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آغازی بر یک پایان
اســامی  انقــاب  پیــروزی  از  ســال  یــک  هنــوز 
کــه ملــت مســلمان ایــران بــا صدور  نگذشــته بــود 
 )1358 ســال  )در  امــت  امــام  تاریخــی  پیــام 

رمضــان مــاه  جمعــه  آخریــن  نامگــذاری  بــر   مبنــی 
بــه عنــوان »روز جهانــی قــدس«، مســئله آزادســازی 
ســرلوحه  قــدس،  غاصبــان  چنــگال  از  را  فلســطین 
آرمان هــای خویــش قــرار داد. از ایــن رو همــه ســاله 
کشــیدن بــر ســر ســتمکاران  روز قــدس را بــه روز فریــاد 
رژیــم  سســت  پایه هــای  درآوردن  لــرزه  بــه  و  تاریــخ 
کــرده اســت؛ از آن روز ملــت بــزرگ  اســرائیل تبدیــل 
اســرائیل  علیــه  مســلمانان  ســایر  بــا  همــگام  ایــران 
ظلــم  متوجــه  را  دنیــا  و  می خیزنــد  پــا  بــه   غاصــب 
کــه  چــرا  می کننــد؛  صهیونیســتی  رژیــم  آدمکشــی  و 
مســلمانان  دوم  حــرم  و  نخســتین  قبلــه  قــدس، 
آواره فلســطینی اســت... جهــان، وطــن میلیون هــا 
ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید
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به آمریکا اعتماد نکنیداخبار روز
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای، رهبــر معظــم انقــاب اســامی، در دیــدار 
بــا  همــراه  هیئــت  و  عــراق  نخســت وزیر  العبــادی  حیــدر  آقــای  بــا 

تجلیــل از وحــدت و انســجام همــه جریان هــای سیاســی و مذهبــی 
عــراق در مبــارزه بــا داعــش، »نیروهــای مردمــی« را پدیــده ای 

ــد... ــارک و عامــل اقتــدار در عــراق خواندن مهــم و مب

در صفحه سیاست )2( بخوانید

کیمیای وطن کارشناسان با  گفت وگوی  اهمیت روز قدس در 

قدس، روز حفظ امنیت کشور
 ملت و دستاوردهای انقالب

فردا همه می آییم...

گهی روزنامه کیمیای وطن 4-95013701جذب آ

مــرداد ســال 1358 مصــادف  روز 16  در  امــام خمینــی)ره( 
از  تــازه ای  دور  بــا شــروع  همزمــان  رمضــان 1399،  بــا 13 
 جنایــات بی رحمانــه رژیــم اشــغالگر صهیونیســتی در لبنــان 
طــی پیامــی، روز جمعــه آخــر مــاه مبــارک رمضــان را بــه عنــوان 
»روز جهانــی قــدس« تعییــن کردنــد و عمــوم مســلمین جهــان را 

بــه همبســتگی اســامی در ایــن روز بــزرگ فراخواندنــد.
متن پیام امام خمینی)ره( به این شرح است:

بسم  هللا الرحمن الرحیم
ــزد  ــب را گوش ــرائیل غاص ــر اس ــالیان دراز،  خط ــی س ــن در ط م
مســلمین نمــودم کــه اکنــون ایــن روزهــا بــه حمــات وحشــیانه 
 خــود بــه بــرادران و خواهــران فلســطینی شــدت بخشــیده اســت 
و به ویــژه در جنــوب لبنــان بــه قصــد نابــودی مبــارزان فلســطینی 

پیاپــی خانــه و کاشــانه ایشــان را بمبــاران می کنــد.
اســامی  دولت هــای  و  جهــان  مســلمانان  عمــوم  از  مــن 
ایــن غاصــب  بــرای کوتــاه کــردن دســت   می خواهــم کــه 
ــان  ــع مســلمانان جه ــد و جمی ــم بپیوندن ــه ه و پشــتیبانان آن ب
ــه  ــان را ک ــارک رمض ــاه مب ــه م ــن جمع ــم آخری ــوت می کن را دع
ــردم  ــت م ــده سرنوش ــد تعیین کنن ــت و می توان ــدر اس ــام ق از ای
ــوان »روز قــدس« انتخــاب و طــی  ــه عن فلســطین نیــز باشــد، ب
ــت از  ــلمانان را در حمای ــی مس ــتگی بین الملل ــمی همبس مراس
حقــوق قانونــی مــردم مســلمان اعــام نماینــد. از خداونــد متعــال 
پیــروزی مســلمانان را بــر اهــل کفــر خواســتارم. والســام علیکــم 

ــه. و رحمــة هللا و برکات
روح هللا الموسوی الخمینی

ــع  ــام در جم ــن پی ــدور ای ــس از ص ــد روز پ ــی چن ــام خمین ام
ــی  ــای روز جهان ــه تشــریح ویژگی ه ــردم ب ــف م قشــرهای مختل
ــرداد  ــه روز 25 م ــخنرانی ک ــن س ــام در ای ــد. ام ــدس پرداختن ق

ــد: ــد، فرمودن ــان کردن ــم بی ــهر ق 1358 در ش
بسم  هللا الرحمن الرحیم

ــی اســت. روزی نیســت کــه فقــط  »روز قــدس«، یــک روز جهان
اختصــاص بــه قــدس داشــته باشــد. روز مقابلــه مســتضعفین بــا 
مســتکبرین اســت. روز مقابلــه ملت هایــی اســت کــه در زیر فشــار 
ــت.  ــل ابرقدرت هاس ــد، در مقاب ــکا بودن ــکا و غیرامری ــم  امری ظل
ــل  ــوند در مقاب ــز بش ــتضعفین مجه ــد مس ــه بای ــت ک روزی اس
ــد. روزی  ــاک بمالن ــه خ ــتکبرین را ب ــاغ مس ــتکبرین و دم مس

ــاز خواهــد شــد.  اســت کــه بیــن منافقیــن و متعهدیــن امتی
متعهدیــن ایــن روز را روز قــدس می داننــد و عمــل می کننــد بــه 
ــا ابرقدرت هــا در  ــد و منافقیــن ـ آن هایــی کــه ب ــد بکنن آنچــه بای
ــن روز  ــا اســرائیل دوســتی ـ در ای ــد و ب ــرده آشــنایی دارن ــر پ زی
ــد.  ــد کــه تظاهــر کنن ــا ملت هــا را نمی گذارن بی تفــاوت هســتند ی
ملت هــای  سرنوشــت  بایــد  کــه  اســت  روزی  قــدس  روز 
ــام  ــتضعف اع ــای مس ــد ملت ه ــود؛ بای ــوم ش ــتضعف معل مس
وجــود بکننــد در مقابــل مســتکبرین. بایــد همان طــور کــه ایــران 
ــد  ــد و خواه ــاک مالی ــه خ ــتکبرین را ب ــاغ مس ــرد و دم ــام ک قی
مالیــد،  تمــام ملت هــا قیــام کننــد و ایــن جرثومه هــای فســاد را 

ــد.  ــا بریزن ــه زباله دان ه ب
روز قــدس، روزی اســت کــه بایــد ایــن دنباله روهــای رژیــم ســابق 

در ایــران و آن توطئه چین هــای رژیــم فاســد و ابرقدرت هــا در 
ســایر جاهــا خصوصــا در لبنــان، تکلیــف خودشــان را بداننــد. 

روزی اســت کــه بایــد همــت کنیــد و همــت کنیــم کــه قــدس را 
نجــات بدهیــم و بــرادران لبنانــی را از ایــن فشــارها نجــات بدهیم. 
روزی اســت کــه بایــد تمــام مســتضعفین را از چنگال مســتکبرین 
بیــرون بیاوریــم. روزی اســت کــه بایــد جامعــه مســلمین همــه 
اظهــار وجــود بکننــد و هشــدار بدهنــد بــه ابرقدرت هــا و بــه ایــن 
ــه در  ــران و چ ــه در ای ــا چ ــت از آن ه ــده اس ــه مان ــی ک تفاله های

ســایر جاهــا.
ایــن روشــنفکرانی  بــه  بایــد  روز قــدس، روزی اســت کــه 
ــد  ــط دارن ــکا رواب ــال امری ــکا و عم ــا امری ــرده ب ــر پ ــه در زی  ک
ــه اینکــه اگــر از فضولــی دســت برنداریــد  هشــدار داد؛ هشــدار ب

ســرکوب خواهیــد شــد! 
مــا بــه آن هــا مهلــت دادیــم و بــا  آن هــا بــا مایمــت رفتــار کردیــم 
ــد  ــت برندارن ــر دس ــد و اگ ــیطنت بردارن ــت از ش ــاید دس ــه ش ک
ــد کــه  ــم فهمان ــه آن هــا خواهی ــم گفــت و ب کلمــه آخــر را خواهی
ــکا  ــر امری ــت و دیگ ــتن نیس ــل برگش ــابق قاب ــم س ــر رژی دیگ
ــا  ــایر ابرقدرت ه ــر س ــد و دیگ ــت کن ــا حکوم ــه اینج ــد ب نمی توان

ــد.  ــت کنن ــت حکوم ــن مملک ــد در ای نمی توانن
روز قــدس، روزی اســت کــه بایــد بــه همــه ابرقدرت هــا هشــدار 
داد کــه بایــد دســت خــود را از روی مســتضعفین برداریــد و ســر 

جــای خــود بنشــینید.
ــه  ــر روز غائل ــه ه ــان ک ــمن انس ــریت، دش ــمن بش ــرائیل دش اس
ــش  ــه آت ــان ب ــوب لبن ــا را در جن ــای م ــد و برادره ــاد می کن ایج
می کشــد، بایــد بدانــد کــه دیگــر اربابــان او رنگــی ندارنــد در دنیــا 
و بایــد انــزوا اختیــار کننــد؛ طمع هــا را از ایــران بایــد قطــع کننــد 
ــک اســامی قطــع شــود؛  ــه ممال ــد از هم ــا بای دســت های آن ه

ــد.  ــار برون ــد کن عمــال آن در همــه ممالــک اســامی بای
ــن  ــی اســت. اعــام ای ــن مطلب ــک چنی روز قــدس، روز اعــام ی
ــار  ــد کن ــه شــیاطینی کــه ملت هــای اســام را می خواهن اســت ب

ــد.  ــدان بیاورن ــه می ــا را ب ــد و ابرقدرت ه بگذارن
ــه  ــد و ب ــا را بکن ــال آن ه ــع آم ــه قط ــت ک ــدس، روزی اس روز ق

ــا. ــت آن زمان ه ــه گذش ــد ک ــدار بده ــا هش آن ه
روز قــدس، روز اســام اســت. روز قــدس، روزی اســت کــه اســام 
ــک  ــن اســام در ممال ــم و قوانی ــا بکنی ــرد و احی ــا ک ــد احی را بای

اســامی اجــرا بشــود. 
روز قــدس، روزی اســت کــه بایــد بــه همــه ابرقدرت هــا هشــدار 
بدهیــم کــه اســام دیگــر تحــت ســیطره شــما، بــه واســطه عمــال 

خبیــث شــما، واقــع نخواهــد شــد. 
روز قــدس، روز حیــات اســام اســت. بایــد مســلمین بــه هــوش 
بیاینــد؛ بایــد بفهمنــد قدرتــی را کــه مســلمین دارنــد؛ قدرت هــای 

ــوی.  مــادی، قدرت هــای معن
مســلمین کــه یــک میلیــارد جمعیــت هســتند و پشــتوانه خدایــی 
دارنــد و اســام پشــتوانه آن هاســت و ایمــان پشــتوانه آن هاســت 

از چــه بایــد بترســند؟ 
مــا بــا یــک جمعیــت کمــی در مقابــل دشــمن های زیــاد 
دشــمن های بســیار، قیــام کردیــم و ابرقدرت هــا را شکســت 

دادیــم و کســی گمــان نکنــد کــه دیگــر بعضــی از ایــن قشــرهای 
ــی  ــا غیرامریکای ــی ی فاســد، بعضــی از ایــن چپ روهــای امریکای

ــد.  ــود کنن ــار وج ــت اظه ــن مملک ــد در ای بتوانن
ــد  ــد، در ظــرف چن ــا بخواهن ــت م ــم و مل ــا بخواهی ــه م آن روز ک
ســاعت تمــام آن هــا بــه زباله دان هــای فنــا ریختــه خواهنــد شــد. 
ملــت بــزرگ مــا دیگــر از ایــن حــرکات مذبوحانــه نخواهــد 
ترســید. حــرکات اســرائیل در جنــوب لبنــان و نســبت بــه 
فلســطین، همیــن حــرکات مذبوحانــه اســت. حرکاتــی اســت کــه 
اواخــر عمــر، اشــخاص فاســد می کننــد؛ چنانچــه شــاه مــا، شــاه 

ــا شــد. ــه فن ــی ب ــرد و منته ــن حــرکات را ک ــران ای ــوع ای مخل
دولت هــای عاَلــم بداننــد کــه اســام شکســت بردار نیســت. 
اســام و تعالیــم قــرآن بایــد بــر همــه ممالــک غلبــه کنــد. دیــن 
بایــد دیــن الهــی باشــد؛ اســام دیــن خداســت و بایــد در همــه 

ــد.  اقطــار اســام، پیشــروی کن
ــن  ــه ای ــی اســت.  اعــام ب روز قــدس، اعــام یــک چنیــن مطلب
اســت کــه مســلمین بــه پیــش! بــرای پیشــرفت در همــه اقطــار 

عاَلــم. 
ــت؛ روز  ــام اس ــت، روز اس ــطین نیس ــط روز فلس ــدس فق روز ق
حکومــت اســامی اســت. روزی اســت کــه بایــد بیــرق جمهــوری 
اســامی در سراســر کشــورها برافراشــته شــود. روزی اســت کــه 
ــد در  ــا نمی توانن ــر آن ه ــه دیگ ــد ک ــا فهمان ــه ابرقدرت ه ــد ب بای

ــد. ــک اســامی پیشــروی کنن ممال
 مــن روز قــدس را روز اســام و روز رســول اکــرم می دانــم 
و روزی اســت کــه بایــد مــا تمــام قــوای خودمــان را مجهــز کنیــم 
ــارج  ــد خ ــانده بودن ــا را کش ــه آن ه ــی ک ــلمین از آن انزوای و مس
شــوند و بــا تمــام قــدرت و قــوت در مقابــل اجانــب بایســتند و مــا 
ــم  ــوا ایســتاده ایم و اجــازه نخواهی ــا تمــام ق ــب ب ــل اجان در مقاب
داد کســان دیگــر در مملکــت مــا دخالــت کننــد و مســلمین نبایــد 

اجــازه بدهنــد کــه کســان دیگــر در ممالکشــان دخالــت کننــد. 
در روز قــدس، ملت هــا بایــد بــه حکومت هایــی کــه خائــن 
هســتند، هشــدار دهنــد. روز قــدس، روزی اســت کــه مــا خواهیــم 
فهمیــد چــه اشــخاصی و چــه رژیم هایــی بــا توطئه گرهــای 
بین المللــی موافقــت دارنــد و بــا اســام مخالفــت. آن هایــی کــه 
شــرکت ندارنــد، مخالــف بــا اســام هســتند و موافــق بــا اســرائیل 
ــا  ــق ب ــتند و مواف ــد هس ــد متعه ــرکت کردن ــه ش ــی ک و آن هائ
اســام و مخالــف بــا دشــمنان اســام کــه در رأس آن هــا امریــکا              

و اســرائیل اســت. 
ــق               ــی ح ــت. روز جدای ــل اس ــق از باط ــاز ح ــدس، روز امتی روز ق

ــت.  ــل اس و باط
مــن از خداونــد تبــارک و تعالــی خواهانــم کــه غلبــه بدهــد اســام 
را بــر همــه قشــرهای عاَلــم؛ بر همــه مســتکبرین، مســتضعفین را 
غلبــه بدهــد. و از خــدای تبــارک و تعالــی خواهانــم کــه برادرهــای 
ــم  ــی از عاَل ــر جای ــان و در ه ــوب لبن ــطین، در جن ــا را در فلس م
کــه هســتند، از دســت مســتکبرین و از دســت چپاولگــران نجــات 

بدهــد.
و السام علی رسول هللا و علی أئمة المسلمین 

)صحیفه امام، ج 9(

روز جهانی قدس از دیدگاه امام خمینی ؟هر؟

کل تبلیغات اسالمی چهارمحال و بختیاری: مدیر 

 وحدت مسلمانان 
تنها راه سربلندی اسالم است
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یادداشت
به قلم سردبیر

سیمای یاران حضرت مهدی)عج( 
در نهج البالغه

 یکــی از مســائلی کــه در نهج البالغــه دربــاره حضــرت 
ــت  ــزاران دول ــاران و کارگ ــئله ی ــده، مس ــج( آم ــدی )ع مه

کریمــه آن حضــرت اســت. 
امیرمؤمنــان)ع( از کارگــزاران دولــت حضــرت مهدی)عــج( 
ــوٌم شــَخَذ  ــا ق ــمَّ لیشــخذنَّ فیه ــد: »ُث ــاد  می کنن ــن ی چنی
القیــَن الّنصــَل، تجّلــی بالتنزیــل ابصارهم و یرمی بالتفســیر 

فــی مســامعهم و یغبقــون کأَس الحکمــِة بعدالصبــوحِ« 
»ســپس گروهــی بــرای در هــم کوبیــدن فتنه هــا آمــاده  
می شــوند و چــون شمشــیرها صیقــل  می خورند، دیده هایشــان 
بــا قــرآن روشــنایی  می گیــرد و در گوش هایشــان تفســیر قــرآن 
ــای  ــامگاهان جام ه ــان و ش ــد و در صبحگاه ــن می افکن طنی

ــه 150( ــه، خطب ــند. )نهج البالغ ــر می کش ــت س حکم
ابــن ابــی الحدیــد در ذیــل ایــن فــراز نورانــی کالم حضــرت 
ــرده از  ــه پ ــت ک ــروه آن اس ــن گ ــف ای ــت: »وص آورده اس
جــان آنــان برداشــته، معــارف الهــی در دل هایشــان ایجــاد 
شــده و درک اســرار باطنــی قــرآن بــه آنــان الهــام  می شــود 
ــح و شــام ســر  می کشــند و  و جــام حکمــت را در هــر صب
بدیــن ســان، معــارف رّبانــی و اســرار الهــی همــواره بــر قلــب 
ــن  ــه بی ــتند ک ــانی هس ــان کس ــردد. آن ــه  می گ ــان افاض آن
پارســایی و شــجاعت و حکمــت جمــع نمــوده و ســزاوارند 
کــه یــاور ولــی الهــی باشــند کــه قــرار اســت بیاینــد.« )ابــن 

ــه، ج 9 و 10، ص 129(  ــرح نهج البالغ ــد، ش ــى الحدی اب
در واقــع  حضــرت بــه دو ویژگــی مهــم یــاران مهــدی 

کرده انــد: اشــاره  موعود)عــج( 
 الف. ویژگی های فرهنگی

چــون حضــرت مهدی)عــج( بــرای اجــرای عدالــت و 
ــد،  ــام  می کن اصــالح بشــر در تمــام شــئون وجــودی آن قی
ــه  ــف ک ــن وص ــه او بدی ــت کریم ــزاران دول ــت کارگ الزم اس
ــرت دارد،  ــی حض ــداف اله ــبرد اه ــی در پیش ــش اساس نق
مجهــز باشــند؛ زیــرا اگــر درک معرفــت و حکمــت نداشــته 
ــد  ــده بگیرن ــر عه ــئولیتی ب ــد مس ــه  می توانن ــند چگون باش
ــه  ــرا ک ــت؛ چ ــاس کار اس ــت در آن اس ــم و معرف ــه عل ک
ــر آگاهــی و شــناخت اســتوار اســت و  ــت ب اصــالح و هدای
ــور  ــج( اصــالح ام ــور حضــرت مهدی)ع چــون در دوران ظه
ــی،  ــی، فرهنگ ــی، اجتماع ــردی، خانوادگ ــاد ف ــام ابع در تم
ــت  ــور حقیق ــا و ظه ــایه احی ــد آن در س ــادی و مانن اقتص
اســالم و معــارف زالل قــرآن کریــم تأمیــن  می شــود، 
ــد  ــز بای ــی نی ــزرگ جهان ــه ب ــن برنام ــان ای ــس مجری پ
ــی  ــاورد وح ــه ره ــبت ب ــی نس ــت و آگاه ــن معرف  از باالتری
معرفــت  جــام  باشــند،  برخــوردار  قرآنــی  حقایــق  و 
مهــّذب  و  سربکشــند  عاشــقانه  را  توحیــد  زمــزم   و 
و خودســاخته باشــند تــا بتواننــد بــه اصــالح دیگــران اقــدام 

. کنند
ب. ویژگی های نظامی

نکتــه دیگــر کــه در کالم امیرمؤمنــان)ع( در نهج البالغــه در 
وصــف یــاران حضــرت مهــدی)ع( مــورد اشــاره قــرار گرفتــه، 
آن اســت کــه یــاران آن حضــرت بــرای درهم کوبیــدن 
ــون  ــر همچ ــی بش ــاد زندگ ــام ابع ــالح در تم ــا و اص فتنه ه
شمشــیر صیقــل زده بــا صالبــت، قــدرت و پرحــرارت و 
ــی  ــّنت اله ــون س ــوند؛ چ ــه کارزار  می ش ــده وارد صحن کوبن
ــی  ــرای معمول ــادی و مج ــا از راه ع ــه کاره ــت ک ــر آن اس ب
ــا  ــد؛ گرچــه معجــزه و کرامــت و دع ــی انجــام گیرن و طبیع
ــوند،  ــال  می ش ــود اعم ــای خ ــتند و در ج ــر هس الزم و مؤث
امــا قــرار نیســت همــه کارهــا از طریــق غیرطبیعــی انجــام 
شــوند. بدیــن روی در روایــات، بــر قــدرت شمشــیر حضــرت 
مهدی)عــج( اصــرار شــده و در رهــاورد بــزرگان اهــل 
ــان  ــه می ــاد ســخن ب ــز از شمشــیر حضــرت زی معرفــت نی
آمــده اســت. ایــن مســئله حکایــت از آن دارد کــه اجــرای 
عدالــت و اصــالح جامعــه بشــری در زمــان ظهــور حضــرت 
مهدی)عــج(، نیازمنــد قــدرت و تــوان برتــر و باالتــری اســت 
و حضــرت بــا یــاران پرصالبــت و پرتــالش وارد صحنــه 

ــوند. ــر  می ش ــت بش ــالح و هدای اص
در روایتــی از حضــرت امیــر مؤمنــان)ع( رســیده کــه یــاران 
حضــرت مهدی)عــج(، همــه جــوان و پرطــراوت هســتند: 

»اصحاُب المهدی شباٌب و ال کهَل فیهم«
»یــاران مهــدی همــه جــوان هســتند و پیرمــردی در میــان 

آنــان نیســت.«
ــاران  ــده از ی ــک رزمن ــت: »ی ــده اس ــر آم ــی دیگ در روایت
حضــرت مهدی)عــج( برابــر چهــل نفــر قــدرت دارد و قلــب 
هــر کــدام از آن هــا از کــوه آهــن ســخت تر اســت و هــرگاه 
در برابــر کــوه آهــن قــرار گیرنــد، آن را متالشــی  می کننــد.«

کوتاه خبر 
 دستیار و مشاور عالی 

فرماندهی معظم کل قوا مطرح کرد:
پیام روشن واکنش موشکی سپاه 

برای آمریکا 
ــوی، دســتیار و مشــاور  ــی صف  ســردار سرلشــکر ســید یحی
ــا اشــاره بــه تنــوع  عالــی فرماندهــی معظــم کل قــوا ناجــا، ب
ماموریت هــای نیــروی انتظامــی جمهــوری اســالمی ایــران و 
نقــش ناجــا در امنیــت عمومــی کشــور گفــت: در کشــور بــزرگ 
ایــران، ناجــا دارای ماموریت هــای متنــوع و گســترده مشــکلی 
ــت  ــا و امنی ــت مرزه ــا امنی ــت شــهرها ت ــظ  امنی اســت؛ حف
ــن  ــت و در ای ــی اس ــروی انتظام ــده نی ــر عه ــراد ب ــوق اف حق
ماموریــت بایســتی جــان و مــال مــردم دارای امنیــت باشــد. 
ــامل  ــرز ش ــر م ــزار کیلومت ــا دارای 8 ه ــور م ــزود: کش وی اف
مرزهــای خشــکی و دریایــی اســت و برقــراری امنیــت مرزهــا 
ــا کار مشــکلی  ــی در کشــورهای اطــراف واقع ــا وجــود ناامن ب

اســت. 
ــرای  ــوع تهدیــد و ب ــرای هرن صفــوی ادامــه داد: ناجــا بایــد ب
ــب  ــی مناس ــای الزم و عملیات ــف، طرح ه ــناریوهای مختل س

ــد. ــی کن را پیش بین
دســتیار و مشــاور عالــی فرماندهــی معظــم کل قــوا در ادامــه 
ــل و  ــای بین المل ــوادث و رویداده ــل ح ــریح  و تحلی ــا تش ب
بــا تاکیــد بــر ســرعت و قــدرت جمهــوری اســالمی ایــران در 
ــت:  ــدات گف ــه تهدی ــب ب ــخگویی مناس ــری و پاس تصمیم گی
قــدرت تصمیم گیــری و پاســخگویی جمهــوری اســالمی ایــران 
ــکی  ــه موش ــت و حمل ــده ای اس ــریع و تعیین کنن ــدرت س ق
روزهــای گذشــته بــه مواضــع تروریســت های داعــش، اقتــدار 
و قــدرت تصمیم گیــری و واکنــش جمهــوری اســالمی ایــران 
ــی و  ــمنان آمریکائ ــرای دش ــش ب ــن واکن ــش داد. ای را نمای
بعضــی کشــورهای منطقــه کــه فکــر می کننــد اگــر بــه ایــران 
حملــه  کننــد تجــاوز آن هــا بــدون پاســخ خواهــد مانــد، دارای 

پیــام روشــنی اســت. فــارس

سرمقاله
به قلم مدیرمسئول

آغازی بر یک پایان
دســت  از  را  ســرزمین  آن  جهانــی  اســتکبار  کــه 
ســاکنانش خــارج ســاخت و تحــت ســلطه نیروهــای 
اشــغالگر قــدس قــرار داد و فریــاد مــردم علیــه ایــن 

ــم اســت. ظل
از همــان نخســتین ســال های اشــغال پــاره تــن 
اعتــراض  و  فلســطینیان  مقاومــت  بــا  اســالم، 
ــت  ــان نهض ــان های آزاده جه ــر انس ــلمانان و دیگ مس
ــوم  ــت از فلســطین مظل ــا اســرائیل و حمای ــه ب مقابل

ــت.  ــکل گرف ش
بــا پیــروزی انقــالب اســالمی بیت المقــدس بــه 
ــالمی  ــر اس ــطین، از نظ ــهر فلس ــن ش ــوان مهم تری عن
مســجداالقصی  زیــرا  یافــت؛  ویــژه ای  اهمیــت 
ــی  ــهر تاریخ ــن ش ــلمانان در ای ــه مس ــتین قبل نخس

ــت. اس
ــال  ــود در س ــام خ ــی)ره( در پی ــام خمین ــرت ام حض
ــارک  ــاه مب ــه م ــن جمع ــذاری آخری ــا نامگ 1358، ب
رمضــان بــه »روز قــدس« فرمــود: »مــن در طــی 
ســالیان دراز، خطــر اســرائیل غاصــب را گوشــزد 
مســلمین نمــودم. ... مــن از عمــوم مســلمانان جهــان 
بــرای کوتــاه  می خواهــم  اســالمی  دولت هــای  و 
کــردن دســت ایــن غاصــب و پشــتیبانان آن، بــه 
ــان را دعــوت  ــع مســلمانان جه ــد و جمی هــم بپیوندن
می کنــم آخریــن جمعــه مــاه مبــارک رمضــان را کــه از 
ایــام قــدر اســت و می توانــد تعیین کننــده سرنوشــت 
ــدس  ــوان روز ق ــه عن ــد، ب ــز باش ــطین نی ــردم فلس م
ــی  ــتگی بین الملل ــمی، هم بس ــی مراس ــاب و ط انتخ
مســلمانان را در حمایــت از حقــوق قانونــی مــردم 

ــد.« ــالم نماین ــلمان اع مس
ــذاری  ــش و نامگ ــی خوی ــر اله ــا تدبی ــل ب ــام راح ام
ــوق  ــاع از حق ــرائیل و دف ــا اس ــارزه ب ــدس، مب روز ق
تکلیفــی  عنــوان  بــه  را  فلســطین  مظلــوم  ملــت 
و  فرقه هــا  از  مســلمانان  همــه  بــه  اســالمی 
کــرد  گوشــزد  گوناگــون  زبان هــای  و   ملیت هــا 
ــت  ــرائیل، خیان ــت از اس ــه حمای ــت ک ــالم داش و اع
عربســتان ســعودی  امــروز  و  اســت  اســالم   بــه 
ــن  ــالمی، ای ــورهای اس ــی از کش ــردمداران بعض و س

خیانــت را آشــکار و عیــان کرده انــد.
ــن  ــد و ای ــرطانی« نامی ــده س ــرائیل را »غ ــام، اس ام
ــای آخــر را می کشــد.  ــه لطــف خــدا، َنَفس ه ــده ب غ
هیــچ  و  ایــران  مســلمان  »ملــت  فرمــود:  امــام 
را  اســرائیل  آزاده ای،  هیــچ  اصــوال  و  مســلمانی 
بــه رســمیت نمی شناســد و مــا همــواره حامــی 
ــود.«  ــم ب ــود خواهی ــرب خ ــطینی و ع ــرادران فلس ب
همچنیــن در پیــام برائــت از مشــرکین در ســال 
1366 فرمودنــد: »ملت هــای مســلمان بایــد بــه فکــر 
ــر  ــار و تنف ــب انزج ــند و مرات ــطین باش ــات فلس نج
خویــش را از سازشــکاری و مصالحــه رهبــران ننگیــن 
و خودفروختــه ای کــه بــه نــام فلســطین، آرمــان مردم 
ســرزمین های غصب شــده و مســلمان ایــن خطــه 
ــد...  ــالم کنن ــا اع ــه دنی ــیده اند، ب ــی کش ــه تباه را ب
ملت هــای مســلمان از مبــارزه بــا ایــن شــجره خبیثــه 
و ریشــه کن کــردن آن دســت نخواهنــد کشــید.«

بی شــک یکــی از آثــار کلیــدی انقــالب اســالمی 
ایجــاد حــس جمعــی و وحــدت اســالمی میــان 
عملکــرد  حقیقــت،  در  بــود.  جهــان  مســلمانان 
فرافرقــه ای و جهانــی حضــرت امــام خمینــی)ره( 
ــدس  ــئله ق ــژه مس ــالم، به وی ــی اس ــطح جهان در س
ــر  ــلمانان ب ــی مس ــدت و همدل ــب وح ــریف، موج ش
محــور اســالم و آرمان هــای بلنــد اســالمی شــد.

در  به ویــژه  اســالمی،  امــت  انســجام  بی گمــان 
شــرایط کنونــی، ضرورتــی انکارناپذیــر در جهــان اســالم 
اســت. در ایــن میــان، مســئله فلســطین و آزادی 
قــدس شــریف، از جملــه نقــاط اشــتراکی اســت کــه 
ــد محــور وحــدت و انســجام اســالمی باشــد.  می توان
صهیونیســم  دربــاره  مباحــث  مهم تریــن  از  یکــی 
مســئله نژادپرســتی آنــان اســت کــه از آن دم می زننــد 
و حتــی بــه آن مباهــات می کننــد؛ مباحثــی از قبیــل: 
ارواح یهــود از ارواح دیگــران برتــر اســت، بهشــت 
مخصــوص یهــود اســت، اســرائیلی نــزد خداونــد 
ــا  ــت، م ــر اس ــوب و معتب ــتگان، محب ــش از فرش بی

ــم و... . ــده خداوندی ــت برگزی مل
ــون، یکــی  ــی دوم و تاکن ــگ جهان ــان جن ــس از پای پ
از  امریــکا، حمایــت  تغییرناپذیــر  از سیاســت های 
اســرائیل و تــالش بــرای تقویــت آن بــوده اســت. البته 
ــرائیل  ــتقالل اس ــالم اس ــش و اع ــال های پیدای در س
ــه  ــه آن را ب ــود ک ــوری ب ــتین کش ــکا، نخس ــز امری نی
رســمیت شــناخت و در تمامــی ســازمان ها و مجامــع 

ــرد. ــاع ک ــی از آن دف بین الملل
بــه  ایــران  مســلمان  مــردم  وصــف  ایــن  بــا 
بــا اســتکبار و حامــی  عنــوان پیشــتازان مبــارزه 
مســتضعفان بایــد در ایــن روز هماننــد ســال های 
اســرائیل  از  انزجــار  اعــالم  راهپیمایــی  در   قبــل 
و امریــکا شــرکت کننــد و مشــت محکمــی بــر دهــان 

ناپــاک شــیطان بــزرگ بکوبنــد.
ــا  ــدس ب ــی ق ــزرگ در روز جهان ــت ب ــن مل ــه ای  البت
ــود را در  ــتادگی خ ــی ایس ــود در راهپیمای ــور خ حض
مقابــل اســرائیل و امریــکا بــه نمایــش خواهــد 
گذاشــت و ایــن حرکــت آغــازی بــر پایــان عمــر 
ــود. ــد ب ــزرگ خواه ــی و شــیطان ب صهیونیســم جهان
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»روز قــدس، پشــتوانه  امنیــت کشــور ماســت. این 
را همــه  آحــاد مــردم عزیــز مــا بداننــد؛ هــر یــک 
نفــری کــه روز قــدس تــوی خیابــان می آیــد، بــه 
ســهم خــود دارد بــه امنیــت کشــور و امنیــت ملــت 
و حفــظ دســتاوردهای انقالبــش کمــک می کنــد. 
مهمــی  روز  اســت،  بزرگــی  روز  قــدس،   روز 

است. 
ان شــاءالّله امســال، هــم در کشــور مــا و هــم در 
کشــورهای اســالمی دیگــر، ایــن روز، باعظمت تــر 
از همیشــه برگــزار خواهــد شــد.« )امــام خامنــه ای 

مــد ظلــه العالــی( 
16مــرداد ســال 1358، یعنــی یــک ســال پــس از 
پیــروزی انقــالب اســالمی ایــران، در پــی بمبــاران 
ــام  ــان توســط نیروهــای اســرائیل، ام ــوب لبن جن
ــا  ــت ت ــان خواس ــلمانان جه ــی)ره(، از مس خمین
ــوان »روز  ــه عن ــاه رمضــان را ب ــه م ــن جمع آخری
ایــن روز همبســتگی  برگزیننــد و در   قــدس« 
و همدلــی خــود را در حمایــت از »حقــوق قانونــی 

مــردم مســلمان فلســطین« ابــراز کننــد.
 از آن زمــان بــه بعــد همــه ســاله مســلمانان روز 
ــان دادن  ــرای نش ــتند و ب ــی  داش ــدس را گرام ق

مراتــب تنفــر و برائــت از رژیــم اســرائیل و حمایــت 
ــت ســر  ــاد عدال ــوم فلســطین، فری از مــردم مظل

ــد. دادن
 روز قدس، سرآغازی 

برای آزادی فلسطین
ســردار غالمرضــا ســلیمانی بــا بیــان اینکــه حضــور 
ــر  ــادآور تدبی ــدس ی ــی روز ق ــردم در راهپیمای م
تاریخــی حضــرت امــام)ره( در حمایــت از مــردم 
مظلــوم فلســطین اســت، گفــت: تدبیــر حضــرت 
امــام خمینــی)ره(، زمینــه  ســاز آزادی قــدس 

ــز اســت. عزی
ــه داد:  ــج( ادام ــپاه صاحب الزمان)ع ــده س فرمان
ــی  ــم جعل ــدن رژی ــود آم ــه وج ــدت ب ــن م  در ای
 و غاصــب صهیونیســتی، جــز ظلــم، تجــاوز، قتــل
خونریــزی، زنــدان، اســارت و شــکنجه چیــز 
ــم.  ــراغ نداری ــکار س ــم جنایت ــن رژی ــری از ای دیگ
در  انســانیت  ذره ای  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
ــن  ــرد: ای ــد ک ــدارد، تأکی ــود ن ــت ها وج صهیونیس
رژیــم در شــقاوت و خونریــزی کامــال در اوج قــرار 

دارد.
ســردار ســلیمانی بــا اشــاره بــه اینکــه نه  تنهــا بــر 
مســلمانان، بلکــه بــر همــه جهانیــان واجــب اســت 
کــه بــا مبــارزه و مقابلــه جــدی و عملــی بــا چنیــن 

ــفه  ــرد: فلس ــح ک ــد، تصری ــی برخیزن حکومت های
روز جهانــی قــدس کــه بر اســاس تدابیــر حکیمانه 
امــام راحــل منطبــق بــر اصــول اســالمی بنــا نهــاده 
شــده، دفــاع از مظلــوم  و اعــالم انزجــار از ظالمــان 

عالــم اســت.
 روز تجلی اراده ها 

علیه رژیم صهیونیستی
ــه ای  ــی، کارشــناس مســائل منطق ــود معلم محم
ــت:  ــای وطــن گف ــگار کیمی ــا خبرن ــو ب در گفت وگ
رژیــم  علیــه  اراده هــا  تجلــی  روز  قــدس،  روز 
ــروز  ــرایط ام ــژه در ش ــت؛ به وی ــتی اس صهیونیس
عالــم اســالم، حضــور همــه افــراد ملــت می توانــد 
تاثیرگــذار بین الملــل  و  منطقــه ای  صحنــه   در 

 باشد.
ــل  ــال های قب ــه داد: از س ــی ادام ــود معلم محم
ــه  ــد ک ــن بودن ــال ای ــه دنب ــزرگ ب ــورهای ب کش
دولت هــا و ملت هــای اســالمی را از پیگیــری 
ــای  ــد و ملت ه ــرف کنن ــطین منص ــئله فلس مس

ــد. ــته کنن ــالمی را خس اس
وی روز قــدس را دارای دو ویژگــی دانســت و 
گفــت: اعــالم روز اتحــاد و وحــدت کلمه مســلمین 
در پیــروی از آرمان هــای حضــرت امــام)ره( و 
یکپارچگــی ملت هــا در مبــارزه بــا رژیــم اشــغالگر 
قــدس و ســپس تحلیــل و انــزوای بیــش از 
ســال های  طــی  صهیونیســتی  رژیــم  پیــش 
راهپیمایــی  برپایــی  ویژگی هــای  از  گذشــته، 

گرامیداشــت روز قــدس اســت.
معلمــی افــزود: روز قــدس امســال می توانــد 
ــد  ــا باش ــت و دولت ه ــدی از اراده مل ــی جدی تجل
ــت اســت،  ــه در مل ــا روشــن بینی ک ــدوارم ب و امی
مــردم حضــور چشــمگیری در راهپیمایــی روز 
ــوآوری و  ــک ن ــدس داشــته باشــند و شــاهد ی ق

ــیم. ــل باش ــام راح ــش ام ــی در بین بازآفرین
 ایجاد وحدت و انسجام در جهان

مســائل  محمــدی، کارشــناس  حجت االســالم 
کیمیــای  بــا خبرنــگار  در گفت وگــو  مذهبــی، 
وطــن بــا بیــان اینکــه ایجــاد وحــدت و انســجام 

ــزاری روز  ــرکات برگ ــی از ب ــالم، یک ــان اس در جه
ــه  ــا ک ــرد: از آنج ــار ک ــت اظه ــدس اس ــی ق جهان
ــت   ــلمین اس ــن مس ــه بی ــان تفرق ــمن خواه دش
بایــد چنیــن برنامه هایــی کــه باعــث ایجــاد 
انســجام بیشــتر مســلمین در برابــر زورگویــان 

عالــم می شــود، تقویــت شــود. 
ــی  ــه داد: روز جهان ــدی ادام ــالم محم حجت االس
قــدس، بهتریــن فرصــت بــرای رســوا کــردن 
مســتکبرین و ظالمــان جهــان و همچنیــن جعلــی 

ــت. ــتی اس ــم صهیونیس ــودن رژی ب
ــی  ــری از فراموش ــل جلوگی ــدس را عام وی روز ق
فلســطین عنــوان کــرد و گفــت: حکومت  هــای 
ــا  ــارکت ب ــتی و مش ــه همدس ــی ب ــته عرب وابس
ــم اشــغالگر قــدس و کشــورهای اســتعماری  رژی
در پایمــال کــردن حقــوق اولیــه ســاکنان اصلــی و 

ــتند. ــم هس ــطین مته ــرزمین فلس ــی س واقع

ــی وقــوع انقــالب  ــن کارشــناس مســائل مذهب ای
اســالمی را بزرگ تریــن ضربــه بــه نقشــه اســتکبار 
بــرای محــو فلســطین عنــوان کــرد و گفــت: انقالب 
اســالمی عامــل بــر هــم خــوردن معــادالت جهانــی 
و منطقــه ای و طراحــی شــوم صورت گرفتــه بــرای 
بــه فراموشــی ســپرده شــدن مســئله فلســطین و 

حــذف آن از اذهــان مــردم جهــان اســت.
وی بــا بیــان اینکــه غاصــب بــزرگ دنیــای امــروز 
اســرائیل و رژیــم صهیونیســم اســت، افــزود: 

ــلمان  ــردم مس ــا م ــتگی ب ــدس، روز همبس  روز ق
ــا جنایت هــای  ــارزه ب ــوم فلســطین، روز مب و مظل
اســرائیل و روز ایســتادگی و حمایــت از مظلومیــن 

ــژه فلســطین اســت. ــان، به وی جه
 پیام روز قدس از بین رفتن اسرائیل 

محســن حاجیــان، کارشــناس و تحلیلگــر مســائل 
سیاســی، بــا اشــاره بــه اهمیــت روز قــدس گفــت: 
صهیونیســت ها وقتــی در روز قــدس بــا ایــن 
ــام  ــوس انســانی مواجــه می شــوند، ایــن پی اقیان
در ذهنشــان تداعــی می شــود کــه روز قــدس، روز 

از بیــن رفتــن اســرائیل اســت.
محســن حاجیــان ادامــه داد: روز جهانــی قــدس 
امیدهــا را بــرای آزادی فلســطین و قــدس شــریف 

از چنــگال صهیونیســت ها زنــده کــرده اســت.
وی افــزود: امــروز شــاهدیم در هــزاران شــهر 
کشــورهای مختلــف، روز قــدس بــرای حمایــت از 
مبــارزات مــردم فلســطین و پایــان دادن بــه بیش 
ــتی  ــم صهیونیس ــغالگری رژی ــه اش ــش ده از ش
ــالم  ــطین اع ــئله فلس ــزار و از مس ــی برگ راهپیمای

پشــتیبانی می شــود.
ــن کارشــناس و تحلیلگــر مســائل سیاســی در  ای
ــه  ــه موشــکی ســپاه ب ــرد: حمل ــح ک ــه تصری ادام
ــود  ــش ب ــه داع ــی ب ــخ محکم ــم ها، پاس  تروریس
و یــک گوشــمالی بــه آن هــا و طرفدارانشــان بــوده 
 و موجــب تــرس تمــام حامیــان آن هــا شــده

 است.
حاجیــان بــا بیــان اینکــه روز قــدس نمــاد دفــاع 
ــتکبران  ــا مس ــه ب ــتادگی و مقابل ــوم و ایس  از مظل
و غاصبیــن اســت، خاطرنشــان کــرد: دشــمن در 
روز قــدس یــک تودهنــی محکــم از طــرف ملــت 
ایــران خواهــد خــورد تــا بدانــد ملــت ایــران متحــد 
در مقابــل دشــمنان نظــام اســالم ایســتاده اســت.

روز جمعــه 2 تیرمــاه بــا حضــور پرشــور خــود 
دیگــر  قــدس، حماســه ای  روز  راهپیمایــی  در 
ــان  ــن جه ــتضعفان و مظلومی ــاع از مس ــرای دف ب
می آفرینیــم و آرمــان آزادی قــدس را در آینــده ای 

نــه چنــدان دور محقــق می ســازیم.

اهمیت روز قدس در گفت وگوی کارشناسان با کیمیای وطن

قدس، روز حفظ امنیت کشور، ملت و دستاوردهای انقالب

ادامه از صفحه اول

معظــم  رهبــر  خامنــه ای،  آیــت هللا  حضــرت 
انقــالب اســالمی، در دیــدار بــا آقــای حیــدر 
العبــادی نخســت وزیر عــراق و هیئــت همــراه بــا 
تجلیــل از وحــدت و انســجام همــه جریان هــای 
سیاســی و مذهبــی عــراق در مبــارزه بــا داعــش، 
»نیروهــای مردمــی« را پدیــده ای مهــم و مبــارک 
و عامــل اقتــدار در عــراق خواندنــد و بــا تأکیــد بــر 
لــزوم حفــظ یکپارچگــی ســرزمین عــراق گفتنــد: 
بایــد در مقابــل امریکایی هــا هوشــیار بــود و بــه 
هیچ وجــه بــه آن هــا اعتمــاد نکــرد؛ زیــرا امریکا و 
اذنــاب او، مخالــف »اســتقالل، هویــت و وحــدت 

عــراق« هســتند.
ایشــان بــا اشــاره بــه حضــور نیروهــای داعــش 
تــا نزدیکــی بغــداد در یــک مقطــع از زمــان 
خاطرنشــان کردنــد: اکنــون داعــش در حــال 

ــت  ــن موفقی ــراق اســت و ای ــرار و خــروج از ع ف
انســجام  تحســین برانگیز، نتیجــه وحــدت و 
ــن سیاســت درســت  ــی در عــراق و همچنی درون
ــوان  ــای ج ــه نیروه ــاد ب ــراق در اعتم ــت ع  دول
و مؤمــن عــراق و حضــور آن هــا در وســط میــدان 

. ست ا
ــت  ــه مخالف ــالمی ب ــالب اس ــم انق ــر معظ رهب
»حشدالشــعبی«  بــا  او  اذنــاب  و  امریــکا 
 یــا همــان نیروهــای مردمــی اشــاره کردنــد 
و افزودنــد: مخالفــت امریکایی هــا بــا نیروهــای 
ایــن علــت اســت کــه آن هــا  بــه  مردمــی 
ــدار خــود را  ــم اقت ــراق، عامــل مه ــد ع می خواهن

ــد. ــت بده از دس
ــه  ــد: ب ــد کردن ــه ای تأکی ــت هللا خامن ــرت آی حض
هیچ وجــه بــه امریکایی  هــا اعتمــاد نکنیــد؛ زیــرا 

ــه خــود  ــا ضرب آن هــا منتظــر فرصــت هســتند ت
ــد. را وارد کنن

ــراق  ــتگی در ع ــالف و دودس ــروز اخت ــان ب ایش
را فرصــت مدنظــر امریــکا بــرای ضربــه زدن 
خواندنــد و گفتنــد: نبایــد ایــن فرصــت بــه آن هــا 
داده شــود؛ ضمــن آنکــه بایــد از ورود نیروهــای 
امریکایــی بــه عــراق بــه بهانــه آمــوزش و مســائل 

دیگــر جلوگیــری کــرد.
ــر  ــد ب ــا تأکی ــالمی ب ــالب اس ــم انق ــر معظ رهب
اینکــه مخالفــت امریکایی هــا بــا داعــش واقعــی 
و  امریکایی هــا  نیســت، خاطرنشــان کردنــد: 
بعضــی کشــورهای تابــع آن در منطقــه، بــه  دنبــال 
نابــودی و ریشــه کنی داعــش نیســتند؛ زیــرا 
ــود  ــه  وج ــا ب ــول آن ه ــت و پ ــا حمای ــش ب داع
ــد یــک داعشــی کــه  آمــده اســت و تمایــل دارن

ــد. ــی بمان ــراق باق ــا باشــد، در ع در مشــت آن ه
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای ضمــن تقدیــر از 
رســیدن نیروهــای عراقــی بــه مــرز ســوریه، آن را 
حرکتــی راهبــردی و بــزرگ خواندنــد و بــر لــزوم 

ــد. حفــظ آن، تأکیــد کردن
ــرزمین  ــی س ــظ یکپارچگ ــزوم حف ــر ل ــان ب ایش
جمهــوری  گفتنــد:  و  کردنــد  تاکیــد  عــراق 
اســالمی ایــران بــه  عنــوان همســایه، بــا بعضــی 
ــرای  ــر برگــزاری همه پرســی ب ــی ب زمزمه هــا مبن
ــت  ــف اس ــراق مخال ــش از ع ــک بخ ــی ی جدای
ــان  ــوع را مخالف ــن موض ــه ای ــدگان ب و دامن زنن

اســتقالل و هویــت عــراق می دانــد.
ــه  ــاره ب ــا اش ــالمی ب ــالب اس ــم انق ــر معظ رهب
»غنــای مــادی، انســانی و تاریخــی عــراق« 
تأکیــد کردنــد: عــراق بــا چنیــن ریشــه و تمــدن 
ــه  ــد یکپارچ ــانی، بای ــی و انس ــی و فرهنگ تاریخ
ــر  ــتادن ب ــوری، ایس ــن کش ــق چنی ــد و ح بمان
روی پــای خــود و مقابلــه قدرتمندانــه بــا کســانی 
اســت کــه بــه دنبــال برخــورد بــا عــراق هســتند.

