادامــه داد: مصدومــان ایــن حادثــه پــس از دریافت 
خدمــات اولیــه درمانــی در محــل، بــه بیمارســتان های 

الزهــرا )س( و شــریعتی منتقــل شــدند. ایرنا

معدوم سازی ۵۱۷ کیلو گرم 
 جنس تاریخ گذشته و فاسد 

در کاشان
 معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی کاشــان 
از کشــف و معدوم ســازی 517 کیلوگــرم جنــس 
ــن  ــی در ای ــد از عمده فروش ــته و فاس ــخ گذش تاری

ــر داد. ــتان خب شهرس
ســید علیرضــا مروجــی گفــت: پیــرو شــکایت 
فوریت هــای  )ســتاد   190 ســامانه  در  مردمــی 
ســالمت محیــط و کار( و بازدید کارشــناس بهداشــت 
ــی در  ــواد غذای ــع م ــه و توزی ــز تهی ــط از مراک محی
ــاس  ــرم کالب ســطح شهرســتان کاشــان، 517 کیلوگ
تاریــخ  در  فــروش  معــرض  در  تاریخ گذشــته 

96/2/29 کشــف و معــدوم شــد.
وی از همشــهریان خواســت در هنــگام خریــد مــواد 
غذایــی بــه تاریــخ تولیــد و انقضــا و ســایر مجوزهــای 
بهداشــتی توجــه کننــد و در صــورت مشــاهده هرگونه 
تخلــف بهداشــتی بــا شــماره 190ســتاد فوریت هــای 

ســالمت محیــط کار تمــاس حاصــل بگیرنــد. ایمنــا

 یک نفر در حادثه تصادف 

خیابان جوان جان باخت
 ســخنگوی ســازمان آتش نشــانی شــهرداری اصفهــان 
ــودرو در  ــادف دو خ ــه تص ــر در حادث ــک نف ــت: ی گف

خیابــان جــوان جــان خــود را از دســت داد.
ــا اشــاره بــه حادثــه تصــادف روز  محمــد شــریعتی ب
ــوان  ــان ج ــرداد( در خیاب ــته )اول خ ــامگاه گذش ش
اصفهــان اظهــار داشــت: ایــن حادثــه ســاعت 19 و 24 
ــانی  ــی آتش نش ــز فرمانده ــه مرک ــنبه ب ــه دوش دقیق
امدادرســان  و  اصفهــان گــزارش شــد  شــهرداری 
بــه محــل  ایســتگاه 17 و 24  از دو  آتش نشــانی 

ــدند. ــزام ش ــه اع حادث
وی بــا بیــان اینکــه ایــن حادثــه بــه دنبــال برخــورد دو 
خــودروی پرایــد و 206 اتفــاق افتــاده اســت، تصریــح 
کــرد: در ایــن حادثــه یــک نفــر جــان باختــه و چهــار 

نفــر دیگــر نیــز مصــدوم شــده اند.
ــی  ســخنگوی ســازمان آتش نشــانی و خدمــات ایمن
شــهرداری اصفهــان بــا اشــاره بــه اینکــه دو سرنشــین 
خــودروی پرایــد در ایــن حادثــه در خــودرو محبــوس 
ــس از  ــدادی پ ــای ام ــزود: نیروه ــد، اف ــده بودن ش
ــا  ــریع و ب ــات س ــک عملی ــل در ی ــازی مح ایمن س
ســرعت عمــل بــاال و بــه کمــک تجهیــزات تخصصــی، 
ســت های نجــات و سیســتم های بــرش هیدرولیــک 
ــن  ــده از بی ــراد محبوس ش ــازی اف ــه آزادس ــدام ب اق
آهن پاره هــای دو خــودرو کردنــد کــه خوشــبختانه 
توانســتند چهــار مصــدوم ایــن حادثــه را نجــات دهنــد 
و در نهایــت مصدومــان بــه عوامــل اورژانــس تحویــل 

داده شــدند. مهــر

 انهدام باند سارقان احشام 
با 2۱8 رأس دام سرقتی 

شاهین شــهر  شهرســتان  انتظامــی  فرمانــده    
ــارقان  ــره س ــه نف ــد س ــای بان ــتگیری اعض از دس
ــن  احشــام و كشــف 218 رأس دام ســرقتی در ای

شهرســتان خبــر داد. 
 ســرهنگ رجبعلــی مختــاری گفــت: در پــی وقــوع 
چندیــن مــورد ســرقت احشــام در شهرســتان 
دســتگیری  و  موضــوع  بررســی  شاهین شــهر 
ــژه در دســتور  ــه طــور وی ــن ســرقت ها ب عوامــل ای
ــتان  ــن شهرس ــی ای ــس آگاه ــان پلی كار كارآگاه

ــت.  ــرار گرف ق
ــری  ــام یكس ــا انج ــان ب ــه داد: كارآگاه  وی ادام
كارهــای تخصصــی و اقدامــات خاص موفق شــدند 
ســه ســارق را كــه اهــل یكــی از اســتان های كشــور 
ــا مقــام  ــد، شناســایی و پــس از هماهنگــی ب بودن

قضائــی دســتگیر كننــد. 
 ایــن مقــام انتظامــی بیــان داشــت: ایــن ســارقان 
ــه در  ــد ك ــرده بودن ــرقت ك ــداری س ــت دام از هف
مجمــوع تعــداد 218 رأس دام ســرقتی بــه ارزش 2 

میلیــارد و 200 میلیــون ریــال كشــف شــد. 
  فرمانــده انتظامــی شهرســتان شاهین شــهر در 
ــگام  ــن ســارقان هن ــه اینكــه ای ــا اشــاره ب ــان ب پای
بــا اعمــال زور و ضــرب  بــه دامداری هــا  ورود 
ــداران  ــد، از دام ــرقت می كردن ــان س ــتم نگهبان وش
خواســت محــل نگهــداری احشــام را بــه تجهیــزات 
ایمنــی پیشــگیری از ســرقت مجهــز كننــد، از ورود 
افــراد غریبــه كــه تحــت عنــوان مشــتری دام رجوع 
ــداری احشــام خــودداری  ــه محــل نگه ــد ب می كنن
ــا  ــناس ی ــراد ناش ــاهده اف ــورت مش ــد و در ص كنی
خودروهــای مشــكوک در اطــراف محــل نگهــداری 
ــن  ــا تلف ــاس ب ــق تم ــوع را از طری ــام موض احش
پایــگاه خبــری  دهنــد.  اطــالع  پلیــس  بــه   110 

پلیس

مدیر امور شعب بانک قرض الحسنه امداد  

 اعطای بیش از 488 میلیارد ریال 
وام بی بهره به نیازمندان کمیته امداد

رئیس اداره جهاد کشاورزی شهرضا خبر داد:

  اجرای طرح احداث کانال آبیاری 
در اراضی مزرعه خرده مالک مهیار
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رخداد
 9مصدوم در اثر انفجار 
کارخانه فوالد بویراحمد

انفجــار در کارخانــه فــوالد بویراحمــد 9 مصــدوم بــر 
جــا گذاشــت کــه 6 تــن از آنــان بــه علــت ســوختگی 
شــدید بــه شــهرهای شــیراز و اصفهــان اعــزام 

شــدند. 
ــد  ــه و بویراحم ــتاندار کهگیلوی ــی اس ــاون عمران مع
شهرســتان  فــوالد  کارخانــه  در  انفجــار  گفــت: 
بویراحمــد حــدود ســاعت 4 بامــداد دیــروز بــه 

وقــوع پیوســت.
ــن  ــال 6 ت ــت: ح ــار داش ــی اظه ــان نیک اقبال پژم
ــده  ــدید ش ــوختگی ش ــار س ــه دچ ــان ک از مصدوم

ــت. ــده اس ــزارش ش ــم گ ــد، وخی بودن
تنهــا کارخانــه فــوالد کهگیلویــه و بویراحمــد بــا تولیــد 
ســاالنه 200 هــزار تــن شــمس فــوالد نقــش مهــم در 

ــتان دارد. توسعه اس

 سقوط از ارتفاع جان مرد 65ساله 
را در شهرک گلستان گرفت

مدیــر روابــط عمومــی مرکــز اورژانــس تهــران گفــت: 
ــک  ــقوط از ی ــل س ــه دلی ــاله ب ــرد 65 س ــک م ی
ــان  ــتان ج ــهرک گلس ــه در ش ــاختمان بلندمرتب س

ــت. باخ
ــوزده 31  حســن عباســی افــزود: حوالــی ســاعت ن
اردیبهشــت ماه حادثــه ســقوط از ارتفــاع در شــهرک 
ــام  ــامانه 115 اع ــه س ــاحل ب ــدان س ــتان می  گلس
و عوامــل درمانــی اورژانــس بــه محــل حادثــه اعــزام 

 . ند شد
یــک  طبقــه هفدهــم  از  مــرد 65 ســاله  یــک 
ســاختمان بلندمرتبــه بــه پاییــن ســاختمان ســقوط 
ــده   ــات واردش ــدت جراح ــل ش ــه دلی ــه ب ــرد ک ک

ــت. ــان باخ ج
وی افــزود: احتمــال دارد ایــن مــرد بــه دلیــل وزش 
ــن  ــه پایی ــه ب ــاختمان بلندمرتب ــران از س ــاد ته تندب

ســقوط کــرده باشــد.

اعتراض دادستانی به حکم پرونده 
کالهبرداری ورمی کمپوست

ورمــی  پرونــده  حکــم  بــه  تهــران  دادســتانی 
ــال  ــس و رد م ــه حب ــش ب ــه متهمان ــت ک کمپوس

محکــوم شــده بودنــد، اعتــراض کــرد.
محســن افتخــاری، سرپرســت دادگاه هــای کیفــری 
ــده  ــن پرون ــم ای ــت: حک ــران، گف ــتان ته ــک اس ی
صــادر شــده و اگــر اعتــراض شــود، بــرای رســیدگی 
در مرحلــه تجدیدنظرخواهــی بــه دیــوان عالــی 

ــود. ــال می ش ــور ارس کش
بــه گفتــه ایــن مقــام مســئول قضایــی، فعــا 
دادســتانی بــه حکــم صــادره اعتــراض کــرده اســت.

 انفجار مین در سرپل ذهاب
یک کشته و یک زخمی

ــک  ــار ی ــاب از انفج ــرپل ذه ــی س ــده انتظام فرمان
قبضــه میــن برجامانــده از دوران جنــگ تحمیلــی در 
ایــن شهرســتان خبــرداد و گفــت: ایــن حادثــه یــک 

کشــته و یــک زخمــی بــر جــا گذاشــت.
ســرهنگ محمدرضــا یــاری زمــان وقــوع ایــن 
ــرقلعه از  ــه س ــت و در منطق ــه را 31 اردیبهش حادث

ــرد. ــر ک ــاب ذک ــرپل ذه ــع س تواب
وی گفــت: علــت انفجــار ایــن میــن هنــوز بــه 
درســتی مشــخص نشــده و توســط کارشناســان در 

ــت. ــی اس ــت بررس دس
ــه  ــن حادث ــوع ای ــس از وق ــه پ ــت: بافاصل  وی گف
ــه  ــل حادث ــه مح ــی ب ــدادی و انتظام ــای ام نیروه
اعــزام شــدند و نســبت بــه انتقــال جســد بــه 
ســردخانه و فــرد مصــدوم بــه مرکــز درمانــی اقــدام 

ــد. کردن
 

 تصادف در محور 
شهرکرد- بروجن

ــتان  ــی اس ــی انتظام ــس راه فرمانده ــس پلی رئی
وانــت  برخــورد  بختیــاری گفــت:  و  چهارمحــال 
ارتباطــی  محــور  در  پیــکان  ســواری  و   نیســان 
 شــهرکرد - بروجــن دو کشــته و ســه مصــدوم بر جا 

گذاشت.
ســرهنگ رحمــت هللا نجفــی اظهــار کــرد: ایــن 
ــن در  ــهرکرد - بروج ــی ش ــور ارتباط ــه در مح حادث
ســاعت یــک بامــداد اتفــاق افتــاد کــه دو کشــته و 
ســه مصــدوم بــر جــای گذاشــت. انحــراف بــه چــپ 
ــوده  ــه ب ــن حادث ــوع ای ــت وق ــکان عل ــواری پی س

ــت. اس

  اعضای شهروند یزدی جان 
سه بیمار نیازمند را نجات داد

ــا  دومیــن عمــل اهــدای عضــو در ســال جــاری ب
ــن  ــزدی در ای ــاله ی ــهروند 46 س ــک ش ــرگ ی م

ــت. ــده اس ــام ش ــتان انج اس
ــژه  ــه برق گرفتگــی در بخــش وی ــر حادث  وی در اث
ــد  ــتری ش ــت بس ــتی تف ــهید بهش ــتان ش بیمارس
ــده در  ــکی انجام ش ــات پزش ــم اقدام ــه علی رغ ک

اثــر مــرگ مغــزی فــوت شــده اســت.
بعــد از تأییــد کامــل مــرگ مغــزی مرحــوم مجیــد 
ــواده وی،  رفیعــی و بعــد از کســب رضایــت از خان
ــازی  ــتان نم ــه بیمارس ــا ب ــی از کلیه ه ــد و یک کب
ــزد  ــا در ی ــر از کلیه ه ــی دیگ ــل و یک ــیراز منتق ش

اهــدا شــد.

کرمــان، اســتانی کــه در اجــرای طرح هــای 
ــا 300  ــی پیشــتاز اســت ب اقتصــاد مقاومت
روز آفتابــی و قــرار گرفتــن در ذوزنقــه 
و  کشــور  خورشــیدی  انــرژی  طایــی 
هدایــت و حمایــت دولــت یازدهــم در 
ــم  ــه ای مه ــرمایه گذاری، منطق ــهیل س تس
در بخــش ســرمایه گذاری انــرژی پــاک 
بــوده و در کشــور رتبــه ممتــازی را بــه 

دســت آورده اســت.
تابــش  دلیــل  بــه  کرمــان  اســتان 
خورشــید در بیــش از 300 روز از ســال، 
همچنیــن  و  بی  نظیــر  طبیعــی  فضــای 
زیرســاخت  های قابــل قبــول، در مرکــز 
خورشــیدی  انــرژی  طایــی  ذوزنقــه 
ــا  ــه ب ــت؛ چنانچ ــه اس ــرار گرفت ــور ق کش
ایــن  در  ســرمایه گذاری  امــور  تســهیل 
از  کرمــان  بی نظیــر  مزیــت  اســتان، 
ماننــد  خارجــی  ســرمایه گذاران  نــگاه 
ــده  ــول نمان ــی ها مغف ــا و اتریش  آلمانی  ه

است.
 10 روزانــه  متوســط  طــور  بــه  کرمــان 
ــن  ــذا ای ــاب را دارد؛ ل ــش آفت ــاعت تاب س
ایــن  جایــگاه  می توانــد  مهــم  مزیــت 
ــای  ــن انرژی ه ــش تامی ــتان را در بخ اس
ــرمایه گذاران  ــب س ــن جل ــاک و همچنی پ
ــگان  ــان، ری ــد. کوهبن ــا بخش ــی ارتق خارج
ــه  ــان از جمل ــوب کرم ــک، جن ــهر باب و ش
اســتان  ایــن  مســتعد  شهرســتان های 
زیرســاخت های  اجــرای  راســتای  در 
اســت کــه  خورشــیدی  بــرق  نیــروگاه 
خارجــی  کشــورهای  از  ســرمایه گذارانی 
آمادگــی  اعــام  راســتا  ایــن  در  نیــز 

نــد. کرده ا
 افتتاح بزرگ ترین نیروگاه 

خورشیدی کشور
اســتاندار کرمــان در ایــن راســتا نیــز خبر از 
ــیدی  ــروگاه خورش ــن نی ــاح بزرگ تری افتت
طــی  مــگاوات   20 ظرفیــت  بــا  کشــور 
2 مــاه آینــده )تابســتان ســال 96( در 
ماهــان  داد و گفــت: بــا همــکاری اداره 
ــی  ــت عمران ــازی و معاون کل راه و شهرس
اســتانداری کرمــان جهــت همــکاری در 
ــرح  ــه 15 ط ــن، موافقت نام ــذاری زمی واگ
ــرای تولیــد  ــرژی خورشــیدی ب در حــوزه ان
ــن  ــا و در ای ــان امض ــگاوات در کرم 260 م
ــده  ــذار ش ــن واگ ــار زمی ــتا 280 هکت راس

ــت. اس
بــه گفتــه علیرضــا رزم حســینی، ســانا 
)ســازمان انرژی هــای نــو( از معدودتریــن 
کــه  اســت  اجرایــی  دســتگاه های 
دموکراســی اداری کمــی در آن وجــود دارد 
و صــدور مجوزهــا را در کمتریــن زمــان 

می دهــد. انجــام  ممکــن 

 ایجاد منطقه ویژه فناوری    
انرژی های تجدیدپذیر

ــژه  ــه وی ــاد منطق ــه ایج ــان اینک ــا بی وی ب
ایــده  انرژی هــای تجدیدپذیــر  فنــاوری 
بســیار خوبــی اســت، عنــوان کــرد: حــدود 
500 هکتــار زمیــن را در فــاز اول بــرای 
اجــرای ایــن منطقــه واگــذار می کنیــم 
ــل  ــار قاب ــزار هکت ــا 2 ه ــدار ت ــن مق ــه ای ک

ــت. ــش اس افزای
ــد  ــر و امی ــت تدبی رزم حســینی گفــت: دول
بــرای  نیــز  نــو  انرژی هــای  حــوزه  در 
تامیــن 80 مــگاوات بــرق در اســتان کرمــان 
قــرارداد منعقــد کــرده اســت و منطقــه 
بــه زودی  آذر  انــرژی خورشــیدی  ویــژه 

می شــود. اجرایــی 
ــی در  ــات خوب ــه اقدام ــان اینک ــا بی وی ب
دولــت یازدهــم در بخــش انرژی هــای 
خورشــیدی در کرمــان انجــام شــده، گفــت: 
ــرمایه گذاری در  ــال س ــارد ری ــزار میلی 6 ه
حــوزه انــرژی خورشــیدی در ایــن اســتان 

انجــام شــده اســت.
اســتاندار کرمــان بیــان کــرد: در حــوزه 
انــرژی بــادی نیــز اقداماتــی در شهرســتان 
ریــگان انجــام شــده؛ ایــن در حالــی اســت 
کــه در حــوزه انــرژی بــادی متقاضــی 

نداشــته ایم. ســرمایه گذاری 
وی بیــان کــرد: توجــه و اهمیــت بــه محیط 
زیســت، توســعه زیرســاخت ها و روســتاها 
خورشــیدی،  نیروگاه هــای  واســطه  بــه 
مدیریــت  و  روســتایی  بخــش  رونــق 
ــه  ــتغال زایی ب ــهرها، اش ــه ش ــرت ب مهاج
ــر و  ــای تجدیدپذی ــاد نیروگاه ه ــل ایج دلی
ــد  ــع فســیلی از فوای ــره مناب ــظ و ذخی حف
توجــه بــه بخــش انرژی هــای تجدیدپذیــر 

ــاک اســت. و پ
 روی خوش کرمان به 
سرمایه گذاران خارجی 

معــاون هماهنگــی امــور عمرانی اســتانداری 
کرمــان، نیــز بــا اشــاره بــه ســرمایه گذاری 
یــک شــرکت ایرانــی و ترکیــه ای بــرای 
ــت:  ــان گف ــتان کرم ــرژی در اس ــد ان تولی
 DG در فــاز اول ســاخت یــک نیــروگاه
ــش  ــگاوات افزای ــه 25 م ــر ب ــه حداکث ک
می یابــد بــا راندمــان بــاالی 46 درصــد بــا 
مصــرف ســوخت گاز در شــهر کاظم آبــاد 
ایــن  دســتورکار  در  کرمــان  توابــع  از 

اســت. ســرمایه گذاران 
ابوالقاســم ســیف الهی بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــا  ــدا ب ــروگاه ابت ــن نی ــاز اول ای ــاخت ف س
ــگاوات در  ــا 25 م ــاز و ت ــگاوات آغ ــار م چه
ــزود:  ــد، اف ــعه می یاب ــدی توس ــای بع فازه
اولیــن نیــروگاه ســلول های خورشــیدی 
تــا ســقف 60  )سیســتم فتوولتائیــک( 

مــگاوات در محــور کرمــان - رفســنجان حد 
ــود. ــاخته می ش ــن س ــاده باغی ــل ج فاص

وی بیــان کــرد: در مراحــل بعــدی نیــز 50 
مــگاوات توســط پنــج نیــروگاه 10 مگاواتــی 
در ســایر نقــاط اســتان کرمــان تفاهــم 
ــان  ــی کارشناس ــس از جانمای ــه پ ــده ک ش
ــبت  ــتان نس ــه ای اس ــرق منطق ــرکت ب ش
خواهــد اقــدام  ســرمایه گذاری   بــه 

 شد.
معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی اســتانداری 
ــع  ــر جم ــه س ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــان ب کرم
ــان  ــرژی در کرم ــد ان ــرمایه گذاری تولی س
اســت  ریــال  میلیــارد   500 و  یک هــزار 
پیــش  را  بــرق  دولــت خریــد  افــزود: 
کــرده  تضمیــن  ســرمایه گذاری،   از 

است.
 ساخت نیروگاه های 100 مگاوات

اســتانداری  اقتصــادی  امــور  مدیــر کل 
گذشــته  ســال  گفــت:  نیــز  کرمــان 
اکســون  شــرکت  ایرانــی  ســرمایه گذار 
و  انــرژی  تولیــد  بــرای  انــرژی 
اقــدام  حــوزه  ایــن  در  ســرمایه گذاری 
انجــام  الزم  هماهنگی هــای  کــه  کــرد 
بــا   32 پســت  شــد  مقــرر  و  گرفــت 
برنامه ریزی هــای انجام شــده در یکــی از 

شــود. اجــرا  مناطــق کرمــان 
 100 ســاخت  افــزود:  ســنجری  رضــا 
مــگاوات   50 و   DG نیــروگاه  مــگاوات 
خورشــیدی  ســلول های  نیــروگاه 
)سیســتم فتوولتائیــک( در کرمــان بــه 
وســیله ســرمایه گذاران پیشــنهاد شــد و 
ــت  ــی دول ــز از آمادگ ــان نی ــتاندار کرم اس
ــن  ــرژی در ای ــد ان ــت از تولی ــرای حمای ب

داد. اســتان خبــر 
  استفاده روستاها از انرژی های 

تجدیدپذیر
مدیــر عامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق 
شــمال کرمــان نیــز گفــت: در حــال حاضــر 
در بخــش متقاضیــان خریــد تضمینــی 
بــرق 40 کیلــو وات را در حــال بهره بــرداری 
بــه  آن  برگشــتی  وجــوه  کــه  داریــم 

متقاضیــان پرداخــت می شــود.
مصوبــه  طبــق  افــزود:  شــهبا  محمــود 
ملــزم  اجرایــی  دســتگاه های  دولــت، 
مــورد  بــرق  درصــد   20 کــه  شــده اند 
نیــاز خــود را از انرژی هــای تجدیدپذیــر 
اداره کل  ایــن زمینــه  تامیــن کننــد. در 
راه و شهرســازی پیشــگام بــوده و آب و 
فاضــاب شــهری اســتان کرمــان نیــز ایــن 
ســامانه را در دســتور کار دارد کــه بــه زودی 

ــد. ــد ش ــل خواه تکمی
وی دربــاره بــرق دار کــردن روســتاهای 
دورافتــاده اســتان کرمــان نیــز گفــت: 

ــا  ــتاها ب ــن روس ــه ای ــتیم ک ــدد هس درص
تجدیدپذیــر  انرژی هــای  از  اســتفاده 

بــرق دار شــوند.
 رتبه اول در استفاده از انرژی 

خورشیدی 
مدیــر عامــل شــرکت توزیــع بــرق جنــوب 
کرمــان گفــت: تاکنــون 31 روســتا از طریــق 
انــرژی خورشــیدی در سراســر اســتان 
ایــن  از  شــده اند کــه  بــرق دار  کرمــان 
حیــث، مقــام اول را در کشــور بــا اختــاف 

چشــمگیر کســب کرده ایــم.

بــرق دار  از  نیــز  مهدوی نیــا  عبدالوحیــد 
شــدن 31 روســتا از ایــن تعــداد روســتاها 
توســط انرژی هــای نــو خبــر داد و افــزود: 
50 درصــد از ایــن روســتاها در شهرســتان 

ــد. جیرفــت قــرار دارن
وی ادامــه داد: از مــردم اســتان کرمــان 
انتظــار داریــم برقــی را کــه بــا هزینه هــای 
زیــادی تولیــد می شــود، قــدر بداننــد و در 

ــد. ــی کنن ــرف آن صرفه جوی مص
وی بــا بیــان اینکــه حــدود 24 مدرســه، 10 
ــه  ــن منطق مســجد و تعــدادی از ادارات ای
برخــوردار شــده اند  بــرق خورشــیدی  از 
افــزود: بــا توجــه بــه ظرفیتــی کــه در 
اقداماتــی  دارد،  وجــود  اســتان کرمــان 
در زمینــه جــذب ســرمایه گذار در حــوزه 
انرژی هــای پــاک و تجدیدپذیــر انجــام 

ــت. ــده اس ش
ــه  ــداد موافقت نام ــا تع ــه مهدوی نی ــه گفت ب
ــد و  ــرای خری ــرمایه گذاران ب ــا س ــه ب اولی
فــروش تضمینــی بــرق منعقــد شــده؛ 
ــی نرســیده  ــه اجرای ــه مرحل ــون ب ــا تکن ام

اســت.
ــادی  ــرژی ب ــوزه ان ــرد: در ح ــار ک وی اظه
پتانسیل ســنجی بــه مــدت 2 ســال در 
منطقــه نظــام شــهر نرماشــیر در شــرق 
اســتان بــا نصــب دکل انجــام شــده و 
زمانــی  بازه هــای  در  را  بــاد  اطاعــات 
خوشــبختانه  کــه  کردیــم  مشــخص 
پتانســیل الزم بــرای ایحــاد نیــروگاه بــادی 
در ایــن منطقــه فراهــم شــده اســت و 

فراهــم  در حــال  ســرمایه گذار خارجــی 
کــردن مقدمــات کار اســت.

ــای  ــه انرژی ه ــت: در زمین ــا گف مهدوی نی
نــو و اســتفاده از انــرژی زیســت تــوده 
و اســتفاده از زائــده درختــان، فضــوالت 
ــا، شــهرهای ســیرجان  ــی و فاضاب ه دام
و بــم انتخــاب شــده اند کــه مطالعــات 
ــروگاه  ــام و نی ــرح انج ــاور ط ــط مش توس
بیــو گاز بــرای ایــن 2 شــهر طراحــی شــده 
و ارائــه طــرح بــرای انتخــاب ســرمایه گذار 

ــد. ــد ش ــام خواه ــه زودی انج ب
  نیروگاه خورشیدی برای 

مددجویان کمیته امداد
امــام  امــداد  کمیتــه  کل  مدیــر 
ــت:  ــز گف ــان نی ــتان کرم ــی)ره( اس خمین
کار نیروگاه هــای خورشــیدی در کرمــان 
همــکاری  بــا  جــاری  ســال  تیرمــاه  از 
ــتانداری  ــادی اس ــوزه اقتص ــا و ح بانک ه
انجــام شــده و بــه زودی 250 نیــروگاه 

شــد. خواهــد  مــدار  وارد  خورشــیدی 
ــوکاری  ــاد نیک ــزود: بنی ــی اف ــی صادق یحی
ــروگاه  ــاب گســتر اجــرای نی شــرکت ماهت
زن   850 و  یک هــزار  بــرای  خورشــیدی 
سرپرســت خانــوار را در شهرســتان کهنــوج 
و  دارد  کار  دســتور  در  صــورت کان  بــه 
ــر  ــیدی ب ــروگاه خورش ــرای نی ــون اج اکن
ــزل هشــت زن سرپرســت  ــام من پشــت ب
ــده  ــام ش ــوت انج ــوان پایل ــه عن ــوار ب خان

ــت. اس
 توزیع هزار پنل خورشیدی  

مدیــر کل کمیتــه امــداد امــام خمینــی)ره( 
کرمــان گفــت: هــزار پنــل خورشــیدی طبــق 
تفاهم نامــه منعقدشــده بیــن شــرکت توزیع 
بــرق و کمیتــه امــداد بیــن مددجویــان ایــن 

نهــاد در اســتان کرمــان توزیــع می شــود.
یحیــی صادقــی افــزود: اســتان کرمــان 
ــذاری پنل هــای  ــوت اجــرای طــرح واگ پایل
ــداد  ــه ام ــان کمیت ــه مددجوی ــیدی ب خورش
همچنیــن  اســت.  خمینــی)ره(  امــام 
ــه  ــیدی ب ــای خورش ــذاری پنل ه ــرح واگ ط
مددجویــان کمیتــه امــداد امام خمینــی)ره( 
کرمــان در جنــوب و شــرق ایــن اســتان در 

ــت. ــدن اس ــی ش ــال عملیات ح
ــام  ــداد ام ــه ام ــه کمیت ــان اینک ــا بی وی ب
خمینــی)ره( بــرای خریــد و نصــب پنل های 
خورشــیدی تســهیاتی بــه مددجویــان ایــن 
ــا  ــان ب ــد و مددجوی ــت می کن ــاد پرداخ نه
ــرق  ــه اداره ب ــروش آن ب ــرژی و ف ــد ان تولی
هزینــه دریافــت می کننــد افــزود:  بیــش از 
180 شــغل در ریــگان بــرای مددجویــان ایــن 
ــال  ــارد ری ــت 27میلی ــا پرداخ ــتان ب شهرس
ــداد  ــه ام ــان کمیت ــه مددجوی ــهیات ب تس
امــام خمینــی)ره( ایجــاد شــده اســت. ایرنــا

کرمان در رأس ذوزنقه طالیی انرژی خورشیدی کشور

 سرمایه گذاری 
 6هزار میلیارد ریالی 

در حوزه انرژی خورشیدی

مدیــر مرکــز پیونــد وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی با 
اشــاره بــه ضــرورت ترویــج فرهنــگ پیونــد اعضــای افــراد مــرگ 
مغزی شــده، گفــت: 57 درصــد پیونــد کلیــه کشــور از افــراد مــرگ 
مغــزی انجــام شــد. ســید محمــد کاظمینــی افــزود: از ســال 81 
کــه قانــون تصویــب شــده تــا االن، 15 هــزار عضــو از مبتایــان بــه 
مــرگ مغــزی بــه نیازمنــدان ایــن اعضــا پیونــد شــده و بیــش از 
50 هــزار عضــو هــم انجــام شــده کــه مقــدار تفــاوت تــا 15 هــزار 
عضــو آن مربــوط بــه افــراد زنــده بــوده اســت. وی بــا بیــان اینکــه 
یکــی از پیوندهایــی کــه در کشــور خیلــی پیشــرفته شــده، پیونــد 
ــود  ــام می ش ــان انج ــیراز و اصفه ــا در ش ــه عمدت ــت ک ــد اس کب
ــد  ــه پیون ــز و در زمین ــه 30 مرک ــد کلی ــا پیون ــاط ب ــزود: در ارتب اف

کبــد 8 مرکــز در کشــور فعالیــت می کننــد کــه در منطقــه و آســیا 
ــت. ــر اس بی نظی

کاظمینــی افــزود: پیونــد کبــد وضــع بســیار خوبــی دارد؛ به ویــژه 
در شــیراز کــه بــاالی 500 پیونــد داشــتیم و در دنیــا جــزو 
 رتبه هــای اول تــا ســوم در ایــن زمینــه هســتیم. یک هــزار 
ــد  ــام ش ــته انج ــال گذش ــه س ــن زمین ــد در ای ــورد پیون و 40 م
ــه  ــان اینک ــا بی ــود. وی ب ــاز ب ــادی خون س ــلول های بنی ــه از س ک
ادامــه داد: یکــی از اســتان هایی کــه در ایــن زمینــه پیونــد خــوب 
عمــل می کنــد، اســتان یــزد اســت؛ بــه گونــه ای کــه ایــن اســتان 
ــه و  ــس از کهگیلوی ــور را پ ــه دوم کش ــت رتب ــبت جمعی ــه نس ب

ــه خــود اختصــاص داده اســت. ایســنا بویراحمــد ب

ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــهرکرد ب ــگاه ش ــجویی دانش ــاون دانش مع
ــوی  ــهرکرد جوابگ ــگاه ش ــود در دانش ــای موج ــداد خوابگاه ه تع
متقاضیــان خوابگاه هــای دانشــجویی نیســت، گفــت: در راســتای 
رفــع نیازهــای دانشــگاه  و کمبــود خوابگاه هــا بایــد خیــران 

ــوند. ــذب ش ــتری ج بیش
ســعید کریمــی بــا بیــان اینکــه هم اکنــون 2 هــزار و 500 
ــتند  ــتقر هس ــهرکرد مس ــگاه ش ــای دانش ــجو در خوابگاه ه دانش
افــزود:  توســعه کمــی و کیفــی دانشــگاه ها متناســب بــا یکدیگــر 
ــا چالش هــای  انجــام نشــده و فضاهــای رفاهــی دانشــگاه ها ب

بســیاری مواجــه اســت.
وی تعــداد خوابگاه هــای موجــود در دانشــگاه شــهرکرد را 9 

خوابــگاه اعــام کــرد و گفــت: از ایــن تعــداد 4 خوابــگاه مختــص 
ــران اســت.   ــگاه مختــص دخت پســران و 5 خواب

در  دانشــگاهی  اقدامــات خیــران  بــه  اشــاره  بــا   کریمــی 
ســال های گذشــته بیــان داشــت: ســاخت خوابــگاه، ســاختمان 
مرکــزی دانشــگاه، ســاختمان رفاهــی دانشــگاه، ســاختمان نهــاد 
نمایندگــی رهبــری، از جملــه اقداماتــی بــوده کــه توســط خیــران 

در دانشــگاه شــهرکرد انجــام شــده اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه تعــداد خوابگاه هــای موجــود در دانشــگاه 
دانشــجویی  خوابگاه هــای  متقاضیــان  جوابگــوی  شــهرکرد 
نیســت، تصریــح کــرد: در راســتای رفــع نیازهــای دانشــگاه            
و کمبــود خوابگاه هــا بایــد خیــران بیشــتری جــذب شــوند. ایرنــا

،،
اولین نیروگاه ســلول های خورشــیدی 
)سیســتم فتوولتائیــک( تــا ســقف 60 
مگاوات در محور کرمان - رفســنجان 
باغیــن ســاخته  حــد فاصــل جــاده 

می شــود

استانها

مدیر مرکز پیوند وزارت بهداشت در یزد: 

 ۵۷ درصد پیوند کلیه کشور 
از افراد مرگ مغزی انجام شد 

معاون دانشجویی دانشگاه شهرکرد:

 تعداد خوابگاه های دانشگاه شهرکرد 
جوابگوی متقاضیان نیست

  مسجد و حمام وکیل 
تجلی هنر اصیل ایرانی

حمــام و مســجد وکیــل از یــادگاران دوران زندیــه در 
شــیراز اســت کــه هــر ســاله توجــه گردشــگران زیادی 
ــی از  ــه، یک ــد. دوره زندی ــب می کن ــود جل ــه خ را ب
دوران باشــکوه تاریــخ در شــهر شــیراز اســت کــه 
ــده اســت؛  ــادگار مان ــه ی ــان ب ــار بســیاری از آن زم آث
ــد،  ــان زن ــه ارگ کریم  خ ــوان ب ــا می ت ــه آن ه از جمل
ــل اشــاره  ــازار وکی ــل و ب ــل، مســجد وکی ــام وکی حم
کــرد. حمــام وکیــل در دوره زندیــه توســط کریم خــان 
 زنــد ســاخته شــد. ایــن حمــام در مرکــز شــهر شــیراز 
ــازار  و نزدیــک دیگــر بناهــای دوره زندیــه همچــون ب
ــمت های  ــرار دارد. از قس ــل ق ــجد وکی ــل و مس وکی
جالــب توجــه ایــن حمام قســمتی بــه نام شاه نشــین 
ــوده  اســت. ــه مخصــوص اســتفاده شــاه ب اســت ک

ایــن بنــا در غــرب مســجد وکیــل ســاخته شــده  و از 
پیشــرفته ترین اصــول معمــاری زمــان خود برخــوردار 

ــت  ــک اس ــام کوچ ــال ورودی حم ــرای مث ــت؛ ب  اس
و بــا شــیبی مایــم بــه هشــتی ورودی کــه پایین تــر 
از ســطح زمیــن قــرار دارد، می رســد. ورودی بــه 
ایــن  زاویــه دار ســاخته شــده و همــه  رختکــن 
ماحظــات بــرای ایــن بــوده  کــه از ورود ســرما 
ــام  ــارج از حم ــه خ ــا ب ــروج گرم ــل و از خ ــه داخ ب
ــه  ــز ک ــیراز نی ــل ش ــجد وکی ــود. مس ــری ش جلوگی
ــز شــهر  ــل در مرک ــل و حمــام وکی ــازار وکی ــار ب در کن
قــرار دارد، بــه مســجد ســلطانى وکیــل هــم شــهرت 
دارد. مســجد وکیــل، یکــی از بناهــای زیبــا و بســیار 
مســتحکم دوره زندیــه اســت کــه از لحــاظ هنــری و 
ــر اســاس شــواهد  ــادی دارد. ب معمــاری اهمیــت زی
ــاخته  ــال س ــدت 10 س ــجد در م ــن مس ــی ای تاریخ
شــد و کاشــیکاری های هفت رنــگ زیبایــی همچــون 
بناهــای دوره صفویــه در آن چشــم نوازی می کنــد. 
ــوده کــه شبســتان  ــی ب ــن مســجد دو ایوان طــرح ای
ــا 48 ســتون  ســنگی یکپارچــه و مارپیــچ  ــی ب جنوب

دارای شــاخصه های معمــاری ایرانــی اســت. 