ــراز امیــدواری  ــا اب ــه ای ب حضــرت آیــت هللا خامن
بــرای فائــق آمــدن دولــت عــراق بــر مشــکالت و 
آرزوی فردایــی بهتــر بــرای ملــت عــراق افزودنــد: 
دولــت عــراق بایــد از همــه جهــت تقویــت شــود 
و وظیفــه همــه جریان هــای سیاســی و مذهبــی 

در عــراق، حمایــت از دولــت مســتقر اســت. 
پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

رهبر معظم انقالب در دیدار با نخست وزیر عراق:

به آمریکا اعتماد نکنید

رئیس جمهور:
از کسی برای قدرت دفاعی خود 

اجازه نمی گیریم
ــت:  ــت گف ــت دول ــه هیئ ــی در جلس ــن روحان حس
ــی  ــران اله ــت، غف ــاه رحم ــارک رمضــان، م ــاه مب م
 و انــس بیشــتر بــا خــدا، مــاه قیــام و صیــام 
و آشــنایی بیشــتر بــا قــرآن و عمــل بــه مفاهیــم آن 
ــه تعبیــر  و اســتفاده از شــب های قــدر اســت کــه ب

قــرآن ارزش آن هــا بیــش از هــزار مــاه اســت.
رئیس جمهــور بــا تاکیــد بــر اینکــه روز جهانــی 
ــا  ــت ت ــطین اس ــئله فلس ــای مس ــدس، روز احی ق

همــه افــکار عمومــی جهــان را متوجــه آن کنــد، 
گفــت: مســئله فلســطین موضــوع یــک ظلــم بــزرگ 
ــت اســت  ــک مل ــزرگ ی و نابخشــودنی و آوارگــی ب
و ریشــه بســیاری از مشــکالت و معضالتــی کــه در 

منطقــه داریــم، از آن نشــأت می گیــرد.
رئیس جمهــور گفــت: جمهــوری اســالمی ایــران 
اجــازه نمی دهــد کــه تروریســم بخواهــد در منطقــه 
گســترش پیــدا کنــد و اگــر اربابــان تروریســم 
تصمیــم گرفتنــد کــه میــدان فعالیــت تروریســت ها 
را بــه ســرزمین مقــدس ایــران بکشــانند، بایــد 
بداننــد کــه جمهــوری اســالمی ایــران، نــه بــه 
ــن اجــازه  ــا، ای ــان آن ه ــه ارباب ــه ب تروریســت ها و ن

را نخواهــد داد.
ــالمی  ــوری اس ــه جمه ــرد: اینک ــد ک ــی تاکی روحان
قاطعانــه  تروریســت ها  تجــاوز  برابــر  در  ایــران 
می ایســتد و علیــه مقــر اصلــی کــه از آنجــا تصمیــم 
بــه انجــام اقدامــات تروریســتی در مجلــس شــورای 
ــه  ــد - کــه البت اســالمی و حــرم امــام راحــل گرفتن
ــد -  ــت نیافتن ــز دس ــود نی ــی خ ــداف اصل ــه اه ب
اقــدام می کنــد، بــرای ایــن اســت کــه آن هــا 
ــران  ــات را در ای ــن اقدام ــد ای ــر بخواهن ــد اگ بدانن
اجــرا کننــد، بــا پاســخ قاطعانــه مــا مواجــه خواهنــد                         

ــود. ب
ــالم  ــدا اع ــا از ابت ــت: م ــار داش ــور اظه رئیس جمه

کردیــم کــه موشــک های مــا، موشــک های دفاعــی 
اســت و از کســی بــرای قــدرت دفاعــی خــود اجــازه 

نمی گیریــم.
روحانــی بــا بیــان اینکــه تصمیــم جمهــوری اســالمی 
ــم  ــک تصمی ــم ی ــا تروریس ــارزه ب ــرای مب ــران ب ای
ــم  ــه تصمی ــردی نیســت، بلک ــی، جناحــی و ف ارگان
همــه ملــت ایــران اســت، گفــت: اقــدام علیــه مقــر 
تروریســت ها، تصمیــم شــورای عالــی امنیــت ملــی 
اســت و حتــی اختیــارات باالتــر از ایــن اقــدام هــم 

بــه نیروهــای مســلح خــود داده ایــم.
ــه  ــم داد ک ــا اجــازه نخواهی ــزود: م ــور اف رئیس جمه
ــت و  ــدان تاخ ــران را می ــد ای ــت ها بخواهن تروریس

ــد  ــز بای ــا نی ــان آن ه ــد و ارباب ــرار بدهن ــود ق ــاز خ ت
بداننــد کــه ایــران بــا ســایر کشــورهای منطقــه 

تفــاوت دارد.
ــال  ــران امس ــت ای ــرد: مل ــد ک ــور تاکی رئیس جمه
ــدس  ــی روز ق ــر در راهپیمای ــر ســال دیگ ــر از ه بهت
ــر  ــر س ــود را ب ــاد خ ــت و فری ــد یاف ــور خواه حض
ظلــم و تجــاوز بــا صــدای بلنــد اعــالم خواهــد 
کــرد و مطمئــن هســتیم کــه پیــروزی نهایــی از آن 
ملت هــای مســلمان و منطقــه خواهــد بــود و توطئــه 
اســتکبار و صهیونیســم حتمــا ناموفــق خواهــد مانــد؛ 

ــد.  ــق بودن ــروز ناموف ــه ام ــا ب ــه ت ــا اینک کم
پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری

امنیت ملی
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،،
ایــن را همــه  آحــاد مــردم عزیــز مــا 
بداننــد هــر یــک نفــری کــه روز قــدس 
تــوی خیابــان می آیــد، بــه ســهم خــود 
دارد به امنیت کشور و امنیت ملت 
انقالبــش  دســتاوردهای  حفــظ  و 

کمــک می کنــد

ــی  ــروی دریای ــده نی ــیاری، فرمان ــب هللا س ــادار حبی ــر دری امی
ــر  ــه مق ــک ب ــلیک موش ــه ش ــان اینک ــا بی ــش، ب ــردی ارت راهب
ــت  ــران اس ــالمی ای ــوری اس ــدار جمه ــانه اقت ــت ها نش تروریس
اظهــار داشــت: همان گونــه کــه در هشــت ســال دفــاع مقــدس 
ــدار  ــا اقت ــم ب ــروز ه ــم، ام ــاع کردی ــود دف ــور خ ــت و کش از مل
بیشــتر و آمادگــی کامــل اجــازه نمی دهیــم کــه کســی بــه کشــور 

مــا تعــرض کنــد. 
ســیاری بیــان داشــت: نیــروی دریایــی بــه  عنــوان یــک نیــروی 
راهبــردی، ماموریــت حفاظــت از منافــع جمهــوری اســالمی 
ــزار  ــا 2 ه ــی ت ــان حت ــای آزاد جه ــا در آب ه ــران را دارد و م  ای
و 500 کیلومتــری مــرز خودمــان بــرای حفــظ منابــع و منافــع خود 
حضــور داریــم و امنیــت تجــاری و اقتصــادی را تامیــن می کنیــم. 
ــادل  ــن تب ــل و همچنی ــث تعام ــم انداز بح ــزود: در چش  وی اف
ــی  ــی دفاع ــعه دیپلماس ــان و توس ــورهای جه ــا کش ــات ب خدم
ــم و هــم  ــد داری ــان رفت وآم ــا کشــورهای جه ــم ب ــی ه و دریای

کشــورهای دیگــر در بنــادر مــا پهلــو می گیرنــد کــه طــی چهــار 
ــی را  ــه رزمایش ــم ک ــن بودی ــروه چی ــان ناوگ ــته، میزب روز گذش

هــم انجــام دادیــم.
مــا  رزمایش هــای  و  رفت وآمدهــا  تصریــح کــرد:  ســیاری 
ــران  ــی ای ــروی دریای ــدرت نی ــان از ق ــر نش ــورهای دیگ ــا کش ب
اســت و مــا بــرای برقــراری امنیــت در شــمال اقیانــوس هنــد و 

ــم. ــور داری ــه حض مدیتران
 وی حضــور در ســواحل مکــران را یکــی دیگــر از شــاخصه های 
ــت:  ــرد و گف ــوان ک ــا عن ــره وری از دری ــدار و به ــرفت و اقت پیش
ــه دشــمنان در ایران هراســی  ــد و توطئ ــری از ترفن ــرای جلوگی ب
مــا حضورمــان را در دریاهــا داریــم تــا ضمــن نشــان دادن 
فرهنــگ نــاب اســالمی بــه هویــت انقالبــی و واالی ملــت ایــران 
بپردازیــم و بــه جهــان ثابــت کنیــم مــا ملتــی آزاده هســتیم کــه 
اقتــدار خــود را داریــم و قصــد تجــاوز و تعــدی را بــه مــرز هیــچ 

ــم. فــارس کشــوری نداری

فرمانده نیروی دریایی ارتش عنوان کرد:

شلیک موشک به مقر تروریست ها، نشانه اقتدار ایران

پشــتیبانی  و  دفــاع  وزیــر  دهقــان،  حســین  ســردار 
قــدس  جهانــی  روز  آســتانه  در  مســلح،   نیروهــای 
ــاع  ــر دف ــهادت وزی ــالروز ش ــرداد س ــا 31 خ ــان ب و همزم
شــهید دکتــر مصطفــی چمــران، طــی ســخنانی اظهــار 
ــی  ــری یعن ــونت و افراطیگ ــاری از خش ــان ع ــت: جه داش
جهانــی عــاری از رژیــم صهیونیســتی و ایــن را جهــان اســالم 
 در روز قــدس فریــاد می کشــد؛ چــرا کــه امــروز منشــأ 
و سرچشــمه همــه گرفتاری هــا، خشــونت ها و ناامنی هــا در 
جهــان اســالم، بلکــه سراســر جهــان، رژیــم جعلــی و جانــی 
صهیونیســتی و حامــی اصلــی آن، آمریــکای جهانخــوار 

اســت.
ــن  ــی از بزرگ تری ــدس، یک ــی ق ــزود: روز جهان ــان اف  دهق
و کارآمدتریــن یادگارهــای امــام راحــل بزرگــوار بــرای تحقــق 
غلبــه مســتضعفین بــر مســتکبرین و پیــروزی ملــت 
ــدس شــریف  ــم صهیونیســتی و آزادی ق ــر رژی فلســطین ب

اســت و مســلمانان و آزادگان جهــان در ایــن روز تاریخــی بــا 
شــعار مــرگ بــر اســرائیل بــر خشــونت، افراطیگــری، تــرور، 
اشــغالگری، تجــاوز و وحشــیگری خــط بطــالن می کشــند.

وزیــر دفــاع تصریــح کــرد: ملــت انقالبــی و هوشــیار ایــران 
ــود  ــا حضــور گســترده و پرشــور خ ــز ب اســالمی امســال نی
در راهپیمایــی روز جهانــی قــدس ضمــن همراهــی بــا ملــت 
مظلــوم فلســطین بــرای تحقــق آرمــان آزادی قدس شــریف، 
پاســخی قاطــع و کوبنــده بــه تهدیــدات تروریســم جهانــی به 

ســرکردگی آمریــکا و رژیــم صهیونیســتی خواهــد داد.
ــا  ــود ب ــخنان خ ــری از س ــش دیگ ــان در بخ ــردار دهق س
گرامیداشــت یــاد و خاطــره وزیــر دفــاع شــهید، دکتــر 
ــا  ــز ب ــز نی ــار داشــت: آن شــهید عزی ــران اظه ــی چم مصطف
ــم  ــا رژی ــارزه ب ــان و فلســطین و خــط اول مب حضــور در لبن
ــی جــز رهایــی قــدس شــریف و آزادی  صهیونیســتی، آرمان

فلســطین مظلــوم نداشت.ایســنا

سردار دهقان:

جهان عاری از خشونت، جهانی عاری از رژیم صهیونیستی است



فناوری
لپتاپلولهشدنی!

ــورک  ــهر نیوی ــمی در ش ــزاری مراس ــا برگ ــوو ب ــرکت لن ش
ــرای اســتفاده از رایانه هــای شــخصی  ایده هــای خــود را ب
در ســال های آینــده افشــا کــرد و تصویــری از یــک 
ــد  ــرض دی ــف در مع ــگر منعط ــا نمایش ــدنی ب ــه تاش رایان

عالقه منــدان قــرار داد.
ایــن رایانــه تاشــو دارای صفحــه کلیــد تــوکار و همین طــور 
قلــم هوشــمند تینک پــد اســت. همچنیــن یــک موشــواره 
ــه ایــن لپ تــاپ طراحــی شــده  هــم بــرای عالقه منــدان ب

اســت.
و  ماننــد سامســونگ  فنــاوری  مختلــف  شــرکت های 
ال جــی چنــد ســالی اســت تولیــد نمایشــگرهای تاشــدنی 
ــه  ــر ب ــوز منج ــا هن ــن تالش ه ــا ای ــد؛ ام ــاز کرده ان را آغ

ــت. ــده اس ــی نش ــول نهای ــد محص تولی

کاریابیبهسبکگوگل
ــت  ــال اس ــکا فع ــال در آمری ــه فع ــت وجوگر ک ــن جس ای
ــواه  ــغل دلخ ــن ش ــرای یافت ــد ب ــک می کن ــراد کم ــه اف ب
شــبکه های  و  داده  پایگاه هــای  اطالعــات  از   خــود 
  LinkedIn،Monster،WayUp اجتماعی مشــهوری مانند
 Facebook و    DirectEmployers ،CareerBuilder

بــه خوبــی اســتفاده کننــد.
را  عباراتــی  می تواننــد  کار  ســهولت  بــرای  کاربــران 
ماننــد شــغل های نزدیــک مــن، مشــاغل مکتــوب و 
... جســت وجو کــرده و بــرای دقیق تــر کــردن نتایــج 
ماننــد مشــاغل  دیگــری  کلیدواژه هــای  از  یافته شــده 
فیلتــر  اســتفاده کننــد.  هــم  پاره وقــت  و  تمام وقــت 
کــردن مشــاغل بــر مبنــای صنعــت، محــل، زمــان ارســال 

درخواســت و ... نیــز ممکــن اســت.

ذخیرهسازیویدئوهایپخشزنده
اینستاگرامتا۲۴ساعتبعد

تــا بــه حــال مشــاهده ویدئوهــای زنــده اینســتاگرام 
تنهــا در زمــان پخــش آن هــا ممکــن بــود و بعــد از پایــان 
ــر  ــده دیگ ــای پخش ش ــای ویدئوه ــده، تماش ــش زن پخ

ــود. ــدور نب مق
امــا حــاال اینســتاگرام اشــتراک گذاری ویدئوهــای پخــش 
زنــده را بــه مــدت 24 ســاعت بعــد از اتمــام آن هــا 

امکان پذیــر کــرده اســت.
ــه اینســتاگرام باعــث  ــزوده شــدن بخــش اســتوری ب  اف
افزایــش 50 میلیونــی کاربــران روزانــه آن شــد و ایــن رقــم 
را از 200 میلیــون نفــر در مــاه آوریــل بــه 250 میلیــون نفــر 

در مــاه مــی  افزایــش داد.

موشوارهایمتفاوت
و  ناراحتی هــا  و موشــواره،  رایانــه  از  مــداوم  اســتفاده 
ــی آورد  ــود م ــه وج ــان ب ــالمت انس ــرای س ــکالتی ب مش
و  مــچ درد  مشــکالت  ایــن  متداول تریــن  از  یکــی  و 

اســت. شــدید  دســت دردهای 
ــرایط  ــا ش ــازگار ب ــک و س ــواره های اگونومی ــی موش طراح
بــدن انســان، اهمیــت فراوانــی دارد و ایــن کار بــا طراحــی 
 Delux Vertical Mouse بــه  موســوم  موشــواره ای 

تســهیل شــده اســت.
ایــن موشــواره بی ســیم شــباهت زیــادی بــه موشــواره های 
ــودی  ــورت عم ــه ص ــدارد و ب ــازار ن ــداول در ب ــادی و مت ع
ــوی دســت درد و مــچ درد افــراد را  ــا جل طراحــی شــده ت

بگیــرد.
دقــت 4,000DPI ایــن موشــواره آن را بــه گزینــه ای جــذاب 
ــدل  ــم مب ــی ه ــای ویدئوی ــه بازی ه ــدان ب ــرای عالقه من ب

می کنــد.

کوتاه از اقتصاد
سازمانخصوصیسازیاعالمکرد:

توزیعبخشیازسودسهامعدالت
تاپایانشهریورماه

ســازمان خصوصی ســازی بــا اشــاره بــه اینکــه 
مشــموالن ســهام عدالــت بــرای ورود شــماره شــبای 
ــد، اعــالم کــرد:  بانکــی خــود کمــاکان فرصــت دارن
ــهریور  ــان ش ــا پای ــت ت ــهام عدال ــود س ــع س توزی

ــت. ــد گرف ــورت خواه ــموالن ص ــان مش می
ایــن ســازمان پیــرو اخبــار کــذب منتشرشــده 
اعــالم کــرد: مشــموالن ســهام عدالــت هنــوز بــرای 
ــد.  ثبــت شــماره شــبای بانکــی خــود فرصــت دارن
ــود  ــت س ــور دریاف ــه منظ ــد ب ــاس بای ــن اس ــر ای ب
بانکــی  شــبای  شــماره  خــود،  عدالــت  ســهام 
نشــانی  بــه  ســهام  ایــن  ســامانه  در  را   خــود 

www.samanese.ir وارد کنند.
ــه  ــزی صورت گرفت ــاس برنامه ری ــر اس ــن ب همچنی
قــرار اســت بخشــی از ســود ســهام عدالــت مشــموالن 
تــا پایــان شــهریور امســال میــان دهک هــای مختلــف 
ــز  ــع شــود کــه از ایــن جهــت نی ــت توزی ســهام عدال
مطلــب منتشرشــده توســط بعضــی رســانه ها مبنــی 
ــه حســاب  ــت ب ــز نشــدن ســود ســهام عدال ــر واری ب
ــدون اســاس  مشــموالن در نیمــه نخســت امســال ب

ــود. تســنیم ــوده و رد می ش ب

اولینمحمولهصادراتیتخممرغ
راهیقطرشد

مــرغ  اتحادیــه  عامــل  مدیــر  ترکاشــوند،  رضــا 
هفتــه  دو  در  داشــت:  اظهــار  میهــن،  تخم گــذار 
 اخیــر پــس از  تحریم هــای یــک جانبــه عربســتان 
و امــارات کــه بیشــترین حجــم کاالی مــورد نیــاز را 
ــود  ــی خ ــران آمادگ ــد، ای ــر ارســال می کردن ــه قط ب
را بــرای ارســال مــواد غذایــی بــه قطــر اعــالم کــرد.

وی افــزود: از آنجایــی کــه پروتــکل دامپزشــکی 
بــا  نداشــت،  بیــن دو کشــور وجــود  مشــترک 
جهــاد  وزارت  بازرگانــی  معاونــت  هماهنگــی 
کشــاورزی و ســازمان دامپزشــکی کشــور کارهــا 
ــر  ــه قط ــرغ ب ــر تخم م ــده و دو کانتین ــری ش پیگی

ــد.  ــال ش ارس
ــه  ــن محمول ــال اولی ــا ارس ــوند ب ــه ترکاش ــه گفت ب
 رونــد صــادرات تخم مــرغ بــه قطــر آغــاز شــده 
ــد.  ــته باش ــداوم داش ــوع ت ــن موض ــم ای و امیدواری
ــز  ــت قرم ــد گوش ــی مانن ــز اقالم ــن نی ــش از ای پی
ــده   ــر ش ــازار قط ــی ب ــز راه ــبزیجات نی ــوه و س می

ــود. ب
ــی  ــواد غذای ــواع م ــون دالر ان ــاالنه 6 میلی ــر س قط
ــق مصــر  ــن از طری ــش از ای ــه پی ــد ک را وارد می کن

عربســتان و امــارات تأمیــن می شــد. فــارس

تاکیدمعاوننظارتیبانکمرکزی
برسالمتمالیبانکمهراقتصاد

ــزی  ــک مرک ــی بان ــاون نظارت ــدری، مع ــاد حی  فرش
بــا تبییــن شــرایط بــه وجــود آمــده اخیــر در شــبکه 
ــر اقتصــاد  ــک مه ــار داشــت: بان ــی کشــور اظه بانک
از ســالمت مالــی برخــوردار و مــورد حمایــت بانــک 
مرکــزی اســت. مــردم تحــت تأثیــر شــایعات 
قــرار  مجــازی  شــبکه های  اســاس  و  بی پایــه 
نگیرنــد و بــر اســاس نیــاز بــه شــعب بانــک مراجعــه 

ــد. کنن
معــاون نظارتــی بانــک مرکــزی افــزود: بانــک مهــر 
ــای در شــرف تأســیس  اقتصــاد در لیســت بانک ه
قــرار دارد و اقداماتــی در مســیر نهایــی شــدن مجــوز 
ســپرده های  ســپردن  و  پذیره نویســی  جملــه  از 

قانونــی انجــام گرفتــه اســت. فــارس

تولیدملی

پاکنام
در بهــار ســال 1341 شــرکت اســنو توســط عــده ای از صنعتگــران و تولیدکننــدگان 
محصــوالت شــوینده بنیانگــذاری شــد و یکــی از نخســتین کارخانه هــای تولیــد 
پــودر در خاورمیانــه وارد چرخــه تولیــد شــد. شــرکت اســنو بــا راه انــدازی خطــوط 
ــت  ــون ترجن ــان و صاب ــس، طوف ــای دی، رام ــب پودره ــه ترتی ــود، ب ــد خ تولی
ــه  ــداد ب ــع ظرفشــویی بام ــد مای ــا تولی ــازار مصــرف عرضــه و ب ــه ب رامــس را ب
ــه  ــا توجــه ب ــرد. ب ــدی خــود حرکــت ک ــل ســبد محصــوالت تولی ســمت تکمی
نیــاز رو بــه افزایــش در کشــور و نیــز اهمیــت اســتراتژیک محصــوالت شــوینده 
در ارتقــا و حفــظ بهداشــت و ســالمت جامعــه بــا همــکاری مشــاوران مجــرب، 
تکنولوژی هــای مختلــف تولیــد مــورد مطالعــه قــرار گرفــت و ســرانجام یکــی 
از مدرن تریــن تکنولوژی هــای روز دنیــا انتخــاب و بــر مبنــای آن پــروژه 
ســاختمانی کارخانــه جدیــد در زمینــی بــه مســاحت 230 هــزار متــر مربــع در 
ــه جدیــد کــه یکــی از  نزدیکــی شــهر قزویــن آغــاز شــد. در بهــار 1374 کارخان
مدرن تریــن کارخانه هــای تولیــد محصــوالت شــوینده و بهداشــتی در خاورمیانــه 
ــا  ــام ب ــرکت پاک ن ــر ش ــال حاض ــد. در ح ــور ش ــد کش ــه تولی ــت، وارد عرص اس
تولیــد بیــش از 120 هــزار تــن، یکــی از بزرگ تریــن تولیدکننــدگان محصــوالت 
شــوینده و بهداشــتی کشــور اســت کــه بــا به کارگیــری نیروهــای متخصــص در 
واحــد تحقیــق و توســعه در جهــت تولیــد محصــوالت جدیــد و بهبــود کیفیــت 

ــدگان گام برمــی دارد. ــاز مصرف کنن ــا نی ــه محصــوالت خــود متناســب ب کلی

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریگروه اقتصاد

ــس  ــم مجل ــان در دوره ده ــردم اصفه ــده م نماین
ــه  ــزارش س ــه گ ــرای ارائ ــه ب ــالمی ک ــورای اس ش
ماهــه خــود از حــوزه کاری اش در مدت زمــان 
بــه شــهر  مرخصــی 10 روزه مجلــس ســری 
حــوزه اســتحفاظی خــود زده بــود، بــه جمــع 
خبرنــگاران آمــد تــا هــم گزارشــی مبســوط از 
ارائــه کنــد  انجام شــده در مجلــس   اقدامــات 
و هــم دربــاره آخریــن اقدامــات کمیســیون ها 
و فراکســیون هایی کــه در آن هــا عضویــت دارد 

ــد. ــخن بگوی س
ــارت  ــی و نظ ــد مل ــژه تولی ــیون وی ــس کمیس رئی
بــر اصــل 44 در ابتــدا خطابــه ای بــه شــورای شــهر 
جدیــد اصفهــان داشــت، مبنــی بــر اینکــه در دوره 
ــرای انتخــاب شــهردار رویکــرد سیاســی   ــی ب فعل
ــه  ــد ک ــل کنن ــه ای عم ــه گون ــند و ب ــته باش نداش
از  انتخــاب شــهردار  شــاخص های اجرایــی در 

شــاخص های سیاســی برجســته تر باشــد. 
  حمیدرضــا فوالدگــر کــه 4 دوره متوالــی بــه عنوان 
فــرد امیــن اصفهانــی روانــه ســاختمان بهارســتان 
شــده تــا بــرای مــردم  ایــن شــهر دفاعیــات علنــی 
داشــته باشــد، در ادامــه صحبت هــای خــود از 
ــن  ــه ای ــیب هایی ک ــراز و نش ــم و ف ــه شش برنام
برنامــه بــه همــراه بودجه ســال 96 از ســوی دولت 
بــه مجلــس داشــته اســت، ســخن گفــت. وی از 
بانــک مرکــزی بــه دلیــل نبــود نظارت هــای کافــی 
بــر مؤسســات پولــی نیــز گالیــه و بــر ایــن موضوع 
ــون  ــالح قان ــد  اص ــه بای ــت ک ــدی داش ــد ج تاکی
شــوراها و تغییــر ترکیــب هیئــت نظارت بر شــوراها 
ــر  هرچــه ســریع تر اجرایــی شــود؛ زیــرا نظــارت ب
امــور شــوراها از تــوان نماینــدگان مجلــس خــارج 

اســت.
ــر  ــارت ب ــون و نظ ــالح قان ــه اص ــاره ب ــا اش وی ب
ــن دوره  ــم در ای ــرد: امیدواری ــح ک ــوراها تصری ش
ــالح  ــوی اص ــه نح ــوراها را ب ــون ش ــس قان مجل
کنیــم کــه شــرایط انتخــاب کاندیداهــای شــوراها 
اصــالح شــود. بایــد شــوراها بــه ســمت تخصصــی  
و شــهری حرکــت کننــد. متاســفانه در کالن شــهرها 

ــت. ــه اس ــی بازی رفت ــمت سیاس ــه س ب
 نهدولتقبلونهدولتفعلی،شرح
وظایفادغاموزارتخانههاراارائهنکردند

وی دربــاره الیحــه جدیــد دولــت مبنــی بــر الیحــه 
ــه  ــوط ب ــت مرب ــاختار دول ــی از س ــالح بخش اص
را  الیحــه  ایــن  وزارتخانه هــا گفــت:  تفکیــک 
ــا  ــه ب ــه داد ک ــس ارائ ــه مجل ــی ب ــت 2 فوریت دول
ــد اســت  ــی معتق ــت فعل ــت شــد. دول آن مخالف
در  بــوده؛  شــتابزده  قبلــی  دولــت  اقدامــات 
حالــی کــه اکنــون خــود دچــار شــتابزدگی شــده 
ــم را 2  ــوع مه ــن موض ــرای ای ــری ب و تصمیم گی

ــه داد. ــس ارائ ــه مجل ــی ب فوریت
وی افــزود: یــک بنــد در ادغــام وزارتخانه هــا 
وجــود دارد مبنــی بــر اینکــه 6 مــاه پــس از ادغــام، 
ــا را  ــن وزارتخانه ه ــف ای ــد شــرح وظای ــت بای دول
بیــاورد. نــه دولــت قبــل و نــه دولــت فعلــی ایــن 

ــل  ــام کام ــن ادغ ــد. چــون ای کار را انجــام نداده ان
صــورت نگرفتــه نمی تــوان بــه درســتی گفــت کــه 
ــه؛ درحقیقــت ادغــام  ــا ن ــوده ی ایــن کار درســت ب
واقعــی صــورت نگرفــت، بلکــه یــک نــوع الحــاق 

بــود.
بــه گفتــه فوالدگــر نمونه هــای موفــق دولت هایــی 
ــا  ــه در دنی ــاد وزارتخان ــداد زی ــم و تع ــداد ک ــا تع ب
ــداد  ــرو تع ــا در گ ــت دولت ه ــود دارد و موفقی وج
وزارتخانه هــا نیســت؛ بلکــه بایــد بــر اصــل چابکــی 

و عــدم تصدیگــری دولــت تمرکــز شــود.
 طرحجدیدانتقالآبنمیخواهیم؛
حقآبهاصفهانرابدهند،کافیاست

فوالدگــر در ادامــه صحبت هــای خــود دربــاره 
بــا حق آبــه  رابطــه  ایشــان در  از  ســوالی کــه 
زاینــده رود شــد، بــا بیــان اینکــه مجمــع نمایندگان 
ــتان  ــرای آب اس ــی ب ــد فعل ــد کن ــتان از رون اس
ــان از 2  ــفانه اصفه ــت: متاس ــت، گف ــد اس گله من
اســتان دیگــر عقب تــر بــوده و آن هــا فعال تــر 
ــم؛  ــد انتقــال آب نمی خواهی هســتند. طــرح جدی

ــد. ــان را بدهن ــه اصفه ــا حق آب تنه
نماینــده مــردم اصفهــان در مجلــس افــزود: 
ششــم  برنامــه  در  مســتقلی  اعتبــار  تاکنــون 
و بودجــه ســال 96 بــرای احیــای زاینــده رود 
ــرای  ــه ای ب ــا برنام ــرده؛ ام ــدا نک ــاص پی اختص
ــی  ــاالب گاوخون ــه ت ــور ک ــای کش ــای تاالب ه احی

نیــز یکــی از آن هاســت، وجــود دارد.
فوالدگــر اضافــه کــرد: گالیه منــدی از پــروژه تونــل 
بهشــت آباد وجــود دارد؛ چــرا کــه ایــن پــروژه قــرار 
ــرای انتقــال آب مختــص اســتان اصفهــان  ــود ب ب
انجــام گیــرد؛ امــا اســتان های دیگــر در ایــن 

ــد. ــل کرده ان ــر عم ــه فعال ت زمین
عضــو فراکســیون امیــد موضــوع اشــتغال را بحران 
مهمــی بــرای کشــور دانســت و گفــت: بررســی ها 
ــکاری واقعــی در کشــور  ــرخ بی نشــان می دهــد ن
بــا اســتناد بــه اشــتغال پایــدار، 24 درصــد اســت 
و ایــن عــدد بــرای جوانــان بــه بیــش از 30 درصــد 

می رســد.
زنگخطربیکاریدرکشور

مدتهاستبهصدادرآمدهاست
فوالدگــر بــا بیــان اینکــه  دولــت در حــوزه اشــتغال 
ــغل  ــاد ش ــن ایج ــا ای ــته، ام ــی داش عملکردهای
بیــکاری بکاهــد و تعدیــل  نــرخ  از  نتوانســته 
ــر  ــا ذک ــز در آماره ــدای ســال 96 نی ــای ابت نیروه
نشــده اســت، افــزود: زنــگ خطــر بیــکاری 
 در کشــور مدت هاســت کــه بــه صــدا درآمــده 
و دلیــل عمــده آن نیــز دانش آموختــگان هســتند. 
بالــغ بــر 30 درصــد بیــکاری را در دانش آموختــگان 
ــت  ــه دول ــکاری ک ــرخ بی ــد ن ــم. آن 12 درص داری
ــاعت کار در  ــک س ــاس ی ــر اس ــد، ب ــالم می کن اع

هفتــه اســت.
وی بــا بیــان اینکــه دولــت در حــوزه اشــتغال 
ــتیم،  ــر آن  نیس ــام داده و منک ــی انج فعالیت های
بیــان کــرد: رئیس جمهــور در حضــور مقــام معظــم 
ــر  ــغ ب ــال 94 و 95 بال ــه در س ــد ک ــری گفتن رهب
600 هــزار شــغل ایجــاد کرده ایــم. معتقدیــم چــون 

ــو  ــت جوابگ ــت، دول ــاد اس ــتغال زی ــای اش تقاض
نیســت.

ــان  ــا بی ــس ب ــان در مجل ــردم اصفه ــده م نماین
ــات در روزهــای نخســت  ــه در فضــای انتخاب اینک
ــه  ــک فضــای ســنگینی را علی ــت مســتقر، ی دول
منتقــدان بــه راه انداخــت مبنــی بــر اینکــه ایجــاد 
ــتی  ــعار پوپولیس ــک ش ــغل ی ــون ش ــک میلی ی
ــور  ــر، رئیس جمه ــای آخ ــت: در روزه ــت، گف اس
ــد 8  ــم رش ــر بخواهی ــه اگ ــت ک ــون گف در تلویزی
درصــدی اقتصــادی را عملــی کنیــم، بایــد 900 هزار 

ــم. شــغل ایجــاد کنی
 هدفگذاریمان،ایجاداشتغالاست 

وی افــزود: مشــاور اقتصــادی رئیس جمهــور نیــز 
گفــت بــرای نــرخ 8 درصــد ایجــاد یــک میلیــون 
شــغل اجتناب ناپذیــر اســت؛ بنابرایــن حــرف 
ــون شــغل  ــک میلی ــاد ی ــت در ایج ــدان دول منتق
ــتغال  ــاد اش ــان، ایج ــود؛ هدف گذاری م ــعار نب ش

اســت.
ــان اینکــه در برنامــه ششــم گفتــه  ــا بی فوالدگــر ب
ــد 0.8 درصــد  ــکاری هــر ســال بای ــرخ بی شــده ن
ــدار  ــن مق ــرد: ای ــح ک ــد، تصری ــدا کن ــش پی کاه
حــدود 500 هــزار شــغل می شــود و اگــر 8 درصــد 
رشــد اقتصــادی را کــه 900 هــزار شــغل می خواهــد 
ــه  ــزار دامن ــا 900 ه ــن 500 ت ــم، بی ــر بگیری در نظ

ــت اســت. اشــتغال کشــور و دول
ــارت  ــی و نظ ــد مل ــژه تولی ــیون وی ــس کمیس رئی
بــر اصــل 44، موضــوع اشــتغال را بحــران مهمــی 
ــرای کشــور دانســت و گفــت: بررســی ها نشــان  ب
می دهــد نــرخ بیــکاری واقعــی در کشــور بــا 
ــت  ــد اس ــدار، 24 درص ــتغال پای ــه اش ــتناد ب  اس
و ایــن عــدد بــرای جوانــان بــه بیــش از 30 درصــد 

می رســد.
 موانعومشکالتاصل۴۴

وی دربــاره موانــع و مشــکالت اصــل 44 در اجــرا 
و قانــون خاطرنشــان کــرد: در ایــن راســتا 3 
ــت در  ــم. در حقیق ــون را اصــالح کردی ــه قان مرحل
اصــل 44 واگــذاری هــدف نیســت؛ بلکــه وســیله 
اســت. هــدف، ورود بخــش خصوصــی و کاهــش 

ــت اســت. ــری دول تصدیگ
عضــو فراکســیون والیــت اذعــان کــرد: اصــل 44 
مســئله ای اســت کــه هنــوز بایــد مــورد توجــه قــرار 
گیــرد و در ضیافــت افطــاری مقــام معظــم رهبری 
بــا مســئوالن نیــز ایشــان بــر ایــن موضــوع تأکیــد 

کردند.
وی ادامــه داد: ســعی می شــود در کمیســیون 
ــه ظرفیت هــای کارشناســی اســتفاده  ــژه از هم وی
شــود؛ از همیــن رو اعضــای دولــت، بخــش 
و  مجلــس  اعضــای  تشــکل ها،  خصوصــی، 
ایــن  جلســات  در  نظارتــی کشــور  مســئوالن 
نظــرات  از  و  می یابنــد  حضــور  کمیســیون 

می شــود. اســتفاده  آن هــا  کارشناســی 
 دولتازقانونتبعیتکند

وی بــا اشــاره بــه بحــث ابــالغ بودجــه 96 و برنامــه 
ششــم توســعه بــه دولــت از ســوی مجلــس کــه 
ــه،  ــن دو الیح ــب ای ــی تصوی ــل همزمان ــه دلی ب

ــی بیــن الیحــه بودجــه و احــکام  عــدم تطابق های
برنامــه ششــم ایجــاد شــد، گفــت: برنامــه ششــم 
ــور،  ــوی رئیس جمه ــالغ از س ــدم اب ــل ع ــه دلی ب
ــال  ــد و در ح ــالغ ش ــس اب ــس مجل ــط رئی توس
حاضــر نیــز بــا وجــود گذشــت ســه مــاه، بعضــی 
ــالغ  ــوز اب ــت هن ــط دول ــای آن توس از آیین نامه ه

نشــده اســت.
نماینــده مــردم اصفهــان در مجلــس شــورای 
اســالمی تصریــح کــرد: قانــون در چنیــن وضعیتی 
ــون  ــا بخشــی از قان ــت ب ــد اگــر دول حکــم می کن
بــه  اصالحــی  الیحــه  بایــد  اســت،  مخالــف 
ــه اینکــه از اجــرای کامــل  ــه دهــد؛ ن مجلــس ارائ

ــد. ــرباز زن ــون س قان
ــع   ــت از صنای ــه طــرح حمای ــا اشــاره ب ــر ب فوالدگ
دســتی در کمیســیون صنایــع مجلــس بیــان 
ــه از 250 رســته شــغلی  ــه اینک ــا توجــه ب ــرد: ب ک
در حــوزه صنایــع دســتی بالــغ بــر 150 رســته آن در 
اصفهــان وجــود دارد، در ایــن طــرح هــم حمایــت 
از صنایــع  دســتی و هــم اشــتغال مطــرح اســت. 
ــه  ــع  دســتی هزین ــرای ایجــاد اشــتغال در صنای ب
کمــی الزم اســت. صنایــع  دســتی یــک نــوع پیوند 
ــوده کــه مهــد آن نیــز  هنــر، صنعــت و فرهنــگ ب

اصفهــان اســت.
 پیامکوبندهایرانبهداعشواستکبار

نماینــده مــردم اصفهــان در مجلــس شــورای 
ــران  ــکی ای ــه موش ــه حمل ــاره ب ــا اش ــالمی ب اس
علیــه مواضــع داعــش بــا بیــان اینکــه ایــن اقــدام 
تحســین برانگیز ســپاه پاســداران چنــد پیــام 
داشــت، خاطرنشــان کــرد: پیــام نخســت بــه خــود 
داعشــی ها بــود کــه نشــان داد تــا جایــی کــه الزم 

ــم کــرد. ــه خواهی ــا آن هــا مقابل باشــد ب
ــه ای تروریســت ها  ــان منطق ــه حامی ــام دوم ب  پی
امنیــت  بــرای تضمیــن  داد  بــود کــه نشــان 

نمی شناســیم. مــرز  کشــورمان، 
ــا  ــرای آمریکایی ه ــوم ب ــام س ــرد: پی ــان ک وی بی
ــرای دفــاع از کشــورمان  ــود کــه نشــان دادیــم ب ب
ــم  ــه خواهی ــان را ادام ــکی و نظامی م ــاع موش دف

داد.
ــز ایجــاد انســجام  ــدام نی ــن اق ــی ای ــام داخل   پی
و غــرور ملــی بــود و همــگان از ایــن حرکــت دفــاع 
کردنــد. بــه دنیــا نشــان دادیــم اهــل تعاملیــم ولی 

ــن اقــدام درحقیقــت  ــم. ای ــز داری اقتدارمــان را نی
یــک پیــام بازدارندگــی بــرای بیــرون و یــک 

ــود. ــرای درون ب ــت ب احســاس امنی
نماینــده مــردم اصفهــان در مجلــس متذکــر شــد: 
در حــوزه کســب  و کار، رتبــه ایــران 153 دنیــا بــود 
پژوهش هــای  بررســی های مرکــز  آغــاز  بــا  و 
مجلــس و ورود دولــت بــه ایــن حــوزه، اطالعــات 
ــه  ــد و رتب ــالح ش ــی اص ــک جهان ــه بان ــالی ب ارس

ــه 118 رســید. ــران ب ای
ــی  ــل و فرصت ــه پلی اکری ــاره  کارخان ــر درب فوالدگ
کــه تــا پایــان شــهریورماه بــرای آن در نظــر گرفتــه 
شــده اســت، افــزود: ایــن فرصــت بــر ایــن اســت 
تــا ســاختارهایی را اصــالح کننــد تــا کارگــران 
ــی از  ــوز بخش ــد. هن ــود برگردن ــر کار خ ــه س آن ب
فعالیت هــای پلی اکریــل در کشــور انحصــاری 

اســت.
مؤسسهثامنورشکستنشدهاست

وی یــادآور شــد: طــرح ایجــاد ســازمان ملــی 
ــورای  ــوی ش ــکاالتی از س ــه اش ــز ک ــتاندارد نی اس
ــرای  ــاال ب ــود، احتم ــده ب ــه آن وارد ش ــان ب نگهب
تعییــن تکلیــف بــه مجمــع تشــخیص مصلحــت 
نظــام خواهــد رفــت و در صــورت تائیــد، اداره 
اســتاندارد بــه یــک ســازمان ملــی زیــر نظــر 
ــل  ــت تبدی ــط  زیس ــد محی ــور، همانن رئیس جمه

ــد. ــد ش خواه
نماینــده مــردم اصفهــان در مجلــس یــادآور 
ــاری، ســاماندهی  شــد: در بحــث مؤسســات اعتب
مؤسســات غیرمجــاز از دولــت دهــم آغــاز شــد و 
بــا تصویــب قانــون بــازار غیرمتشــکل پولــی، بانــک 
ــات  ــن مؤسس ــر ای ــارت ب ــه نظ ــزم ب ــزی مل مرک

شــد.
عضــو فراکســیون والیــت در ادامــه افــزود: مــردم 
می گوینــد بــه اعتمــاد تابلــوی ایــن مؤسســات در 
ــزی  ــک مرک ــم و بان ــپرده گذاری کرده ای ــا س آن ه
ــاط  ــرای ســاماندهی و انضب ــد اســت ب ــز معتق نی
پولــی، بایــد بــا جدیــت بــا ایــن مؤسســات 

برخــورد شــود. 
ــت:  ــن گف ــه ثام ــر مؤسس ــع اخی ــاره وقای وی درب
ــه  ــرد ک ــد ک ــه ای داد و تأکی ــزی بیانی ــک مرک بان
مراحــل اخــذ مجــوز ایــن مؤسســه در حــال انجــام 

ــه اســت.  ــوده و ورشکســتگی صــورت نگرفت ب

رئیسکمیسیونویژهتولیدملیونظارتبراصل۴۴:

شوراهادرکالنشهرهابهسمتسیاسیبازیرفتهاند
دولتدرتفکیکوزارتخانهها»شتابزده«عملنکند؛طرحجدیدانتقالآبنمیخواهیم؛حقآبهاصفهانرابدهند،کافیاست

ــهرهای  ــه در ش ــالم اینک ــا اع ــرو ب ــر نی وزی
ــتان های  ــن اس ــیراز و همچنی ــان و ش اصفه
ــکل  ــتان مش ــتان و بلوچس ــهر و سیس بوش
جــدی تأمیــن آب داریــم، گفــت: در صورتــی 
کــه مــردِم ایــن مناطــق بــا وزارت نیــرو 
ــم  ــداری مصــارف خــود را ک ــکاری و مق هم
مناطــق  ایــن  در  آب  جیره بنــدی  کننــد، 

ــت. ــم داش نخواهی
حمیــد چیت چیــان دیــروز )چهارشــنبه( در حاشــیه نشســت 
ــی  ــه پرسش ــخ ب ــگاران، در پاس ــع خبرن ــت و در جم ــت دول هیئ
تابســتان گفــت:  فصــل  در  آب  جیره بنــدی  احتمــال  دربــاره 
درنتیجــه بارش هایــی کــه در ابتــدای امســال رخ داد، نگرانــی مــا 

ــد. ــع ش ــهرها مرتف ــیاری از ش ــاره بس درب
ــت: همیشــه چــه در  ــت مصــرف آب گف ــر مدیری ــد ب ــا تاکی وی ب
ــال هایی  ــه س ــتیم و چ ــاران هس ــود ب ــار کمب ــه دچ ــال هایی ک س
ــرف  ــت مص ــد مدیری ــم، نیازمن ــرار داری ــادی ق ــرایط ع ــه در ش ک
ــا،  ــور م ــت؛  کش ــن اس ــا این چنی ــور م ــرایط کش ــتیم؛ ش آب هس
کشــوری اســت کــه 210 میلیمتــر در ســال بــارش دارد و ایــن کمتــر 

ــت. ــان اس ــی جه ــن بارندگ ــوم میانگی از یک س
ــال های  ــهرها از س ــی ش ــه در بعض ــرد: البت ــه ک ــرو اضاف ــر نی وزی
گذشــته، کمبودهایــی بــه صــورت ســنتی داریــم کــه تــالش 
احــداث  بــا  آینــده  ســال  در  را  مشــکالت  ایــن  می کنیــم 
آب شــیرین کن ها در طــول ســواحل خلیــج فــارس و دریــای 
ــن  ــال ای ــرایط امس ــم؛ ش ــرف کنی ــل برط ــورت کام ــه ص ــان ب عم

مناطــق، مشــابه ســال های گذشــته اســت.

موشــکی  عملیــات  دربــاره  چیت چیــان 
بــه مرکــز فرماندهــی داعــش در  ســپاه 
ســوریه نیــز گفــت: ملــت ایــران اگــر در درون 
خــودش از گرایش هــای سیاســی گوناگــون 
از نظــام  امــا در دفــاع  باشــد،  برخــوردار 
ــل  ــام راح ــهدا و ام ــای ش ــالب و آرمان ه انق
همــه یکپارچــه هســتند و هــر کــس بخواهــد 
کوچک تریــن نــگاه چــپ از خــارج بــه کشــور 

ــتد. ــه می ایس ــورت یکپارچ ــه ص ــر او ب ــا در براب ــت م ــد، مل بکن
وی ادامــه داد: اقــدام ســپاه در موشــک زدن بــه مراکــز فرماندهــی 
اقــدام  ایــن  از  تأییــد می شــود؛  همــه  توســط  تروریســت ها 
خوشــحالیم و ایــن حرکــت را نشــانه صالبــت ملــت ایــران در برابــر 

ــم. ــی می دانی ــمن خارج ــر دش ه
ــوع  ــه موض ــود ب ــخنان خ ــری از س ــش دیگ ــرو در بخ ــر نی وزی
ــت ها  ــه تروریس ــی ک ــرر بزرگ ــت: ض ــرد و گف ــاره ک ــدس اش روز ق
ــان  ــا اقداماتش ــه ب ــت ک ــن اس ــد، ای ــالمی زده ان ــه اس ــه جامع ب
ــود؛  ــی ش ــار فراموش ــطین دچ ــئله فلس ــه مس ــد ک کاری می کنن
ــالمی  ــای اس ــه ملت ه ــه هم ــطین را ب ــئله فلس ــدس مس روز ق

می کنــد. یــادآوری 
وی اظهــار امیــدواری کــرد: مــردم بــا حضــور یکپارچــه در روز 
ــرای  ــان ب ــلطین همچن ــان فس ــه آرم ــد ک ــالم می کنن ــدس اع ق
مــا مســئله ای مهــم اســت؛ عــالوه بــر ایــن، مخالفــت خــود را بــا 
ــدند  ــطین ش ــلمان فلس ــت مس ــی مل ــب آوارگ ــه موج ــانی ک کس
و همین طــور کســانی کــه تروریســت ها را حمایــت می کننــد  

ــا ــرد. ایرن ــد ک ــالم خواهن اع

ــرح  ــار ط ــه چه ــر ک ــتغال فراگی ــه اش برنام
دانشــگاهی،  دانش آموختــگان  کارورزی 
طــرح کاج )کارانــه اشــتغال جوانــان(، طــرح 
اشــتغال  و  و کار  )توســعه کســب  تکاپــو 
پایــدار( و طــرح مهارت آمــوزی در محیــط 
را شــامل می شــود  و کار   واقعــی کســب 
از دیــروز بــه تمــام اســتان های کشــور ابــالغ 
شــد تــا در گام نخســت، طــرح کارورزی 

ــد. ــرا درآی ــه اج ــه مرحل ــروز ب ــگاهی از ام ــگان دانش دانش آموخت
در طــرح کارورزی دانش آموختــگان کــه از امــروز در سراســر کشــور 
عملیاتــی می شــود، دانش آموختــگان دانشــگاهی در دوره هــای 
کارورزی شــرکت می کننــد و پــس از کســب مهارت هــای مــورد نیــاز 
و اثبــات توانمندی هــای خــود بــه کارفرمایــان و جلــب نظــر آن هــا در 
ــر ایــن اســاس در صــورت جــذب،  کارگاه مشــغول کار می شــوند. ب
ــا  ــهم کارفرم ــه س ــق بیم ــت ح ــال از پرداخ ــا دو س ــان ت کارفرمای
ــا  ــه ب ــت ک ــن اس ــی وزارت کار ای ــود. پیش بین ــد ب ــاف خواهن مع
اجــرای طــرح کارورزی، ســاالنه 150 هــزار نفــر از دانش آموختــگان 

ــازار کار شــوند. دانشــگاهی و کارجویــان بتواننــد جــذب ب
در طــرح کاج کــه بخشــی از زیرمجموعــه طــرح کارورزی بــه شــمار 
مــی رود، تحصیلکــردگان دانشــگاهی دارای ســنین 25 تــا 34 
ســال پــس از طــی فرآینــد اتصــال بــه بنــگاه و توافــق بــا کارفرمــا 
ــد و در  ــای کارورزی را می گذرانن ــاه دوره ه ــش م ــدت ش ــرف م ظ
ایــن مــدت عــالوه بــر قــرار گرفتــن تحــت پوشــش بیمــه حــوادث، 
ــت  ــی کار را تح ــورای عال ــوب ش ــتمزد مص ــل دس ــوم حداق یک س
ــد. ــت می کنن ــن کارورزی دریاف ــوزش حی ــه آم ــوان کمک هزین عن

و  توســعه کارآفرینــی  معــاون  بــه گفتــه 
اشــتغال وزیــر کار طــرح کارانــه اشــتغال 
جوانــان )کاج( تاکنــون در 8 اســتان بــه 
ــش از 70  شــکل آزمایشــی اجــرا شــده و بی
ــرکت  ــرح ش ــن ط ــه در ای ــانی ک ــد کس درص

کردنــد، جــذب بــازار کار شــدند.
ــی کار  ــط واقع ــوزی در محی ــرح مهارت آم ط
نیــز محدودیــت ســنی نــدارد و افــراد بــاالی 
ــت  ــب و کار تح ــط کس ــه در محی ــود ک ــامل می ش ــال را ش 18 س
عنــوان کارآمــوز بــا آموزش هــای مهارتــی مــورد نیــاز بــازار کار آشــنا 
می شــوند. ایــن طــرح رایــگان اســت و هزینــه ای بابــت دســتمزد در 

ــت. ــده اس ــی نش آن پیش بین
قابلیت هــای منطقــه ای و  بــر اســاس  نیــز،  تکاپــو  در طــرح 
شناســایی مزایــای بومــی هــر اســتان رشــته های شــغلی مــورد نیــاز 
طراحــی شــده و متناســب بــا آن بــرای کارجویــان و بیــکاران زمینــه 

ــود. ــم می ش ــدار فراه ــتغال پای اش
برنامــه اشــتغال فراگیــر کــه در ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی 
بــه تصویــب رســیده و کلیــات آن در هیئــت دولــت تصویــب شــد، 
ــی اشــتغال تحــت  ــر در جلســه اردیبهشــت ماه شــورای عال پیش ت
عنــوان طــرح »حرکــت« در راســتای طــرح برنامــه مکانیســم 
ــکاری  ــرخ بی ــول ن ــات حص ــتگاهی و الزام ــن دس ــیم کار بی تقس
ــا  ــه منظــور اجــرا در کل کشــور و ب ــان ســال 96 ب تک رقمــی در پای
تمرکــز بــر بنگاه هــای خــرد و کوچــک و دارای مزیــت در اســتان ها 
و شهرســتان ها در ســه الیــه کالن، میانــی و خــرد بررســی شــده و 

کلیــات آن بــه تصویــب رســیده بــود. ایســنا

چیتچیان:

مردمبامدیریتمصرف،ازجیرهبندیآبجلوگیریکنند
اجرایطرحکارورزیدانشآموختگاندانشگاهی

ازامروز

 10 131 درصد،افزایشترافیک93
کانتینریجهان

واحد،افت
شاخصبورس

درصد،پیشرفتواحدهایمسکنمهر
درشهرهایجدید

ســال  اخیــر  ماه هــای  در  جهــان  کانتینــری  ترافیــک  حجــم 
جــاری میــادی، شــاهد رونــد صعــودی ۱۰ درصــدی نســبت 

بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته بــود.
نماگــر بــورس در آخریــن روز فصــل بهــار )چهارشــنبه( بــا ۱3۱ واحــد 

افــت بــه جایــگاه 78 هــزار و 736 واحــدی رســید.

معــاون وزیــر راه و شهرســازی گفــت: تعــداد کل واحدهــای مســکن 
مهــر در شــهرهای جدیــد، حــدود 4۰۰ هــزار واحــد اســت کــه در 

مجمــوع پیشــرفت فیزیکــی 93 درصــدی داشــته اســت.

3 قتصـــادامروز پنجشنبه 01 تیر ماه 1396 - سال سوم - شماره 459 روزنامه ا

1,519,390

گرمطالی24

$ 46.16

نفتبرنت

1,139,670

گرمطالی18

37,420

دالر

12,089,000

سکه

41.670

یورو

$ 43.67

اتحادیه طال، نفتسبک
جواهر و سکه 

تهران 4,936,500

مثقالطال



هشتبهشت
برگزاری نخستین جشنواره 

فرهنگی هنری مدافعان حرم در کاشان
حــوزه هنــری کاشــان بــا مشــارکت  کیمیای وطن
ــتین  ــان، نخس ــهرداری کاش ــی ش ــازمان فرهنگی ورزش س
برگــزار  را  حــرم  مدافعــان  فرهنگی هنــری  جشــنواره 

می کند. 