#دیدنی_ها

روزنه

 راه اندازی کارخانه 
فرآوری زغال سنگ در زرند

ــت:  ــد گف ــدار زرن ــی اجتماعی فرمان ــاون سیاس مع
بــه زودی قــرارداد خــط تولیــد زغــال  ســنگ از 
باطله هــای کارخانــه زغال شــویی شــامل حــوض 

می شــود. انجــام  اکبرآبــاد  زغال شــویی 
ــرآوری  ــت:کارخانه ف ــار داش ــادق زاده اظه ــی ص عل
ــویی  ــه زغال ش ــای کارخان ــنگ از باطله ه ــال  س زغ
ایــن شهرســتان در ســال اقتصــاد مقاومتــی، تولیــد 

ــود. ــدازی می ش ــتغال راه ان و اش
ــت:  ــد گف ــدار زرن ــی اجتماعی فرمان ــاون سیاس مع
بــه زودی قــرارداد خــط تولیــد زغــال  ســنگ از 
باطله هــای کارخانــه زغال شــویی شــامل حــوض 

می شــود. انجــام  اکبرآبــاد  زغال شــویی 
ــال  ــارد ری ــن طــرح  250 میلی ــرای ای ــزود: ب وی اف
ســرمایه گذاری پیش بینــی شــده کــه راه انــدازی 
ایــن طــرح، عــاوه بــر ارزآوری جالــب توجهــی کــه 
ــه  طــور مســتقیم را  ــه اشــتغال 100 نفــر ب دارد، زمین

ــد. ــاد می کن ایج
آالیندگــی  همچنیــن  کــرد:  عنــوان  صــادق زاده 
کارخانــه  محوطــه  اطــراف  در  زیســت محیطی 
ــا ایــن طــرح حــذف می شــود. زغال شــویی زرنــد ب

اشتغال زایی 8 هزار نفری در فاز 
اول پروژه پتروشیمی مکران

دبیــر شــورای عالــی مناطــق آزاد و ویــژه اقتصــادی 
بــا اشــاره بــه فعالیــت 15 شــرکت در فــاز اول 
مجتمــع پتروشــیمی نگیــن مکــران از اشــتغال زایی 

ــر داد. ــروژه خب ــن پ ــاری در ای ــان چابه جوان
ــی  ــذاری نهای ــه هدف گ ــاره ب ــا اش ــرکان ب ــر ت  اکب
ــن محصــوالت  ــون ت ــد ســاالنه 25 میلی ــرای تولی ب
پتروشــیمی در چابهــار اظهــار کــرد: فــاز اول مجتمــع 
پتروشــیمی نگیــن مکــران بــا تولیــد ســاالنه 8         
و نیــم میلیــون تــن متانــول در حــال احــداث اســت.

وی افــزود: در ایــن فــاز 4 مجتمــع تولیــد متانــول 
ســاخته شــده و بــرای بیــش از 8 هــزار نفــر در کلیــه 
شــرکت های زیرمجموعــه فــاز اول اشــتغال زایی 

می شــود.
دبیــر شــورای عالــی مناطــق آزاد کشــور میــزان کل 
ســرمایه گذاری در پــروژه پتروشــیمی مکــران را 
18 میلیــارد دالر عنــوان کــرد و گفــت: فــاز اول ایــن 
پــروژه در زمینــی بــه مســاحت 1200هکتــار در پیکــره 
هشــتم منطقــه آزاد چابهــار در حــال احــداث اســت.

تــرکان بــا اشــاره بــه رونــد پیشــرفت فیزیکــی 
خــط انتقــال گاز از نیــروگاه ایرانشــهر بــه ایــن 
ــط گاز  ــول خ ــر ط ــرد: 285 کیلومت ــد ک ــروژه تاکی پ
ــر  ــر ب ــرکت غدی ــرمایه گذاری ش ــا س ــه ب ــت  ک اس
ــام ــال انج ــده در ح ــدی تعیین ش ــاس زمان بن  اس

است.
ــار  ــدن چابه ــی ش ــور صنعت ــیمی را موت وی پتروش
خوانــد و گفــت: تاکنــون 8 واحــد پایین دســتی 
کــه  شــده  احــداث  منطقــه  در  پتروشــیمی 

اســت. صادراتــی  آن کامــا  محصــوالت 

آغاز فاز دوم پروژه میدان 
شهدای کرمان در هفته جاری

 مدیــر پــروژه بازســازی میــدان شــهدای کرمــان از 
آغــاز فــاز دوم ایــن طــرح در هفتــه جــاری خبــر داد.

ــت  ــاز نخس ــت: ف ــان داش ــرایداری بی ــا س غامرض
شــامل  نیــز  کرمــان  شــهدای  میــدان  پــروژه 
بدنه ســازی میــدان اســت کــه 98 درصــد پیشــرفت 

دارد.  فیزیکــی 
ــه  ــان در هفت ــهدا کرم ــدان ش ــروژه می ــاز دوم پ ف
ســاخت  شــامل  کــه  می شــود  آغــاز  جــاری 
دروازه هــای خیابان هــای منتهــی بــه میــدان اســت.

وی همچنیــن دربــاره پــروژه مرمــت خانــه حاج آقــا 
علــی رفســنجان بــه عنــوان بزرگ تریــن خانــه 
ــروژه  ــن پ ــراز داشــت: مرمــت ای ــان اب خشــتی جه
بــه پایــان رســیده اســت و در حــال تجهیــز آن 

ــارس ــتیم. ف هس

کشف 70 تن کود شیمیایی 
تقلبی در جیرفت

شهرســتان  حکومتــی  تعزیــرات  اداره  رئیــس 
ــولفات  ــی س ــود تقلب ــن ک ــف 70 ت ــت از کش جیرف
ایــن  در  ریــال  میلیــارد   10 ارزش  بــه  آمونیــوم 

داد. خبــر  شهرســتان 
ــرات  ــان تعزی ــزود: کارشناس ــایخی اف ــد مش  محم
انجــام  از  حکومتــی شهرســتان جیرفــت پــس 
ــورد مصــرف توســط  ــر روی کودهــای م ــش ب آزمای
برخــی از کشــاورزان جیرفــت متوجــه وجــود نمــک 
خالــص بــه جــای کــود ســولفات آمونیــوم شــدند.

ــای  ــع کوده ــد و توزی ــل تولی ــرد: عام ــه ک وی اضاف
تقلبــی در جیرفــت بعــد از بررســی های انجام شــده 
در شهرســتان قزویــن شناســایی شــد و هم اکنــون 
ایــن شــخص بــا دســتور مراجــع قضایــی در زنــدان 

ــرد. ــه ســر می ب ب
ــن از  ــود 40 ت ــی می ش ــزود: پیش بین ــایخی اف مش
ــوب اســتان  ــن کشــاورزان جن ــی، بی ــای تقلب کوده

کرمــان توزیــع شــده باشــد.
رئیــس اداره تعزیــرات حکوتــی شهرســتان جیرفــت 
در ادامــه بــه کشــاورزان توصیــه کــرد: کــود ســولفات 
ــاد  ــان جه ــر کارشناس ــا نظ ــک( را ب ــوم )ازب آمونی

کشــاورزی خریــداری کننــد.
ــزار  ــا 280 ه ــت ب ــتان جیرف ــه داد: شهرس وی ادام
نفــر جمعیــت از چهــار بخــش مرکــزی، اســماعیلی 
ــه  ــده و در فاصل ــکیل ش ــارز تش ــاردوئیه و جبالب س

ــع اســت. ــان واق ــوب کرم ــری جن 230 کیلومت
وی اضافــه کــرد: ایــن شهرســتان دارای بزرگ تریــن 
ــزار  ــان اســت و ســاالنه 50 ه ــی جه ــه طبیع گلخان
تــن محصــوالت کشــاورزی بــه ســایر نقــاط کشــور 

ــا ــد. ایرن ــادر می کن ص



بــه  اشــاره  بــا  غالمــی  رضــا  ســید  مهنــدس 
برنامه هــای ســالمت در مــاه مبــارک رمضــان گفــت: 
کنتــرل و بازرســی مســتمر از مراکــز طبــخ و عرضــه 
عرضــه  و  طبــخ  مراکــز  و  ســنتی  شــیرینی های 
 و فــروش آش و حلیــم و مــواد غذایــی مشــابه 
و همچنیــن رســتوران ها و فســت فودها از جملــه 
برنامه هــای بهداشــت محیــط سراســر کشــور اســت.

ــان اینکــه عوامــل محیطــی در بازرســی ها  ــا بی وی ب
ــزود:  ــود، اف ــنجش می ش ــل س ــزات پرتاب ــا تجهی ب
بــا  مشــترک  صــورت  بــه  بهداشــتی  بازرســی 
جملــه  از  مرتبــط  ســازمان های  و  دســتگاه ها 
ســازمان تعزیــرات حکومتــی، وزارت صنعــت، معــدن 
و تجــارت و اتحادیه هــای مرتبــط ماننــد اتحادیــه 

و  چلوکبابی هــا  و  رســتوران داران  حلیــم،  و  آش 
ــورت  ــی ها ص ــا و شیرینی فروش ــا و قنادی ه کبابی ه

می گیــرد.
ــی  ــن عموم ــه اماک ــت: در هم ــار داش ــی اظه  غالم
و مراکــز، کنتــرل دخانیــات مــورد بازرســی قــرار 
ســامانه های  از  بهداشــتی  بازرســی  و  می گیــرد 

آبرســانی نیــز انجــام می شــود.
 مســئول مدیریــت بهداشــت محیــط مناســبت ها 
ــرل  ــزود: کنت ــت اف ــاص وزارت بهداش ــای خ و روزه
ــزاری  ــای برگ و بازرســی بهداشــت محیطــی محل ه
بــرای  به ویــژه  ســحردهی،  و  افطــار  مراســم 
ــد  ــد صــورت خواه ــت و تاکی ــا دق ــدر ب شــب های ق

ــر ــت. مه گرف

ــارک  ــاه مب ــه در م ــوع تغذی ــه موض ــی ب ــرا عبداله ــر زه دکت
ــش  ــدد نق ــات متع ــزود: مطالع ــرد و اف ــاره ک ــان اش رمض
ــان  ــف نش ــای مختل ــود بیماری ه ــر روزه داری را در بهب موث
ــط  ــادات غل ــه ع ــی ک ــب بیماری های ــرای اغلــ ــد. ب داده ان
غذایــی، چاقــی و افزایــش وزن در بــروز آن هــا دخالــت دارد، 

روزه داری مفیــد اســت.
ــان  ــت بی ــه وزارت بهداش ــه جامع ــود تغذی ــر بهب ــر دفت مدی
کــرد: مطالعــات نشــان داده روزه گرفتــن بــرای مبتالیــان بــه 
چربــی خــون بــاال بســیار مفیــد اســت؛ میــزان چربی هــای 
ــب  ــد و موج ــم می کن ــون را تنظی ــود در خ ــوب موج نامطل

ــود.  ــون می ش ــد خ ــای مفی ــزان چربی ه ــش می افزای
ــی  ــواد غذای ــده ســحری از م ــرد: در وع ــه ک ــی توصی عبداله
پرفیبــر مثــل میوه هــا و ســبزی ها اســتفاده کنیــد کــه 

منبــع سرشــاری از فیبــر هســتند. مــواد غذایــی پرفیبــر آب 
زیــادی در خــود جــذب می کننــد و بــدن می توانــد آن را 
ــه  ــر ب ــد و احســاس تشــنگی دیرت ــه آهســتگی جــذب کن ب

ســراغمان می آیــد. 
ــد  ــحر بای ــگام س ــد هن ــر می کنن ــیاری فک ــزود: بس وی اف
ــول روز  ــه در ط ــد ک ــری بخورن ــی و پرکال ــای پرچرب غذاه
احســاس گرســنگی نکننــد؛ در حالــی کــه بایــد توجــه 
ــوای  ــژه در ه ــرب، به وی ــی پرچ ــواد غذای ــرف م ــت مص داش
ــود.  ــدن می ش ــی ب ــدید و کم آب ــنگی ش ــب تش ــرم موج گ
عبدالهــی توصیــه کــرد: از نوشــیدن بیــش از انــدازه چــای در 
وعــده ســحری اجتنــاب کنیــد؛ چــون چــای باعــث افزایــش 
ــود  ــی می ش ــای معدن ــن نمک ه ــت رفت ــع ادرار و از دس دف
کــه بــدن شــما در طــول روز بــه آن احتیاج دارد. بهداشــت نیوز

نظارت بهداشتی بر مراکز طبخ و عرضه مواد غذایی 
در ماه رمضان

مدیر دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت:

در ماه رمضان چای را از سفره سحر حذف کنید

 خواب و مقدار آن 
از منظر طب سنتی

دکتــر مقیمــی، متخصــص طــب ســنتی وزارت بهداشــت 
علــت ایجــاد خــواب از منظــر طــب ســنتی را کــه همانــا 
بــه  دلیــل رطوبــت مغــز اســت، تشــریح و میــزان ســاعات 
خــواب در افــراد مختلــف را از جملــه جوانــان بزرگســاالن 
و نــوزادان عنــوان کــرد. دکتــر مقیمــی در نخســتین دوره 
ــواب  ــف خ ــوص تعری ــاران درخص ــف عط ــی صن آموزش
ــار ســازمان یافته اســت  ــار داشــت: خــواب یــک رفت اظه
کــه بــه  عنــوان یــک ضــرورت حیاتــی و بــر پایــه ریتــم 
بیولوژیــک هــر روز تکــرار می شــود؛ همــه موجــودات زنده 
ــرای  ــی ب ــه دســت آوردن آمادگ ــرو و ب ــد نی ــرای تجدی ب
ــد؛ یک ســوم  ــه خــواب  دارن ــاز ب ادامــه کار و فعالیــت، نی
ــذرد و خــواب متناســب و  ــر انســان در خــواب می گ عم
آرام یکــی از رازهــای ســالمت و طــول عمر و دوام و نشــاط 
انســان اســت. وی پیدایــش خــواب را از دیــدگاه حکمای 
ــای طــب ســنتی  ــرد: حکم ــر ک ــه تعبی اســالمی این گون

پیدایــش خــواب را بــر اثــر تجمــع رطوبت هــای معتــدل 
ــع  ــد کــه اعصــاب را سســت کــرده و مان در مغــز می دانن
نفــوذ روح نفســانی در آن هــا می شــود. بــه  دنبــال آن در 
حــواس ظاهــری و حــرکات بــدن حالــت ســکون ایجــاد 
ــروری  ــه ض ــدن ک ــی ب ــال داخل ــی در اعم ــود؛ ول می ش
ــد  ــم و رش ــس هض ــل تنف ــتند، مث ــات هس ــرای حی ب
خللــی ایجــاد نمی شــود. مقیمــی زمــان مناســب بــرای 
ــوان  ــول روز عن ــاعت در ط ــا 10 س ــن 6 ت ــدن را بی خوابی
کــرد. وی افــزود: میــزان خــواب بــه ســن و مــزاج افــراد 
بســتگی دارد؛ بــرای مثــال نوزادانــی کــه میــزان رطوبــت 
ــا بیشــتر از ســایر ســنین اســت، بیشــترین  ــدن آن ه ب
خــواب را دارنــد و بــه  تدریــج کــه ســن افزایــش می یابــد، 
از رطوبــت بــدن نیــز کاســته شــده و میــزان خــواب نیــز 
ــا  ــف ب ــراد مختل ــی در اف ــواب کاف ــود. خ ــر می ش کمت
مزاج هــای مختلــف، تعاریــف متفاوتــی دارد. مثــالً یــک 
فــرد جــوان بــا مــزاج سرشــتی گــرم و خشــک نســبت به 
ــا مــزاج سرشــتی ســرد و  فــردی هم ســن خــود ولــی ب

تــر، بــه خــواب کمتــری احتیــاج دارد. تســنیم
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دکتــر حســین ابراهیمــی در گفت وگــو بــا کیمیــای 
وطــن دربــاره پدیــده تک فرزنــدی گفــت: امــروزه 
پدیــده تک فرزنــدی در جامعــه فراگیــر و  شــیوه 
زندگــی موجــب شــده کــه برخــی از همســران بــه 

داشــتن یــک فرزنــد اکتفــا کننــد.
وی افــزود: در بیــن خانواده هــا ایــن بــاور اشــتباه 
وجــود دارد کــه داشــتن چنــد فرزنــد بســیار 

دشــوارتر از تک فرزنــدی اســت.
ــفانه  ــرد: متأس ــان ک ــک خاطرنش ــن روانپزش ای
در جامعــه، تک فرزنــدی بســیار رایــج شــده و 
خانواده هــا بــدون اینکــه عواقــب اجتماعــی ایــن 

پدیــده را در نظــر بگیرنــد، بــه ایــن امــر گرایــش 
ــد. دارن

ابراهیمــی در تشــریح عــوارض ایــن مســئله گفت: 
ــکالت  ــته مش ــا ناخواس ــته ی ــدی خواس تک فرزن
روانــی خــاص خــود را بــه دنبــال دارد؛ چــرا کــه از 
یــک ســو کــودکان تک فرزنــد طــی دوران زندگــی 
ــن  ــد و همی ــدیدی می کنن ــی ش ــاس تنهای احس
امــر در زندگــی آینــده آنــان تاثیــر می گــذارد 
تصمیم گیــری  درســتی  بــه  نمی تواننــد  و 
ــه  ــرای جامع ــدی ب ــرد مفی ــده ف ــد و در آین  کنن

باشند.
وی ادامــه داد: از ســوی دیگــر جامعــه ای کــه در 

ــت  ــمت جمعی ــه س ــدی رواج دارد ب آن تک فرزن
ــع در  ــت و در واق ــد رف ــش خواه ــالمندی پی س
ــد  ــه رو خواه ــری روب ــروی کار کمت ــا نی ــده ب آین

شــد.
ایــن روانپزشــک تصریــح کــرد: هم اکنــون پدیــده 
تک فرزنــدی معضــل اجتماعــی شــده و در واقــع 
ــط  ــه »فق ــعار ک ــن ش ــا ای ــد ب ــن تک فرزن والدی
ــه کاری  ــرای او هم ــد ب ــم و بای ــد داری ــک فرزن ی
انجــام دهیــم«، ســعی می کننــد بــه کــودک 

ــد. خــود بیــش از حــد توجــه کنن
حســین ابراهیمــی ادامــه داد: والدیــن با داشــتن 
ــا  ــام آرزوه ــان تم ــا فرزندش ــه تنه ــر ک ــن تفک  ای
و امیدهــای آنــان را تحقــق می بخشــد، وابســتگی 
شــدیدی بــه او پیــدا کــرده و دوســت دارنــد کــه 
کامل تریــن  و  بهتریــن  همیشــه  فرزندشــان 

باشــد.

وی دربــاره انتظــارات خانواده هــا هــم یــادآور 
شــد: ایــن انتظــار والدیــن بایــد تــا حــدی باشــد 
کــه کــودک تحمــل ایــن همــه اســترس و هیجان 
ــر  ــد از نظ ــرای فرزن ــادل ب ــد و تع ــته باش را داش

ــرار شــود. توجــه مــادی و عاطفــی برق
 ایــن روانپزشــک تصریــح کــرد: برخــی می گوینــد 
تک فرزنــد خــود را بــه مهــد کــودک می فرســتیم 
ــا همســن و ســال هایش تعامــل اجتماعــی  ــا ب ت
داشــته باشــد. بایــد گفــت زندگــی 24 ســاعته بــا 
بــرادر و خواهــر و پیونــد عاطفــی ناشــی از آن بــا 
مهــد کــودک قابــل جبــران نیســت و مهــد کــودک 

نمی توانــد جــای خواهــر و بــرادر را بگیــرد.
ابراهیمــی در تشــریح زوایــای دیگــری از عــوارض 
تک فرزنــدی بیــان داشــت: بایــد خانواده هــا 
کــودک را در وضعیتــی قــرار دهنــد کــه بتوانــد 
ــه  ــا شــرایط جدیــد تجرب محیط هــای متفــاوت را ب

کنــد و از پــس انجــام کارهــا و مســئولیت ها بربیاید.
 محمدیــان در همیــن رابطــه ادامــه داد: بچه هــای 
خانواده هــای تک فرزنــد در زندگــی می آموزنــد 
ــرآورده  ــه ب ــواده بالفاصل ــان را خان ــه نیازهایش ک
ــه،  ــن زمین ــودک در ای ــری ک ــدم یادگی ــد و ع کنن
موجــب می شــود کــه بــا کوچک تریــن شکســتی 
دچــار آســیب شــوند و اعتمادبه نفسشــان پاییــن 

بیایــد.
اینکــه  ضمــن  پایــان  در  روانپزشــک  ایــن 
خانوده هــا هراســی از چنــد فرزنــدی نداشــته 
ــه دارای  ــی ک ــرد: در خانواده های ــان ک باشــند، اذع
ــه  ــان ب ــودکان خودش ــتند، ک ــد هس ــد فرزن چن
ــته های  ــه خواس ــد ک ــی می برن ــوع پ ــن موض ای
خواهــر و بــرادر کوچک ترشــان در اولویــت اســت 
ــه  ــد ک ــاد می گیرن ــدان ی ــن فرزن ــت ای و درحقیق

ــود. ــرآورده می ش ــان ب ــت تقاضایش ــه نوب ب
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در گفت وگو با یک روانپزشک مطرح شد:

تک فرزندی، چالش مهم جمعیتی

یادداشت

سالمت و سبک زندگی

در دنیــای امــروزی کــه انســان ها در جوامــع مختلــف 
ــرای کســب  ــالش ب ــر فضــای مجــازی و کار و ت درگی
درآمــد هســتند، کمتــر بــه زندگــی کــردن می پردازنــد. 
و  ســالمتی  اهمیــت  بــر  همــواره  اســالم  دیــن 
ــلمانان  ــه مس ــت ک ــد دارد. قرن هاس ــتی تاکی تندرس
ــه رســمیت  ــز و ســالم را ب ارزش زندگــی خــوب، تمی

شــناختند.
دغدغــه اصلــی همــه انســان ها حفــظ ســالمت 
ــرای انســان ها نیــز ســالمتی  اســت. باالتریــن دعــا ب
آن هاســت؛ امــا اینکــه چگونــه می تــوان ســالمت 
ــه  ــادی بســتگی ب ــا حــد زی ــد، ت ــود و ســالمت مان ب
ســبک زندگــی انســان ها دارد. ســبک زندگــی چیــزی 
نیســت کــه یک شــبه ایجــاد شــده باشــد. اگــر مــردم 
یــک کشــور اهــل ورزش کــردن نیســتند، دالیــل 
ــراد  ــی اف ــای طوالن ــول زمان ه ــددی دارد. در ط متع
ــد کــه ورزش و تحــرک داشــته باشــند  عــادت کرده ان

ــا نداشــته باشــند. ی
زندگــی شــهری، ســبک زندگــی شــهری را بــه مــردم 
تحمیــل می کنــد؛ ســبکی کــه در آن تحــرک بــه 
ــط  ــر محی ــد؛ دیگ ــود درمی آی ــت خ ــن وضعی کمتری
کافــی بــرای تحــرک کــودکان و نوجوانــان وجــود 
اســتخوان هایی  دارای  نوجوانــی  چنیــن  و  نــدارد 

آســیب پذیر در آینــده خواهنــد بــود.
ــا  ــک ب ــاط نزدی ــور ارتب ــتان های کش ــلوغی بیمارس ش
ســبک زندگــی مــردم دارد. کم تحرکــی مضاعــف 
وســیع  مشــکالت  تــا  شــده  باعــث  نیــز  زنــان 
عضالنــی و اســکلتی، گریبانگیــر جامعــه زنــان در 
ســنین میانســالی و ســالمندی شــود. نــوع مصــرف 
مــواد غذایــی و ســبک مصــرف ایــن مــواد نیــز عامــل 
دیگــری در حفــظ ســالمت افــراد بــه شــمار مــی رود. 
رویکــرد بــه فســت فودها، مصــرف غذاهــای بــا 
چربــی بــاال و گرســنگی پنهــان افــراد بــه  دلیــل عــدم 
 رعایــت الگوهــای تغذیــه ســالم نیــز باعــث شــده تــا 
انبوهــی از بیماری هــای رنگارنــگ بــه ســراغ جامعــه 
ــا  ــرای م ــز ب ــا نی ــی از آن ه ــام بعض ــه ن ــد ک ــا بیای م

تازگــی دارد.
پاییــن آمــدن ســن ابتــال بــه بیماری هایــی همچــون 
ــی و  ــالالت سیســتم قلب فشــار خــون، ســکته و اخت
 عروقــی، پاییــن آمــدن ســن ســکته های مغــزی 
و بــاال رفتــن میــزان ابتــالی افــراد بــه انــواع و اقســام 
ســرطان ها، نشــانه های هشــداردهنده ای هســتند 
کــه بــه نظــام ســالمت کشــور ارســال می شــود. 
ــد  ــون بای ــده، اکن ــل آین ــای نس ــان درده ــرای درم ب
ــن  ــی از ای ــد. بخش ــر کن ــردم تغیی ــی م ــبک زندگ س
ــای  ــط نهاده ــد توس ــی می توان ــبک زندگ ــر س تغیی
ــزی شــود. بخــش دیگــری از  دســت اندرکار برنامه ری
ایــن تغییــر رویــه وابســته بــه اراده خــود مردم اســت.
متاســفانه ســبک زندگــی ایــن روزهــای مــا ایرانیــان 
نه تنهــا ســالمت محور نیســت، بلکــه بــه شــدت 

ــت. ــه اس ــی جامع ــالمت عموم ــرای س ــدی ب تهدی

تغذیه
 خوراکی هایی برای 

حفظ روحیه شما
اســتفاده از بعضــی غذاهــا ماننــد غذاهایــی کــه 
ــی از اســیدهای چــرب امــگا۳  حــاوی مقــدار فراوان
ــت  ــرای تقوی ــتند، ب ــی هس ــای خاص ــا ویتامین  ه ی

ــت. ــد اس ــه مفی روحی
لوبیا، عدس، نخود

سرشــار از تریپتوفــان هســتند کــه بــدن بــرای ایجــاد 
آن  از  روحیــه(  تقویت کننــده  )مــاده  ســرتونین 
ــن  ــز در ای ــون نی ــت بوقلم ــد. گوش ــتفاده می کن اس

ــی رود. ــه شــمار م ــی ب ــع خوب ــه  منب رابط
سبزیجات دارای برگ سبز

ــی  ــفناج و بروکل ــد اس ــبز مانن ــرگ س ــبزیجات ب س
ــردگی  ــروز افس ــه از ب ــتند ک ــوالت هس ــار از ف سرش

می کننــد. پیشــگیری 
مرکبات

اندورفیــن  تولیدکننــده  از ویتامیــن C و  سرشــار 
ــه وجــود آوردن احســاس  ــاده شــادی بخش و ب )م
ــدن را در  ــی ب ــدن( هســتند و توانای سرخوشــی در ب

ــد. ــش می دهن ــترس افزای ــا اس ــه ب مقابل
تخم مرغ

ــه  ــال ب ــر ابت ــه خط ــن اســت ک ــی از کالی ــع خوب منب
افســردگی را تــا حــد زیــادی کاهــش می دهــد. 

نه ما ســا

توصیه هایی برای افطار
ــه  ــد ب ــم غذایــی مــا نبای ــارک رمضــان، رژی در مــاه مب
نســبت قبــل خیلــی تغییــر کنــد و در صــورت امــکان 
بایــد ســاده باشــد. بیشــتر انــرژی بــدن باید بــا خوردن 
ســحری تامیــن شــود. پــس افطــار را ســبک بخوریــد 
 تــا شــکم ســنگین نشــود. غــذای افطــار بایــد ســبک 
و پرکالــری باشــد و ســریع هضــم شــود؛ مثــل خرمــا 
شــله زرد و مقــدار کمــی شــیر و چــای کمرنــگ. شــما 
ــا  ــد ت ــتفاده کنی ــم اس ــای کم حج ــا از غذاه ــم حتم ه
بــه معــده فشــاری وارد نشــود. بهتــر اســت بــا چــای 
شــیرین و خرمــا روزه خــود را بــاز کنیــد و حتی المقدور 

از نوشــیدن آب زیــاد بپرهیزیــد. باشــگاه خبرنــگاران

تغذیه و خستگی
ــی  ــتم عصب ــت سیس ــه در فعالی ــذی ک ــواد مغ ــی از م یک
نقــش بســزایی ایفــا می کنــد، کربوهیــدرات )مــواد قنــدی 
ــد  ــته ای مانن ــواد نشاس ــه در م ــت ک ــته ای( اس – نشاس
غــالت، حبوبــات و بعضــی ســبزیجات ماننــد ســیب زمینی 
ــرژی الزم را  ــوال ان ــی معم ــلول های عصب ــود دارد. س وج
بــرای انجــام فعالیت هــای خــود صرفــا از کربوهیدرات هــا 
ســلول ها  ســایر  کــه  حالــی  در  می کننــد؛  تامیــن 
ــرژی الزم را  ــز ان ــا نی ــا و پروتئین ه ــد از چربی ه می توانن
دریافــت کننــد. بنابرایــن چنانچــه کربوهیــدرات بــه میــزان 
ــت  ــار اف ــدودی دچ ــا ح ــخص ت ــد، ش ــدن نرس ــه ب الزم ب
قنــد خــون می شــود کــه یکــی از عالئــم بــارز آن خســتگی، 

ــی آنایــن ــت. زندگ ــی اس ــی و بی حوصلگ کوفتگ

زیبایی

پیشگیری از پوسیدگی دندان
اگــر بتوانیــم عوامــل پوســیدگی دنــدان را بشناســیم 
ــم، گام  ــن ببری ــیدگی را از بی ــاعد پوس ــای مس و زمینه ه
ــان  ــا و ده ــالمت دندان ه ــظ و س ــت حف ــری در جه مؤث
ــه  ــه اینکــه شــایع ترین ســنی ک ــا توجــه ب برداشــته ایم. ب
دندان هــا دچــار پوســیدگی می شــوند دوران شــیرخوارگی 
کودکــی و نوجوانــی اســت، لــذا خانواده هــای محتــرم بایــد 
نهایــت دقــت و همــت خــود را متوجــه ســالمت و حفــظ 
ــادران  ــب م ــه مناس ــد. تغذی ــود کنن ــدان خ ــدان فرزن دن
در دوران بــارداری در تقویــت و اســتحکام دندان هــای 
کــودکان مؤثــر اســت. بنابرایــن توصیــه می شــود کــه 
مــادر از شــیر و مــواد پروتئینــی و ویتامین هــا به ویــژه 
ویتامین هــای گــروه »ث«، »د«، »آ« و امالحــی مثــل 
ــد و در  ــتفاده کن ــی اس ــزان کاف ــه می ــفر ب ــیم و فس کلس
دوران کودکــی نیــز بــه مقــدار الزم مصــرف شــوند. ســامتی

 رشد مو به کمک پیاز
رشــد موهــای کمــی داریــد و بــه دنبــال درمــان بــرای این 
مشــکل هســتید؟ درمــان رشــد موهــای شــما در خانه تان 
ــد  ــه شــما کمــک کن ــد ب ــی می توان ــه خوب ــاز ب اســت. پی
ــاید  ــود. ش ــتر ش ــریع تر و بیش ــان س ــد موهایت ــا رش ت
بــه نظرتــان خوشــایند نیایــد از ایــن محصــول کــه بــوی 
زننــده ای دارد، اســتفاده کنیــد؛ امــا پــس از آنکــه متوجــه 

خــواص آن شــدید، نظرتــان عــوض خواهــد شــد.
پیــاز سرشــار از ســولفور اســت. ســولفور، مــاده ای اســت 
کــه بــرای مــو در بــدن مــورد نیــاز اســت. ایــن مــاده باعث 
ــرد  ــر صــورت بگی ــر و روان ت ــان خــون بهت می شــود جری
ــای  ــا فولیکل ه ــد ت ــک می کن ــئله کم ــن مس ــه همی ک
مــو بــه میــزان کافــی مــواد مغــذی دریافــت و بهتــر رشــد 
کننــد. عــالوه بــر این هــا، پیــاز خــواص ضدعفونی کننــده 

نیــز دارد. آوای ســامت

 بهترین نوشیدنی 
برای کاهش وزن 

تصــورات غلــط بســیاری دربــاره نوشــیدنی هایی کــه 
ــن  ــود دارد. در همی ــوند، وج ــوزی می ش ــث چربی س باع
ــه  ــم: آنچ ــن کنی ــورد را روش ــک م ــد ی ــازه دهی ــدا اج ابت
ــش  ــود. کاه ــوزی تان نمی ش ــث چربی س ــید باع می نوش
ــه  ــروع ب ــان ش ــه بدنت ــود ک ــل می ش ــی حاص وزن زمان
اســتفاده از ذخایــر چربــی خــود، بــه عنــوان منبــع انــرژی 
ــزان  ــه می ــد ک ــی رخ می ده ــی زمان ــن اتفاق ــد. چنی کن
ــش  ــرژی افزای ــه ان ــاز ب ــود و نی ــم ش ــری ک ــت کال دریاف

ــد. ــدا کن پی
نوشــیدنی هایی  از محبوب تریــن   چــای ســبز، یکــی 
ــون در  ــت؛ چ ــاط اس ــوزی در ارتب ــا چربی س ــه ب ــت ک اس
واقــع دارای برخــی ترکیبــات اســت کــه موجــب افزایــش 
ســوخت و ســاز می شــود. فقــط ایــن مســئله را بــه خاطــر 
داشــته باشــید اضافــه کــردن چنــد فنجــان چــای ســبز بــه 
برنامــه غذایــی، باعــث نمی شــود ناگهــان شــاهد کاهــش 

غ وزن باشــید. ســیمر

خانواده

راز صمیمیت میان زن و مرد
کارشناس ارشد روان شناسی

زهرا کریمی

راز صمیمیــت میــان زن و مــرد درک تفاوت هایشــان 
اســت. تحقیقــات نشــان داده کــه مردهــا اگــر 
مجبــور باشــند بیــن عشــق و احتــرام یکــی را 
انتخــاب کننــد، بیشترشــان ترجیــح می دهنــد تنهــا 
بماننــد تــا اینکــه بــه آن هــا بی احترامــی شــود و از 
ــه عشــق و محبــت  ســوی دیگــر بیشــتر خانم هــا ب
بیشــتر عالقــه نشــان داده انــد. در واقــع همــان قــدر 
کــه بشــر نیازمنــد هواســت، زن بــه عشــق نیــاز دارد 

و مــرد بــه احتــرام.
 اگــر مردهــا و زن هــا بتواننــد یکدیگــر را بــه درســتی 
آرام  زندگــی  هــم  می تواننــد کنــار  درک کننــد، 
و بی دغدغــه و پــر از عشــق و احترامــی داشــته 

ــند. باش
 شنونده خوبی باشید

ــه اش  ــه حرف هــای زن مــورد عالق ــی مــردی ب وقت
ــت  ــه او ثاب ــد ب ــوش می کن ــه گ ــر و حوصل ــا صب ب
می کنــد کــه دوســتش دارد. زن هــا در خانــه بســیار 

ــد.  ــرف می زنن ــا ح ــتر از مرده بیش
ایجــاد  قصــد  بــا صحبــت کــردن  حقیقــت  در 
روابطــی محکــم و صمیمــی دارنــد و پیونــدی 
عاطفــی می خواهنــد؛ امــا متاســفانه مردهــا در 
ــکلی را  ــد مش ــد بای ــر می کنن ــع فک ــه مواق این گون
ــث را  ــد و بح ــه می دهن ــل ارائ ــد و راه ح ــل کنن ح
ــا تمــام  ــه تصــور خودشــان تمــام کــرده و زن را ب ب
می کننــد  رهــا  خــود  حــال  بــه  نگرانی هایــش 
و ایــن تصــور را در زن بــه وجــود می آورنــد کــه 

عالقــه ای در میــان نیســت.
ــد  ــت، می توان ــی اس ــنونده خوب ــردی ش ــی م  وقت
حامــی زن خــود باشــد و صلــح و آرامــش بــه 

وجــود آورد.
 مهربانی های کوچک

 درک ایــن موضــوع کــه هدیه هــای کوچــک ماننــد 
یــک شــاخه گل بــرای زن بســیار مهــم اســت، بــرای 
مــرد ســخت اســت؛ امــا اگــر بدانــد ایــن هدیه هــا 
در کنــار انجــام دادن کارهــای هرچنــد کوچــک چــه 
ــه  معجــزه ای می کنــد، لحظــه ای درنــگ نکــرده و ب
ــد. ــه او ثابــت می کن ایــن وســیله عشــق خــود را ب

  حمایت عاطفی
 گاهــی اوقــات زن هــا بــه موضوعی بســیار حســاس 
 شــده و ناراحــت یــا حتــی عصبانــی می شــوند 
و ممکــن اســت رفتــار پرخاشــگرانه  داشــته باشــند. 
 در این گونــه مواقــع مردهــا بایــد صبــور باشــند 
و از نظــر احساســی آن هــا را حمایــت کننــد. ایــن کار 
ــرا  ــذارد؛ زی ــا می گ ــی روی زن ه ــیار خوب ــر بس تاثی
آنهــا متوجــه می شــوند در هــر حالتــی مــورد مهــر و 

محبــت همسرانشــان قــرار دارنــد.