ــی  ــط عموم ــل از رواب ــه نق ــن ب ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ب
حــوزه هنــری اســتان اصفهــان، نخســتین جشــنواره 
ــی )30 و  ــرم در دو روز متوال ــان ح ــری مدافع فرهنگی هن
ــش  ــر و همای ــعر، تئات ــای ش ــاه( در بخش ه 31 خردادم
ــوزه  ــر ح ــر دفت ــم زاده، مدی ــد قاس ــود. محم ــزار می ش برگ
هنــری کاشــان ادامــه داد: در ایــن جشــنواره برنامه هایــی 
ــی  ــه جهان ــوع جبه ــا موض ــی ب ــت تخصص ــد نشس مانن
مقاومــت )تبییــن شــاخص های گســترش تفکــر مقاومــت 
و علــت حضــور جمهــوری اســامی در جبهــه مقاومــت بــا 
ســخنرانی حجت االســام طائــب(، شــب شــعر مقاومــت 
)محفــل شــعر و ادب شــعرای آیینــی و متعهــد(، مــردان 
غیــرت )دیــدار صمیمانــه خانــواده شــهدای مدافــع حــرم، 
ــی  ــده ول ــا نماین ــون ب ــازان لشــکر فاطمی ایثاگــران و جانب
ــش خــاک و خــون  ــه کاشــان(، نمای ــام جمع ــه و ام فقی
)اثــر برگزیــده جشــنواره تئاتــر بســیج بــا مضمــون شــهدای 

مدافــع حــرم( اجــرا خواهــد شــد.
وی تصریــح کــرد: ایــن برنامه هــا در تــاالر فرهنــگ، 
آمفی تئاتــر دانشــگاه علــوم پزشــکی برگــزار می شــود و در 
ایــن جشــنواره عــاوه بــر بخــش رقابتــی در حــوزه شــعر و 

نقاشــی نیــز آثــاری ارائــه خواهــد شــد.

گشایش نمایشگاه هنری »قرآن در 
آیینه هنر« در نگارخانه طلوع شرق 

بــه مناســبت مــاه مبــارک رمضــان  کیمیای وطن

ــوع  ــه طل ــر« در نگارخان ــه هن ــرآن در آیین ــگاه »ق نمایش
شــرق فرهنگســرای کوثــر  دایــر اســت. مدیــر فرهنگســرای 
کوثــر گفــت: ایــن نمایشــگاه شــامل 50 اثــر هنــری 
ــرق،   ــی، مع ــی و گوهرتراش ــنگ های تزئین ــم کاری، س خات
 آبرنــگ، قرآن هــای نفیــس، کار بــا چــوب، مینــاکاری 
و خوشنویســی و... بــا موضــوع قــرآن بــه نمایــش درآمــده 

است.
ــتادان  ــم کاری اس ــار خات ــزود: آث ــی اف ــا مکارم حمیدرض
بنامــی همچــون اســتاد عباســعلی عیوبــی و اســتاد علــی 
کبیــری و همچنیــن قلمزنــی اســتاد اســدی در ایــن 
نمایشــگاه بــه چشــم می خــورد . عاقه منــدان جهــت 
بازدیــد از نمایشــگاه می تواننــد تــا تاریــخ 8 تیرمــاه صبــح 
و بعدازظهــر بــه فرهنگســرای کوثــر واقــع در خیابــان جــی 

ــد. ــه فرماین ــی مراجع ــجد عل خ مس

 ایمن سازی 12 نقطه پرحادثه 
در سمیرم

رئیــس اداره راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای ســمیرم 
بــا نصــب  ایمن ســازی 12 نقطــه شهرســتان  گفــت: 
تابلوهــای فســفری، حفــاظ و گاردریــل در ســه ماهــه 

ــت. ــده اس ــام ش ــال انج امس
علی اکبــر آقایــی افــزود: یکــی از نقــاط اصلــی پرتصــادف 
گردنــه دولــت قریــن در جــاده ســمیرم بــه شــهرضا بــود که 
ــازی  ــازی و ایمن س ــدت، آشکارس ــه کوتاه م ــک برنام در ی
ــه  ــز در برنام ــه نی ــذف گردن ــده و ح ــام ش ــیر آن انج مس

بلندمــدت ایــن اداره قــرار دارد.
وی افــزود: طــول گردنــه دولــت قریــن 4 کیلومتــر اســت 
و تامیــن اعتبــار بــرای انجــام عملیــات حــذف آن از جــاده 

اصلــی ایــن محــور، در حــال پیگیــری اســت.
رئیــس اداره راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای ســمیرم 
گفــت: اصــاح هندســی تقاطــع همســطح کمربنــدی 
ــه ســمت یاســوج و همچنیــن تقاطــع همســطح  غــرب ب
ــه  ــت از جمل ــش وردش ــاد بخ ــرد و فتح آب ــتای مهرگ روس

ایــن فعالیت هاســت.
ــه ری  ــردان روب ــداث دوربرگ ــزود: اح ــی اف ــر آقای علی اکب
روســتای ُبــردکان در کیلومتــر 5 جــاده ســمیرم بــه 
شــهرضا تاکنــون 70 درصــد پیشــرفت داشــته اســت.

ــای  ــه پادن ــخت ب ــاده سی س ــازی ج ــت: ایمن س وی گف
ســمیرم بیــش از  یــک میلیــارد تومــان اعتبــار نیــاز دارد تــا 
ــرای آن نصــب شــود.  ــواره حائــل و ضامــن ب حفــاظ و دی

خبرگــزاری صداوســیما

 افزایش خروجی سد زاینده رود 
از اول تیرماه

 مدیــر عامــل شــرکت آب منطقــه ای اصفهــان گفــت: 
ــرای کشــت کشــاورزان  ــده رود ب خروجــی آب از ســد زاین
ــش  ــاه افزای ــدت 20 روز از اول تیرم ــه م ــان ب ــرب اصفه غ
هــدف  افــزود:  میرمحمدصادقــی  مســعود  می یابــد. 
از افزایــش خروجــی آب ســد زاینــده رود، تأمیــن آب 
ــمان )۶5  ــم آس ــد چ ــت س ــاورزان پایین دس ــت کش کش
کیلومتــری غــرب اصفهــان( شــامل 80 نهــر ســنتی و 
ــان(  ــی اصفه ــوب غرب ــری جن ــاد )50 کیلومت ــال نکوآب کان
اســت و ایــن، بــه معنــای جریــان آب در بســتر زاینــده رود 

ــت. ــان نیس ــهر اصفه در کانش
ــاره  ــا اش ــان ب ــه ای اصفه ــرکت آب منطق ــل ش ــر عام مدی
بــه برنامــه توزیــع آب در حوضــه آبریــز زاینــده رود گفــت: 
ــا  ــی آب ب ــم شــورای عال ــر اســاس تصمی ــه ب ــن برنام ای
حضــور نماینــدگان کشــاورزان، اســتانداران و وزیــر نیــرو هر 
ســال ابــاغ می شــود کــه مطابــق آن، آب بــرای کشــاورزان 

ــن می شــود. ایســنا ــرب تأمی شــرق و غ

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریگروه اصفهان

ــازمان  ــیس س ــالروز تاس ــبت  س ــه مناس ب
تبلیغــات اســامی و روز تبلیغ و اطاع رســانی 
دینــی، مدیــر کل تبلیغــات اســامی اســتان 
اصفهــان بــر ایــن مســئله تاکیــد داشــت کــه 
ــراوان در  ــا وجــود قابلیت هــای ف ــان ب اصفه
ــا  ــه ب ــی در مقایس ــف دین ــای مختل حوزه ه
ســایر اســتان ها نواقــص جالــب توجهــی در 
ــای  ــی و ظرفیت ه ــارات فرهنگ ــه اعتب زمین

دارد.  ســخت افزاری 
حجت االســام رحمــت هللا اروجــی ضمــن 
ــازمان را  ــن س ــیس ای ــدف از تاس ــه ه اینک
فعالیــت در راســتای مبنــای مکتــب فکــری 
ــدی  ــاب محم ــام ن ــن اس ــول بنیادی و اص
ــت  ــد داش ــوع تاکی ــن موض ــر ای ــت ب دانس
ــام  ــن اس ــر دی ــت و موث ــغ درس ــه تبلی ک
همــواره از دغدغه هــای مســئوالن بــه عنــوان 
ــوده   نســخه حیات بخــش جامعــه بشــری ب

است.
وی در ادامــه صحبت هــای خــود از ارائــه 
آمــار گــزارش فعالیت هــای ایــن اداره کل 
ــن مســئله  ــر ای ــت و ب در ســال گذشــته گف
تاکیــد داشــت کــه ادارات تبلیغــات اســامی 
در 25 شهرســتان اســتان اصفهــان تاســیس 

شــده و در بوییــن و میاندشــت نیــز بــه زودی 
ــر  ــه دفت ــن س ــود. همچنی ــدازی می ش راه ن
نمایندگــی در شــرق اصفهــان و در شــهرهای 
ورزنــه، هرنــد و کوهپایــه مشــغول فعالیــت 

هســتند.
 دبیرســتان های علوم و معارف 
اســامی، برکات سازمان تبلیغات

دبیرســتان های  اروجــی  حجت االســام 
علــوم و معــارف اســامی صــدرا را از بــرکات 
تبلیغــات  ســازمان  کاری  فعالیت هــای 
ــداد  ــر تع ــان از نظ ــت: اصفه ــمرد و گف برش
مــدارس و دانش آمــوزان مشــغول تحصیــل 
ــور را دارد. ــه دوم کش ــدارس، رتب ــن م در ای

وی اضافــه کــرد: در اســتان اصفهــان 11 
بــاب مدرســه صــدرا در پنــج شهرســتان 
ــرورش،  ــوزش و پ ــکاری آم ــا هم ــتان ب اس
ــارف اســامی  ــوم و مع رشــته تخصصــی عل
بــه  دبیرســتان  دوم  و  اول  مقاطــع  در  را 
مطابــق  و  می آموزنــد  دانش آمــوزان 
عملکــرد  پــرورش  و  آمــوزش  ارزیابــی 
ــزد                 ــتان ها زبان ــن دبیرس ــی ای ــی و کیف کم

اســت. 
مدیــر کل تبلیغــات اســامی اســتان اصفهان 
تاکیــد کــرد: هــر چــه ســطح معلومــات 
ــه  ــاد جامع ــدی آح ــت توحی ــی و معرف دین

بیشــتر باشــد، شــاهد کاهــش آســیب های 
اجتماعــی و حرکــت جامعــه در مــدار اصــول 

ــود. ــم ب ــای انســانی خواهی و ارزش ه
وی بــا بیــان اینکــه نیازمندی هــای ایــن 
اداره از نظــر اعتبــارات ریالــی و ظرفیت هــای 
ســخت افزاری جالــب توجــه اســت، تصریــح 
کــرد: بــا مقایســه کیفیــت موجــود اعتبــارات 
ســخت افزاری  ظرفیت هــای  و  فرهنگــی 
ــه  ــخ می شــویم ک ــت تل ــن واقعی متوجــه ای
اصفهــان بــا وجــود اســتحقاق و قابلیــت 
تامیــن  بــرای  موجــود،  ظرفیت هــای  و 
اعتبــارات مــورد نیــاز بــرای تبلیــغ دیــن 
و ایجــاد بســترهای مناســب در راســتای 
ــه  ــدف در مقایس ــای ه ــه گروه ه ــت ب خدم
بــا ســایر اســتان ها نواقــص جالــب توجهــی 

دارد.
 عنایت ویژه مســئوالن به ســازمان 

تبلیغات نیاز است
اروجــی در ادامــه صحبت هــای خــود در 
ــه هــم  ــه ایــن نکت جمــع اصحــاب رســانه ب
ــا  ــان ب ــفانه اصفه ــه متاس ــت ک ــاره داش اش
ــای  ــراوان در حوزه ه ــای ف ــود قابلیت ه وج
ســایر  بــا  مقایســه  در  دینــی  مختلــف 
در  توجهــی  جالــب  نواقــص  اســتان ها 
ــای  ــی و ظرفیت ه ــارات فرهنگ ــه اعتب زمین
ســخت افزاری دارد و  انتظــار مــی رود مســئوالن 
ــات انجام شــده  ــه مکاتب ــا توجــه ب اســتان ب
ــازمان  ــذاری س ــزان تاثیرگ ــه می ــوف ب و وق
تبلیغــات، به ویــژه در عرصــه شــبکه تبلیغــی 
و تشــکل های دینــی، عنایــت ویــژه بــه 
تامیــن اعتبــارات مــورد نیــاز فرهنگــی و 
ایجــاد بســترهای ســخت افزاری در جامعــه 

ــند. ــته باش ــازمان داش ــدف س ه
وی بــه گــزارش عملکــرد یک ســاله اداره 
تبلیغــات اســامی اســتان اصفهــان در ســال 
13۹5 پرداخــت و بــا بیــان اینکــه در مجموع 
781 دانش آمــوز در مــدارس صــدرا مشــغول 
بــه تحصیــل هســتند، اظهــار داشــت: در 
در  اداری مالــی  فعالیت هــای  بخــش 

ــت  ــورد اخــذ ســند مالکی ــن ســال، 50 م ای
و  پیگیــری  مــورد   50 عالــم،  خانه هــای 
ــای  ــند خانه ه ــدور س ــتای ص ــدام در راس اق
عالــم، 75 جلــد صــدور پروانــه ســاخت 
خانه هــای عالــم روســتایی، 55 مــورد ســند 
مســتغات  و  امــاک  جهــت  تک برگــی 
ــای اداری  ــامل ادارات و مجتمع ه ــی ش ملک
ــن  ــوزش ضم ــاعت آم ــی، 1700 نفرس تبلیغ
ــان ادارات، 12 نشســت کارگاه  خدمــت کارکن
ــران شهرســتانی انجــام  ــژه مدی ــوزش وی آم

شــده اســت.
مدیــر کل تبلیغــات اســامی اســتان اصفهان 
ادامــه داد: تعــداد مجتمع هــای آموزشــی 
بــاب   18 اســتان،  ســطح  در  فرهنگــی 
ســاختمان، تعــداد خانه هــای عالــم 250 
ــز  ــال تجهی ــم در ح ــای  عال ــاب و خانه ه ب
ــا  ــم ب ــت و امیدواری ــاب اس ــل 40 ب و تکمی
تخصیــص اعتبــار اســتانداری و ســازمان 
شــاهد   ،۹۶ ســال  در  بودجــه  و  برنامــه 
افتتــاح بیــش از 80 درصــد ایــن خانه هــای 

ــیم. ــال ۹۶ باش ــان س ــا پای ــم ت عال

در  تبلیغــی  در حــوزه شــبکه  وی گفــت: 
مســتقر  روحانــی   170 تعــداد   ۹5 ســال 
داشــتیم کــه بــا اولویــت مناطــق پرجمعیــت 
ــاط روســتایی اســتان مســتقر شــدند  در نق
 و فعالیــت در خــور توجــه در ایــن راســتا 

داشتند.

 تاثیرگذاری سازمان تلبلیغات در 
عرصه های دینی و تبلیغی

ــر  ــغ در غی ــزام مبّل ــار اع ــزود: آم ــی اف اروج
حــوزه اســتقرار و در مناســبت ها بیــش از 
70 هــزار نفــر روز بــوده اســت کــه نســبت بــه 
ــش 10 درصــدی  ــل، افزای ــرد ســال قب عملک

داشــته اســت.
وی بــا اشــاره بــه ایــن مطلــب کــه در عرصــه 
ــه مجامــع و گروه هــای  ــا توجــه ب تبلیغــی ب
ــتر  ــازمان بس ــن س ــده ای ــدف تعریف ش ه
ســطح  در  زیــادی  تاثیرگــذاری  حــوزه  و 
جامعــه دارد، تاکیــد کــرد: گروه هــای متعــدد 
ــط و از آن  ــن ســازمان مرتب ــا ای اجتماعــی ب
ــرار  ــروه  ق ــار گ ــه در چه ــتند ک ــع هس متوق
می گیرنــد کــه شــبکه گســترده تبلیــغ دیــن 
ــات  ــه و جماع ــرم جمع ــه محت ــه ائم از جمل
ــز آموزشــی و  ــم از مســاجد، ادارات، مراک اع
مؤسســات و دانش آموختــگان حوزه  هــای 
ــن  ــغ دی ــر تبلی ــه ام ــه ب ــران ک ــه خواه علمی
ــد و مبّلغــان ســنتی در گــروه اول  می پردازن

هســتند.
دینــی  تشــکل های  تاکیــد کــرد:  اروجــی 
شــامل هیئــات مذهبــی، مداحــان، کانون هــای 
اســامی  انجمن هــای  و  فرهنگی تبلیغــی 
ــان  ــروه دوم مخاطب ــازمان گ ــوز س دارای مج

ــتند. هس
ــه  ــوان جامع ــا عن ــوم ب ــروه س ــزود: گ  وی اف
قرآنــی اســتان شــامل مؤسســات قرآنــی 
روســتایی  و  شــهری  قرآنــی  خانه هــای 
اصحــاب قرآنــی متشــکل از قاریــان، حافظــان 
ــان  ــی و مربی ــف توحیدخوان ــای مختل گروه ه
و اســتادان قرآنــی در رشــته های مختلــف 

می شــوند. شــناخته 
وی اضافــه کــرد: جمعیــت بانــوان فرهیختــه 
در عرصــه فعالیت هــای دینــی و قرآنــی 
کــه حداقــل رتبــه چهــارم حــوزوی را دارنــد 
و ســوابق فعالیت هــای اجتماعــی آن هــا 
ــر  ــارم زی ــروه چه ــت، گ ــوده اس ــان ب درخش

نظــر ســازمان را تشــکیل می دهنــد.

مدیر کل تبلیغات اسامی استان اصفهان:

 تبلیغات اسالمی اصفهان 
اعتبارات فرهنگی و سخت افزاری کافی ندارد

E.Ghorbani@eskimia.ir
ابراهیم قربانیکاشان

ــژه  ــداری وی ــی فرمان ــور عمران ــی و ام ــاون فن مع
کاشــان گفــت: بــا وجــود پیشــرفت جالــب توجــه 
ــان  ــذر کاش ــار گ ــی کن ــی و عمران ــات اجرای عملی
ــان  ــواهد نش ــیده، ش ــی رس ــج مطلوب ــه نتای ــه ب ک
در  پنهانــی  و  پیــدا  تاش هــای  دارد کــه  آن  از 
ــه  ــه ب ــا همــه زحمــات انجام گرفت ــان اســت ت جری

بن بســت کشــیده و متوقــف شــود. 
ــزود:  ــر اف ــن خب ــان ای ــا بی ــه دوان ب ــا چل علیرض
اســتراتژیک  اهمیــت  کاشــان   پــروژه کنارگــذر 
و راهبــردی در مســیر ترانزیــت شــمال بــه جنــوب 
ــدادن  ــص ن ــرای شهرســتان دارد و تخصی کشــور ب

مناســب و به موقــع اعتبــارات باعــث شــده بــود کــه 
بــه فراموشــی ســپرده شــود؛ ولیکــن بــا پیگیــری 
فرمانــداری کاشــان در دولــت تدبیــر و امیــد از 
طریــق رایزنــی بــا مســئوالن اســتانی و مرکــز احیــا 
و مجوزهــای الزم بــرای ادامــه فعالیــت اخــذ شــد. 
ــات  ــای الزم، عملی ــس از پیگیری ه ــزود: پ وی اف
عمرانــی و اجرایــی در دو جبهــه آغــاز شــد. در جبهــه 
ــق  ــان از طری ــهرداری کاش ــد ش ــرر ش ــت مق نخس
ــازی  ــازی و زیرس ــات آزادس ــی، عملی ــع داخل مناب
مســیر را محقــق کنــد و آســفالت و احــداث تقاطــع 
ــه جــاده  غیرهمســطح در محــل اتصــال کنارگــذر ب
قدیــم کاشــان و قــم و اتصــال آن بــه آزادراه بــه اداره 

کل راه و شهرســازی محــول شــد.

ــات آزادســازی  ــه عملی ــرد: کلی ــد ک ــه دوان تأکی چل
و زیرســازی کنارگــذر طــی ســه ســال گذشــته 
عملیاتــی شــده؛ ولیکــن اداره کل راه و شهرســازی 
ــع طبیعــی  ــدات خــود و مناب در جهــت انجــام تعه
نیــز بــرای در اختیــار گذاشــتن بخــش کوتاهــی از 
مســیر همراهــی الزم را ندارنــد؛ این در حالی اســت 
ــه مراحــل پایانــی خــود رســیده؛ ولیکــن  کــه کار ب
شــاهد کارشــکنی های متعــددی بــرای توقــف ایــن 

ــروژه هســتیم. پ
ــدار تأکیــد کــرد: سیاســت مدیریــت  معــاون فرمان
ارشــد شهرســتان کاشــان بــر حفــظ کنارگذر کاشــان 
بــه مــوازات کمربنــدی آران و بیــدگل اســت و 
توســعه راه هــا در هــر دو شهرســتان را به نفــع مردم 

و منطقــه می دانــد. از ایــن رو مشــکات کمربنــدی 
آران و بیــدگل در شهرســتان کاشــان مرتفــع شــده 
ــرای حــل مشــکل بخشــی  ــی اراده ای ب اســت؛ ول
از کنارگــذر کاشــان کــه در حــوزه اســتحفاظی 
شهرســتان آران و بیــدگل اســت، دیــده نمی شــود.

چلــه دوان افــزود: گزارش هــای رســیده حاکــی 
ــان  ــذر کاش ــم کنارگ ــدود و حری ــی در ح از تحرکات
ــیر  ــای مس ــذر در انته ــرفت کنارگ ــا پیش ــت ت اس
مســدود شــده و کار کنارگــذر کاشــان کــه حاصــل 
زحمــات یــک دهــه از مدیریــت شــهری به ویــژه طــی 
ســه ســال اخیــر اســت، بــه بن بســت کشــیده شــود.

معــاون فرمانــدار کاشــان تأکیــد کــرد: نگرانــی 
درخصــوص بازگشــایی کنارگــذر کاشــان و کاهــش 
بــار ترافیــک در کمربنــدی آران و بیــدگل ناشــی از 
ــع کان و  ــردن مناف ــی ک ــدت و قربان ــگاه کوتاه م ن
درازمــدت مــردم و منطقــه بــه واســطه دغدغه هــای 

ــت. ــتانی اس ــی و شهرس محل

چلــه دوان گفــت: مســئوالن آران و بیــدگل اطمینــان 
داشــته باشــند کــه توســعه راه هــا در دو حــوزه 
شهرســتان کاشــان و آران و بیــدگل در درازمــدت بــه 
ــود  ــد ب ــه خواه ــردم دو شهرســتان و منطق ــع م نف
ــای  ــه همکاری ه ــه ک ــت همان گون ــته اس و شایس
ــرای تحقــق کنارگــذر آران و  الزم از ســوی کاشــان ب
ــوی  ــبی از س ــخ مناس ــه، پاس ــام گرفت ــدگل انج بی
ــذر کاشــان داده  ــق کنارگ ــرای تحق ــدگل ب آران و بی

شــود.
ــان از  ــردم کاش ــد: م ــادآور ش ــدار ی ــاون فرمان مع
نماینــده مــردم در مجلــس شــورای اســامی انتظار 
بازگشــایی  دارنــد همان گونــه کــه درخصــوص 
کمربنــدی آران و بیــدگل در حــوزه اســتحفاظی 
کاشــان پیگیــری کرده انــد، درخصــوص بازگشــایی 
ــوزه  ــه در ح ــیر ک ــای مس ــان در انته ــذر کاش کنارگ
ــری  ــز، پیگی ــت نی ــدگل اس ــتحفاظی آران و بی اس

ــد.  ــل آورن ــه عم الزم را ب

معاون فرماندار کاشان:

کارشکنی های آشکار و پنهان، مانع اتمام پروژه کنارگذر کاشان شده است

 روایتی از شهید 
 یگان موشکی سپاه 

در »سکوت آرامم نمی کند«
ــه  ــد«، نگاهــی ب ــاب »ســکوت آرامــم نمی کن  کت
زندگــی شــهید محســن فرج اللهــی، روایتــی 
ــپاه  ــکی س ــگان موش ــهید ی ــن ش ــی ای  از زندگ

است.
دالورمــردان  توانمنــدی  بــه  دســتیابی  اوج  در 
ــی  ــکی، حادثه های ــگان موش ــت ی ــپاه و تقوی س
روی داد کــه جوانــان ایــن مــرز و بــوم بــا اهــدای 
جــان خــود، موجــب رشــد و نمــو ایــن دســتاورد 

ــزرگ شــدند. ب
ــر از سلحشــوران  ــان 18 نف ــن جوان گروهــی از ای
خرم آبــاد بودنــد کــه در حیــن طراحــی و ســاخت 
موشــک در پــادگان امــام علــی)ع( بــر اثــر 

ــیدند. ــهادت رس ــه ش ــک ب ــار موش انفج
ــی  ــد«، نیم نگاه ــم نمی کن ــکوت آرام ــاب »س کت

ــام  ــه ن ــن شــهدا ب ــه زندگــی یکــی از ای اســت ب
»محســن فرج اللهــی« بــه قلــم نســرین یحیــی 
 بیگــی کــه بخشــی از خاطــرات ایــن شــهید در آن 

گــردآوری شــده اســت.
در ایــن کتــاب می خوانیــم: »ســبز یعنــی ... 
ــتان.  ــا تابس ــد ی ــتان باش ــرد زمس ــی نمی ک فرق
بایــد حتمــا وضــو می گرفــت! بارهــا می شــد کــه 
ــح،  ــن اول صب ــن! ای ــرادر م ــم: »ب ــه او می گفت ب
ــو  ــخ زده وض ــا آب ی ــرد، ب ــوای س ــن ه ــوی ای ت

ــه؟«  ــی بش ــه چ ــری ک می گی
می گفــت: »آرش! مگــه تــو نمی دونــی ایــن 
ــور  ــه چط ــت؟ آخ ــاس شهداس ــبز، لب ــاس س لب
 می شــه بــدون وضــو بهشــون دســت بزنــم 
ــد  ــت دارن ــدر حرم ــا اینق ــم؟ این ــا رو بپوش و اون
ــو  ــم وض ــخ زده ه ــا آب ی ــون ب ــه خاطرش ــه ب ک

می گیــرم.«
بخشــی از دست نوشــته شــهید در ایــن کتــاب در 
ــر کســی کــه در  ادامــه منتشــر شــده: »ســام ب

ــه  ــت. ب ــردم اس ــن م ــنامی، گمنام تری اوج خوش
ــت.  ــب)ع( اس ــر علی ابن ابیطال ــه او پس ــق، ک ح
شــرمنده ام از تمــام فقرایــی کــه نــان شــب 

ــده ام. ــر ســیر خوابی ــن حقی نداشــتند و ای
ــان! ای  ــاینده گناه ــروردگار بخش ــا! ای پ ــار اله ب
ــم  ــا آقای ــن ب ــو م ــاد ت ــا ی ــان! ب ــم! ای رحم رحی
ــا  ــه ت ــدم ک ــان می بن ــج( پیم ــرت مهدی)ع حض
ــعادت  ــال و س ــل کم ــات کام ــه درج ــیدن ب رس
کوشــش خــود را بــرای از بیــن بــردن تمــام 
گناهانــم انجــام دهــم و از حضــرت مهدی)عــج( 
ــه ایــن درجــات کمــک و یــاری  بــرای رســیدن ب

ــتارم.« خواس
کتــاب »ســکوت آرامــم نمی کنــد« در رابطــه 
ــه  ــی در 120 صفح ــن فرج الله ــهید محس ــا ش  ب
و بــا قیمــت ۶ هــزار تومــان توســط نشــر شــهید 
کاظمــی منتشــر شــده و عاقه منــدان می تواننــد 
و کتــاب«  »مــن  اینترنتــی  فروشــگاه  را  آن 

ــد. بخرن
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 کشف یک هزار و 867 طاقه 
پارچه قاچاق در اصفهان

فرمانده انتظامی اســتان از کشــف یــک هزار  کیمیای وطن
ــال  ــارد ری ــه ارزش 5 میلی ــاق ب ــه قاچ ــواع پارچ ــه ان و 8۶7 طاق

توسط ماموران پلیس آگاهی این فرماندهی خبر داد. 

ــری  ــی دریافــت خب ــی گفــت: در پ ســردار عبدالرضــا آقاخان
ــاری  ــادی پارچــه خارجــی در انب ــوی تعــداد زی ــر دپ ــی ب مبن
ــوع  ــی موض ــان، بررس ــهر اصفه ــان ش ــی از بازاری ــط یک توس
ــان  ــتان اصفه ــی اس ــس آگاه ــان پلی ــتورکار کارآگاه در دس
 قــرار گرفــت. وی افــزود: پــس از انجــام تحقیقــات الزم 
و هماهنگی هــای قضائــی بــا همــکاری بازرســان اداره نظــارت 
بــر اصنــاف انبــار مدنظــر بازرســی و تعــداد یــک هــزار و 8۶7 
ــی الزم  ــدارک گمرک ــدون م ــی ب ــه خارج ــواع پارچ ــه ان طاق

کشــف شــد. 
ایــن مقــام انتظامــی ادامــه داد: از انبــار مدنظــر تعــداد 274 
طاقــه پارچــه شــانتون نــخ حاشــیه گیپــور، ۹0 طاقــه حریــر 
گلــدار، 3۹0 طاقــه پارچــه، 450 طاقــه پنــل نــخ، 2۶0 طاقــه 
ــف  ــه کــرپ ســاده در رنگ هــای مختل ــه، 253 طاق چهارخان
ــد. ارزش  ــف ش ــم کش ــر و نی ــارک زب ــه م ــه پارچ و 150 طاق
مربوطــه 5  توســط کارشناســان  پارچه هــای کشف شــده 

ــال اعــام شــده اســت. ــارد ری میلی
وی بــا اشــاره بــه اینکــه یــک متهــم در ایــن خصــوص 
ــی شــد، خاطرنشــان  ــی معرف ــه مراجــع قضائ دســتگیر و ب
ــژه  ــع کاالی قاچــاق، به وی ــار و توزی ــا ورود، انب ــارزه ب کــرد: مب
در باراندازهــا و مراکــز تخلیــه و انبارهــا تــداوم خواهــد یافــت. 

  غرق شدن مرد ۳۵ ساله  
در مجموعه قایقرانی زرین شهر

مدیــر حــوادث و فوریت هــای اورژانــس پزشــکی اصفهــان 
گفــت: مــرد 35 ســاله ای بــه دلیــل بی احتیاطــی و 
ــه آب هــای دریاچــه مصنوعــی مجموعــه  ورود غیرمجــاز ب
تفریحــی قایقرانــی ذوب آهــن اصفهــان در زرین شــهر 

غــرق شــد.
غفــور راســتین اظهــار کــرد: ایــن حادثــه ســاعت 15 و 55 
دقیقــه روز سه شــنبه اتفــاق افتــاد و بــرای امدادرســانی بــه 

اورژانــس 115 گــزارش شــد.
وی بیــان کــرد: پــس از اعــام ایــن حادثــه، واحــد امــدادی 
اورژانــس بــه همــراه دو تکنســین بــه محــل حادثــه بــرای 
کمک رســانی اعــزام شــدند؛ امــا ایــن شــخص بــه دلیــل 
ــه آب هــای دریاچــه مصنوعــی مجموعــه  ورود غیرمجــاز ب
تفریحــی قایقرانــی ذوب آهــن اصفهــان در زرین شــهر 

ــود. جــان خــود را از دســت داده ب
گفتنــی اســت ســایت قایقرانــی و دریاچــه مصنوعــی 
ذوب آهــن در زرین شــهر در فاصلــه 35 کیلومتــری جنــوب 

ــرار دارد. ایمنــا ــان ق ــی اصفه غرب

 76۵ سبد غذایی بین نیازمندان 
شهرستان اصفهان توزیع شد

رئیــس جمعیــت هــال احمــر اصفهــان از  کیمیای وطن
توزیــع 7۶5 ســبد غذایــی بیــن نیازمنــدان این شهرســتان در 

قالب طرح همای رحمت خبر داد.
ــی  ــط عموم ــل از رواب ــه نق ــن ب ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ب
جمعیــت هــال احمــر اصفهــان، اردشــیر محقــق گفــت: بــه 
ــد ســال های  ــز مانن ــن، امســال نی ــان و خیری همــت داوطلب
گذشــته بــه تأســی از ســیره مــوالی متقیــان حضــرت 
علــی)ع(، طــرح »همــای رحمــت« بــا بســته بندی و توزیــع 
ــدان تحــت پوشــش برگــزار  ــی بیــن نیازمن 7۶5 ســبد غذای
ــبد  ــع س ــر توزی ــاوه ب ــرح، ع ــن ط ــزود: در ای ــد. وی اف ش
غذایــی بیــن خانواده هــای محــروم و زنــان سرپرســت 
ــی 10  ــه برپای ــدام ب ــت اق ــان جمعی ــوزه داوطلب ــوار، ح خان
ــن بیمــاران  ــع غــذای گــرم بی ــی و توزی طــرح ســفره مهربان
ســرطانی و صعب العــاج و نیازمنــدان تحــت پوشــش کــرد.

ــر  ــت: ارزش ه ــان گف ــر اصفه ــال احم ــت ه ــس جمعی رئی
ســبد غذایــی 120 هــزار تومــان و در مجمــوع معــادل ۹1 
میلیــون و 800 هــزار تومــان و ارزش ســفره های مهربانــی در 

ــود. ــان ب ــون توم ــادل 4 میلی ــوع مع مجم
20 هــزار داوطلــب در گروه هــای حمایــت، مشــارکت، مهــارت 
و هدایــت در 200 خانــه داوطلــب در سراســر اســتان اصفهــان 

ــده اند. ــاماندهی ش س

 طغیان آفت زنجره مُو 
در دو شهرستان استان اصفهان 

ــتان  ــاورزی اس ــاد کش ــازمان جه ــات س ــظ نبات ــر حف  مدی
اصفهــان گفــت: مبــارزه بــا آفــت زنجــره مــو بــه دلیــل طغیان 
ــار  ــرون و 150 هکت ــران و ک ــای تی ــار از باغ ه آن در 300 هکت
ــی  ــنعلی رحیم ــت. حس ــده اس ــاز ش ــان آغ ــای لنج از باغ ه
ــوده  افــزود: طــرح مبــارزه شــیمیایی، هــرس شــاخه های آل
و پاکنــی درختــان، بایــد در مــدت یــک هفتــه و تــا پیــش از 
تخم ریــزی ایــن آفــت اجــرا شــود. وی بــا اشــاره بــه اینکــه 
ایــن آفــت تــا 50 درصــد خســارت بــه محصــول وارد می کنــد، 
ــوالت  ــایر محص ــه س ــو ب ــر م ــاوه ب ــره ع ــت زنج ــزود: آف اف
باغــی از جملــه بــادام، ســیب، آلبالــو، انــار و گابــی خســارت 
وارد می کنــد. مدیــر حفــظ نباتــات ســازمان جهــاد کشــاورزی 
اســتان افــزود: حشــره بالــغ زنجــره بــر روی سرشــاخه های 
مــو و دیگــر درختــان میزبــان، تخم ریــزی می کنــد کــه بــر اثــر 
زخم هــای حاصــل از ایــن تخم ریــزی، بافــت  آوندهــای چــوب 
ــف و  ــاخه ها ضعی ــد و سرش ــه می بین ــاه صدم ــش گی و آبک
گاهــی خشــک می شــوند. وی بــا بیــان اینکــه آفــت زنجــره 
مــو بــه طــور معمــول هــر چهــار تــا پنــج  ســال یــک نســل 
ــج در  ــه تدری ــرداد ب ــت در خ ــن آف ــره ای ــزود: حش دارد، اف
ــرد و  ــاخه های ت ــر روی سرش ــود و  ب ــر می ش ــت ظاه طبیع
ــه  ــم ب ــتان  ه ــل زمس ــد و در فص ــزی می کن ــوان تخم ری ج
صــورت پوره هــای ســنین مختلــف روی ریشــه در زیــر خــاک 

ــرد. صداوســیما ــه ســر می ب ب

،،
حجت االسالم اروجی دبیرستان های 
علــوم و معــارف اســالمی صــدرا را از 
بــرکات فعالیت هــای کاری ســازمان 
تبلیغــات برشــمرد و گفــت: اصفهــان 
از نظــر تعداد مــدارس و دانش آموزان 
مشــغول تحصیــل در ایــن مــدارس 

رتبــه دوم کشــور را دارد

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریگروه اصفهان

بــا  رئیــس کل دادگســتری اســتان اصفهــان 
دســتی پــر و پیمــان از آمــار پرونده هــای قضایــی، 
ــد  ــگاران آم ــع خبرن ــه جم ــری ب ــی و کیف جنای
ــوه  ــه ق ــای هفت ــریح برنامه ه ــر تش ــاوه ب ــا ع ت
ــن اداره  ــات ای ــات قض ــن اقدام ــه از آخری قضائی
کل بــرای رســیدگی بــه پرونده هــای متعــدد 

ــد.   ــخن بگوی ــی س قضای
ــرای  ــم ب ــدور حک ــا از ص ــروی وف ــای خس آماره
ــات  ــا تخلف ــاط ب ــف در ارتب ــدار متخل ــه فرمان س
ــه  ــب رتب ــا کس ــان ت ــتان اصفه ــی در اس انتخابات
نخســت دادگســتری اســتان اصفهــان در گــزارش 
شــاخص های بهــره وری قــوه قضائیــه کشــور 
و  زمین خــواری  پرونده هــای  بــه  رســیدگی  و 

ــود. ــی ب ــی دولت اراض
رئیــس  کل دادگســتری اســتان اصفهــان در 
ــواری  ــای زمین خ ــیدگی پرونده ه ــه رس ــدا ب  ابت
و اراضــی دولتــی اشــاره کــرد و گفــت: 42۹ هــزار 
پرونــده در اســتان تشــکیل شــد و شــش میلیون 
ــی  ــی و دولت ــع از اراضــی مل ــر مرب ــزار مت و 10 ه

خلــع یــد شــدند.
ــادی  ــای اقتص ــه از آمار ه ــا در ادام ــروی وف خس
و  گفــت  ســخن  نیــز  قضایــی  پرونده هــای 
ــول  ــه  در ط ــت ک ــاره داش ــئله اش ــن مس ــه ای ب
ــم  ــده مه ــه 33 پرون ــال ب ــته و امس ــال گذش س
ــه  ــه نتیج ــد ک ــیدگی ش ــادر رس ــای م کارخانه ه
ــزار  ــش از 10 ه ــدن بی ــکار ش ــری از بی آن جلوگی

ــود. ــر ب نف
وی از تشــکیل 1۹0 پرونــده بــا عنــوان کارچاق کنــی 

اســتان  قضایــی  دســتگاه  در  و کاهبــرداری 
اصفهــان خبــر داد و بیــان داشــت: در ایــن زمینــه 

ــر بازداشــت شــدند. ۶0 نف
 مدیــر کل دادگســتری اســتان اصفهــان گفــت: 
ــل  ــه دلی ــان ب ــتان اصفه ــداران اس ــر از فرمان 3 نف
تبلیغــات زودهنــگام و جانبــداری در انتخابــات 
محکــوم بــه جــزای نقــدی بــدل از حبــس شــده اند؛ 
ــت. ــده اس ــرا نش ــوز اج ــان هن ــای آن ــا حکم ه ام

 وی عنــوان داشــت: در ســال گذشــته، ۶88 هــزار 
843 پرونــده در اســتان اصفهــان مختومــه شــده 
ــتان  ــتری اس ــت دادگس ــرد مثب ــه عملک و نتیج
ــدت  ــت؛ م ــده اس ــزار و 32۹ پرون ــان 5 ه اصفه
اصفهــان  اســتان  دادگســتری کل   وقت دهــی 

10 روز کاهش پیدا کرده است.
ــوب  ــات خ ــی از اقدام ــرد: یک ــان ک وی خاطرنش
در ســال گذشــته کســر پرونده هــای مســن بــود. 
پرونده هــای مســن، پرونده هایــی اســت کــه 
ــال  ــد؛ در س ــته باش ــال گذش ــکیل آن 2 س از تش
گذشــته، هــزار پرونــده از پرونده هــای مســن 
کســر شــد و پرونده هــای پیــش از خــرداد ســال 
۹4، 2 هــزار و 213 فقــره اســت کــه کاهــش ایــن 
آمــار کمــک زیــادی بــه کاهــش زمــان دادرســی 

خواهــد کــرد.
ــه اســم قاضــی  ــده ای ب ــه ع ــان اینک ــا بی  وی ب
ــه  ــد، اضاف ــت می کنن ــی را دریاف ــردم مبالغ از م
کــرد: 1۹0 پرونــده بــا عنــوان کارچاق کنــی و 
اســتان  قضایــی  دســتگاه  در  کاهبــرداری 

ــر از  ــرم ۶0 نف ــه ج ــده ک ــکیل ش ــان تش اصفه
ایــن 1۹0 پرونــده محــرز بــوده و آن هــا بازداشــت 

شــده اند.
خســروی  وفــا افزود: دســتگیری باند صحنه ســازی 
تصــادف، دســتگیری بانــد ســقط جنیــن، تشــکیل 
توســط  کاهبــرداری  و  پولشــویی  پرونــده 
دادگســتری اســتان اصفهــان صــورت گرفتــه 
ــت بانک  ــلح از پس ــارق مس ــر از 4 س ــه 3 نف ک
طافروشــی و بانــک مســکن بــه عنــوان مفســد 
فــی االرض شــناخته شــده و محــارب محکــوم به 
ــم  ــاه رمضــان حک ــس از م ــه پ ــدام شــدند ک اع

ــان اجــرا خواهــد شــد. ــدام آن اع
وی عنــوان داشــت: دســتگیری 2 نفــر از عناصــر 
بــا عضویــت در گروهــی در  ضدانقــاب کــه 
فضــای مجــازی اقــدام بــه عضوگیــری  از مــردم 
ــان در  ــده آن ــه پرون ــه ک ــد، صــورت گرفت می کردن
حــال پیگیــری اســت؛ همچنیــن فــردی بــه نــام 
ــال  ــف، در س ــه عن ــاوز ب ــم تج ــی«، مته »ضیای

ــدام شــد. گذشــته اع

  رئیس کل دادگستری استان اصفهان خبر داد:

  دستگیری 2 نفر از عناصر ضدانقالب در اصفهان
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رخداد
 جزئیات دستگیری 

 مدیر سایت شرط بندی 
با ۴۰۰ میلیارد ریال گردش مالی

ــس  ــات پلی ــان از عملی ــتان اصفه ــی اس ــده انتظام فرمان
فتــای ایــن فرماندهــی در دســتگیری مدیــر یــک ســایت 
شــرط بندی بــا گــردش مالــی ۴۰۰ میلیــارد ریالــی در یکــی 

ــر داد. ــور خب ــتان های کش از اس

ــاره جزئیــات شناســایی و  ســردار عبدالرضــا آقاخانــی درب
دســتگیری ایــن متهــم گفــت: کارشناســان پلیــس فتــای 
ــر فضــای مجــازی و رصــد  ــا اشــرافیت خــود ب اســتان ب
ــایت  ــک س ــتند ی ــی توانس ــایت های اینترنت ــش س و پای
شــرط بندی بــا گــردش مالــی بــاال را کــه توســط فــردی در 
یکــی از اســتان های کشــور مدیریــت می شــد، شناســایی 

کننــد.
ــد  ــتای رص ــس در راس ــن پلی ــان ای ــزود: کارشناس وی اف
اقدامــات مجرمانــه بــا ســایتی روبــه رو شــدند کــه مدیر آن 
ــه روش شــرط بندی  ــازی خاصــی ب ــه طراحــی ب ــدام ب اق
ــه مشــخص  ــات صورت گرفت ــه تحقیق ــود. در ادام ــرده ب ک
شــد ایــن فــرد از ایــن طریــق توانســته بــه گــردش مالــی 
۴۰۰ میلیــارد ریالــی دســت پیــدا کنــد کــه در ایــن زمینــه 
تمامــی حســاب های مالــی فــرد مذکــور نیــز مــورد 

شناســایی قــرار گرفــت.
ــن  ــرکت کنندگان ای ــه ش ــان اینک ــا بی ــی ب ــردار آقاخان س
ســایت از سراســر کشــور بودنــد، اظهــار داشــت: بالفاصلــه 
ــی نســبت  کارشناســان وارد عمــل شــدند و مراحــل قانون

ــد. ــن ســایت را انجــام دادن ــه مسدودســازی ای ب
ــایت در  ــن س ــر ای ــه مدی ــه اینک ــه ب ــا توج ــزود: ب وی اف
خــارج از اســتان ســکونت داشــت، مأمــوران پلیــس فتــای 
ــا اخــذ نیابــت قضائــی بــه محــل مذکــور اعــزام   اســتان ب
ــتگیر  ــم را دس ــه مته ــی غافلگیران ــی عملیات ــدند و ط ش
کردنــد و بــه همــراه مــدارک و مســتندات جمع آوری شــده 

ــد. ــه مراجــع قضائــی تحویــل دادن ب
فرمانــده انتظامــی اســتان اصفهــان اظهــار داشــت: افــرادی 
کــه در ســایت های شــرط بندی شــرکت می کننــد بــه 
ــده  ــون، بارگذارن ــر اســاس قان ــی مجــرم هســتند و ب نوع
ایــن  از  اســتفاده کنندگان  و  شــرط بندی  ســایت های 
ســایت ها، هــردو مرتکــب اقــدام مجرمانــه شــده و قانــون 

ــرای هــر دو طــرف مجــازات تعییــن کــرده اســت. ب
ــا  ــای اســتان ب ــس فت ــرد: پلی ــد ک ــی تأکی ســردار آقاخان
رصــد و پایــش عمومــی ســایت ها و شــبکه ها حتمــا 
بــه این گونــه جرائــم توجــه خــاص دارد و عملیــات 
ــایت ها و  ــه س ــا این گون ــه ب ــی و مقابل ــایی، ردیاب شناس
تحویــل مدیــران آن هــا را بــه مراجــع قانونــی در دســتورکار 

ــا ــود دارد. ایمن خ

۹ سارق در کرمان دستگیر شدند
ــتگیری ۹  ــان از دس ــتان کرم ــی شهرس ــده انتظام  فرمان
ســارق در ۴8 ســاعت گذشــته در کرمــان خبــر داد و گفــت: 
مامــوران انتظامــی ایــن شهرســتان در گشــت زنی های 
هدفمنــد و نامحســوس ۲۴ فقــره ســرقت را کشــف کردند.

  ســرهنگ عبدالعلــی روانبخــش اظهــار داشــت: مامــوران 
انتظامــی فرماندهــی انتظامــی شهرســتان کرمــان بــا 
هدفمنــد  گشــت زنی های  و  شــبانه روزی  تالش هــای 
و نامحســوس، در ۴8 ســاعت گذشــته موفــق شــدند 
را کشــف  فقــره ســرقت  و ۲۴  را دســتگیر   ۹ ســارق 

کنند.
ــش  ــامل ش ــرقت ها ش ــن س ــه ای ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
فقــره ســرقت قطعــات و محتویــات خــودرو، هفــت فقــره 
ســرقت وســایل نقلیــه، یــک فقــره ســرقت احشــام، چهــار 
فقــره ســرقت اماکــن خصوصــی و شــش فقــره ســرقت 
ســایر عناویــن اســت، افــزود: در مجمــوع ۲۴ فقــره 
ــی  ــوران انتظام ــالش مام ــا ت ــان ب ــهر کرم ــرقت در ش س

کشــف شــده اســت.
ــه  ــان اینک ــا بی ــان ب ــتان کرم ــی شهرس ــده انتظام فرمان
مامــوران پلیــس در ۴8 ســاعت گذشــته نیــز بالفاصلــه از 
مخفیــگاه مجرمــان دستگیرشــده، بازرســی کردنــد، گفــت: 
در ایــن بازرســی ها مقــداری امــوال مســروقه کشــف شــد 
و 13 متهــم تحــت تعقیــب مقــام قضایــی نیــز دســتگیر 

شــدند.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه مامــوران انتظامــی بــا اســتقرار در 
نقــاط از پیــش تعییــن شــده، 51 دســتگاه وســایل نقلیــه 
مزاحــم، متخلــف و فاقــد مــدارک را کــه موجبــات ســلب 
آســایش شــهروندان را فراهــم می کردنــد، توقیــف کردنــد، 
افــزود: ســارقان و متهمــان دستگیرشــده پــس از تشــکیل 
ــی  ــام قضای ــه مق ــی ب ــده جهــت ســیر مراحــل قانون پرون

معرفــی شــدند. پایــگاه خبــری پلیــس

  مرگ زن باردار در اثر عقرب زدگی 
در ریگان

ــک زن  ــت: ی ــگان گف ــت ری ــز بهداش ــبکه و مرک ــس ش رئی
بــاردار در ایــن شهرســتان در اثــر عقرب زدگــی و کمبــود 

امکانــات درمانــی جــان خــود را از دســت داد.
ــم  ــته خان ــار روز گذش ــی چه ــزود: ط ــمتی اف ــن حش  فردی
بهداشــت  شــبکه  بــه  عقرب گزیدگــی  پــی  در  بــارداری 
شهرســتان ریــگان مراجعــه می کنــد کــه در کوتاهتریــن 
زمــان ممکــن بــه دلیــل نبــود بیمارســتان بــه شهرســتان بــم 

می شــود.  اعــزام 
ــرایط  ــت ش ــل وخام ــه دلی ــاردار ب ــن زن ب ــه داد: ای وی ادام
جســمی از شهرســتان بــم توســط اورژانــس بــه کرمــان اعــزام 
می شــود کــه متاســفانه در بیمارســتان کرمــان جــان خــود را 

ــد. ــت می ده از دس
رئیــس شــبکه و مرکــز بهداشــت شهرســتان ریــگان عنــوان 
کــرد: ایــن خانــم بــاردار از اهالــی مناطــق کوهســتانی و 
ســخت گذر ایــن شهرســتان اســت کــه بــه دلیــل بعــد 
مســافت و نبــود بیمارســتان در ریــگان جــان خــود را از 

دســت داد. ایرنــا

و  چهارمحــال  اســالمی  تبلیغــات  کل  مدیــر 
ــلمانان  ــدت مس ــجام و وح ــت: انس ــاری گف بختی
ــوی  ــا خ ــه ب ــطین و مقابل ــوع فلس ــاره موض درب
تجاوزگرانــه اســرائیل، تنهــا راه ســربلندی اســالم و 

مســلمانان اســت.
ــط  ــل از رواب ــه نق ــن ب ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ب
ــال  ــالمی چهارمح ــات اس ــی اداره کل تبلیغ عموم
و بختیــاری، حجت االســالم ســید جعفــر مرتضــوی 
گفــت: اهمیــت ویژه فلســطین در میان مســلمانان، 
بیشــتر بــه لحــاظ وجــود مکان هــای مقــدس در آن 
ســرزمین اســت و از آن جملــه می تــوان بــه شــهر 
»ایلیــا« اشــاره کــرد کــه پــس از فتــح فلســطین 
ــذاری  ــدس نامگ ــلمانان، بیت المق ــت مس ــه هم ب

شــده اســت.
حجت االســالم مرتضــوی بــا بیــان اینکــه در قــرآن 
مجیــد آیــات متعــددی درباره ســرزمین فلســطین 
آمــده و از آن بــا عناویــن مختلــف یــاد شــده، 
گفــت: در یکــی از آیــات، از آن بــه  عنــوان ســرزمین 

مبــارک یــاد شــده اســت.
ــه  ــدس ادام ــت بیت المق ــه اهمی ــاره ب ــا اش وی ب
داد: بیت المقــدس از نظــر تمامــی ادیــان اهمیــت 
ــلیمان،  ــاب س ــاب داوود، ب ــون ب ــژه ای دارد؛ چ وی
بــاب محمــد صلــی هللا علیــه و آلــه و بــاب 

ــم  ــراب مری ــه مح ــز ک ــکینه نی ــاب س ــه، ب التوب
دختــر عمــران بــود، همچنیــن محــراب زکریــا کــه 
فرشــتگان تولــد یحیــی را بــه وی بشــارت دادنــد، 
همچنیــن مســجد و مقبــره ابراهیــم خلیل الّلــه در 

بیت المقــدس اســت.