P.Sharifi@eskimia.ir
پروانه شریفیگروه سالمت

دکتــر مریــم طباطبایــی، متخصــص تغذیــه 
بــا اشــاره بــه نزدیکــی مــاه رمضــان و 
ــروری  ــرد: ض ــار ک ــاران اظه روزه داری بیم
اســت کســانی کــه دیابــت دارنــد پیــش از 
ــود در  ــک خ ــا پزش ــه روزه داری ب ــدام ب اق

ــد. ــاوره کنن ــه مش ــن زمین ای
ــته از  ــه داد: آن دس ــی ادام ــر طباطبای دکت
افــرادی کــه در طــول شــبانه روز مجبــور 
خــود  دیابــت  کنتــرل  بــرای  هســتند 
دارو مصــرف کننــد، مجــاز بــه روزه داری 

نیســتند.
ــه  ــان اینک ــا بی ــه ب ــص تغذی ــن متخص ای
شــایع ترین  و  دارد  نــوع  چنــد  دیابــت 
محســوب  دو  و  یــک  نــوع  دیابــت  آن 

ــاری  ــن بیم ــرد: در ای ــح ک ــود، تصری می ش
میــزان قنــد خــون فــرد باالتــر از حــد 
معمــول اســت و تغذیــه در آن نقــش مهمی 
ــه دیابــت  دارد. بنابرایــن اگــر فــرد مبتــال ب
ــت  ــت تح ــر اس ــرد، بهت ــد روزه بگی بخواه
ــر  ــا در نظ ــود و ب ــج خ ــک معال ــر پزش نظ
ــه روزه داری  ــدام ب ــی اق ــتن مالحظات داش

ــد. کن
درخصــوص  مســئله  مهم تریــن  وی 
ــوارض  ــروز ع ــگیری از ب ــا را پیش دیابتی ه
ــد  ــرل قن ــاری و کنت ــی از بیم ــی ناش عروق
خــون دانســت و افــزود: توصیــه می شــود 
ایــن افــراد از قبــل از شــروع مــاه رمضــان 
قنــد، فشــار و چربــی خــون خــود را کنتــرل 
کننــد و ســپس بــا صالح دیــد پزشــک روزه 

ــد. بگیرن

دکتــر طباطبایــی گفــت: تنهــا آن دســته از 
مبتالیــان بــه دیابــت کــه پزشــک بــه آنــان 
اجــازه روزه داری داده اســت، بــا کنتــرل 
قنــد خــون و طــی یــک پروســه تغذیــه ای 
می تواننــد بــا رعایــت تغذیــه مناســب روزه 
ــگام افطــار و ســحر از  ــا هن ــد و قطع بگیرن
خــوردن غذاهــای شــیرین و خیلــی چــرب 

نیــز بایــد بپرهیزنــد.
وی توصیــه کــرد: یــک ســاعت و نیــم 
 پــس از افطــار، مصــرف میــوه مفیــد اســت 
دو ســاعت  بایــد  نیــز  را  قنــد خــون  و 
پــس از افطــار کنتــرل کننــد و مصــرف 
ســبزیجات بــرای روزه داران دیابتــی بســیار 
ــوه  ــای و قه ــرف چ ــت و مص ــروری اس ض

مناســب نیســت.
ایــن متخصــص تغذیــه دربــاره عالئــم 
دیابتــی  بیمــاران  بــرای  هشــداردهنده 
روزه دار خاطرنشــان کــرد: ایــن افــراد در 
ــد  ــا عالئمــی مانن هــر ســاعتی از روز کــه ب
ــرزش  ــب، ل ــی، تپــش قل ضعــف و بی حال
دســت و پــا، تــاری دیــد، عــرق ســرد، 
ــه  ــدید و ... مواج ــنگی ش ــرگیجه، گرس س

شــدند، بایــد روزه خــود را افطــار کننــد؛ 
ــد  ــه افــت قن ــوط ب ــم مرب ــن عالئ چــون ای
خــون بــوده و ممکــن اســت فــرد را دچــار 

ــد. ــدید کن ــوارض ش ــا و ع کم

وی بــا بیــان اینکــه خطرناک تریــن عارضــه 
ــی،  ــاران دیابت ــی در بیم روزه داری غیراصول
ــد خــون اســت،  کاهــش بیــش از حــد قن
تصریــح کــرد: افــراد دیابتــی طــی روزه داری 
بیــش از هــر چیــر بایــد مراقــب افــت قنــد 
ــرای  ــژه ب ــر به وی ــن ام ــند. ای ــان باش خونش
افــرادی کــه انســولین تزریــق می کننــد 

بســیار حائــز اهمیــت اســت.
ــا  ــا حتم ــت: دیابتی ه ــی گف ــر طباطبای دکت
ــد و بیــن دو وعــده  ــد ســحری میــل کنن بای
حتمــا یــک میان وعــده ســبک داشــته 

ــند. باش
 مصــرف مایعــات کافــی بــرای ایــن افــراد 
از اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت کــه باید 
در فاصلــه بیــن افطــار و ســحر مصــرف 
شــود. دیابتی هــا مجــاز بــه مصــرف دو 
ــا تنــوع در فواصــل مناســب  واحــد میــوه ب

هســتند.
کــرد:  اظهــار  تغذیــه  متخصــص  ایــن 
مبتالیــان دیابــت بــرای افطــار بهتــر اســت 
ــل  ــاده مث ــده س ــک وع ــا ی ــود را ب روزه خ
ــو،  ــبک )ج ــوپ س ــک س ــا ی ــه ی صبحان
در  کننــد. همچنیــن  آغــاز  ســبزیجات( 
ــدار کافــی آب  ــا ســحر مق ــه افطــار ت فاصل
بنوشــند تــا طــی روز دچــار کمبــود آب بــدن 

ــوند. نش
 وی در پایــان تاکیــد کــرد: روزه گرفتــن 
افــراد دیابتــی تنهــا بــا اجــازه و تحــت نظــر 

ــج مجــاز اســت. پزشــک معال

کیمیای وطن آداب روزه داری را بررسی می کند

دیابت و روزه داری
روزه گرفتن دیابتی ها بدون مشورت با پزشک ممنوع!

غــذا خــوردن بــه صــورت عجوالنــه و ســریع یــا ســرپایی می توانــد 
بــرای ســالمتی تان بســیار مضــر و خطرســاز باشــد. ســعی 
ــیب ها  ــا آس ــد ت ــذا بخوری ــالم غ ــه و س ــا طمأنین ــد آرام و ب کنی
و پیامدهــای خطرنــاک آن تهدیدتــان نکنــد. تــا بــه حــال شــده 
ــا  ــد ی ــروژه هســتید، ناهــار را عقــب بیندازی چــون وســط یــک پ

ــد؟  ــده بگیری ــه را نادی ــد صبحان چــون خــواب ماندی
ــد روی  ــه می خوری ــزی ک ــا چی ــر نشــان داده تنه ــات اخی تحقیق
ــد هــم  ــی می خوری ــر نمی گــذارد؛ بلکــه چــه زمان ســالمتتان تاثی
موثــر خواهــد بــود. نامرتــب غــذا خــوردن می توانــد فــرد را آمــاده 

چاقــی، فشــار خــون بــاال و دیابــت نــوع 2 کنــد.
ــی  ــوردن بین الملل ــذا خ ــوی غ ــاره الگ ــی ها درب ــی از بررس در یک
پژوهــش و مشــخص شــد بیــن چاقــی و خــوردن کالــری بیشــتر 
ــد رابطــه وجــود داشــته باشــد. در بررســی  هنــگام عصــر می توان
ــب 6  ــورت مرت ــه ص ــه ب ــرادی ک ــیدند اف ــه رس ــه نتیج ــر ب دیگ
ــذا  ــه غ ــه کســانی ک ــد نســبت ب ــل می کنن ــذا می ــده در روز غ وع
خوردنشــان برنامــه خاصــی نــدارد، ســطح کلســترول و انســولین 

پایین تــری دارنــد. مــا متوجــه شــدیم افــراد بالغــی کــه در طــول 
ــرادی  ــر از اف ــد، کمت ــت می کنن ــری دریاف ــب کال ــی مرت وعده های

ــوند. ــی می ش ــار چاق ــت، دچ ــم اس ــان نامنظ ــه وعده هایش ک
ــدی  ــا زمان بن ــد ام ــر نمی رس ــه نظ ــی ب ــاد منطق ــه زی ــا اینک ب
ــد روی ســالمتتان تاثیــر زیــادی داشــته باشــد.  وعده هــا می توان
ــه اشــتها،  ــدن از جمل ــای سوخت وســاز در ب بســیاری از فرآیند ه
گــوارش، و ســوخت و ســاز چربــی، کلســترول و گلوکــز، الگویــی را 

ــرار می شــود.  ــر 24 ســاعت تک ــه ه ــد ک ــال می کنن دنب
ــدن  ــی ب ــاعت درون ــد روی س ــوردن می توان ــذا خ ــه غ بی مالحظ
تاثیــر بگــذارد و ایــن به هم ریختگــی می توانــد باعــث اضافــه وزن 

و دیگــر مشــکالت ســالمت شــود.
ــد  ــه ح ــا چ ــبانه روزی ت ــم ش ــالل در ریت ــه اخت ــل اینک درک کام
می توانــد روی خطــر چــاق شــدنمان تاثیــر بگذارد پیشــرفتی بســیار 
بــزرگ اســت؛ بنابرایــن در حــال حاضــر بهتــر اســت حواســمان به 
ــخص  ــی مش ــتن میان وعده های ــوردن و داش ــذا خ ــت غ ــر وق س

باشــد. آشپزباشــی

ــا کیفیــت، یکــی از مهم  تریــن عوامــل  خــواب راحــت، کافــی و ب
ــالالت خــواب روی  ــا اخت ــم ی ــظ ســالمت اســت. خــواب ک حف
فکــر، قــدرت تمرکــز، توانایــی فــرد و حتــی روی کار روزانــه فــرد 
تاثیــر می گــذارد. در حیــن خــواب، ســلول های بــدن و مغــز هــر 
ــا و بازســازی موجــب می شــود  ــن احی دو ترمیــم می شــود و ای
تــا روز بعــد ســر حــال و هوشــیار از خــواب بیــدار شــوید. کمبــود 
خــواب موجــب افزایــش میــزان قنــد خــون و درنتیجــه افزایــش 

فشــار خــون و ایجــاد افســردگی می شــود.
ــه  ــال ب ــرد را در معــرض خطــر ابت ــی، ف ــن بی خواب ــر ای ــزون ب اف
دیابــت و آســیب دیدگی مغــز قــرار می دهــد. بی خوابــی موجــب 
ــای  ــد و هورمون ه ــون تیروئی ــزان هورم ــی در می ــاد تغییرات ایج
ــتم  ــه، سیس ــرات روی حافظ ــن تغیی ــه ای ــود ک ــترس می ش اس
دفاعــی بــدن، قلــب و متابولیســم بــدن اثــر می گــذارد. خــواب 
ــرف  ــتقیمی  دارد و از ط ــر مس ــا تاثی ــذب غذاه ــم روی ج منظ
دیگــر، تغذیــه خــوب هــم می  توانــد باعــث خــواب راحــت شــود.

بــه طــور کلــی شــب ، زمــان اســتراحت، بازســازی و رشــد بــدن 

اســت و هورمــون رشــد بــه نــام ســوماتوتروپین ترشــح می شــود 
کــه در رشــد و ترمیــم، بازســازی و تعویــض ســلول  های از دســت 

رفتــه و آســیب  دیده نقــش دارد.
یکــی از کلیدی تریــن عوامــل در داشــتن یــک خــواب باکیفیــت 
ــت.  ــزول اس ــون کورتی ــبانه روزی هورم ــم ش ــودن ریت ــی ب طبیع
ــدن  ــه در ب ــوق کلی ــدد ف ــه از غ ــت ک ــی اس ــزول، هورمون کورتی
ترشــح می شــود و بســیاری از عملکرد هــای بــدن را تنظیــم 
ــم  ــر، تنظی ــرای داشــتن خــواب بهت ــدی ب ــکار کلی ــد. راه می کن
شــدن ســطح کورتیــزول خــون در طــول شــبانه روز اســت. ســطح 
ــی کــه در طــول روز  ــر غذاهای ــه راحتــی تحــت تاثی ــزول ب کورتی
ــدم در دســتیابی  ــن ق ــرد.  اولی ــرار می گی ــم، ق اســتفاده می کنی
ــواد  ــرف م ــش مص ــت، کاه ــی و باکیفی ــواب کاف ــک خ ــه ی ب
ــا قنــد ســاده ماننــد شــکر، شــیرینی جات و افزایــش  غذایــی ب
ــبزیجات و  ــرغ، س ــد تخم م ــر مانن ــد کمت ــا قن ــی ب ــواد غذای م
ــطح  ــش س ــث کاه ــه باع ــت ک ــی اس ــرغ و ماه ــت و م گوش
کورتیــزول و بهبــود وضعیــت خــواب خواهــد شــد. زندگــی آنایــن

،،
دیابتی هــا بایــد در صــورت تصمیــم 
بــه روزه داری، قنــد خــود را کنتــرل 
و آمادگی هــای الزم را کســب و از 
همــه مهم تــر بــا پزشــک متخصــص 

خــود مشــورت کننــد

نقش تغذیه در اختالالت خوابتندتند غذا خوردن ممنوع!
رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی استان اصفهان

دکتر محسن حجتی



آگهی مزایده 
اجــرای احــکام شــعبه ۴ حقوقــی در پرونــده 
ــار  ــای مخت ــه آق ــوم ل ــه 960730 دمحک کالس
عباســی علیــه آقــای علــی کوچکــی رفســنجانی 
در  ای  مزایــده  جلســه  هللا  نعمــت  فرزنــد 
خصــوص فــروش  یــک دســتگاه ســواری  

ــه ســمند  ب
شــماره ۵۱7 ب ۲6 ایــران ۵3 بــه رنــگ ســفید 
مــدل ۱388بنزینــی در مورخ 96/3/۲۱ ســاعت 

9 الــی ۱0 صبــح در شــعبه ۴ اجــرای
ــاختمان کل  ــت س ــع درخ  نیکبخ ــکام واق اح
ــد  ــزار نمای ــن برگ ــان زیرزمی ــتری اصفه دادگس
ــل از  ــد ۵ روز قب ــی توانن ــد م ــن خری . طالبی
ــز ۱0  ــد و باواری ــده بازدی ــورد مزای ــده از م مزای
درصــد از مبلــغ کارشناســی بــه حســاب ســپرده 
ــش  ــتن فی ــراه داش ــه هم ۲۱7۱۲90۲۱0008 و ب
ــرد  ــد و ف ــرکت نماین ــده ش ــه مزای آن در جلس

ــرادی ــا اف ی
برنــده مزایــده مــی باشــند کــه باالتریــن قیمت 

از کارشناســی را پیشــنهاد نمایند.
ــمند ،  ــواری س ــل س ــده: ۱ - اتومبی ــورد مزای م
ســفید  رنــگ ، بنزینــی، چهــار چــرخ، دو محــور 
مــدل ۱388 بــه شــماره ۵۱7 ب ۲6 ایــران 
۵3  ۲ - بــا توجــه بــه اینکــه کارت مشــخصات 
اتومبیــل فــرق در دســترس  نبــوده و نیــز درب 
آن قفــل و برابــر اعــالم خواهــان مالــک از 
تحویــل کارت و کلیــد اتومبیــل خــودداری کــرده 
امــکان مطابقــات ســایر مشــخصنات فنــی 
ــت ظاهــری  ــی باشــد. 3- وضعی مقــدور نم
ــی و   ــیار عال ــه بس ــتیکها و بدن ــل و الس اتومبی
مطلــوب اســت لــذا بــا توجــه بــه نــوع و مــدل و 
کاربــری در صــورت دارا بــودن اســناد و مــدارک 
معتبــر بــه نــرخ روز در بــازار فعلــی قیمــت پایــه 
جهــت مزایــده مبلــغ ۱8۵/000/000 ریــال معادل 
هجــده میلیــون و پانصــد هــزار تومــان بــرآورد و 
اعــالم می گــردد. شــماره :۴09۵/م الــف دادورز 

شــعبه ۴ اجــرای احــکام حقوقــی اصفهــان 

دادنامه 
 9۵099768۲۵30۱099  : دادنامــه  شــماره 
ــده :  ــم :۱39۵/08/0۱ شــماره پرون ــخ تنظی تاری
9۵099868۲۵300309 شــماره بایگانــی شــعبه 

 9۵0399  :
پرونــده کالســه9۵099868۲۵300309   شــعبه 
3۱ دادگاه عمومــی حقوقــی شهرســتان اصفهان 

تصمیــم نهایــی شــماره 9۵099768۲۵30۱099
ــه ضیائــی زرد خشــوئی  خواهــان: آقــای نصرال
فرزنــد احمــد بــه نشــانی اصفهــان- رودکــی - 
کوچــه بهــار- بــن بســت آراســته - کــد پســتی 
محمدرضــا  آقــای  خوانــده:   8۱769۵۴۵3۱
یــاوری فرزنــد علــی اصغــر بــه نشــانی مجهــول 

المــکان 
ــه دادرســی  خواســته: اعســار از پرداخــت هزین
طاهــری گردشــگار : دادگاه بــا توجــه بــه 
را  رســیدگی  ختــم  پرونــده  محتویــات 

ــدور رای  ــه ص ــادرت ب ــر مب ــرح زی ــالم و بش اع
ــد. ــی نمای م

رای دادگاه 
در خصــوص دعــوی آقــای نصرالــه ضیایــی زرد 
خشــویی بــه طرفیــت آقــای محمدرضــا یــاوری 
فرزندعلــی اصغــر مبنــی بــر صــدور حکــم 
اعســار از پرداخــت هزینــه دادرســی مرحــه 
ــده کالســه 9۵0399 ایــن دادگاه  بــدوی در پرون
ــه اینکــه مندرجــات استشــهادیه پیوســت  نظرب
دادخواســت و مــودای اظهــارات گواهــان در 
جلســه دادرســی مــورخ ۱/ 8 / 9۵ همگــی 
داللــت بــر صحــت ادعــای خواهــان مبنــی بــر 
عــدم اســتطاعت مــال کافــی جهــت پرداخــت 
ــر  ــوق دارد و نظ ــده ف ــی در پرون ــه دادرس هزین
ــالغ در جلســه  ــا وصــف اب ــده ب ــه اینکــه خوان ب
دادرســی حاضــر نشــده و در قبــال دعــوی 
خواهــان ایــراد یــا دفــاع موثــری مطــرح 
ننمــوده لــذا دادگاه بــا عنایــت بــه مراتــب فــوق 
و بــا اســتناد بــه مــواد ۵0۴ و ۵08 و ۵۱3 
ــراز  ــن اح ــی ضم ــی مدن ــن دادرس ــون آئی قان
ــت  ــر معافی ــم ب ــان حک ــای خواه ــت ادع صح
ــی  ــه دادرس ــت هزین ــان از پرداخ ــت خواه موق
ــن  ــه ای ــوط ب ــیدگی مرب ــل رس ــام مراح در تم
ــد چنانچــه  ــی نمای ــالم م ــوی را صــادر و اع دع
ــه  ــوم ل ــی محک ــوی اصل ــار در دع ــی اعس مدع
ــه  ــوم ب ــول محک ــض وص ــه مح ــردد ب ــع گ واق
مکلــف بــه پرداخــت مبلــغ هزینــه دادرســی بــه 
ــن رای حضــوری  ــت مــی باشــد. ای ــه دول خزان
وظــرف مهلــت بیســت روز از تاریــخ ابــالغ قابــل 
ــر  ــای تجدیدنظ ــی دردادگاهه ــر خواه تجدیدنظ

ــان ــتان اصفه اس
است. /ک

شماره :6۱۲۲/م الف 
رئیــس شــعبه 3۱ دادگاه عمومــی حقوقــی 

اصفهــان - حجــت الــه طاهــری
 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصــوص پرونــده کالســه 9۵06۴۴ خواهــان 
۱- رضــا علــی ۲- مهــزاد 3- مهین ســادات ۴- 
ــی  ــتی مبن ــی  دادخواس ــی عراقچ ــن همگ میه
بر:تعدیــل اجــاره بهــا – پرداخــت مابــه تفــاوت 
ــه  ــت ب ــم دادخواس ــان تقدی ــا از زم ــاره به اج
طرفیــت حســن حــاج کاظمیــان  تقدیــم نمــوده 
اســت . وقــت رســیدگی بــرای روز ............. 
مــورخ 96/۴/۱8 ســاعت ۱6/30 تعییــن گردیــده 
ــه  مجهــول المــکان  ــا عنایــت ب ــذا  ب اســت.  ل
بــودن خوانــده حســب تقاضــای خواهــان ،  
ــن دادرســی  ــون آئی ــاده 73 قان ــه م مســتندا ب
ــده  ــا خوان مدنــی مراتــب در جرایــد منتشــر،  ت
قبــل از وقــت رســیدگی بــه ایــن شــعبه واقــع در 
ــه  ــاب – روب ــان  ارب ــان ســجاد- اول خیاب خیاب
ــاختمان  ــب س ــور – جن ــی پ ــه نیل روی مدرس
ــد پســتی 8۱6۵7۵6۴۴۱  ــالک ۵7 ک ــا – پ صب
ــعبه ۱8  ــان – ش ــالف اصفه ــل اخت ــورای ح ش
مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم 

را اخــذ نمایــد. در صــورت عــدم حضــور در وقــت 
رســیدگی ابــالغ قانونــی تلقــی شــده و تصمیــم 
مقتضــی اتخــاذ خواهــد شــد .شــماره: 606۲/م 
ــماره  ــع ش ــعبه ۱8 مجتم ــر ش ــر دفت ــف مدی ال

یــک شــورای حــل اختــالف اصفهــان

رونوشت آگهی حصروراثت
خانــم زهــره ســروری  دارای شناســنامه شــماره 
ــه کالســه ۱0/96  ــه شــرح دادخواســت ب ۱۱3۱ ب
ش ۵۴ از ایــن در خواســت گواهــی حصــر 
وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه 
شــادروان ســید حســن ســروری  بشناســنامه 
۴۱8 در تاریــخ 9۴/۱0/۱3  اقامتــگاه دائمــی 
خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت 
آن مرحــوم منحصــر اســت بــه ۲ دختــر و 
همســر ۱- رضــوان الســادات ســروری ش 
ــروری ش ش ۱۱3۱ 3-  ــره س ش ۱۲۴ ۲- زه
بتــول ناجــی اصفهانــی ش ش ۱670 اینــک بــا 
انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبوررا 
در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هرکســی 
ــزد او  ــا وصیتنامــه از متوفــی ن اعتراضــی دارد ی
ــرف  ــی ظ ــخ نشــر نخســتین آگه باشــد از تاری
ــی  ــم دارد واال گواه ــه دادگاه  تقدی ــاه ب ــک م ی
ــف  ــماره : 6۵۱۲/م ال ــد. ش ــد ش ــادر خواه ص
رئیــس شــعبه ۵۴ شــورای  حــل اختــالف 

ــان  ــتان اصفه اس

رونوشت آگهی حصروراثت
آقــای محمــود ســعیدی   دارای شناســنامه 
بــه  دادخواســت  شــرح  بــه   7۲۵ شــماره 
کالســه 60/96 از ایــن شــورا در خواســت گواهــی 
ــح داده  ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــر وراث حص
ــنامه  ــعیدی   بشناس ــد س ــادروان احم ــه ش ک
اقامتــگاه    9۵/۵/۲۱ تاریــخ  در   ۱۱۲0096۲78
دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن 
ــک  ــه ی ــت ب ــر اس ــوم منحص ــوت آن مرح الف
مــادر و یــک پــدر بــه اســامی ذیــل : ۱- مهنــاز 
ــی ( 3-  ــادر متوف ــودی ش ش 830 )م دهس
محمــود ســعیدی ش ش 7۲۵ )پــدر متوفــی ( 
والغیــر  اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی 
درخواســت مزبــوررا در یــک نوبــت آگهــی مــی 
نمایــد تــا هرکســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامه 
از متوفــی نــزد او باشــد از تاریخ نشــر نخســتین 
ــم دارد  ــه شــورا تقدی ــاه ب آگهــی ظــرف یــک م
 : واال گواهــی صــادر خواهــد شــد. شــماره 
6۵۱۱/م الــف رئیــس شــعبه ۵۴ شــورا ی حــل 

ــان  ــتان اصفه ــالف اس اخت

رونوشت آگهی حصروراثت
بابائــی    دارای شناســنامه  اقــدس  خانــم 
شــماره ۵۴9 بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه 
۵6/96 ح ۵۴از ایــن شــورا در خواســت گواهــی 
ــح داده  ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــر وراث حص
ــی     کــه شــادروان مرتضــی شــاه ســنایی گنیران
ــگاه  ــخ ۱39۵/6/۲3اقامت ــنامه ۲در تاری بشناس

دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن 
ــک  ــه ی ــت ب ــر اس ــوم منحص ــوت آن مرح الف
فرزنــد پســر و یــک عیــال دائمــی بــه اســامی 
زیــر ۱- مهــدی شــاه ســنایی گنیرانــی ش ش 
۱۲733۱۴7۵۱ )پســر متوفــی ( ۲- اقــدس 
بابائــی فرزنــد محمــود ش ش۵۴9 )عیــال 
متوفــی ( والغیــر   اینــک بــا انجــام تشــریفات 
ــت  ــک نوب ــوررا در ی ــت مزب ــی درخواس مقدمات
ــا هرکســی اعتراضــی دارد  آگهــی مــی نمایــد ت
یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ 
ــه  ــاه ب ــک م ــرف ی ــی ظ ــتین آگه ــر نخس نش
ــد  ــادر خواه ــی ص ــم دارد واال گواه ــورا  تقدی ش
شــد. شــماره : 6۵۱0/م الــف رئیــس شــعبه ۵۴ 

ــان  ــالف اســتان اصفه شــورا ی حــل اخت

رونوشت آگهی حصروراثت
خانــم صدیقــه بابائیــان نوگورانــی     دارای 
ــت  ــرح دادخواس ــه ش ــماره 8 ب ــنامه ش شناس
بــه کالســه 96/ ۴6 از ایــن دادگاه  در خواســت 
گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
ــلیمانی      ــی س ــی عل ــادروان مرتض ــه ش داده ک
بشناســنامه ۲-036۱6۲-۱۱6در تاریــخ 9۵/۱۱/6 
ــه  ــی گفت ــدرود زندگ ــود ب ــی خ ــگاه دائم اقامت
ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت 
ــر :  ــه اســامی زی ــدر ب ــک پ ــادر و ی ــک م ــه ی ب
۱- صدیقــه بابائیــان نوگورانــی )مــادر متوفــی ( 
ــا  ــدر متوفــی(   اینــک ب ۲- دالور ســلیمانی )پ
انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبوررا 
در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هرکســی 
ــزد او  ــا وصیتنامــه از متوفــی ن اعتراضــی دارد ی
ــرف  ــی ظ ــخ نشــر نخســتین آگه باشــد از تاری
ــی  ــم دارد واال گواه ــورا  تقدی ــه ش ــاه ب ــک م ی
ــف  ــماره : 6۵09/م ال ــد. ش ــد ش ــادر خواه ص
رئیــس شــعبه ۵۴ شــورا ی حــل اختــالف 

ــان  اســتان اصفه

رونوشت آگهی حصروراثت
و   ) )قیــم  حســینی  اصغــر  ســید  آقــای 
ــی      دارای  ــی رنان ــم اعتصام ــید ابوالقاس س
شناســنامه شــماره ۱۱000 بــه شــرح دادخواســت 
ــت  ــورا در خواس ــن ش ــه 96/ 80 از ای ــه کالس ب
گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
داده کــه شــادروان ســید علــی اعتصامــی رنانــی   
ــگاه  ــخ 38/۲/8 اقامت ــنامه 6۱۲0در تاری بشناس
دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن 
ــک  ــه ی ــت ب ــر اس ــوم منحص ــوت آن مرح الف
فرزنــد پســر و یــک همســر دائمــی بــه اســامی 
ذیــل ۱- ســید ابوالقاســم اعتصامــی رنانــی ش 
ــی  ــه عل ــی ( ۲- خدیج ــر متوف ش 88 ) پس
ــی  ــی  ش ش 7۱99 )همســر دائم ــی رنان بابائ
متوفــی ( والغیــر   اینــک بــا انجــام تشــریفات 
ــت  ــک نوب ــوررا در ی ــت مزب ــی درخواس مقدمات
ــا هرکســی اعتراضــی دارد  آگهــی مــی نمایــد ت
یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ 
ــه  ــاه ب ــک م ــرف ی ــی ظ ــتین آگه ــر نخس نش

ــد  ــادر خواه ــی ص ــم دارد واال گواه ــورا  تقدی ش
شــد. شــماره : 6۵08/م الــف رئیس شــعبه ۵۴ 

ــان  ــالف اســتان اصفه شــورا ی حــل اخت

رونوشت آگهی حصروراثت
آقــای رضــا فروتــن       دارای شناســنامه 
شــماره 36۱ بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه 
ــی  ــت گواه ــن دادگاه  در خواس 96/ 788 از ای
ــح داده  ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــر وراث حص
کــه شــادروان صغــرا رمضانــی دســتجردی    
بشناســنامه ۴9در تاریــخ 9۵/۱/۱8 اقامتــگاه 
دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن 
الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه ۱- رضــا 
فروتــن دســتجردی 36۱ فرزنــد ۲- زهــره 
ــا  ــک ب ــد    این ــتجردی ۱0۲۴ فرزن ــن دس فروت
انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبوررا 
در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هرکســی 
ــزد او  ــا وصیتنامــه از متوفــی ن اعتراضــی دارد ی
ــرف  ــی ظ ــخ نشــر نخســتین آگه باشــد از تاری
ــی  ــم دارد واال گواه ــه دادگاه  تقدی ــاه ب ــک م ی
ــف  ــماره : 6۵07/م ال ــد. ش ــد ش ــادر خواه ص
رئیــس شــعبه ۱0 شــورا ی حــل اختالف اســتان 

ــان  اصفه

رونوشت آگهی حصروراثت
دارای  جهانــی  میــر  مرتضــی  ســید  آقــای 
ــت  ــرح دادخواس ــه ش ــماره ۱0 ب ــنامه ش شناس
ــن دادگاه  در خواســت  ــه کالســه 96/ 69۱ از ای ب
گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
ــاری     ــدل زی ــی بی ــدر عل ــادروان حی ــه ش داده ک
بشناســنامه ۵ در تاریــخ ۴8/3/۲9  اقامتــگاه 
ــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن  دائمــی خــود ب
الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه ۱- ســید 
مرتضــی میــر جهانــی ۱0 فرزنــد ۲- بیگــم جــان 
ــام  ــا انج ــک ب ــر    این ــی 3 همس ــری ازیران اکب
تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــوررا در یک 
نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هرکســی اعتراضــی 
ــد از  ــزد او باش ــی ن ــه از متوف ــا وصیتنام دارد ی
تاریــخ نشــر نخســتین آگهــی ظــرف یــک مــاه 
بــه دادگاه  تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد 
ــف رئیــس شــعبه ۱0  شــد. شــماره : 6۵06/م ال

ــان  ــالف اســتان اصفه شــورا ی حــل اخت

رونوشت آگهی حصروراثت
آقــای نعمــت الــه مــرادی غریب ونــد        دارای 
ــه شــرح دادخواســت  شناســنامه شــماره ۴۴ ب
بــه کالســه 96/ 7۵8 از ایــن دادگاه  در خواســت 
گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
مــرادی  الــه  نصــرت  شــادروان  کــه  داده 
ــخ  ــنامه ۱7۲38 در تاری ــد     بشناس ــب ون غری
بــدرود  خــود  دائمــی  اقامتــگاه    9۵/۱۲/۱7
ــوت آن مرحــوم  ــن الف ــه حی ــه ورث زندگــی گفت
منحصــر اســت بــه پــدر و مــادر بــه شــرح ذیــل 
: ۱- نعمــت الــه مــرادی غریــب ونــد بــه ش ش 
ــب  ــرادی غری ــاج م ــی ۲- گل ت ــدر متوف ۴۴ پ

ــا  ونــد بــه ش ش 39۱مــادر متوفــی   اینــک ب
انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبوررا 
ــه  ــی یکمرتب ــی ماه ــی در پ ــت پ ــک نوب در ی
ــا هرکســی اعتراضــی دارد  آگهــی مــی نمایــد ت
یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ 
ــه  ــاه ب ــک م ــرف ی ــی ظ ــتین آگه ــر نخس نش
ــد  ــادر خواه ــی ص ــم دارد واال گواه ــورا  تقدی ش
شــد. شــماره : 6۵0۵/م الــف رئیــس شــعبه ۱0 

ــان  شــورا ی حــل اختــالف اســتان اصفه

رونوشت آگهی حصروراثت
ــنامه  ــمس         دارای شناس ــا ش ــای فریب آق
شــماره ۵079۵ بــه شــرح دادخواســت بــه 
کالســه 96/ 707 از ایــن دادگاه  در خواســت 
گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
داده کــه شــادروان اصغــر نصــر      بشناســنامه 
دائمــی  اقامتــگاه    9۵/۱۱/۱7 تاریــخ  در   ۱3
خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت 
فریبــا   -۱ بــه  اســت  منحصــر  مرحــوم  آن 
شــمس ۵079۵ زوجــه ۲-فرشــاد نصــر 86۵9 
فرزنــد   اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی 
درخواســت مزبــوررا در یــک نوبــت پــی در پــی 
ماهــی یکمرتبــه آگهــی مــی نمایــد تــا هرکســی 
ــزد او  ــا وصیتنامــه از متوفــی ن اعتراضــی دارد ی
ــرف  ــی ظ ــخ نشــر نخســتین آگه باشــد از تاری
ــی  ــم دارد واال گواه ــه دادگاه  تقدی ــاه ب ــک م ی
ــف  ــماره : 6۵03/م ال ــد. ش ــد ش ــادر خواه ص
رئیــس شــعبه ۱0 شــورا ی حــل اختالف اســتان 

ــان  اصفه

رونوشت آگهی حصروراثت
گل آقــا احمــدی          دارای شناســنامه شــماره 
3۱۲۴۲9۴۴ بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه 
96/ 709 از ایــن دادگاه  در خواســت گواهــی 
حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه 
شــادروان حســن آقــا احمــدی       بشناســنامه 
۴0337600۱۱8 در تاریــخ 9۱/3/۲۵  اقامتــگاه 
ورثــه  زندگــی گفتــه  بــدرود  دائمــی خــود 
ــه  ــوت آن مرحــوم منحصــر اســت ب ــن الف حی
ــادر ۲- گل  ــوی 39۲8۴۱۲0 م ــه موس ۱- جمیل
آقــا احمــد 3۱۲۴۲9۴۴ پــدر  اینــک بــا انجــام 
تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــوررا در 
یــک نوبــت پــی در پــی ماهــی یکمرتبــه آگهــی 
مــی نمایــد تــا هرکســی اعتراضــی دارد یــا 
ــخ  ــد از تاری ــزد او باش ــی ن ــه از متوف وصیتنام
ــه  ــاه ب ــک م ــرف ی ــی ظ ــتین آگه ــر نخس نش
ــد  ــادر خواه ــی ص ــم دارد واال گواه دادگاه  تقدی
شــد. شــماره : 6۵0۲/م الــف رئیــس شــعبه ۱0 

ــان  ــالف اســتان اصفه شــورا ی حــل اخت

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم هاجــر لــک           دارای شناســنامه 
شــماره 7809 بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه 
96/ 7۱6 از ایــن دادگاه  در خواســت گواهــی 
حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه 

ــی        بشناســنامه  ــرا رضائ شــادروان زه
دائمــی  9۴/۱۱/۱0اقامتــگاه  تاریــخ  ۵07۴در 
خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت 
ــعلی  ــه ۱- عباس ــت ب ــر اس ــوم منحص آن مرح
 7809 لــک  ۲- هاجــر  پــدر   7۲3 رضائــی 
ــی  ــا انجــام تشــریفات مقدمات مــادر   اینــک ب
درخواســت مزبــوررا در یــک نوبــت پــی در پــی 
ماهــی یکمرتبــه آگهــی مــی نمایــد تــا هرکســی 
اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او 
ــی ظــرف  ــخ نشــر نخســتین آگه باشــد از تاری
ــی  ــم دارد واال گواه ــه دادگاه  تقدی ــاه ب ــک م ی
ــف  ــماره : 6۵0۱/م ال ــد. ش ــد ش ــادر خواه ص
رئیــس شــعبه ۱0 شــورا ی حــل اختــالف 

ــان  ــتان اصفه اس

رونوشت آگهی حصروراثت
آقــای مرتضــی نصیــری   دارای شناســنامه 
شــماره .......... بــه شــرح دادخواســت بــه 
ــت  ــن دادگاه  در خواس ــه 96/ 7۴8 از ای کالس
چنیــن  و  نمــوده  وراثــت  حصــر  گواهــی 
ــری          ــد نصی ــادروان وحی ــه ش ــح داده ک توضی
ــگاه  ــخ 96/۱/۲۵اقامت ــنامه 86۲ در تاری بشناس
دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن 
ــک  ــه ی ــت ب ــر اس ــوم منحص ــوت آن مرح الف
پــدر و یــک مــادر ۱- مرتضی نصیــری ش 86۴ 
ــادر  ــی ۲- آذر هوشــمند ش 678 م ــدر متوف پ
ــریفات  ــام تش ــا انج ــک ب ــر این ــی والغی متوف
ــت  ــک نوب ــوررا در ی ــت مزب ــی درخواس مقدمات
آگهــی مــی نمایــد تــا هرکســی اعتراضــی دارد 
یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ 
ــه  ــاه ب ــک م ــرف ی ــی ظ ــتین آگه ــر نخس نش
ــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد  دادگاه  تقدی
شــد. شــماره : 6۵00/م الــف رئیــس شــعبه ۱0 

ــان  ــتان اصفه ــالف اس ــل اخت ــورا ی ح ش

رونوشت آگهی حصروراثت
دارای     ) )ذینفــع  خانــم طاهــره شــیرانی 
شــرح  بــه   ۴۵۴98 شــماره  شناســنامه 
از ایــن  دادخواســت بــه کالســه 96- 78۵ 
وراثــت  دادگاه  در خواســت گواهــی حصــر 
ــادروان  ــه ش ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی نم
ــخ  ــنامه 3۴۲0 در تاری ــیرانی  بشناس ــان ش جه
بــدرود  خــود  دائمــی  اقامتــگاه   73/۴/۱۴
ــه حیــن الفــوت آن مرحــوم  ــه ورث زندگــی گفت
ــه  ــر ۱- رباب ــد دخت ــه ۲ فرزن ــت ب ــر اس منحص
شــیرانی ش ۴۴3 فرزنــد ۲- ســلطان شــیرانی 
انجــام  بــا  اینــک  والغیــر  فرزنــد   9۲ ش 
ــوررا در  ــت مزب ــی درخواس ــریفات مقدمات تش
ــی  ــا هرکس ــد ت ــی نمای ــی م ــت آگه ــک نوب ی
اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او 
ــی ظــرف  ــخ نشــر نخســتین آگه باشــد از تاری
ــی  ــم دارد واال گواه ــه دادگاه  تقدی ــاه ب ــک م ی
ــف  ــماره : 6۴99/م ال ــد. ش ــد ش ــادر خواه ص
رئیــس شــعبه ۱0 شــورا ی حــل اختــالف 

ــان  ــتان اصفه اس
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 توصیه امام رضا )ع( 

برای روزهای پایانی ماه شعبان
ــاد  ــو ب ــر ت ــد: ب ــی می فرمای ــام رضــا)ع( در حدیث ام
ــا  ــد اســت. دع ــو مفی ــه حــال ت ــه انجــام آنچــه ب  ب
اســتغفار و تــالوت قــرآن را افــزون کــن و بــه ســوى 
ــاه  ــی م ــا وقت ــن ت ــه ک ــود توب ــان خ ــدا از گناه خ
مبــارک فرارســید، خــود را بــراى خــدا خالــص کــرده 

باشــى.
اول خردادمــاه و ۲۵ شــعبان المعظم اســت؛ ماهــی 
کــه وقتــی فرامی رســید، امــام ســجاد)ع( اصحــاب 
ــاره  ــی درب ــان نکات ــه بی ــد و ب ــود را فرامی خواندن خ
فضائــل ایــن مــاه می پرداختنــد و می فرمودنــد: 
ــه  ــی ب ــر و نزدیک ــت پیامب ــرای محب ــی ب ــر کس »ه
خداونــد، مــاه شــعبان را روزه بــدارد، خداونــد او را در 
روز قیامــت مشــمول کرامــت خــود و بهشــت را بــر 

او الزم می کنــد. 
ماهــی کــه پیامبــر اکــرم)ص( دربــاره آن فرمودنــد: 
ــیار  ــس در آن بس ــت؛ پ ــن اس ــاه م ــاه، م ــن م ای
صلــوات  او  آل  و  محمــد  بــر  و  کنیــد  اســتغفار 

بفرســتید.
مــاه  پایانــی  روزهــای  بــه  تدریــج  بــه  حــال 
شــعبان نزدیــک می  شــویم؛ ماهــی کــه بســیار 
می توانســتیم از آن  بهــره ببریــم و بــه مهمانــی 
خداونــد برویــم. بــه همیــن مناســبت بــه توصیــه ای 
از امــام رضــا)ع( بــرای روزهــای پایانــی ماه شــعبان 

می کنیــم. اشــاره 
اَبُوالّصلــت َهــروى روایــت کــرده اســت کــه در 
جمعــه آخــر مــاه شــعبان بــه خدمــت حضــرت امــام 

ــم.  ــا)ع( رفت رض
ْلــت! بیشــتر  ابوالصَّ حضــرت فرمودنــد: کــه اى 
ــن جمعــه آخــر آن اســت؛  مــاه شــعبان رفــت و ای
پــس جبــران کــن کوتاهی هایــی را کــه در روزهــای 
ــاه  ــن م ــه از ای ــردى، در آنچ ــاه ک ــن م ــته ای گذش

ــت. ــده اس مان
ــد  ــو مفی ــال ت ــه ح ــه ب ــام آنچ ــه انج ــاد ب ــو ب ــر ت ب
ــزون  ــرآن را اف ــالوت ق ــتغفار و ت ــا، اس ــت؛ دع اس
ــه کــن  ــه ســوى خــدا از گناهــان خــود توب کــن و ب
تــا وقتــی مــاه مبــارک فرارســید، خــود را بــراى خــدا 
خالــص کــرده باشــى و امانتــى بــر گــردن خــود باقى 
مگــذار؛ مگــر آنکــه آن را ادا کنــی و نیــز در دلــت کینه 
هیــچ مؤمنــى نباشــد؛ مگــر اینکــه آن را از دل بیــرون 
 کنــى... تقــوای الهــی را پیشــه کــن و در پنهــان 
و آشــکار امــور خــود بــر خــدا تــوکل کــن؛ زیــرا هــر 
ــس اســت و  ــدا او را ب ــد خ ــوکل کن ــدا ت ــر خ ــه ب ک

ــا را: ــن دع ــاه ای ــن م ــه ای بســیار بخــوان در بقّی
ــْن َغَفــْرَت َلنــا فیمــا َمضــى ِمــْن  ــْم َتکُ »الّلُهــمَّ اِْن َل

َشــْعباَن َفاْغِفــْر َلنــا فیمــا َبِقــَى ِمْنــُه«
»خدایــا اگــر در آن قســمت از مــاه شــعبان کــه 
ــه از  ــده اى، در آن قســمت ک ــا را نیامرزی گذشــته م

ــان.« ــده، بیامرزم ــاه مان ــن م ای
بــه درســتى کــه حــق تعالــى در ایــن مــاه، بنده هــاى 
بســیاری را از آتــش جهنــم بــه حرمــت مــاه مبــارک 

ــد. رمضــان آزاد مى گردان

گردشگری
بازدید بیش از 208 هزار 

 گردشگر خارجی و داخلی 
از اصفهان

ــار  ــان از آم ــی اســتان اصفه ــراث فرهنگ ــر کل می مدی
تاریخــی  بناهــای  از  خارجــی  بازدیــد گردشــگران 
در  اصفهــان  اســتان  گردشــگری  جاذبه هــای  و 

داد. خبــر  اردیبهشــت ماه 
بــه گــزارش کیمیــای وطــن بــه نقــل از روابــط عمومــی 
ــدون  ــان فری ــتان اصفه ــی اس ــراث فرهنگ اداره کل می
ــا اعــالم  ــگاران ب الهیــاری، ظهــر دیــروز در جمــع خبرن
ایــن مطلــب گفــت: بررســی و تجزیــه و تحلیــل 
آمارهــای موجــود در اداره کل میــراث فرهنگــی اســتان 
ــال  ــت ماه س ــدای اردیبهش ــه از ابت ــد ک ــان می ده نش
جــاری تــا پایــان روز ســی و یکــم اردیبهشــت ماه 
ــتصد و ده  ــزار و هش ــه ه ــت و س ــد و بیس ــداد ص تع
ــای تاریخــی  ــد گردشــگران خارجــی از بناه ــر بازدی  نف
و جاذبه هــای گردشــگری سراســر اســتان اصفهــان بــه 

ثبــت رســیده اســت.
نفــر  هــزار   8۵ بازدیــد  احتســاب  بــا  افــزود:  او 
ــان در  ــای اســتان اصفه گردشــگر خارجــی از جاذبه ه
نتیجه گیــری کــرد  فروردین مــاه، چنیــن می تــوان 
ــت  ــاه اردیبهش ــان م ــا پای ــن ت ــدای فروردی ــه از ابت ک
ســال۱396، تعــداد دویســت و هشــت هزار و هشــتصد 
و ده هــزار بازدیــد از بناهــای تاریخــی اصفهــان تنهــا در 
6۲ روز و بــه مــدت دو مــاه بــه ثبــت رســیده کــه ایــن 
ــی  ــه در تمام ــر، بلک ــال اخی ــار س ــا در چه ــم نه تنه رق
ــروزی  ــژه پــس از پی ــران، به وی ــخ معاصــر ای ادوار تاری

ــت. ــوده اس ــر ب ــالمی بی نخظی ــالب اس انق
ــگری  ــد گردش ــی رش ــه چگونگ ــه ب ــاری در ادام الهی
ــدت  ــه م ــرد: امســال و ب ــوان ک ــان اشــاره و عن اصفه
ســه هفتــه در کــوران جریــان انتخابــات ریاســت 
جمهــوری و شــورا های اســالمی، شــاهد اســتقبال 
ــان  ــه اصفه ــفر ب ــی از س ــگران خارج ــترده گردش گس
ــه در اوج فعالیت هــای  ــب اینجاســت ک ــم و جال بودی
از  بعضــی  کــه  انتخابــات  نامزدهــای  انتخاباتــی 
مجموعه هــای  محــدوده  در  آنــان  گردهمایی هــای 
تاریخــی از جملــه مجموعــه عظیــم و جهانــی میــدان 
ــه  ــات ک ــی در روز انتخاب ــد و حت ــزار می ش ــام برگ ام
بزرگ تریــن حوزه هــای رای گیــری شــهر اصفهــان 
ــف هللا )در  ــیخ لط ــجد ش ــو و مس ــل خواج ــار پ در کن
ــود  ــز شــده ب ــان( متمرک ــدان تاریخــی نقــش جه می
شــاهد حضــور مشــتاقانه گردشــگران خارجــی در 
از  خــوش  خاطــره ای  ثبــت  و  مجموعه هــا  ایــن 
روزهــای حضورشــان در ایــن شــهر و اســتان تاریخــی 
بودیم؛بــه گونــه ای کــه برخــی از آنــان متعجبانــه اظهــار 
ــار اســت کــه شــاهد ایــن میــزان  می کردنــد اولیــن ب
نــاآرام خاورمیانــه  منطقــه  در  دموکراســی  تحقــق 

ــتند. هس

رئیــس حــوزه علمیــه اصفهــان گفــت: 
ترامــپ در ســفر بــه عربســتان آن هــا را 
ــغ  ــا مبل ــلیحاتی ب ــرارداد تس ــید و ق دوش
ــن  ــر ای ــرد. اگ ــا ک ــارد دالر امض ۴۴0 میلی
پــول را بــه اقتصــاد کشــوری تزریــق کننــد 
ــد. ــی نمی مان ــور باق ــر در آن کش ــک فقی ی

وطــن، حضــرت  بــه گــزارش کیمیــای 
جلســه  در  مظاهــری  حســین  آیــت هللا 
ــه در  ــنبه ک ــح روز دوش ــرآن صب ــیر ق تفس
ــی  ــان ج ــن)ع( خیاب ــجد امیرالمؤمنی مس
برگــزار شــد، گفــت: حضــور نیافتــن در 
مســاجد هنــگام نمــاز، بــه منزلــه تخریــب 

ــت. ــاجد اس مس
وی در ادامــه تفســیر آیــه صــد و چهاردهــم 
ســوره بقــره کــه می فرمایــد: »َوَمــْن َأْظَلــُم 
ــا  ــَر ِفیَه ــِه َأْن ُیْذکَ ــاِجَد اللَّ ــَع َمَس ــْن َمَن ِممَّ
ــا  ــَک َم ــا ُأوَلِئ ــی َخَراِبَه ــَعى  ِف ــُمُه َوَس اْس
ــْم  ــَن َلُه ــا ِإال َخاِئِفی ــْم َأْن َیْدُخُلوَه کَاَن َلُه

ــَرِة  ــي اآلِخ ــْم ِف ــْزٌی َو َلُه ــا ِخ ْنَی ــي الدُّ ِف
َعــَذاٌب َعِظیــٌم«، افــزود: تخریــب مســاجد 
یکــی از گناهــان بســیار بــزرگ اســت؛ ولــی 
ــان  ــل در گذشــته از ســوی یهودی ــن عم  ای
ــا            ــعود باره ــط آل س ــر توس ــرن اخی و در ق

ــت. ــه اس ــورت پذیرفت ــا ص و باره
ــان  ــری خاطرنش ــت هللا مظاه ــرت آی حض
ــش هرچــه  ــا گرای ــرد: در صــدر اســالم ب ک
بیشــتر مــردم بــه دیــن اســالم، مســجدی 
کــه پیامبــر)ص( بــه عنــوان امــام جماعــت 
در آن حضــور داشــتند، شــلوغ می شــد؛ 
بــه همیــن ســبب منافقــان نتوانســتند 
ــاب  ــه خط ــر و حیل ــا مک ــد و ب ــل کنن تحم
بــه پیامبــر)ص( عرضــه داشــتند مــا قصــد 
ــرای افــراد مســن کــه نمی تواننــد  داریــم ب
ــا  ــجدی بن ــد، مس ــما بیاین ــجد ش ــه مس ب
ــورت  ــه ص ــت در آن ب ــاز جماع ــم و نم کنی

ــود.  ــزار ش ــه برگ جداگان

پیامبــر)ص( کــه مأمــور بودنــد روی ظواهر 
فرمودنــد  کننــد،  تصمیم گیــری  امــور 
ــد از  ــی روم و بع ــه م ــگ موت ــه جن ــن ب م
می توانیــد  شــما  جنــگ،  از  بازگشــت 

ــد. ــا کنی ــجد را بن مس
رئیــس حــوزه علمیــه اصفهــان ادامــه داد: 
ــد  ــاخته ش ــان س ــوی منافق ــجد از س مس
و نــام آن را »ضــرار« گذاشــتند؛ بعــد از 
مدتــی آیاتــی بــر پیامبــر)ص( نــازل شــد 
در مســجد ضــرار  مــی داد  نشــان  کــه 
گرفتــن  انجــام  حــال  در  توطئه هایــی 
اســت؛ بــه همیــن ســبب خداونــد دســتور 
را صــادر کــرد   تخریــب مســجد ضــرار 
و پیامبــر)ص( بــا همراهــی مســلمانان 
اقــدام     مســجد  ایــن  تخریــب  بــرای 

کردنــد.
اســتاد اخــالق حــوزه علمیــه بــا بیــان اینکه 
ــتند  ــان هس ــردار یهودی ــعودی ها فرمانب  س
اذعــان کــرد: در عربســتان مســاجد زیــادی 
وجــود  بیــت)ع(  اهــل  نام هــای  بــه 
داشــت کــه ســعودی ها بــه ســبب عنــادی 
کــه بــا اهــل بیــت)ع( داشــتند، همــه 
ــع  ــد؛ قبرســتان بقی ــب کردن ــا را تخری آن ه

ــی  ــود؛ ول ــاد ب ــجدالحرام آب ــون مس همچ
ــور و مســاجدی کــه در آن وجــود  همــه قب
داشــت، از ســوی ســعودی های خبیــث 

ــد. ــب ش تخری
ــان  ــا بی ــان ب ــه اصفه ــوزه علمی ــس ح رئی
ــادات ســعودی ها بی مغــز اســت،  اینکــه عب
تصریــح کــرد: مســاجد ســعودی ها شــلوغ 
اســت؛ ولــی بــه دلیــل اینکــه والیــت امیــر 
در  را  خودشــان  ندارنــد،  را  مؤمنــان)ع( 
ــد و  ــی انداخته ان ــن صهیونیســت جهان دام

ــد.  ــروی می کنن ــا پی از آن ه
رئیس جمهــور آمریــکا در ســفر اخیــری 
ــه عربســتان داشــت واقعــا آن هــا را  کــه ب
ــغ  ــا مبل ــلیحاتی ب ــرارداد تس ــید و ق دوش
ــرد؛  ــا ک ــا امض ــا آن ه ــارد دالر ب ۴۴0 میلی
مبلــغ قــرارداد آن قــدر زیــاد اســت کــه 
ــوری  ــاد کش ــه اقتص ــول را ب ــن پ ــر ای اگ
تزریــق کننــد، یــک فقیــر در آن کشــور 
ــت  ــول نف ــعودی ها پ ــد؛ س ــی نمی مان باق
را جمــع می کننــد و یک مرتبــه آمریــکا 
ــتفاده  ــا سوء اس ــت آن ه ــد و از خراف می آی

می دوشــد. را  آن هــا  و  می کنــد 
ــودن ســعودی ها  ــره ب ــه داد: بی به وی ادام

از والیــت امیــر مؤمنــان)ع(، آن هــا را دچــار 
ــن  ــان را در دام ــا خودش ــرده ت ــت ک خراف
ــه کشــور  ــد و علی ــی بیندازن اســتکبار جهان
ــدگاه ســعودی ها  ــد؛ از دی ــت کنن ــا صحب م
ــن اســت کــه  ــوری اســالمی ای جــرم جمه
ــان)ع( را دارد و از نظــر  ــر مؤمن ــت امی والی
مــا جــرم ســعودی ها ایــن اســت کــه 

ــد. ــان)ع( را ندارن ــر مؤمن ــت امی والی
حضــرت آیــت هللا مظاهــری بــا بیــان اینکــه 
ــا یکدیگــر متحــد  ــد ب مســئوالن کشــور بای
باشــند، اذعــان کــرد: شــاید اگــر در مســئله 
انتخابــات این قــدر اختــالف بــه وجــود 
نیامــده بــود، رئیس جمهــور آمریــکا بــه 

ــرد.  ــفر نمی ک ــتان س عربس
ــه  ــجدی ک ــرد: مس ــراز ک ــان اب وی در پای
زرق و بــرق دارد، ولــی خلــوت اســت، آبــاد 
ــرق  ــه زرق و ب ــجدی ک ــه مس ــت؛ بلک نیس
ــاز  ــرای نم ــراد ب ــی اف ــدارد، ول ــی ن آنچنان
ــت و  ــاد اس ــد، آب ــه آن می رون ــدن ب خوان
ایــن آبــادی مســاجد در گــرو اتحــاد مــردم 
اســت؛ وقتــی در وقــت نمــاز در خیابان هــا 
منزلــه  بــه  می شــود  ایجــاد  ترافیــک 

ــت. ــاجد اس ــب مس تخری

آیت هللا مظاهری:

 ترامپ 
عربستان را دوشید

نماینــده مــردم خوزســتان در مجلــس خبــرگان رهبــری 
ــود  ــت خ ــدای مل ــژواک ص ــانی پ ــه انس ــت: اینک گف
باشــد و بــه »وابســتگی بــه خــارج« و »اقدامــات 
خشــونت آمیز« متهــم شــود، عیــن ظلــم و بی انصافــی 
ــان  ــا بی ــر ب ــدری آل کثی ــن حی ــت هللا محس ــت. آی اس
ــی  ــت هللا شــیخ عیســی قاســم، حکم ــم آی ــه حک اینک
ظالمانــه و مســتبدانه اســت کــه حاکــم دیکتاتــور 
ــم  ــن حک ــت: ای ــرده اســت، گف ــن آن را صــادر ک بحری
هیچ گونــه وجاهــت شــرعی و قانونــی و حقــوق بشــری 

ــدارد. ن
نماینــده مــردم خوزســتان در مجلــس خبــرگان رهبــری 

اظهــار داشــت: همــه مــردم دنیــا می داننــد کــه آیــت هللا 
شــیخ عیســی قاســم، عالمــی وارســته و مجاهــد اســت 
ــرای  ــن ب ــردم بحری ــت م ــات اکثری ــرای مطالب ــه ب ک
آزادی خواهــی و عدالــت و رفــع تبعیــض قیــام کــرده کــه 
ایــن قیــام صــدای مــردم شــریف بحریــن بــوده اســت. 
وی ادامــه داد: آیــت هللا شــیخ عیســی قاســم جــز اینکه 
حــق مــردم را بــا آرامــش مطالبــه کنــد، اقــدام دیگــری 
ــژواک صــدای  ــه انســانی پ ــداده اســت؛ اینک انجــام ن
ملــت خــود باشــد و بــه وابســتگی بــه خــارج و اقدامات 
ــی  ــم و بی انصاف ــن ظل ــود، عی ــم ش ــونت آمیز مته خش

اســت.

مســاجد در اســالم از ارزش بســیاری برخوردارنــد و بــه عنــوان 
عبادتــگاه مســلمانان جایــگاه خاصــی نــزد پیــروان ایــن دیــن 
ــداد  ــالمی تع ــور اس ــک کش ــوان ی ــه عن ــز ب ــران نی ــد. ای دارن
زیــادی از ایــن عبادتگاه هــا را در خــود جــای داده اســت. 
بعضــی از آن هــا، برآمــده از قلــب تاریــخ هســتند و سرنوشــتی 
خــاص دارنــد و بعضــی دیگــر بــه شــیوه های امــروزی ســاخته 

شــده اند. 
ــد  ــه کار گرفته ان ــود را ب ــوان خ ــام ت ــاجد، تم ــازندگان مس س
ــر  ــد. ه ــن بیاراین ــکل ممک ــن ش ــه بهتری ــا را ب ــن بن ــا ای ت
ــترس  ــح در دس ــه مصال ــته ب ــتایی بس ــا روس ــار ی ــهر و دی ش
یــا معمــاری بومــی، مســجدی بــا ویژگــی خــاص خــودش را 
دارد. حتــی بــازی رنگ هــا هــم در ایــن عبادتگاه هــا متفــاوت 

ــرد. ــر می گی ــیعی را درب ــف وس ــت و طی اس

ــری  ــر در 6 کیلومت ــام مســجدی وســیع و کم نظی ــران، ن جمک
شــهر قــم و در نزدیکــی روســتای جمکــران اســت کــه منســوب 
ــی  ــات تاریخ ــاس روای ــر اس ــت. ب ــج( اس ــام زمان)ع ــه ام  ب
ــی  ــن بن مثله جمکران ــجد را حس ــن مس ــالوده ای ــی، ش و دین
بــه دســتور امــام زمان)عــج( بنیــان نهــاده و تــا دهــه پنجــاه 

شمســی، ســاختمان کوچــک و ســاده ای داشــته اســت. 
امــروزه ایــن مســجد بناهــا و تاسیســات متعــددی را در 
ــم  ــد مراس ــد واح ــی مانن ــای گوناگون ــا واحده ــود دارد و ب  خ
و تبلیغــات، روابــط عمومــی، کتابخانــه، انتشــارات و تحقیقــات 
ثبــت کرامــات، نــذورات و هدایــا، از حــدود پانــزده میلیــون زائــر 
در ســال پذیرایــی می کنــد. شــب چهارشــنبه هــر هفتــه و روز 
ــر زائرتریــن روزهــای ایــن مســجد  ــد امــام زمــان)ع( از پ تول

مقــدس اســت.

آیت هللا حیدری:

 حکم ظالمانه علیه شیخ عیسی قاسم 
وجاهت حقوق بشری و شرعی ندارد

مساجد دیدنی ایران 

مسجد جمکران
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خواهان   960124 کالسه  پرونده  خصوص  در 
به  برمطالبه  مبنی  دادخواستی  میرزایی   فرهاد 
طرفیت مهرداد عیدی وندی  تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای روز دوشنبه مورخه 96/4/19 
ساعت 4/30 عصر تعیین گردیده است با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
قبل  خوانده  تا  منتشر  در جراید  مراتب  خواهان 
خیابان  در  واقع  این شعبه  به  رسیدگی  وقت  از 
سپهساالر  ابتدای خ حاج ارباب مجتمع شماره 
 .... شعبه   – اصفهان  اختالف  حل  شورای  یک 
نسخه  و  مراجعه  اصفهان  اختالف  حل  شورای 
در  نماید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی 
شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم  صورت 
اتخاذ می شود.شماره:  و تصمیم مقتضی  تلقی 
6103/م الف  دفتر شعبه 41 مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 960131ش 4 خواهان 
به  برنفقه  مبنی  دادخواستی  پور   جهان  زهرا 
است  نموده  تقدیم  پور  جهان  منصور  طرفیت 
 96/4/13 ......مورخه  روز  برای  رسیدگی  وقت 
به  توجه  با  تعیین گردیده است  ساعت 9 صبح 
تقاضای  حسب  خوانده  بودن  المکان  مجهول 
قبل  خوانده  تا  منتشر  در جراید  مراتب  خواهان 
خیابان  در  واقع  این شعبه  به  رسیدگی  وقت  از 
سجاد- اول ارباب – روبه روی مدرسه نیلی پور 
پستی  پالک 57 کد   – – جنب ساختمان صبا 
 – اصفهان  اختالف  حل  شورای   8165756441
شعبه 4 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و 
نماید.  را اخذ  ثانی دادخواست و ضمائم  نسخه 
در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
اتخاذ می شود.شماره:  و تصمیم مقتضی  تلقی 
مجتمع  چهار  شعبه  دفتر  مدیر  الف  6088/م 

شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ تجدید نظر خواهی 
 5 ش   950456 کالسه  پرونده  خصوص  در 
تجدید  اصفهان  اختالف  حل  شورای   5 شعبه 
نظر خواه محمد دهقانی   به طرفیت 1- محمد 
صادقی 2- موسی قاسمی   دادخواست تجدید 
به شعبه ی  به شماره ی 950456  نظر خواهی 
پنجم تقدیم نموده است ؛ لذا با توجه به مجهول 
برابر ماده  نظر خوانده گان  بودن تجدید  المکان 
73 قانون آئیتن دادرسی مدنی مراتب در جراید 
منتشر تا تجدید نظر خوانده 10 روز پس از نشر 
آگهی به این شعبه واقع در اصفهان خیابان شیخ 
شورای  از    وکال  چهارراه  نبش  شمالی  صدوق 
دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف  حل 
عدم حضور  در صورت  نمایید.  اخذ  را  و ضمائم 
دادخواست ابالغ شده تلقی و پرونده به مراجع 

تجدید نظر ارسال خواهد شد . 
شماره: 6094/م الف 

مدیر مدیردفتر شعبه 5 مجتمع شماره 2 شورای 
حل اختالف اصفهان

آگهی احضار متهم
نظر به اینکه در پرونده کالسه یک سیار دادیاری 
به  عبدالکریم  فرزند  فر  نجفی  رسول  متهم   1
انهام سرقت )ماده 1 و 3 قانون مجازات عاملین 
موضوع   ) کاال  نقل  و  حمل  امور  در  متخلف 
مرتضی  فرزند  رئیسی  علیرضا  آقای  شکایت 
مجهول المکان میباشند لذا در اجرای ماده 174 
قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در 
یکی از روزنامه های کثیراالنتشار درج و آگهی و 
بدینوسیله به نامبردگان ابالغ میگردد ظرف یک 
اتهام  به  آگهی جهت رسیدگی  این  تاریخ  از  ماه 
خود در شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و 
انقالب فالورجان حاضر و از خود دفاع نمایند. در 
صورت عدم حضور یا عدم ارسال الیحه دفاعیه و 
عدم معرفی وکیل خود آگهی فوق به منزله ابالغ 
محسوب و مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهدشد.

هادی نخجوان نیا
انقالب  و  عمومی  دادسرای  اول  شعبه  دادیار 

اسالمی

آگهی مفقود شدن سند مالکیت
به  علی  فرزند  اشترجانی  شمس  رسول  آقای 
استناد دو برگ استشهادیه که هویت و امضای 
سند  است  مدعی  گردیده  گواهی  رسما  شهود 
ثبتی  پالک  خانه  باب  یک  ششدانگ  مالکیت 
ثبت   9 بخش  اشترجان  در  واقع   648/852
اصفهان به سریال 072301 الف 89 که در صفحه 
به   56148 ثبت  زیر  امالک   383 دفتر   568
نام نامبرده ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم 
بنابراین  است  شده  مفقود  سپس  و  گردیده 
مالکیت  سند  صدور  درخواست  نامبرده  چون 
 120 ماده  اصالحی   1 تبصره  طبق  نموده  المثنی 
میگردد که  اگهی  مراتب  ثبت  قانون  نامه  آئین 
ملک  به  نسبت  معامله  انجام  مدعی  هرکس 
مذکور و یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد 
از تاریخ انتشار آگهی ظرف مدت 10 روز به این 
ارائه  اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن 
نماید  اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم 
تا مراتب صورت جلسه و اصل سند مالکیت به 
انقضای  صورت  در  و  مسترد گردد  دهنده  ارائه 
مهلت مذکور و عدم وصول اعتراض و یا وصول 
المثنی  مالکیت  سند  اصل  ارائه  بدون  اعتراض 
سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم 

خواهد شد 
اکبرپورمقدم 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فالورجان

دادنامه
آقای دانیال رهنما فرزند مرتضی ساکن فالورجان 

میدان شهدا اول خ ازادگان ک شقایق پ2
دویست  مبلغ  مطالبه  خواسته  به  دادخواستی 

شماره  به  چک  فقره  یک  وجه  ریال  میلیون 
930912 مورخه 95/9/29 بانک انصار به طرفیت 
به  ارجاع  با  آقای پیمان زمانی فرزند حسن که 
روز  برای   458/95 به کالسه  ثبت  شعبه  این 
تعیین  عصر   6:30 ساعت   96/4/12 دوشنبه 
وقت شده است و چون خوانده مجهول المکان 
اجرای  در  شورا  دستور  است.لذا  گردیده  اعالم 
ماده 1023 و 1029 قانوم مدنی و ماده 73قانون 
آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراالنتشار محلی آگهی میشود تا خوانده 
)نامبرده فوق(با اطالع از وقت رسیدگی به دفتر 
شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را نیز دریافت و برای 
این  اال  و  گردد  حاضر  رسیدگی  مقرر جهت  روز 

آگهی به منزله ابالغ تلقی میشود
تاریخ انتشار : 1396/3/3

اختالف  حل  شورای  حقوقی  چهار  شعبه 
فالورجان)ابریشم(

میرلوحی

گواهی حصر وراثت
بشناسنامه  قهدریجانی  رمضانی  مهدی  آقای 
گواهی  و  نامه  شهادت  باستناد  شماره246 
به  درخواستی  ورثه  شناسنامه  رونوشت  و  فوت 
شماره96/310تقدیم این شورا نموده چنین اشعار 
رمضانی  احمدرضا  شادروان  که  است  داشته 
 1395.1.18 تاریخ  در  شماره4054   بشناسنامه 
گدشت  در  هنگام  در  وی  ی  ورثه  و  گذشته  در 

عبارتند از:
1-مهدی رمضانی قهدریجانی ش ش: 246
2-تقی رمضانی قهدریجانی ش ش:6307

3-حسین رمضانی قهدریجانی ش ش:307
4- عزت رمضانی قهدریجانی ش ش:5961
5-عفت رمضانی قهدریجانی ش ش:6969

6-سکینه رمضانی قهدریجانی ش ش:7135
با  همگی  نسبت  احمدرضا   فرزند  همگی 

متوفی:فرزند
ش  فرزند:رضا  جعفرزاده  سلطان  7-جهان 

ش:73 نسبت با متوفی:همسر
پس از تشریفات قانونی درخواست مزبور را یک 
مرتبه آگهی مینماید تا هرکسی هر اعتراضی دارد 
تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفی  از  وصیتنامه  یا  و 
نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به دادگاه تقدیم 
وراثت صادر  اینصورت گواهی حصر  غیر  در  دارد 

خواهد شد
دبیرخانه شورای حل اختالف شعبه اول فالورجان

گواهی حصر وراثت
ابادی  حبیب  حسینی  السادات  فخر  آقای 
نامه  شهادت  باستناد  شماره307  بشناسنامه 
ورثه  شناسنامه  رونوشت  و  فوت  گواهی  و 
شورا  این  شماره96/315تقدیم  به  درخواستی 
شادروان  که  است  داشته  اشعار  چنین  نموده 
در  شماره12   بشناسنامه  اجگردی  اصغرکیانی 
در  ورثه ی وی  و  در گذشته  تاریخ 1396.1.29 

هنگام در گدشت عبارتند از:
1- سجاد کیانی اجگردی ش ش:17

2- محمد کیانی اجگردی ش ش:1100096371
3- نسرین کیانی اجگردی ش ش:51

4- فاطمه کیانی اجگردی ش ش:856
5- زهرا  کیانی اجگردی ش ش:325

متوفی:  با  نسبت  همگی  اصغر  فرزند  همگی 
فرزند

فرزند:  آبادی  حبیب  حسینی  6-فخرالسادات 
فضل هللا ش ش:307 نسبت با متوفی:همسر

پس از تشریفات قانونی درخواست مزبور را یک 
مرتبه آگهی مینماید تا هرکسی هر اعتراضی دارد 
تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفی  از  وصیتنامه  یا  و 
نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به دادگاه تقدیم 
وراثت صادر  اینصورت گواهی حصر  غیر  در  دارد 

خواهد شد
دبیرخانه شورای حل اختالف شعبه اول فالورجان

دادنامه
 797 دادنامه:  شماره    431/95 پرونده:  کالسه 

مورخ: 95/9/30
اختالف  حل  شورای   52 رسیدگی:شعبه  مرجع 

اصفهان
نشانی:  اندانی    کمالی  علیرضا  خواهان: 
بست  بن  نبش  نیکبخت،  اصفهان،خیابان 

وحدت،مجتمع وکالی نیکبخت، واحد 2
اصفهان،خیابان  نشانی:  شهباز  الهام  وکیل: 
نیکبخت، نبش بن بست وحدت،مجتمع وکالی 

نیکبخت، واحد 2
خوانده: مهدی دهنوی نشانی:  مجهول المکان

بابت  200/000/000ریال  مبلغ  مطالبه  خواسته:   
مطلق  و  وکیل  الوکاله  حق  واریزی  فیشهای 

خسارات قانونی  
گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و 
قانونی  به کالسه فوق و طی تشریفات  ثبت آن 
ختم  شورا  قاضی  اعضا،  مشورتی  نظریه  اخذ  و 
رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور 

رأی می نماید:
»رأی قاضی شورا«

در خصوص دعوی علیرضا کمالی اندانی با وکالت 
الهام شهباز به طرفیت مهدی دهنوی به خواسته 
فیشهای  بابت  200/000/000ریال  مبلغ   مطالبه 
خسارات  مطلق  و  وکیل  الوکاله  حق  واریزی 
قانونی  با عنایت به محتویات پرونده که شامل 
الی   94/10/12 مورخ  از  واریزی  فیش  فقره   16
94/12/18 که جمعا مبلغ دویست میلیون ریال 
و شهادت شهود اظهارات وکیل در صورت جلسه 
95/9/18 و همچنین عدم حضور خوانده علیرغم 
ابالغ قانونی و عدم ارسال الیحه از سوی خوانده 
تشخیص  ثابت  و  وارد  را  مطروحه  دعوی  شورا 
 522-519-515-198 مواد  استناد  به  و  داده 
محکومیت  به  مدنی حکم  دادرسی  آیین  قانون 
خوانده به پرداخت مبلغ  200/000/000ریال  بابت 

بابت  ریال   5/225/000 مبلغ  و  خواسته  اصل 
تعرفه  طبق  وکیل  الوکاله  حق  دادرسی  هزینه 
تقدیم  تاریخ  از  تأدیه  تأخیر  خسارت  و  قانونی 
اساس  بر  آن  محاسبه  95/5/6 که  دادخواست 
می  احکام  اجرای  عهده  به  مرکزی  بانک  نرخ 
باشد در حق خواهان صادر و اعالم میگردد. رأی 
صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز از ابالغ قابل 
واخواهی درهمین  شعبه و بعد از آن ظرف مدت 
20 روز  قابل اعتراض در محاکم عمومی حقوقی 

اصفهان می باشد.
شماره: 6067/م الف

حوزه   52 شعبه  اختالف  حل  شورای  قاضی  
قضایی اصفهان

آگهی مزایده اموال منقول
نظر  در  اصفهان  مدنی   4 شعبه  احکام  اجرای 
دارد جلسه مزایده ای در خصوص کالسه اجرایی 
961891له اصغر فرجی با وکالت آرزو شب انگیز 
علیه رسول زارعی به نشانی اصفهان میدان احمد 
روبروی  گلستان،  رستوران  جنب  جی،  خ  آباد، 
بر  زارعی مبنی  آقای  1، دفتر آجر طالیی  تقاطع 
اصلی  بابت  72/783/000ریال  مبلغ  مطالبه 
اجرایی  و کارشناسی  دادرسی  هزینه  و  خواسته 
و مبلغ 3/207/500ریال حق االجرای دولتی در 
در  96/4/1ساعت 9 صبح  تاریخ  پنج شنبه  روز 
اصفهان،  استان  دادگستری کل  اجرا  این  محل 
طبقه 1 جهت فروش اموال - مال توقیفی زیر 
که توسط کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 
وی  نظریه  و  ارزیابی گردیده  ریال   89/760/000
مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. 
لذا طالبین خرید می توانند 5 روز قبل از جلسه 
مزایده با هماهنگی اجرا به نشانی اصفهان، جاده 
حبیب آباد کیلومتر 5 روبروی کارخانه آجر مهدیه 
داخل کوچه فروشگاه فروشگاه آجر نمای ذاکر از 
آن بازدید و با سپردن 10٪ قیمت پایه به حساب 
سپرده دادگستری به شماره 2171290210008 در 

جلسه مزایده شرکت نمایند.
مزایده  برنده  قیمت  باالترین  پیشنهاددهنده 
ی  عهده  بر  اجرایی  های  هزینه  بود.  خواهد 

محکوم علیه می باشد.
لیست اموال - مال موضوع مزایده

)رنگ  شیل  نوع  از  بازدید  مورد  آجرهای  کارتن 
قرمز( بابعاد X 22 5/5 × 2/5 سانتیمتر و از نوع 
درجه 2 به پایین بود که ارزشی پر قالب آجر بطور 
متوسط 1600 ریال )هزار و ششصد ریال( ارزیابی 

و اعالم نظر میگردد.
هر کارتن آجر تعداد 51 قالب آجر دارد در نتیجه 

ارزش پر کارتن آجر مبلغ 81/600ریال میگردد
و ارزش حدود 1100 کارتن آجر بمبلغ 89/760/000 

ریال میگردد. 
شماره :6082/م الف 

دادورز اجرای احکام شعبه 4 حقوقی اصفهان

آگهی مزایده
قضایی  مجتمع  اول  مدنی شعبه  احکام  اجرای 
شماره 1 اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در 
خصوص پرونده اجرایی کالسه 141 960ج ح / 1 
براهیمی و علیه حسام نصیریان  الهام  له خانم 
منظور فروش شش  به  بر دستور فروش  مبنی 
 : نشانی  به   15191  /14988 ثبتی  پالک  دانگ 
- کوچه   6 - کوچه  مهرگان  خ   - اباد  احمد  خ 
وصف  با   1 واحد  طلوع  ساختمان  بابابزرگ 
کارشناسی ذیل الذکر که مصون از تعرض طرفین 
واقع گردیده است در مورخ 96/3/25 از ساعت 
9/30تا 10 صبح در محل این اجرا )خ نیکبخت 
– ساختمان دادگستری اصفهان طبقه زیر زمین 
( برگزار نماید. در خصوص ملک مورد نظر اعمال 
ماده 111 قانون اجرای احکام مدنی صورت گرفته 
است. طالبین خرید 5 روز قبل از جلسه مزایده 
به نشانی ملک قادر به بازدید از آن خواهند بود تا 
با تودیع 10 ٪ قیمت کارشناسی به حساب سپرده 
دادگستری به شماره 2171290210008 نزد بانک 
ملی دادگستری اصفهان و ارائه فیش واریزی به 
این اجرا در جلسه مزایده شرکت نمایند مزایده از 
مبلغ کارشناسی شروع و پیشنهاد دهنده باالترین 
قیمت برنده مزایده خواهد بود مشخصات ملک 
 : نام مالک  باشد 1-  به شرح ذیل می  موجود 
4.5 دانگ خانم الهام براهیمی به شماره سریال 
سند 141119 1.5دانگ آقای حسام نصیریان به 
شماره سریال سند 1118 14 2- مساحت عرصه: 
آپارتمان مساحت اعیانی : 72/8 متر مربع 3- 

تعداد طبقات : آپارتمان طبقه اول
4-دیوارها: از نوع دیوار آجری سقف ها : تیرچه 

بتنی 5-نوع سازه : اسکلت بتنی
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گرفتن  نظر  در  به  توجه  با  هذا  علی  سایر   -17
خصوص  به  ارزیابی  در  دخیل  عوامل  کلیه 
تقاضا  و  عرضه  ساخت،  قدمت  ملک،  موقعیت 
و کیفیت ساخت ارزش شش دانگ ملک فوق 
میلیارد  یک   ( ریال   1/650/000/000 مبلغ  الذکر 

می  ارزیابی   ) ریال  میلیون  پنجاه  و  و ششصد 
گردد. موارد فوق جهت استحضار آن مقام محترم 
الف  :6071/م  شماره  ایفاد گردید.  حضورتان  به 
قضایی  مجتمع  مدنی  اول  احکام شعبه  اجرای 

شماره 1 اصفهان 

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقای محمد قربانی خاتون ابادی فرزند حسین  
مدعی  محلی  استشهادیه  برگ  دو  تسلیم  با 
یکبابخانه  ششدانگ  مالکیت  سند  که  میباشد 
 5 بخش  در  واقع   9335 و   9334/501 پالک 
در صفحه 468 دفتر 237 امالک و بشماره ثبت 
باستناد  نامبرده داردو  بنام  ثبت  43227 سابقه 
شعبه   1391/09/23 مورخ   910917 شماره  نامه 
در  انقالب  و  عمومی  دادسرای  بازپرسی  هشتم 
بازداشت مباشد و بعلت جابجائی سند مالکیت 
اولیه مفقود شده ودرخواست صدور سند المثنی 
 120 ماده  اصالحی  یک  تبصره  طبق  لذا  نموده 
می شود  آگهی   مراتب   ثبت  قانون  نامه  آیین 
که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در 
این آگهی ذکر شده ( نسبت به آن یا وجود اسناد 
مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این 
اعتراض  و  مراجعه  اداره  این  به  روز  تاده  آگهی 
خود را کتبا ضمن ارائه اصل اسناد مالکیت و سند 
معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و 

اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت 
سند  المثنی  نگردد  ارائه  سند  اصل  اعتراض 
مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد 
هادیزاده  الف حسین  م   /6377 : شماره  شد. 