و  چهارمحــال  اســالمی  تبلیغــات  کل  مدیــر 
بختیــاری بــا بیــان اینکــه ایــن ســرزمین ســرزمین 
انبیــای الهــی اســت، گفــت: حضــرت عیســی)ع( 
دنیــا بــه  بیت المقــدس  مســجد  نزدیکــی   در 

 آمد. 
وصیــت کرده انــد کــه  بنی اســرائیل  پیامبــران 

ــن  ــاک ای ــر خ ــوند. ب ــن ش ــدس دف در بیت المق
جملــه  از  الهــی  رســوالن  مقــدس،  ســرزمین 
نهاده انــد. گام  یعقــوب  و  اســحاق  ابراهیــم، 

همچنیــن حضــرت موســی)ع( در آنجــا دفن شــده 
ــت. اس

افــزود: قــدس، قبلــه نخســتین و حــرم  وی 
دوم مســلمانان جهــان، وطــن میلیون هــا آواره 
آن  جهانــی  اســتکبار  کــه  اســت  فلســطینی 
ســرزمین را از دســت ســاکنانش خــارج ســاخت و 
تحــت ســلطه نیروهــای اشــغالگر قــدس قــرار داد.
ــان  ــا بی ــوی ب ــر مرتض ــید جعف ــالم س حجت االس
اینکــه روز قــدس از یادگارهــای امــام راحــل اســت، 
گفــت: از همــان نخســتین ســال های اشــغال پــاره 
تــن اســالم، بــا مقاومــت فلســطینیان و اعتــراض 
جهــان،  آزاده  انســان های  دیگــر  و  مســلمانان 
نهضــت مقابلــه بــا اســرائیل و حمایــت از فلســطین 

مظلــوم شــکل گرفــت.
و  چهارمحــال  اســالمی  تبلیغــات  کل  مدیــر 
بختیــاری بیــان کــرد: بــا پیــروزی انقالب اســالمی، 
ــدور  ــس از ص ــژه پ ــران، به وی ــلمان ای ــت مس مل
پیــام تاریخــی امــام امــت در ســال 1358 مبنــی 
ــه  ــان ب ــاه رمض ــه م ــن جمع ــذاری آخری ــر نامگ ب
ــی قــدس«، مســئله آزادســازی  ــوان »روز جهان  عن

فلســطین را از چنــگال غاصبــان قــدس ســرلوحه 
ــه  ــن رو، هم ــرار داد و از ای ــش ق ــای خوی آرمان ه
ســاله، روز قــدس را بــه روز فریــاد کشــیدن بر ســر 
ــای  ــرزه درآوردن پایه ه ــه ل ــخ و ب ــتمکاران تاری س

ــرده اســت. ــل ک ــم اســرائیل تبدی سســت رژی
ــام راحــل  ــه داد: ام حجت االســالم مرتضــوی ادام
بــا تدبیــر الهــی خویــش و نامگــذاری روز قــدس، 
مبــارزه بــا اســرائیل و دفــاع از حقــوق ملــت مظلوم 
فلســطین را بــه  عنــوان تکلیفــی اســالمی بــه همــه 
مســلمانان از فرقه هــا و ملیت هــا و زبان هــای 
اعــالم داشــت کــه  و  گوناگــون گوشــزد کــرد 

ــه اســالم اســت. ــت ب ــت از اســرائیل، خیان حمای
مدیــر کل تبلیغات اســالمی چهارمحــال و بختیاری 
گفــت: انســجام اســالمی، به ویــژه در شــرایط امروز 
جهــان، ضرورتــی انکارناپذیــر در جهــان اســالم 
ــان، مســئله فلســطین و آزادی  اســت. در ایــن می
ــاط اشــتراکی اســت  ــه نق قــدس شــریف، از جمل
کــه می توانــد محــور وحــدت و انســجام اســالمی 

باشــد و از ایــن رو، بایــد بــه دیــده دیگــری بــه روز 
ــزی  ــرای آن برنامه ری ــود و ب ــته ش ــدس نگریس ق

صــورت پذیــرد.
حجت االســالم ســید جعفــر مرتضــوی افــزود: 
ــا  ــی ی ــه بی توجه ــرد ک ــل ســلیمی می پذی ــر عق ه
کم توجهــی بــه آرمــان فلســطین بــه  عنــوان قلــب 
ــه  ــری ب ــه جبران ناپذی ــه ضرب ــالم، چ ــان اس جه
جهــان اســالم وارد خواهــد آورد؛ بــه همیــن دلیــل 
ــه  ــه ملت هــای مســلمان واجــب اســت ک ــر هم ب
ــر،  ــی و کم اث ــات معمول ــعارها و اقدام ــر از ش فرات
ایــن روز بــزرگ را کــه در حقیقــت روز مقابلــه 
مســتضعفان بــا مســتکبران اســت، گرامــی بدارنــد.

وی گفــت: در شــرایطی کــه خطــر اســرائیل، امــروز 
متوجــه همــه خاورمیانــه و ســرزمین های اســالمی 
اســت، انســجام و وحــدت مســلمانان دربــاره 
موضــوع فلســطین و مقابلــه بــا خــوی تجاوزگرانــه 
اســرائیل، تنهــا راه ســربلندی اســالم و مســلمانان 

اســت.

مدیر کل تبلیغات اسالمی چهارمحال و بختیاری:

 وحدت مسلمانان 
تنها راه سربلندی اسالم است

جانشــین فرمانــده انتظامــی اســتان کرمــان بــا اشــاره بــه اینکه 
از ابتــدای امســال 1۴ عملیــات در حــوزه مبــارزه بــا مــواد مخــدر 
در اســتان انجــام گرفتــه، گفــت: ۲3 بانــد فعــال در حــوزه مــواد 

مخــدر در اســتان کرمــان منهــدم شــد.
 ســرهنگ ناصــر فرشــید اظهــار  داشــت: در دو ماهــه اول 
ــرم  ــن و 8۹3 کیلوگ ــان، ۲3 ت ــتان کرم ــطح اس ــال در س امس

ــت. ــده اس ــط ش ــف و ضب ــدر کش ــواد مخ ــواع م ان
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بیــش از 18 تــن از ایــن مقــدار توســط 
عوامــل نیــروی انتظامــی اســتان کشــف شــده، افزود: حــدود 6 
تــن هــم توســط اداره کل اطالعــات اســتان کشــف شــده اســت.
جانشــین فرمانــده انتظامــی اســتان کرمــان بــا بیــان اینکــه در 
دوازده ماهــه ســال ۹5 نیــز بیــش از 1۰8 تــن انــواع مــواد مخدر 
در اســتان کرمــان کشــف شــد، خاطر نشــان کــرد: از ایــن مقــدار 

ــن  ــش از 15 ت ــی و بی ــروی انتظام ــط نی ــن توس ــدود ۹3 ت ح
توســط اطالعــات کشــف شــده اســت.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه در ســال ۹6 بــا افزایــش 1۴ درصــدی 
انهــدام باندهــای قاچــاق مــواد مخــدر در اســتان روبــه رو 
بوده ایــم؛ گفــت: در ایــن زمینــه از ابتــدای امســال 1۴ عملیــات 
ــا مــواد مخــدر در اســتان انجــام شــده کــه  ــارزه ب در حــوزه مب
در 7 مــورد درگیــری مســلحانه صــورت گرفتــه و در نهایــت ۲3 
ــدم             ــان منه ــواد مخــدر در اســتان کرم ــال در حــوزه م ــد فع بان

شــد. 
فرشــید بــا بیــان اینکــه بــا افزایــش دســتگیری 38 درصــدی 
متهمیــن جرائــم حــوزه مــواد مخــدر در اســتان کرمــان روبــه رو 
ــز امســال  ــواد مخــدر نی ــه کشــف م ــزود: در زمین ــم، اف بوده ای

ــش 15 درصــدی کشــف هســتیم. تســنیم شــاهد افزای

مدیــر پــروژه مصــالی اصفهــان گفــت: اگــر پــول 
ــم  ــر کن ــم عم ــال ه ــر 1۰۰ س ــی اگ ــد، حت نباش
ــاف  ــده کف ــر بن ــه عم ــروژه ب ــم پ ــد می دان بعی
دهــد؛ هزینه هــا بســیار باالســت و نیــاز بــه 

بودجــه مناســب دارد.
ــه  ــاره ب ــا اش ــان ب ــالی اصفه ــروژه مص ــر پ  مدی
ــار  ــان اظه ــروژه مصــالی اصفه ــی پ ــد تکمیل رون
کــرد: رونــد تکمیــل پــروژه مصلــی بــه آرامــی در 
حــال پیــش رفتــن اســت؛ مشــکل اصلــی ایــن 
مســیر هــم مشــخص اســت و آن، چیــزی جــز 

مشــکل بودجــه نیســت.
 پایان کار مصلی با  1۰۰میلیارد تومان

ــرح  ــل ط ــرای تکمی ــزود: ب ــی اف ــم پرچم ابراهی
اصلــی مصلــی، بیــش از 1۰۰ میلیــارد تومــان نیــاز 
اســت. یــک ردیــف بودجــه دولتــی داشــتیم کــه 
در ایــن دولــت حــذف شــده اســت؛ یــک ســری 
ــک  ــه صــورت ســالیانه ی بودجه هــای اســتانی ب
ــه  ــص یافت ــا تخصی ــه م ــان ب ــارد توم ــا ۲ میلی ت
ــی  ــا ایــن عظمــت خیل ــروژه ب ــرای ایــن پ کــه ب

کــم اســت؛ امــا در حــال تکمیــل صحــن اصلــی 
ــه وجــود  هســتیم کــه باعــث می شــود بدهــی ب

آیــد.
ــرد:  ــوان ک ــان عن ــالی اصفه ــروژه مص ــر پ مدی
ــان  ــز 5 کم ــرا نی ــم؛ اخی ــف نکرده ای کار را متوق
اصلــی کــه از ســقف بــه گنبدهــای بتنــی متصــل 
می شــد، نصــب شــده و در حــال شیشــه گذاری 
ــرمایش  ــواب س ــتم های کف خ ــتیم و سیس هس
و گرمایــش فعــال شــده اســت. مــردم در حــال 
ــن  ــا ای ــا ب ــتند؛ ام ــبی هس ــاه نس ــر در رف حاض
ــه  ــی ب ــل مصل ــوان شــاهد تکمی ــت نمی ت وضعی

ایــن زودی هــا باشــیم.
ــام  ــرآورد اتم ــبی ب ــان نس ــه زم ــاره ب ــا اش وی ب
ــروژه تصریــح کــرد: بدیــن ســبب کــه مصلــی  پ
شــامل پروژه هــای مختلفــی اســت در کل بیــن 
ــه  ــت، البت ــام کار اس ــان اتم ــاه زم ــا 3۰ م ۲۴ ت
ــد  ــول نباشــد، بعی ــر پ ــا اگ ــول باشــد؛ ام ــر پ اگ
می دانــم بــه عمــر بنــده کفــاف دهــد؛ حتــی اگــر 
1۰۰ ســال هــم عمــر کنــم، بــه عمــر مــن کفــاف 

نمی دهــد؛ هزینه هــای کار بســیار باالســت و 
ــه بودجــه مناســب دارد. ــاز ب نی

 بدهی های میلیاردی مصلی
ــغ  ــا بال ــن کمان ه ــت: همی ــان داش ــی بی پرچم
ــداری  ــه مق ــه برداشــته ک ــارد هزین ــر ۲.5 میلی ب
از ایــن پــول را پرداخــت کردیــم و آمدنــد و آن را 
نصــب کردنــد؛ در حــال حاضــر در حــدود ۴ تــا 5 

میلیــارد تومــان بدهــی داریــم.
مدیریــت  ســازمان  بــا  داشــت:  اذعــان  وی 
ــم  ــت کردی ــه صحب ــتاندار ک ــزی و اس برنامه ری

قول هایــی بــه مــا دادنــد. امیدواریــم کــه عملــی 
شــود؛ چــرا کــه حتــی اگــر نصــف ایــن قول هــا 
هــم عملــی شــود، پــروژه جهــش خوبــی خواهــد 

داشــت.
ــا پایــان   اســتاندار قولــی بــرای تأمیــن منابــع ت
ــد و رئیــس ســازمان  ــارک رمضــان دادن مــاه مب
برنامــه و بودجــه هــم قــول پیگیــری تــا دو مــاه 

آینــده را دادنــد.
ــر  ــد ب ــا تأکی ــان ب ــالی اصفه ــروژه مص ــر پ مدی
ــد کــرد:  ــی تأکی ــی مــردم در مصل آســایش کنون
اگــر روز جمعــه بــه مصلــی مراجعــه کنیــد 
متوجــه می شــوید کــه پــس از نمــاز حــدود 5۰۰ 
نفــر کــف مصلــی می خوابنــد و دلیــل ایــن امــر 
سیســتم گرمایــش و ســرمایش از کــف اســت؛ 
ایــن شــرایط احســاس آســایش  مــردم در 
ــه  ــم ک ــه خــود اجــازه نمی دهی ــا ب ــد و م می کنن
ــود بودجــه، کار را در ایــن شــرایط  ــه دلیــل کمب ب

ــم. ــف کنی متوق
 مصالی اصفهان نیاز به کمک دارد

وی خاطرنشــان کــرد: در صــورت تأمیــن بودجــه 
اولویــت کار بــا ســاخت دیوارهــای پیرامــون 
پــروژه اســت تــا مصلــی را محصــور کنیــم. پــروژه 
چنــد  می تــوان  دارد.  مشــخصی  زمان بنــدی 

پــروژه را همزمــان شــروع کــرد؛ امــا در صورتــی 
ــه ای  ــر بودج ــا اگ ــد؛ ام ــول برس ــا پ ــه م ــه ب ک
ــوان  ــود، نمی ت ــن بش ــروژه تأمی ــک پ ــد ی در ح

ــرد. ــش ب ــد کار را پی ــان چن همزم
پرچمــی گفــت: از داخــل دیوارهــای اصلــی 
عبــور  مــا  و کانال هــای هواســاز  تأسیســات 
می کنــد و در زمســتان نیــز ســرما در داخــل 
موضــوع  ایــن  دنبــال  بــه  نمی کنــد؛  نفــوذ 
ــه در  ــی ک ــن چادرهای ــه جــای ای ــه ب هســتیم ک
حــال حاضــر نصــب کردیــم، بتوانیــم دیوارهــای 
اصلــی را کار کنیــم؛ تاکنــون کل ســنگ کــف 
پــروژه را خریدیــم؛ امــا نمی توانیــم کار کنیــم تــا 

ــد. ــام برس ــه اتم ــل ب ــازک کاری داخ ن
ــه کمــک دارد   وی ادامــه داد: ایــن پــروژه نیــاز ب
بــوده  فرااســتانی  مانــدگار  پــروژه  یــک   و 
ــران  ــوان دارد از خی ــر اســت هرکســی در ت  و بهت
ــا  ــد ت ــد کمــک کنن و دیگــر افــرادی کــه می توانن
ــه پــس از ۲5 ســال در شــأن  ــی ک ــن وضعیت ای
ــه  ــون ک ــد و اکن ــود یاب ــت، بهب ــا نیس ــور م کش
ــاز  ــرای نم ــان ب ــردم اصفه ــی اســت م مدت زمان
ــد ــدا کرده ان ــور پی ــکان حض ــن م ــه در ای  جمع

هرچــه زودتــر ایــن پــروژه بــا همــت مســئوالن و 
خیــران بــه اتمــام برســد. فــارس

 مدیــر کل دفتــر جــذب و حمایــت از ســرمایه گذاری 
اســتانداری چهارمحــال و بختیــاری گفــت: 55 طــرح 
ــارد  ــرمایه گذاری 6۴۰ میلی ــم س ــا حج ــرمایه گذاری ب س
ــه بنیــاد برکــت معرفــی  تومــان در اســتان شناســایی و ب

شــد.
ــار داشــت: 55 طــرح ســرمایه گذاری  ــان اظه شــراره زارع
بــا 6۴۰  میلیــارد تومــان اعتبــار و اشــتغال 6 هــزار و 1۹ نفر 
شناســایی و بــه بنیــاد برکــت بــرای حضــور و مشــارکت در 

ایــن پروژه هــا معرفــی شــده اســت.
وی افــزود: از ایــن تعــداد پــروژه، 8 طــرح بــا ۲58 میلیارد 
ــه  ــوط ب ــر مرب ــان ســرمایه گذاری و اشــتغال ۴۲3 نف توم

بخــش صنعــت و معــدن اســت.
مدیــر کل دفتــر جــذب و حمایــت از ســرمایه گذاری 

ــای  ــداد پروژه ه ــاری تع ــال و بختی ــتانداری چهارمح اس
ــان  ــارد توم ــا 5۲ میلی ــرح ب ــاورزی را 13 ط ــش کش بخ
ســرمایه گذاری و اشــتغال 536 نفــر عنــوان و بیــان کــرد: 
۲6 طــرح دانش بنیــان بــا حجــم ســرمایه گذاری 11۴ 
ــرای  ــتغال ب ــه اش ــردن زمین ــم ک ــان و فراه ــارد توم میلی
یــک هــزار و 81۰ نفــر نیــز بــه بنیــاد برکــت معرفــی شــده 

اســت.
زارعــان تعــداد پروژه هــای بخــش گردشــگری را ۲ پــروژه 
بــا 173 میلیــارد تومــان اعتبــار و اشــتغال ۲5۰ نفــر عنــوان 
و تصریــح کــرد: 6 پــروژه نیــز در بخــش زیرســاخت های 
ــرمایه گذاری ۴1  ــا س ــتان ب ــادی اس ــژه اقتص ــه وی منطق
میلیــارد تومــان و اشــتغال 3 هــزار نفــر در ایــن مجموعــه 

طــرح قــرار دارد. تســنیم

استانها

 ۲۳ باند فعال در حوزه مواد مخدر 
در استان کرمان منهدم شد

  55 طرح سرمایه گذاری 
در چهارمحال و بختیاری شناسایی شد 

مدیر پروژه مصالی اصفهان:

 پول نباشد، مصلی تا  100 سال دیگر هم افتتاح نمی شود

نشر سخن منتشر کرد
 »نیم پخته ترنج«

  ۲۰ مقاله درباره شاهنامه 
و ادب حماسی ایران

مقالــه   ۲۰ شــامل  ترنــج«  »نیم پختــه  کتــاب 
ــران از ســوی  ــاره شــاهنامه و ادب حماســی ای درب

ــد. ــر ش ــخن منتش ــر س نش
مجموعه ای از مقاالت شــاهنامه پژوهان و کارشناســان 
ادبــی در قالــب اثــری بــا عنــوان »نیم پختــه ترنج« 
بــه کوشــش ســجاد آیدنلو، محقــق و پژوهشــگر، از 

ســوی نشــر ســخن منتشــر شــد. 

»نیم پختــه ترنــج« دربردارنــده ۲۰ مقالــه تحقیقــی 
دربــاره شــاهنامه و ادب حماســی ایــران اســت. 

در ایــن مقــاالت بعضــی مســائل اسطوره شناســی، 
و  تطبیقــی  دســتوری،  واژگانــی،  داســتانی، 
ــات  ــاهنامه و روای ــا ش ــط ب ــفاهی عامیانه مرتب ش
و  نــکات  و  بررســی  ایرانــی،  پهلوانــی  متــون 

فرضیاتــی دربــاره آن هــا طــرح شــده اســت.
ــال های 1386  ــن س ــه بی ــن مجموع ــه ای ۲۰ مقال
تــا 13۹5 نوشــته و در ایــن فاصلــه در بعضــی 
ــن نامه ها  ــا و جش ــگاهی، یادنامه ه ــالت دانش مج

چــاپ شــده اســت. 
ــاالت شاهنامه شــناختی  ــده مق ــن گزی چــون دومی

محقــق و مولــف ایــن مقــاالت بــا اســتفاده از 
بیــت نخســت داســتان رســتم و ســهراب، نارســیده 
ــه  ــه ک ــن مجموع ــود، ای ــده ب ــذاری ش ــج نامگ ترن
ــه  ــت، »نیم پخت ــاالت اوس ــه مق ــومین مجموع س

ــده شــده اســت. ــج« نامی ترن
ــاالت آن  ــاید مق ــه ش ــل ک ــی محتم ــن تلق ــا ای ب
نســبت بــه مجموعــه پیــش، اندکــی مایه ورتــر 
شــده و از نارســیدگی بــه نیم پختگــی رســیده 

ــد. باش
 انتشــارات ســخن ایــن اثــر را در ۴7۲ صفحــه 
ــر  ــازار نش ــه ب ــان روان ــزار توم ــت 5۰ ه ــا قیم و ب

ــت. ــرده اس ک

#  میراث _ حماسی

روزنه
 مهار آفت مگس مدیترانه ای 

در یزد، نیازمند همکاری همه 
باغ داران است

ــه ای را  ــس مدیتران ــت مگ ــار آف ــزد مه ــتاندار ی اس
نیازمنــد همــکاری همــه بــاغ داران دانســت و گفــت: 
و  نمی دهــد  زمینــه جــواب  ایــن  در  فــردی  کار 

ــد. ــت نمی کن ــن آف ــار ای ــه مه ــی ب کمک

ــروز  ــه ب ــاره ب ــا اش ــدی ب ــد میرمحم ــید محم س
ــاد  ــوق ح ــزای ف ــر آنفلوآن ــا نظی ــی بیماری ه بعض
ــه ای  ــس مدیتران ــر مگ ــی نظی ــدگان و آفت های پرن
اظهــار داشــت: رفــع ایــن مشــکالت تنهــا بــا 
مشــارکت مــردم میســر خواهــد بــود؛ همچنــان کــه 

شــد. همین گونــه 
تــب  ماننــد  بیماری هایــی  افــزود: در مهــار  وی 
کریمــه کنگــو، آنفلوآنــزای فــوق حــاد پرنــدگان 
و آفــت مگــس مدیترانــه ای در اســتان، شــاهد 
هم افزایــی و همــکاری خــوب همــه دســتگاه ها 
ــن  ــار ای ــت در مه ــل موفقی ــی از دالی ــم و یک بودی
ــتگاه ها  ــع دس ــکاری به موق ــن هم ــا، همی بیماری ه

ــت. اس
اســتاندار یــزد بیان کــرد: در بحــث کنتــرل آنفلوآنزای 
فــوق حــاد پرنــدگان، از حمل ونقــل و فــروش طیــور 
زنــده جلوگیــری شــد؛ همچنیــن کشــتارگاه ها هــم 
ــه  خوبــی ســاماندهی  در پیشــگیری از بیماری هــا ب

شــدند.
رئیــس قــرارگاه پدافنــد غیرعامــل زیســتی اســتان 
یــزد عنــوان کــرد: مبــارزه بــا ایــن بیماری هــا 
اجتماعــی  سیاســی،  مختلــف  جنبه هــای   دارای 
بزرگــی  خطــر  هرچنــد  و  اســت  بهداشــتی  و 
محســوب می شــود، ولــی بــا همــکاری  مهارشــدنی 

ــت. اس
میرمحمــدی دربــاره مهــار آفــت مگــس مدیترانــه ای 
ــه در  ــکالتی ک ــی از مش ــرد: یک ــان ک ــتان بی در اس
مهــار ایــن آفــت مطــرح اســت، بحــث خرده مالکــی 
اســت کــه بــا همــکاری بــاغ داران ایــن مشــکل رفــع 

خواهــد شــد.
وی بــا اشــاره بــه موضــوع مســمومیت دانشــجویان 
ــد  ــن موضــوع می توان ــز گفــت: ای ــزد نی دانشــگاه ی
ــه  ــا در هم ــد ت ــتان باش ــرای اس ــی ب ــه خوب تجرب
مکان هــای عمومــی و پرجمعیــت ماننــد پادگان هــا 
ــت  ــا دق ــتوران ها و طباخی ه ــه رس ــا، ب و خوابگاه ه
ــری  بیشــتری شــود و کارشناســان حضــور پررنگ ت
داشــته باشــند و از تبعــات منفــی جلوگیــری کننــد.

اســتاندار یــزد بــا بیــان اینکــه با آمــوزش از بســیاری 
پیشــگیری کــرد، گفــت:  می تــوان  اتفاقــات  از 
صداوســیما در بحــث آمــوزش عمومــی نقــش 
مهمــی دارد و بــا همــت بلنــد همــه دســتگاه ها 
ــش  ــش  از پی ــود دارد، بی ــه وج ــی ک و همدلی های
می توانیــم شــاهد ســالمت و بهداشــت مناســب 
و پیشــگیری از خطــرات باشــیم و در نتیجــه در 
ــی  ــی و فرهنگ ــادی، اجتماع ــی، اقتص ــور سیاس ام

ــم. مهــر ــب کنی ــتری کس ــت بیش موفقی

 پیش بینی حضور
  ۲۲۲ هزار دانش آموز کرمانی 

در کالس های اوقات فراغت 
ــاره  ــا اش ــان ب ــرورش کرم ــوزش و پ ــر  کل آم مدی
بــه اینکــه ۲۲۲ هــزار دانش آمــوز در اســتان در 
کالس هــای اوقــات فراغــت شــرکت می کننــد 
ــوز  ــزار دانش آم ــته، 13۰ ه ــال گذش ــت: در س گف
دانش آمــوزان  فراغــت  اوقــات  کالس هــای  در 

ــد. ــرکت کردن ش
ســند  اظهــار  داشــت:  محســن بیگی  محمــد 
در  دانش آمــوزان  فراغــت  اوقــات  جامــع 
اســتان تهیــه شــده و بــر اســاس آن از همــه 
پــر  بــرای  اجرایــی  دســتگاه های  امکانــات 
 کــردن اوقــات فراغــت دانش آمــوزان اســتفاده 

می شود.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه یکــی از محورهــای جدیــد 
در حــوزه اوقــات فراغــت، توجــه بــه مهارت آمــوزی 
دانش آمــوزان اســت، گفــت: تعلیــم و تربیــت 
ظرفیت هــای  از  بایــد  و  نیســت  تعطیل شــدنی 
موجــود اســتان بــرای هم افزایــی و اثرگــذاری 

ــم. بیشــتر اســتفاده کنی
مدیــر  کل آمــوزش و پــرورش اســتان کرمــان 
بــا بیــان اینکــه در ســال گذشــته 13۰ هــزار 
فراغــت  اوقــات  کالس هــای  در  دانش آمــوز 
دانش آمــوزان شــرکت کردنــد، افــزود: امســال 
در  دانش آمــوز  هــزار   ۲۲۲ حضــور  پیش بینــی 
اســتان کرمــان در کالس هــای اوقــات فراغــت 

ــت. ــده اس ش
وی بــا اشــاره بــه اینکــه تابســتان، بهتریــن فرصت 
 بــرای اجــرای اهــداف نظــام دربــاره جوانــان 
و نوجوانــان اســت، خاطر نشــان کــرد: در ســند 
جامــع اوقــات فراغــت دانش آمــوزان کرمانــی 
ــدان خانواده هــای محــروم  تاکیــد شــده کــه فرزن
ــای  ــه در کالس ه ــت هزین ــدون پرداخ ــد ب بتوانن

ــد. ــرکت کنن ــت ش ــات فراغ اوق
 8 از  بیــش  اینکــه  بیــان  بــا  محســن بیگی 
هــزار دانش آمــوز در ســطح اســتان کرمــان در 
برنامه هــای اردویــی آمــوزش و پــرورش در مــدت 
ــد، گفــت:  تابســتان ســال جــاری شــرکت می کنن
ــر  ــد، بهت ــه آین ــه صحن ــازمان ها ب ــایر س ــر س اگ
می تــوان در راســتای بهینه ســازی اوقــات فراغــت 

دانش آمــوزان اقــدام کــرد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ســامانه مشــترک اوقــات 
ــا  ــود ت ــدازی می ش ــده راه ان ــال آین ــت از س فراغ
ــرد  ــری ک ــوزه جلوگی ــن ح ــا در ای از موازی کاری ه
افــزود: بایــد در برنامه هــای اوقــات فراغــت توجــه 
ویــژه بــه مناطــق حاشــیه ای و کمتــر توســعه یافته 

شــود. تســنیم

چهارمحــال  پیــام  نــور  دانشــگاه  رئیــس 
دولــت  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  بختیــاری  و 
موسســات  و  دانشــگاه ها  از  پشــتیبانی  در 
آمــوزش عالــی کارآفریــن نقــش بســزایی دارد، 
ــکل  ــه ش ــد ب ــتیبانی می توان ــن پش ــت: ای گف

باشــد. انگیــزه  ایجــاد  و  سیاســتگذاری 
مأموریت هــای  خطیرتریــن  آبــرود  علیرضــا 
پــرورش  و  توســعه  را  دانشــگاه ها  کلیــدی 
گفــت:  و  دانســت  بالقــوه  کارآفرینــان 
ــت  ــده و حمای ــازی ای ــازی و عینی س مفهوم س
قانونــی از ایده باعــث تقویت فرهنــگ کارآفرینی 
می شــود کــه ایــن امــر بــا ایجــاد مراکــز رشــد و 
نــوآوری، شــرکت های دانش بنیــان و راه انــدازی 

کســب و کار در محیط هــای دانشــگاهی محقــق 
می شــود.

وی افــزود: ایجــاد زیســت بوم کارآفرینــی در 
بــه  اســتارت آپ ها  و  آموزشــی  محیط هــای 
ــی و  ــط علم ــور در محی ــای نوظه ــوان پدیده ه عن
ــن سیاســتگذاری و اجــرای  اقتصــادی و همچنی
ــر در معاونــت علمــی و  برنامه هــا و اقدمــات موث
فنــاوری ریاســت جمهــوری در راســتای حمایــت 
ــی از  ــای علم ــی در محیط ه ــعه کارآفرین و توس
ــی  ــگ کارآفرین ــعه فرهن ــل توس ــن عوام مهم تری

ــت. اس
آبــرود بــا اشــاره بــه اینکــه دولــت در پشــتیبانی 
عالــی  آمــوزش  دانشــگاه ها و موسســات  از 

تصریــح  دارد،  بســزایی  نقــش  کارآفریــن 
کــرد: ایــن پشــتیبانی می توانــد بــه شــکل 

سیاســتگذاری و ایجــاد انگیــزه باشــد.
ــم  ــه شش ــگاه در برنام ــهم دانش ــق س وی تحق
توســعه درخصــوص افزایــش اعتبــارات فرهنگی 
و افزایــش ســهم تحقیقــات از تولیــد ناخالــص 
ملــی را انتظــارات جامعــه علمــی و دانشــگاهی 
از دولــت دوازدهــم دانســت و گفــت: الزم اســت 
بــه دانشــگاه نه تنهــا بــه عنــوان یــک نهــاد 
آموزشــی، بلکــه بــه عنــوان یــک نهــاد اجتماعــی 
ــم  ــور فراه ــدار را در کش ــعه پای ــه توس ــه زمین ک

ــود. ــگاه ش ــد، ن می کن
ــا اشــاره  ــور اســتان ب ــام  ن ــس دانشــگاه پی رئی

دانشــگاه ها  از  دولــت  حمایــت  اینکــه  بــه 
ــرد: متأســفانه  ــح ک ــه باشــد، تصری ــد عادالن بای
دانشــگاه پیــام نــور مــورد کم توجهــی قــرار 
در  بایــد  ایــن خصــوص  در  اســت؛  گرفتــه 
اساســنامه، آیین نامه هــا و میــزان تخصیــص 
ــر  ــد نظ ــور تجدی ــام ن ــگاه پی ــه دانش ــار ب اعتب

ــود. ش
ــزرگ  ــواده ب ــت شــغلی خان ــزود: امنی ــرود اف آب
دانشــگاه پیــام نــور و بحــث تبدیــل وضعیــت و 
اصــالح چــارت ســازمانی ایــن دانشــگاه در حوزه 
فرهنگــی بایــد در دســتورکار دولــت قــرار گیــرد.

وی خاطرنشــان کــرد: جامعه علمی و دانشــگاهی 
از دولــت انتظــار دارد بــا ایجــاد هســته های 
ــا کمــک دانشــگاه ها  مشــورتی در اســتان ها و ب
ــی  ــمت تصمیمات ــه س ــران را ب ــات مدی تصمیم
دانش محــور و کارشناســانه پیــش ببــرد.  ایســنا

رئیس دانشگاه پیام نور چهارمحال و بختیاری:

دولت در پشتیبانی از دانشگاه ها نقش بسزایی دارد

،،
در شــرایطی کــه خطــر اســرائیل امــروز 
متوجه همه خاورمیانه و سرزمین های 
اســامی اســت، انســجام و وحــدت 
 مســلمانان درباره موضوع فلســطین 
تنها راه سربلندی اسام و مسلمانان 

است



مدیــر کل بیمــه ســامت اســتان اصفهــان اعــام کــرد: در 
ــر در شــهرها و حاشــیه شــهرها  ــزار نف حــال حاضــر۵۱۰ ه
بــه صــورت رایــگان تحــت پوشــش بیمــه ســامت ایرانیــان 

ــد.  ــرار گرفته ان ق
ــک  ــدود ی ــان ح ــتان اصفه ــزود: در اس ــی اف ــین بانک حس
میلیــون و ۷۰۰ هــزار نفــر بیمه شــده وجــود دارنــد کــه 
ــت، ۱۲۰  ــد دول ــر بیمه شــده کارمن متشــکل از: ۴۰۰ هــزار نف
ــان  ــازان و مددجوی ــران و جانب ــواده ایثارگ ــر خان ــزار نف  ه
و طــاب، ۶۷۰ هــزار بیمه شــده روســتایی و شــهرهای زیــر 

۲۰ هــزار نفــر هســتند.
وی  تصریــح کــرد: تمــام خدماتــی کــه بــه قشــرهای 
بیمه شــده ارائــه می شــود، مشــمول تمــام بیمه هــای 
ــد  ــامت می توانن ــدگان س ــت و بیمه ش ــه اس ــی پای درمان

ــت  ــات دریاف ــی خدم ــی و دولت ــتان خصوص از ۸۰ بیمارس
ــد. کنن

ــه  ــاره ب ــا اش ــان ب ــتان اصفه ــامت اس ــه س ــر کل بیم مدی
اینکــه در حــال حاضــر ۵۱۰ هــزار نفــر در شــهرها و حاشــیه 
شــهرها بــه صــورت رایــگان تحــت پوشــش بیمــه ســامت 
ــاران اعصــاب و  ــرد: بیم ــار ک ــد، اظه ــرار گرفته ان ــان ق ایرانی
ــا  ــد از داروهــای تحــت پوشــش بیمه ه روان هــم می توانن

کــه ۲۸۰۰ قلــم اســت، اســتفاده کننــد.
ــا  ــد ب ــه نیســتند، می توانن ــه بیم ــرادی ک ــه داد: اف وی ادام
ارائــه شناســنامه و کارت ملــی خــود و افــراد تحــت تکفــل  
بــه دفاتــر پیشــخوان دولــت مراجعــه کننــد و بــا ورود 
اطاعــات خــود بــه صــورت رایــگان تحــت پوشــش بیمــه 

ــد. مهــر ــرار گیرن ــان ق ــامت ایرانی س

نوشــین محمدحســینی، داروســاز، در پاســخ بــه ایــن ســوال 
ــارک رمضــان ســاعت مصــرف بعضــی  ــاه مب ــا در م ــه » آی ک
ــدون  ــرانه و ب ــت: خودس ــر داد؟« گف ــوان تغیی ــا را می ت داروه
مشــورت پزشــک، نبایــد اقــدام بــه تغییــر ســاعت دارو کــرد. 
ــرم  ــا ف ــیاف ی ــرص، از ش ــرف ق ــای مص ــه ج ــوان ب گاه می ت

ــرد. ــی دارو اســتفاده ک تزریق
فرمــی  شــیاف ها،  و  آنتی بیوتیک هــا  دربــاره  افــزود:  وی 
از دارو را داریــم کــه آهســته روش می گوینــد. دارو طــوری 
فرمولــه شــده کــه اگــر در یــک زمــان اســتفاده شــود، آرام آرام 

می شــود. آزاد 
محمدحســینی در برنامــه »فراســو« شــبکه رادیویــی ســامت 
ــاعته  ــا ۸، ۱۲ و ۲۴ س ــی آنتی بیوتیک ه ــرف نوع ــت: مص گف
ــر  ــه روزه طوالنی ت ــال ک ــارک امس ــاه مب ــرایط م ــا ش ــت. ب اس

ــاعت  ــوان س ــک می ت ــورت پزش ــا مش ــت، ب ــاعت اس از ۱۲ س
ــاعته  ــوع ۲۴ س ــه ن ــرد و ب ــوض ک ــک را ع ــرف آنتی بیوتی مص

ــر داد. تغیی
ــت  ــه دیاب ــا ب ــراد مبت ــن داروســاز درخصــوص روزه داری اف ای
نــوع ۲ کــه قــرص قنــد مصــرف می کننــد، افــزود: ایــن افــراد 
بســته بــه قــوای جســمی، ذخیــره بدنــی، انــدازه افزایــش قنــد 
ــته  ــد روزه داری داش ــاری و ... می توانن ــرفت بیم ــون، پیش خ
باشــند یــا برعکــس روزه نگیرنــد. در این بــاره بایــد بــا پزشــک 

معالــج خــود مشــورت کننــد.
بــه گفتــه وی، خانم هــای بــاردار و شــیرده، مبتایــان بــه 
تحریک پذیــر  روده  ســندروم  دیابــت،  خــون،  پرفشــاری 
پبوســت و هــر نــوع بیمــاری گوارشــی بــدون مشــورت پزشــک 

ــد. فــارس ــه روزه داری کنن ــدام ب ــد اق نبای

 ۵۱۰ هزار نفر در اصفهان به صورت رایگان 
تحت پوشش بیمه سالمت ایرانیان قرار گرفته اند

 توصیه هایی برای روزه داری 
در روزهای آخر ماه رمضان

رفع یبوست با آب ولرم
ــک  ــا ی ــه پزشــک ب ــاز ب ــدون نی ــه یبوســت را ب چگون

ــم؟ ــان کنی ــرم درم ــوان آب ول لی
ــه  ــد، ب ــاری نباش ــک بیم ــی از ی ــت ناش ــر یبوس  اگ
راحتــی در منــزل می تــوان آن را درمــان کــرد. در ایــن 
بخــش روش رفــع یبوســت را بــا آب بیــان می کنیــم.

علمــی  ســایت های  از  یکــی  در  پیــش  چنــدی 
ــه  صــورت  خوانــدم نوشــیدن یــک لیــوان آب ولــرم ب
ــرده  ــر خیس ک ــدد انجی ــد ع ــوردن چن ــا خ ــتا ی ناش
پیــش از صــرف صبحانــه، می توانــد تاثیــر زیــادی در 
رفــع یبوســت داشــته باشــد. مدتــی اســت کــه صبــح 
ــتم  ــم و یبوس ــرم می نوش ــوان آب ول ــک لی ــتا، ی ناش
ــن  ــم ای هــم برطــرف شــده اســت. می خواســتم بدان
ــد؟   ــاد نمی کن ــم ایج ــکلی برای ــدت مش کار در درازم
رژیم هــای غذایــی سرشــار از چربی هــای حیوانــی 
گوشــت، تخم مــرغ و شــیرینی، مصــرف ناکافــی 
غذایــی  مــواد  ســایر  و  ســبزی ها  و  میوه هــا 

ــی آب  ــی، مصــرف ناکاف ــم غذای ــر در رژی  حــاوی فیب
و مایعــات، نداشــتن فعالیــت بدنــی مناســب و دقــت 
ــزاج  ــت م ــه اجاب ــاز ب ــان احســاس نی ــه زم ــردن ب  نک
و نادیــده گرفتــن یــا بــه تعویــق انداختــن آن، از دالیــل 

رایــج یبوســت مزمــن یــا تشــدید آن هســتند.
یکــی از مهم تریــن راه هــای درمــان  یبوســت های 
ــه  ــی ک ــت های عادت ــه ای و یبوس ــت زمین ــدون عل ب
ــرک  ــش تح ــی و کاه ــم غذای ــل رژی ــه دلی ــتر ب بیش
ــا  ــت؛ مث ــی اس ــم غذای ــر رژی ــد، تغیی ــاق می افت اتف
مصــرف فــراوان مایعــات، به  ویــژه آب بــه افــراد مبتــا 
بــه یبوســت توصیــه می شــود؛ چــون آب، نقــش 
مهمــی در دفــع بهتــر مدفــوع دارد و بــه همیــن دلیــل 
هــم یــک فــرد بزرگســال بــا وزن متوســط بایــد روزی 
حــدود ۸ لیــوان آب بخــورد تــا دچــار یبوســت نشــود.
پیشــنهاد بعــدی، نوشــیدن آب ولــرم بــه صــورت  
ــد.  ــه آن اشــاره  کرده ای ــه درســتی ب ــه ب ناشتاســت ک
زمانــی کــه صبــح ناشــتا، یــک لیــوان آب ولــرم 
می نوشــید، دســتگاه گوارشــتان تحریــک و حرکت هــای 

ــر  ــه، ام ــود. درنتیج ــتر می ش ــم بیش ــی آن ه گوارش
دفــع برایتــان آســان تر خواهــد شــد. افزایــش مصــرف 
خوراکی هــای حــاوی فیبــر غذایــی هــم، یکــی دیگــر 
از درمان هــای یبوســت اســت؛ بــه همیــن دلیــل هــم 
ــر  ــاوه ب ــه ع ــر ک ــد انجی ــی مانن ــوردن خوراکی های خ
ــر فــراوان، دارای مــواد محــرک دســتگاه گــوارش  فیب
بــرای دفــع بهتــر اســت، بــه افــراد مبتــا بــه یبوســت 

ــود. ــه می ش توصی
ــکل  ــه مش ــت ک ــه یبوس ــا ب ــراد مبت ــت اف ــر اس بهت
شــب ها  ندارنــد،  روده  انســداد  ماننــد  زمینــه ای 
مقــداری انجیــر را در آب خیــس کننــد و صبــح ناشــتا 
 ایــن انجیرهــا را همــراه آب آن بخورنــد. ایــن کار   
ــع  ــهولت دف ــت و س ــع یبوس ــه رف ــادی ب ــک زی کم

ــرد.  ــد ک خواه
بــا ایــن حســاب، عــادت غذایــی شــما خواننــده 
اســت  خــوب  یبوســت،  رفــع  بــرای   محتــرم 
و در درازمــدت مشــکلی برایتــان ایجــاد نخواهــد                       

ســامتی کــرد. 

فیزیولوژیکــی  بیمــاری  یــک   رفاکــس، 
ــید  ــه در آن اس ــت ک ــی اس ــن گوارش و مزم
ــه  ــی ک ــری، هنگام ــه م ــده ب ــی از مع اضاف
ــده  ــم نش ــی هض ــه خوب ــی ب ــذای مصرف غ

برمی گــردد. اســت، 
در شــرایطی کــه برگشــت ایــن اســید بیــش 
ــرد  ــرار نگی ــان ق ــت درم ــد و تح ــد باش از ح
آســیب  موجــب  درازمــدت  در  می توانــد 

ــود. ــری ش ــاط م ــه مخ ــدی ب ج
ــر عواملــی ماننــد وجــود  ایــن بیمــاری در اث
اضطــراب  و  اســترس  روده،  در  باکتــری 
زیــاد، التهــاب روده، ســنگ کیســه صفــرا یــا 
ترشــح بیــش از حــد اســید معــده بــه وجــود 

می آیــد.
متأســفانه تشــخیص بیمــاری رفاکــس 
اســت؛  دشــوار  کــودکان  در  معــده 
بــا  را  زیــرا معمــوال والدیــن تفــاوت آن 
ــزا  ــد ســوء هاضمه، آنفلوآن ــی مانن بیماری های

نمی داننــد. شــکم  درد  یــا 
دربــاره موضــوع رفاکــس معــده در کــودکان 
ــوری   ــه فام ــر فاطم ــا »دکت ــی را ب گفت وگوی
متخصــص کــودکان و فــوق تخصــص کبــد و 

گــوارش کــودکان، انجــام دادیــم.
 رفالکس معده چیست و به چه 

دلیل اتفاق می افتد؟ 

ــه در  ــاری ای اســت ک ــده، بیم رفاکــس مع
ــه مــری بازمی گــردد   ــات معــده ب آن محتوی
ــا  ــه ب ــه صــورت آرام و ن ــق دهــان ب و از طری
فشــار خــارج می شــود یــا بــه اصطــاح 

ــردن اســت. ــرش ک ــان ت هم
ُشــل  بــه علــت  بیمــاری معمــوال  ایــن 
ــه  ــد ک ــاق می افت ــری اتف ــه م ــودن دریچ ب
ــت  ــک اس ــورت فیزیولوژی ــه ص ــا ب  در بچه ه
و در بزرگســاالن مقــداری حالــت پاتالوژیکــی 
دارد و باعــث بازگشــتن محتویــات معــده 

می شــود.
 عوارض دیگری هم دارد؟ 

بــه هــر حــال هنگامــی کــه محتویــات معــده 
بــه داخــل مــری بازمی گــردد، همــراه بــا آن 
ــن  ــود؛ ای ــت داده می ش ــم برگش ــید ه اس
ــر  ــار مض ــوزاننده دارد و آث ــت س ــید حال اس
اینکــه  اعمــال می کنــد؛ ضمــن  را  خــود 
احســاس ســوزش در مــری هــم اتفــاق 

می افتــد.
ــه داخــل گــوش  ممکــن اســت ترشــحات ب
یــا بینــی وارد شــود و عــوارض خــود را ایجــاد 

کنــد.
 روش های دارویی درمان بیماری 
رفالکس معده در کودکان کدامند؟ 

ــواع خفیــف و شــدید وجــود  رفاکــس در ان

دارد؛ معمــوال درمان هــای دارویــی بــرای 
ــود. ــز می ش ــا تجوی آن ه

ضــد  داروهــای  از  بایــد  درمــان  بــرای 
داروهــا  ایــن  شــود؛  اســتفاده  اســیدی 
ــدودکننده های  ــیدها، مس ــد از: آنتی اس عبارتن
هیســتامین ۲ ماننــد پپســید و زانتــاک کــه 
ــوند  ــده می ش ــید در مع ــش اس ــث کاه باع
ماننــد  پمــپ  پروتــون  مهارکننده هــای  و 
نکســیوم و پریواســید کــه موجــب مســدود 

شــدن تولیــد اســید می شــوند.
البتــه اختــاف نظرهایــی دربــاره شــروع 
مصــرف ایــن داروهــا وجــود دارد؛ دلیــل 
ــدت  ــار طوالنی م ــه آث ــن اســت ک ــم ای آن ه
ــوز  ــودکان هن ــر روی ک ــا ب ــتفاده از آن ه اس
ــل  ــن دلی ــه همی مشــخص نشــده اســت؛ ب
والدیــن بایــد تمرکــز اصلــی خــود را بــر روی 
تغییــرات معرفی شــده در شــیوه زندگــی 

ــد. بگذارن
دوره درمــان ۳ تــا ۶ مــاه اســت و بیمــار بایــد 

تحــت نظر پزشــک باشــد.
 غیر از روش های دارویی راه های 
پیشگیری دیگری هم وجود دارد؟ 

ــری از  ــی و جلوگی ــیوه زندگ ــر ش ــه؛ تغیی بل
ــت. ــم اس ــیار مه ــی بس چاق

ــث  ــد، باع ــاد باش ــکم زی ــار ش ــی فش  وقت

ــد  ــن بای ــود؛ بنابرای ــده می ش ــس مع رفاک
از خــوردن آب همــراه بــا غــذا پرهیــز شــود؛ 

ــد. ــی کن ــتر م ــس را بیش ــون رفاک چ
ــر دود ســیگار، خــوردن  ــن در براب ــرار گرفت ق
مــواد اســیدی، نوشــابه های گازدار و خــوردن 
غذاهــای چــرب باعــث رفاکــس معــده 

می شــود.
ــان  ــالگی درم ــس از دو س ــر پ ــس اگ رفاک
ــدگار خواهــد شــد. ــرد مان ــدن ف نشــود در ب

 در باره راهکارهای فیزیکی هم 
توضیح دهید که چه تأثیراتی دارد؟ 

ــه  ــد بافاصل پــس از خــوردن غــذا فــرد نبای
بخوابــد؛ چــون شــانس ابتــا بــه رفاکــس را 

ــد. ــش می ده افزای
ــه  ــد ب ــا نبای ــوردن بچه ه ــذا خ ــس از غ  پ
جلــو خــم شــوند و بافاصلــه پــس از خوردن 

غــذا نبایــد شــروع بــه دویــدن کننــد؛ چــون 
ایــن کار باعــث تشــدید رفاکــس می شــود.

 برای نوزادان چه توصیه هایی 
دارید؟ 

بایــد از تغذیــه بیــش از انــدازه نــوزادان 
ایجــاد  باعــث  چــون  شــود؛  خــودداری 
رفاکــس و بی اشــتهایی در آن هــا می شــود.

ــوزادان را بایــد زیــاد  فاصلــه شــیر خــوردن ن
امــا مقــدار آن را متناســب بــا حجــم معــده 

نــوزاد در نظــر گرفــت.
 آیا تغذیه مادران هم در این رابطه 

مؤثر است؟ 
ــه  ــر اینک ــدارد؛ مگ ــی ن ــر آنچنان ــر؛ تأثی خی
ــار  ــادر دچ ــه م ــوع تغذی ــبت ن ــه نس ــه ب بچ

ــد. ــرژی باش آل
شــیر مــادر برخــاف شــیر خشــک رفاکــس 
جــذب  زودتــر  چــون  می کنــد؛  آرام  را 

. می شــود
 مسائل عصبی در کودکان می تواند 

عامل ایجاد رفالکس شود؟ 
ــه  ــد، ب ــی دارن ــت عصب ــه حال ــی ک بچه های
ــا می شــوند  رفاکس هــای غیراســیدی مبت
ــرا  ــت؛ زی ــخت تر اس ــا س ــان آن ه ــه درم ک
خــود مســئله عصبــی شــدن، رفاکــس 

غیراســیدی ایجــاد می کنــد. ایمنــا

# طب  _ سنتی
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فوق تخصص کبد و گوارش کودکان: 

درمان نکردن رفالکس پس از دو سالگی، باعث ماندگاری این بیماری می شود

تازه های پزشکی
نشانه های پرخطر سندروم متابولیک

 بــه مجموعــه فاکتورهــای پرخطــر ابتــا بــه بیمــاری 
قلبــی، ســکته و دیابــت »ســندروم متابولیــک« گفتــه 

می شــود.
طبــق اعــام موسســه ملــی قلــب، ریــه و خــون 
آمریــکا، اولیــن فاکتــور پرخطــر، افزایــش انــدازه دور 

ــت. ــکم اس ــی دور ش ــی اضاف ــا چرب ــر ی کم
و  بــاال  تری گلیســیرید  پرخطــر،  فاکتــور  دومیــن 

نوعــی چربــی موجــود در خــون، اســت. 
عامل سوم، میزان کم کلسترول HDL است.

متخصصــان، عامــل چهــارم و پنجــم را فشــارخون بــاال 
ــا  ــد. تنه ــوان می کنن ــون عن ــد خ ــاالی قن ــزان ب و می
وجــود ســه مــورد از ایــن عوامــل پرخطــر نشــان دهنده 

ابتــای شــما بــه ســندروم متابولیــک اســت.
بــه ســندروم  افــراد مبتــا  بــه گفتــه محققــان، 
متابولیــک، دو برابــر بیشــتر در معــرض ابتــا بــه 
بیمــاری قلبــی و پنــج برابــر بیشــتر در معــرض ابتــا 

ــد. ــرار دارن ــوع ۲ ق ــت ن ــه دیاب ب
بــه  ابتــا  از  پیشــگیری  راه  بهتریــن  کارشناســان 
ســندروم متابولیــک را حفــظ وزن ســالم، بهبــود رژیــم 
غذایــی و داشــتن تحــرک فیزیکــی عنــوان می کننــد.

 ۲۵ از  کمتــر   )BMI( بدنــی  تــوده  شــاخص    
ــان  ــرای زن ــدازه دور کمــر کمتــر از ۹۰ ســانتیمتر ب و ان
بهتریــن  بــرای مــردان،  ۱۰۰ ســانتیمتر  از  و کمتــر 
وضعیــت پیشــگیری از ابتــا بــه ســندروم متابولیــک                                     

ــت. مهــر اس

 ارتباط وزن زیاد هنگام بارداری 
و تولد نوزاد با نقص مادرزادی

ــارداری  ــان ب ــه در زم ــی ک ــان، زنان ــه محقق ــه گفت ب
ــش  ــا افزای ــتند، ب ــه وزن هس ــا دارای اضاف ــاق ی چ
مــادرزادی  نقــص  دارای  تولــد کــودک  ریســک 

می شــوند.  روبــه رو 
ــه گفتــه محققــان هــر چقــدر وزن بیشــتر باشــد،  ب

ــود. ــروز ایــن ریســک بیشــتر خواهــد ب ب
ــق  ــم تحقی ــت تی ــون، سرپرس ــا پرس ــر مارتین دکت
از موسســه کارولینســکا در ســوئد، در ایــن بــاره 
می گویــد: خطــر تولــد نــوزاد بــا نقایــص مــادرزادی 
ــادر  ــی م ــزان چاق ــه وزن و می ــا اضاف ــدت ب ــه ش ب

می یابــد. افزایــش 
ــک  ــه ریس ــد ک ــان می کن ــال وی اذع ــن ح ــا ای ب
ــدک  ــا چاقــی ان ــروز نقایــص مــادرزادی مرتبــط ب ب

ــت. اس
تیــم تحقیــق اشــاره می کنــد کــه ارتبــاط بیــن 
ــادرزادی  ــص م ــروز نقای ــک ب ــادر و ریس ــی م چاق

ــت. ــده اس ــات ش ــی اثب ــه خوب ــون ب تاکن
در ایــن مطالعــه، داده هــای مربــوط بــه مرکــز ثبــت 
ــدود ۱.۲  ــامل ح ــه ش ــد ک ــی ش ــوئد بررس ــد س تول
میلیــون زن ســوئدی بــود کــه بیــن ســال های ۲۰۰۱ 

و ۲۰۱۴ زایمــان کــرده بودنــد.
بررســی ها نشــان داد ریســک نقــص هنــگام تولــد 
در بیــن پســران بیشــتر از دختــران بــود. )۴.۱ 

ــه ــد( بیتوت ــل ۲.۸ درص ــد در مقاب درص

تغذیه

معجزه ای به نام بلوبری
مــواد  ویتامین هــا،  از  غنــی  منبعــی  بلوبــری، 
معدنــی، فیبــر و آنتی اکســیدان ها بــه حســاب 

یــد. می آ
ــت  ــامت پوس ــه س ــوان ب ــری می ت ــد بلوب از فوای
ــواع  ــی از ان ــه بعض ــا ب ــر ابت ــش خط ــو، کاه و م
اختــاالت  التهابــی،  بیماری هــای  ســرطان ها، 
بیماری هــای  ســن،  افزایــش  بــا  مرتبــط 

کــرد. اشــاره  متابولیــک  و  قلبی عروقــی 
بســیاری  آنتی اکســیدان هایی  حــاوی  بلوبــری 
بــوده و بــه دلیــل میــزان پایینــی از چربــی و 
چگالــی مــواد مغــذی زیــادی کــه دارد، بــرای 

اســتفاده در رژیــم غذایــی مناســب اســت.
 مواد مغذی موجود در بلوبری

آنتی اکسیدان ها
کاروتنوئیدهــا  جملــه  از  آنتی اکســیدان هایی 
)لوتئیــن و زیگزانتیــن( و فاونوئیدهــای )روتیــن، 
بلوبــری  در  موجــود  کوئرســتین(  رزوراتــول، 
می تواننــد در حفــظ ســامت بینایــی، کاهــش 
و  مرواریــد  آب  ماکــوال،  دژنراســیون  خطــر 

باشــند. مؤثــر  نزدیک بینــی 
جملــه  از  نیــز  مــس  و  ســلنیوم  آنتوســیانین، 
ــری از  ــا جلوگی ــه ب ــتند ک ــیدان هایی هس آنتی اکس
ــود ســامت  ــه بهب آســیب ســلولی مغــز و کمــک ب
جملــه  از  عصبــی  اختــاالت  بــرای  نورون هــا 

ــد. ــی دارن ــواص درمان ــر خ ــاری آلزایم بیم
ــید  ــک اس ــراه االژی ــه هم ــیدان ها ب ــن آنتی اکس ای
در کاهــش خطــر ابتــا بــه ســرطان مفیــد هســتند. 
آنتی اکســیدان ها نقــش مهمــی در بــدن دارنــد و از 
بــدن در برابــر آســیب رادیکال هــای آزاد محافظــت 
ــر  ــت منج ــیب ها در نهای ــن آس ــرا ای ــد؛ زی می کنن
بــه بیماری هــای مزمنــی از جملــه بیمــاری قلبــی، 

ســرطان و دیابــت خواهنــد شــد.
فیبر

ــود  ــه بهب ــری ب ــود در بلوب ــر موج ــاد فیب ــزان زی می
دســتگاه  عمومــی  ســامت  و  هضــم  فرآینــد 
ــش  ــن نق ــر همچنی ــد. فیب ــک می کن ــوارش کم گ
ــطح  ــد و س ــوع ب ــترول ن ــش کلس ــی در کاه مهم
ــار  ــطوح فش ــم س ــام، تنظی ــترول ت ــرمی کلس س

خــون و حفــظ ســامت قلبی عروقــی دارد. 
ــت  ــه دیاب ــی از جمل ــر در بیماری های ــت فیب دریاف

ــر اســت. ــد خــون موث ــم ســطوح قن ــرای تنظی ب
ویتامین ها

 ،A بلوبــری حــاوی مقــدار زیــادی از ویتامیــن 
B کمپلکــس، E و C اســت کــه بــه افزایــش 
ــک  ــاب کم ــش الته ــی و کاه ــتم ایمن ــوان سیس ت

 . می کنــد
ایــن ویتامین هــا همچنین به عنــوان آنتی اکســیدان هایی 
ــردن  ــن ب ــه از بی ــه ب ــوند ک ــه می ش ــر گرفت در نظ
آثــار مخــرب اســترس اکســیداتیو کمــک می کننــد 
از  مزمنــی  بیماری هــای  بــه  ابتــا  از  مانــع  و 
ــواع  ــی از ان ــت و بعض ــی، دیاب ــاری قلب ــه بیم جمل

نســخه می شــوند.  ســرطان ها 

زیبایی

مومشکی ها بخوانند
 موهــای مشــکی، ســمبلی از موهــای ذاتــی 
ــه الزم  ــت. البت ــراد اس ــه اف ــد ب ــه خداون و هدی
بــه ذکــر اســت کــه بعضــی از بــدو تولــد موهــای 
روشــن یــا خرمایــی دارنــد، ولــی معموال بیشــتر 
افــراد هنــگام تولــد بــا موهایــی مشــکی بــه دنیــا 

می آینــد. 
ــفاف  ــا، ش ــکی زیب ــای مش ــتن موه ــرای داش  ب
ــه توصیه هــای گفته شــده در ایــن  و درخشــان، ب

مطلــب دقــت کنیــد. 
افــرادی کــه دارای موهــای مشــکی هســتند 
می تواننــد یــک روز در میــان یــا هــر دو روز 

یک بــار بــه حمــام برونــد.
ــای  ــوی موه ــرای شست وش ــه ب ــامپویی ک  ش
ــه  ــه ب ــا توج ــد ب ــد، بای ــتفاده می کنی ــود اس خ
ــر موهــای شــما  جنــس مــوی شــما باشــد؛ اگ
خشــک اســت، نبایــد از شــامپوی موهــای 

ــد ــتفاده کنی ــرب اس چ
ــای  ــکی، دارای رنگ دانه ه ــدا مش ــای از ابت موه
خاصــی هســتند کــه باعــث شــفافیت و متمایــز 
ــایرین  ــه س ــبت ب ــکی نس ــای مش ــدن موه ش
ــگ  ــر رن ــه در اث ــاوت ک ــن تف ــا ای ــود؛ ب می ش
ــتفاده  ــا اس ــداوم ی ــای م ــش کردن ه ــردن  م ک
ــن  ــت، ای ــتی نادرس ــی و بهداش ــواد آرایش از م
رنگ دانه هــا کم کــم حالــت اولیــه خــود را از 

دســت می دهنــد. 
بــا  اســت،  کوتــاه  شــما  موهــای  اگــر 
تقویت کننــده مــو تنهــا ریشــه موهایتــان ماســاژ 
ــت،  ــد اس ــما بلن ــی ش ــر موهای ــا اگ ــد؛ ام دهی
بهتــر اســت عــاوه بــر اینکــه تقویت کننــده را بــه 
ــه نــوک و انتهــای  ریشــه موهایتــان می زنیــد، ب
موهایتــان نیــز بزنیــد؛ زیــرا ایــن کار باعــث 
می شــود موهــای شــما از دو شــاخ شــدن، 

موخــوره و ... در امــان بماننــد.
خــارج  حمــام  از  اینکــه  از  بعــد  بافاصلــه 
می شــوید موهــای خــود را بــا حــرارت داغ، گــرم 

و مســتقیم خشــک نکنیــد.
اجــازه دهیــد ۲۰ دقیقــه از زمانــی کــه از حمــام 
خــارج شــده اید بگــذرد و در ایــن مــدت موهــای 
خــود را بــا حولــه ای بپوشــانید تــا کمــی از 

ــود. ــته ش ــان کاس ــودن موهایت ــس ب خی
اســت  خشــک  موهایتــان  کــه   هنگامــی 
و هیچ گونــه رطوبتــی را حــس نمی کنیــد، از 
کلیــه مــواد بهداشــتی کــه نــام اســتفاده جهــت 
موهــای خشــک بــر روی آن هــا درج شــده  

دوری کنیــد. 
ــنهاد  ــکی پیش ــای مش ــداری از موه ــت نگه جه
ــی  ــک تقویت ــار ماس ــک ب ــه ای ی ــم هفت می کنی
روی موهــای خــود بگذاریــد؛ ماننــد روغــن 

ــون و ... . ــن زیت ــادام، روغ ب
ــه  ــی ب ــک های تقویت ــن ماس ــد ای ــازه دهی اج
مــدت نیــم ســاعت بــر روی موهــای شــما 

غ ســیمر باشــند. 

خانواده
رابطه عاطفی یک طرفه ممنوع!

ــان  ــرف مقابلت ــا ط ــما ب ــه ش ــد رابط ــه بفهمی ــرای اینک ب
ــد.  ــی کنی ــانه ها را بررس ــن نش ــی رود، ای ــش م ــور پی چط
ــخ  ــش پاس ــن پرس ــه ای ــد و ب ــی کنی ــان را ارزیاب خودت
ــا شــما  ــه اســت؟ آی ــن رابطــه یک طرف ــا ای ــه آی ــد ک دهی
ــاتش را  ــته ها و احساس ــه خواس ــتید ک ــی هس ــا کس تنه

بیــان می کنــد؟ 
گاهــی ایــن مســئله طبیعــی اســت. هــر آدمــی فقــط تــا 
ــود را  ــد، خ ــازه می ده ــی اش اج ــوان روح ــه ت ــطحی ک س
ــه  ــتید ک ــه ای هس ــما در رابط ــر ش ــا اگ ــد؛ ام ــراز می کن اب
ــروز نمی دهــد،  ــزی از خــودش ب ــل هرگــز چی طــرف مقاب
ــش  ــده، ترس های ــور گذران ــد روزش را چط ــا نمی گوی مث
چــه هســتند و خوشــحال اســت یــا ناراحــت، ایــن امــکان 
را ایجــاد می کنــد کــه شــما بــه قــرار گرفتــن در یــک رابطــه 

ــد. ــک کنی ــه ش یک طرف
ــر  ــرای ه ــه ب ــتید ک ــما هس ــن ش ــط ای ــه فق ــر همیش اگ
چیــزی برنامه ریــزی می کنیــد و شــریک زندگــی در 
هیــچ مــوردی نظــر، ایــده و برنامــه ای نــدارد، ایــن مســئله 
ــی  ــاط عاطف ــک ارتب ــد. در ی ــده باش ــد ناراحت کنن می توان
مشــترک، هــر فــردی می توانــد برنامه هــای ویــژه ای 

ــد. ــته باش ــترک داش ــی مش ــرای زندگ ب
اگــر شــما همیشــه نگــران واکنــش طــرف مقابــل هســتید 
و همیشــه اســترس داریــد کــه مبــادا چیــز کوچکــی 
ــک  ــانه ی ــن نش ــد، ای ــته او نباش ــل و خواس ــق می مطاب

ــت. ــه نیس ــالم در رابط ــل س تعام
همچنیــن اگــر شــما همیشــه در حــال فراهــم کــردن عــذر 
ــت  ــد حقیق ــرا نمی توانی ــتید، زی ــرای او هس ــه ای ب و بهان
ــت  ــی حقیق ــه بازگوی ــتید ک ــران آن هس ــد و نگ  را بگویی
ــن مســئله هشــداردهنده  ــدازد، ای ــه دردســر بین شــما را ب

اســت.
عــاوه بــر ایــن اگــر شــما تنهــا کســی هســتید کــه بــرای 
ــه  ــت ک ــی اس ــد و او کس ــه می کوش ــکات رابط ــل مش ح
ــرد  ــا مســئولیت آن را نمی پذی ــد، ام  مســئله ایجــاد می کن
و خــودش را کنــار می کشــد، شــما را در یــک ارتبــاط 
یک طرفــه قــرار داده اســت. شــاید شــما راه حل هــای 
بهتــری بــرای هــر چیــزی داشــته باشــید؛ امــا ایــن 
مســئولیت دیگــری را بــرای حــل مشــکات کــم نمی کنــد.

ــه و یــک  ــرای رابطــه هزین اگــر شــما از موقعیــت خــود ب
نفــر را از مزایــای وجــود خودتــان بهره منــد می کنیــد، امــا 
ــما  ــه ش ــز را وظیف ــه چی ــرد و هم ــده می گی او آن را نادی

ــت. ــده اس ــوع نگران کنن ــن موض ــد، ای می دان
ــر رابطــه جنســی و جســمی شــما یکســان  ــت اگ در نهای
ــه  ــه کســی ک ــل شــده اید ب ــی رود و شــما تبدی ــش نم پی
خدمات دهنــده اســت و چیــز متقابــل یــا جالــب توجهــی 
ــه  ــک رابط ــما را در ی ــئله ش ــن مس ــد، ای ــت نمی کن دریاف
یک طرفــه قــرار می دهــد. در ایــن نــوع تعامــل ســهم هــر 
دوی شــما بــا هــم برابــر اســت و حــق طبیعــی شماســت 
کــه نیازهــای جســمی و جنســی تان بــه یــک انــدازه مــورد 

توجــه قــرار گیــرد. ســامت نیــوز

P.Sharifi@eskimia.ir
پروانه شریفیگروه سالمت

ــارک  ــاه مب ــول م ــه در ط ــه اینک ــه ب ــا توج ب
 بــدن افــراد بــه رژیــم غذایــی متعــادل 
ــه  ــان ب ــرده، کارشناس ــادت ک ــم ع و کم حج
پایــان  از  پــس  توصیــه می کننــد  مــردم 
مــاه رمضــان و روزه داری، شــیوه درســت 
ــش  ــذا در پی ــوردن غ ــرای خ ــالمی را ب و س
گیرنــد و رژیــم غذایــی مناســب داشــته                   

ــند.  باش
مــاه مبــارک رمضــان، فرصــت مناســبی 
بــرای پاک ســازی بــدن، دفــع ســموم و 

اســت.  روزه داران  بــدن  وزن  کاهــش 
بــدن  مختلــف  اندام هــای  مــاه  ایــن  در 

شــرایط  در  گــوارش  دســتگاه  به ویــژه 
ــا  ــرد؛ ام ــرار می گی ــم زدایی ق ــتراحت و س اس
ــس از  ــه پ ــد ک ــه می گوین ــان تغذی متخصص
ــه  ــرای حفــظ نتایــج ب یــک مــاه روزه داری ب

ــرد. ــاش ک ــد ت ــده، بای ــت آم دس
 خودداری از پرخوری

ــص  ــوی، متخص ــی صف ــید مرتض ــر س دکت
ــه اهمیــت یــک الگــوی  ــا اشــاره ب تغذیــه، ب
تغذیــه ای خــوب، ســالم و مغــذی اظهــار کرد: 
بــا توجــه بــه اینکــه در مــاه رمضــان فرصــت 
ــوارش  ــتگاه گ ــه دس ــتری ب ــتراحت بیش اس
داده شــده، بنابرایــن بهتــر اســت در روزهــای 
ــاه رمضــان از خــوردن  ــان م ــس از پای اول پ

ــاد خــودداری شــود. ــی زی ــواد غذای م

ایــن متخصــص تغذیــه بــا بیــان اینکــه 
دریافــت وعده هــای غذایــی در یــک ســاعت 
درس هایــی  مهم تریــن  از  یکــی  منظــم، 
اســت کــه مــاه مبــارک رمضــان بــه روزه داران 
می دهــد، ادامــه داد: انتخــاب یــک بــازه 
ــرای خــوردن وعده هــای  ــی مشــخص ب زمان
ــامتی  ــرای س ــی ب ــد گوناگون ــی، فوای غذای

ــراد دارد. اف
 نوشیدن آب به میزان کافی

وی بــا بیــان اینکــه نوشــیدن آب بــه میــزان 
کافــی بســیار ضــروری اســت، گفــت: در 
بــرای جلوگیــری  روزه داران  مــاه رمضــان 
ــحر آب  ــا س ــار ت ــه افط ــی، در فاصل از کم آب
نوشــیدند کــه در غلبــه بــر تشــنگی در طــول 
روز نقــش بســزایی دارد. نوشــیدن زیــاد 
ــد  ــک می کن ــدن کم ــموم ب ــع س ــه دف آب ب
و حتــی موجــب بهبــود ســوخت و ســاز 

می شــود. چربی هــا 
دکتــر صفــوی تصریــح کــرد: خــوردن مقــدار 
زیــادی غــذا، بــه یک بــاره، مشــکاتی را 
و  می کنــد  ایجــاد  گــوارش  دســتگاه  در 
ــی در معــده  باعــث نفــخ و احســاس ناراحت
می شــود؛ از ایــن رو بایــد خــوردن غــذا را بــه 
تدریــج و بــا غذاهــای کم حجــم و ســبک بــا 

ــدار کــم آغــاز کــرد. مق
 الگوهای سالم ماه رمضان

ــه  ــاره اینک ــا اش ــه ب ــص تغذی ــن متخص ای
رمضــان  مــاه  ســالم  الگوهــای  از  یکــی 
ــد  ــی مانن ــنتی و خانگ ــای س ــرف غذاه مص
انــواع آش هــا و سوپ هاســت، گفــت: تــداوم 
ایــن غذاهــا در ســایر روزهــای ســال بــا 
رعایــت میــزان چربــی و مقــدار دریافتــی 

ــف  ــای مختل ــه بیماری ه ــا ب ــد از ابت می توان
پیشــگیری کنــد.

ــان  ــروه ن ــتفاده از گ ــرد: اس ــح ک وی تصری
و غــات، حبوبــات و گاهــی آبگوشــت از 
ــبزی های  ــین ها، س ــت و جانش ــروه گوش گ
تــازه و متنــوع بســته بــه منطقــه ای کــه آش 
باالخــره کشــک  و  در آن طبــخ می شــود 
ــود،  ــه می ش ــه آن اضاف ــه ب ــتی ک ــا ماس ی
مجموعــه کاملــی از گروه هــای غذایــی را 

می دهــد. تشــکیل 

صفــوی خاطرنشــان کــرد: بســیاری از افــراد 
ــک  ــا ی ــد ب ــادت کرده ان ــان، ع ــاه رمض در م
لیــوان شــیر افطــار کننــد؛ بهتــر اســت پــس 
از پایــان یافتــن ایــن مــاه نیــز مصــرف 
ــد و  ــه دهن ــه ادام ــده صبحان ــیر را در وع ش
ــز در  ــک نی ــی کم نم ــت و دوغ خانگ از ماس
ــتفاده  ــام اس ــار و ش ــی ناه ــای غذای وعده ه
ــد. درواقــع مصــرف دســت کم دو واحــد  کنن
لبنیــات کم چــرب بــه صــورت روزانــه توصیــه 

می شــود.

ــه در  ــان اینک ــا بی ــه ب ــص تغذی ــن متخص ای
از عــادات  مــاه مبــارک رمضــان بعضــی 
ــراد  ــه ای اف ــای تغذی ــی الگوه ــی و حت زندگ
تغییــر می کنــد، گفــت: بســیاری از افــراد 
کنــار  را  کشــیدن  ســیگار  مــاه  ایــن  در 
می خورنــد  نوشــابه  کمتــر  می گذارنــد، 
ــد  ــش می دهن ــات را افزای ــرف لبنی ــا مص ی
ــت در  ــای مثب ــن رفتار ه ــت ای ــر اس ــه بهت ک
روزهــای پــس از پایــان مــاه مبــارک رمضــان 

ــد. ــته باش ــه داش ــم ادام ه
 اصالح عادات رفتاری و غذایی 

نامناسب
ــاری و  ــادات رفت ــاد آور شــد: اصــاح ع وی ی
ــد بی تحرکــی، حــذف  غذایــی نامناســب مانن
غذاهــای  دریافــت  غذایــی،  وعده هــای 
پرچــرب و پرکالــری، دریافــت نکــردن فیبرهــا 
مصــرف  تــازه(،  ســبزی های  و  )میوه هــا 
غذاهــای کنســروی و فرآوری شــده، دریافــت 
ــه  ــتیابی ب ــور دس ــه منظ ــت فودها و ... ب فس

ــت. ــی اس ــامتی الزام ــالم و س وزن س
صفــوی گفــت: پــس از مــاه مبــارک رمضــان 
ــده  ــداد وع ــم و در تع ــم ک ــا را در حج غذاه
ــده  ــرده و در طــول روز ۳ وع ــل ک بیشــتر می
غــذای اصلــی شــامل صبحانــه، ناهــار و شــام 

ــد. ــرف کنی ــده مص ــا ۳ میان وع و ۲ ت
ایــن متخصــص تغذیــه بــا اشــاره بــه تــداوم 
عــادات  خــوب مــاه مبــارک رمضــان تصریــح 
کــرد: بــا نگاهــی بــه تحقیقــات علمــی 
انجام شــده در ایــن زمینــه می تــوان بــه 
آثــار مثبــت روزه داری در تقویــت حافظــه 
ــرد کــه بهتــر  ــدن پــی ب و سیســتم ایمنــی ب

ــم. ــره ببری ــال از آن به ــول س ــت در ط اس

،،
کارشناســان به مردم توصیه می کنند پس 
مــاه رمضــان و روزه داری، شــیوه  پایــان  از 
درســت و ســالمی را بــرای خــوردن غــذا در 
پیش گیرند و رژیم غذایی مناســب داشــته 

باشند

دکتر سید مرتضی صفوی، متخصص تغذیه، در گفت وگو با کیمیای وطن مطرح کرد:

تغذیه پس از ماه مبارک رمضان
الگوهای سالم ماه رمضان را حفظ کنید   
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 توبه راه یأس را بسته 
و راه امید را به رحمت بازمی کند

ــه  ــان اینک ــا بی ــان ب ــتان اصفه ــم اس ــس دارالقرآن الکری رئی
توبــه راه یــأس را بســته و راه امیــد را بــه رحمــت بــاز می کنــد، 
ــه  ــراد توب ــه اف ــوده ک ــادی ب ــوارد زی ــز م ــخ نی ــت: در تاری گف
کــرده و بــه انســان هایی بــزرگ و شایســته تبدیــل شــده اند؛ 
مثــل توبــه نصــوح کــه در قــرآن آمــده               و وی پــس 

از توبــه تبدیــل بــه انســانی بــا مقــام واال شــد.
حجت االســام مهــدی اژه ای، رئیــس دارالقــرآن الکریــم 
ــت  ــای بازگش ــه معن ــه ب ــرد: توب ــار ک ــان، اظه ــتان اصفه  اس
ــدا دور  ــت خ ــاه از رحم ــکاب گن ــا ارت ــه ب ــانی ک ــت. کس اس
می شــوند، بــه واســطه توبــه، رحمــت خــدا دوبــاره بــه ســوی 

آن هــا بازمی گــردد.
وی افــزود: ایــن بازگشــت بــه چنــد دســته تقســیم می شــود؛ 
یــک نــوع آن بازگشــت عقیدتــی اســت؛ بــه ایــن معنا کــه اگر 
عقایــد فــرد گرفتــار شــرک و کفــر و نفــاق باشــد، توبــه آن این 
اســت کــه عقایــد صحیــح نســبت بــه خداونــد، نبــوت، معــاد 
و ... پیــدا کنــد و همیــن کــه عقایــدش اصــاح شــد، یعنــی 

توبــه کــرده اســت.
حجت االســام اژه ای نــوع دوم توبــه را توبــه در نیــت نامیــد و 
ادامــه داد: ممکــن اســت برخــی در نیــت خــود دچار ریــا بوده 
ــرای  ــرای خــدا کــه ب ــه ب ــد، ن ــی کــه انجــام می دهن و کارهای
ــد  ــراد بای ــن اف اســم و رســم و شــهرت خودشــان باشــد. ای
ــه آن هــا در اخــاص نیــت  ــد و توب نیــت خــود را اصــاح کنن

ــه از آن هــا پذیرفتــه می شــود. اســت و ایــن توب
ــا اشــاره بــه اینکــه نــوع ســوم توبــه و بازگشــت بــرای  وی ب
ــد،  ــام ده ــی انج ــی را از روی نادان ــه اعمال ــت ک ــی اس کس
ــی  ــه َعل ْوَب ــا التَّ ــده: »اِنَّم ــرآن آم ــه در ق ــور ک ــت: همان ط گف
ــوَء ِبِجهالــٍة ُثــمَّ یُتوُبــوَن ِمــْن َقِریــٍب  ِذیــَن یْعَمُلــوَن السُّ هللِا لِلَّ
َحکیمــًا«  َعِلیمــًا  َو کاَن هللا  َعَلیِهــْم  یتــوب هللا   َفاُؤلِئــک 
ــد، خــدا  ــت انجــام می دهن ــه جهال ــه گناهــی را ب کســانی ک
ــل را  ــن جه ــه ای ــن ک ــرد و همی ــخت نمی گی ــا س ــه آن ه ب
برطــرف کننــد و آگاه شــوند، توبــه آن هــا پذیرفتــه می شــود. 
ــز او را  ــد نی ــد، خداون ــت کن ــار ندام ــل اظه ــان جاه ــر انس اگ

ــد بخشــید. خواه
ــدی  ــواع بع ــان ان ــتان اصفه ــم اس ــرآن الکری ــس دارالق رئی
ــرای  ــه ب ــرد: توب ــان ک ــد و بی ــال نامی ــا اعم ــط ب ــه را مرتب توب
کســی کــه مثــا نمــاز نخوانــده، کمــی متفــاوت اســت. چنین 
فــردی ابتــدا بایــد از ایــن مســئله پشــیمان شــود و ســپس 
ــن،  ــه روزه نگرفت ــد. توب ــده را ادا کن ــای نخوان ــای نمازه قض
گرفتــن قضــای روزه هــا و توبــه خمــس و زکات نیــز پرداخــت 
آن هاســت. وی اضافــه کــرد: توبــه واجبــات ایــن اســت کــه 
واجــب ترک شــده انجــام شــود؛ امــا توبــه انجــام محرمــات 
آســان تر بــوده و ایــن اســت کــه آن عمــل دیگــر تکــرار نشــود؛ 
بــرای مثــال فــردی کــه شــراب می نوشــد، بــرای توبــه بایــد 
نوشــیدن آن را تــرک کنــد. حجت االســام اژه ای گفــت: 
ــی  ــود، کم ــوب می ش ــاس محس ــه حق الن ــی ک ــه اعمال توب
ــب  ــی، تقل ــوه، کم فروش ــل دزدی، رش ــت؛ مث ــکل تر اس مش
ــاس را  ــد حق الن ــن اعمــال بای ــه ای ــرای توب ــرداری. ب و کاهب
ــی را  ــه نیســت کــه فــرد چنیــن گناهان ــران کــرد. این گون جب
ــا گفتــن »الهــی العفــو« بخشــیده  انجــام دهــد و ســپس ب
ــار ســوء  ــد و آث شــود. ایــن فــرد بایــد حــق مــردم را برگردان

ــه وســیله حســنات جبــران کنــد. ایکنــا گناهــش را ب

گردشگری
 جلوه های اکوتوریسم 

استان چهارمحال و بختیاری
اســتان چهارمحــال و بختیــاری بــا دارا بــودن بیــش از 
ــی از  ــی و مذهب ــی، تاریخ ــده طبیع ــه شناخته ش ۲۵۰ جاذب
ــه شــمار  ــرای جــذب گردشــگر ب مهم تریــن مناطــق کشــور ب
ــا  ــان ب ــده همزم ــود آم ــه وج ــت های ب ــی رود. فرونشس م
حــرکات زمیــن ســاختی زاگــرس و آب حاصــل از ذوب بــرف 
ــددی را در اســتان تشــکیل  ــد، تاالب هــای متع کوه هــای بلن
ــت و  ــوری اس ــش گیاهی جان ــواع پوش ــتگاه ان ــه زیس داده ک
وجــود ایــن مواهــب خــدادادی، گردشــگری طبیعــی اســتان 

ــی برخــوردار ســاخته اســت.  را از پتانســل بســیار باالی
ــای  ــر مبن ــاری ب ــی اســتان چهارمحــال و بختی شــکل طبیع
ارتفاعــات میانــی رشــته کــوه زاگــرس اســتوار گشــته 
ــده  ــبب ش ــتان س ــات اس ــرف در ارتفاع ــت ب ــت. انباش اس
معروف تریــن رودخانه هــای دائمــی جنــوب غربــی و مرکــزی 
ــن اســتان  ــات ای ــده رود و دز از ارتفاع ــی کارون، زاین ــران یعن ای
ــی  ــک و بعض ــوط، زالزال ــای بل ــد. جنگل ه ــمه گیرن سرچش
غارهــا،  آبشــار ها،  نیــز  و  پهن بــرگ  گیاهــان  از  دیگــر 
چشمه ســارهایی بــا آب فــراوان، مناطــق حفاظت شــده، 
و  طبیعــی  عوامــل  دیگــر  از  گرداب هــا  و  گردشــگاه ها 
ــار و تابســتان،  اکوتوریســم اســتان محســوب می شــوند. به
فصــل رونــق اکوتوریســم در اســتان چهارمحــال و بختیــاری 
و  چهارمحــال  اســتان  اکوتوریســم  جلوه هــای  اســت. 
بختیــاری از تنــوع بســیاری برخــوردار اســت و می توانــد 
ایفــا  گردشــگری  صنعــت  رونــق  در  بســزایی   ســهم 

کند. 
ــده  ــق حفاظت ش ــا، مناط ــارها، غاره ــمه ها، آبش ــا، چش تاالب ه
و  چهارمحــال  اســتان  طبیعــی  ســایر چشــم اندازهای  و 
بختیــاری، زیباتریــن پتانســیل های گردشــگری کشــور را 
ــی  ــق طبیع ــیاری از مناط ــاف بس ــد و برخ ــکیل می دهن تش
ــق  ــن مناط ــد، ای ــناخته مانده ان ــون ناش ــه تاکن ــورمان ک کش
طبیعــی از امکانــات گردشــگری متوســطی برخــوردار هســتند 
ــن صنعــت در  و در صــورت ایجــاد کامــل زیرســاخت های ای
ایــن مکان هــا و معرفــی کامــل آن هــا بــه عاقه منــدان، 
ــرای  ــی ب ــد مکان ــه تنهایــی می توان ــاری ب چهارمحــال و بختی
ــق  ــی و رون ــی و خارج ــگران داخل ــیاری از گردش ــذب بس ج
ــط  ــر کل حفاظــت محی ــت در کشــور باشــد. مدی ــن صنع ای
زیســت اســتان چهارمحــال و بختیــاری، ایــن اســتان را 
ــت و  ــم دانس ــق اکوتوریس ــرای رون ــاد ب ــیل زی ــد پتانس واج
افــزود: »اســتان چهارمحــال و بختیــاری از لحــاظ ســاختاری 
ــتانی،  ــای کوهس ــیار زیب ــم اندازهای بس ــودن چش ــا دارا ب ب
ــت  ــط زیس ــا از محی ــی و رودخانه ه ــتی، جنگل ــی، دش تاالب
ــار  ــوردار اســت.« وی اظه ــی بســیار ســحرانگیزی برخ طبیع
ــتان،  ــی اس ــای طبیع ــن جاذبه ه ــی از مهم تری ــت: »یک داش
ــی  ــای بین الملل ــره تاالب ه ــه در زم ــت ک ــای آن اس تاالب ه
ــز  قــرار داشــته و از جنبه هــای مختلــف زیســت محیطی حائ
ــا دارا  ــا ب ــتان تنه ــن اس ــزود: »ای ــتند.« وی اف ــت هس اهمی
بــودن یــک درصــد از مســاحت خــاک کل کشــور، ۱۱درصــد از 
منابــع آبــی را بــه خــود اختصــاص داده اســت.« گردشــگری

ــدگل  ــک آران و بی ــه نم ــاب و دریاچ ــر مرنج کوی
ــری شــمال شــرقی  ــه حــدود 3۵ کیلومت در فاصل
توابــع کاشــان در  از  بیــدگل  آران و  شهرســتان 

ــرار دارد.  ــان ق ــتان اصفه اس
 ایــن کویــر از شــمال بــه دریاچــه نمــک آران 
و بیــدگل، از غــرب بــه کویــر مســیله و دریاچه هــای 
ــرق  ــره، از ش ــوض م ــلطان و ح ــوض س ــک ح نم
بــه کویــر بندریــگ و پــارک ملــی کویــر و از جنــوب 
بــه شهرســتان های آران و بیــدگل کاشــان محــدود 

مــی  شــود. 
طبیعــی  جاذبه هــای  دارای  مرنجــاب   کویــر 
و تاریخــی بی نظیــری همچــون تپه هــای ماســه ای 
ــرای  ــرگردان، کاروانس ــره س ــک، جزی ــه نم دریاچ
مرنجــاب و چاه هــای دســتکن اســت. جزیــره 
ســرگردان در ۱۰ کیلومتــری کاروانســرای مرنجــاب 

و داخــل دریاچــه نمــک قــرار دارد.
 کویر مرنجاب

ارتفــاع متوســط کویــر مرنجــاب از ســطح آب هــای 
آزاد حــدود ۸۵۰ متــر اســت. قســمت عمــده ایــن 
کویــر پوشــیده از تپه هــای شــنی و ریگــزار اســت. 
ــیار  ــی بس ــش گیاه ــر پوش ــاب از نظ ــر مرنج کوی
غنــی اســت. عمــده پوشــش گیاهــی منطقــه 
ــای  ــه درخت ه ــان شورپســند از جمل شــامل گیاه

ــت. ــچ اس ــای قی ــاق و بوته ه ــز و ت گ
 تنــوع جانــوری منطقــه بــه دلیــل وجــود آب 
ــه  ــت؛ از جمل ــی اس ــیار غن ــراوان بس ــذای ف و غ

حیوانــات موجــود در ایــن کویــر می  تــوان بــه گــرگ، 
شــغال، کفتــار، روبــاه شــنی، گربــه شــنی، بزمجــه، 
آفتاب پرســت، انــواع مارمولــک، مــار، عقــرب، 
تیهــو، عقــاب و شــاهین اشــاره کــرد. در ســال 
اخیــر یــک جفــت پلنــگ نیــز در منطقــه مرنجــاب 

ــت. ــده  اس ــاهده ش مش

ــری  ــاط کوی ــن نق ــر مرنجــاب یکــی از زیباتری کوی
شــنی  تپه هــای  می  شــود.  محســوب  ایــران 
ــن  ــه ای ــی ب ــوه زیبای ــاق جل ــای ت ــد و جنگل ه بلن
 منطقــه بخشــیده  اســت. دریاچــه نمــک آران 
و بیــدگل و جزیــره ســرگردان، از دیگــر نقــاط 
دیدنــی منطقــه محســوب می شــود. چــاه تاریخــی 
دســتکن در قســمت شــرق کویــر، محــل آبشــخور 

ــوده  اســت.  ــا ب شــترهای کاروان ه

قلعــه مرنجــاب، کاروانســرایی اســت در کویــر کــه 
در مســیر راه ابریشــم قــرار دارد و کاروان هــا بــرای 
ــس از  ــان، ری و بالعک ــان، اصفه ــه خراس ــفر ب س

ــتند. ــیر می  گذش ــن مس ای
 مسیر دسترسی به کویر مرنجاب

مســیر اول: شــهر آران و بیــدگل بــه ســمت پــادگان 
ارتــش و ســپس جــاده خاکــی مرنجــاب کــه پس 
از طــی مســافتی حــدود ۴۵ کیلومتــر بــه مرنجــاب 

ــد. می  رس
مســیر دوم : آران و بیــدگل بــه ابوزیدآبــاد و ســپس 

کاروانســرای ســفیدآب و مرنجاب.
مســیر ســوم : پــارک ملــی کویــر کــه از پیشــوا آغاز 
شــده و ســپس مبارکیــه )۱۵ ک.م.( – قصــر بهرام 
)۶۰ ک.م( – کاروانســرای ســفیدآب )۸۰ ک.م.( 
ــر  ــایان ذک ــاب )۵۰ ک.م.(. ش ــپس مرنج – و س
اســت تــردد در ایــن جــاده تــا ســفیدآب نیــاز بــه 
مجــوز از ســازمان حفاظــت محیــط زیســت اســتان 

ســمنان دارد.
 دریاچه نمک آران و بیدگل

دریاچــه نمــک آران و بیــدگل، بزرگ تریــن دریاچــه 
ــمار  ــه ش ــان ب ــی جه ــران و حت ــی ای ــک طبیع نم
ــزار و  ــر ۲ ه ــزون ب ــعتی اف ــه دارای وس ــی رود ک م

ــع اســت.  ــر مرب ۵۰۰ کیلومت
ایــن دریاچــه زیبــا و منحصربه فــرد کــه بیــن 
ــترک  ــم مش ــمنان و ق ــان، س ــتان های اصفه اس
اســت بــا ۸۰ کیلومتــر طــول و 3۰ کیلومتــر عــرض 

از شــمال بــه دشــت ورامیــن، از جنــوب بــه 
شهرســتان آران و بیــدگل، از مشــرق بــه ســیاه کــوه 
ــود.  ــدود می ش ــم مح ــتان ق ــه اس ــرب ب و از مغ
ــر  ــر ۲۴۰۰ کیلومت ــغ ب ــه بال ــن دریاچ ــاحت ای مس
شــمال  کیلومتــری   ۵۵ فاصلــه  در  و  اســت 
شهرســتان آران و بیــدگل قــرار دارد. ایــن دریاچــه 

نمــک را دریاچــه نمــک قــم نیــز می نامنــد.
دریاچــه نمــک آران و بیــدگل، یکــى از دیدنى هــاى 
اســتثنایى و منحصربه فــرد طبیعــى کشــورمان 

اســت. 
ــزى  ــاى مرک ــاى دری ــل بقای ــه در اص ــن دریاچ ای
ــزار ســاله ورود شــورآب  ــد ه ــران و حاصــل چن ای
ــاک  ــک خ ــه نم ــت ک ــیاب هایى اس ــا و س روده
ــس از  ــرده و پ ــل ک ــود ح ــه را در خ ــور منطق ش

ــت. ــته اس ــه انباش ــن دریاچ ــر در ای تبخی
 وســعت دریاچــه نمــک حــدود ۶۴7 کیلومتــر 
مربــع اســت. ایــن دریاچــه شــکلی شــبیه بــه یــک 
مثلــث دارد کــه راس آن بــه ســمت شــمال اســت. 
طــول قاعــده ایــن مثلــث ۶۵ کیلومتــر و ارتفــاع آن 

۶۸ کیلومتــر اســن. 
ــک  ــوبات نم ــیده از رس ــه پوش ــن دریاچ ــن ای زمی

ــیاب ها و  ــدن س ــته ش ــر انباش ــر اث ــه ب ــت ک اس
ــد آمــده.  آب هــای ســطحی در طــول قرن هــا پدی
ــر  ــا ۵۴ مت ــن ۵ ت ــه بی ــن دریاچ ــک ای ــق نم عم
متغیــر اســت کــه توســط الیه هــای خــاک رس از 

ــده اند. ــدا ش ــر ج یکدیگ
ــن دریاچــه،  ــر آب در ای ــارش و تبخی ــار ب ــا هــر ب ب
ــه  ــی ب ــای زیبای ــود کرت بندی ه ــای موج نمک ه
ــدن  ــه دی ــد ک ــکیل می دهن ــن تش ــی گ ــکل پل ش

ــی از لطــف نیســت.  مناظــر آن خال
زمین هــای اطــراف ایــن دریاچــه بــه شــدت 
ــه  ــا در منطق ــعت باتاق ه ــه وس ــت ک ــی اس باتاق
غــرب دریاچــه بــه مراتــب وســیع تر از مناطــق 

ــت.  ــر آن اس دیگ
ــوان  ــن دریاچــه می ت ــه مناطــق باتاقــی ای از جمل
بــه حــوض قیلوقــه در شــرق یــا باتــاق دو کویــری 

در منطقــه جنــوب شــرقی دریاچــه اشــاره کــرد. 
ــره  ــه جزی ــن دریاچ ــی ای ــق دیدن ــه مناط از جمل
ــره  ــی جزی ــه در قســمت جنوب ســرگردان اســت ک
واقــع اســت. ارتفــاع متوســط دریاچــه نمــک 
از ســطح دریــا 7۰7 متــر اســت. قســمت های 

ــد. ــری دارن ــاع کمت ــه ارتف ــمالی دریاچ ش

جاذبه های طبیعی آران و بیدگل

کویر مرنجاب و دریاچه نمک

ــی اداره  کل تبلیغــات اســامی  رئیــس اداره امــور قرآن
اســتان یــزد از فعالیــت ۱۴۸ تشــکل قرآنــی در ســطح 

اســتان خبــر داد.
مســئول  رضایــی،  علی محمــد  حجت االســام 
دارالقــرآن الکریــم اســتان یــزد روز سه شــنبه در جمــع 
خبرنــگاران اســتان بــا اشــاره بــه فعالیــت ۱۴۸ تشــکل 
قرآنــی در ســطح اســتان اظهــار کــرد: در حــال حاضــر 
ــهری و 7۱  ــرآن ش ــه ق ــی، ۱۹ خان ــه قرآن ۵۸ مؤسس

ــتند. ــت هس ــال فعالی ــتایی در ح ــرآن روس ــه ق خان
ــتان  ــم در اس ــه عال ــن ۸۱ خان ــه داد: همچنی وی ادام
وجــود دارد و ۲7 خانــه بــا پیشــرفت فیزیکــی ۶۵ 
ــوع ۱۱۰  ــه در مجم ــت ک ــاخت اس ــال س ــد در ح درص

ــود دارد. ــتان وج ــم در اس ــه عال خان

انجام شــده  فعالیت هــای  بــه  اشــاره  بــا  رضایــی 
در اداره قرآنــی ایــن اداره کل گفــت: اجــرای طــرح 
۱۴۵۱ بــا محوریــت ســوره ملــک و واقعــه و ۱۴۲۵ 
نفــر ســهمیه ســازمان، برگــزاری کارگاه ســبک زندگــی 
اســامی، فعالیــت ۱۴۸ تشــکل قرآنــی بــا مجــوز ایــن 
ــه  ــکاف، از جمل ــرآن در زالل اعت ــا ق ــرح ب اداره کل، ط

اســت. انجام شــده  فعالیت هــای 
ارزیابــی  بــه اجــرای طــرح ملــی  بــا اشــاره   وی 
ــم  ــرآن کری ــاظ ق ــه حف و اعطــای مــدرک تخصصــی ب
و صــدور ۱۸۰ گواهی نامــه گفــت: دوازدهمیــن دوره 
ایــن طــرح همزمــان بــا سراســر کشــور در اســتان نیــز 
ــت  ــه رقاب ــد و ب ــام کردن برگــزار شــد و ۲۴۸ نفــر ثبت ن

ــد. مهــر پرداختن

نماینــده ولــی فقیــه در چهارمحــال و بختیاری گفــت: امام 
راحــل)ره( بــا قــرار دادن روز جهانــی قدس در مــاه مبارک 
رمضــان، بــه ایــن مــاه جهــت دادنــد کــه مــاه رمضــان را 
ــا  ــم و رمضــان را ب ــادت ندانی ــه روزه داری و عب محــدود ب

مســائل جهانــی و سیاســی در هــم بیامیزیــم.
نکونــام،  محمدعلــی  المســلمین  و  حجت االســام 
ــام  ــاری و ام ــه در چهارمحــال و بختی ــی فقی ــده ول نماین
جلســه  در  خــرداد   3۰ سه شــنبه  شــهرکرد،  جمعــه 
بــا  قــدس کــه  جهانــی  روز  راهپیمایــی  هماهنگــی 
حضــور کمیته هــای برگــزاری راهپیمایــی روز قــدس 
ــا آرزوی  ــد، ب ــزار ش ــهرکرد برگ ــه ش ــام جمع ــر ام در دفت
ــر همراهــی  ــادات در مــاه رمضــان، ب قبــول طاعــات و عب
ــرد و  ــد ک ــت تأکی ــش و معرف ــرت، بین ــا بصی ــادات ب عب

ــن  ــری از ای ــت و بهره گی ــش معنوی ــر در افزای ــت: اگ گف
 روزهــای پرفضیلــت تمرکــز کنیــم، همــه مشــکات حــل 

می شوند.
دانســت  قلــب  قســاوت  در ســایه  را   وی مشــکات 
 و اظهــار کــرد: قســاوت قلــب، خطــر بســیار بزرگــی اســت 
و اســتفاده از ایــن فضــای نورانــی و فیــض قــرآن و 

ادعیــه، دســتاورد بزرگــی بــه شــمار می آیــد.
ــن  ــن مســائل ای ــام یکــی از مهم تری حجت االســام نکون
مــاه را مســئله قــدس خوانــد و افــزود: امــام راحــل)ره( 
بــا قــرار دادن روز جهانــی قــدس در مــاه مبــارک رمضــان 
بــه ایــن مــاه جهــت دادنــد کــه مــاه رمضــان را محــدود 
ــا مســائل  ــم و رمضــان را ب ــادت ندانی ــه روزه داری و عب ب

جهانــی و سیاســی در هــم بیامیزیــم. رســا 

رئیس اداره امور قرآنی اداره کل تبلیغات اسالمی استان یزد خبر داد:

فعالیت ۱۴۸ »تشکل قرآنی« در یزد
حجت االسالم نکونام:

روز قدس، جهت دهی به عبادات ماه رمضان است

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
 ۹۵۱3۱۸ کاســه  پرونــده  خصــوص  در 
ــهریار  ــت ش ــه مدیری ــینا ب ــک س ــان بان خواه
مبنــی  دادخواســتی  محمــدی   خــان 
بر:مطالبــه  بــه طرفیــت ۱- مرتضــی اجــل 
لوئیــان ۲- مریــم موســی زاده 3- ملــوک 
ــت  ــت . وق ــوده اس ــم نم ــری زاده  تقدی صف
ــورخ   ۹۶/۵/۱۱  ــرای روز......... م ــیدگی ب رس
ــه  ــا توج ــت. ب ــده اس ــن گردی ــاعت ۱۱ تعیی س
ــب  ــده حس ــودن خوان ــکان ب ــول الم ــه مجه ب
تقاضــای خواهــان برابــر مــاده 73 قانــون 
آییــن دادرســی مدنــی  مراتــب در جرایــد 
منتشــر تــا خوانــده قبــل از وقــت رســیدگی بــه 
ایــن شــعبه واقــع در اصفهــان ابتــدای خیابــان 
شــیخ صــدوق شــمالی چهــارراه وکا، مجتمــع 
شــهدای مدافــع حــرم   مراجعــه و نســخه 
ــد.  ــم را اخــذ نمایی ــی دادخواســت و ضمائ ثان
در صــورت عــدم حضــور وقــت رســیدگی ابــاغ 
ــی  ــم مقتضــی اتخــاذ م ــی و تصمی شــده تلق

شود.شــماره: ۹۱۸۵/م الــف 
مدیــر دفتــر شــعبه 7مجتمــع شــماره دو 

اصفهــان اختــاف  حــل  شــورای 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصــوص پرونــده کاســه ۹۵۱3۱۹ خواهــان 
بانــک ســینا بــه مدیریــت شــهریار خــان 
بر:مطالبــه   مبنــی  دادخواســتی  محمــدی  
ــد  ــت ۱- ســید مســعود شــیرانی بی ــه طرفی ب
آبــادی ۲- محمــد طاهــری فــر 3- زینــب 
آزادی  تقدیــم نمــوده اســت . وقــت رســیدگی 
ســاعت   ۹۶/۵/۱۱ مــورخ    روز.......  بــرای 
ــه  ــه ب ــا توج ــت.  ب ــده اس ــن گردی ۱۱/3۰ تعیی
حســب  خوانــده  بــودن  المــکان  مجهــول 
تقاضــای خواهــان برابــر مــاده 73 قانــون 
آییــن دادرســی مدنــی  مراتــب در جرایــد 
منتشــر تــا خوانــده قبــل از وقــت رســیدگی بــه 
ایــن شــعبه واقــع در اصفهــان ابتــدای خیابــان 
شــیخ صــدوق شــمالی چهــارراه وکا، مجتمــع 
شــهدای مدافــع حــرم   مراجعــه و نســخه 
ــد.  ــم را اخــذ نمایی ــی دادخواســت و ضمائ ثان
در صــورت عــدم حضــور وقــت رســیدگی ابــاغ 
ــی  ــم مقتضــی اتخــاذ م ــی و تصمی شــده تلق

شود.شــماره: ۹۱۸۶/م الــف 
مدیــر مدیــر دفتــر شــعبه 7مجتمــع شــماره دو 

شــورای حــل اختــاف اصفهــان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصــوص پرونــده کاســه ۹۶۰۱۸۹ خواهــان 
ســتار نــوروزی نیــا و علــی اکبــر نــوروزی نیــا  
ــت  ــه طرفی ــه  ب ــی بر:مطالب ــتی مبن دادخواس
جهــان گیــر شــهبازی نبــی تقدیــم نموده اســت 
. وقــت رســیدگی بــرای مــورخ   ۹۶/۵/۱۱ 
ــا  ــت . ب ــده اس ــن گردی ــر تعیی ــاعت ۴ عص س
ــده  ــودن خوان ــکان ب ــول الم ــه مجه ــه ب توج
ــاده  ــر م ــان براب ــای خواه ــب تقاض حس

73 قانــون آییــن دادرســی مدنــی  مراتــب 
ــت  ــل از وق ــده قب ــا خوان ــر ت ــد منتش در جرای
ــان  ــع در اصفه ــعبه واق ــن ش ــه ای ــیدگی ب رس
شــیخ صــدوق شــمالی چهــارراه وکا، مجتمــع 
شــهدای مدافــع حــرم   شــورای حــل اختــاف 
مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم 
را اخــذ نماییــد. در صــورت عــدم حضــور وقــت 
رســیدگی ابــاغ شــده تلقــی و تصمیــم مقتضی 

ــف  ــماره:  ۹۲۰۰/م ال ــی شود.ش ــاذ م اتخ
دفتــر شــعبه 3۹ مجتمــع شــهدای مدافــع 