رییس منطقه ثبت اسناد شمال شرق اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان   664/95 کالسه  پرونده  خصوص  در 
مطالبه  بر:  مبنی  دادخواستی  اصغری  سرور 
وجه به طرفیت صبریه  هندیجانی زاده  تقدیم 
نموده و وقت رسیدگی برای روز دو شنبه  مورخ 
96/3/29 ساعت  ........  تعیین گردیده است . 
باتوجه  به  مجهول المکان بودن خوانده حسب 
قانون   73 ماده  به  مستندا  خواهان  تقاضای 
آئین دادرسی مدنی ، مراتب در جراید منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 
خیابان  ابتدای  سپهساالر-  چهارراه  اصفهان  در 
حاج  رحیم ارباب مجتمع شماره یک  شوراهای 
ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان  اختالف  حل 
صورت  در  نماید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست 
تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  در  حضور  عدم 
دفتر  مدیر   . اتخاذ می شود  تصمیم مقتضی  و 
شعبه 41 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

اصفهان

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم وقت 
رسیدگی

به طرفیت  آقای رحمان خداوردی  اینکه  به  نظر 
مطالبه  خواسته  به  جمالپور  افراسیاب  آقای 
دوم  شعبه  اختالف  حل  شورای  به  که  تقدیم 
حقوقی ارجاع به کالسه 96/20192 ثبت و برای 
روز دوشبه مورخ 96/04/12 ساعت 17 عصر وقت 
رسیدگی تعیین گردیده و خوانده مجهول المکان 
معرفی نموده است. به تقاضای خواهان و دستور 
شورا و به استناد ماده 73 ق.آ.د.م مراتب یک 
از جراید کثیراالنتشار رسمی درج  نوبت در یکی 
و آگهی شود و از خوانده دعوت می نماید که با 
اختالف شعبه  دبیرخانه شورای حل  به  مراجعه 
آدرس  و  نشانی  اعالم  و  دوم حقوقی فالورجان 
دقیق و دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
شعبه  اختالف  حل  شورای  در  مقرر  وقت  برای 
حاضر  رسیدگی  جهت  فالورجان  حقوقی  دوم 
شوید در غیر این صورت این آگهی به منزله ابالغ 

می شود .
شورای حل اختالف شعبه دوم فالورجان 

م/الف : 158

آگهی تحدید حدود اختصاصی
یکبابخانه  حدود ششدانگ  تحدید  اینکه  با  نظر 
جعفرآباد  در  واقع   19/988 شماره  پالک 
فالورجان بخش 9 ثبت اصفهان که طبق سوابق 
فرزند  وند  عیسی  طاهره  نام  به  ثبتی  پرونده  و 
اله کرم در جریان ثبت است و عملیات تحدید 
اینک   . است  نیامده  عمل  به  آن  قانونی  حدود 
بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و 
طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم 
در روز چهارشنبه مورخ 1396/03/24 ساعت 9 
 ، آمد  خواهد  عمل  به  و  شروع  محل  در  صبح 
لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار 
می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی 
یا  مالکین  اعتراضات  و  یابند  حضور  محل  در 
تاریخ  از  ثبت  قانون   20 ماده  مطابق  مجاورین 
روز   30 تا  تحدیدی  مجلس  صورت  تنظیم 
پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار 1396/03/03

اکبر پور مقدم - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک 
فالورجان

آگهی حصر وراثت
بشناسنامه  آبادی  حسین  کاری  زهرا  خانم 
شماره  218  باستناد شهادتنامه و گواهی فوت 
بشماره  درخواستی   ، ورثه  شناسنامه  رونوشت 
اشعار  چنین  نموده  شورا  این  تقدیم   96/294
داشته است که شادروان ایران کشاورزی حسین 
آبادی  بشناسنامه 15564 در تاریخ 1396/01/10 
و ورثه وی درهنگام درگذشت عبارتند  درگذشته 
از :13-مهدی چاووشی جاری فرزند حسینعلی 

شماره شناسنامه 5129 نسبت با متوفی 
14-اکبر کاری حسین آبادی فرزند رحیم شماره 

شناسنامه 832 نسبت با متوفی 
رحیم  فرزند  آبادی  حسین  کاری  15-حسین 

شماره شناسنامه 979 نسبت با متوفی 
رحیم  فرزند  آبادی  حسین  کاری  16-مرتضی 

شماره شناسنامه 331 نسبت با متوفی 
رحیم  فرزند  آبادی  حسین  کاری  17-طاهره 

شماره شناسنامه 1040 نسبت با متوفی 
18-زهرا کاری حسین آبادی فرزند رحیم شماره 

شناسنامه 218 نسبت با متوفی 
رحیم  فرزند  آبادی  حسین  کاری  19-سکینه 

شماره شناسنامه 641 نسبت با متوفی 
20-علی کاری حسین آبادی فرزند رحیم شماره 

شناسنامه 529 نسبت با متوفی 
را  مزبور  درخواست  قانونی  تشریفات  از  پس 
یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی هر اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد در 
خواهد  صادر  وراثت  حصر  اینصورت گواهی  غیر 

شد 
   دبیرخانه شورای حل اختالف شعبه اول

اجرائیه
مشخصات محکوم علیه

شایان صادقی فرزند سیاوش مجهول المکان
مشخصات محکوم له

نشانی  به  حسین  فرزند  آرپناهی  فرجی  زینب 
فالورجان – محله ولیعصر کوچه شهیدان نیکپور 

پ21 منزل فرجی طبقه سوم
محکوم به :

حل  شورای   1163/95 شماره  رأی  بموجب 
علیه  محکوم  فالورجان  شهرستان  اختالف 

محکوم است به :
کلیه  بانضمام  ریال   85/000/000 مبلغ  پرداخت 
و  آگهی  از هزینه شد  عبارتند  دادرسی  خسارات 
نیم  پراخت  و  خواهان   حق  در  دادرسی  هزینه 

عشر در حق صندوق دولت .
دادگاه  اول  شعبه  حقوقی  دادگاه  دفتر  مدیر 
شهرستان  دادگستری   ) )حقوقی  عمومی 

فالورجان – 

آگهی حصر وراثت
بشناسنامه  رشیدی  میان  کرمی  آزیتا  خانم 
گواهی  و  شهادتنامه  باستناد    1423 شماره  
درخواستی   ، ورثه  شناسنامه  رونوشت  فوت 
چنین  نموده  شورا  این  تقدیم   96/293 بشماره 
سهراب کرمی  شادروان  است که  داشته  اشعار 
تاریخ  در   63864 بشناسنامه  رشیدی   میان 
درهنگام  وی  ورثه  و  درگذشته   1396/01/25

درگذشت عبارتند از :
سهراب  فرزند  رشیدی  میان  کرمی  1-سعید 
شماره شناسنامه 2278 نسبت با متوفی : فرزند

سهراب  فرزند  رشیدی  میان  کرمی  2-قاسم 
با متوفی  شماره شناسنامه 1211009889 نسبت 

: فرزند
سهراب  فرزند  رشیدی  میان  کرمی  3-آزیتا 
شماره شناسنامه 1423 نسبت با متوفی : فرزند
سهراب  فرزند  رشیدی  میان  کرمی  4-رزیتا 

شماره شناسنامه 3 نسبت با متوفی : فرزند
5-فاطمه کرمی میان رشیدی فرزند کریم شماره 

شناسنامه 5 نسبت با متوفی : فرزند
را  مزبور  درخواست  قانونی  تشریفات  از  پس 
یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی هر اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد در 
خواهد  صادر  وراثت  حصر  اینصورت گواهی  غیر 

شد 
دبیرخانه شورای حل اختالف شعبه اول

آگهی حصر وراثت
بشناسنامه  سهرفروزانی  وکیلی  خداداد  آقای 
گواهی  و  شهادتنامه  باستناد    1833 شماره  
درخواستی   ، ورثه  شناسنامه  رونوشت  فوت 
نموده  شورا  این  تقدیم   96/300 بشماره 
اصغر  شادروان  که  است  داشته  اشعار  چنین 
تاریخ  در   28 بشناسنامه  سهرفروزانی   وکیلی 
درهنگام  وی  ورثه  و  درگذشته   1396/01/24

درگذشت عبارتند از :
6-اکبر وکیلی فرزند اصغر شماره شناسنامه 40 

نسبت با متوفی : فرزند
اصغر  فرزند  سهرفروزانی  وکیلی  7-حیدرعلی 

شماره شناسنامه 59 نسبت با متوفی : فرزند
اصغر  فرزند  سهرفروزانی  وکیلی  8-خداداد  
شماره شناسنامه 1833 نسبت با متوفی : فرزند

اصغر  فرزند  سهرفروزانی  وکیلی  9-غالمرضا 
شماره شناسنامه 11 نسبت با متوفی : فرزند

10-عفت وکیلی سهرفروزانی فرزند اصغر شماره 
شناسنامه 69 نسبت با متوفی : فرزند

اصغر  فرزند  سهرفروزانی  وکیلی  11-عصمت 
شماره شناسنامه 2021 نسبت با متوفی : فرزند

محمد  فرزند  سهرفروزانی  وکیلی  12-صدیقه 
شماره شناسنامه 1603 نسبت با متوفی : همسر
را  مزبور  درخواست  قانونی  تشریفات  از  پس 
یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی هر اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد در 
خواهد  صادر  وراثت  حصر  اینصورت گواهی  غیر 

شد 
 دبیرخانه شورای حل اختالف شعبه اول

آگهی حصر وراثت
خانم کبری قاسمی دشتچی بشناسنامه شماره  
رونوشت  فوت  و گواهی  شهادتنامه  باستناد    3
 96/302 بشماره  درخواستی   ، ورثه  شناسنامه 
تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است 
که شادروان رحمت قاسمی دشتچی  بشناسنامه 
ورثه وی  و  تاریخ 1396/01/14 درگذشته  در   18

درهنگام درگذشت عبارتند از :
اله  رحمت  فرزند  دشتچی  قاسمی  21-مرضیه 

شماره شناسنامه 100 نسبت با متوفی : فرزند
22-کبری قاسمی دشتچی فرزند نبی اله شماره 

شناسنامه 3 نسبت با متوفی : همسر
را  مزبور  درخواست  قانونی  تشریفات  از  پس 

یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی هر اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد در 
خواهد  صادر  وراثت  حصر  اینصورت گواهی  غیر 

شد 
 دبیرخانه شورای حل اختالف شعبه اول

شعبه 2دادگاه عمومی حقوقی 
دادگستری شهرستان فالورجان

شماره ابالغیه : 9610103656500166
خوراسگانی  مشهدی  احمد  /شاکی  خواهان 
دادخواستی به طرفیت خوانده /متهم حاج بهروز 
ریگی به خواسته مطالبه خسارات ناشی از انجام 
عدم تعهد تقدیم دادگاه¬های عمومی شهرستان 
 2 شعبه  به  رسیدگی  جهت  نموده که  فالورجان 
شهرستان  دادگستری  حقوقی  عمومی  دادگاه 
مالصدرا  خیابان   – فالورجان  در  واقع  فالورجان 
– ساختمان دادگستری – طبقه اول – اتاق 225 
ثبت   9209980351000088 کالسه  به  و  ارجاع 
و   1396/04/21 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده 
ساعت 9:00 تعیین شده است . به علت مجهول 
/ خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن  المکان 
شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  های  دادگاه 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان / متهم 
پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
گواهی  استماع  و  رسیدگی  جهت  فوق  مقرر 

گواهان حاضر گردند.
منشی دادگاه حقوقی شعبه دوم دادگاه عمومی 
فالورجان  شهرستان  دادگستری  )حقوقی( 
 – مالصدرا  خیابان   – آقاییفالورجان  خسرو   –

ساختمان دادگستری – طبقه اول 

اگهی ابالغ  دادخواست ضمایم وقت 
رسیدگی

به  ومواد غذایی صنوبر  تولیدی  آقای شركت  به 
نمایندگی ابراهیم كالهدوزان 

آقای مصطفی محمدی فرزند غالمعلی 
 دادخواستی بطرفیت اقای شركت تولیدی ومواد 
كالهدوزان  ابراهیم  نمایندگی  به  صنوبر  غذایی 
وبه كالسه  ارجاع  دادگاه  این  به  بخواسته- كه 
یكشنبه   روز  مورخه  وبرای   ثبت     96/62
تعیین  رسیدگی  وقت  صبح   9 ساعت   96/4/4
گردیده است وچون خوانده مجهول المكان اعالم 
ودستور  خواهان  تقاضای  به  لذا  است  گردیده 
ریاست دادگاه و  به استناد  ماده 73 ق.آ.د.م. 
جراید كثیراالنتشار  از  یكی  در  نوبت  یك  مراتب 
دعوت  خوانده  واز  میشود   اگهی  درج   رسمی 
می شودكه با مراجعه به دبیر خانه شورای حل 
اختالف شعبه 5 حقوقی فالورجان   اعالم نشانی 
وادرس دقیق ودریافت نسخه ثانی دادخواست و 
ضمایم را دریافت ودر وقت مقرردر شعبه  جهت 
رسیدگی حاضر شوند.ودر غیراینصورت این آگهی 
دادگاه  وشورا/  محسوب  قانونی  ابالغ  منزله  به 
خواهد  اعالم  مقتضی  وتصمیم  رسیدگی  غیابا 

نمود.
رییس شعبه پنجم حقوقی شورای حل اختالف 

شعبه حقوقی فالورجان  

آگهی احضار متهم
 951138 كالسه  پرونده  در  اینكه  به  نظر 
اتهام  به  شفیعی  ومحمد  نخعی  امیر  متهمان 
 773 وتوزیع  تهیه  در  مشاركت  1-امیرنخعی 
به مصطفی دال خال  گرم هرویین وتحویل آن 
خرید  به  شروع  اتهام  به  شفیعی  محمد   -2
وتحویل 773گرم هرویین مجهول المكان اعالم 
قانون   174 ماده  اجرای  در  لذا  است   گردیده 
آئین دادرسی كیفری مراتب یك نوبت در یكی از 
روزنامه های كثیراالنتشار درج وآگهی بدینوسیله 
درتاریخ96/4/28  میگردد كه  ابالغ  نامبرده   به 
خود  اتهام  به  رسیدگی  جهت  صبح   9 ساعت 
درشعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی وانقالب 
فالورجان حاضرو از خود دفاع نماید و در صورت 
وعدم  دفاعیه  الیحه  ارسال  یاعدم  حضور  عدم 
معرفی وكیل خود این آگهی بمنزله ابالغ قانونی 
محسوب  و مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد شد
فالورجان  وانقالب  عمومی  دادسرای  دوم  شعبه 

بازپرس

آگهی احضار متهم
داوود كیانی  علیه  شكات  شكایت  خصوص  در 
وامید نامی دایر بر سرقت  وقت رسیدگی مورخ 
است  گردیده  تعیین  صبح   11 ساعت   96/6/8
لذا با توجه به مجهول المكان بودن متهمین در 
راستای ماده 344 قانون آئین دادرسی كیفری 
ابالغ  الذكر  فوق  متهم  به  آگهی  این  موجب  به 
در شعبه 103  تعیین شده  تاریخ  در  میگردد كه 
دادگاه كیفری دو فالورجان حاضر ودر برابر اتهام 
منتسبه از خود دفاع نموده یا نسبت به معرفی 
وكیل قانونی اقدام نماید بدیهی است در صورت 
آگهی  این  وكیل  معرفی  عدم  یا  حضور  عدم 
وفق  دادگاه  و  محسوب  قانونی  ابالغ  منزله  به 
مقررات قانونی مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد 

نمود  .
سادات  فالورجان  دو  دادگاه كیفری   103 شعبه 

– رئیس 

آگهی احضار متهم
د 5 ف    پرونده كالسه 950014  در  اینكه  به  نظر 
مشاركت  اتهام  به  عبدالوند    مصطفی  متهم 
است   گردیده  اعالم  المكان  مجهول  سرقت  در 
دادرسی  آئین  قانون   174 ماده  اجرای  در  لذا 
كیفری مراتب یك نوبت در یكی از روزنامه های 
نامبرده   به  بدینوسیله  وآگهی  درج  كثیراالنتشار 
آگهی  این  تاریخ  از  ماه  یك  میگرددظرف  ابالغ 

جهت رسیدگی به اتهام خود در دادسرای عمومی 
انقالب فالورجان حاضرو از خود دفاع نماید و در 
دفاعیه  الیحه  ارسال  یاعدم  حضور  عدم  صورت 
وعدم معرفی وكیل خود این آگهی بمنزله ابالغ 
تصمیم  اتخاذ  به  مبادرت  و  محسوب   قانونی 
عمومی  دادسرای  پنجم  شعبه  خواهدشد.دادیار 

وانقالب فالورجان 

دادنامه
شماره دادنامه:9609973654200572

تاریخ تنظیم:96/2/31
شماره پرونده:9409983654800448

شماره بایگانی شعبه:951279
شعبه  كالسه9409983654800448   پرونده 
فالورجان  شهرستان  دو  كیفری  دادگاه   104

تصمیم نهایی شماره
شاكی :آقای علیرضا ستارپور عیسی كان فرزند 
اباذر به نشانی فالورجان كرسگان ك مطهری ك 

جانباز
به  ابوالفضل رحمانی فرزندعبدالقادر  متهم:آقای 
نشانی خوزستان فلكه زیتون خ كارگری 18491 

یك  نامشروع  طریق  از  مال  :تحصیل  اتهام 
دستگاه گوشی موبایل 

رحمانی  ابوالفضل  خصوص  دادگاهدر  رای 
طریق  از  مال  تحصیل  بر  فرزندعبدالقادردائر 
نامشروع موضوع شكایت آقای علیرضا ستارپور 
عیسی كان فرزند اباذر43ساله بدین ترتیب كه 
شاكی مدعی است عید 94 گوشی سامسونگ 
گلكسی خود را گم كرده وحسب اعالم مخابرات 
از تاریخ جهار اردیبهشت نود وچهار مورد استفاده 
متهم قرارگرفته است لذا دادگاه  با توجه به جمیع 
اوراق ومحتویات پرونده شاكی واستعالم به عمل 
آمده از مخابرات وعدم ایراد دفاع از سوی متهم 
انتسابی را محرز دانسته مستندا به ماده 2  بزه 
ارتشاواختالس  مرتكبین  مجازات  تشدید  قانون 
ماه حبس  پانزده  به تحمل  را  وكالهبرداری وی 
تعزیری محكوم می نماید  رای صادر شده غیابی 
است و ظرف مهلت ده  روز از تاریخ ابالغ قابل 
بیست  ظرف  و سپس  دادگاه  این  در  واخواهی 
روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر 

استان اصفهان است 
مهدی عسكری ارانی– رئیس شعبه 104 دادگاه 

كیفری دو فالورجان

رای شورا
عادل  ناحیه  از  مطروحه  دعوی  خصوص  در 
جعفری ساكن كلیشاد خ مطهری جنب مخابرات 
شهیدقندی  به طرفیت حبیب اله عبدالوند ساكن 
مجهول المكان  به خواسته مطالبه مبلغ چهارده 
میلیون ریال بابت 1 فقره سفته /چك سند عادی 
ومطالبه خسارات تاخیر تادیه بشرح دادخواست 
اخطاریه  باابالغ  اینكه  به  نظر  تقدیمی  وضمائم 
واطالع خوانده از جریان دادرسی در شورا حاضر 
ومستندات  مطروحه  دعوی  به  ونسبت  نگردیده 
بعمل  دفاعی  هیچگونه  خواهان  ناحیه  از  ابزاری 
خواهان  ابزاری  مستندات  به  ونسبت  نیاورده 
ومنكر  نیاورده  عمل  به  وتكذیبی  ایراد  هیچگونه 
داللت  كه  مدركی  ودلیل  نشده  مستند  اصالت 
ننموده  اقامه  باشد  داشته  خود  ذمه  بربرائت 
ومستندات ابزاری خواهان حاكی از اشتغال ذمه 
خوانده رابه میزان اصل خواسته دارد بنابراین شورا 
بااتفاق نظرمستندا به مواد198و522 قانون آیین 
دادرسی مدنی ومواد 310 قانون تجارت خوانده را 
به پرداخت چهارده میلیون ریال به انضمام هزینه 
دادرسی بابت اصل خواسته وپرداخت و خسارات 
تاخیر تادیه از تاریخ سررسیدسفته /چك یاتقدیم 
دادخواست به مبلغ مطابق شاخص ریال لغایت 
نماید  می  خواهان محكوم  در حق  اجرای حكم 
واجرای احكام مكلف است خسارات تاخیر تادیه 
را به میزان مبلغ مرقوم در حكم از تاریخ قید شده 
پرداخت  خواهان  وبه  اخذ  خوانده  واز  احتساب 
نماید رای صادر شده غیابی و ظرف مدت بیست 
و  شورا  این  در  واخواهی  قابل  ابالغ  از  پس  روز 
ظرف مدت بیست روز پس از آن قابل تجدید نظر 

درمحاكم عمومی شهرستان فالورجان می باشد 
قاضی شعبه پنجم حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان فالورجان  

رای شورا
عادل  ناحیه  از  مطروحه  دعوی  خصوص  در 
جعفری ساكن كلیشاد خ مطهری جنب مخابرات 
بابایی  مصطفی  آقای  طرفیت  به  شهیدقندی  
خواسته  به  المكان   مجهول  ساكن  بندارتی  
مطالبه مبلغ هفتادوشش میلیون  ریال بابت 2 
فقره سفته /چك به شماره 922902-922903 - 
سند عادی ومطالبه خسارات تاخیر تادیه بشرح 
دادخواست وضمائم تقدیمی نظر به اینكه باابالغ 
در  دادرسی  جریان  از  خوانده  واطالع  اخطاریه 
دعوی مطروحه  به  ونسبت  نگردیده  شورا حاضر 
هیچگونه  خواهان  ناحیه  از  ابزاری  ومستندات 
دفاعی بعمل نیاورده ونسبت به مستندات ابزاری 
خواهان هیچگونه ایراد وتكذیبی به عمل نیاورده 
كه  مدركی  ودلیل  نشده  مستند  اصالت  ومنكر 
داللت بربرائت ذمه خود داشته باشد اقامه ننموده 
ومستندات ابزاری خواهان حاكی از اشتغال ذمه 
خوانده رابه میزان اصل خواسته دارد بنابراین شورا 
بااتفاق نظرمستندا به مواد198و522 قانون آیین 
خوانده  تجارت  قانون   310 ومواد  مدنی  دادرسی 
انضمام هزینه  به  ریال   76000000 پرداخت   به  را 
دادرسی بابت اصل خواسته وپرداخت و خسارات 
تاخیر تادیه از تاریخ سررسیدسفته /چك یاتقدیم 
دادخواست به مبلغ مطابق شاخص ریال لغایت 
نماید  می  خواهان محكوم  در حق  اجرای حكم 
واجرای احكام مكلف است خسارات تاخیر تادیه 
را به میزان مبلغ مرقوم در حكم از تاریخ قید شده 
پرداخت  خواهان  وبه  اخذ  خوانده  واز  احتساب 
نماید رای صادر شده غیابی و ظرف مدت بیست 
و  شورا  این  در  واخواهی  قابل  ابالغ  از  پس  روز 
ظرف مدت بیست روز پس از آن قابل تجدید نظر 

درمحاكم عمومی شهرستان فالورجان می باشد 
قاضی شعبه پنجم حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان فالورجان
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توپ و تور

رضا عنایتی:
 جایزه ام را از خندوانه نگرفته ام

کاپیتــان ســابق اســتقالل می گویــد برنــده شــدن در 
مســابقه برنامــه خندوانــه، تعهــد عجیبــی را برایــش 
ــه  ــن ب ــد: م ــی می گوی ــا عنایت ــت. رض ــرده اس ــاد ک ایج
خاطــر برنــده شــدن در مســابقه دارت خندوانــه، 78 
میلیــون تومــان برنــده شــدم و بــه چنــد نفــر قــول دادم 
کــه ایــن پــول را صــرف امــور خیریــه می کنــم. متاســفانه 
برنامــه خندوانــه هنــوز جایــزه مــن را نــداده و مــن بدقــول 
 شــده ام. البتــه ایــن برنامــه بســیار پربیننــده اســت 
ــا  ــد ت ــه مــن بدهن ــول را ب ــن پ ــدوارم آن هــا ای و مــن امی
ــازی اســتقالل  ــاره ب ــم. او درب ــل کن ــم عم ــه قول ــم ب بتوان
می گویــد: اســتقالل فوتبــال اقتصــادی را بــه خوبــی بــازی 
ــاده اســت و اهمیــت  ــک نتیجــه فوق الع ــن ی ــد. ای می کن
ــه  ــود ک ــخص می ش ــتر مش ــی بیش ــان زمان کار منصوری
بدانیــم اســتقالل دربــازی بــا العیــن 5 بازیکــن خــود را در 
اختیــار نداشــت. اســتقالل نتیجــه بســیار مناســبی کســب 
کــرده و اگــر اتفــاق خاصــی نیفتــد، ایــن تیــم بــه مرحلــه 
ــتقالل  ــان اس ــد. کاپیت ــود می کن ــی صع ــارم نهای یک چه
در پایــان گفــت: در پایــان می خواهــم ســالگرد فــوت 
ناصرخــان حجــازی را تســلیت بگویــم. ایشــان واقعــا یــک 
اســطوره تکرارنشــدنی بــرای فوتبــال ایــران بودنــد و جــای 
ــان  ــل منصورخ ــطوره هایی مث ــه اس ــان و البت ــی ایش خال

پورحیــدری هرگز پرشــدنی نیســت. خبرفارســی

کاپیتان پیکان تمدید کرد
رحمــان احمــدی، کاپیتــان تیــم پیــکان، قــرارداد خــود را بــه 
مــدت یــک فصــل دیگــر بــا ایــن تیــم تمدیــد کــرد. رحمــان 
احمــدی، کاپیتــان تیــم فوتبــال پیــکان، بــا حضور در باشــگاه 
و پــس از توافــق بــا شــیعی، مدیــر عامــل تیــم، قــرارداد خود 
را یــک فصــل دیگــر بــا پیــکان تمدیــد کــرد. پــس از تمدیــد 
ــن  ــن اولی ــا، ای ــی، ســرمربی پیکانی ه ــد جالل ــرارداد مجی ق
فعالیــت ایــن تیــم بــرای حضــور در لیــگ هفدهــم اســت؛ 
ــا ســپاهان منتشــر  دیــروز خبــر توافــق ســیاوش یزدانــی ب
شــد و گادویــن منشــا، بهتریــن گلــزن پیکانی هــا در فصــل 
ــون  ــا تاکن ــته ت ــپولیس پیوس ــم پرس ــه تی ــز ب ــته نی گذش
پیکانی هــا دو خروجــی داشــته باشــند. باشــگاه پیــکان 
هنــوز بــا دســتیاران مدنظــر جاللــی نیــز بــه توافــق نرســیده 
و طــی روزهــای آتــی شــاهد فعالیــت بیشــتر ایــن تیــم در 

پنجــره نقــل و انتقــاالت خواهیــم بــود. فــارس

 دیدار شفق با تاج 
بر سر مالکیت تراکتورسازی

ــس  ــا رئی ــازی ب ــگاه تراکتورس ــابق باش ــل س ــر عام مدی
فدراســیون فوتبــال دیــدار کــرد. ناصــر شــفق، مدیــر عامــل 
ــا ایــن تیــم از  ســابق باشــگاه تراکتورســازی کــه همــراه ب
لیــگ دســته اول بــه لیــگ برتــر صعــود کــرد، به تازگــی از 
اســنادی رونمایــی کــرده کــه طبــق آن مالکیــت باشــگاه را 
طلــب می کنــد. شــفق اعتقــاد دارد مالــک واقعــی باشــگاه 
ــذار  ــه او واگ ــاز ب ــن امتی ــد ای ــت و بای ــازی اس تراکتورس
ــرده و  ــع آوری ک ــناد را جم ــه اس ــن رو او هم ــود. از ای ش
بــرای اثبــات ادعایــش بــر مالکیــت تراکتورســازی تــالش 
ــس  ــاج رئی ــدی ت ــا مه ــفق ب ــتا ش ــن راس ــد. در ای می کن
فدراســیون فوتبــال دیــدار کــرد. مدیــر عامــل ســابق 
تراکتورســازی اســناد خــود را بــه تــاج ارائــه کــرده و منتظــر 
ــرد.  ــال را بگی ــیون فوتب ــس فدراس ــواب رئی ــا ج ــت ت اس
ــر  ــره و مدی ــه اعضــای هیئت مدی ــی اســت ک ــن در حال ای
ــای  ــه ادع ــوز واکنشــی ب ــی تراکتورســازی هن ــل کنون عام
ناصــر شــفق نشــان ندادنــد و مشــخص نیســت آیــا چنیــن 
مســئله ای بــه واقعیــت نزدیــک اســت یــا خیــر. ورزش 3

 پایان اردوی تدارکاتی 
تیم ملی فوتسال بانوان

اردوی آماده ســازی تیــم ملــی فوتســال بانــوان کــه از 
30 اردیبهشــت ماه در مرکــز ملــی فوتبــال ایــران آغــاز 
ــه پایــان رســید. گفتنــی اســت در ایــن اردو  ــود، ب شــده ب
ملی پوشــان تمرینــات تکنیکــی، تاکتیکــی، بدنســازی 
فنــی  کادر  نظــر  زیــر  را  خــود  جســمانی  آمادگــی  و 
ــه  ــد. نســیمه غالمــی، فرشــته کریمــی، فرزان برگــزار کردن
ــران،  ــور از ته ــن رضاپ ــی زاده، سوس ــلی آرزو صدقیان توس
پاپــی،  فاطمــه  ملمولــی،  فرشــته خســروی، ســهیال 
ــه  ــی و راحل ــحر پاپ ــرازی، س ــارا اف ــور، س ــره مهدی پ طاه
ــالن، نســیم  ــی از گی ــزه مدن رفیعــی زاده از خوزســتان، فائ
نوازنــده و نســترن مقیمــی از مازنــدران، ســارا شــیربیگی 
ــارس،  ــی از ف ــاب بنای ــاه، مهت ــری از کرمانش ــا نظ و مهس
فاطمــه رحمتــی از زنجــان، خــدا بنده لــو از البــرز، فهیمــه 
زارعــی از هرمــزگان و فاطمــه اعتــدادی از قزویــن در اردوی 
ــتند. نــود ــور داش ــال حض ــی فوتس ــم مل ــازی تی آماده س

 ساسان راه شهباززاده 
و طارمی را نرفت

ــه  ــه پیشــنهاداتی ک ــوالد خوزســتان ب ــم ف ــزن تی ــن گل بهتری
ــا راهــی را کــه فصــل  ــه« گفــت ت از لیــگ ترکیــه داشــت »ن
ــرود. ساســان  ــد، ن ــه بودن گذشــته طارمــی و شــهباززاده رفت
انصــاری در چهارمیــن هفتــه از فصــل گذشــته بــا تصمیمی که 
درخصــوص جدایــی از پرسپولیســی کــه در آن فرصــت بــازی 
پیــدا نمی کــرد و بازگشــت بــه فــوالد گرفــت، نشــان داد کــه از 
هــوش بــاال و قــدرت تصمیم گیــری درســت برخــوردار اســت 
یــا اینکــه مشــاوران خوبــی در کنــارش دارد. ایــن بازیکــن کــه 
در فصــل گذشــته یکــی از برتریــن مهاجمــان لیــگ برتــر بــود 
ــن  ــا ۱۶ گل دومی ــه ب ــی ۱8 گل ــد از طارم ــز بع ــت نی و در نهای
گلــزن برتــر فوتبــال ایــران شــد، اخیــرا مــورد توجــه یــک تیــم 
ترکیــه ای قــرار گرفتــه و پیشــنهاداتی هــم بــه صــورت جــدی 
از ایــن تیــم دریافــت کــرده اســت. امــا ایــن مهاجــم گلــزن بــا 
دادن پاســخ منفــی بــه فوتبــال ترکیــه نشــان داد قصــد نــدارد 
تجربــه تلخــی را کــه فصــل گذشــته مهــدی طارمــی و ســجاد 
ــد  ــت آوردن ــه دس ــه ب ــال ترکی ــور در فوتب ــهباززاده از حض ش
تکــرار کــرده و بخشــی از عمــر مفیــد فوتبالــی اش را تبــاه کند. 
ایــن بازیکــن کــه بــا پیشــنهادات خوبــی از ســوی تیم هــای 
ــا زمــان  ــه رو اســت، در نظــر دارد ت مطــرح لیــگ برتــری روب
ــد و  ــر کن ــم فــوالد صب مشــخص شــدن تکلیــف نیمکــت تی

بعــد از ایــن بــرای آینــده فوتبالــی اش تصمیــم بگیــرد. مهــر

کوتاه از ورزش
 3 کانوسوار ایران 

راهی مجارستان شدند
3 ملی پــوش کانــوی ایــران بــرای شــرکت در کاپ 2 
جهانــی راهــی مجارســتان شــدند. مســابقات کاپ 2 
ــگد  ــهر س ــاه در ش ــا 7 خردادم ــای آرام 5 ت ــی آب ه جهان
مجارســتان برگــزار می شــود. تیــم ملــی کانوکانادایــی 
کشــورمان نیــز بــه منظــور حضــور در ایــن رقابت هــا عــازم 
ــا اســکندانی و عــادل  مجارســتان شــد. علــی اجاقــی، کی
ــه ایــن مســابقات هســتند  ــان اعزامــی ب ــی، قایقران مجلل
ــی  ــاس اقلیمــی ســرمربی کانوکانادای ــه تحــت نظــر الی ک
ملــی  تیم هــای  رقابت هــا شــرکت خواهنــد کــرد.  در 
ــس از  ــز پ ــوان نی ــوی بان ــاک و کان ــردان و کای ــاک م کای
ــازم ســگد  ــی در بوداپســت ع ــک اردوی تدارکات ــی ی برپای

قایقرانــی فدراســیون  می شــوند. 