حــرم  شــورای حــل اختــاف اصفهــان

اخطار اجرایی
مشــخصات محکــوم علیــه: نــام: محمــود      
ــام پــدر:  ــی  ن ــام خانوادگــی: ترکــش اصفهان ن
میــرزا      نشــانی محــل اقامــت: مجهــول 
ــر     ــه: نام:اصغ ــوم ل ــخصات محک ــکان مش الم
 : پــدر  نــام  زاده   خانوادگی:قدمــی  نــام 
عباســعلی  نشــانی محــل اقامــت: اصفهــان – 
خ جــی – ایســتگاه سروســتان صنایــع حرارتــی 
ــماره ۱۲۰۴  ــب رای ش ــه موج ــوم به:ب آراد محک
تاریــخ۹۵/۱۲/۲۵ حــوزه ۵3  شــورای حــل 
اختــاف شهرســتان اصفهــان کــه قطعیــت 
یافتــه اســت.محکوم علیــه محکــوم اســت بــه:

ــت اصــل  ــال باب ــغ ۵/۵۰۰/۰۰۰ ری پرداخــت مبل
هزینــه  بابــت  ریــال   ۲3۲/۵۰۰ و  خواســته 
ــی  ــر آگه ــت نش ــال باب ــی و ۱۲۰/۰۰۰ ری دادرس
و خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ ســر رســید 
چــک ۹۴/3/3۰ تــا تاریــخ اجــرای حکــم 
بــا احتســاب نیــم عشــر اجــرا. مــاده 3۴ 
ــه  ــه اجرائی ــن ک ــکام: همی ــرای اح ــون اج قان
ــاغ شــد، محکــوم علیــه  ــه محکــوم علیــه اب ب
ــاد آن  ــدت ده روز مف ــرف م ــت ظ ــف اس مکل
ــرای  ــی ب ــا ترتیب ــذارد ی ــرا بگ ــع اج ــه موق را ب
پرداخــت محکــوم بــه بدهــد یــا مالــی معرفــی 
ــوم  ــتیفاء محک ــم و اس ــرای حک ــه اج ــد ک کن
ــه از آن میســر باشــد و در صورتــی کــه خــود  ب
را قــادر بــه اجــرای مفــاد اجرائیــه ندانــد، 
بایــد ظــرف مهلــت مزبــور صــورت جامــع 
دارایــی خــود را بــه قســمت اجــرا تســلیم 
 کنــد و اگــر مالــی نــدارد، صریحــا اعــام

 نماید.شماره۹۱7۱/ م الف 
دفتــر شــعبه ۵3 مجتمــع شــماره ســه  شــورای 

حــل اختــاف شهرســتان اصفهان

اخطار اجرایی
آقــای  نــام:  علیــه:  محکــوم  مشــخصات 
نــام  داربــرو   خانوادگــی:  نــام  حســن 
ــت:  ــل اقام ــانی مح ــغل: آزاد نش ــی ش پدر:عل
مجهــول المــکان مشــخصات محکــوم لــه: 
ــام  ــاری ن ــان نث ــام خانوادگی:ج ــرا   ن نام:زه
پــدر : غامحســین شــغل: کارمنــد  نشــانی 
محــل اقامت:اصفهان،خیابــان آبشاراشــکاوند  
کوچــه شــهید جهانبخــش محکــوم به:بــه 
 ۹۶۰۹۹7۶7۹۴۸۰۰۰۴۸ شــماره  رای  موجــب 

حــل  شــورای   ۱۸ تاریخ۹۶/۰۱/۲۰حــوزه 
اختــاف شهرســتان اصفهــان کــه قطعیــت 
یافتــه اســت.محکوم علیــه محکــوم اســت 
به:پرداخــت مبلــغ ســی و پنــج میلیــون  ریــال 
بابــت اصــل خواســته  )3۵/۰۰۰/۰۰۰ ریــال( 
و مبلــغ یــک میلیــون و هشــتصد و پنجــاه 
ــه  ــت هزین ــال( باب ــال )۱/۸۵۰/۰۰۰ ری ــزار ری ه
ــه  ــر تأدی ــارت تأخی ــن خس ــی و همچنی دادرس
ازتاریــخ سررســید چــک ۹۵/۴/۲۵ لغایــت 
ــان  و  ــق خواه ــال در ح ــول و ایص ــان وص زم
نیــم عشــر اجــرای احــکام صــادر و اعــام مــی 
گردد.مــاده 3۴ قانــون اجــرای احــکام: همیــن 
ــد،  ــاغ ش ــه اب ــوم علی ــه محک ــه ب ــه اجرائی ک
ــدت  ــرف م ــت ظ ــف اس ــه مکل ــوم علی محک
ــا  ــه موقــع اجــرا بگــذارد ی ده روز مفــاد آن را ب
ــد  ــه بده ــوم ب ــت محک ــرای پرداخ ــی ب ترتیب
ــم و  ــرای حک ــه اج ــد ک ــی کن ــی معرف ــا مال ی
اســتیفاء محکــوم بــه از آن میســر باشــد و در 
ــاد  ــرای مف ــه اج ــادر ب ــود را ق ــه خ ــی ک صورت
اجرائیــه ندانــد، بایــد ظــرف مهلــت مزبــور 
ــمت  ــه قس ــود را ب ــی خ ــع دارای ــورت جام ص
اجــرا تســلیم کنــد و اگــر مالــی نــدارد، صریحــا 

اعــام نماید.شــماره:۹۱۸۲/م الــف 
دفتــر شــعبه۱۸ مجتمــع شــماره یــک  شــورای 

حــل اختــاف شهرســتان اصفهــان

اخطار اجرایی
وجیهــه   نــام:  علیــه:  محکــوم  مشــخصات 
ــام پدر:حســنعلی   ــی  ن ــی: صادق ــام خانوادگ ن
المــکان  مجهــول  اقامــت:  محــل  نشــانی 
مشــخصات محکــوم لــه: نام:شــرکت مجتمــع 
ــه  ــت ۸۴۶۱ ب ــماره ثب ــه ش ــورد ب ــری رهن تراب
ــای حســین اســامیان و  ــی آق ــت عامل مدیری
بــا وکالــت ســهراب انــوری زاده  نشــانی محــل 
ــپ  ــد از پم ــجاد، بع ــان س اقامت:اصفهان،خیاب
آدرس  ســوم  ۱۶۱،طبقــه  بنزین،ســاختمان 
ــاختمان ۱۱۰ ط  ــت س ــوار مل ــدای بل ــل: ابت وکی
ــماره  ــب رای ش ــه موج ــوم به:ب ــف محک همک
۱۲۴۹ تاریخ۹۵/۱۲/۱حــوزه شــعبه  ۴۲ شــورای 
حــل اختــاف شهرســتان اصفهــان کــه قطعیــت 
یافتــه اســت.محکوم علیــه محکــوم اســت بــه:

پرداخــت مبلــغ یکصــد و پنــج میلیــون و 
معــادل  ریــال  هــزار   هشــتاد  و  دویســت 
هشــت  و  بیســت  و  پانصــد  و  میلیــون  ده 
ــغ  ــته و مبل ــل خواس ــت اص ــان  باب ــزار توم ه
دو میلیــون و هفتصــد هــزار ریــال معــادل 
ــه  ــت هزین ــاد هــزار تومــان باب دویســت و هفت
دادرســی و حــق الوکالــه وکیــل طبــق تعرفــه و 
خســارت تأخیــر تأدیــه ازتاریــخ سررســید چک 
موصــوف ۹۱/۴/۱۴  تــا تاریــخ اجــرای حکــم در 
ــق شــاخص بانــک مرکــزی  حــق خواهــان طب
ــدوق  ــق صن ــرا ء در ح ــق االج ــر ح ــم عش و نی
دولت.مــاده 3۴ قانــون اجــرای احــکام: همیــن 
ــد،  ــاغ ش ــه اب ــوم علی ــه محک ــه ب ــه اجرائی ک
ــدت  ــرف م ــت ظ ــف اس ــه مکل ــوم علی محک

ــا  ــه موقــع اجــرا بگــذارد ی ده روز مفــاد آن را ب
ــد  ــه بده ــوم ب ــت محک ــرای پرداخ ــی ب ترتیب
ــم و  ــرای حک ــه اج ــد ک ــی کن ــی معرف ــا مال ی
اســتیفاء محکــوم بــه از آن میســر باشــد و در 
ــاد  ــرای مف ــه اج ــادر ب ــود را ق ــه خ ــی ک صورت
اجرائیــه ندانــد، بایــد ظــرف مهلــت مزبــور 
ــمت  ــه قس ــود را ب ــی خ ــع دارای ــورت جام ص
اجــرا تســلیم کنــد و اگــر مالــی نــدارد، صریحــا 

اعــام نماید.شــماره:۹۱77/م الــف
یــک   شــماره  مجتمــع   ۴۲ شــعبه  دفتــر   
شــورای حــل اختــاف شهرســتان اصفهــان

اخطار اجرایی
مشــخصات محکــوم علیــه: نــام: محمــد علــی  
ــه   ــام پدر:نصرال ــدی  ن ــی: محم ــام خانوادگ ن
ــول  ــت: مجه ــل اقام ــانی مح ــغل: آزاد نش ش
المــکان مشــخصات محکــوم لــه: نــام:گل 
نشــانی  خانوادگی:محمــدی   نــام  پــری   
محــل اقامت:اصفهــان،دروازه تهران،پــل ربــاط، 
خیابــان ســپاس کوچــه شــقایق ۲ درب پنجــم

محکــوم به:بــه موجــب رای شــماره ۹۶۰۱۰۰۰۰۹ 
حــل  شــورای  اول  تاریخ۹۶/۱/۲3حــوزه 
اختــاف شهرســتان اصفهــان کــه قطعیــت 
یافتــه اســت.محکوم علیــه محکــوم اســت بــه:
ــای  ــترک بنامه ــدان مش ــه فرزن ــت نفق پرداخ
۱- مریــم محمــدی از تاریــخ ۹۵/۹/3 بــه 
طــور مســتمر ماهانــه مبلــغ دویســت و پنجــاه 
هــزار تومــان و بابــت نفقــه بهنــام محمــدی از 
تاریــخ ۹۵/۹/3 بــه طــور مســتمر مبلــغ یکصــد 
و نــود و پنــج هــزار تومــان و بابــت نفقــه پیمــان 
ــه طــور مســتمر  محمــدی ا زتاریــخ ۹۵/۹/3 ب
ماهانــه دویســت و بیســت و دو هــزار و پانصــد 
ــغ یکصــد وشــصت و  ــام مبل ــه انضم ــان ب توم
ــی و  ــه دادرس ــت هزین ــان باب ــزار توم ــج ه پن
ــاده 3۴  ــم عشــر در حــق دولت.م پرداخــت نی
ــه  ــه اجرائی ــن ک ــکام: همی ــرای اح ــون اج قان
ــاغ شــد، محکــوم علیــه  ــه محکــوم علیــه اب ب
ــاد آن  ــدت ده روز مف ــرف م ــت ظ ــف اس مکل
ــرای  ــی ب ــا ترتیب ــذارد ی ــرا بگ ــع اج ــه موق را ب
پرداخــت محکــوم بــه بدهــد یــا مالــی معرفــی 
ــوم  ــتیفاء محک ــم و اس ــرای حک ــه اج ــد ک کن
ــه از آن میســر باشــد و در صورتــی کــه خــود  ب
را قــادر بــه اجــرای مفــاد اجرائیــه ندانــد، 
بایــد ظــرف مهلــت مزبــور صــورت جامــع 
دارایــی خــود را بــه قســمت اجــرا تســلیم 
 کنــد و اگــر مالــی نــدارد، صریحــا اعــام 

نماید.شماره:۹۱۶۴/م الف
دفتــر شــعبه اول مجتمــع شــماره یک  شــورای 

حــل اختــاف شهرســتان اصفهان

اخطار اجرایی
طیبــه  خانــم  لــه:  محکــوم  مشــخصات 
علیجانــی بــه نشــانی اصفهــان خیابــان آبشــار 
ــه  ــو طبق ــاس ن ــه ی ــان رودن کوچ ــوم خیاب س
پاییــن منــزل عباســی محکــوم علیهــم : احمــد 

مطلــب زاده فرزنــد حبیــب بــه نشــانی دولــت 
آبــاد خیابــان شــهید محمــد داوری  بــه نشــانی 
ــب  ــه موج ــه : ب ــوم ب ــکان محک ــول الم مجه
ــوزه  ــخ ۹۵/۰7/۰۶ ح ــه تاری رأی شــماره ۲۱۸ ب
برخــوار شــورای حــل اختــاف برخــوار محکــوم 
ــغ  ــت مبل ــه : پرداخ ــت ب ــوم اس ــه محک علی
دویســت میلیــون ریــال بابــت اصــل خواســته 
ــت  ــال باب ــون ری ــه میلی ــغ س ــت مبل و پرداخ
ــر  ــه دادرســی و پرداخــت خســارت تاخی هزین
ــفته ها 7۸77۵۵- ــدور س ــخ ص ــه از تاری تادی

ــال و  ــون ری ــغ یکصــد میلی ــه مبل ۹3/۰۶/۱۵ ب
7۸77۵۴ بــه مبلــغ یکصــد میلیــون ریــال تــا 
ــورم  ــرخ ت ــای ن ــر مبن ــم ب ــرای حک ــر اج تاخی
ــر اســاس شــاخص اعامــی از ســوی بانــک  ب
مرکــزی کــه توســط اجــرای احــکام محاســبه 
خواهــد شــد و پرداخــت مبلــغ نیــم عشــر 
جهــت اجــرا. مــاده 3۴ قانــون اجــرای احــکام 
: همیــن کــه اجرائیــه بــه محکــوم علیــه ابــاغ 
شــد ، محکــوم علیــه مکلــف اســت ظــرف ده 
ــا  ــذارد  ی ــرا بگ ــع اج ــه موق ــرا ب ــاد آن روز مف
ــد  ــه بده ــوم ب ــت محک ــرای پرداخ ــی ب ترتیب
ــم و  ــرای حک ــه اج ــد ک ــی کن ــی معرف ــا مال ی
اســتیفاء محکــوم بــه از آن میســر باشــد و 
ــاد  ــرای مف ــه اج ــادر ب ــود ق ــه خ ــی ک در صورت
اجرائیــه ندانــد بایــد ظــرف مهلــت مذبــور 
ــمت  ــه قس ــود را ب ــی خ ــع دارای ــورت جام ص
اجــرا تســلیم کنــد و اگــر مالــی نــدارد صریحــا 

ــد.   ــام نمای اع
یــک  شــماره  مجتمــع  دوم  شــعبه  دفتــر 

برخــوار شهرســتان 
ــگ و ارشــاد اســامی  ــه اداره فرهن شــماره نام

ــخ ۹۶/۰3/۲۹ ــه تاری ــف ب ۵/37/۲۸۱/م ال

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم 
شــاکی: آقــای مصطفــی هدایتی  دادخواســتی 
بــه طرفیــت متهــم : آقــای احمــد خرمــی  بــه 
خواســته خیانــت در امانــت تقدیــم دادگاه هــای 
ــه  ــوده ک ــاد نم ــت اب ــتان دول ــی شهرس عموم
جهــت رســیدگی بــه شــعبه ۱۰۱ دادگاه کیفــری 
ــع  ــی ســابق (  واق ــوار )۱۰۱ جزای دو شــهر برخ
در شهرســتان برخــوار ارجــاع و بــه کاســه 
 ۹۶۰۰3۸  –  ۹۵۰۹۹۸37۵۲3۰۱۲۸۴ پرونــده 
ج ۱۰۱  ثبــت گردیــده کــه وقــت رســیدگی 
تعییــن   ۰۹:۰۰ ســاعت  و   ۱3۹۶/۰۵/۰۱ آن 
شــده اســت. بــه علــت مجهــول المــکان 
بــودن  خوانــدگان و درخواســت خواهــان و 
ــی  ــن دادرس ــون آئی ــاده 73 قان ــز م ــه تجوی ب
امــور  در  انقــاب  و  عمومــی  دادگاه هــای 
ــت  ــک نوب ــب ی ــتور دادگاه مرات ــی و دس مدن
ــی  ــار آگه ــای کثیراالنتش ــی از روزنامه ه در یک
ــی  ــر آگه ــس از نش ــده  پ ــا خوان ــود ت ــی ش م
و  مراجعــه  دادگاه  بــه  آن  ازمفــاد  اطــاع  و 
ضمــن اعــام نشــانی کامــل خــود نســخه 
دوم دادخواســت و ضمائــم را دریافــت و در 
ــر  ــیدگی حاض ــت رس ــوق جه ــرر ف ــت مق  وق

گردد. 
دفتر شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو برخوار

 شــماره نامــه اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی 
ــه تاریــخ ۹۶/۰3/3۰ ۵/37/۲۸۲/م الــف ب

اخطار اجرایی
مشــخصات محکــوم لــه: محمــود اثنــی عشــر 
اژیــه بــه نشــانی دولــت آبــاد منطقــه صنعتــی 
راســت کاشــی  بهارســتان ســمت  خیابــان 
: مــژگان  علیهــم  ســازی ســناتور محکــوم 

ســلیمانی  بــه نشــانی مجهــول المــکان
محکــوم بــه : بــه موجــب رأی شــماره ۲۰۵ بــه 
تاریــخ ۹۵/۰۵/۲7 حــوزه برخــوار شــورای حــل 
اختــاف برخــوار محکــوم علیــه محکــوم اســت 
ــال  ــون ری ــاد میلی ــغ هفت ــت مبل ــه : پرداخ ب
بابــت اصــل خواســته و پرداخــت یــک میلیــون 
و ســی و پنــج هــزار ریــال بابــت هزینــه 
ــه  ــر تادی ــارت تاخی ــت خس ــی و پرداخ دادرس
اجــرای  تاریــخ  تــا   ۱3۹۴/۰3/۰3 تاریــخ  از 
حکــم بــر مبنــای نــرخ تــورم بــر اســاس 
شــاخص اعامــی از ســوی بانــک مرکــزی 
ــه توســط اجــرای احــکام محاســبه خواهــد  ک
شــد و پرداخــت نیــم عشــر مبلــغ فــوق بابــت 
هزینــه اجــرا . مــاده 3۴ قانــون اجــرای احــکام 
: همیــن کــه اجرائیــه بــه محکــوم علیــه ابــاغ 
شــد ، محکــوم علیــه مکلــف اســت ظــرف ده 
ــا  ــذارد  ی ــرا بگ ــع اج ــه موق ــرا ب ــاد آن روز مف
ــد  ــه بده ــوم ب ــت محک ــرای پرداخ ــی ب ترتیب
ــم و  ــرای حک ــه اج ــد ک ــی کن ــی معرف ــا مال ی
اســتیفاء محکــوم بــه از آن میســر باشــد و 
ــاد  ــرای مف ــه اج ــادر ب ــود ق ــه خ ــی ک در صورت
اجرائیــه ندانــد بایــد ظــرف مهلــت مذبــور 
ــمت  ــه قس ــود را ب ــی خ ــع دارای ــورت جام ص
اجــرا تســلیم کنــد و اگــر مالــی نــدارد صریحــا 

ــد.   ــام نمای اع
یــک  شــماره  مجتمــع  دوم  شــعبه  دفتــر 

برخــوار شهرســتان 
ــگ و ارشــاد اســامی  ــه اداره فرهن شــماره نام

ــخ ۹۶/۰3/۲۱ ــه تاری ــف ب ۵/37/۲۵۰/م ال

آگهی تحدید حدود اختصاصی
ــاب  ــک ب ــدانگ ی ــدود شش ــد ح ــون تحدی چ
ــماره  ــاک ش ــکونی پ ــاری مس ــاختمان تج س
۴۴۵/۱۸7۸/377۵ اصلــی واقــع در بخــش 
۱۶ ثبــت اصفهــان کــه طبــق پرونــده ثبتــی بــه 
ــد  ــی فرزن ــهبازی خرزوق ــر ش ــای اکب ــام آق ن
ــت  ــه عل ــت اســت و ب ــان ثب ــی در جری مصطف
ــه عمــل نیامــده  ــت ب ــای ثب عــدم حضــور متق
ــون  ــاده ۱۵ قان ــر م ــه دســتور اخی ــا ب ــک بن این
تحدیــد  نامبــرده  تقاضــای  طبــق  و  ثبــت 
ــورخ  ــنبه م ــوم در روز دوش ــاک مرق ــدود پ ح
۱3۹۶/۰۴/۲۶ ســاعت ۹ صبــح در محل شــروع 
و بــه عمــل خواهــد آمــد لــذا بــه موجــب ایــن 
ــه کلیــه مجاوریــن اخطــار مــی گــردد  آگهــی ب
ــی در  ــن آگه ــرر در ای ــاعت مق ــه در روز و س ک

ــی  ــان م ــر نش ــد خاط ــور یابن ــل حض مح
ســازد اعتراضــات مالکیــن یــا مجاوریــن  
مطابــق مــاده ۲۰ قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم 
صــورت مجلــس تحدیــدی تــا 3۰ روز پذیرفتــه 
ــد  ــاده واح ــره ۲ م ــق تبص ــد و طب ــد ش خواه
قانــون تعییــن تکلیــف پرونده هــای معترضــی 
ثبــت معترضیــن ظــرف مــدت یــک مــاه 
ــا  ــن اداره ب ــه ای ــراض ب ــلیم اعت ــخ تس از تاری
ذیصــاح  مرجــع  بــه  دادخواســت  تقدیــم 
قضائــی گواهــی تقدیــم دادخواســت را اخــذ و 

ــد. ــلیم نمایی ــن اداره تس ــه ای ب
تاریخ انتشار : ۱3۹۶/۰۴/۰۱ 

حبیبــی - رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک 
برخــوار 

برخــوار    امــاک  و  اســناد  ثبــت  اداره 
تاریــخ  بــه  /37/۰۵/الــف/م  شــماره:۲۸3 

۹۶ /۰3 /3۱

اخطار اجرایی
مشــخصات محکــوم علیــه: نــام: فریــدون  
ــل  ــانی مح ــی زاده نش ــی: صنعت ــام خانوادگ ن
اقامــت: مجهــول المــکان مشــخصات محکــوم 
خانوادگی:هــارون  نــام  نام:ارســان   لــه: 
رشــیدی نــام پــدر : حیــدر  نشــانی محــل 
خیابــان  کهنــدژ،  اقامت:اصفهان،خیابــان 
ــاک  ــل، پ ــجد ابوالفض ــب مس ــر، جن ولیعص
شــماره  رای  موجــب  به:بــه  ۴۲7محکــوم 
3۱ شــورای حــل  تاریخ۹۵/۱۰/۵حــوزه   ۹7۰
اختــاف شهرســتان اصفهــان کــه قطعیــت 
یافتــه اســت.محکوم علیــه محکــوم اســت 
به:پرداخــت مبلــغ بیســت و ســه میلیــون  
ــته و  ــل خواس ــت اص ــال )۲3/۰۰۰/۰۰۰( باب ری
ــال  ــج  هــزار ری یــک میلیــون و چهارصــد و پن
ــی و  ــه دادرس ــت هزین ــال باب )۱/۴۰۵/۰۰۰( ری
هزینــه نشــر آگهــی همچنیــن خســارت تأخیــر 
ــت ۹۵/۸/۴   ــم دادخواس ــخ تقدی ــه ازتاری تأدی
ــر  ــبه آن ب ــه محاس ــول ک ــخ وص ــت تاری لغای
اســاس نــرخ اعامــی از ســوی بانــک مرکــزی 
ــرای  ــده اج ــر عه ــران ب ــامی ای ــوری اس جمه
محتــرم احــکام مــی باشــد  در حــق محکــوم 
لــه صــادر و پرداخــت نیــم عشــر حــق االجــرا.
مــاده 3۴ قانــون اجــرای احــکام: همیــن کــه 
اجرائیــه بــه محکــوم علیــه ابــاغ شــد، محکوم 
علیــه مکلــف اســت ظــرف مــدت ده روز مفــاد 
آن را بــه موقــع اجــرا بگــذارد یــا ترتیبــی بــرای 
پرداخــت محکــوم بــه بدهــد یــا مالــی معرفــی 
ــوم  ــتیفاء محک ــم و اس ــرای حک ــه اج ــد ک کن
بــه از آن میســر باشــد و در صورتــی کــه خــود 
را قــادر بــه اجــرای مفــاد اجرائیــه ندانــد، 
بایــد ظــرف مهلــت مزبــور صــورت جامــع 
دارایــی خــود را بــه قســمت اجــرا تســلیم 
 کنــد و اگــر مالــی نــدارد، صریحــا اعــام 

نماید.شماره:۹۱۶3/م الف
 دفتــر شــعبه 3۱ مجتمــع شــماره دو  شــورای 

حــل اختــاف شهرســتان اصفهان

،،
جاذبه هــای  دارای  مرنجــاب  کویــر 
طبیعــی و تاریخــی بی نظیری همچون 
نمــک  دریاچــه  ماســه ای،  تپه هــای 
جزیره سرگردان، کاروانسرای مرنجاب 

و چاه هــای دســتکن اســت
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آگهــی موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 
ــت  ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــه قان ــن نام آئی
ــد ســند  ــی  و اراضــی و ســاختمان های فاق ثبت

ــمی  رس
برابــر آراء صــادره هیــات / هیات هــای موضــوع 
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در 
واحــد ثبتــی منطقــه مرکــزی اصفهــان تصرفــات 
مالکانــه و بالمعــارض متقاضیــان محــرز گردیده 
ــالک  ــان و ام ــخصات متقاضی ــذا مش ــت. ل اس
مــورد تقاضــا بــه شــرح زیــر بــه منظــور اطــالع 
ــی  ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــوم در دو نوب عم
ــبت  ــخاص نس ــه اش ــی ک ــود در صورت ــی ش م
بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضیــان اعتراضــی 
ــار  ــخ انتش ــد از تاری ــی توانن ــند. م ــته باش داش
اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود 
را بــه اداره ثبــت اســناد و امــالک محــل تســلیم 
و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف مــدت یــک مــاه 
از تاریــخ تســلیم اعتــراض ، دادخواســت خــود را 

بــه مرجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. 
ردیف

شــماره  رای  برابــر   -1  
 1396/02/31 139660302023000254مــورخ 
آقــای ابوالقاســم هاللــی اصفهانــی     به شــماره 
 1281589861 کدملــی   49280 شناســنامه 
ــه  ــبت ب ــم نس ــان  فرزندابراهی ــادره از اصفه ص
44 ســهم مشــاع از 72 ســهم ششــدانگ یــک 
ــر  ــاحت 187/72 مت ــه مس ــاختمان ب ــاب س ب
 –  2481 شــماره  پــالک  از  مفــروزی  مربــع 
اصلــی   واقــع در بخــش 3 ثبــت اصفهــان کــه 
ــداری از  ــمی و مق ــور رس ــه ط ــمتی از آن ب قس
آن مــع الواســطه از عصمــت عبادتــی اصفهانــی 

اســت.  گردیــده  خریــداری 
شــماره  رای  برابــر   -2 ردیــف 
 1396/02/30 139660302023000255مــورخ 
خانــم ســکینه مارانــی     بــه شــماره شناســنامه 
168 کدملــی 1283972484صــادره از اصفهــان  
فرزنــد محمــد علــی نســبت بــه 28 ســهم 
مشــاع از 72 ســهم ششــدانگ یــک بــاب 
ــع  ــر مرب ــاحت 187/72 مت ــه مس ــاختمان ب س
مفــروزی از پــالک شــماره 2481  - اصلــی 
ــه در ازای  ــان ک ــت اصفه ــش 3 ثب ــع در بخ واق
مالکیــت مشــاعی اولیــه محــرز گردیــده اســت.

بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور 
ــررات ســند  ــق مق ــراض طب و عــدم وصــول اعت

مالکیــت صــادر خواهــد شــد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1396/3/17
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1396/4/1 

شماره : 7422/ م الف 
امیــر حســین صفائــی - رئیــس منطقــه ثبــت 

اســناد و امــالک مرکــزی اصفهــان

آگهی  موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین 
نامه قانون تعیین تکلیف  اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی 
 برابــر آراء صــادره هیــأت موضــوع   قانــون 
ــد  ــف  اراضــی و ســاختمانهای فاق ــن تکلی تعیی
ــناد  ــت اس ــتقر در  اداره ثب ــمی   مس ــند رس س
و امــالک فریدونشــهر  تصرفــات مالکانــه و 
ــت   ــده اس ــرز گردی ــان مح ــارض متقاضی بالمع
ــورد  ــالک  م ــان و ام ــخصات متقاضی ــذا مش ل
تقاضــا بــه شــرح زیــر بــه منظــور اطــالع عمــوم 
ــی میشــود   ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب در دو نوب
ــدور  ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ــی ک در صورت
ــته  ــی داش ــان اعتراض ــت متقاضی ــند مالکی س
باشــند  میتواننــد  از تاریــخ انتشــار اولیــن 
آگهــی بــه مــدت دو مــاه  اعتــراض خــود را بــه  
ــس از  ــلیم  و پ ــل تس ــناد  مح ــت اس اداره ثب
اخــذ رســید،  ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم 
مرجــع  بــه  را  خــود  دادخواســت  اعتــراض، 

ــد: ــم نماین ــی تقدی قضای
 139660302013000133 شــماره  رای  1-برابــر 
ــون  ــوع قان ــات اول موض ــورخ 96/2/17  هی م
و  اراضــی  ثبتــی  وضعیــت  تکلیــف  تعییــن 
فاقــد ســند رســمی مســتقر  ســاختمانهای 
ــدون  ــک فری ــت مل ــوزه ثب ــی ح ــد ثبت در واح
ــی  ــارض متقاض ــه بالمع ــات مالکان ــهر تصرف ش
براتعلــی  فرزنــد  خداپرســت  محمــد  آقــای 
بشــماره شناســنامه 2 صــادره از فریدونشــهر 
ــاحت  ــه مس ــی ب ــن مزروع ــه زمی ــک قطع در ی
ــالک 47 فرعــی از 227  ــع پ 146111.51 مترمرب
اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 1فرعــی 
از 227اصلــی  واقــع در فریدونشــهر ، روســتای 
ــک  ــی مال ــخص متقاض ــفلی ) ش ــور س دهس

ــت. ــده اس ــرز گردی ــد ( مح ــمی میباش رس
2- برابــر رای شــماره 139660302013000131-

ــن  ــون تعیی ــات اول موضــوع قان 96/2/17   هی
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
ــی  ــد ثبت ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س فاق
ــات  ــهر تصرف ــدون ش ــک فری ــت مل ــوزه ثب ح
ــین  ــای حس ــی آق ــارض متقاض ــه بالمع مالکان
گوگونانــی فرزنــد مختــار بشــماره شناســنامه 100 
صــادره از فریدونشــهر در یــک بــاب ســاختمان  
بــه مســاحت 200 مترمربــع پــالک 2852 فرعــی 
از 238 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 
ــهر   ــع در فریدونش ــی  واق ــی از 238 اصل 1 فرع
خریــداری مــع الواســطه  از مالــک رســمی 
آقــای نگاهــدار ملیانیــان محــرز گردیــده اســت.. 
بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور 
ــررات ســند  ــق مق ــراض طب و عــدم وصــول اعت

مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول :
  چهار شبنه  96/3/17 

تاریخ انتشار نوبت دوم : 
 پنج شنبه 96/4/1 

محسن مقصودی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فریدونشهر

آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 
آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند 

رسمی
تعییــن  موضــوع  هیــأت  صــادره  آراء  برابــر 
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی وســاختمانهای 
ــی  ــد ثبت ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س فاق
آران وبیــدگل تصرفــات مالکانــه وبالمعــارض 
متقاضیــان محــرز گردیــده اســت لذامشــخصات 
ــرح  ــه ش ــا ب ــورد تقاض ــالک م ــان وام متقاضی
ــه  ــت ب ــوم در دونوب ــالع عم ــور اط ــه منظ ــر ب زی
فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه 
ــت  ــند مالکی ــدور س ــه ص ــبت ب ــخاص نس اش
متقاضیــان اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد 
از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه 
اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد وامــالک 
ــرف  ــید ، ظ ــذ رس ــس از اخ ــلیم وپ ــل تس مح
ــراض،  ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری ــک م ــدت ی م
دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضایــی تقدیــم 

ــد. نماین
هیــأت  812و96/02/19-813  شــماره  1(رأی 
ــی  ــد تق ــد محم ــی فرزن ــادی رحمان ــای ه : آق
ــی  ــد تق ــای محم ــنامه 100 و آق ــماره شناس ش
رحمــن بیدگلــی فرزنــد علــی اکبــر شــماره 
، ششــدانگ   )بالمناصفــه(  شناســنامه 148  
ــع  ــاحت 1484 مترمرب ــه مس ــاری ب ــاب انب یکب
ــالک 1  ــزا از پ ــی مج ــالک 446 فرع ــماره پ ش
اصلــی واقــع در ســرداریه بخــش 3 حــوزه ثبتــی 

آران و بیــدگل. ابتیاعــی از رضــا قصــاب زاده
 : هیــأت   96/02/23  –  862 شــماره  2(رأی 
آقــای شــمس الــه کشــتکاربیدگلی فرزنــد 
یدالــه شــماره شناســنامه 146 ، ششــدانگ  
مترمربــع   136.41 مســاحت  بــه  یکبابخانــه 
ــالک 2996 فرعــی مجــزا از پــالک 3  شــماره پ
ــوزه  ــش 3 ح ــاد بخ ــن آب ــع در معی ــی واق اصل

ثبتــی آران و بیدگل.مالکیــت مشــاعی
 : هیــأت   96/02/19  –815 شــماره  3(رأی 
خانــم اقــدس کشــتکاربیدگلی فرزنــد علــی 
اکبــر شــماره شناســنامه6753 ، ششــدانگ 
200 مترمربــع شــماره  یکبابخانــه بمســاحت 
ــی  ــالک 3 اصل ــزا ازپ ــی مج ــالک 2997 فرع پ
واقــع در معیــن آبــاد بخــش3 حــوزه ثبتــی آران 

و بیدگل.ابتیاعــی از علــی مینایــی
4(رأی شــماره 814 – 96/02/19 هیــأت : آقــای 
ــاس  ــید عب ــد س ــی فرزن ــید اکبرلحمیبیدگل س
شــماره شناســنامه 9189، ششــدانگ یکبابخانــه 
بــه مســاحت 135 مترمربــع شــماره پــالک 
ــع  ــی واق ــالک 3 اصل ــزا از پ ــی مج 2998 فرع
ــی آران و  ــوزه ثبت ــش 3 ح ــاد بخ ــن آب در معی

ــاعی ــت مش ــدگل. مالکی بی
5(رأی شــماره 847 – 96/02/21 هیــأت : خانم 
زهــرا دانشــور فرزنــد مســلم شــماره شناســنامه 
107  ، ششــدانگ  یکبابخانــه بــه مســاحت 
ــزا  ــی مج ــالک 21 فرع ــماره پ ــع ش 92 مترمرب
ــمتی از  ــی وقس ــای 14و15و16فرع ــماره ه از ش
ــع در  ــی واق ــالک 29 اصل ــزا از پ ــاعات مج مش
ــدگل. ــی آران و بی ــوزه ثبت ــش 3 ح ــن بخ اماک

موروثی
 : هیــأت   96/02/21  –  848 شــماره  6(رأی 
خانــم زهــره مســکینی بیدگلــی فرزنــد محمــود 
شــماره شناســنامه 108  ، ششــدانگ  یکبابخانــه 
ــالک  ــع شــماره پ ــه مســاحت 122.50 مترمرب ب
فرعــی  3و1و4  شــماره  از  مجــزا  فرعــی   10
وقســمتی از مشــاعات از پــالک 222 اصلــی 
ــی آران و  ــع در اماکــن بخــش 3 حــوزه ثبت واق

ــی ــی بیدگل ــه صباغ ــی از صدیق بیدگل.ابتیاع
 : هیــأت   96/02/21  –  841 شــماره  7(رأی 
فرزنــد  طباطبایــی  محمدرضــا  ســید  آقــای 
ــنامه 6190057004  ــماره شناس ــیدمرتضی ش س
ــه مســاحت 140.97  ــه ب ، ششــدانگ  یکبابخان
مترمربــع شــماره پــالک 8 فرعــی مجــزا از 
پــالک 249 اصلــی واقــع در اماکــن بخــش 
ــید  ــی از س ــی آران و بیدگل.ابتیاع ــوزه ثبت 3 ح

حســین مصباحــی
ــأت  ــماره 451 و452– 96/01/29 هی 8(رأی ش
ــا  ــد ماش ــه فرزن ــان طام ــد کبیری ــای احم : آق
ــه  ــم فاطم ــنامه 940 و خان ــماره شناس ــه ش ال
شــماره  محمــد  فرزنــد  بیدگلــی  محققیــان 
، ششــدانگ   )بالمناصفــه(   3701 شناســنامه 
مترمربــع   99.20 مســاحت  بــه  یکبابخانــه 
شــماره پــالک 53 فرعــی مجــزا از شــماره 
12فرعــی از پــالک 285 اصلــی واقــع در اماکــن 
بخــش 3 حــوزه ثبتــی آران و بیدگل.ابتیاعــی از 

ــی ــین مصباح ــید حس س
9(رأی شــماره 846 - 96/02/21 هیــأت : آقــای 
ــماره  ــد ش ــی محم ــد عل ــی فرزن ــن غائب محس
ــه  ــه ب شناســنامه 7548 ، ششــدانگ  یکبابخان
مســاحت 174.20 مترمربــع شــماره پــالک 23 
ــمتی  ــی وقس ــماره 17 فرع ــزا از ش ــی مج فرع
در  واقــع  اصلــی   616 پــالک  از  ازمشــاعات 
ــدگل. ــی آران و بی ــوزه ثبت ــش 3 ح ــن بخ اماک

ــم  ــدم و خان ــمی مق ــا قاس ــی ازاحمدرض ابتیاع
ــور ــه پ ســمیه عبدال

10(رأی شــماره 844-96/02/21 هیــأت : آقــای 
امیــر حســین شــاهمیرزایی بیدگلــی فرزنــد 
، ششــدانگ   احمــد شــماره شناســنامه 84 
مترمربــع   402.50 مســاحت  بــه  یکبابخانــه 
ــماره 11  ــزا از ش ــی مج ــالک 199 فرع ــماره پ ش
ــن  ــع در اماک ــی واق ــالک 972 اصل ــی از پ فرع
بخــش 3 حــوزه ثبتــی آران و بیدگل.ابتیاعــی از 

ــی ــارض بیدگل ــا ع غالمرض
 : هیــأت   96/02/21-  843 شــماره  11(رأی 
خانــم مریــم ســادات علــوی فرزنــد ســید 
ــدانگ   ــنامه 278 ، شش ــماره شناس ــد ش محم
ــماره  ــع ش ــاحت 111 مترمرب ــه مس ــه ب یکبابخان
پــالک 200 فرعــی مجــزا از شــماره 11 فرعــی از 
ــع در اماکــن بخــش 3  ــی واق ــالک 972 اصل پ

حــوزه ثبتــی آران و بیــدگل. ابتیاعــی از غالمرضــا 
ــی ــارض بیدگل ع

 : هیــأت   96/02/21  –  842 شــماره  12(رأی 
ــی شــماره  ــد عل آقــای محســن روزافــزای فرزن
ــه  ــه ب ــدانگ  یکبابخان ــنامه 253 ، شش شناس
ــالک 7  ــع شــماره پ مســاحت 137.37 مترمرب
فرعــی مجــزا از قســمتی از پــالک 1442 اصلــی 
ــی آران و  ــع در اماکــن بخــش 3 حــوزه ثبت واق

ــاعی ــت مش بیدگل.مالکی
13(رأی شــماره 833و856 -96/02/20 هیــأت 
باقــر  زریــن فرزنــد محمــد  آقــای علــی   :
ــی  ــرا رزم ــم زه ــنامه 242 و خان ــماره شناس ش
ــنامه 115   ــماره شناس ــد ش ــد محم ــش فرزن من
بــه  یکبابخانــه  ششــدانگ    ، )بالمناصفــه( 
مســاحت 143.45 مترمربــع شــماره پــالک 
8585 فرعــی مجــزا از شــماره 1189 فرعــی 
از پــالک 2637 اصلــی واقــع در مســعودآباد 
ــت  ــی آران و بیدگل.مالکی ــوزه ثبت ــش 3 ح بخ

ــادی ع
 : هیــأت   96/02/20  -832 شــماره  رأی   )14
خانــم زهــرا حســینی پــور آرانــی فرزنــد حســین 
شــماره شناســنامه 309 ، ششــدانگ  یکبابخانــه 
بــه مســاحت 426.25 مترمربــع شــماره پــالک 
8586 فرعــی مجــزا از شــماره 1190و1189 فرعی 
از پــالک 2637 اصلــی واقــع در مســعودآباد 

بخــش 3 حــوزه ثبتــی آران و بیــدگل.
 96/02/19  – و829   828 شــماره  15(رأی 
ــد  ــی  فرزن هیــأت : آقــای حســین مــرادی آران
و خانــم  محمــود شــماره شناســنامه 2730 
ــماره  ــان ش ــد رمض ــکرگذارآرانی فرزن ــیه ش آس
شناســنامه 1840  )بالمناصفــه( ، ششــدانگ  
یکبــاب انبــاری بــه مســاحت 115 مترمربــع 
ــماره  ــزا از ش ــی مج ــالک 8588 فرع ــماره پ ش
واقــع  اصلــی  پــالک 2637  از  1032 فرعــی 
در مســعودآباد بخــش 3 حــوزه ثبتــی آران و 

بیدگل.ابتیاعــی از محمــود مــرادی
 : هیــأت   96/02/19-818 شــماره  16(رأی 
خانــم کبــری اســالمی زاده  فرزنــد علــی خــان 
ــه  شــماره شناســنامه 41 ، ششــدانگ  یکبابخان
بــه مســاحت 165.82 مترمربــع شــماره پــالک 
ــی از  ــماره 235 فرع ــزا از ش ــی مج 1826 فرع
دشــت  آران  در  واقــع  اصلــی   2640 پــالک 
بخــش 3 حــوزه ثبتــی آران و بیدگل.ابتیاعــی از 

ــرزاده ــه اکب ــر ال ام
 : هیــأت   96/02/19  –  817 شــماره  17(رأی 
ــد حســن  ــی فرزن آقــای حســین دارچینــی آران
شــماره شناســنامه 669 ، ششــدانگ  یکبابخانــه 
بــه مســاحت 159.25 مترمربــع شــماره پــالک 
ــی از  ــماره 288 فرع ــزا از ش ــی مج 1827 فرع
دشــت  آران  در  واقــع  اصلــی   2640 پــالک 
بخــش 3 حــوزه ثبتــی آران و بیــدگل. ابتیاعــی 

ــی ــاس هارون ازعب
 : هیــأت   96/02/19  –  822 شــماره  18(رأی 
آقــای محســن شــایان فــرد فرزنــد محمــد 
ــه  شــماره شناســنامه 51 ، ششــدانگ  یکبابخان
بــه مســاحت 172 مترمربــع شــماره پــالک 
362 فرعــی مجــزا از شــماره 253 فرعــی از 
پــالک 2704 اصلــی واقــع در دســتجرد وغیاثیــه 
بخــش 3 حــوزه ثبتــی آران و بیــدگل. ابتیاعــی 

ــوالدی ــی ف ازعل
بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور 
ــررات ســند  ــق مق ــراض، طب ــدم وصــول اعت وع

مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
م الف 5/22/96/185
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رییس اداره ثبت اسناد وامالک  آران وبیدگل

»آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 
13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی«

تعییــن  موضــوع  هیــأت  صــادره  آراء  برابــر 
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی وســاختمانهای 
ــی  ــد ثبت ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س فاق
آران وبیــدگل تصرفــات مالکانــه وبالمعــارض 
متقاضیــان محــرز گردیــده اســت لذامشــخصات 
ــرح  ــه ش ــا ب ــورد تقاض ــالک م ــان وام متقاضی
ــه  ــت ب ــوم در دونوب ــالع عم ــور اط ــه منظ ــر ب زی
فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه 
ــت  ــند مالکی ــدور س ــه ص ــبت ب ــخاص نس اش
متقاضیــان اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد 
از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه 
اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد وامــالک 
ــرف  ــید ، ظ ــذ رس ــس از اخ ــلیم وپ ــل تس مح
ــراض،  ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری ــک م ــدت ی م
دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضایــی تقدیــم 

ــد. نماین
1(رأی شــماره 808 – 96/02/19 هیــأت : خانــم 
ــد ناصــر شــماره  ــی فرزن ــی بیدگل ــه کنعان فاطم
شناســنامه 71  ، ششــدانگ  یکبابخانــه بــه 
ــالک 875  ــماره پ ــع ش ــاحت 127 مترمرب مس
در  واقــع  اصلــی   6 پــالک  از  فرعــی مجــزا 
حســین آبــاد بخــش 3 حــوزه ثبتــی آران و 

بیدگل.ابتیاعــی از غالمرضــا ســتاری
2(رأی شــماره 809و810 - 96/02/19 هیــأت 
: آقــای ذبیــح الــه ناظمــی بیدگلــی فرزنــد 
خانــم  و   96 شناســنامه  شــماره  اســماعیل 
غالمحســین  فرزنــد  ســاالر هابیلی  جمیلــه 
شــماره شناســنامه 9  )بالمناصفــه( ، ششــدانگ  
ــماره  ــع ش ــاحت 64 مترمرب ــه مس ــه ب یکبابخان
ــی  ــالک 6 اصل ــزا از پ ــی مج ــالک 876 فرع پ
ــی  ــاد بخــش 3 حــوزه ثبت ــع در حســین آب واق
ــه المشــی ــای نصرال آران و بیدگل.ابتیاعــی ازآق

ــأت  ــماره  806و807 - 96/02/19 هی 3(رأی ش
ــی  ــد عل ــی فرزن ــی بیدگل ــواد صالح ــای ج : آق
ــه  ــم صدیق ــنامه 269 و خان ــماره شناس ــا ش آق
شــماره  حســین  فرزنــد  بیدگلــی  فامیلــی 

شناســنامه 8538 )بالمناصفــه( ، ششــدانگ  
مترمربــع   81.70 مســاحت  بــه  یکبابخانــه 
ــالک 6  ــزا از پ ــی مج ــالک 877 فرع ــماره پ ش
ــاد بخــش 3 حــوزه  اصلــی واقــع در حســین آب

ثبتــی آران و بیدگل.مالکیــت عــادی
4(رأی شــماره  805 و804 - 96/02/19 هیــأت 
: آقــای محمدجعفــر بذرافشــان بیدگلــی فرزنــد 
خانــم  و   198 شناســنامه  شــماره  غالمرضــا 
ــین  ــد غالمحس ــی فرزن ــری بیدگل ــه کبوت فاطم
شــماره شناســنامه 1250064937  )بالمناصفــه( 
ــاحت 101.75  ــه مس ــه ب ــدانگ  یکبابخان ، شش
ــالک 878 فرعــی مجــزا از  ــع شــماره پ مترمرب
پــالک 6 اصلــی واقــع در حســین آبــاد بخــش 
ــای  ــی از آق ــی آران و بیدگل.ابتیاع ــوزه ثبت 3 ح

علــی صائبــی
ــأت  ــماره 802 و803 - 96/02/19 هی 5(رأی ش
: آقــای علیرضــا رزاقــی بیدگلــی فرزنــد اســداله 
ــا   ــه ولی ــم ریحان شــماره شناســنامه 223 و خان
بیدگلــی فرزنــد مرتضــی شــماره شناســنامه 
373 )بالمناصفــه( ، ششــدانگ  یکبابخانــه 
شــماره  مترمربــع   123.65 مســاحت  بــه 
ــی  ــماره 106فرع ــزا ازش ــی مج ــالک 879 فرع پ
و باقیمانــده از پــالک 6 اصلــی واقــع در حســین 
آبــاد بخــش 3 حــوزه ثبتــی آران و بیــدگل.

ــی ــی بیدگل ــی از اســداله رزاق ابتیاع
6(رأی شــماره  800 و801 - 96/02/19 هیــأت 
: آقــای محمــد علــی بــذر افشــان بیدگلــی 
 7591 شناســنامه  شــماره  غالمرضــا  فرزنــد 
و خانــم معصومــه بوجــاری بیدگلــی فرزنــد 
ــه(  ــنامه 207 )بالمناصف ــماره شناس ــاس ش عب
، ششــدانگ  یکبابخانــه بــه مســاحت 80.10 
ــزا از  ــی مج ــالک 880 فرع ــماره پ ــع ش مترمرب
پــالک 6 اصلــی واقــع در حســین آبــاد بخــش 
ــای  ــی ازآق ــی آران و بیدگل.ابتیاع ــوزه ثبت 3 ح

ــی ــد ناظم احم
7(رأی شــماره 845 - 96/02/21 هیــأت : آقای 
مهــدی حاجــی اقــا مقــدم بیدگلــی فرزنــد 
محمــد شــماره شناســنامه 137 ، ششــدانگ  
ــع  ــه مســاحت 24.57 مترمرب ــاب مغــازه ب یکب
شــماره پــالک 37 فرعــی مجــزا از پــالک 139 
اصلــی واقــع در اماکــن بخــش 3 حــوزه ثبتــی 

ــاج ــی نس ــی ازشمس آران و بیدگل.ابتیاع
هیــأت  839و96/02/20-840  شــماره  8(رأی 
ــد  ــی  فرزن ــی آران ــی حاج ــان عل ــای رمض : آق
میــرزا آقــا شــماره شناســنامه 44 و خانــم زهــرا 
شــبانی زاده فرزنــد رضــا شــماره شناســنامه 
ــاع  ــگ مش ــگ و2 دان ــبت 4 دان ــه نس 8141  ب
از ، ششــدانگ  یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 
175.95 مترمربــع شــماره پــالک 21 فرعــی 
مجــزا از شــماره 4 فرعــی از پــالک 1270 اصلــی 
ــی آران و  ــع در اماکــن بخــش 3 حــوزه ثبت واق

ــمی ــت رس بیدگل.مالکی
ــای  ــأت : آق 9(رأی شــماره 638-.96/02/9 هی
ــد ســیدخلیل  ــی فرزن ســیدرجب شــریفیان آران
ششــدانگ    ،  9034 شناســنامه  شــماره 
مترمربــع   108.50 مســاحت  بــه  یکبابخانــه 
شــماره  از  مجــزا  فرعــی   20 پــالک  شــماره 
12و13و16 فرعــی از پــالک 2427 اصلــی واقــع 
در اماکــن بخــش 3 حــوزه ثبتــی آران و بیــدگل.

مالــک رســمی
 : هیــأت   96/02/19  -  831 شــماره  10(رأی 
خانــم زهــره اکرمیــان آرانــی فرزنــد علــی 
ــدانگ   ــنامه 1250161533 ، شش ــماره شناس ش
مترمربــع   198 مســاحت  بــه  یکبابخانــه 
ــماره  ــزا از ش ــی مج ــالک 8587 فرع ــماره پ ش
اصلــی   2637 پــالک  از  فرعــی  171و7438 
ــی  ــوزه ثبت ــش 3 ح ــعودآباد بخ ــع در مس واق

شــهرداری از  بیدگل.ابتیاعــی  و  آران 
 : هیــأت   96/02/19  –  819 شــماره  11(رأی 
آقــای حســین متوســل فرزنــد عبــاس شــماره 
شناســنامه 287 ، ششــدانگ  یکبابخانــه بــه 
ــالک 1825  ــماره پ ــع ش ــاحت 154 مترمرب مس
ــالک  ــی از پ ــماره 316 فرع ــزا از ش ــی مج فرع
2640 اصلــی واقــع در آران دشــت بخــش 3 
حــوزه ثبتــی آران و بیدگل.ابتیاعــی از قاســم 

ــنی ــه احس وفاطم
12(رأی شــماره 816 – 96/02/19 هیــأت : خانــم 
حلیمــه بوطــه کــن آرانــی فرزنــد محمــد شــماره 
یکبابخانــه  ، ششــدانگ   شناســنامه 11515  
ــع شــماره پــالک  ــه مســاحت 93.44 مترمرب ب
1828 فرعــی مجــزا از شــماره 6 فرعــی از پــالک 
2640 اصلــی واقــع در آران دشــت بخــش 3 
ــه  ــی ازفاطم ــدگل. ابتیاع ــی آران و بی ــوزه ثبت ح

باقــالکار
 : هیــأت   96/02/19  –  823 شــماره  13(رأی 
ــد  ــی فرزن ــدی بیدگل ــد ارش ــی محم ــای عل آق
ــدانگ   ــنامه 210 ، شش ــماره شناس ــه ش ــی ال ول
ــع شــماره  ــه مســاحت 150 مترمرب ــه ب یکبابخان
پــالک 361 فرعــی مجــزا از شــماره 252 فرعــی 
از پــالک 2704 اصلــی واقــع در دســتجرد و 
ــدگل. ــی آران و بی ــوزه ثبت ــش 3 ح ــه بخ غیاثی

ابتیاعــی از جــواد حمیــد پنــاه
هیــأت  820و96/02/19-821  شــماره  14(رأی 
فرزنــد  بیدگلــی  اصیلیــان  یاســر  آقــای   :
ــم  ــنامه 564 و خان ــماره شناس ــه ش ــت ال نعم
ــماره  ــی ش ــد عل ــی فرزن ــلیمی بیدگل ــارا س س
، ششــدانگ   )بالمناصفــه(  شناســنامه 155  
ــع شــماره  ــه مســاحت 150 مترمرب ــه ب یکبابخان
پــالک 363 فرعــی مجــزا از شــماره 252 فرعــی 
دســتجرد  در  واقــع  اصلــی   2704 پــالک  از 
وغیاثیــه بخــش 3 حــوزه ثبتــی آران و بیــدگل.

ــاه ــواد حمیدپن ــی از ج ابتیاع
15(رأی شــماره 824و825-96/02/19 هیــأت 
: آقــای ســید عبــاس بابایــی زاده  فرزنــد 
ــای  ــنامه 21 و آق ــماره شناس ــن ش ــید عابدی س
ــماره  ــعلی ش ــد عباس ــاس زاده  فرزن ــار عب الهی
شناســنامه 2492  )بالمناصفــه( ، ششــدانگ  
مترمربــع   364 مســاحت  بــه  یکبابخانــه 

ــماره  ــزا از ش ــی مج ــالک 4024 فرع ــماره پ ش
ــع در  ــی واق ــالک 2715 اصل ــی از پ 1340 فرع
ابوزیدآبــاد بخــش 3 حــوزه ثبتــی آران و بیــدگل. 

ــی ــی رهن ــی ازرجبعل ابتیاع
 : هیــأت   96/02/19-799 شــماره  16(رأی 
ــاس شــماره  ــد عب ــوذر زاده فرزن ــول ن ــم بت خان
از  قســمتی  ششــدانگ   ،   255 شناســنامه 
بــه مســاحت 127.25 مترمربــع  یکبابخانــه 
ــماره  ــزا از ش ــی مج ــالک 5766 فرع ــماره پ ش
باقیمانــده  جــزئ  وکوچــه  فرعــی  23و437 
ــع در  ــی واق ــالک 2840 اصل ــی از پ 2840 اصل
ریگســتان دیمــکار آران  بخــش 3 حــوزه ثبتــی 
از  وابتیاعــی  رســمی  بیدگل.مالکیــت  و  آران 

ــدد ــن متع مالکی
17(رأی شماره 796 -96/02/18 هیأت : خانم 
کبری ذاکری فرزند حسین  شماره شناسنامه 
148  ، ششدانگ  یکباب انباری به مساحت 
64.84 مترمربع شماره پالک 5767 فرعی 

مجزا از شماره 205 فرعی از پالک 2840 اصلی 
واقع در ریگستان دیمکار آران  بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل.مالکیت مشاعی
 : هیــأت   96/02/18  –  797 شــماره  18(رأی 
ــت  ــا تولی ــی ب ــواه بیدگل ــواد دادخ ــه ج موقوف
ونظــارت اداره اوقــاف وامــور خیریــه بــا شــماره 
شناســه 14003505268 ، ششــدانگ  یکبابخانه 
ــالک  ــماره پ ــع ش ــاحت 32.40 مترمرب ــه مس ب
ــی از  ــماره 422 فرع ــزا از ش ــی مج 5768 فرع
پــالک 2840 اصلــی واقــع در ریگســتان دیمــکار 

ــدگل. ــی آران و بی ــوزه ثبت ــش 3 ح آران  بخ
 : هیــأت   96/02/19  –  798 شــماره  19(رأی 
ــواد  ــد ج ــی فرزن ــواه بیدگل ــر دادخ ــای اصغ آق
ــه  شــماره شناســنامه 20 ، ششــدانگ  یکبابخان
ــالک  ــع شــماره پ ــه مســاحت 106.95 مترمرب ب
ــی از  ــماره 422 فرع ــزا از ش ــی مج 5769 فرع
پــالک 2840 اصلــی واقــع در ریگســتان دیمــکار 
آران  بخــش 3 حــوزه ثبتــی آران و بیــدگل. 

ــی ــواه بیدگل ــواد دادخ ــی از ج ابتیاع
ــأت  20(رأی شــماره 826و827 – 96/02/19 هی
: آقــای محمدجــواد میرزایــی فرزنــد اســماعیل 
شــماره شناســنامه 1250519799 و خانــم اکــرم 
ــماره  ــی ش ــد عل ــادی فرزن ــوش آب ــدزاده ن عاب
، ششــدانگ   )بالمناصفــه(    146 شناســنامه 
ــع شــماره  ــه مســاحت 122 مترمرب ــه ب یکبابخان
پــالک 383 فرعــی مجــزا از شــماره 318 فرعــی 
از پــالک 8 اصلــی واقــع در معیــن آبــاد نــوش 
آبــاد بخــش 2 حــوزه ثبتــی آران و بیــدگل.

ــت عادی مالکی
انقضــای مــدت   بدیهــی اســت در صــورت 
مذکــور وعــدم وصــول اعتــراض، طبــق مقــررات 

l .ــد ــد ش ــادر خواه ــت ص ــند مالکی س
م الف : 5/22/96/183

 تاریخ انتشار نوبت اول : 1396/03/16
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1396/04/01

رییس اداره ثبت اسناد وامالک 
 آران وبیدگل

  عباس عباس زادگان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چــون  تحدیــد حــدود ششــدانگ یکبــاب خانــه 
ــع  ــی از 27/232  واق ــالک شــماره 2206 فرع پ
در بخــش 14 ثبــت اصفهــان کــه طبــق پرونــده 
ثبتــی   بــه نــام الیــاس اکبــری جوچــی فرزنــد 
ــه علــت  ابراهیــم       در جریــان ثبــت اســت ب
عــدم حضــور متقاضــی ثبــت بــه عمــل نیامــده  
ــاده  ــر از م ــه دســتور قســمت اخی ــا ب ــک بن این
ــرده  ــق تقاضــای نامب ــر  طب ــون ثبــت و ب 15 قان
تحدیــد حــدود ملــک   مرقــوم  در روز پنجشــنبه   
ــورخ 96/4/22   ســاعت 9 در محــل شــروع  م
و بــه عمــل خواهــد آمــد. لــذا بــه موجــب ایــن 
ــار  ــن اخط ــن و مجاوری ــه مالکی ــه کلی ــی ب آگه
مــی گــردد کــه در روز و ســاعت مقــرر درمحــل 
حضــور یابنــد.  اعتراضــات مجاوریــن و صاحبــان  
امــالک   مطابــق مــاده 20 قانــون ثبــت از تاریــخ 
تنظیــم صــورت مجلــس تحدیــدی تــا) 30 ( روز 
ــاده  ــق تبصــره 2 م ــه خواهــد شــد و طب پذیرفت
ــای  ــده ه ــف پرون ــن تکلی ــون تعیی ــده قان واح
ــاه از  ــک م ــرف ی ــرض ظ ــت معت ــی ثب معترض
تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه ایــن اداره بایســتی 
ــالح  ــع ذیص ــه مراج ــت ب ــم دادخواس ــا تقدی ب
ــم دادخواســت را اخــذ و  ــی تقدی ــی گواه قضای

بــه ایــن اداره تســلیم نمایــد. 
تاریخ انتشار : 4/1/

96شماره : 9393/م الف 
ــرب  ــناد غ ــت اس ــه ثب ــس منطق ــدری ریی حی

ــان  اصفه

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظــر بــا اینکــه   تحدیــد حــدود ششــدانگ 
ــع در  ــالک شــماره 32/1198  واق ســاختمان  پ
بخــش 14 ثبــت اصفهــان کــه طبــق رای هیــات 
بــه نــام پرویــن دادخــواه فرزنــد رضــا و شــریک 
ــات  ــت و عملی ــت اس ــان ثب ــروز  و در جری مف
ــت.    ــده اس ــل نیام ــه عم ــی آن  ب ــد قانون تحدی
ــاده  ــر از م ــه دســتور قســمت اخی ــا ب ــک بن این
ــرده  ــق تقاضــای نامب ــر  طب ــون ثبــت و ب 15 قان
ــوم  در روز  ــالک مرق ــک   پ ــدود مل ــد ح تحدی
پنجشــنبه   مــورخ 96/04/22   ســاعت 9 در 
ــذا  ــد. ل ــد آم ــل خواه ــه عم ــروع و ب ــل ش مح
ــن  ــه مجاوری ــه کلی ــی ب ــن آگه ــب ای ــه موج ب
ــرر  ــاعت مق ــه در روز و س ــردد ک ــی گ ــار م اخط
ــن   ــات مالکی ــد و  اعتراض ــور یابن ــل حض درمح
یــا  مجاوریــن      مطابــق مــاده 20 قانــون ثبــت 
از تاریــخ تنظیــم صــورت مجلــس تحدیــدی تــا) 
30 ( روز پذیرفتــه خواهــد شــد. تاریــخ انتشــار 
: 96/04/01شــماره : 9744/م الــف رئییــس 
ــان  ــت اســناد و امــالک غــرب اصفه ــه ثب منطق

ــدری - حی

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظــر بــا اینکــه   تحدیــد حــدود ششــدانگ 
یکبــاب ســاختمان  پــالک شــماره 18/8908 
مجــزی شــده از پــالک 18/3541 واقــع در 
ــق ســوابق و  ــه طب ــان ک ــت اصفه بخــش 14 ثب
ــی  ــد منان ــید مجی ــام س ــه ن ــی  ب ــده ثبت پرون
فرزنــد مرتضــی   در جریــان ثبــت اســت و 
عملیــات تحدیــد قانونــی آن  بــه عمــل نیامــده 
ــه دســتور قســمت اخیــر  ــا ب اســت.   اینــک بن
ــق تقاضــای  ــر  طب ــت و ب ــون ثب ــاده 15 قان از م
نامبــرده تحدیــد حــدود ملــک   پــالک مرقــوم  
ــورخ 96/4/25   ســاعت 9  در روزیکشــنبه    م
صبــح در محــل شــروع و بــه عمــل خواهــد آمد. 
لــذا بــه موجــب ایــن آگهــی بــه کلیــه مجاوریــن 
ــرر  ــاعت مق ــه در روز و س ــردد ک ــی گ ــار م اخط
ــن   ــات مالکی ــد و  اعتراض ــور یابن ــل حض درمح
یــا  مجاوریــن      مطابــق مــاده 20 قانــون ثبــت 
از تاریــخ تنظیــم صــورت مجلــس تحدیــدی تــا) 
30 ( روز پذیرفتــه خواهــد شــد. تاریــخ انتشــار 
علیرضــا  الــف  9745/م   : 96/4/1شــماره   :
حیــدری رئییــس منطقــه ثبــت اســناد و امــالک 

ــان  ــرب اصفه غ

دادنامه
کالســه پرونــده: 951423  شــماره دادنامــه: 

96/3/7 مــورخ:   9609976793701593
حــل  شــورای   7 رسیدگی:شــعبه  مرجــع 
ــمس  ــان: محمدرضاش ــان خواه ــالف اصفه اخت
فرزنــد ابوالقاســم  نشــانی: اصفهان،خیابــان 
ــعادت  ــوی س ــرداد، ک ــزده خ ــان پان کاوه،خیاب
پــالک 9 وکیــل: 1- حســین مهدیــان 2-نفیســه 
عــرب زاده  نشــانی: اصفهان،خیابــان شــیخ 
صــدوق شمالی،ســاختمان بانــک تجارت،ارغوان 
طبقــه ســوم واحــد 1 خوانــده: اســماعیل صائبــی 
نســیم آبــادی فرزنــد محمــد   نشــانی: مجهــول 
المــکان  خواســته:  مطالبــه مبلــغ نــود میلیــون 
ــک 82175-416037  ــره چ ــه دو فق ــال وج ری
ــه  خســارات دادرســی  ــق کلی ــام مطل ــه انضم ب
ــت  ــکاربا عنای ــه گردش ــر تأدی ــارت تأخی و خس
بــه محتویــات پرونــده و اخــذ نظریــه مشــورتی 
اعضــای محتــرم شــورا ضمــن اعــالم ختــم 
ــه  ــال ب ــد متع ــتعانت خداون ــا اس ــیدگی ب رس
شــرح آتــی مبــادرت بــه صــدور رأی مــی نمایــد: 

ــورا« ــی ش »رأی قاض
محمدرضاشــمس  دادخواســت  خصــوص  در 
اســماعیل  بــه طرفیــت  ابوالقاســم   فرزنــد 
صائبــی نســیم آبــادی  فرزنــد محمــد بــه 
خواســته مطالبــه مبلــغ نــود میلیــون ریــال 
ــای   1-  ــماره ه ــه ش ــک  ب ــره چ ــه 2 فق وج
416037 بــه مبلــغ 50/000/000 ریــال مــورخ 
95/1/20 2- 82175 بــه مبلــغ 40/000/000 ریــال 
مــورخ 95/7/20 بــه عهــده بانــک رفــاه کارگــران 
بــه انضمــام خســارت دادرســی و تأخیــر تأدیــه 
ــه دادخواســت تقدیمــی و مالحظــه  ــا توجــه ب ب
ــا  ــده ب ــه خوان ــوی و اینک اصــول مســتندات دع
ابــالغ قانونــی وقــت و انتظــار کافــی در جلســه 
و  دعــوی  قبــال  در  و  نشــده  حاضــر  شــورا 
ــی  ــراد و تکذیب ــان ای ــرازی خواه ــتندات اب مس
ــز  ــرازی نی ــتندات اب ــاورده و مس ــل نی ــه عم ب
حکایــت از اشــتغال ذمــه خوانــده بــه خواهــان را 
حکایــت مــی کنــد. علــی رغــم  ثابــت دانســتن 
 522،519،198 مــواد  اســتناد  بــه  دعــوی 
مــواد  و  مدنــی  دادرســی  آییــن  قانــون 
ــم  ــارت حک ــون تج 249،307،309،310،315 قان
بــر محکومیــت خوانــده بــه پرداخــت مبلــغ 
ــوان اصــل خواســته  ــه عن ــال ب ــون ری ــود میلی ن
ــل و  ــیصد و چه ــون و س ــه میلی ــت س و پرداخ
پنــج هــزار ریــال بــه عنــوان خســارت دادرســی 
و حــق الوکالــه وکیــل طبــق تعرفــه قانونــی بــه 
پرداخــت خســارت تأخیــر و تأدیــه از تاریــخ 
سررســید چکهــا لغایــت زمــان وصــول و ایصــال 
ــزی  در  ــک مرک ــرخ شــاخص بان ــر اســاس ن ب
ــردد.    رأی  ــالم میگ حــق خواهــان صــادر و اع
صــادره غیابــی و ظــرف مهلــت بیســت روز پــس 
از ابــالغ قابــل واخواهــی در ایــن شــعبه  و پــس 
ــت روز  ــرف بیس ــی ظ ــت واخواه ــام مهل ازاتم
ــی  ــم عموم ــد نظرخواهــی در محاک ــل تجدی قاب

ــد. ــی باش ــان م ــی اصفه حقوق
شماره: 9172/م الف

قاضی شعبه 7 شورای حل اختالف اصفهان

اجرائیه
ــماره  ــه: 9610420350500129 ش ــماره اجرائی ش

9509980350500151 پرونــده: 
شــماره بایگانــی شــعبه : 950157تاریــخ تنظیــم: 
1396/03/18 مشــخصات محکــوم لــه ردیــف 1 
ــام  ــی  ن ــی : امین ــام خانوادگ ــد   ن ــام :محم ن
پــدر: اصغــر     نشــانی: اصفهــان – خ فردوســی 
– مجتمــع زاینــده رود – ط ســوم واحــد 3 بــا ت 
ت : 09130835191  مشــخصات محکــوم علیــه 
ردیــف 1- نــام: حمیــد رضــا     نــام خانوادگــی : 
مهــر آفریــن  نــام پــدر: علــی    نشــانی: مجهــول 
ــام  ــم مق ــا قائ ــده ی ــخصات نماین ــکان مش الم
قانونــی محکــوم لــه /محکــوم علیــه نــام : امیــر 
حســین  نــام خانوادگــی : روز بهانــی  نــام پــدر 
: علــی حســین  نشــانی : اصفهــان – بیــن پــل 
ــن  ــاالر فرشــچیان ب ــه ت ــزی و آذر نرســیده ب فل
بســت ارکیــده پــالک 100 طبقــه اول  نــوع رابطــه 
ــد  ــم محم ــوم له ــه / محک ــوم ل ــل محک : وکی
امینــی  نــام : شــادی  نــام خانوادگــی : طاهریان 
اصفهانــی  نــام پــدر : احمــد  نشــانی : اصفهــان 
ــش کاخ  ــمالی نب ــدوق ش ــیخ ص ــان ش – خیاب
ــه  ــاختمان وکال طبق ــرقی س ــاد ش ــعادت آب س
ــت  ــر وکال ــتی 8164766153 دفت ــد پس دوم ک
ــه :  ــوع رابط ــالقی  ن ــواد قش ــد ج ــای محم آق
ــد  ــم : محم ــوم له ــه / محک ــوم ل ــل محک وکی
ــب  ــی بموج ــمه تعال ــه: بس ــوم ب ــی  محک امین
در خواســت اجــرای حکــم غیابــی مربوطــه بــه 

شــماره 9610090350500452 و شــماره دادنامــه 
ــه  ــوم علی ــه 9509970350501626 محک مربوط
محکــوم اســت بــه پرداخــت مبلــغ 550/000/000 
مبلــغ  و  اصــل خواســته  عنــوان  بــه  ریــال 
دادرســی  هزینــه  بابــت  ریــال    17/200/000
بــدوی و  الوکالــه وکیــل در مرحلــه  و حــق 
ــک  ــی بان ــاخص اعالم ــق ش ــر وف ــارت دی خس
ــان  ــت زم ــا لغای ــخ صــدور چکه ــزی از تاری مرک
پرداخــت وجــه در حــق محکــوم لــه و پرداخــت 
ــت  ــدوق دول ــق صن ــی در ح ــر اجرای ــم عش نی
رعایــت تبصــره 2 مــاده 306 ق آ د م الزامیســت  
.  محکــوم علیــه مکلــف اســت از تاریــخ ابــالغ 
ــع  ــرا بموق ــاد آن ــرف ده روز مف ــه : 1- ظ اجرائی
ــون اجــرای احــکام  اجــرا گــذارد ) مــاده34 قان
ــوم  ــت محک ــرای پرداخ ــی ب ــی( .2- ترتیب مدن
ــه اجــرا  ــد ک ــی کن ــی معرف ــد . 3- مال ــه بده ب
حکــم و اســتیفا محکــوم بــه از آن میســر 
باشــد. چنانچــه خــود را قــادر بــه اجــرای مفــاد 
اجراییــه ندانــد بایــد ظــرف ســی روز کلیــه اموال 
خــود را شــامل تعــداد یــا مقــدار و قیمــت همــه 
امــوال منقــول و غیــر منقــول ، بــه طــور مشــروح 
ــه هــر  ــر میــزان وجــوه نقــدی کــه ب مشــتمل ب
عنــوان نــزد بانکهــا و موسســات مالــی و اعتباری 
ایرانــی یــا خارجــی دارد بــه همــراه مشــخصات 
دقیــق حســابهای مذکــور و کلیــه اموالــی کــه او 
بــه هــر نحــو نــزد اشــخاص ثالــث دارد و کلیــه 
ــز فهرســت  ــث ونی ــات او از اشــخاص ثال مطالب
ــر در  ــر دیگ ــوع تغیی ــر ن ــاالت و ه ــل و انتق نق
امــوال مذکــور از زمــان یــک ســال  قبــل از 
طــرح دعــوای اعســار بــه ضمیمــه دادخواســت 
اعســار بــه مقــام قضائــی ارائــه نمایــد واال بــه در 
ــاز داشــت مــی شــود)  ــه ب خواســت محکــوم ل
ــت  ــرای محکومی ــوه اج ــون نح ــواد 8و3 قان م
ــه  ــوم علی ــودداری محک ــی 1394(  .4- خ مال
از اعــالم کامــل صــورت امــوال بــه منظــور 
فــرار از اجــرای حکــم ، حبــس تعزیــری در 
ــون  ــاده 34 قان ــی دارد. ) م ــت را در پ ــه هف ج
اجــرای احــکام مدنــی و مــاده 20 ق.م.ا و مــاده 
16 قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی 
ــر  ــه ه ــری ب ــه دیگ ــال ب ــال م 1394( 5- انتق
ــه نحــوی  ــن ب ــرار از ادای دی ــزه ف ــا انگی نحــو ب
ــون  ــت دی ــرای پرداخ ــوال ب ــده ام ــه باقیمان ک
کافــی نباشــد موجــب مجــازات تعزیــری درجــه 
شــش یــا جــزای نقــدی معــادل نصــف محکــوم 
ــاده 21  ــا هــردو مجــازات مــی شــود. ) م ــه ی ب
قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی 1394(. 
6- چنانچــه صــورت امــوال پــس از مهلــت ســی 
ــدان  ــه از زن ــوم علی ــه شــود آزادی محک روز ارائ
ــع  ــا تودی ــه ی ــوم ل ــت محک ــه موافق ــوط ب من
وثیقــه یــا معرفــی کفیــل توســط محکــوم علیــه 
ــون نحــوه  ــود.) تبصــره 1 مــاده 3 قان خواهــد ب
شــماره:   )1394 مالــی  محکومیــت  اجــرای 
9145/ م الــف  مدیــر دفتــر دادگاه حقوقــی 
ــتان  ــی شهرس ــی حقوق ــعبه 5 دادگاه عموم ش

ــی      ــدی دماب ــف محم ــان – یوس اصفه

دادنامه
کالســه پرونــده: 95-811  شــماره دادنامــه: 
رســیدگی  95تاریــخ   /11/30 مــورخ:   1253
:95/11/23 مرجــع رسیدگی:شــعبه 24 شــورای 
ــر  ــک مه ــان: بان ــان خواه ــالف اصفه ــل اخت ح
اقتصــاد بــه نمایندگــی علیرضــا زمانــی بــا 
ــدی   ــه محم ــلیمانی و نجم ــمیه س ــت س وکال
صارمیه،مجتمــع  اصفهان،خیابــان  نشــانی: 
ــت  ــر وکال ــوم دفت ــه س ــک، طبق ــی ی فردوس
ــا  ــی 2- علیرض ــا زمان ــدگان: 1- محمدرض خوان
ــه  ــب ال ــگ 4- حبی ــعود قلن ــینی 3- مس حس
ــول المــکان ــی زاده نشــانی: همگــی مجه رجای

 خواســته:  مطالبــه بخشــی از چــک بــه شــماره 
بانضمــام کلیــه   95/4/19 مــورخ   258335
خســارات قانونــی  و نشــر آگهــی و قــرار تأمیــن 
ــده  ــاع پرون ــس از ارج ــکار: پ ــته  گردش خواس
ــوق و  ــه کالســه ف ــت آن ب ــن شــعبه و ثب ــه ای ب
طــی تشــریفات قانونــی و اخــذ نظریــه مشــورتی 
اعضــا قاضــی شــورا ختــم رســیدگی را اعــالم و 
ــی  ــدور رأی م ــه ص ــادرت ب ــی مب ــرح آت ــه ش ب

ــد:»رأی قاضــی شــورا« نمای
ــه  ــاد ب ــر اقتص ــک مه ــوی بان ــوص دع در خص
ــمیه  ــت س ــا وکال ــی ب ــا زمان ــی علیرض نمایندگ
ســلیمانی و نجمــه محمــدی    بــه طرفیــت 
1- محمدرضــا زمانــی 2- علیرضــا حســینی 
ــی  ــه رجای ــب ال ــگ 4- حبی ــعود قلن 3- مس
زاده بــه خواســته مطالبــه بخشــی از چــک 
بــه شــماره  258335 مــورخ 95/4/19  بــه 
ناحیــه  از  تقدیمــی  ریــال   200/000/000 مبلــغ 
خواهــان کــه داللــت بــر اســتقرار دیــن بــه 
ــته و  ــده داش ــده خوان ــر عه ــته ب ــزان خواس می
ــی  ــد مدع ــور در ی ــتندات مذک ــول مس ــا اص بق
ــده  ــن و اشــتغال ذمــه خوان ــا دی ــر بق ــت ب دالل
و اســتحقاق خواهــان در مطالبــه وجــه آن دارد. 
ــال  ــی در قب ــاع موجه ــدگان دف ــذا چــون خوان ل
دعــوی مطروحــه معمــول نداشــته و دلیلــی 
برائــت ذمــه خــود ابــراز نکــرده اســت. مســتندا 
بــه مــاده 198 و 515و 519و 522 قانــون آییــن 
دادرســی مدنــی دعــوی مطروحــه را وارد و ثابــت 
دانســته و حکــم بــر محکومیــت خوانــدگان 
متضامنــا  بــه پرداخــت مبلــغ دویســت میلیــون 
بــه صــورت  از چــک  بابــت بخشــی  ریــال 
ــون  ــج میلی ــغ پن ــوی و مبل ــورد دع ــی م تضامن
ــه  دادرســی  ــت هزین ــال  باب ــزار ری و یکصــد ه
و خســارت تأخیــر تأدیــه ازتاریــخ 95/4/19 
ــن  ــاس آخری ــر اس ــم ب ــرای حک ــان اج ــا زم ت
ــوری اســالمی و  ــزی جمه ــک مرک شــاخص بان
نشــر آگهــی و حــق الوکالــه وکیــل طبــق تعرفــه 
ــد.  ــی نمای ــالم م ــادر و اع ــان ص ــق خواه د رح
رأی صــادره غیابــی و بیســت روز پــس از ابــالغ 
قابــل واخواهــی در همیــن شــعبه  و بیســت روز 
دیگــر پــس از آن قابــل تجدیــد نظرخواهــی در 
ــان  محاکــم عمومــی حقوقــی شهرســتان اصفه

ــف  ــماره: 9139/م ال ــی باشد.ش م
قاضــی شــورای حــل اختــالف شــعبه 24 حــوزه 

قضائــی اصفهــان
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توپ و تور

سپاهان به مصاف امیدهایش 
می رود

ــه  ــی ب ــداری تدارکات ــپاهان در دی ــال س ــم فوتب تی
ــی رود. ــگاه م ــن باش ــد ای ــم امی ــاف تی مص

تیــم فوتبــال ســپاهان تمرینــات خــود را بــرای 
ــنبه  ــر از چهارش ــگ برت ــد لی ــل جدی ــور در فص حض
ــات  ــرد و تمرین ــاز ک ــان آغ ــته در اصفه ــه گذش هفت
و  صبــح  نوبــت   ۲ در  روز  هــر  طالیی پوشــان 
پیگیــری می شــد.  فــردوس  بــاغ  در  بعدازظهــر 
نمی کننــد  تمریــن  امــروز  کرانچــار   شــاگردان 
و تمرینــات خــود را از عصــر امروز، پنجشــنبه از ســر 

ــد گرفت. خواهن
ســپاهانی ها عصــر روز شــنبه ســوم تیرمــاه در 
دیــداری تدارکاتــی بــه مصــاف تیــم امیــد ســپاهان 

می رونــد.
امیــن جهــان عالیــان، بازیکــن ســابق ســپاهان کــه 
زمزمه هــای بازگشــتش بــه ایــن تیــم هــم شــنیده 
ــه  ــان اضاف ــع زردپوش ــه جم ــاال ب ــود، احتم می ش
ــم در  ــتانی ه ــن افغانس ــک بازیک ــد. ی ــد ش خواه
ــر  ــار نظ ــه کرانچ ــور دارد ک ــپاهان حض ــات س تمرین
ــده  ــه آین ــن هفت ــن بازیک ــاره ای ــی خــود را درب نهای

اعــالم می کنــد.

ایران، شانس سی ویکم قهرمانی 
در جام جهانی 2018

بــر اســاس یــک رده بنــدی جدیــد، تیــم ملــی 
کشــورمان شــانس پایینــی بــرای قهرمانــی در 

دارد. پیــش رو  جهانــی  جــام  رقابت هــای 
پــاور  جدیدتریــن  ریپــورت«،  »بلیچــر  ســایت 
ــن دور  ــر اســاس آخری ــی را ب ــگ جــام جهان رنکین
از رقابت هــای مرحلــه انتخابــی جــام جهانــی ۲018 
منتشــر کــرد کــه بــر ایــن اســاس تیم هــای برزیــل، 
آلمــان و اســپانیا بــه ترتیــب در جــام جهانــی 
قهرمانــی  تــا ســوم  اول  پیــش رو شــانس های 

ــتند. هس
تیــم ملــی فوتبــال کشــورمان هــم در ایــن رده بنــدی، 
ــان  ــر نشــده و همچن جایگاهــش دســتخوش تغیی
شــانس ســی ویکم قهرمانــی در جــام جهانــی ۲018 
ــم  ــدی تی ــن رده بن ــت. در ای ــم اس ــن 3۲ تی در بی
ــن  ــت و کمتری ــر اس ــاج در رده آخ ــاحل ع ــی س مل

ــا را دارد.   ــن رقابت ه ــی در ای ــانس قهرمان ش
»بلیچــر ریپــورت« در توضیــح تیــم ملــی کشــورمان 
نوشــته اســت: ایــران، اولیــن تیــم آســیایی اســت 
ــی  ــی جــام جهان ــه پایان کــه جــواز حضــور در مرحل
ــا رکــورد 6 پیــروزی  ۲018 را گرفتــه اســت. آن هــا ب
ــم  ــا از تی ــاز، مایل ه ــب ۲0 امتی ــاوی و کس و ۲ تس
دوم جــدول گــروه خــود، یعنــی کــره  جنوبــی پیــش 

هســتند.
جــام  در  قهرمانــی   10 تــا  یــک  شــانس های 
ــپانیا  ــان، اس ــل، آلم ــد از: برزی ــی ۲018 عبارتن جهان
فرانســه، ایتالیــا، پرتغــال، شــیلی، کلمبیــا، آرژانتیــن                       

و بلژیــک. تســنیم 

کوتاه اخبار 
 منتظری از قطرپیشنهادگرفت 

و قید استقالل را زد
 از باشــگاه اســتقالل خبــر می رســد کــه منتظــری ســاعاتی 
 قبــل بــا منصوریــان و مدیــران ایــن تیــم تمــاس گرفتــه 
ــد  ــه شــرایط موجــود، نمی توان ــا توجــه ب و اعــالم کــرده ب
ــال  ــه امس ــود. او گفت ــتقاللی ش ــردد و اس ــران برگ ــه ای ب
می کنــد  ســپری  قطــر  ســتارگان  لیــگ  در  هــم   را 
و بــا پیراهــن االهلــی ادامــه می دهــد. او نتوانســته 
خانــواده اش را بــرای تغییــر محــل زندگــی و بازگشــت بــه 

ــد. ــران راضــی کن ای
بــه  منصوریــان  منفــی  جــواب  می شــود  گفتــه 
ــذب  ــه ج ــی ب ــژه بی میل ــری، به وی ــت های منتظ درخواس
ــه  ــت. هم ــوده اس ــر نب ــم بی تاثی ــن تصمی ــاری در ای جب
ــان و  ــه منصوری ــورده ک ــم خ ــی رق ــات در حال ــن اتفاق ای
اســتقاللی ها از جــذب منتظــری، اطمینــان کامــل داشــتند 
و خــود ایــن بازیکــن هــم اعــالم کرده بــود وقتش رســیده 
بــه ایــران برگــردد. بایــد دیــد ایــن خبــر از ســوی مدیــران 
ــه؟ ــا ن ــود ی ــالم می ش ــمی اع ــورت رس ــه ص ــتقالل ب اس

 پــس از تغییــر و تحوالتــی کــه در باشــگاه االهلــی رخ داد، 
ــم، خواهــان حفــظ  ــن تی ــد ای ــاروس، ســرمربی جدی کاپ
منتظــری شــده اســت. مســئوالن االهلــی هــم اخیــرا بــا 
ــد؛ امــا طرفیــن  مدافــع تیــم ملــی ایــران مذاکــره کرده ان
درخصــوص مــدت قــرارداد بــا یکدیگــر اختــالف دارنــد. 

ــی  ــا االهل ــاله ب ــرارداد دو س ــد ق ــان عق ــری خواه منتظ
قــرارداد  روی  باشــگاه  ایــن  مســئوالن  امــا  اســت؛ 
یک ســاله نظــر دارنــد. ایــن در حالــی اســت کــه طرفیــن 
دربــاره مســائل مالــی اختالفــی بــا یکدیگــر ندارنــد. بایــد 
دیــد در نهایــت منتظــری پیراهــن چــه تیمــی را در فصــل 

ک ــرد. تابنــا ــن خواهــد ک ــر ت ــده ب آین

زمان دادگاهی شدن رونالدو 
مشخص شد

تاریــخ دادگاهــی شــدن بهتریــن بازیکــن جهــان در ســال 
۲016 مشــخص شــد. 

 کریســتیانو رونالــدو کــه سه شــنبه هفتــه گذشــته 
از ســوی دادســتانی شــهر مادریــد بــه چهــار فقــره 
ــدش  ــر درآم ــات ب ــن مالی ــرای نپرداخت ــرداری ب کالهب
متهــم و شــکایتی علیــه وی در دادگاه منطقــه پوســوئلو 
آالرکــن مادریــد تنظیــم شــد، بایــد روز دوشــنبه 31 
جــوالی ) 9 مــرداد( در دادگاهــی در اســپانیا حاضر شــود 
و در مقابــل اتهامــی کــه بــه او وارد شــده، از خــود دفــاع 

ــد.  ــح ده ــد و توضی کن
 بهتریــن بازیکــن جهــان در ســال ۲016 متهــم بــه 
ایــن اســت کــه در فاصلــه ســال های ۲011 تــا ۲014 
مرتکــب اقداماتــی بــرای فــرار از پرداخــت رقمــی معــادل 
مالیــات  از  یــورو  و 897  هــزار  و 768  میلیــون   17
درآمدهایــش از محــل قراردادهــای تبلیغاتــی  شــده 

ک اســت. تابنــا

D.Rashidzade@eskimia.ir
دامون رشیدزادهگروه ورزش

موضــوع پــول و قراردادهــای غیرواقعــی، موضــوع 
ــه  ــی ک ــت. از زمان ــران نیس ــال ای ــازه ای در فوتب ت
باشــگاه های ایــران بــه اصطــالح حرفــه ای شــدند، 
ــال  ــه فوتب ــی ب ــاب و کتاب ــراوان و بی حس ــول ف پ

ســرازیر شــد. 
ــماره  ــط ش ــدن فق ــه ای ش ــران از حرف ــال ای فوتب
ــال  ــرده و ســهم فوتب ــه ارث ب ــان را ب التیــن بازیکن
پایــه در ایــن فوتبــال حرفــه ای تقریبــا هیــچ بــوده 

اســت. 
تقریبــا بــا اطمینان کامــل می تــوان گفت باشــگاه های 
فرهنگـی ورزشـــی  پســوند  همگــی  کــه   ایــران 
را نیــز بــه دنبــال نــام خــود دارنــد در هیــچ زمینه ای 
حرفــه ای نیســتند. شــاید بهتــر اســت بگوییــم مــا 
تنهــا تیم هایــی داریــم کــه ادعــای حرفــه ای بــودن 
دارنــد. یکــی از مثال هــای بــارز ایــن غیرحرفــه ای 

بــودن، بحــث قراردادهــا در فوتبــال ایــران اســت.
 قرارداد حرفه ای

فوتبــال  الزامــات  از  یکــی  حرفــه ای،  قــرارداد 
حرفــه ای اســت. در قــرارداد حرفــه ای همــه چیــز 
بایــد شــفاف باشــد و تمامــی قوانیــن بین المللــی 
فیفــا دربــاره نقــل و انتقــاالت در آن رعایــت شــده 

باشــد. 
متاســفانه در فوتبــال مــا قــرارداد بازیکنــان نه تنهــا 
شــفاف نیســت، بلکــه همــواره بــا موضوعاتــی 

ــت.  ــوده اس ــراه ب ــم هم ــل و دروغ ه ــد جع مانن
ســال های گذشــته زمانــی کــه ســازمان لیــگ 
در اقدامــی غیرمنطقــی بحــث ســقف قــرارداد 
را پیــش کشــید، باشــگاه ها ملــزم بــه رعایــت 
قانونــی تحــت عنــوان ســقف قــرارداد شــده و 
ــرای هــر بازیکــن در آن زمــان در  ــور شــدند ب مجب
ــان پرداخــت  ــون توم ــا ســقف 300 میلی ــت ت نهای
کننــد؛ امــا همــان زمــان تقریبــا بیــش از 80 
درصــد قراردادهــا بیــش از ایــن مبلــغ بســته 
ــگ  ــازمان لی ــه س ــی ب ــی جعل ــد و قراردادهای ش
ــقف را  ــان س ــی داد بازیکن ــان م ــه نش ــت ک می رف
رعایــت کرده انــد؛ امــا بــا گذشــت زمــان و پرداخــت 
نشــدن مطالبــات، ســروصدای بازیکنــان بلنــد شــد 
و پــرده از رازهــای تکان دهنــده ای در رابطــه بــا 

ــد.  ــته ش ــا برداش ــتکاری قرارداده دس
هرچنــد ایــن موضــوع هیــچ گاه بــه صــورت رســمی 
ــروز  ــه ام ــا ب ــا ت ــت، ام ــرار نگرف ــرد ق ــت پیگ تح
یکــی از نشــانه های انکارنشــدنی جعــل در قــرارداد 

بازیکنــان فوتبــال در ایــران بــوده اســت.
 دروغ های شاخ دار

ماجــرای جعــل و دروغ بــه همیــن جــا هــم ختــم 
ــات  ــن اتفاق ــه ای ــن نمون ــی از آخری ــد. در یک نش
ماجــرای کاوه رضایــی حــاال نقــل محافــل اســت. 
ــا  ــراردادش ب ــوان می شــد ق ــه عن ــن ک ــن بازیک ای
ــروز در  ــوده، ام ــان ب ــارد توم ــک میلی ــتقالل ی اس
ــک  ــه ی ــت ک ــش اس ــال مطالبات ــه دنب ــی ب حال
مبلــغ  از  تومــان  میلیــون  ســیصد  و  میلیــارد 

ــت.  ــرده اس ــت ک ــراردادش را دریاف ق
یــک  بازیکــن  ایــن  قــرارداد  می شــود  گفتــه 
میلیــارد و ششــصد میلیــون تومــان بــوده کــه 
ــارد  ــک میلی ــه دروغ ی ــات ب ــن اتفاق ــل از ای ــا قب ت
تومــان عنــوان شــده بــود. البتــه این گونــه دروغ هــا 
ــام  ــا تم ــت و تقریب ــتقالل نیس ــص اس ــا مخت تنه
ــن ســال ها از  ــام ای ــری در تم ــگ برت ــای لی تیم ه

ــد. ــاد گفته ان ــا زی ــوع دروغ ه ــن ن ای
 حلقه گمشده ای به نام شفاف سازی

قصــد مــا فشــار بــرای برداشــته شــدن نــام 
بلکــه  نیســت؛  باشــگاه ها  ایــن  از  فرهنگــی 
ــیدگی  ــانه، رس ــک رس ــوان ی ــه عن ــا ب ــت م خواس

قانونــی بــه چنیــن تخلفاتــی اســت. 

هرچنــد قــرارداد بازیکنــان در ایــران محرمانــه 
مــا  باشــگاه های  بیشــتر  چــون  امــا  اســت، 
دولتــی هســتند و بــا بودجــه بیت المــال اداره 
می شــوند، بایــد در مقابــل مــردم پاســخگو باشــند 
و فعالیت هــای اقتصادی شــان کامــال شــفاف و 

ــد.  ــی باش قانون
ــگاه ها را  ــا باش ــی، فیف ــه ای واقع ــال حرف در فوتب
ــرده اســت.  ــی ک ــت قواعــدی مال ــه رعای ــور ب مجب
ــه  ــد و آن اینک ــد راهــکاری شــفاف دارن ــن قواع ای
باشــگاه ها هــر مقــدار کــه دوســت داشــته باشــند 
می تواننــد بــرای بازیکنــان هزینــه کننــد؛ امــا بایــد 
در نهایــت ترازشــان مثبــت باشــد یــا بــه اصطــالح 

ســاده تر دخــل و خرجشــان یکــی باشــد. 
ــد  ــت نکنن ــن را رعای ــن قوانی ــه ای ــگاه هایی ک باش

نه تنهــا از خریــد بازیکــن محــروم می شــوند بلکــه 
بــا جریمه هــا و محرومیت هــای فراوانــی از ســوی 
ــل  ــن دلی ــه همی ــد؛ ب ــد ش ــه خواهن ــا مواج فیف
ــر  ــر نظ ــدت زی ــه ش ــی ب ــگاه های اروپای ــم باش ه
ــان  ــر دالر از هزینه هایش ــرای ه ــتند و ب ــا هس فیف

می کننــد.  برنامه ریــزی 
ــال  ــه بیت الم ــی و بودج ــال دولت ــفانه فوتب متاس
باعــث شــده باشــگاه های ایــران هــر ســال حــدود 
ــدون  ــد، ب ــه کنن ــان هزین ــارد توم ــا 30 میلی ۲0 ت

ــند. ــته باش ــدی داش ــن درآم ــه کوچک تری اینک
ــال  ــد، فوتب ــته باش ــه داش ــد ادام ــن رون ــر ای  اگ
ایــران نه تنهــا از فســاد و جعــل و دروغ پــاک 
نخواهــد شــد، بلکــه روزبــه روز در گــرداب مســائل 

ــت. ــد رف ــی فروخواه مال

رفتار غیرفرهنگی در باشگاه های به اصطالح فرهنگی

قراردادهایی با طعم جعل و دروغ

ســرمربی فصــل گذشــته ســپاهان در بــدو بازگشــت بــه اســتقالل 
خوزســتان بایــد بــرای بازگردانــدن شــاگردان ســابقش بــه اهــواز 

تــالش کنــد.
 عبــدهللا ویســی پــس از بازگشــت بــه نیمکــت اســتقالل 
ــدا کــردن  ــود؛ اول پی ــا دو چالــش جــدی مواجــه ب خوزســتان ب
اسپانســر مالــی بــرای باشــگاهی کــه اخیــرا تغییــر مالکیــت داده 
و دوم بازگردانــدن شــاگردانی کــه در ایــن فاصلــه اهــواز را تــرک 

ــد.  ــرده بودن ک
مصــادف بــا روزهــای بالتکلیفــی آبی هــا، برخــی بازیکنــان فصــل 
ــرارداد ســر از  ــم داشــتن ق گذشــته اســتقالل خوزســتان علی رغ

ــد.  ــری درآوردن ســایر تیم هــای لیــگ برت
ــل مهــدی  ــی مث ــدن بازیکنان ــرای بازگردان اســتقالل خوزســتان ب
ــارس  ــه پ ــه ب ــریفی ک ــد ش ــی و محم ــال ماهین ــدی، دانی زبی

ــگ  ــازمان لی ــک س ــه کم ــدوار ب ــد، امی ــایپا رفته ان ــی و س جنوب
اســت. همزمــان گــروه دیگــری هــم هســتند کــه ویســی بــرای 
ــید  ــه س ــد؛ از جمل ــالش می کن ــواز ت ــه اه ــا ب ــدن آن ه بازگردان
ــن دومــی ســابقه  ــه ای ــه البت ــی ک ــب ریکان ــدی و طال جــالل عب
بــازی در اســتقالل اهــواز )و نــه خوزســتان( را دارد. کشــاندن پــای 
ایــن ۲ بازیکــن بــه اهــواز پــس از آنکــه در لیســت مــازاد ســپاهان 
قــرار گرفتنــد، کار خیلــی دشــواری نیســت؛ هرچنــد کــه بازگشــت 

ــوز در حــد حــرف اســت. عبــدی هن
نفــر ســومی هــم هســت کــه ویســی بــرای بازگرداندنش از مســیر 
اصفهــان بــه اهــواز تــالش می کنــد و او کســی نیســت جز موســی 
کولیبالــی کــه اگــر ســرمربی فصــل گذشــته طالیی پوشــان بتوانــد 
او را از چنــگ تیــم اصفهانــی دربیــاورد، ضربــه مهلکــی بــه نقــل     

و انتقــاالت ســپاهان وارد خواهــد آمــد. ایمنــا

ســرمربی فصــل پیــش ذوب آهــن ایــن شــایعه را کــه 
پیشــنهاد یــک تیــم لیــگ یکــی باعــث جدایــی او از 

ــد. ــد، رد می کن ــکان ش پی
درســت یــک هفتــه پیــش بــود کــه مجتبــی حســینی 
ــل  ــرمربی فص ــد. س ــه ش ــکان اضاف ــی پی ــه کادر فن ب
ــود  ــم خ ــد، از تصمی ــا دو روز بع ــن ام ــش ذوب آه پی
پشــیمان شــد و از دســتیاری مجیــد جاللــی انصــراف 

داد.
پیشــنهاد  کــه  شــده  شــایعه  راســتا،  ایــن  در 
جدایــی  دلیــل  بابــل  خونه به خونــه  وسوســه کننده 
حســینی از پیــکان بــوده اســت؛ آن هــم در حالــی کــه 
ایــن تیــم لیــگ یکــی همیــن هفتــه، حســین رحمانــی 
ــرد. ــوب ک ــود منص ــد خ ــرمربی جدی ــوان س ــه عن را ب

ــی  ــرده و مدع ــایعه را رده ک ــن ش ــینی ای ــود حس خ
ــش از  ــه پی ــه ب ــا خونه به خون ــره ب ــه مذاک ــت ک اس
ــر  ــود و منج ــوط می ش ــکان مرب ــه پی ــتن او ب پیوس

ــه توافــق هــم نشــده اســت. ب
ــی  ــل جدای ــه دلی ــنهاد خونه به خون ــر پیش ــس اگ پ
حســینی از پیــکان نبــود، چــرا ســرمربی فصــل 
پیــش ذوب آهــن فقــط دو روز پــس از پیوســتن بــه 

ــرد؟ ــوک ک ــی را ک ــم، ســاز جدای ــن تی ای
ــرای  ــرایط ب ــده ش ــی دی ــینی او وقت ــه حس ــه گفت ب
دنبــال کــردن ایده هــا و ســبک خــاص خــودش 
پیــکان فراهــم  نفــر دوم کادر فنــی  بــه عنــوان 
نیســت تصمیــم بــه جدایــی از ایــن تیــم می گیــرد. 