 ایران، میزبان جام 
باشگاه های جودوی آسیا شد

در حاشــیه برگــزاری مســابقات قهرمانــی بزرگســاالن 
ــکیل  ــن تش ــاره که ــودو ق ــه ج ــه هیئت رئیس ــیا جلس آس
ــان جــام باشــگاه های آســیا در  ــوان میزب ــه عن ــران ب و ای
ــودو  ــه ج ــه هیئت رئیس ــد. جلس ــی ش ــال 20۱8 معرف س
آســیا پیــش از آغــاز مســابقات قهرمانــی بزرگســاالن 
در کشــور هنگ کنــگ برگــزار شــد کــه بــر اســاس آن 
ــی ســمینار مربیگــری جــودو و جــام باشــگاه های  میزبان
ــق  ــد. طب ــپرده ش ــورمان س ــه کش ــال 20۱8 ب ــیا در س آس
مصوبــات صورت گرفتــه در ایــن جلســه در ســال 20۱7 
ــد  ــزار خواه ــورمان برگ ــیا در کش ــری آس ــمینار مربیگ س
ــیا در  ــگاه های آس ــام باش ــابقات ج ــی مس ــد و میزبان ش
ســال 20۱8 بــه ایــران ســپرده شــد. همچنیــن بــر اســاس 
ــب هیئت رئیســه آســیا، محمــد درخشــان، رئیــس  تصوی
ــردی  ــورای راهب ــوان ش ــه عن ــران، ب ــودو ای ــیون ج  فدراس
و اجرایــی مســابقات جــام باشــگاه های آســیا منصــوب و 
مقــرر شــد تــا بــا همــکاری دیگــر اعضــا برنامــه مســابقات 
را تدویــن کنــد. بــا توجــه بــه تغییــر منطقــه ورزش ایــران از 
غــرب بــه مرکــز آســیا، از ایــن پــس جــودو ایــران نیــز بــه 

زون آســیای مرکــزی پیوســت. فدراســیون جــودو

دور جدید تمرینات تیم ملی 
بوکس آغاز خواهد شد

دور جدیــد تمرینــات تیــم ملــی بوکــس جوانــان بــا 
حضــور 9 بوکســور از روز شــنبه هفتــه آینــده ۶ خردادمــاه 
در ســالن بوکــس شــهید همــت تهــران پیگیــری خواهــد 
شــد. نفــرات دعوت شــده بــه اردو بایــد بــا همــراه داشــتن 
ــر  ــایی معتب ــتان، کارت شناس ــت اس ــه از هیئ  معرفی نام
و ۶ قطعــه عکــس خــود را بــه کادر فنــی تیــم ملــی 
ــران معرفــی  ــان در ســالن بوکــس شــهید همــت ته جوان
ــر  ــرح زی ــه ش ــه اردو ب ــدگان ب ــامی دعوت ش ــد. اس کنن
ــی  ــین موس ــتان(، حس ــی )خوزس ــکان رضای ــت: اش اس
خانــی )بوشــهر(، اشــکان رشــید، رضــا حســن نیا، ســجاد 
موســوی، جــواد ثقفــی )مازنــدران(، مهــدی ماکویــی 
)آ-غربــی(، محمــد عســکری )تهــران( - پیمان شــاهپری 

ــد رشــید. فــارس ــی: امی )مرکــزی(، مرب

ترکیب تیم ملی تکواندو بانوان 
اعالم شد

ترکیــب تیــم ملــی بانــوان کشــورمان بــرای حضــور در 
ــان مشــخص  بیست وســومین دوره مســابقات قهرمــان جه
شــد. بیست وســومین دوره مســابقات قهرمانــی جهــان 
G۱2( 20۱7(، از 3 تیرمــاه بــه مــدت 7 روز در »موجــو« 
ــی  ــرو کمران ــالم مه ــا اع ــود. ب ــزار می ش ــی برگ ــره جنوب ک
ســرمربی تیم ملــی بانــوان کشــورمان، ناهیــد کیانــی در وزن 
ــا  ــرم، کیمی ــه پارســا در وزن 57- کیلوگ ــرم، طیب 49- کیلوگ
ــکا میرحســینی در وزن  ــرم، ملی ــزاده در وزن ۶2- کیلوگ علی
ــرم و  ــرا پوراســماعیل در وزن 73- کیلوگ ــرم، زه ۶7- کیلوگ
ــی  ــم  مل ــب تی ــرم ترکی ــده در وزن 73+ کیلوگ ــرم خدابن اک
ــان  ــی زن ــم  مل ــت تی ــد. هدای کشــورمان را تشــکیل می دهن
ــه  ــرمربی و فاطم ــوان س ــه عن ــی ب ــرو کمران ــده مه ــر عه ب
صفرپــور و ریحانــه فــوالدی بــه عنــوان مربیــان اســت. ایــن 
تیــم از 9 خردادمــاه بــه مــدت یک هفتــه تمرینات مشــترکی 
را بــا تیــم  ملــی صربســتان در ایــن کشــور برپــا می کنــد کــه 
ــرد.  ــد ک ــی خواه ــم را همراه ــن تی ــز ای ــوادی نی ــا ج پریس
ــی  ــابقات قهرمان ــومین دوره مس ــت بیست وس ــی اس گفتن
ــر دوم  ــاز، نف ــر اول ۱20 امتی ــه نف ــت و ب ــان )G۱2( اس جه
72 امتیــاز و نفــرات ســوم 43.20 امتیــاز در راســتای کســب 
ســهمیه المپیــک تعلــق خواهــد گرفــت. فدراســیون تکوانــدو

درخشش دوباره دانشور در چین
ســه نماینــده دیگــر تیــم پیشــگامان کویــر یــزد در 
ــا  مســابقه رقابت هــای دوچرخه ســواری کاپ یــک چیــن ب
صدرنشــینی و راهیابــی بــه فینــال کار خــود را آغــاز کردنــد. 
دومیــن روز از رقابت هــای کاپ یــک دوچرخه ســواری 
ــا  ــاه ب ــح روز سه شــنبه دوم خردادم ــن صب ــت چی پیس
ــال  ــوم دنب ــکرچ اومنی ــاده اس ــابقات در م ــزاری مس برگ
ــو و حمیدرضــا بیــک  شــد. در ایــن مســابقه محمــد رجبل
 خورمیــزی در ایــن مــاده در دور اول بــه ترتیــب در رده اول 
و دوم قــرار گرفتنــد. مســابقات ایــن مــاده در هفــت 
ــت ها  ــف فینالیس ــت تکلی ــود و در نهای ــزار می ش دور برگ
ــزار  ــنبه برگ ــروز چهارش ــال آن ام ــده و فین ــخص ش مش
خواهــد شــد. همچنیــن محمــد دانشــور در مــاده کاری بــه 
مصــاف رقبــای خــود رفــت و توانســت بــا موفقیــت در دور 
مقدماتــی، جــواز حضــور در فینــال ایــن مــاده را بــه دســت 
آورد. وی بــرای کســب مــدال بــا 5 رکابــزن چیــن در ایــن 
ــن روز از  ــت. در اولی ــد داش ــختی خواه ــت س ــاده رقاب م
ــاده  ــال م ــه فین ــه مرحل ــد دانشــور ب ــا محم ــن رقابت ه ای
ــرد. مســابقات دوچرخه ســواری کاپ  ــود ک اســپرینت صع
یــک پیســت در چیــن بــه مــدت ســه روز در پکــن برگــزار 
ــابقات کاپ  ــه ورودی مس ــا جنب ــن رقابت ه ــود؛ ای می ش

جهانــی پیســت را دارد. فدراســیون دوچرخه ســواری
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ــران  ــکتبال ای ــای بس ــزاری رقابت ه ــاز برگ در آغ
در مرحلــه پلــی آف و جــدال دو مدعــی قهرمانــی 
ــنگین  ــت س ــاری، شکس ــل ج ــر فص ــگ برت لی
ــاز  ــالف 22 امتی ــا اخت ــادان ب ــت آب ــش نف پاالی
در بــازی دوم همــه را متعجــب کــرد. مســابقات 
ــه  ــی آف ک ــه پل ــر در مرحل ــگ برت ــکتبال لی بس
ــزار  ــت برگ ــار از هف ــورت چه ــه ص ــود ب ــرار ب ق
ــه  ــد ب ــرر ش ــگ مق ــازمان لی ــوی س ــود، از س ش
ــی  ــود. از آنجای ــزار ش ــج برگ ــه از پن ــورت س ص
ــرد و  ــای ف ــدول گروه ه ــدر ج ــای ص ــه تیم ه ک
ــر  ــای دوم ه ــارم و تیم ه ــای چه ــا تیم ه زوج ب
ــی آف  ــه پل ــوم در مرحل ــای س ــا تیم ه ــروه ب گ
مواجــه شــدند، تیم هــای پتروشــیمی بنــدر امــام 
و پاالیــش نفــت آبــادان بــا بــرد راحــت در برابــر 
ــان  ــهرداری کاش ــی و ش ــروی زمین ــای نی تیم ه
ــگاه آزاد و  ــای دانش ــدند و تیم ه ــت ش فینالیس

شــهرداری اراک در تقابــل بــا تیم هــای ســوم 
ــران را از  ــیمیدر ته ــز و ش ــهرداری تبری ــروه ش گ
ــام  ــب مق ــرای تصاح ــا ب ــتند ت ــش رو برداش پی
ــی آف را  ــه پل ــای مرحل ــارم دیداره ــوم و چه س

ــد. ــزار کنن برگ
 پاالیــش نفــت آبــادان - پتروشــیمی بندر 

امام
ــادان و  ــت آب ــش نف ــهرآورد پاالی ــای ش بازی ه
پتروشــیمی بنــدر امــام بــه قــدری از حساســیت 
زیــادی برخــوردار شــده کــه مســئوالن فدراســیون 
تصمیــم  مســابقات  اجرایــی  و  بســکتبال 
گرفتنــد در مســابقه ای کــه در آبــادان انجــام 
ــیمی  ــواداران پتروش ــور ه ــدون حض ــود، ب می ش
و بــازی برگشــت کــه ســالن اندیشــه بنــدر 
امــام پتروشــیمی میزبــان اســت، بــدون حضــور 
تماشــاگران آبادانــی و هــوادار تیــم پاالیــش نفت 
ــش و  ــابقه در آرام ــا مس ــود ت ــزار ش ــادان برگ آب
ــد و از درگیــری  ــه اجــرا درآی امنیــت بیشــتری ب

ــود!  ــگیری ش ــم پیش ــواداران دو تی ــی ه احتمال
اولیــن  شــرایطی  چنیــن  در  حــال  هــر  بــه 
دیــدار دو تیــم هم اســتانی در جــّوی ســالم و 
بــدون کوچک تریــن درگیــری برگــزار شــد و 
پتروشــیمی بــا اختالف ناچیــزی )80 ــــ 74( به 
برتــری رســید. امــا بــازی دوم بــا نوســان و فــراز 
و نشــیب های فــراوان و باورنکردنــی همــراه بــود.

 دیدار دوم
در ایــن بــازی پتروشــیمی بــه لطــف درخشــش 
محمــد  یخچالــی،  بهنــام  حــدادی،  حامــد 
ــت،  جمشــیدی، اوشــین ســاهاکیان، جیمــز وای
حامــد حســین زاده و رضــا لطفــی شــروع خوبــی 
ــر  ــت س ــر اول را ۱9 ــــ ۱5 پش ــت و کوارت داش
ــران  ــاگردان مه ــر دوم ش ــا در کوارت ــت؛ ام گذاش
حــدادی،  درخشــش  علی رغــم  شــاهین طبع 
مقهــور بــازی توفانــی پاالیــش نفــت شــدند 
و نتوانســتند از کمنــد یــاران حمــاد ســامری 
به ویــژه بــازی فکورانــه ســعید داورپنــاه باتجربــه، 
رایــان ریچــاردز و محمــد حســن زاده کــه پرتــالش 
ظاهــر شــده بودنــد، رهــا شــوند و بــا یــک بــازی 
ســایه بــه ســایه نیمــه اول را بــا حســاب 3۶ ــــ 
34 بــه حریــف واگــذار کردنــد. بــا شــروع کوارتــر 

ســوم پتروشــیمی موســی نبی پــور و رضــا لطفــی 
ــار  ــرار داد و در چه ــم ق ــب تی ــتر در ترکی را بیش
دقیقــه آغازیــن بــا کســب )۱5( امتیــاز بــه یــک 
نتیجــه حیرت انگیــز و دور از انتظــار دســت پیــدا 
کــرد؛ در حالــی کــه پاالیــش نفــت آبادان بــه رغم 
بــازی خــوب عمــاد ســلمانی، ســجاد مشــایخی، 
فریــد اصالنــی و ســعید داور پنــاه نتوانســته 
ــود حتــی یــک تــوپ را وارد ســبد پتروشــیمی  ب
ــه دســت آورد و در نهایــت  ــاز ب ــد و یــک امتی کن
نتیجــه 49 ــــ 3۶ را بــه ســود پتروشــیمی رقــم 
ــادان را  ــت آب ــش نف ــم پاالی ــود تی ــوم نب زد. معل
ــا  ــازی ب چــه می شــود کــه در پایــان نیمــه اول ب
اختــالف دو امتیــاز برتــر میــدان بــود و بــا شــروع 
ــار  ــت دور از انتظ ــار اف ــن دچ ــه دوم این چنی نیم
شــد تــا ســرانجام محمــد حســن زاده بانــی 
شکســته شــدن طلســم شــد و یکــی از دو پرتــاب 
ــران  ــا بح ــرد. ام ــاز ک ــه امتی ــل ب ــی را تبدی پنالت
روحــی دســت از ســر نفتی هــای عصبــی آبــادان 
برنداشــت تــا رفته رفتــه فاصلــه امتیــازات بیشــتر 
و بیشــتر شــد. تــالش داورپنــاه کــه قفــل ســبد 
ــود  ــرده ب ــاز ک ــازی ب ــای ســه امتی ــا پرتاب ه را ب
هــم، کارســاز نشــد؛ بــه طــوری کــه کوارتــر ســوم 

را بــا 20 امتیــاز اختــالف »۶5 ــــ 45« بــه پایــان 
ــد حــدادی  رســاندند. ریباندهــای بی نقــص حام
ــم  ــیرازه تی ــی ش ــای از راه دور یخچال و پرتاب ه
پاالیــش را بــه هــم ریختــه بــود و بازیکنــان 
عصبــی پاالیــش نفــت کــه تمرکزشــان را ازدســت 
شــخصی  خطاهــای  متاســفانه  بودنــد،  داده 
را  خشــونت بار  برخوردهــای  و  غیرورزشــی  و 
جایگزیــن بــازی زیبــا و جــذاب نیمــه اول خــود 
کردنــد تــا درنهایــت بــا اختــالف 22 امتیــاز )84 
ـ ۶2( بازنــده ایــن بــازی در پلــی آف دوم باشــند.

 یک گام تا قهرمانی
ــرای تصاحــب جــام  ــدر امــام ب پتروشــیمی بن
ــاز دارد  ــرد دیگــر نی ــه یــک ب ــی فقــط ب قهرمان
ــاه  ــنبه 04 خردادم ــت روز پنجش ــرار اس ــه ق ک
ــی کــه تیــم پاالیــش  ــد. در حال ــه اجــرا درآی ب
نفــت آبــادان بــرای رســیدن بــه مقــام قهرمانــی 
ــه  ــد ک ــروزی برس ــه پی ــازی ب ــه ب ــد در س بای
قــدری دشــوار و تــا حــدی غیرممکــن بــه 
ــازی را حســن  نظــر می رســد. قضــاوت ایــن ب
ــور  ــر محمدپ ــالم و جعف ــادی س ــواه،  ه نیکخ
بــر عهــده داشــتند و ناظــر بــازی محمــود 

بــود. حاج اســماعیلی 

نوسان صدرنشینان بسکتبال در پلی آف لیگ برتر:

اثبات چند باره شایستگی 
پتروشیمی برای قهرمانی

رشــته های  اســالمی  بازی هــای کشــورهای  پایــان  در 
ــهم را  ــترین س ــتی، بیش ــه ای و کش ــو، ورزش زورخان ووش
ــران داشــتند و بوکــس،  ــدال طــالی کاروان ای در کســب م
ــن  ــدند. چهارمی ــر ش ــف ظاه ــی ضعی ــس و دوومیدان تنی
ــان  ــو آذربایج ــالمی در باک ــورهای اس ــای کش دوره بازی ه
بــه پایــان رســید و ایــران مقــام ســوم بازی هــا را بــه 

دســت آورد. 
کاروان ورزشــی ایــران توانســت در ایــن دوره صاحــب 
39 مــدال طــال، 2۶ نقــره و 33 برنــز شــود. در میــان 
ــا  ــو ب ــه و ووش ــران، زورخان ــرکت کننده از ای ــته های ش رش
ــدال آوری  ــهم را در م ــترین س ــال، بیش ــدل ط ــب ۶ م کس
کاروان ایــران داشــتند و پــس از آن کشــتی در حضــور 
 5 صاحــب  المپیــک  و  جهــان  صاحب نامــان  برخــی 

مــدال طــال شــد. والیبــال نیــز تنهــا رشــته تیمــی بــود کــه 
اعــزام شــد و تیــم ملــی والیبــال جوانــان ایــران در حضــور 
ــمند  ــام ارزش ــه مق ــورها ب ــایر کش ــال س ــای بزرگس تیم ه

ــید.  ــی رس قهرمان
در ایــن میــان رشــته هایی بودنــد کــه نتوانســتند انتظــارات 
را بــرآورده کننــد؛ ماننــد دوومیدانــی کــه شــاید کمتــر کســی 
بــاور داشــت دوومیدانــی کاران موفــق بــه کســب حتــی یــک 
مــدال طــال نشــوند و ورزشــکاری ماننــد احســان حــدادی 

مــدال طــال را بــه رقیــب عراقــی واگــذار کنــد. 
بوکــس هــم در ادامــه رونــد نزولــی و ضعیــف خــود تنهــا 
یــک مــدال برنــز گرفــت کــه نتیجــه ضعیفــی بــرای ایــن 
ــا  ــز تنه ــس نی ــود. تنی ــوب می ش ــی محس ــته المپیک رش

ــود کــه دســت خالــی از باکــو بازگشــت. ایســنا رشــته ای ب

ــور  ــه حض ــر اینک ــی ب ــن مبن ــگاه ذوب آه ــای باش ــی ادع در پ
ملی پــوش جــوان در باشــگاه روســی غیرقانونــی اســت، وکیــل 
ــتوف  ــا روس ــده ب ــرارداد امضاش ــد ق ــی ش ــن مدع ــن بازیک ای
کامــال قانونــی اســت. در مناقشــه صورت گرفتــه میــان باشــگاه 
ــران حاضــر  ــان ای ــوش جوان ذوب آهــن و رضــا شــکاری، ملی پ
در جــام جهانــی، دو طــرف از مواضــع خــود کوتــاه نمی آینــد تــا 
جایــی کــه ذوبی هــا امــروز بــا انتشــار نامــه ارســالی از باشــگاه 
روســتوف مدعــی شــدند حضــور شــکاری در تیــم روســی 
غیرقانونــی اســت و بایــد ابتــدا رضایــت باشــگاه جلــب شــود.
 در پــی ادعایــی کــه ذوب آهــن مطــرح کــرد، وکیــل رضا شــکاری 
در واکنــش بــه غیرقانونــی خطــاب قــراردادن قــرارداد امضاشــده 
بــا روســتوف گفــت: »ایــن بازیکــن بــه طــور قانونــی بــه 
روســتوف پیوســته و همــه مســتندات موجــود اســت. نامــه ای 

کــه باشــگاه ذوب آهــن بــه آن اســتناد کــرده، مربــوط بــه بیســتم 
آوریــل یعنــی 3۱ فروردین مــاه اســت. باشــگاه ذوب آهــن 
ــه  ــرد و کمیت ــات شــکایت ک ــرک تمرین ــل ت ــه دلی از شــکاری ب
ــد از آن  ــت و بع ــال روز ۱8 اردیبهش ــیون فوتب ــی فدراس انضباط
نامــه روســتوف درخصــوص شــکاری و شــکایت ذوب آهــن رأی 
صــادر کــرده و شــکایت ذوب آهــن را مــردود دانســته اســت.« 
ــود  ــی ب ــی طبیع ــه انضباط ــش از رأی کمیت ــه داد: »پی او ادام
باشــگاه روســتوف وارد مذاکــره بــا بازیکــن نشــود؛ چــون 
ــا او  ــره ب ــه مذاک ــود و هرگون ــخص نب ــن مش ــت بازیک وضعی
تخلــف محســوب می شــد. وقتــی کمیتــه انضباطــی رأی خــود 
را صــادر کــرد، شــکاری بــه روســیه رفــت و قــرارداد خــود را امضا 
ــچ  ــا هی ــا روس ه ــن ب ــن بازیک ــرارداد ای ــن رو ق ــرد. از همی ک

ــدارد.« نــود ــکالی ن اش

ووشو بهترین، تنیس بدترین

عملکرد فدراسیون ها در بازی های کشورهای اسالمی
واکنش وکیل »شکاری« به ادعای ذوب آهن

قرارداد شکاری با روستوف کامال قانونی است

ورزش

قهرمانــی  از  پــس  ســال گذشــته  البــرز   اکســین 
ــی  ــک، تیم ــگ ی ــه لی ــته دوم ب ــگ دس ــود از لی و صع
ــی  ــان نام ــا ســرمربیگری مربی ــر و ب ــگ  برت در حــد لی
ــت  ــدی بس ــی گل محم ــی و یحی ــروز کریم ــون فی  چ
و حتــی در مقطعــی هــم جــزو مدعیــان و باالنشــینان 
ــا  جــدول لیــگ یــک قــرار گرفــت. اکســین فصــل را ب
ــه  ــی ب ــرد خوب ــاند و عملک ــان رس ــه پای ــم ب ــه هفت رتب
ــر  ــب دیگ ــه دو رقی ــت؛ اگرچ ــا داش ــایر رقب ــبت س نس
ــه لیگ برتــر صعــود کننــد  لیــگ دویــی اش توانســتند ب
امــا آن هــا بــا وجــود در دســت داشــتن مربیــان بزرگــی 
چــون فیــروز کریمــی و یحیــی گل محمــدی نتوانســتند 
بــه هدفــی کــه مدنظــر مدیــران باشــگاه اســت، دســت 
پیــدا کننــد. مدیــران ایــن تیــم کرجــی پــس از فســخ 

قــرارداد یحیــی گل محمــدی امــروز ناگهــان اعــالم 
ــه  ــد. البت ــم داری کنن ــد تی ــد کــه دیگــر نمی خواهن کردن
ــا  ــه اینج ــور ب ــرادران طاهری پ ــت ب ــن صحب ــه ای ریش
ختــم می شــود کــه آن هــا تصمیــم داشــتند بــرای 
ــا  ــا ب ــد ت ــه شــهر آمــل ببرن ــده تیمشــان را ب فصــل آین
توجــه بــه ســرمایه گذاری مالــکان و مدیــران ایــن تیــم 
ــه  در ایــن شــهر ســال آینــده بهتــری را آغــاز کننــد و ب
هدفشــان کــه صعــود بــه لیــگ  برتــر اســت، نزدیک تــر 
شــوند. البتــه مدیــر عامــل باشــگاه اکســین هنــوز بــه 
طــور قطــع درخواســت انصرافشــان را بــه ســازمان لیــگ 
ارائــه نداده انــد و منتظــر جلسه شــان بــا مســئوالن 
ســازمان هســتند تــا مشــخص شــود کــه آیــا بــا 
کاپ درخواســت آن هــا موافقــت خواهــد شــد یــا خیــر. 

عناویــن  ترتیــب  بــه  تیموفــی کالچــف  و  آزمــون  ســردار 
ــه  ــال روســیه را ب ــن بازیکــن ســال فوتب ــن و بهتری تکنیکی تری
خــود اختصــاص دادنــد. یــک روز پــس از پایــان فصــل اخیــر 
ــر روســیه، مراســم بهترین هــای فصــل 20۱7 - 20۱۶  لیــگ برت
ــد.  ــت کردن ــز خــود را دریاف ــر جوای ــان برت ــزار شــد و بازیکن برگ
ســردار آزمــون، ملی پــوش ایرانــی تیــم فوتبــال روســتوف 
روســیه، توانســت عنــوان تکنیکی تریــن بازیکــن فصــل را از آن 
خــود کنــد. برترین هــای فصــل ۱7 - 20۱۶ فوتبــال روســیه بــه 

ــر اســت: شــرح زی
ــان بردیــف 2. زیباتریــن گل: الکســاندر  ــی: قرب ۱. بهتریــن مرب
بوخــاروف - گل بــه منچســتریونایتد در مرحلــه یک هشــتم 
نهایــی لیــگ اروپــا 3. ارزشــمندترین بازیکــن: الکســاندر 
ــن  ــن بازیکــن: تیموفــی کاالچــف 5. بهتری گاتســکان 4. بهتری

گلــزن: دیمیتــری پولــوز ۶. تکنیکی تریــن بازیکــن: ســردار 
آزمــون 7. بهتریــن مهــار تــوپ ســال: سوســالن ادژانــاُاف کــه در 
بــازی بــا آیندهــوون پنالتــی را مهــار کــرد 8. بهتریــن عملکــرد 
اســتاندارد: کریســتین نوبــوآ 9. پدیــده فصــل: نیکیتــا مــدودف 
۱0. چهــره متشــخص ســال: فــدور کوردیاشــوف تیــم روســتوف 
در فصــل اخیــر لیــگ برتــر روســیه بــا 48 امتیــاز رتبــه ششــم 
ــن  ــم ای ــن تی ــه خــود اختصــاص داد. ای ــدی را ب جــدول رده بن
فصــل در لیــگ قهرمانــان اروپــا بــه مرحلــه گروهــی صعــود کرد. 
ــه یک هشــتم  ــا حضــور یافــت و در مرحل ســپس در لیــگ اروپ
نهایــی توســط تیــم مطــرح منچســتریونایتد حــذف شــد. 
ــا مشــارکت  گفتنــی اســت باشــگاه روســتوف از مدتــی قبــل ب
هوادارانــش نســبت بــه انتخــاب برترین هــای فصــل اقــدام و بــا 

ــد. تســنیم ــر می کن ــا تقدی ــمی از آن ه ــزاری مراس برگ

مشکالت فوتبال دسته یک ادامه دارد

اکسین از تیم داری کناره گیری کرد
با نظر هواداران تیم روستوف

آزمون، تکنیکی ترین بازیکن روسیه شد

فعال تریــن  از  یکــی  عنــوان  بــه  ســپاهان 
ــال  ــتانی فوتب ــازار تابس ــر در ب ــگاه های حاض باش
ایــران، همچنــان خریدهــای جدیــدی را رونمایــی 
می کنــد. باشــگاه اصفهانــی و زالتکــو کرانچــار 
ــش  ــی پی ــل آت ــرای فص ــادی ب ــای زی برنامه ه
ــه  ــدن ایــن تیــم ب ــال بازگردان ــه دنب ــد و ب رو دارن
جایــگاه واقعــی خــود در بیــن مدعیــان هســتند. 
ناامیدکننــده و کابــوس وار  از دو فصــل  پــس 
ــاالت  ــل و انتق ــازار نق ــگاه در ب ــن باش ــروع ای ش
ــه راه  ــان زردی ب ــا توف ــد ت ــث ش ــتانی باع تابس
از  پــس  یکــی  موجــود  ســتاره های  و  افتــد 

ــه  ــد؛ بلک ــان در بیاورن ــری ســر از نصــف جه دیگ
ــا  ــد ت ــک کنن ــپاهان کم ــه س ــان ب ــا حضورش ب
ــه  ــی گام ب ــی قهرمان ــت مدع ــر در قام ــار دیگ ب
رقابت هــا بگــذارد. خریدهــای منطقــی و صــد 
البتــه پرمعنــا کــه می توانــد زنــگ خطــر را بــرای 
همــه مدعیــان قهرمانــی در فصــل آتــی بــه صــدا 
در بیــاورد؛ چــون پیرمــرد کــروات و ســپاهان 
بــا شــناخت کامــل از ضعف هــای موجــود در 
گذاشــته  بــازار  بــه  مختلــف گام   پســت های 
ــا سیاســت ســکوت  ــدون جــار و جنجــال و ب و ب
نهایــی  را  قراردادهــا  دیگــری  از  پــس   یکــی 

و خریدهــای خــود را در خواب زمســتانی بســیاری 
ــق  ــس از تواف ــد. پ ــی می کنن ــگاه ها، معرف از باش
نهایــی بــا عــزت پورقــاز، مدافــع ملی پــوش 
ســایپا، ایــن بــار ســپاهانی ها بــه ســراغ ســیاوش 
یزدانــی، بازیکــن دیگــر خودروســاز پایتخــت، 
رفتنــد و بــا ایــن بازیکــن هــم قــراردادی دوســاله 
امضــا کردنــد تــا بــه ایــن ترتیــب بیشــتر نگرانــی 
خــود از بابــت ســاختار تدافعــی را برطــرف کننــد. 
ــپاهان  ــپ، س ــت و چ ــاع راس ــت دف ــرای پس ب
ــه در  ــت ک ــر داش ــی نظ ــای مختلف روی گزینه ه
نهایــت روی بازگردانــدن حســن جعفــری از پدیده 
ــی از  ــعید آقای ــذب س ــت و ج ــاع راس ــرای دف ب
رســید  نهایــی  جمع بنــدی  بــه  تراکتورســازی 
کــه اولــی تنهــا یــک امضــا بــا باشــگاه ســپاهان 
ــل  ــه دلی ــوش ب ــی ملی پ ــا آقای ــه دارد؛ ام فاصل

ــه  ــول رضایتنامــه ب مشــکالتی کــه در پرداخــت پ
باشــگاه گســترش فــوالد دارد، هنــوز حضــورش در 
نصــف جهــان نهایــی نشــده اســت. بــرای میانــه 
میــدان، کرانچــار روی حفــظ ســرور چپــاروف 
ــه  ــگاه ب ــئوالن باش ــا مس ــرده ت ــد ک ــک تاکی ازب
شــدت پیگیــر اختالفــات او بــا اســتقاللی ها 
باشــند. در شــرایطی کــه منصوریــان مدعــی 
ــاروف بازیکــن اســتقالل اســت   شــده ســرور چپ
ــه  ــاس تفاهم نام ــر اس ــز ب ــگ نی ــازمان لی و س
ــی  ــا بعض ــرده، ام ــت ک ــا را ثاب ــن ادع ــود ای موج
مشــکالت میــان دو طــرف، شــانس ســپاهانی ها 
ــه خدمــت گرفتــن دائمــی ایــن بازیکــن  ــرای ب ب
ــه  ــه در میان ــن اینک ــت؛ ضم ــرده اس ــتر ک را بیش
ــه ای خارجــی  ــال گزین ــدان خــود کرانچــار دنب می

ــاورد. ــران بی ــه ای ــا خــود ب ــا ب هــم هســت ت

در خــط حملــه ســپاهانی ها روزهــای پرمشــغله ای 
ــد  ــت کم دو خری ــون دس ــد؛ چ ــه می کنن را تجرب
ــی  ــاختار تهاجم ــت س ــرای تقوی ــد ب ــد بای جدی
خــود داشــته باشــند کــه اولیــن خریــد بــا قطعــی 
ــوان انجــام  ــی از مل شــدن حضــور شــاهین ثاقب
شــد. بازیکنــی کــه بــا پرداخــت پــول رضایتنامــه 
قــراردادی ســه ســاله بــا ســپاهان بســت. دومین 
خریــد هــم چنــدان بــرای طرفــداران ایــن باشــگاه 
ــود  ــی خ ــن قهرمان ــون آخری ــت؛ چ ــه نیس غریب
را بــا گل هــای ایــن بازیکــن جشــن گرفتنــد. 
لوســیانو پریــرا ملقــب بــه شــیمبا پــس از اتمام 
قــراردادش بــا گســترش فــوالد در یــک قدمــی 
ــچ  ــه و هی ــرار گرفت ــپاهان ق ــه س ــت ب بازگش
بعیــد نیســت تــا پایــان هفتــه او نیــز زردپــوش 
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 سپاهان، پیشتاز جدید 
بازار نقل و انتقاالت تابستانی

افزایش صندلی تماشاگران سالن 
12 هزار نفری والیبال

مدیــر عامــل شــرکت توســعه و نگهــداری اماکــن 
ورزشــی دربــاره واگــذاری ســالن شــهید افراســیابی بــه 
ایــن شــرکت گفــت: بــرای واگــذاری ســالن افراســیابی 
بــه شــرکت توســعه و نگهــداری اماکــن ورزشــی کشــور 

ــان هســتیم.  ــر ورزش و جوان منتظــر دســتور وزی
وی همچنیــن خبــر از افزایــش صندلــی تماشــاگران تــا 
ــه  ــاره گرفت ــر درب ــر داد. مصطفــی مدب ــار زمیــن خب کن
شــدن ســالن شــهید افراســیابی از فدراســیون جــودو 
ــن  ــداری اماک ــعه و نگه ــرکت توس ــه ش ــذاری ب و واگ
ورزشــی کشــور، اظهــار کــرد: در حــال حاضــر تعمیــرات 
ــازی،  ــی، هواس ــه نورده ــالن از جمل ــن س ــی ای جزئ
ســرویس بهداشــتی و ســایر تعمیــرات کــه نیاز داشــت 
ــی  ــرات نهای ــرای انجــام تعمی ــا ب ــم؛ ام  را انجــام دادی
و بازســازی ایــن ســالن، نیازمنــد تصمیــم نهایــی 
ــالن در  ــن س ــه ای ــتیم ک ــان هس ــر ورزش و جوان وزی

ــن ورزشــی  ــداری اماک ــار شــرکت توســعه و نگه اختی
کشــور گذاشــته شــود یــا دوبــاره بــه فدراســیون 
دربــاره  همچنیــن  وی  شــود.  بازگردانــده  جــودو 
وضعیــت ســالن ۱2 هــزار نفــری والیبــال بــرای 
برگــزاری مســابقات لیــگ جهانــی کــه از نوزدهــم 
ــد،  ــد ش ــزار خواه ــران برگ ــی ای ــه میزبان ــاه ب خردادم
ــرایط  ــی از ش ــه یک ــه اینک ــه ب ــا توج ــرد: ب ــار ک اظه
فدراســیون جهانــی بــرای میزبانــی ایــران درخصــوص 
ــود، مــا ســعی کردیــم  نحــوه صندلی گــذاری ســالن ب
ــا گذاشــتن  ــن را ب ــی داخــل زمی ــع جنوب مشــکل ضل
صندلی هــای پرتابــل برطــرف کنیــم و تــا نزدیــک خــط 
مســابقه بــا چیــدن صندلــی مشــکلی بــرای برگــزاری 
ــز  ــه نی ــن زمین ــیم. در ای ــته باش ــا نداش ــن رقابت ه ای
قــراردادی بــا یکــی از شــرکت های معتبــر دربــاره نــوع 
ــم  ــد کرده ای ــا منعق ــا و نحــوه گذاشــتن آن ه صندلی ه
ــا شــروع زمــان  ــد کــه ت ــا داده ان ــه م ــول را ب ــن ق و ای
ــن مســابقات  ــار زمی ــا کن ــذاری ت مســابقات صندلی گ
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حرف و نقل

ــرور سرچشــمه« را  ــان »ت محمدحســین مهدوی
ــح خرمشــهر می ســازد. ــا ســالروز فت ــان ب همزم

  کنســرت روزبــه نعمت اللهــی 04 خردادمــاه 
در تــاالر رودکــی برگــزار می شــود. ایــن خواننــده 
»ســرزمین  نام هــای  بــا  آلبــوم  چهــار  تاکنــون 
ــاف«  ــو زنجیرب ــقی«، »عم ــه  عاش ــادری«، »هفت م
ــرده  ــور ک ــیقی کش ــازار موس ــه  ب و »داروگ« را روان

ــت. اس
 رئیــس دفتــر تخصصــی ســینما از رونمایــی آثــار 
حمایتــی دفتــر ســینما بــا عنــوان »جــاده« همزمــان 
بــا ســالگرد درگذشــت عبــاس کیارســتمی، کارگــردان 

فقیــد کشــور، خبــر داد.
 محمدرضــا کریمــی  صارمــی، عضــو هیئــت 
انتخــاب بخــش ســینمای بین الملــل ســی امین 
ــان  ــوان اصفه ــودک و نوج ــی ک ــنواره بین الملل جش
درخصــوص جشــنواره فیلم هــای کــودکان و نوجوانــان 
اظهــار داشــت: جشــنواره فیلــم کــودکان و نوجوانــان 
اصفهــان، همیشــه جریان ســاز بــوده و امیــدوارم کــه 
بــا حمایــت و توجــه بیشــتر بــه ایــن جشــنواره، ایــن 

ــد. ــته باش ــه داش ــازی ادام جریان س
 تــاالر هنــر بــه عنــوان دفتــر تخصصــی تئاتــر در 
حمایــت از تولیــدات نمایشــی کارگاه رپورتــار تجربــه 
ــا ۵ خردادمــاه ۹ نمایــش حاصــل از ایــن کارگاه را  ت

ــرد. ــه می ب روی صحن
 علیرضــا رضــاداد، دبیــر ســی امین دوره جشــنواره 
محمدعلــی  نوجوانــان،  و  کــودکان  بین المللــی 
ــری،  ــعیده ذاک ــداری، س ــعود علم ــورا، امیرمس صف
ســید علــی ُمفّضلــی و وحیــد نصیریــان را بــه عنــوان 
اعضــای هیئــت انتخــاب آثــار مســابقه »پویانمایــی 
ــای  ــنواره فیلم ه ــی امین جش ــران« س ــینمای ای س

ــرد. ــی ک ــان معرف ــودکان و نوجوان ک
ــده روشــندل کشــورمان   مهرشــاد وفایــی، خوانن
ــازه ای  ــدار« دور ت ــب بال ــگ »اس ــار نماهن ــا انتش ب
ــاز  ــیقی آغ ــه موس ــود را در عرص ــای خ از فعالیت ه

کــرد.
 گلنــدا جکســون، سیاســتمدار انگلیســی و برنــده 
ــا  ــال ب ــس از ۳0 س ــینمایی، پ ــکار س ــزه اس ۲ جای
نمایــش »ســه زن بلندبــاال« نوشــته ادوارد آلبــی بــه 

ــردد. ــرادوی برمی گ ــر ب ــه تئات صحن
ــه  ــا اعــام ورود ب  گــروه موســیقی »ســازینه« ب
دور تــازه فعالیت هــای خــود بــه زودی ضبــط اولیــن 
آلبــوم موســیقایی خــود را بــا محتــوای شــادیانه های 

ــد. اقــوام ایــران آغــاز می کن
ــه«  ــی می ش ــردا چ ــم ف ــش »نمی دون  دو نمای
در  کریمــی  فریبــرز  بــه کارگردانــی  »مــده آ«  و 
ــوند. ــرا می ش ــی اج ــف اروپای ــنواره های مختل جش

 وزیــر ارشــاد گفــت: مــا می توانیــم پــس از 
تصویــب قانــون کپی رایــت جهشــی در صــادرات 
کاالهــای فرهنگــی داشــته باشــیم کــه مصــداق 
اقتصــاد مقاومتــی اســت و همچنیــن در ایــران 
ظرفیت هــای فرهنگــی وجــود دارد کــه می توانــد 
در یــک برنامــه بلندمــدت جایگزیــن صنعــت نفــت 

ــود. ش
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ــه  ــحر همان گون ــا س ــار ت ــران افط ــرح اک ط
کــه از نامــش پیداســت، بــه اکــران فیلم هــا 
ــارک  ــاه مب ــحر در م ــا س ــار ت ــان افط در زم
رمضــان می پــردازد. ایــن طــرح کــه از ســال 
ــن  ــت، ای ــال اجراس ــینماها در ح 88 در س
ــا  ــا خانواده ه ــد ت ــم می کن ــت را فراه فرص
ــارک  ــاه مب ــب های م ــال در ش ــراغ ب ــا ف ب
ــار  ــد اوقــات خوشــی را در کن رمضــان بتوانن

ــد.  ــه کنن هــم تجرب
ــوان  ــه عن ــژه اکــران رمضــان کــه ب طــرح وی
 طــرح افطــار تــا ســحر شــناخته شــده 
ــگ و ارشــاد اســامی   و توســط وزارت فرهن
و بــا همــکاری نیــروی انتظامــی در ســینماها 
ــا  ــته ب ــال های گذش ــود، در س ــزار می ش برگ
اســتقبال خوبــی از ســوی مخاطبــان همــراه 

بــوده اســت. 
ــم  ــا ســحر شــرایطی را فراه ــار ت ــرح افط ط
کــرده تــا مــاه مبــارک رمضــان کــه بــه 
فصــل مــرده ســینما تبدیــل شــده بــود، 
ــینمایی در  ــم س ــای مه ــی از فصل ه ــه یک ب
ــن طــرح  ــا اجــرای ای ــد. ب ــر کن کشــور تغیی
ــران  ــرای اک ــا ب ــان فیلم ه ــه صاحب ــود ک ب
ــر ســبقت  ــاه از یکدیگ ــن م ــار خــود در ای آث
اســت کــه  حالــی  در  ایــن  می گرفتنــد. 
ــدا  ــا فیلم هایــی کــه از ابت پیــش از ایــن تنه
در  بودنــد،  فیلم هــای کم مخاطــب  جــزء 
ــه نمایــش در ــارک رمضــان ب  طــول مــاه مب

می آمدند. 

ــرح  ــا ط ــینمایی ب ــای س ــد فیلم ه ــر چن ه
ویــژه اکــران رمضــان مــورد اســتقبال مــردم 
ــردم  ــیاری از م ــوز بس ــا هن ــه، ام ــرار گرفت ق
ــان  ــی در رمض ــن طرح ــه چنی ــد ک نمی دانن
ــای  ــر از چالش ه ــی دیگ اجــرا می شــود. یک
اکــران  ســر  بــر  اختــاف  طــرح،  ایــن 
ــا وجــود ســابقه بیــش از  فیلم هاســت کــه ب

هفــت ســاله ایــن طــرح کمــاکان وجــود دارد.
فرصتبهسینمایمستقل

ــد از  ــد بای ــاد دارن ــان اعتق ــی کارشناس برخ
ایــن فرصــت بــرای نمایــش فیلم هــای 
کــرد؛  اســتفاده  دیده شــده  کمتــر 
ــر و  ــروه هن ــران در گ ــا اک ــه ب ــی ک فیلم های
ــای  ــا فیلم ه ــان ب ــران همزم ــا اک ــه ی تجرب

ندارنــد.  خودنمایــی  فرصــت  پرفــروش، 
ایــن  از  حمایــت  معتقدنــد  ایــن گــروه 
ــر  ــود هن ــث می ش ــازان باع ــروه از فیلمس گ
ســینما رشــد بیشــتری داشــته باشــد و 
کم کــم ذائقــه مــردم نســبت بــه دیــدن 
آثــار متفاوت تــر و اســتقبال از فیلم هــای 

غیرکمــدی افزایــش پیــدا کنــد.

ثباتدرفروش
معتقدنــد  عــده ای  گــروه  ایــن  مقابــل  در 
ــر  ــای پ ــار فیلم ه ــد در اختی ــت بای ــن فرص ای
ــاه رمضــان هــم  ــا در م ــرد ت ــرار گی مخاطــب ق
ــان اســتقبال از ســینماها ادامــه داشــته  همچن
ــاره  ــه یک ب ــم در کشــور ب ــروش فیل باشــد و ف
ــد  ــروه معتقدن ــن گ ــد.  ای ــدا نکن ــش پی کاه
جــدول فــروش ســینما نبایــد ایــن مقــدار بــاال 
ــا  و پاییــن داشــته باشــد و بایــد ســعی کــرد ب
ــروش را  ــزان ف ــا، می ــه طرح ه ــرای این گون اج
در خــط ثابتــی حفــظ کــرد. بــا احتــرام بــه هــر 
ــق  ــزی دقی ــا برنامه ری ــت ب ــد گف ــروه بای دو گ
ــرد  ــی ک ــه ای طراح ــه گون ــا را ب ــود فض می ش
و  فیلم هــای مســتقل  نمایــش  بــرای  کــه 
ــر  ــد. اگ ــاز باش ــر دو ب ــروش ه ــای پرف فیلم ه
زمــان طایــی اکــران، یعنــی ســاعت ۲۲ تــا ۲4 
ــان بعــد از  ــار فیلم هــای مســتقل و زم در اختی
ــرد  ــار فیلم هــای پرفــروش قــرار گی آن در اختی
می تــوان امیــدوار بــود کــه هــر دو گــروه از ایــن 
طــرح بهــره ببرنــد. امســال قــرار اســت فیلم هــا 
ــا  ــس از آن تمام به ــا و پ ــاعت 17 نیم به ــا س ت
اکــران شــود. البتــه بــا توجــه بــه زمــان افطــار 
ــر  ــت، بهت ــاعت ۲0 اس ــدود س ــه ح ــال ک امس
ــش  ــا افزای ــودن فیلم ه ــا ب ــان نیم به ــود زم ب
ــده  ــم در ســال های آین ــدا می کــرد. امیدواری پی
ــا ســحر  ــران افطــار ت ــرای اک ــری ب ــه بهت برنام
ــای  ــن طرح ه ــود و همچنی ــه ش ــر گرفت در نظ
مشــابهی بــرای ماه هــای محــرم و صفــر اتخــاذ 
ــق  ــاهد رون ــز ش ــاه نی ــن دو م ــا در ای ــود ت ش

ســینما باشــیم.

P.Sharifi@eskimia.ir
پروانه شریفیسرویس فرهنگی

ــه  ــد شــایان مجد، مســئول کتابخان مجی
قــدس  آســتان  الکترونیکــی  جامــع 
خبرنــگار  بــا  گفت وگــو  در  رضــوی، 
کیمیــای وطــن اهــداف ایجــاد کتابخانــه 
جامــع الکترونیکــی را از ســوی ســازمان 
کتابخانه هــا، موزه هــا و مرکــز اســناد 
ــال 1۳۹0  ــوی در س ــدس رض ــتان ق آس
گــردآوری، ذخیره ســازی و ســازماندهی 
اطاعــات در قالــب الکترونیکــی بــه 
ــا فناوری هــای  منظــور همــگام شــدن ب
ــانی  ــن اطاع رس ــرفت های نوی روز و پیش
و نیــز امــکان دسترســی بــه حجــم 
الکترونیکــی  منابــع  از  گســترده ای 
بــرای اســتفاده اســتادان، دانشــجویان و 

ــت. ــان دانس محقق
محققــان  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
امــکان اســتفاده از منابــع اطاعاتــی 
ــتان  ــی آس ــع الکترونیک ــه جام کتابخان
قالب هــای  در  را  رضــوی  قــدس 
عکــس،  مقالــه،  کتــاب،  مختلــف 
ــد، ادامــه داد: ایــن  صــوت و فیلــم دارن
کتابخانــه بــا هــدف ارائــه خدمــات 
دیجیتــال بــه  صــورت حضــوری بــه 
ایــن  مرکــزی  کتابخانــه  مراجعــان 
آســتان مقــدس، افتتــاح شــده اســت.

ــی  ــع الکترونیک ــه جام ــئول کتابخان مس
آســتان قــدس رضــوی میانگیــن ماهانه 

تعــداد مراجعه کننــدگان بــه کتابخانــه 
ــام  ــر اع ــزار و ۲00 نف ــی را ه الکترونیک
کــرد و افــزود:  ایــن کتابخانــه هم اکنــون 
بــا فناوری هــای نویــن اطاع رســانی، 
امــکان دسترســی مراجعــان بــه حجــم 
گســترده ای از منابــع الکترونیکــی را اعم 
از کتــاب، مقالــه، مجلــه، پایان نامــه، 
 … و  شــنیداری  و  دیــداری  منابــع 

ــرده اســت. ــم ک فراه
شــایان مجد تصریــح کــرد:  در حــال 
یــک  دارای  کتابخانــه  ایــن  حاضــر 
منبــع شــامل  هــزار  و ۳80  میلیــون 
نرم افزارهــای  حــاوی  فشــرده  لــوح 
تخصصــی، کتابخانه هــای دیجیتــال و 
 )E-Book( الکترونیکــی  کتاب هــای 

در موضوعــات گوناگــون اســت.

ــزاران  ــه ه ــی ب ــکان دسترس ــه ام وی ب
نرم افزارهــای  راه  از  دیجیتالــی  منبــع 
سیســتم های  روی  بــر  نصب شــده 
کتابخانــه الکترونیکــی اشــاره کــرد و 
ــات  ــز تحقیق ــای مرک ــت: نرم افزاره گف
نــور،  اســامی  علــوم  کامپیوتــری 
نرم افزارهــای مرکــز تحقیقــات رایانــه ای 
حــوزه علمیــه اصفهــان، نرم افزارهــای 
نیــز  و  معصــوم)ع(  چهــارده  نمایــه 
ــة الشــاملة و  نرم افزارهایــی ماننــد مکتب
ــن  ــه ای ــة اهــل البیــت)ع( از جمل مکتب

منابــع الکترونیکــی هســتند.
ــی  ــع الکترونیک ــه جام ــئول کتابخان مس
امــکان  رضــوی  قــدس  آســتان 
اســتفاده از امکاناتــی از قبیــل سیســتم 
رایانــه ای، اســکن از صفحــات کتــب، 

ــای  ــب از پایگاه ه ــاالت و کت ــود مق دانل
و  مقــاالت  پرینــت  اشــتراک،  دارای 
منابــع E-BOOK بــا هزینــه انــدک 
روی  بــر  منابــع  ذخیــره  امــکان  و 
ــز  ــرده و نی ــوح فش ــوری و ل ــش مم فل
بلوتــوث  ارســال  سیســتم  مدیریــت 
را  رضــوی  قــدس  آســتان  کتابخانــه 
در  ارائه شــده  خدمــات  از  نمونــه ای 
ــا  ــان و اعض ــه مراجع ــه ب ــن کتابخان  ای

برشمرد.
شــایان مجد خاطرنشــان کــرد: اســتادان 
و  پژوهشــگران  دانشــگاه،  و  حــوزه 
دینــی  علــوم  طــاب  و  دانشــجویان 
ــر،  ــی و باالت ــی، کارشناس ــع کاردان مقاط
کتابخانــه  عضویــت  کارت  ارائــه  بــا 
ــر و  ــایی معتب ــا کارت شناس ــزی ی مرک
ــه  ــه معرفی نام ــا ارائ ــز ب ــراد نی ســایر اف
از مراکــز آموزشــی معتبــر، می تواننــد 
از امکانــات ایــن کتابخانــه برخــوردار 
کار  ســاعات  اعــام  بــا  شــوند.وی 
ــا کلیــه  ــه گفــت:  ایــن بخــش ب کتابخان
 7:1۵ از ســاعت  همــه روزه  امکانــات، 
ــای  ــز روزه ــه ج ــه ب ــدون وقف ــا 1۹، ب ت
در  پذیــرای مراجعه کننــدگان  تعطیــل 
محــل حــرم مطهــر رضــوی، بســت 
مرکــزی  کتابخانــه  طوســی،  شــیخ 
ــای  ــه منه ــدس رضــوی، طبق آســتان ق
الکترونیکــی  جامــع  یــک کتابخانــه 

ــت. اس

کیمیای وطن

ــان  ــراغ« همزم ــت های »چهل چ سلسله نشس
ــارک رمضــان از ســوی  ــاه مب ــا فرارســیدن م ب
ــواده  ــط اجتماعــی و خان ــه فرهنــگ رواب کمیت
ســازمان فرهنگی تفریحــی شــهرداری اصفهــان 
ــط عمومــی  ــه گــزارش رواب برگــزار می شــود. ب

ســازمان فرهنگی تفریحــی شــهرداری اصفهــان 
رئیــس کمیتــه فرهنــگ روابــط اجتماعــی 
و خانــواده بــا بیــان ایــن مطلــب گفــت: 
بــه  چــراغ«  »چهــل  سلسله نشســت های 
مناســبت فرارســیدن مــاه مبــارک رمضــان از 6 

ــد.  ــد ش ــزار خواه ــاه برگ ــا ۲4 خردادم ت

ســید محمدصــادق ســجادزاده اظهــار داشــت: 
حــل  »کلیدهــای  برنامــه  ســال گذشــته 
یکصــد چالــش زندگــی« در قالــب 16 جلســه 
در مــاه مبــارک رمضــان از ســوی کمیتــه 
فرهتــگ روابــط اجتماعــی و خانــواده ســازمان 
ــزار  ــان برگ ــهرداری اصفه ــی ش فرهنگی تفریح
ــتقبال  ــهروندان از آن اس ــوم ش ــه عم ــد ک ش

ــد.  کردن
»چهــل  سلسله نشســت های  افــزود:  وی 
چــراغ« نیــز امســال در همیــن راســتا بــا 
ــش  ــرای افزای ــل راه ب ــان چه ــت »بی محوری
کیفیــت زندگــی« بــا حضــور دکتــر محمدرضــا 
عابــدی و دکتــر راضیــه ایــزدی از کارشناســان 
ــرد:  ــح ک ــود. وی تصری ــزار می ش ــواده برگ خان
ــا  ــی خانواده ه ــر دارد زندگ ــه در نظ ــن برنام ای

را از حــال بــد بــه حــال خــوب هدایــت کنــد و 
در همیــن مســیر در قالــب 1۵ جلســه هــر روز 
ــات چهل چــراغ روشــن  ســه چــراغ از موضوع

خواهــد شــد.
ــی و  ــط اجتماع ــگ رواب ــه فرهن ــس کمیت  رئی
خانــواده ادامــه داد: عاقه منــدان بــرای کســب 
اطاعــات بیشــتر درخصــوص ایــن برنامــه 
تمــاس   ۳۲۳0۲006 شــماره  بــا  می تواننــد 

ــد.  ــل کنن حاص
ســجادزاده خاطرنشــان کــرد: عموم شــهروندان 
ــد از 6  ــه می توانن ــن برنام ــرای شــرکت در ای ب
تــا ۲4 خردادمــاه )بــه غیــر از روزهــای تعطیــل 
ــل  ــه مح ــاعت 1۳ ب ــاه( س و 1۳ و 14 خردادم
تــاالر ادب واقــع در خیابــان بــاغ گلدســته 

مراجعــه کننــد.

نگاهیبهطرحاکرانویژهماهمبارکرمضان

افطار تا سحر با سینما

 ســید علــی حمیــدی دربــاره »ســر دلبــران« کــه پیــش 
ــام  ــبکه ۲ اع ــی ش ــریال رمضان ــوان س ــه عن ــن ب از ای
شــده بــود، گفــت: بخش هــای ضبط شــده از ایــن 

ــی نیســت.  ــرای پخــش در رمضــان کاف ــه ب مجموع
ســریال هایی  دربــاره  ســیمافیلم  مرکــز  قائم مقــام 
کــه قــرار اســت در مــاه مبــارک رمضــان پخــش شــود 
گفــت: ســریال »نفــس« بــه کارگردانــی جلیــل ســامان 
ــگ  ــی بهرن ــه کارگردان ــادر« ب ــای م ــر پ ــریال »زی و س
توفیقــی دو ســریالی هســتند کــه در مــاه مبــارک 

رمضــان روی آنتــن می رونــد. 
وی دربــاره ســریال »ســر دلبــران« بــه کارگردانــی 
محمدحســین لطیفــی کــه پیــش از ایــن اعــام شــده 
بــود در مــاه رمضــان روی آنتــن مــی رود، عنــوان کــرد: 
ــازمان اوج  ــای س ــود حمایت ه ــا وج ــه ب ــن مجموع ای
و ســیمافیلم بــه پخــش در مــاه مبــارک رمضــان 

نمی رســد. 

حمیــدی یــادآور شــد: ســریال »ســر دلبــران« بــه دلیــل 
فرآینــدی کــه در تولیــد داشــت از جملــه تصویربــرداری 
در شــهر یــزد و تغییــرات در انتخــاب بازیگــران بــا 
ــد  ــرای تولی ــرار شــد ب ــی ق ــن مســئله مواجــه و حت  ای
ــا ۲  ــان، کار را ب ــاه رمض ــه در م ــن مجموع ــش ای و پخ
گــروه جلــو ببرنــد؛ امــا چــون دقایــق گرفته شــده 
ــده  ــاه رمضــان مان ــا م ــه اندکــی ت ــود و فاصل ــی نب کاف
اســت، تصمیــم بــر ایــن شــد کــه فقــط ۲ شــبکه در مــاه 

رمضــان ســریال داشــته باشــند.
 قائم مقــام مرکــز ســیما فیلــم در پایــان تصریــح 
کــرد: البتــه بــا توجــه بــه اینکــه روزهــا طوالنــی اســت 
ــد؛  ــت می کن ــریال کفای ــار دو س ــد از افط ــه بع در فاصل
ــد  ــش چن ــان پخ ــارک رمض ــاه مب ــال در م ــون امس چ
مســابقه فوتبــال و والیبــال را هــم شــاهد هســتیم و از 
ایــن حیــث تلویزیــون از برنامه هــای جــذاب برخــوردار 

ــت. مهــر اس

مهــدی ســلطانی کــه ایــن روزهــا مقابــل دوربیــن حســن 
ــت  ــاره  جذابی ــت، درب ــهرزاد« اس ــه »ش ــی در مجموع فتح
دوم  فصــل  کــرد:  اظهــار  مجموعــه  ایــن  دوم  فصــل 
»شــهرزاد« ادامــه فصــل اول اســت؛ یعنــی پــرش زمانــی 
و مکانــی نداریــم. اگــر جذابیــت فصــل دوم بیشــتر نباشــد، 

ــم نیســت.  ــر ه ــه نظــرم کمت ب
ایــن بازیگــر دربــاره  فعالیــت ایــن روزهایــش گفــت: ایــن 
ــرداری ســریال »شــهرزاد« هســتم  روزهــا مشــغول فیلمب
کــه اولیــن قســمت آن قــرار اســت ۲۹ خــرداد توزیــع شــود. 
ســلطانی دربــاره محتــوای فصــل دوم »شــهرزاد« نیــز 
ــک  ــل ی ــه فص ــهرزاد« ادام ــل دوم »ش ــد: فص ــادآور ش ی
اســت؛ یعنــی مــا پــرش مکانــی و زمانــی نداریــم. از 
همــان جایــی کــه قصــه تمــام شــده، فصــل دوم بــا همــان 
کاراکترهــا شــروع می شــود؛ مگــر اینکــه کاراکترهایــی 
ــان در  ــا نقشش ــده اند ی ــوت ش ــا ف ــف ی ــل مختل ــه دالی ب
قصــه تمــام شــده؛ وگرنــه همــان روال اســت. ایــن بازیگــر 

همچنیــن یــادآور شــد: قطعــا در فصــل دوم ســعی شــده 
ــن آن  ــه محاس ــد و ب ــر نباش ــل اول دیگ ــای فص ضعف ه
ــا وســواس  توجــه بیشــتری شــده اســت. در فصــل دوم ب
ــاره کاراکتــر خــود در  ــم. او درب ــو می روی بیشــتری هــم جل
ــان  ــا پای ــورش ت ــا حض ــه آی ــهرزاد« و اینک ــه »ش مجموع
ادامــه خواهــد داشــت، اظهــار کــرد: کاراکتــر مــن همــان پدر 
فرهــاد و یــک حجــره داری اســت کــه در دســته بزرگ آقــا 
ــوده اســت. همــان نگرانی هــا، همــان انگیزه هــا و همــان  ب
ــر  ــن کاراکت ــان ای ــا پای ــه ت ــم ک گذشــته ها را دارد. امیدواری

ادامــه پیــدا کنــد. 
از  خــود  گفت وگــوی  از  دیگــری  بخــش  در  ســلطانی 
حضــورش در ســریال »زیــر پــای مــادر« خبــر داد و 
ــام  ــه انج ــی ک ــق برنامه ریزی های ــریال طب ــن س ــت: ای گف
ــه روی  ــون ب ــان از تلویزی ــاه رمض ــت در م ــرار اس ــده، ق ش
آنتــن بــرود. در ایــن مجموعــه نیــز نقــش متفاوتــی را ایفــا 

ایســنا می کنــم. 

قائممقامسیمافیلمعنوانکرد:

»سرّ دلبران« در ماه رمضان پخش نمی شود

مسئولکتابخانهجامعالکترونیکیآستانقدسرضوی:

ارائه خدمات دیجیتال به  صورت حضوری به مراجعان کتابخانه مرکزی

ویژهماهمبارکرمضان:

سلسله نشست های »چهل چراغ« برگزار می شود

مهدیسلطانی:

جذابیت فصل دوم »شهرزاد« کمتر از فصل اول نیست
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شرایط تحت کفالت قرار دادن 
والدین از سوی بیمه شدگان

ــراد  ــن اجتماعــی، اف ــررات تأمی ــن و مق ــر اســاس قوانی ب
ــع از  ــه تب ــد ب ــی می توانن ــده اصل ــل بیمه ش ــت تکف تح
ــن ســازمان برخــوردار شــوند. یکــی از  ــات ای وی، از خدم
گروه هایــی کــه می تواننــد تحــت تکفــل بیمه شــدگان 
قــرار گیرنــد، والدیــن آن هــا هســتند. بــرای تحــت 
ــا از  ــورداری آن ه ــن و برخ ــن والدی ــرار گرفت ــش ق پوش
ــال  ــدر ۶۰ س ــن پ ــد س ــازمان، می بای ــن س ــات ای خدم
ــدر  ــاش پ ــن مع ــام و تأمی ــال تم ــادر ۵۵ س ــام و م  تم
ــازمانی  ــچ س ــد و از هی ــده باش ــده بیمه ش ــه عه ــادر ب و م
ــه تشــخیص کمیســیون  ــا ب ــد ی مســتمری دریافــت نکنن
پزشــکی موضــوع مــاده ۹۱ ایــن قانــون از کارافتاده باشــند. 
همچنیــن در زمــان ارائــه تقاضــای کفالــت بــرای والدیــن 
آن هــا بیمه شــده ســازمان تأمیــن اجتماعــی نباشــند. 
ــت  ــرای تح ــده ب ــن بیمه ش ــازد والدی ــان می س خاطرنش
پوشــش قــرار گرفتــن، مشــمول ســایر صندوق هــای بیمــه 
ــور  ــا کس ــه ی ــق بیم ــت ح ــر پرداخ ــتگی از نظ و بازنشس
ــند.  ــتمری نباش ــوق و مس ــت حق ــا دریاف ــتگی ی بازنشس
بــه گــزارش اداره کل روابــط عمومــی ســازمان تأمیــن 
اجتماعــی، بیمه شــده بایــد بــرای تحــت تکفــل قــرار 
ــنامه و  ــر شناس ــل و تصوی ــده، اص ــن بیمه ش دادن والدی
کارت ملــی والدیــن را هنــگام مراجعــه بــه شــعبه ســازمان 

ــه همــراه داشــته باشــد. ایســنا ــن اجتماعــی ب تأمی

 تحول ساختار سنی جمعیت 
به دلیل میزان باروری

رئیــس موسســه ملــی مطالعــات و مدیریــت جامــع 
ــت در  ــد جمعی ــت: رش ــور گف ــت کش ــی جمعی و تخصص
دهه هــای اخیــر رونــد کاهشــی داشــته و از ۹/3 درصــد در 

ــت. ــیده اس ــد رس ــه 24/۱ درص ــاب ب ــه انق ده
ــی  ــه مل ــس موسس ــوازی، رئی ــی ش ــال عباس  محمدج
مطالعــات و مدیریــت جامــع و تخصصــی جمعیــت کشــور 
ــمگیری در  ــوالت چش ــته تح ــه گذش ــه ده ــت: در س گف
حــوزه جمعیــت تجربــه کردیــم. او گفــت: رشــد جمعیــت 
در دهه هــای اخیــر رونــد کاهشــی داشــته و از ۹/3 درصــد 
در دهــه انقــاب بــه 24/۱ درصــد رســیدیم کــه ایــن رونــد 
کاهشــی بــود کــه مــا تجربــه کردیــم. یکــی از مؤلفه هــای 
ــاروری  ــزان ب ــت، می ــن کاهــش رشــد جمعی ــر ای ــر ب مؤث
کل بــوده یــا تعــداد فرزندانــی کــه هــر زن بایــد بــه دنیــا 
مــی آورده اســت کــه از 7 بــه 2 فرزنــد رســیده ایم )یعنــی 
۹/۱ درصــد( و بــه طــور طبیعــی ایــن تحــول رشــد باعــث 

تحــول ســاختار ســنی جمعیــت شــده اســت. 
او افــزود: االن مــا ســاختار ســنی جــوان داریــم؛ جوانانــی 
ــن  ــا چنی ــی ب ــور طبیع ــه ط ــه ب ــد ک ــات دارن ــه تحصی ک
تحوالتــی باعــث ایجــاد نیازهــای جدیــدی اســت. عباســی 
شــوازی گفــت: در هــر مرحلــه از زمــان بایــد سیاســت های 
جمعیتی مــان متناســب بــا شــرایط جمعیتــی آن روز 
باشــد کــه خوشــبختانه ایــن سیاســت های جمعیتــی 

ــاغ شــده اســت. خبــر فارســی اب

جامعه
 ساخت خانه های کوچک 

برای نگهداری معلوالن ذهنی
مدیــر کل دفتــر توانبخشــی و مراقبتــی ســازمان بهزیســتی 
ــداری  ــرای نگه کشــور گفــت: ســاخت خانه هــای کوچــک ب
معلــوالن ذهنــی خفیــف از جملــه برنامه هــای دولــت 
ــران  ــی مدی ــت هم اندیش ــی در نشس ــن رضای ــت. رامی اس
ــوالن  ــالمندان و معل ــبانه روزی س ــی ش ــای توانبخش مرکزه
از  نفــر  اظهــار کــرد: 4۸ هــزار و ۵۰۰  اســتان اصفهــان 
ســالمندان معلــوالن و بیمــاران روانــی مزمــن در مجتمع هــای 
ــتی  ــازمان بهزیس ــات س ــش خدم ــت پوش ــبانه روزی تح ش

نگهــداری می شــوند. 
وی تصریــح کــرد: عــاوه بــر مراکــز روزانــه نگهــداری 
معلــوالن  از  نفــر  هــزار   4۵۰ معلــوالن،  و  ســالمندان   از 
و ســالمندان نیــز در مراکــز توانبخشــی مبتنــی بــر جامعــه از 

ــد می شــوند. ــات ســازمان بهزیســتی بهره من خدم
ــداری  ــرای نگه ــک ب ــای کوچ ــاخت خانه ه ــزود: س وی اف
معلــوالن ذهنــی خفیــف از جملــه برنامه هــای دولــت اســت؛ 
امســال 4۵ نــوع از ایــن خانه هــا در 3۱ مرکــز اســتان کشــور 
ــت  ــه ظرفی ــود ک ــاخته می ش ــی س ــش خصوص ــط بخ توس
هــر خانــه نگهــداری ۱۰ نفــر از معلــوالن ذهنــی خفیــف اســت 

کــه توســط نیکــوکاران ســاخته خواهــد شــد. ایمنــا

 وجود 80 هزار هکتار 
بافت فرسوده در کل کشور

ــران  ــت بح ــازمان مدیری ــی س ــازی و بازتوان ــاون بازس مع
ــران  ــار بافــت فرســوده در ای کشــور از وجــود ۸۰ هــزار هکت
خبــر داد و اعــام کــرد: 3۰۰۰ هکتــار از ایــن بافــت فرســوده 
در شــهر تهــران واقــع شــده اســت. محمدفریــد لطیفــی در 
ــواردی  ــاره گفــت: معضــل بافــت فرســوده، یکــی از م این ب
اســت کــه بــرای آن بایــد برنامه ریــزی انجــام شــود. در حال 
ــار  ــه ۸۰ هــزار هکت ــک ب ــن آمارهــا نزدی ــر آخری حاضــر براب
بافــت فرســوده در سراســر کشــور داریــم کــه 2.۵ میلیــون 

واحــد مســکونی در آن قــرار گرفتــه اســت. 
ــر  ــا را 4 نف ــداد خانواره ــر متوســط تع ــرد: اگ ــه ک وی اضاف
بدانیــم بــه عبارتــی می تــوان گفــت کــه دســت کم ۱۰ 
میلیــون نفــر در بافــت فرســوده زندگــی می کننــد. معــاون 
بازســازی و بازتوانــی ســازمان مدیریــت بحــران کشــور 
دربــاره شــهرهای دارای بیشــترین بافــت فرســوده نیــز 
ــران بیشــترین  ــرد: شــهرهای بزرگــی همچــون ته ــار ک اظه
بافــت فرســوده را دارنــد؛ بــه عنــوان مثــال در تهــران حــدود 
3۰۰۰ هکتــار بافــت فرســوده وجــود دارد کــه 2۶۰ هــزار 
واحــد مســکونی در آن قــرار گرفتــه اســت. لطیفــی افــزود: 
ــا  ــن بافت ه ــد ای ــعه بای ــم توس ــه پنج ــون برنام ــر قان براب
نوســازی و بهســازی شــوند کــه اقداماتــی در دســت انجــام 
 اســت؛ امــا بایــد اقدامــات بیشــتری نیــز در دســتورکار قــرار 

گیرد. مهر

کوتاه حوادث 
قاتل فراری باالخره به دام افتاد

رئیــس پلیــس آگاهــی اســتان کرمــان از دســتگیری قاتــل 
فــراری پــس از ۱۱ ســال در کرمــان خبــر داد.

ــدهللا  ــان، ی ــتان کرم ــی اس ــی انتظام ــل از فرمانده ــه نق ب
حســن پور اظهــار داشــت: پیگیــری پرونــده وقــوع قتلــی در 
ــژه در دســتور کار  ــه صــورت وی ســال ۸۵ در شــهر کرمــان ب

ــت. ــرار گرف ــی اســتان ق ــس آگاه ــوران پلی مام
رئیــس پلیــس آگاهــی اســتان کرمــان افــزود: بــا بررســی 
شــواهد و انجــام تحقیقــات میدانــی مشــخص شــد قاتــل 
پــس از ارتــکاب بــه قتــل بــا هویت هــای جعلــی در 
ــه  ــه  صــورت مخفیان ــی کشــور ب اســتان های شــمالی و غرب
ســکونت داشــته اســت. حســن پور بــا بیــان اینکــه مامــوران 
ــی از  ــی و اطاعات ــی فن ــام اقدامات ــا انج ــی ب ــس آگاه پلی
ــکونی  ــزل مس ــک من ــان در ی ــهر کرم ــم در ش ــور مته حض
اســتیجاری آگاه شــدند، تصریــح کــرد: بــا تشــکیل تیم هــای 
ویــژه عملیاتــی و انجــام تعقیــب و مراقبــت شــبانه روزی و در 

ــه متهــم دســتگیر شــد. یــک عملیــات غافلگیران
ــرد:  ــان خاطرنشــان ک ــی اســتان کرم ــس آگاه ــس پلی رئی
متهــم بــا صــدور قــرار بازداشــت موقــت بازپــرس ویــژه قتــل 

روانــه زنــدان شــد. فــارس

یک کشته و ۵ مجروح در 
تصادف میدان جلوان اصفهان 

ــکی  ــای پزش ــوادث و فوریت ه ــی ح ــط عموم ــر رواب مدی
ــواری  ــودروی س ــتگاه خ ــورد دو دس ــت: برخ ــان گف اصفه
ــا یکدیگــر در فلکــه جلــوان اصفهــان یــک کشــته  پرایــد ب
ــاره  ــدی درب ــاس عاب ــت. عب ــا گذاش ــر ج ــروح ب و ۵ مج
جزئیــات ایــن تصــادف اظهــار کــرد: ایــن حادثــه رانندگــی 
روز دو شــنبه بــه اتــاق فرمــان اورژانــس پیش بیمارســتانی 
ــام  ــی اع ــزود: در پ ــد. وی اف ــی ش ــام و امدادخواه اع
ــه ســه واحــد امــدادی از اورژانــس  ــن گــزارش بافاصل ای
بــرای امدادرســانی بــه مصدومــان ســانحه بــه محــل اعزام 
شــدند. مدیــر روابــط عمومــی حــوادث و فوریت هــای 
ــک زن  ــن تصــادف ی ــرد: در ای ــان ک ــان بی پزشــکی اصفه
ــر  ــرد و دو زن دیگ ــه م ــت داد و س ــود را از دس ــان خ ج

مجــروح شــدند. ایمنــا

 مرگ 67 نفر بر اثر مسمومیت 
با قرص برنج

ــت: در  ــدران گف ــتان مازن ــی اس ــکی قانون ــر کل پزش مدی
ــا  ــمومیت ب ــر مس ــر اث ــر ب ــداد ۶7 نف ــته تع ــال گذش س
ــد.  ــود را از دســت دادن ــان خ ــج در اســتان ج ــرص برن ق
ــل کــه  ــا مــدت مشــابه ســال قب ــن رقــم در مقایســه ب ای
ــش داشــت.  ــود، ۱2 درصــد افزای ــر ب ــا ۶۰ نف ــار فوتی ه آم
علــی عباســی تصریــح کــرد: در ســال گذشــته از کل 
ــتان 3۵  ــج در اس ــرص برن ــا ق ــمومیت ب ــای مس فوتی ه

ــتند. میــزان ــرد هس ــر م ــر زن و 32 نف نف

کنش    وا

پزشکی قانونی کشور  در نوروز امسال 
)2۵ اسفند ۹۵ تا ۱۵ فروردین ۹۶( ۸74 نفر یعنی 
به طور متوسط روزانه 4۱.۶ نفر در حوادث رانندگی 

کشته شدند.

مشاور معاون حقوقی قوه قضائیه  
نهایی سازی الیحه تشکیل پلیس اطفال بر اساس 

ماده 3۱ آیین دادرسی کیفری در معاونت حقوقی قوه 
قضائیه انجام شد. این الیحه آماده و جهت بررسی 

و ارسال به مجلس شورای اسامی، نزد ریاست قوه 
قضائیه ارسال شده است.

مدیر روابط عمومی موسسه فرهنگی و 
اطالع رسانی تبیان  در آستانه فرارسیدن ماه 

مبارک رمضان، خدمات متنوعی از سوی بخش های 
مختلف موسسه تبیان برای کاربران فضای مجازی در 
نظر گرفته شده تا 2 هدف برقراری ارتباط بهتر و بیشتر 

با مخاطبان و پربارتر کردن فضای مجازی از جو ماه 
مبارک رمضان در راستای اشاعه فرهنگ روزه داری 

واقعی، به صورت همزمان مدنظر قرار گیرند.

 دبیر کل اتحادیه انجمن های اسالمی 
دانش آموزان طرح تکریم و غبارروبی 

مساجد برای نخستین بار در سبد برنامه ای اتحادیه 
انجمن های اسامی دانش آموزان قرار گرفته است.

مدیر کل نظارت بر نشر و توزیع مواد 
آموزشی وزارت آموزش و پرورش  

ثبت نام الکترونیک کتب درسی پایه اول ابتدایی و پایه 
هفتم سمپاد از ۱۵ تیرماه آغاز می شود. دانش آموزان 
 http://www.irtextbook.ir باید از طریق سامانه

برای خرید کتاب های درسی اقدام کنند.

رئیس سازمان محیط زیست 
ایران از 2۰ کشور برتر دارای تنوع زیستی غنی است که 
این موضوع پتانسیل گردشگری پایدار، اشتغال زایی و 

رشد اقتصاد ملی را فراهم می کند.

رئیس کل دادگستری استان تهران 
فناوری تولید نرم افزاهای پابندهای الکترونیکی 

شبیه سازی و بومی سازی شده است. پیش بینی 
می شود در آینده با توسعه این سامانه یک پنجم از 
جمعیت زندانیان را کاهش دهیم و زندانیان را در 
خارج از زندان تحت نظارت سامانه ها قرار دهیم.

مدیرکل دفتر بازرسی و امور حقوقی 
سازمان غذا و دارو 

در برخی موارد کوچک ترین ناآگاهی ها یا سهل گیری 
در ورود و خروج بی ضابطه فراورده های سامتی 
مثل دارو، مکمل، ملزومات و تجهیزات پزشکی، 
فراورده های غذایی و آرایشی و بهداشتی در یک 

چمدان کوچک می تواند به عنوان مصداق کاالی قاچاق 
برای افراد دردسر آفرین باشد.

زندگی تلخ عروس جوان

زن 2۱ ســاله در حالــی کــه اشــک می ریخــت و بــا آه 
و نالــه از مــددکار اجتماعــی کانتــری ســپاد مشــهد 
ــز  ــتان غم انگی ــریح داس ــت، در تش ــک می خواس کم
زندگــی اش گفــت: 7 بهــار بیشــتر از عمــرم نگذشــته 
ــادرم  ــدر و م ــم. پ ــام گرفت ــاق ن ــد ط ــه فرزن ــود ک ب
همیشــه بــا هــم درگیــری داشــتند و هیــچ کــدام از 

ــد.  ــت نمی کردن ــا گذش آن ه
آن قــدر کشــمکش ها و جــر و بحث هــای آن هــا 
ادامــه پیــدا کــرد تــا اینکــه یــک روز کــه از مدرســه بــه 
ــه بازگشــتم، دیگــر مــادرم را ندیــدم. او از پــدرم  خان
طــاق گرفتــه بــود و مــن و بــرادرم را رهــا کــرده و بــه 

شهرســتان خــودش برگشــته بــود. 
بــا رفتــن مــادرم دنیــای آرزوهایــم نابــود شــد؛ چــرا 
کــه در آن ســن و ســال دوســت داشــتم مــادرم مــرا 
ــرد و دســت  ــه مدرســه بب ــد همکاســی هایم ب همانن

نــوازش بــر ســرم بکشــد. 
هــر روز کــه دوســتم را در مدرســه در حــال خــوردن 
ســاندویچی کــه مــادرش بــرای صبحانــه داخــل 
ــا حســرت آهــی  ــدم، ب ــود می دی کیفــش گذاشــته ب
ــاه  ــر و گن ــم تقصی ــودم می گفت ــا خ ــیدم و ب می کش
ــای  ــا لباس ه ــه ب ــد همیش ــه بای ــود ک ــه ب ــن چ م
نامرتــب و شــکم گرســنه در کاس درس حاضــر 

ــوم.  ش
ــود کــه  ــادی از ماجــرای طــاق نگذشــته ب مــدت زی
پــدرم بــا یــک زن دیگــر ازدواج کــرد تــا از مشــکات 

مــا کاســته شــود. 
تــا  زندگی مــان  در  نامــادری  بــا حضــور  اگرچــه 
حــدودی مشــکاتمان برطــرف شــد، امــا رابطــه 
خــوب و صمیمانــه ای بیــن مــن و او بــه وجــود 

نیامــد. 
او هیــچ عاقــه ای بــه مــن و بــرادرم نداشــت و تنهــا به 
ــا  ــرد ت ــا را تحمــل می ک ــظ زندگــی اش، م خاطــر حف
اینکــه در ســن ۱3 ســالگی پســری به خواســتگاری ام 
آمــد کــه نــه شــغل درســت و حســابی داشــت و نــه از 

وضعیــت خوبــی برخــوردار بــود.
نداشــتم  او  از  شــناختی  هیــچ  مــن  زمــان  آن    
و تنهــا بــه اطمینــان حــرف پــدرم، پــای ســفره عقــد 
ــردی بی مســئولیت  ــا م ــه ازدواج ب ــن ب نشســتم و ت

دادم.
 پــدر و نامــادری ام خیلــی زود مــرا بــه خانــه بخــت 
ــود کــه آن هــا از اعتیــاد  فرســتادند؛ ایــن در حالــی ب
همســرم اطــاع داشــتند و فقــط بــرای راحتــی 

ــد. ــاه کردن ــرا تب ــت م ــده و سرنوش ــان، آین خودش
پس از ازدواج

از همــان ســال اول زندگــی مشــترکمان متوجــه 
اعتیــاد رجــب شــدم؛ ولــی بــا بــه دنیــا آمــدن 

دختــرم چــاره ای جــز تحمــل نداشــتم. 
بــا ایــن حــال رجــب بــا کار کــردن هزینه هــای 
همیــن  بــه  روزهــا  می کــرد.  تأمیــن  را  زندگــی 
ــردن را از  ــوان کار ک ــم ت ــت؛ او کم ک ــب می گذش ترتی
دســت داده بــود و حاضــر نبــود حتــی بــرای تأمیــن 

بکنــد.  اعتیــادش کاری  هزینه هــای 
ــی  ــدر صنعت ــواد مخ ــرف م ــا مص ــه ب ــود ک ــا ب اینج
دچــار توهــم می شــد و هــر بــار کــه از بیــرون 
می آمــدم، بــه مــن تهمــت رابطــه نامشــروع مــی زد و 

از مــن پــول می خواســت. 
او بــا کتــک کاری و تهمــت زدن روزگار مــرا ســیاه 
کــرده اســت. پــدرم از تــرس اینکــه مبــادا بــه 
ــارج  ــی مخ ــای مال ــا کمک ه ــردم، ب ــه اش بازگ خان
مــن و 2 فرزنــدم را تأمیــن می کــرد و همیشــه 
ــه حســابم  ــی را ب ــن، مبلغ ــک خــوردن م ــد از کت بع

یخــت. می ر
 رجــب هــم ایــن شــیوه را در پیــش گرفتــه بــود و تــا 
ــا  ــودم ت ــان ب ــای او در ام ــد روز از آزار و اذیت ه چن
زمانــی کــه پول هایــش تمــام می شــد و دوبــاره مــرا 
ــا  ــت. حــاال هــم تنه ــک و ناســزا می گرف ــاد کت ــه ب ب
ــن اســت کــه طــاق  ــده ای ــم مان راهــی کــه در مقابل

ــرم. جــام نیــوز بگی

در ســاعت ۱۵:3۰ روز ۱2 بهمــن ســال ۹4 وقــوع یــک فقــره 
ــری ۱۶7  ــه کانت ــاد ب ــه دوم دولت آب ــلحانه در فلک ــرقت مس س
اعــام شــد کــه بــا حضــور مأمــوران در محــل و انجــام تحقیقــات 
اولیــه مشــخص شــد ســه ســارق مســلح، پــس از شــلیک گلولــه 
ــای  ــه پ ــی از ناحی ــازه طافروش ــب مغ ــردن صاح ــروح ک و مج
راســت، اقــدام بــه ســرقت بیــش از پنــج کیلوگــرم طــا و جواهــر 

ــده اند.  ــواری ش ــل مت ــرده و از مح ک
ــه  ــر ب ــم تی ــهدای هفت ــتان ش ــور در بیمارس ــا حض ــان ب کارآگاه
تحقیــق از صاحــب مغــازه طافروشــی پرداختنــد. مالباختــه در 
ــازه  ــه کارآگاهــان گفــت: ســاعت ۱۵:۱۵ داخــل مغ ــش ب اظهارات
ــازه  ــل مغ ــیده داخ ــورت پوش ــا ص ــر ب ــان دو نف ــه ناگه ــودم ک ب
شــدند و مدتــی بعــد نفــر ســوم نیــز بــه آن هــا اضافــه شــد. نفــر 
ــد  ــه و تهدی ــن گرفت ــمت م ــه س ــری اش را ب ــلحه کم ــوم، اس س
ــه ســمت مــن  کــرد؛ در همیــن زمــان، نفــر اول اســلحه اش را ب
ــه  ــه ب ــرم ک ــا را بگی ــی از آن ه ــلحه یک ــتم اس ــت؛ می خواس گرف
ــرد  ــت ک ــتم اصاب ــای راس ــه پ ــه ب ــد و گلول ــلیک کردن ــن ش  م
ــه زمیــن انداختنــد و در حالــی  ــات لگــد مــرا ب ــا ضرب و آن هــا ب
ــر  ــود، دو نف ــتاده ب ــن ایس ــر م ــاالی س ــان ب ــک نفرش ــه ی ک
ــد  ــازه کردن ــای داخــل مغ ــردن طاه ــع ک ــه جم ــر شــروع ب  دیگ
و طاهــا را داخــل یــک گونــی ریختــه و از مغــازه خــارج شــدند. 
طبــق اظهــارات اهالــی و کســبه محــل، ســارقان بــا دو دســتگاه 
ــدند. در  ــواری ش ــل مت ــدا ۱2۵ از مح ــرح هون ــیکلت ط موتورس
شــرایطی کــه تحقیقــات پلیســی بــرای کشــف پرونــده ســرقت 
کار  دســتور  در  دولت آبــاد  منطقــه  طافروشــی  مســلحانه 
کارآگاهــان اداره یکــم قــرار داشــت، ســرقت مســلحانه مشــابهی 
این بــار در منطقــه باقرشــهر بــه اداره یکــم پلیــس آگاهــی تهــران 
بــزرگ اعــام شــد. بنــا بــر اظهــارات صاحــب طافروشــی واقع در 
منطقــه باقرشــهر – خیابــان مصطفــی خمینــی، ســارقان مســلح 
ــازه اش  ــرات از مغ ــا و جواه ــرم ط ــرقت دو کیلوگ ــه س ــدام ب اق
ــی  ــب طافروش ــد. صاح ــده بودن ــواری ش ــل مت ــرده و از مح ک
در اظهاراتــش بــه کارآگاهــان گفــت: در ســاعت ۱3:3۰ مشــغول 
ــه  ــه س ــودم ک ــم ب ــه خان ــه س ــا ب ــرویس ط ــان دادن س نش
ــا صــورت پوشــیده وارد طافروشــی شــدند؛ دو نفرشــان  مــرد ب
اســلحه کمــری در دســت داشــتند و نفــر ســوم نیــز یــک 
ــه طافروشــی  ــار داشــت. آن هــا پــس از ورود ب چمــاق در اختی
ــم  ــن و آن ســه خان ــه ســمت م ــه پاشــیدن افشــانه ب ــدام ب اق
ــس از  ــم و پ ــن بخواب ــا روی زمی ــد ت ــور کردن ــرا مجب ــرده و م ک
ــارج  ــی خ ــرات از طافروش ــا و جواه ــرم ط ــرقت دو کیلوگ س
ــه  ــه ب ــا مراجع ــی ب ــس آگاه ــم پلی ــان اداره یک شــدند. کارآگاه
ــه  ــی ک ــهر و در حال ــه باقرش ــلحانه در منطق ــرقت مس ــل س مح
ایــن محــل فاقــد هرگونــه سیســتم هشــداری یــا دوربین هــای 
مداربســته بــود، بــه تحقیقــات میدانــی از اهالــی و کســبه محــل 

پرداختنــد. در تحقیقــات میدانــی، کارآگاهــان اطــاع پیــدا کردنــد 
ــا یــک دســتگاه  کــه ســارقان پــس از ســرقت از طافروشــی، ب
خــودرو ســواری پــژو پرشــیا ســفیدرنگ از محــل متــواری شــدند 
ــل  ــان قاب ــاک خودروش ــه پ ــی ک ــرار، در حال ــن ف ــه در حی ک
قرائــت نبــوده بــا یــک دســتگاه خــودرو وانــت عبــوری تصــادف 
ــده شــده و در  ــودرو کن ــای خ ــی از پاک ه ــی آن یک ــرده و ط ک

ــده اســت.  محــدوده ســرقت جــا مان
بــا بــه دســت آمــدن شــماره پــاک خــودرو پرشــیا متعلــق بــه 
ــب  ــایی صاح ــه شناس ــدام ب ــه اق ــان بافاصل ــارقان، کارآگاه س
خــودرو بــه نــام محســن متولــد ۱3۶4 کردنــد. بــا مراجعــه بــه 
ــان  ــار، کارآگاه ــوچ حص ــه ق ــن در منطق ــکونت محس ــل س مح
ــرقت  ــن س ــوع اولی ــان وق ــه وی از زم ــد ک ــدا کردن ــاع پی اط
مســلحانه دیگــر بــه محل ســکونت اعضــای خانــواده اش مراجعه 
نکــرده و در حــال حاضــر بامــکان اســت. در نهایــت چهــار عضــو 
دیگــر گــروه ســارقان مســلح بــه  نام هــای مهــدی متولــد ۱37۰، 
ــد  ــران متول ــد ۱3۶2 و کام ــد ۱3۶3، ساســان متول ــاس متول عب
ــام  ــا انج ــم ب ــان اداره یک ــدند. کارآگاه ــایی ش ــز شناس ۱37۰ نی
تحقیقــات از محــل ســکونت آن هــا در مناطــق کهریــزک و فدائیان 
اســام، اطمینــان پیــدا کردنــد کــه آن هــا نیــز هماننــد ســرکرده 
ــه محل هــای ســکونت خــود نداشــته و  گروهشــان مراجعتــی ب
بــه احتمــال بســیار زیــادی هــر پنــج عضــو ایــن گــروه ســارقان 
ــنبه  ــوران روز دوش ــرانجام مام ــتند. س ــر هس ــا یکدیگ ــلح ب مس
ــه شناســایی  ــدام ب ــده پلیســی، اق ــات پیچی ــا انجــام اقدام و ب
ــب در  ــت تعقی ــلح تح ــارقان مس ــروه از س ــن گ ــردد ای ــل ت مح
ــه تیم هــای عملیاتــی ایــن  ــاد کــرده و بافاصل محــدوده دولت آب
ــن  ــوس ای ــورت نامحس ــه ص ــزام و ب ــه اع ــن منطق ــه ای اداره ب
منطقــه را تحــت کنتــرل قــرار دادنــد و در ســاعت ۱4 همیــن روز 
ــه ســارقان مســلح،  ــق ب ــا شناســایی خــودروی ســواری متعل ب
اقــدام بــه اجــرای عملیــات دســتگیری کردنــد. ســارقان بــا وجود 
توقــف خــودرو و در شــرایطی کــه کارآگاهــان بــا شــلیک چندیــن 
تیــر هوایــی بــه آن هــا دســتور ایســت داده بودنــد، تــاش کردنــد 
تــا همچنــان بــه صــورت پیــاده از محــل متــواری شــوند کــه نهایتا 
ــری  ــال به کارگی ــارقان و احتم ــودن س ــلح ب ــه مس ــه ب ــا توج ب
ســاح از ســوی آن هــا، کارآگاهــان اداره یکــم آگاهــی بــا رعایــت 
ــدف  ــورد ه ــا را م ــر از آن ه ــه نف ــاح، س ــری س ــون به کارگی قان
گلولــه قــرار داد و نهایتــا هــر پنــج عضــو گــروه ســارقان مســلح 
طافروشــی را دســتگیرکردند. در بازرســی از متهمــان و خــودرو 
ــورد  ــری م ــلحه کم ــه اس ــک قبض ــف ی ــر کش ــاوه ب ــان، ع آن
اســتفاده در ســرقت های مســلحانه، یــک قبضــه اســلحه جنگــی 
ــات  ــر اعتراف ــا ب ــه بن ــط شــد ک ــز کشــف و ضب ــوع کاش نی از ن
اولیــه، متهمــان قصــد داشــتند تــا در ســرقت های بعــدی از ایــن 
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 شلیک پلیس 
 به فرار دوساله 
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در تعریف خشــونت آمده اســت: خشــونت حالتی 
ــی  ــتفاده از زور فیزیک ــا اس ــه ب ــت ک ــار اس  از رفت
ــود را  ــته خ ــن خواس ــرد خش ــی ف ــا غیرفیزیک ی
ــر  ــمندان ب ــد. دانش ــل می کن ــران تحمی ــه دیگ ب
ــی  ــوع بشــر ذات ایــن موضــوع کــه خشــونت در ن
اســت اتفــاق نظــر دارنــد. موضــوع خشــونت 
ــته  ــود داش ــر وج ــخ بش ــدای تاری ــا از ابت تقریب
اســت. خشــونت طیــف وســیعی از اعمــال را دربر 
ــگ  ــا جن ــه ت ــی گرفت ــرد؛ از خشــونت کام می گی
و نسل کشــی همــه در دایــره خشــونت جــای 

می گیرنــد. 
ــر و  ــونت بش ــزان خش ــمندان می ــه دانش ــه گفت ب
ــات از ابتــدای تاریــخ تاکنــون ســیر  حتــی حیوان
اساســا خشــونت کاهــش  و  داشــته  نزولــی 
ــی  ــورت کل ــه ص ــار ب ــن آم ــا ای ــرده؛ ام ــدا ک پی
اســت و مثال هــای فراوانــی وجــود دارد کــه 

نشــان می دهــد در بعضــی جوامــع خشــونت 
ــار  ــا آم ــرده اســت. در کشــور م ــدا ک ــش پی افزای
ــدت  ــات طوالنی م ــونت و تحقیق ــی از خش دقیق
و دامنــه داری کــه نشــان دهنده رشــد یــا کاهــش 
ــا  ــدارد؛ ام ــود ن ــد، وج ــه باش ــونت در جامع خش
ــاق نظــر  ــاره آن اتف ــه کارشناســان درب ــه ای ک نکت
دارنــد ایــن اســت کــه امــروزه تکنولــوژی ســبب 
شــده کــه خشــونت شــکلی عیان تــر داشــته 
باشــد. خشــونت رابطــه مســتقیمی بــا وضعیــت 
اقتصــادی و وضعیــت روانــی جامعــه دارد؛ به طور 
ــونت  ــادی خش ــای اقتص ــگام بحران ه ــال هن مث
هــم در جوامــع افزایــش می یابــد. همچنیــن 
در  مخربــی  آثــار  جنــگ  ماننــد  پدیده هایــی 
ــش  ــث افزای ــودکان دارد و باع ــژه ک ــه به وی جامع

خشــونت در جامعــه می شــود.
 خشونت در ایران

جامعــه  در  پرخاشــگری  میــزان  متاســفانه 
ایــن  ثابــت شــدن  بــرای  مــا کــم نیســت. 
در  را  ســاعتی  چنــد  اســت  کافــی  جملــه، 
ــور  ــای صب ــم. آدم ه ــهر بگذرانی ــای ش  خیابان ه
و آرام هــم اطــراف مــا زیــاد هســتند؛ امــا آنچــه 
ــم  ــده، خش ــه ش ــهروندان نهادین ــی از ش  در برخ
و پرخاشــگری اســت. از فحــش، ناســزا و کتــک 
تــا بــوق زدن؛ مــا حتــی بــا بــوق زدن هــم بلدیــم 
ناســزا بگوییــم. بعضــی وقت هــا هــم کار بــه 
ــه  ــرا ب ــان ماج ــد و پای ــک می کش ــای باری جاه
ــت  ــی طاق ــی گاه ــد. حت ــرح می رس ــرب و ج ض
نداریــم موقــع رانندگــی کســی از مــا ســبقت 
بگیــرد یــا خــاف میــل مــا رفتــار کنــد؛ آن وقــت 
ــویم.  ــم، آرام نمی ش ــی نکنی ــا تاف ــه ت ــت ک اس
ــم  ــری ه ــب خطرناک ت ــگری عواق ــن پرخاش ای
ــه گفتــه کارشناســان پلیــس بســیاری از  دارد و ب

قتل هــا در کشــور مــا بــه دلیــل همیــن خشــونت 
لحظــه ای رخ می دهــد و فــرد تنهــا لحظاتــی 
پشــیمان  خــود  کار  از  قتــل  انجــام  از  پــس 

ــدارد.  ــودی ن ــه س ــیمانی ای ک ــود؛ پش می ش
کارشناســان دالیــل متفاوتــی را بــرای ظهــور 
خشــونت در جامعــه امــروز مــا عنــوان می کننــد.

 شهرنشینی
ــه شــهرها باعــث  ــر اســاس آمارهــا مهاجــرت ب ب
ــین  ــت شهرنش ــال ۱4۰۰ جمعی ــا س ــود ت می ش

ــه 7۰ درصــد برســد.  ــران ب ای
ــد  ــا قواع ــده ب ــازه شهرنشین ش ــت ت ــن جمعی ای

جامعــه جدیــد آشــنا نیســتند و همیــن موضــوع 
ــی بیشــتری  ــه فشــار اجتماع ســبب می شــود ک
ــج  ــی از نتای ــراد وارد شــود و یک ــن اف ــر روی ای ب
ایــن فشــار اجتماعــی واکنــش خشــونت آمیز 
اســت. افــراد ســرخورده بــه خشــونت بــه عنــوان 
یکــی از راه هــای فــرار خــود در فشــارهای متعــدد 
اجتماعــی نــگاه می کننــد و ایــن موضــوع باعــث 
می شــود خشــونت در جامعــه آینــده مــا رونــدی 

صعــودی داشــته باشــد.
 گمنامی

 آدم هــا در شــهرهای شــلوغ، شــناخته نمی شــوند 
و چــون نظــارت و کنترلــی رویشــان نیســت 
ــام  ــهروندی انج ــر ش ــار و مغای ــای ناهنج رفتاره
می دهنــد. مســائلی مثــل متلــک گفتــن، فحــش 
دادن، پیچیــدن ماشــین ها جلــوی یکدیگــر در 
اتوبان هــا، رفتارهــای خشــن، آســیب رســاندن بــه 
امــوال عمومــی مثــل اتوبوس هــا، خــط انداختــن 
ــان و ... از  ــای پارک شــده در خیاب روی اتومبیل ه

ــت. ــوع اس ــن موض ــانه های ای ــه نش جمل
 سالمت اجتماعی

ــامت  ــل س ــه عام ــوان ب ــر می ت ــل دیگ از عوام
ــه  ــرد. روان شناســان ۶۰ مؤلف ــی اشــاره ک اجتماع

طــاق  اجتماعــی،  بحــران  اعتیــاد،  همچــون 
محیــط  آلودگــی  شــادی،  بحــران  عاطفــی 
ــای  ــوان متغیره ــه عن ــکاری و... را ب ــت، بی زیس
چــه  هــر  برشــمرده اند.  اجتماعــی  ســامت 
اســتانداردهای اجتماعــی در جامعــه کاهــش 
ــزوده ــی اف ــت اجتماع ــزان عصبانی ــر می ــد، ب  یاب

 می شود.
ــرای رشــد خشــونت در  ــل بســیار دیگــری ب دالی
ــد  ــی مانن ــرد؛ عوامل ــوان ک ــوان عن ــه می ت جامع
در  جمعیــت  ازدحــام  روحی روانــی،  عوامــل 
شــهرها تقســیم نامناســب امکانــات و ده هــا 
دلیــل بــزرگ و کوچــک دیگــر. بایــد توجــه 
بــرای  ناگــواری  عواقــب  خشــونت  داشــت 
ــه  ــد ب ــم بای ــل ه ــن دلی ــه همی ــه دارد و ب جامع
ــور  ــئوالن کش ــه مس ــورد توج ــدی م ــورت ج ص
ــای  ــاد کارشناســان روش ه ــه اعتق ــرد. ب ــرار گی ق
ــی  ــه تنهای ــی ب ــای قانون ــختگیرانه و برخورده س
شــود  خشــونت  کاهــش  باعــث   نمی توانــد 
ــی را در  ــی و اجتماع ــی فرهنگ ــد راهکارهای و بای
کنــار قانــون بــه کار گرفــت تــا آثــار کاهــش 
 خشــونت بــه صــورت ملمــوس در جامعــه حــس

شود.

کیمیای وطن بررسی کرد:

 خشونت 
درد پنهان جامعه

معــاون رئیــس قــوه قضائیــه از زندانــی بــودن 22۵ هــزار نفــر 
در زندان هــای کشــور خبــر داد و گفــت: از نظــر تعــداد زندانــی 
هشــتم جهــان هســتیم کــه ایــن آمــار زیبنــده کشــور نیســت. 
حجت االســام حمیــد شــهریاری در کارگــروه آموزشــی نظــارت 
و مراقبــت الکترونیکــی بــا اشــاره بــه ضــرورت اجــرای طــرح 
ــیاری از  ــرای بس ــفانه ب ــت: متاس ــی گف ــای الکترونیک پابنده
ــوان اولیــن راهــکار اجــرا می شــود کــه  ــه عن ــدان ب ــم، زن جرائ
ــز  ــس مرک ــت. رئی ــون اس ــاح قان ــد اص ــئله نیازمن ــن مس ای
آمــار و فنــاوری اطاعــات قــوه قضائیــه بــه دســتورکار کاهــش 
جمعیــت کیفــری زندانیــان اشــاره و تصریــح کــرد: 22۵ هــزار 
ــی و  ــات اجتماع ــا آن معض ــب ب ــور و متناس ــی در کش زندان

خانوادگــی ناشــی از حبــس داریــم. 
ــرح  ــرای ط ــه اج ــاره ب ــا اش ــه ب ــوه قضائی ــس ق ــاون رئی مع

پابندهــای الکترونیکــی گفــت: در ایــن طــرح امــکان ردیابــی 
زندانیــان بــر اســاس نرم افــزار وجــود دارد. وی افــزود: در حــال 
ــود و  ــرا می ش ــر اج ــیصد نف ــر روی س ــرح ب ــن ط ــر ای حاض
قــرار اســت ظــرف شــش مــاه آینــده در کل کشــور اجــرا شــود. 
رئیــس مرکــز آمــار و فنــاوری اطاعــات افــزود: در مــاده 2۱7 
قانــون آییــن دادرســی کیفــری بــه منظــور دسترســی بــه متهم 
ــدن  ــی ش ــا مخف ــرار ی ــری از ف ــع و جلوگی ــه موق ــور ب و حض
ــان شــده اســت.  ــده مــواردی بی وی و تضمیــن حقــوق بزه دی
شــهریاری بــه مــاده ۶2 قانــون مجــازات اســامی اشــاره کــرد 
و گفــت: در جرائــم تعزیــری درجــه ۵ و ۸ دادگاه می توانــد در 
صــورت وجــود شــرایط مقــرر در تعویــق مراقبتــی محکــوم بــه 
حبــس را بــا رضایــت وی در محــدوده مکانــی مشــخص تحــت 

نظــارت ســامانه الکترونیکــی قــرار دهــد. مهــر

ــوان کــرد:   دکتــر مســتوره ســادات مدرســی، روان شــناس، عن
ــه  ــود تکی ــری خ ــدی هن ــه توانمن ــی ب ــانه های ایران ــر رس اگ
ــد،  ــه کنن ــه تهی ــی برنام ــل ایران ــر اصی ــر هن ــکا ب ــا ات ــرده و ب ک
مخاطبــی بــرای رســانه ها و شــبکه های ماهــواره ای باقــی 
نخواهــد مانــد. دکتــر مســتوره ســادات مدرســی بــا اشــاره بــه 
فنــون و تکنیک هــای فرهنگ هــای ناشــناخته گفــت: بســیاری 
از فرهنگ هــای ناشــناخته بــا فنــون و تکنیک هایــی تخصصــی 
ــکار  ــواده و اف ــط خان ــل وارد محی ــت کام ــت و دق ــا ظراف و ب
ــای  ــا تکنیک ه ــنایی ب ــل آش ــن دلی ــه همی ــود؛ ب ــراد می ش اف
ــه حســاب  ــک امــر ضــروری ب ــراد ی ــرای تمــام اف رســانه ای ب
می آیــد. وی کــه در یــک برنامــه رادیویــی صحبــت می کــرد بــا 
اشــاره بــه فرهنــگ اصیــل ایرانــی اظهــار کــرد: بخــش عمــده ای 
از فرهنگ هــای ناشــناخته دارای تاثیراتــی هســتند کــه همــواره 

ــناس  ــن روان ش ــود. ای ــاد می ش ــد ی ــوان تهدی ــه عن ــا ب از آن ه
ــای  ــدات فرهنگ ه ــرات و تهدی ــه خط ــان اینک ــا بی ــی ب ایران
ــوان  ــتند، عن ــا هس ــی زیب ــه دارای آرایه های ــناخته همیش ناش
ــاد  ــا ایج ــور ب ــل کش ــه داخ ــی ب ــدات فرهنگ ــرد: ورود تهدی ک
نگرش هــای گوناگــون، باورهــای ذهنــی افــراد را دگرگــون 
ــرار  ــر ق ــه را دســتخوش تغیی ــی جامع ســاخته و ســبک زندگ
ــای  ــیاری از برنامه ه ــه بس ــان اینک ــا بی ــی ب ــد. مدرس می ده
ترکیــه  کشــورهای  در  ماهــواره ای  شــبکه های  در  خانــواده 
و آمریــکای جنوبــی تولیــد می شــوند، گفــت: کشــورهای 
تولیدکننــده برنامه هــای خانــواده امــروزه با مشــکات بســیاری 
در حــوزه خانــه و خانــواده مواجــه هســتند؛ بــر همیــن اســاس 
ــواده را در  ــره خان ــن کشــورها چه ــای تولیدشــده در ای برنامه ه

ــن ــد. خبرآنالی ــگ می کن ــه دار و بی رن ــی، لک ــگاه ایران ن

معاون رئیس قوه قضائیه مطرح کرد:

ایران، هشتمین کشور از نظر تعداد زندانی
دکتر مستوره سادات مدرسی، روان شناس:

سریال های ماهواره ای چهره خانواده را لکه دار می کند

،،
روان شناســان 60 مؤلفــه همچــون 
اعتیــاد، بحــران اجتماعــی، طــاق 
آلودگــی  شــادی،  بحــران  عاطفــی 
را  و...  بیــکاری  زیســت،  محیــط 
ســامت  متغیرهــای  عنــوان  بــه 

برشــمرده اند. اجتماعــی 
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کم گویی ، حکمت بزرگی است؛ بر مشا باد به 
مخوشی که آسایش نیکو و سبکباری و سبب ختفیف 

گناه است.

حدیث روز
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Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریکیمیای وطن

ــکاران  ــژه پیمان ــی وی ــش ایمن ــتین همای نخس
اصلــی و اجرایــی شــرکت توزیــع بــرق اصفهــان 
اول خــرداد در ســالن آموزشــی فرهنگی نــور 
بــرق اصفهــان بــا موضــوع گســتره چتــر ایمنــی 
در الیه هــای اجرایــی و توســعه فرهنــگ ایمنــی 

ــزار شــد.  مــردم برگ
بــا توجــه بــه اینکــه واگــذاری کلیــه پروژه هــای 
ــات  ــا، خدم ــپاری فعالیت ه ــی و برون س اجرای
و  بــرق   توزیــع  و مهندســی شــرکت  فنــی 
از  مدیریــت ایمنــی در بخش هــای اجرایــی 
ــا توجــه  ــت بســیاری برخــوردار اســت و ب اهمی
تضمین کننــده  فعالیت هــا  ایــن  اینکــه  بــه 
ــی  ــت ایمن ــکاری و حفاظ ــان پیمان ــور کارکن ام
ــکاران  ــر از پیمان ــور70 نف ــا حض ــت ب ــردم اس م
ــان،  ــرق اصفه ــع ب ــرکت توزی ــان ش و کارشناس
موضــوع  بــا  ایمنــی  همایــش  نخســتین 

»گســتره چتــر ایمنــی در الیه هــای اجرایــی 
و توســعه فرهنــگ ایمنــی مــردم« در ســال 

ــد. ــزار ش ــاری برگ ج
مدیــر دفتــر ایمنــی و کنتــرل ضایعــات شــرکت 
ــرق شهرســتان اصفهــان، در نخســتین  ــع ب توزی
اصلــی  پیمانــکاران  ویــژه  ایمنــی   همایــش 
و اجرایــی شــرکت توزیــع بــرق اصفهــان، هــدف 
از برگــزاری ایــن همایــش را تشــکیل شناســنامه 
بــرای هــر یــک از کارکنــان پیمانــکاری، تشــکیل 
و  برق رســانی  پروژه هــای  ایمنــی  کارگاه 
آشــنایی بــا اســتانداردهای جدیــد ایمنــی بــرق 

عنــوان کــرد.
 به کارگیری نیروهای متخصص توسط 

شرکت های پیمانکاری برق
ــه  ــا اشــاره ب ــان ب ــدس ســید رســول رضی  مهن
ــی  ــکاری زمان ــای پیمان ــش نیرو ه ــه گزین اینک
آموزش هــای  فــرد  کــه  اســت  امکان پذیــر 
ــات  ــرق و تحصی ــی ب تخصصــی در حــوزه ایمن

مرتبــط بــا ایــن صنعــت را داشــته باشــد، 
گفــت: دارا بــودن مــدارک فنــی و ایمنــی از 
مجتمع هــای آموزشــی بــرق، آب یــا مراکــز 
فنــی و حرفــه ای همچنیــن داشــتن ابــزار و 
ــر  ــکیل ه ــرای تش ــتاندارد ب ــی اس ــوازم ایمن ل
ــت. ــروری اس ــکاری ض ــرکت پیمان کارگاه و ش

ــد  ــکاران متعه ــه پیمان ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــت  ــی صنع ــن ایمن ــی قوانی ــه تمام ــتند ک هس
ــه  ــان زیرمجموع ــه کارکن ــد و ب ــرق را فراگیرن ب
نیــز آمــوزش دهنــد، اضافــه کــرد: داشــتن 
شناســنامه ایمنــی، کفــش، لبــاس ایمــن و 
بیمــه مســئولیت از الزامــات دیگــر کار در شــبکه 

ــت. ــرق اس ب
 به روز بودن شبکه های برق

وی افــزود: کلیــه  کارگاه هــای اجرایــی بایــد 
ــردن آن  ــبکه و ارت ک ــودن ش ــرق ب ــدون ب از ب
ــن  ــدات کار ایم ــام تمهی ــند و تم ــن باش  مطمئ
ــاظ  ــه لح ــه ب ــی و چ ــاظ مردم ــه لح ــه ب - چ

پرســنلی را  - فراهــم کننــد.
رضیــان بیــان داشــت: آمــوزش و برگــزاری 
زمینــه  در  کارکنــان  بازآمــوزی  دوره هــای 
ــع  ــرکت توزی ــوده و ش ــرورت ب ــک ض ــی ی ایمن
بــرق اصفهــان آمــاده اســت بــا اســتفاده از 
ایــن  نویــن  فناوری هــای  پــارک  امکانــات 
ــان  ــه کارکن ــی را ب ــای تکمیل ــرکت، آموزش ه ش

دهــد. ارائــه  پیمانــکاری  شــرکت های 
 کاهش حوادث برق، سرفصل 

برنامه های شرکت  پیمانکاری
مدیــر دفتــر ایمنــی و کنتــرل ضایعــات شــرکت 
افــزود:  اصفهــان  شهرســتان  بــرق  توزیــع 
پیمانــکاران  ارزیابــی  شــاخصه های  از  یکــی 
رعایــت دســتورکارها، ســاز و کارهــا و ایجــاد 
ــه  ــرکت ک ــر ش ــت و ه ــن اس ــاختار های ایم س
موازیــن ایمنــی را بیشــتر رعایــت کنــد، بــه 
عنــوان پیمانــکار برتــر نــزد شــرکت توزیــع بــرق 

می شــود. معرفــی 

وی گفــت: بایــد همــه نیروهــا و پیمانــکاران 
در جهــت کاهــش حادثــه و اهــداف شــرکت 
حرکــت کننــد و در زمینــه رعایــت مســائل ایمنــی 

ــند. ــاس باش حس
ــه و انجــام هــر  ــد کــرد: کاهــش حادث وی تاکی
طــرح و پــروژه بــدون حادثــه، بزرگ تریــن 

ــت. ــکاری اس ــرکت پیمان ــر ش ــار ه افتخ
 رعایت ایمنی، مهم ترین هدف است 

ــپاچینگ  ــر دیس ــت، مدی ــن نشس ــه ای در ادام
شــرکت توزیــع بــرق شهرســتان اصفهــان گفــت: 
بــا توجــه بــه وســعت 15هــزار کیلومتــری 
ــتراتژی  ــان، اس ــهر اصفه ــی ش ــه جغرافیای عرص
ایــن شــرکت آن اســت کــه وقــوع حــوادث را بــه 

ــاند.   ــل برس حداق
ــرد: داشــتن مجــوز  ــح ک ــر ســلجوقی تصری امی
ــکیل  ــام کار، تش ــس از اتم ــع پ ــع موان کار، رف
ــه نگرانــی مردمــی   کارگاه ایمــن بــدون هیچ گون
جمــع آوری  و  حفاری هــا  جــای  پرکــردن 

ــورد  ــه م ــت ک ــری اس ــکات دیگ ــا از ن نخاله ه
ــن  ــک کار ایم ــام ی ــرای انج ــرکت ب ــد ش تاکی

ــت. اس
 کاهش خاموشی ها مدنظر شرکت 

برق است
ــتفاده  ــا اس ــن ب ــرای کار ایم ــه داد: اج وی ادام
از فرآیند هــا و تجهیــزات عملیــات خــط گــرم از 
دیگــر برنامه هایــی اســت کــه بایــد بــه آن توجــه 
کنیــم؛ بــه گونــه ای کــه کمتریــن خاموشــی را در 

شــبکه اعمــال و بــه مــردم تحمیــل کنیــم.

 ســلجوقی بــا اشــاره بــه اینکــه برنامــه امســال 
مــا ایــن اســت کــه کار اجرایــی را در شــبکه های 
ــیم  ــته باش ــی داش ــن خاموش ــا کمتری ــرق ب ب
افــزود: نداشــتن خاموشــی از مطالبــات مردمــی 

اســت.  
ــه  ــد هرگون ــترکان می توانن ــت مش ــی اس گفتن
ــاعته از  ــورت 24 س ــه ص ــل غیرایمــن را ب عم
طریــق تلفــن 121 گــزارش یــا در ســاعت اداری 
از طریــق تلفــن 46-34121344 بــه روابــط 
عمومــی اعــام یــا بــه 100000121 پیامــک کننــد. 

 نداشتن خاموشی از مطالبات مردمی است
در همایش ایمنی ویژه پیمانکاران اصلی و اجرایی شرکت توزیع برق اصفهان عنوان شد:

پیمانکاران ملزم به رعایت تمامی قوانین ایمنی صنعت برق هستند
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