خبرفارســی

چالش های پیش روی ویسی

شاگردم! برگرد اهواز
آقای سرمربی نخواست دستیار باشد

علت جدایی حسینی از پیکان چه بود؟

ورزش

،،
متاســفانه فوتبــال دولتــی و بودجــه 
بیت المــال باعــث شــده باشــگاه های 
تــا 30  حــدود 20  ســال  هــر  ایــران 
میلیــارد تومــان هزینــه کننــد، بــدون 
اینکــه کوچک تریــن درآمــدی داشــته 

باشــند
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ــل  ــد و چه ــون و یکص ــغ دو میلی ــم و مبل حک
ــی  ــه دادرســی و نشــر آگه ــال هزین ــج ری و پن
ــال  ــزار ری ــد ه ــون و پانص ــک میلی ــغ ی و مبل
هزینــه دادرســی در حــق خواهــان و نیــم 
ــف  ــده ردی ــبت خوان ــرا و نس ــق االج ــر ح عش
ــاده 34  ــردد. م ــی گ ــالم م ــوی اع دوم رد دع
ــه  ــه اجرائی ــن ک ــکام: همی ــرای اح ــون اج قان
بــه محکــوم علیــه ابــالغ شــد، محکــوم علیــه 
ــاد آن  ــدت ده روز مف ــرف م ــت ظ ــف اس مکل
ــرای  ــی ب ــا ترتیب ــذارد ی ــرا بگ ــع اج ــه موق را ب
پرداخــت محکــوم بــه بدهــد یــا مالــی معرفــی 
کنــد کــه اجــرای حکــم و اســتیفاء محکــوم بــه 
ــود را  ــه خ ــی ک ــد و در صورت ــر باش از آن میس
ــد  ــد، بای ــه ندان ــاد اجرائی ــه اجــرای مف ــادر ب ق
ــی  ــع دارای ــورت جام ــور ص ــت مزب ــرف مهل ظ
خــود را بــه قســمت اجــرا تســلیم کنــد و اگــر 

ــد. ــالم نمای ــا اع ــدارد، صریح ــی ن مال
شماره:9179/م الف

 دفتــر شــعبه ۲9 مجتمــع شــماره دو  شــورای 
حــل اختــالف شهرســتان اصفهــان

اخطار اجرایی
مشــخصات محکــوم علیــه : آقــای حامــد 
ــکان  ــول الم ــانی مجه ــه نش ــی ب ــتمی قم رس
مشــخصات محکــوم لــه : آقــای محمــد جــواد 
علیشــاهیان بــا وکالــت خانــم طیبــه پــور 
بــرات بــه نشــانی خیابــان آیــت الــه کاشــانی 
مجتمــع ســجاد طبقــه دوم واحــد 11 محکــوم 
بــه : بــه موجــب رای شــماره 1095 تاریــخ 
95/11/30 حــوزه ۲ شــورای حــل اختــالف 
شهرســتان کاشــان کــه قطعیــت یافتــه اســت 
ــه پرداخــت  . محکــوم علیــه محکــوم اســت ب
فاکتــور  بابــت  ریــال   155/507/400 مبلــغ 
و  اصــل خواســته  بابــت  مــورخ 94/10/۲۲ 
پرداخــت 41/687/690 ریــال بابــت هزینــه 
دادرســی و حــق الوکالــه و هزینــه نشــر آگهــی 
ــاخص  ــق ش ــه طب ــارت تادی ــت خس و پرداخ
ــخ ســر رســید  ــک مرکــزی از تاری ســاالنه بان
دادخواســت 95/7/6 در حــق محکــوم لــه 

طبــق رای غیابــی تبصــره ۲ از قانــون 306 بابــت 
ــود .  ــت ش ــده دریاف ــر از خوان ــم عش نی

ــه  ــکام : همینک ــرای اح ــون اج ــاده 34 قان م
 ، ابــالغ شــد  علیــه  بــه محکــوم  اجرائیــه 
محکــوم علیــه مکلــف اســت ظــرف ده روز 
مفــاد آن را بــه موقــع اجــرا بگــذارد یــا ترتیبــی 
ــی  ــا مال ــه بدهــد ی ــرای پرداخــت محکــوم ب ب
معرفــی کنــد کــه اجــرای حکــم و اســتیفا 
ــی  ــد و در صورت ــر باش ــه از آن میس ــوم ب محک
ــه  ــاد اجرائی ــرای مف ــه اج ــادر ب ــود را ق ــه خ ک
ندانــد بایــد ظــرف مهلــت مزبــور صــورت جامــع 
دارایــی خــود را بــه قســمت اجــرا تســلیم کنــد 
ــد .  ــالم نمای ــا اع ــدارد صریح ــی ن ــر مال و اگ

شورای حل اختالف شهرستان کاشان 

دادنامه 
کالســه پرونــده : 96-67 شــماره دادنامــه : 
۲44 مــورخ 96/3/۲1 مرجــع رســیدگی : شــعبه 
ــهنام  ــان ش ــالف  خواه ــل اخت ــورای ح 31 ش
ــان خ  ــانی : اصفه ــادی نش ــف آب ــی نج روحان
ــده  ــد ۲3  خوان ــد واح ــع پیون ــدرا مجتم مالص
: علــی جعفــری ســراوار نشــانی : مجهــول 
ــه  ــه یکفقــره چــک ب المــکان خواســته : مطالب
ــزار  ــتصد ه ــون و هش ــه میلی ــی و س ــغ س مبل
ــات  ــه محتوی ــت ب ــا عنای ــکار : ب ــال گردش ری
ــه مشــورتی اعضــا شــورا  ــده و اخــذ نظری پرون
ختــم رســیدگی را اعــالم و بــه شــرح آتــی 
مبــادرت بــه صــدور رای مــی  نمایــد رای قاضــی 
شــورای حــل اختــالف در خصــوص دعــوی 
ــت  ــه طرفی ــادی ب ــف آب ــی نج ــهنام روحان ش
علــی جعفــری ســراواربه خواســته مطالبــه 
ــزار   ــتصد ه ــون هش ــه میلی ــی و س ــغ س مبل
ــه  ــماره 83586  ب ــه ش ــک ب ــه چ ــال  وج ری
عهــده بانــک رفــاه کارگــران  بــه انضمــام مطلــق 
ــت  ــه دادخواس ــه ب ــا توج ــی ب ــارات قانون خس
تقدیمــی تصویــر مصــدق چــک و گواهــی عــدم 
پرداخــت توســط بانــک محــال علیــه کــه ظهــور 
در اشــتغال ذمــه خوانــده و اســتحقاق خواهــان 
در مطالبــه وجــه آن دارد و اینکــه خوانــده علــی 
رغــم ابــالغ قانونــی در جلســه رســیدگی حضــور 
نداشــته و هیچگونــه الیحــه و دفاعیــات مســتند 
و محکمــه پســندی در مقــام دفــاع نســبت بــه 
ــه ننمــوده  ــراز و ارای دعــوی خواهــان از خــود اب
اســت لــذا دعــوی خواهــان علیــه خوانــده ثابــت 
بــه نظــر میرســد که بــه اســتناد مــواد 310و313 
ــون  ــون تجــارت و 198و515و519و5۲۲و قان قان
ــت  ــه محکومی ــم ب ــی حک ــی مدن ــن دادرس آئی
مبلــغ ســی و ســه  پرداخــت  بــه  خوانــده 
ــت اصــل  ــال  باب ــزار ری ــون و هشــتصد ه میلی
ــود و  ــصد و ن ــون و شش ــک میلی ــته و ی خواس
پنــج هــزار ریــال بابــت هزینــه دادرســی و هزینه 
نشــر آگهــی و  خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ 
ســر رســید چــک موصــوف 94/3/۲0 تــا تاریــخ 
اجــرای حکــم در حــق خواهــان صــادر و اعــالم 
مــی نمایــد رای صــادره غیابــی و ظــرف مهلــت 

بیســت روز پــس از ابــالغ قابــل واخواهــی 
مهلــت  اتمــام  از  پــس  و  شــعبه  ایــن  در 
واخواهــی ظــرف بیســت روز قابــل تجدیــد 
 نظــر در محاکــم عمومــی حقوقــی اصفهــان 

می باشد. م الف 91۲8
اختــالف  31 شــورای حــل  قاضــی شــعبه 

اصفهــان

دادنامه 
: 96-65 شــماره دادنامــه  کالســه پرونــده 
رســیدگی  مرجــع   96/3/۲1 مــورخ   ۲57  :
ــان  ــالف  خواه ــل اخت ــورای ح ــعبه 31 ش : ش
 : نشــانی  آبــادی  نجــف  روحانــی  شــهنام 
اصفهــان خ مالصــدرا مجتمــع پیونــد واحــد ۲3  
ــول  ــانی : مجه ــری نش ــی به ــده : خانعل خوان
ــره چــک  ــه ســه فق ــکان خواســته : مطالب الم

ــال  ــون  ری ــک میلی ــتاد و ی ــغ هش ــه مبل ب
ــده  ــات پرون ــه محتوی ــت ب ــا عنای گردشــکار : ب
ــم  ــورا خت ــا ش ــورتی اعض ــه مش ــذ نظری و اخ
ــادرت  ــی مب ــه شــرح آت ــالم و ب رســیدگی را اع
بــه صــدور رای مــی  نمایــد رای قاضــی شــورای 
حــل اختــالف در خصــوص دعــوی شــهنام 
ــی  ــت خانعل ــه طرفی ــادی ب ــف آب ــی نج روحان
بهــری خواســته مطالبــه مبلــغ هشــتاد و یــک 
ــه شــماره هــای  ــال  وجــه چــک ب ــون ری میلی
961757-961759-961758  بــه عهــده بانــک 
صــادرات بــه انضمــام مطلــق خســارات قانونــی 
ــر  ــی تصوی ــت تقدیم ــه دادخواس ــه ب ــا توج ب
مصــدق چــک و گواهــی عــدم پرداخــت توســط 
بانــک محــال علیــه کــه ظهــور در اشــتغال ذمــه 
خوانــده و اســتحقاق خواهــان در مطالبــه وجــه 
آن دارد و اینکــه خوانــده علــی رغم ابــالغ قانونی 
در جلســه رســیدگی حضــور نداشــته و هیچگونه 
الیحــه و دفاعیــات مســتند و محکمــه پســندی 
در مقــام دفــاع نســبت بــه دعــوی خواهــان از 
ــذا دعــوی  ــه ننمــوده اســت ل ــراز و ارای خــود اب
خواهــان علیــه خوانــده ثابــت بــه نظــر میرســد 
کــه بــه اســتناد مــواد 310و313 قانــون تجــارت 
و 198و515و519و5۲۲و قانــون آئیــن دادرســی 
مدنــی حکــم بــه محکومیــت خوانــده بــه 
پرداخــت مبلــغ هشــتاد و یــک میلیــون  ریــال  
بابــت اصــل خواســته و ســه میلیــون و بیســت 
و پنــج هــزار  ریــال بابــت هزینــه دادرســی 
و هزینــه نشــر آگهــی و  خســارت تاخیــر 
ــوف  ــک موص ــید چ ــر رس ــخ س ــه از تاری تادی
ــخ  ــا تاری 93/1۲/۲0 – 94/3/۲0- 94/۲/۲5 ت
اجــرای حکــم در حــق خواهــان صــادر و اعــالم 
مــی نمایــد رای صــادره غیابــی و ظــرف مهلــت 
بیســت روز پــس از ابــالغ قابــل واخواهــی 
مهلــت  اتمــام  از  پــس  و  شــعبه  ایــن  در 
واخواهــی ظــرف بیســت روز قابــل تجدیــد 
 نظــر در محاکــم عمومــی حقوقــی اصفهــان 

می باشد .م الف 91۲7
اختــالف  31 شــورای حــل  قاضــی شــعبه 

اصفهــان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصــوص پرونــده کالســه 96-391 خواهــان 
ــه نمایندگــی  تعاونــی اعتبــاری ثامــن االئمــه ب
و  توکلــی  نظــری  آقایــان محمــد حســین 
مســعود مهــردادی بــا وکالــت خانــم زهــرا 
نایــب صادقــی   دادخواســتی مبنــی بر:مطالبــه  
بــه طرفیــت 1- مســعود شــانظری ۲- شــاهرخ 
حیــدری 3- اصغــر شــفیعیون  تقدیــم نمــوده 
اســت . وقــت رســیدگی بــرای روز ...... مــورخ  
96/5/15 ســاعت 10/30 صبــح تعییــن گردیــده 
ــده  ــودن خوان ــه مجهــول المــکان ب ــا توجــه ب ب
ــد  ــب در جرای ــان مرات ــای خواه ــب تقاض حس
ــیدگی  ــت رس ــل از وق ــده قب ــا خوان ــر ت منتش
بــه ایــن شــعبه بــه نشــانی  کنــار اتوبــان 
ــان آتشــگاه  شــهید خــرازی، حــد فاصــل خیاب
و خیابــان میــرزا طاهــر مجتمــع شــماره 3 
شــورای حــل اختــالف اصفهــان شــعبه .... 
ــه  و  ــان  مراجع ــالف اصفه ــل اخت ــورای ح ش
ــذ  ــم را اخ ــت و ضمائ ــی دادخواس ــخه ثان نس
نمایــد. در صــورت عــدم حضــور وقــت رســیدگی 
ــالغ شــده تلقــی و تصمیــم مقتضــی اتخــاذ  اب

ــف  ــماره: 9133/م ال ــی شود.ش م
ــع شــماره ســه  ــر شــعبه 5۲ مجتم ــر دفت مدی

ــان ــالف اصفه ــل اخت ــورای ح ش

دادنامه 
ــه :  ــماره دادنام ــده : 950854ش ــه پرون کالس
مرجــع   96/3/9 مــورخ   96099797۲00۲57
ــالف   رســیدگی : شــعبه 4۲ شــورای حــل اخت
خواهــان ســعیده رشــمانی نشــانی : اصفهــان 
جــاده اصفهــان شــیراز تقاطــع دوم بــه ســمت 
ــان آخــر کوچــه 36  ــان خ صاحــب الزم اصفه
منــزل ســه طبقــه   خوانــده : صالــح داســتان 
ــادی  نشــانی : فعــال مجهــول  ــور حســین آب پ
المــکان خواســته : مطالبــه وجــه یــک  فقــره 
ــات  ــه محتوی ــت ب ــا عنای ــکار: ب ــک  گردش چ
ــده و اخــذ نظریــه مشــورتی اعضــا شــورا  پرون
ــی  ــرح آت ــه ش ــالم و ب ــیدگی را اع ــم رس خت
مبــادرت بــه صــدور رای مــی  نمایــد رای 
ــوص  ــالف در خص ــل اخت ــورای ح ــی ش قاض
ــت  ــه طرفی ــم ســعیده رشــمانی ب ــوی خان دع
صالــح داســتان پــور حســین آبــادی بــه  
خواســته مطالبــه مبلــغ 150000000 )معــادل  
پانــزده میلیــون تومــان (وجــه چــک بــه 
شــماره 9401/653349-1۲ مــورخ 95/5/۲8   
ــق  ــام مطل ــه انضم ــی ب ــک مل ــده بان ــه عه ب
ــت  ــه دادخواس ــه ب ــا توج ــی ب ــارات قانون خس
تقدیمــی تصویــر مصــدق چــک و گواهــی 
عــدم پرداخــت توســط بانــک محــال علیــه کــه 
ــده و اســتحقاق  ــه خوان ــور در اشــتغال ذم ظه
خواهــان در مطالبــه وجــه آن دارد و اینکــه 
ــه  ــی در جلس ــالغ قانون ــم اب ــی رغ ــده عل خوان
ــه الیحــه  رســیدگی حضــور نداشــته و هیچگون
و دفاعیــات مســتند و محکمــه پســندی در 
ــان از  ــوی خواه ــه دع ــبت ب ــاع نس ــام دف مق

خــود ابــراز و ارایــه ننمــوده اســت لــذا دعــوی 
خواهــان علیــه خوانــده ثابــت بــه نظــر میرســد 
کــه بــه اســتناد مــواد 310و313 قانــون تجــارت 
و 198و515و519و5۲۲و قانــون آئیــن دادرســی 
مدنــی حکــم بــه محکومیــت خوانــده بــه 
ــاه  ــدو پنج ــغ 150000000 ) یکص ــت مبل پرداخ
میلیــون  پانــزده  (معــادل  ریــال  میلیــون 
تومــان بابــت اصــل خواســته و 4610000 ریــال 
)چهــار میلیــون و ششــصد و ده هــزار (   ریــال 
ــه نشــر آگهــی  ــه دادرســی و هزین ــت هزین باب
و  خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ ســر رســید 
ــخ اجــرای  ــا تاری چــک موصــوف 95/5/۲8 ت
ــی  ــالم م ــادر و اع ــان ص ــق خواه ــم در ح حک
نمایــد رای صــادره غیابــی و ظــرف مهلــت 
بیســت روز پــس از ابــالغ قابــل واخواهــی 
مهلــت  اتمــام  از  پــس  و  شــعبه  ایــن  در 
ــد  ــل تجدی ــت روز قاب ــرف بیس ــی ظ واخواه
ــان  ــی اصفه ــی حقوق ــم عموم ــر در محاک نظ

ــی باشــد. م
م الف 9117

قاضــی شــعبه 4۲ شــورای حــل اختــالف 
اصفهــان

دادنامه
خواهــان: آقــای شــهاب زینــی ف شــهریار   
گردان،بلــوار  اصفهان،لنجان،چــم  نشــانی: 

56 شــیرازی،پالک  صیــاد  شــهدا،ک 
ف  نســب  بابــا  بهنــام  آقــای  خوانــدگان: 
المــکان  مجهــول  نشــانی:  بــه  جعفــر  
خواســته:  مطالبــه خســارت ناشــی از تصــادف  
ــن  ــه ای ــده ب ــاع پرون ــس از ارج ــکار: پ گردش
ــی  ــوق و ظ ــه ف ــه کالس ــت آن ب ــعبه و ثب ش
ــورتی  ــه مش ــذ نظری ــی و اخ ــریفات قانون تش
اعضــا قاضــی شــورا ختــم رســیدگی را اعــالم 
ــدور رأی  ــه ص ــادرت ب ــی مب ــرح آت ــه ش و ب
مــی نمایــد:»رأی قاضــی شــورا«در خصــوص 
دعــوی آقــای شــهاب زینــی بــه طرفیــت 
خوانــده آقــای بهنــام بابــا نســب بــه خواســته 
مطالبــه خســارات ناشــی از تصــادف  بــه 
ــه کارشناســی  ــال و هزین ــغ 50/000/000 ری مبل
و خســارت دادرســی و تأخیــر تأدیــه نظــر بــه 
دادخواســت خواهــان و نظریــه کارشــناس 
مقصــر  را  خوانــده  تصــادف کــه  محتــرم 
در تصــادف اعــالم نمــوده اســت و نظریــه 
ــده تامیــن دلیــل  ــرم در پرون کارشــناس محت
مبنــی بــر بــرآورد خســارات وارده بــه خواهــان 
و بــا توجــه بــه عــدم حضــور خوانــده بــا وصف 
ــه  ــته ازهرگون ــدن خواس ــون مان ــالغ و مص اب
ــه  ــوی مطروح ــورا دع ــب ش ــرض و تکذی تع
را مســتندا بــه مــاده 3۲8 قانــون مدنــی 
و مــواد 198 و 519 قانــون آییــن دادرســی 
مدنــی محــرز تشــخیص داده و خوانــده را 
ــت  ــال بای ــغ  50/000/000 ری ــت مبل ــه پرداخ ب
ــغ 1/500/000  ــت مبل ــته و پرداخ ــل خواس اص
ــی و 1/۲50/000  ــه کارشناس ــت هزین ــال باب ری

ریــال هزینــه دادرســی و هزینــه نشــر آگهــی 
و خســارت تأخیــر تأدیــه از تاریــخ تقدیــم 
دادخواســت مورخــه 95/۲/۲8 لغایــت اجــرای 
حکــم کــه محاســبه ان بعهــده اجــرای احــکام 
مــی باشــد. در حــق خواهــان صــادر و اعــالم 
مــی نمایــد. رأی صــادره غیابــی و ظــرف مدت  
بیســت روز پــس از ابــالغ قابــل واخواهــی در 
ــد  ــل تجدی ــت روز  قاب ــس از بیس ــورا  و پ ش
ــی  ــی حقوق ــای عموم ــی در دادگاهه نظرخواه

ــد. ــی باش ــان م اصفه
شماره: 9194/م الف

قاضــی شــعبه ۲3 شــورای حــل اختــالف 
اصفهــان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصــوص پرونــده کالســه 96-390 خواهــان 
ــه نمایندگــی  تعاونــی اعتبــاری ثامــن االئمــه ب
و  توکلــی  نظــری  آقایــان محمــد حســین 
مســعود مهــردادی بــا وکالــت خانــم زهــرا 
نایــب صادقــی   دادخواســتی مبنــی بر:مطالبــه  
بــه طرفیــت 1- طیبــه مرتضــوی  قهــی ۲- 
اصغــر افشــاری 3- مجتبــی خســروی  تقدیــم 
نمــوده اســت . وقــت رســیدگی بــرای روز ....... 
مــورخ  96/5/15 ســاعت 10 صبــح تعییــن 
ــا توجــه بــه مجهــول المــکان بــودن  گردیــده ب
ــده حســب تقاضــای خواهــان مراتــب در  خوان
جرایــد منتشــر خوانــده قبــل از وقــت رســیدگی 
بــه ایــن شــعبه بــه نشــانی  کنــار اتوبــان 
ــان آتشــگاه  شــهید خــرازی، حــد فاصــل خیاب
و خیابــان میــرزا طاهــر مجتمــع شــماره 3 
شــورای حــل اختــالف اصفهــان شــعبه .... 
ــه و  ــان  مراجع ــالف اصفه ــل اخت ــورای ح ش
ــذ  ــم را اخ ــت و ضمائ ــی دادخواس ــخه ثان نس
نمایــد. در صــورت عــدم حضــور وقــت رســیدگی 
ــالغ شــده تلقــی و تصمیــم مقتضــی اتخــاذ  اب

مــی شــود.
شماره: 9134/م الف

ــر دفتــر شــعبه 5۲ مجتمــع شــماره ســه   مدی
شــورای حــل اختــالف اصفهــان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
 39۲-96 کالســه  پرونــده  خصــوص  در 
خواهــان داوود بیــات دادخواســتی مبنــی 
ــی  ــد حضرت ــت 1- احم ــه طرفی ــه  ب بر:مطالب
۲- اکبــر رضائیــان  تقدیــم نمــوده اســت 
. وقــت رســیدگی بــرای روز......... مــورخ   
ــده  ــن گردی ــح تعیی ــاعت 11 صب 96/5/15 س
بــا توجــه بــه مجهــول المــکان بــودن خوانــده 
ــد  ــب در جرای حســب تقاضــای خواهــان مرات
ــیدگی  ــت رس ــل از وق ــده قب ــا خوان ــر ت منتش
بــه ایــن شــعبه بــه نشــانی  کنــار اتوبــان 
شــهید خــرازی، حــد فاصــل خیابــان آتشــگاه 
ــماره 3  ــع ش ــر مجتم ــرزا طاه ــان می و خیاب
ــعبه ....  ــان ش ــالف اصفه ــل اخت ــورای ح ش
ــه و  ــان مراجع ــالف  اصفه ــل اخت ــورای ح ش

ــم را  ــت و ضمائ ــی دادخواس ــخه ثان نس
اخــذ نمایــد. در صــورت عــدم حضــور وقــت 
تصمیــم  و  تلقــی  شــده  ابــالغ  رســیدگی 

ــود. ــی ش ــاذ م ــی اتخ مقتض
شماره: 91۲6/م الف 

ــر شــعبه 5۲ مجتمــع شــماره ســه  ــر دفت مدی
ــان ــالف اصفه شــورای حــل اخت

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
پرونــده کالســه 96-399 ش  در خصــوص 
ثامــن  اعتبــاری  تعاونــی  خواهــان  ح    51
ــت  ــه طرفی ــه  ب ــی بر:مطالب ــتی مبن دادخواس
محمدرضــا پــور عطــار اصفهانــی  تقدیــم نمــوده 
ــنبه  ــرای روز یکش ــیدگی ب ــت رس ــت . وق اس
مــورخ  96/5/15 ســاعت 9 صبــح تعییــن 
گردیــده بــا توجــه بــه مجهــول المــکان بــودن 
خوانــده حســب تقاضــای خواهــان مراتــب 
ــت  ــل از وق ــده قب ــا خوان ــر ت ــد منتش در جرای
ــار  ــانی  کن ــه نش ــعبه ب ــن ش ــه ای ــیدگی ب رس
ــان  ــل خیاب ــد فاص ــرازی، ح ــهید خ ــان ش اتوب
آتشــگاه و خیابــان میــرزا طاهــر مجتمــع 
شــماره 3 شــورای حــل اختــالف اصفهــان 
شــعبه .... شــورای حــل اختــالف اصفهــان 
مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم 
را اخــذ نمایــد. در صــورت عــدم حضــور وقــت 
تصمیــم  و  تلقــی  شــده  ابــالغ  رســیدگی 

ــود ــی ش ــاذ م ــی اتخ مقتض
.شماره: 9136/م الف 

ــه  ــماره س ــع ش ــعبه 51 مجتم ــر ش ــر دفت مدی
ــان ــالف اصفه ــل اخت ــورای ح ش

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصــوص پرونــده کالســه 96-400ش 51 
ــه   ــن االئم ــاری ثام ــی اعتب ــان تعاون ح  خواه
ــت  ــه طرفی ــه  ب ــی بر:مطالب ــتی مبن دادخواس
1- مهــدی پیشــرو ۲- مجیــد عبــاس پــور 
3- فرزانــه عمــو علــی اکبــری 4- فرزانــه  
ــت .  ــوده اس ــم نم ــری تقدی ــی اکب ــو عل عم
وقــت رســیدگی بــرای روز یکشــنبه مــورخ  
96/5/15 ســاعت 9/30 صبــح تعییــن گردیــده 
بــا توجــه بــه مجهــول المــکان بــودن خوانــده 
ــد  ــب در جرای ــان مرات ــای خواه ــب تقاض حس
ــیدگی  ــت رس ــل از وق ــده قب ــا خوان ــر ت منتش
بــه ایــن شــعبه بــه نشــانی  کنــار اتوبــان 
شــهید خــرازی، حــد فاصــل خیابــان آتشــگاه 
و خیابــان میــرزا طاهــر مجتمــع شــماره 3 
شــورای حــل اختــالف اصفهــان شــعبه .... 
شــورای حــل اختــالف اصفهــان  مراجعــه 
را  ضمائــم  و  دادخواســت  ثانــی  نســخه  و 
ــت  ــور وق ــدم حض ــورت ع ــد. در ص ــذ نمای اخ
تصمیــم  و  تلقــی  شــده  ابــالغ  رســیدگی 

ــود. ــاذ میش ــی اتخ مقتض
شماره: 9135/م الف

 مدیــر دفتــر شــعبه 51 مجتمــع شــماره ســه 
شــورای حــل اختــالف اصفهــان



حرف و نقل

 فیلــم ســینمایی »شــکالتی« ســاخته ســهیل موفــق به 
تهیه کنندگــی ایــرج محمــدی پروانــه نمایــش گرفــت. ایــن 
فیلــم کــه بــه زودی قــرار اســت در بخش مســابقه ســینمای 
فیلم هــای  بین المللــی  در ســی امین جشــنواره  ایــران 
ــه  ــق ب ــد، موف ــش درآی ــه نمای ــان« ب ــودکان و نوجوان »ک

دریافــت پروانــه نمایــش شــد. 
ــر   ــر، منوچه ــا ناص ــا یکت ــراه ب ــزار هم ــا گل  محمدرض
فیلــم  تهیه کننــده  ســیدزاده  امیــر  ســید  و  هــادی 
ــاه  ــنبه ۱ تیرم ــی« روز پنجش ــب اتم ــادر قل ــینمایی »م س
ســینمایی  پردیــس  فوق العــاده  ســانس های  در 
بامــداد در کنــار مــردم  کــوروش از ســاعت ۲۲ تــا ۱ 
ــا  ــن روزه ــزار ای ــا گل ــت. محمدرض ــد داش ــور خواهن حض
ســینماها  پــرده  روی  را  اتمــی«  قلــب  »مــادر   فیلــم 
و ســریال »عاشــقانه« را بــه کارگردانــی منوچهــر  هــادی در 

شــبکه نمایــش خانگــی دارد.
 مســتند »نــور، ســایه، زندگــی« ســاخته شــهریار 
پورســیدیان بــه جشــنواره »کازان« راه یافــت. این جشــنواره 
ــا ۲۰ شــهریور در شــهر  ــا  ۱۴ ت ــر ب ــا ۱۱ ســپتامبر براب از ۵ ت

ــود. ــزار می ش ــتان برگ ــوری تاتارس ــت جمه کازان پایتخ
طــی  هنــری  مطــرح  چهره هــای  از  تعــدادی   
روزهــای اجــرای نمایــش »پالــت« بــه کارگردانــی محمــد 
ــور  ــه حض ــان روی صحن ــرِ مهم ــوان بازیگ ــه عن ــی ب حاتم
پیــدا می کننــد. محمــد حاتمــی نویســنده و کارگــردان 
ــه  ــری ب ــای هن ــور چهره ه ــاره حض ــت« درب ــش »پال نمای
ــق  ــرد: طب ــوان ک ــش عن ــن نمای ــان ای ــر مهم ــوان بازیگ عن
از  شــب  هــر  در  مــا  صورت گرفتــه  برنامه ریزی هــای 
اجــرای نمایــش عــالوه بــر حضــور گــروه ثابــت بازیگــران 
ــان  ــر مهم ــوان بازیگ ــه عن ــد ب ــک هنرمن ــه، از ی روی صحن
اســتفاده می کنیــم. ایــن هنرمنــد صرفــا محــدود بــه 
حــوزه بازیگــری و تئاتــر نیســت؛ بلکــه ممکــن اســت مــا 
ــرای حضــور در  ــد موســیقی ب در شــب هایی از یــک هنرمن
ــندگی  ــه نویس ــت« ب ــش »پال ــم. نمای ــتفاده کنی ــرا اس  اج
ــین  ــی امیرحس ــی و تهیه کنندگ ــد حاتم ــی محم و کارگردان
پورعظیمــی هــر روز غیــر از شــنبه ها ســاعت ۲۱ و 3۰ 
دقیقــه در تــاالر اســتاد ناظــرزاده کرمانــی تماشــاخانه 

ایرانشــهر روی صحنــه مــی رود.
 بنیــاد ســینمایی فارابــی از اهالــی ســینما دعــوت 
کــرد تــا روز جمعــه ۲ تیــر در راهپیمایــی روز جهانــی قــدس 
حضــور پیــدا کننــد. بنیــاد ســینمایی فارابــی در اطالعیــه ای 
ضمــن دعــوت از اهالــی ســینما بــرای حضــور در راهپیمایی 
روز جهانــی قــدس، اقدامــات صهیونیســت ها را علیــه 

مــردم فلســطین محکــوم کــرد.
ــر حســب درخواســت فعــاالن رســانه ای مســتقر در   ب
شهرســتان ها، فراخــوان شــانزدهمین مســابقه مطبوعاتــی 
ــگران  ــندگان و پژوهش ــدان، نویس ــن منتق ــالیانه انجم س
ــر ۹۶  ــت اداری چهارشــنبه 7 تی ــان وق ــا پای ــر ت ــه تئات خان
تمدیــد شــد. در ایــن فراخــوان آمــده اســت: عالقه منــدان 
و فعــاالن عرصــه مطبوعــات، ســایت ها و خبرگزاری هــا در 
ــار  ــد همچــون دوره هــای پیشــین، آث ــر می توانن حــوزه تئات
خــود را در بخش هــای گــزارش، گفت وگــو، یادداشــت 
ــن  ــه نشــانی پســتی ای ــه و عکــس ب ــه، ترجم ــد، مقال نق
انجمــن: تهــران، صنــدوق پســتی ۱۶۴- ۱۵۶۱۵ )آقــای 

ــد. ــی( ارســال کنن محمدرســول صادق
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گرمــای هــوا بــه حــد بی ســابقه ای افزایــش یافتــه 
و مجــال بیــرون رفتــن را از بســیاری افــراد گرفتــه 
اســت؛ از ایــن رو می توانــد فرصــت مناســبی بــرای 

مطالعــه و کتــاب خوانــدن باشــد. 
بــه همیــن بهانــه در آغازیــن روزهــای تیرمــاه 
در ایــن گــزارش تعــدادی کتــاب تازه نفــس را 
ــرد.  ــم ک ــی خواهی ــون معرف ــالیق گوناگ ــرای س ب

امیدواریــم از ایــن گــزارش لــذت ببریــد.
 ابوجهاد، خاطرات عماد مغنیه از جهاد

ــاد  ــهید عم ــره از ش ــامل ۱۰۰ خاط ــاد« ش »ابوجه
فتــح  روایــت  انتشــارات  همــت  بــه  مغنیــه 

اســت.  بــازار کتــاب شــده  روانــه  به تازگــی 
ــه نقشــی  ــود ک ــی ب ــه، یکــی از جوانان ــاد مغنی عم
اساســی در پیروزی هــای بعــدی مقاومــت در 
ــان داشــت؛ چــه در آزادی غرورآفریــن  جنــوب لبن

ــِت  ــه در شکس ــال ۲۰۰۰ و چ ــان در س ــوب لبن جن
تحقیرآمیــز صهیونیســت ها در جنــگ 33 روزه. 
ــرویس های  ــن س ــال، قوی تری ــج  س ــت و پن بیس
ــرای  ــد ب ــا تمــام تالششــان را کردن جاسوســی دنی
تــرور یــا اســارت عمــاد؛ تالشــی که همیشــه نــاکام 
 مانــد و همیــن، عمــاد را در نظرشــان تبدیــل کــرده 

بــود بــه شــبح؛ شــبح حــزب هللا. 
ــزار و ۱۰۰  ــمارگان یک ه ــا ش ــاد« ب ــاب »ابوجه کت
ــزار و ۵۰۰  ــای ۶ ه ــه به ــه، ب ــخه در ۱۲۰ صفح نس
تومــان از ســوی انتشــارات روایــت فتــح بــه بــازار 

ــاب عرضــه شــده اســت. کت
 از جناب پو چه خبر؟

ــج  ــر؟«، شــامل پن ــو چــه خب ــاب پ کتــاب »از جن
ــو اســت.  ــن پ ــاه از ادگار آل داســتان کوت

ادگار آلــن پــو، یکــی از نویســندگان بــزرگ جهــان 
اســت کــه تاثیــری شــگرف بر نویســندگان پــس از 

خــود داشــته اســت. 

ــناک  ــود و ترس ــل رازآل ــه دلی ــو ب ــتان های پ داس
بــودن مشــهور شــده اند. پــو از اولیــن نویســندگان 
داســتان کوتــاه آمریکایــی بــه حســاب می آیــد و از 
ــوان مبــدع داســتان های کارآگاهــی نیــز  ــه عن او ب
یــاد می شــود. همچنیــن از نخســتین افــرادی بــود 

ــر علمی تخیلــی اســتفاده کــرد.  کــه از ژان
کتــاب »از جنــاب پــو چــه خبــر؟«، اثــر ادگارآلــن 
پــو بــا ترجمــه لیــدا طــرزی در ۱۱۵ صفحــه 
شــمارگان ۱۲۰۰ نســخه و بــه ب هــای 7 هــزار و ۵۰۰ 
ــان توســط انتشــارات نیســتان منتشــر شــد. توم

 جویندگان گنج
رمــان »جوینــده طــال« اثــر ژان مــاری گوســتاو 
ــدِن  ــا دی ــه ب ــت ک ــی اس ــت نوجوان ــو، روای لوکلزی
ــا  ــد؛ ام ــی می کن ــگل رؤیاباف ــا و جن ــای دری فض
ــای  ــدرش او را از آن دنی ــاک پ ــتگی دردن ورشکس

خیالــی خــارج می ســازد. 
»جوینــده  طــال« بیشــتر بــه یــک رؤیا شــبیه اســت 
تــا واقعیــت؛ سرگذشــت مصیبت بــار آدم هــای 
ــی  ــال گنج ــه دنب ــی را ب ــه زندگ ــت ک ــان ماس زم
ــد.  ــدر می دهن ــدف ه ــل و بی ه ــوم، بی حاص موه
اگرچــه جوینــده  ایــن گنــج یــک نفــر بیشــتر 
نیســت، امــا نمــادی اســت از کل بشــریت؛ از 
انســان های بــه اصطــالح »متمــدن« و »مترقــی« 
طبیعــت  یعنــی  گهواره شــان  از  روز  هــر  کــه 
بیشــتر فاصلــه می گیرنــد و در نابــودِی خــود 
و زادگاهشــان، یعنــی کــره  زمیــن می کوشــند؛ 

 آنــان در عالــم خیــال بــه  دنبــال خوشــبختی 
و آســایش هســتند، امــا در عالــم حقیقــت رو بــه 

ــد.  ــا می رون فن
ــن و  ــی از بزرگ تری ــر، یک ــال حاض ــو در ح اوکِلزی
سرشــناس ترین نویســندگان فرانســه و دنیاســت. 
از ســال ۱۹۶3 تــا ۲۰۱۰، ده هــا جایــزه  بــزرگ ادبــی 
فعالیت هــای  و  نوشــته ها  بــرای  فرهنگــی  و 
ــا شــده اســت.  ــه او اعط ــی اش ب ــی و اجتماع ادب
»جوینــده  طــال« اثــر ژان مــاری گوســتاو لوکلزیــو بــا 
ترجمــه پرویــز شــهدی در نشــر چشــمه بــه قیمــت 

3۰ هــزار تومــان منتشــر شــده اســت.

 مرد حریص و فرشته مرگ
»مــرد حریــص و فرشــته مــرگ« بــه روایــت 
ــا تصویرگــری حســن عامه کــن  مــژگان شــیخی ب

از ســوی بخــش کــودک و نوجــوان انتشــارات 
ــد. ــر ش ــی منتش قدیان

ــعبان  ــام ش ــه ن ــردی ب ــت م ــاب، روای ــن کت  ای
اســت کــه تمــام فکــرش جمــع کــردن پــول اســت. 
ــد و  ــی می کن ــر زندگ ــی و فق ــا بدبخت ــعبان ب ش
ــاک  ــر خ ــه زی ــی ک ــه پول های ــت ب ــر نیس حاض
ــذرد و  ــال ها می گ ــد. س ــت بزن ــرده، دس ــع ک جم
ــش  ــرد از ثروت ــم می گی ــه تصمی ــره روزی ک باالخ
بــه ســراغش  اســتفاده کنــد، فرشــته مــرگ 

ــی رود.  م
بخــش کــودک و نوجــوان انتشــارات قدیانــی 
ــا  ــرگ« را ب ــته م ــص و فرش ــرد حری ــاب »م کت
شــمارگان هــزار و ۶۵۰ نســخه و قیمــت ۴۰ هــزار 

ــت. ــرده اس ــر ک ــان منتش توم
 خون انار گردن پاییز است

 مجموعــه اشــعار مــژده لواســانی در قالــب کتــاب 
و لــوح فشــرده بــا عنــوان »خــون انــار گــردن پاییــز 
اســت...« در روزهــای گذشــته، توســط انتشــارات 

نیســتان راهــی بــازار نشــر شــد.
 ایــن کتــاب شــامل گزیــده ای از متن هــا و اشــعار 
مــژده لواســانی مجــری مطــرح رادیــو و تلویزیــون 

اســت. 
مجموعــه اشــعار مــژده لواســانی بــا عنــوان »خــون 
در ۱۱8 صفحــه،  اســت...«  پاییــز  گــردن  انــار 
شــمارگان ۲۲۰۰ نســخه و بــه  بهــای ۱۰ هــزار تومــان 
توســط انتشــارات نیســتان راهــی بــازار نشــر شــد.

کارگــردان فیلــم »فصــل فراموشــی فریبــا« معتقــد اســت: هــر 
جشــنواره ای می توانــد در منــش و روش زندگــی شــهروندان 
تغییــر ایجــاد کنــد و خــراش کوچکــی در مغزهــا بــه وجــود آورد 

ــد.  ــم دی ــر ه ــور دیگ ــا را ج ــوان دنی ــه می ت ک
ــاره ســاخت فیلــم شــهری اظهــار  عبــاس رافعــی، کارگــردان درب
ــهری  ــد ش ــه رفت وآم ــی ب ــر فیلم ــن، اگ ــاد م ــه اعتق ــرد: ب  ک
یعنــی تنهــا بــه ظاهــر قضیــه بپــردازد، موضــوع عبــث و بیهــوده ای 
ــود را در  ــن های خ ــی لوکیش ــر فیلم ــی اگ ــد؛ ول ــال می کن را دنب
آپارتمــان بگیــرد و بــه توســعه و اقتضــای شهرنشــینی کمــک کنــد 

می توانــد در گــروه فیلــم شــهری قــرار گیــرد.
اجرایــی  مدیــران  و  فیلمســازان  متاســفانه،  داد:  ادامــه  وی 
جشــنواره ها بــا توجــه بــه نــام جشــنواره، فیلــم انتخــاب می کننــد 
و بــه ماهیــت آن توجــه ندارنــد. مــن معضالتــی را در ســطح شــهر 

می بینــم کــه جشــنواره »فیلــم شــهر« بــه ایــن معضــالت توجــه 
نکــرده و تصــور مدیــران از فیلــم شــهری، بیشــتر تصــور سفارشــی 
 اســت. رافعــی بــه فیلــم »فصــل فراموشــی فریبــا« اشــاره کــرد 
و گفــت:  فیلــم »فصــل فراموشــی فریبــا« در زمینــه فیلم شــهری 
قــرار می گیــرد. موضوعــش فضــای شــهر و وســایل نقلیــه اســت 
و قصــد داشــتم نقــدی بــر معضــالت و ســوء مدیریت در شــهر را 
نشــان دهــم. متاســفانه شــهر تهــران در فیلم هایــی کــه امــروزه به 
ــود؛  ــده نمی ش ــی دی ــه خوب ــم، ب ــینی می گویی ــم شهرنش آن فیل
ــن هایی  ــه لوکیش ــرداری ب ــان فیلمب ــاز در مدت زم ــرا فیلمس زی
مــی رود کــه مزاحمــت نداشــته باشــد و ترافیــک در شــهر دیــده 
نمی شــود. فیلمســاز هیــچ گاه دوربیــن را بــه صــورت مســتندگونه 
ــت  ــه هس ــه ک ــهر را همان گون ــد و ش ــهر نمی کن ــای ش وارد فض

ــد. ایســنا ــش نمی ده نمای

غالمرضــا امامــی از چــاپ دوبــاره  کتــاب »قــدس، رؤیــای مــا« از 
ســوی کانــون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان خبــر داد. این 
ــطینی  ــودکان فلس ــری ک ــتان ها و تصویرگ ــده  داس ــر دربرگیرن اث

اســت کــه نخســتین بــار در ســال ۱3۵۹ منتشــر شــد. 
ادبیــات کــودک و  نام آشــنای  نویســنده و مترجــم  امامــی، 
نوجــوان، ضمــن اعــالم ایــن خبــر دربــاره تاریخچــه  انتشــار ایــن 
کتــاب گفــت: ســالیان پیــش در ســفری کــه بــه بیــروت داشــتم، 
بــه محبــت دوســت دیرینــه ام محی الدیــن میــداد هنرمنــد 
نامــی، بــا کتــاب »قــدس، رؤیــای مــا« آشــنا شــدم. ایــن کتــاب 
کــه از ســوی انتشــارات داراالفتــا العربــی منتشــر شــده بــود، بــه 
همــراه کتــاب »قندیــل کوچک« نوشــته  نویســنده  شــهیر و شــهید 
ــه داده شــد. در ســال های  ــه مــن هدی ــر ب فلســطینی از ســر مه
آغازیــن انقــالب مهمانانــی از جملــه زکریــا تامــر در کانــون حضــور 

ــا  ــود ب ــان شــده ب ــا همزم ــد. از بخــت خــوش، ســفر آن ه یافتن
برگــزاری نمایشــگاه جهانــی هنــر فلســطین کــه رئیــس بخــش 
ــه همــراه  هنرهــای تجســمی ســازمان آزادی بخــش فلســطین ب
مصطفــی حــالج و کاریکاتوریســت شــهیر جهانــی ناجــی العلــی 
ســفری بــه ایــران داشــتند. در آن زمــان نخســت »قندیــل 
کوچــک« نوشــته  غســان کنفانــی منتشــر شــد و مــورد اســتقبال 

ــا«.  ــای م ــرار گرفــت و پــس از آن »قــدس، رؤی ق
ــم شــده  ــار بخــش تنظی ــه در چه ــاب ک ــن کت ــزود: »در ای وی اف
حــس پــاک و زیبــای کــودکان فلســطینی همــراه بــا تصویرهــای 
ــه  ــد، ب ــیم کرده ان ــان ترس ــا آرزوهایش ــان ب ــه آن ــه ای ک صادقان
ــردای  ــروز فلســطین ســازندگان ف ــودکان ام چشــم می خــورد. ک
ــر  ــی ب ــان دنیای ــت های کوچکش ــا دس ــتند و ب ــور هس ــن کش ای

ــاخت.« مهــر ــد س ــت و آزادی خواهن ــح، عدال ــه  صل پای

عباس رافعی، کارگردان:

تصور مدیران از فیلم شهری، بیشتر سفارشی است
در آستانه روز قدس

رؤیاهای کودکان فلسطینی به دست کودکان ایرانی رسید
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،،
بی ســابقه ای  حــد  بــه  هــوا  گرمــای 
افزایــش یافتــه و مجال بیرون رفتــن را 
از بســیاری افــراد گرفتــه اســت؛ از ایــن 
رو می توانــد فرصــت مناســبی بــرای 

مطالعــه و کتــاب خوانــدن باشــد

کتابگردی در تیرماه

جویندگان گنج

ــی و توســعه  ــور بازرگان ــاون ام ــری، مع مجی کیمیای وطن

تجــارت ســازمان صنعــت، معــدن و تجارت اســتان اصفهــان، در 
ــکده  ــگاه آموزش ــت: نمایش ــن گف ــای وط ــا کیمی ــو ب گفت وگ
ســمیه نجف آبــاد از رشــته های صنایــع دســتی و غیــر صنایــع 
دســتی توســط هنرجویــان برپــا شــده کــه بعضــی از آن هــا برای 

اولین بار جلوه کاری پیدا می کند.
وی ادامــه داد: یکــی از مهم تریــن مســائل، رونــق بــازار صنایــع 
ــه  ــن چرخ ــم و ای ــازار فراه ــن ب ــر ای ــه اگ ــت ک ــتی اس دس
اقتصــادی در بــازار تکمیــل شــود، ادامــه ایــن حرکــت تضمیــن 

می شــود.
ــن  ــه بی ــه ای ک ــن تفاهم نام ــا ای ــرد: قطع ــد ک ــری تاکی مجی
دانشــگاه فنــی و حرفــه ای، اداره کل میــراث فرهنگــی،  صنایــع 
ــارت  ــدن و تج ــت، مع ــازمان صنع ــگری و س ــتی و گردش دس
ــطح  ــای س ــه ارتق ــک ب ــتای کم ــد در راس ــد ش ــد خواه منعق
ــی و  ــازار داخل ــز در ب ــا نی ــت و م ــتی اس ــع دس ــد صنای تولی
خارجــی در راســتای کمــک بــه صنایــع دســتی و ارتقــای ســطح 

کار خــود را ملــزم می دانیــم.
ــه نظــر می رســد پیــش از هــر فعالیتــی،  وی اظهــار داشــت: ب
بایــد بــازار و بازاریابــی مناســب را بــرای صنایــع دســتی ایجــاد 
کنیــم تــا بتوانیــم بــه چرخــش اقتصــادی و توســعه آن صنعــت 
بپردازیــم و بــه ارتقــای کیفــی آن بیندیشــیم. در قانــون نظــام 
صنفــی ایجــاد بازارهــای صنفــی بــه عهــده شهرداری هاســت و 
ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت بــا همــکاری آن می توانــد 
بــه ایجــاد بازارچه هــا و ایجــاد نمایشــگاه ها بپــردازد تــا انگیــزه 

الزم ایجــاد شــود.
ــی دانشــگاه فنــی و حرفــه ای  ــروز، معــاون اداری مال ــر فی دکت
کشــور، نیــز کــه از ســازمان مرکــزی دانشــگاه در ایــن برنامــه 
حضــور داشــت، در گفت وگــو بــا خبرنــگار کیمیــای وطــن اظهــار 
ــای  ــتیم، احی ــال آن هس ــه دنب ــه ب ــه ای ک ــت: تفاهم نام داش
ــپرده  ــی س ــه فراموش ــور ب ــه در کش ــت ک ــتی اس ــع دس صنای
شــده. بعضــی از صنایــع دســتی بــه دلیــل داشــتن مشــتری به 
ســمت بازارمحــوری رفتــه و تبدیــل بــه صنایــع ماشــینی شــده 

کــه عمــال روح ســنتی خــود را از دســت داده اســت. پیشــنهاد 
مــا ایــن اســت که بــا ورود بخــش خصوصــی و دانشــگاه و اداره 
ــه ای  ــک تفاهم نام ــی، ی ــراث فرهنگ ــتی و می ــع دس کل صنای
منعقــد شــود کــه مــا بتوانیــم صنایــع دســتی فراموش شــده یــا 

در حــال نابــودی را زنــده و احیــا کنیــم.
وی ادامــه داد: پتانســیل هایی در هــر کــدام از مراکــز مــا نهفتــه 
ــک  ــا کم ــور م ــر کش ــگ و هن ــه فرهن ــد ب ــه می توان ــت ک اس
ــای  ــی از قطب ه ــر، یک ــتی و هن ــع دس ــش صنای ــد؛ در بخ کن
ــا در  ــاد اســت. رویکــرد م ــز نجف آب ــا در اســتان مرک خــوب م
ــک رویکــرد علمــی صــرف نیســت؛ بلکــه  ــه ای ی ــی و حرف فن
یــک رویکــرد ســه جانبه علمــی، ســنتی و بازاریابــی اســت تــا 
جوانــان مــا بتواننــد پــس از تحصیــل از علــم خــود اســتفاده و 
احســاس کننــد آینــده شغلی شــان تأمیــن اســت و بــا انگیــزه 

ــدی بیشــتری وارد کار شــوند. و توانمن
دکتــر فیــروز افــزود: وظیفــه اصلــی دانشــگاه تربیــت نیــروی 
ــا  ــت ب ــال رقاب ــه دنب متخصــص و کارآمــد اســت و دانشــگاه ب

بخــش خصوصــی نیســت.
همچنیــن دکتــر فریــدون اللهیــاری، مدیــر کل میــراث فرهنگی 
ــن  ــه در ای ــان ک ــتان اصفه ــگری اس ــتی و گردش ــع دس صنای
مراســم حضــور داشــت، در گفت وگــو بــا خبرنــگار مــا بــا 
ــدان  ــه هنرمن ــژه ب ــتی به وی ــع دس ــی صنای ــک روز جهان تبری
ــدی  ــت: بازدی ــان گف ــتان اصفه ــتی اس ــع دس ــاالن صنای و فع
داشــتیم از آموزشــکده فنــی و حرفــه ای ســمیه نجف آبــاد 
وابســته بــه دانشــگاه فنــی و حرفــه ای کشــور و کارهــای بســیار 
ــن مرکــز دانشــگاهی  ــان ای ــی را از دانشــجویان و هنرجوی خوب

ــم.  دیدی
هــدف از انجــام ایــن بازدیــد، تعامــل و همــکاری بیــن ســازمان 
میــراث فرهنگــی و مراکــز علمــی و دانشــگاهی اســت. نکتــه 
اینجاســت کــه صنایــع دســتی را می خواهیــم وارد مراکــز علمــی 
ــبرد  ــرای پیش ــگاه ب ــیل دانش ــم و از پتانس ــگاهی کنی و دانش
ــه  ــن ظرفیت هــا کمــک ب ــم و ای ــع دســتی اســتفاده کنی صنای
ــوالت  ــدات و محص ــه تولی ــد. البت ــتی باش ــع دس ــد صنای رش

ــازار باشــد.  ــاز ب ــر نی ــق ب ــع دســتی می بایســت منطب صنای
وی افــزود: هــدف اصلــی از تفاهــم امــروز، همــکاری ایــن مرکز 
ــع دســتی و  ــراث فرهنگــی و صنای ــا اداره کل می دانشــگاهی ب
گردشــگری اســتان اصفهــان اســت تــا مــا بتوانیــم از تجربیــات 
ــان  ــوزش هنرجوی ــه آم ــک ب ــرای کم ــی اداره کل ب ــوزه فن ح
اســتفاده کنیــم و از طرفــی عرصــه ورود دانشــجویان را بــه بــازار 

و موجبــات رشــد آن هــا را فراهــم کنیــم. 
اللهیــاری گفــت: می توانیــم آثــار هنرجویــان را در نمایشــگاهی 
ــم  ــا ه ــم ت ــزار می شــود، عرضــه کنی ــز اســتان برگ ــه در مرک ک
ــد از  ســالیق مشــتریان را بیشــتر متوجــه بشــوند و هــم بدانن

ــد. ــه توســعه فعالیت هــای خــود بپردازن ــت ب ــدام جه ک
ــای  ــزء حوزه ه ــتی، ج ــع دس ــوزه صنای ــت: ح ــار داش وی اظه
ماموریتــی ســازمان ماســت و مــا یــک نــگاه دوجانبه بــه صنایع 
ــی اســت و  ــی و هویت ــگاه تمدن ــگاه، ن ــک ن ــم؛ ی دســتی داری
نــگاه دیگــر مــا ایــن اســت کــه صنایــع دســتی یــک فرصــت 
ــه  ــق گردشــگری و اقتصــادی اســت ک ــت در رون ــک ظرفی و ی

می توانــد کمــک بــه اشــتغال کشــور باشــد. بایــد توجــه داشــته 
باشــیم بتوانیــم در بازارهــا حضــور جدی تــری داشــته باشــیم و 

اشــتغالی را بــه وجــود بیاوریــم.
ــوزه  ــگاهی در ح ــز دانش ــور مراک ــرد: حض ــد ک ــاری تاکی اللهی
ــر  ــالوه ب ــت؛ ع ــم اس ــمند و مه ــیار ارزش ــتی بس ــع دس صنای
خالقیــت می توانــد در راســتای نیازهــای روز جامعــه، خــودش 
ــاط و  ــن ارتب ــن لحــاظ ای ــه ای ــد و ب ــگ کن ــد و هماهن را روزآم

ــت. ــت اس ــز اهمی ــه حائ تفاهم نام
در ادامــه دکتــر شــمس، رئیــس دانشــکده فنــی مهاجــر 
ــار  ــان اظه ــه ای اســتان اصفه ــی و حرف و رئیــس دانشــگاه فن
ــتان و  ــه در اس ــن مرتب ــرای اولی ــه ب ــن تفاهم نام ــت: ای داش
ــرا  ــه اج ــاد ب ــمیه نجف آب ــه ای س ــی و حرف ــکده فن در آموزش
ــئولیت  ــن مس ــل ای ــازمان های متقب ــود و س ــته می ش گذاش
متعهــد می شــوند همکاری هــای الزم را بــر اســاس مفــاد 
تفاهم نامــه و همــکاری بــا این گونــه مراکــز را انجــام دهنــد تــا 
بتوانیــم بــر اســاس فرمایــش مقــام معظــم رهبــری در زمینــه 

»اقتصــاد مقاومتــی، تولیــد و اشــتغال« جوانانــی مهارت محــور 
ــم. ــه دهی ــل جامع را تحوی

ــری و  ــار هن ــق آث ــرای تلفی ــت ب ــازی اس ــن آغ ــزود: ای وی اف
ــازار و عرضــه آن  ــه ب ــرای ورود ب ســنتی و دســتی کشــورمان ب

ــه مشــتریان. ب
ــع دســتی  ــر در حــوزه تخصصــی صنای ــه داد: اگ شــمس ادام
ــرای  ــی را ب ــده خوب ــک آین ــم ی ســرمایه گذاری شــود، می توانی
صنایــع دســتی در ایــن دانشــگاه رقــم بزنیــم. وقتــی صحبت از 
نیــروی انســانی می شــود، آمــوزش آن هــا بایــد در دانشــگاه ها 

صــورت بگیــرد.
در پایــان ســرکارخانم ایمانیــان، رئیــس آموزشــکده فنــی 
و حرفــه ای ســمیه نجف آبــاد، گفــت: آموزشــکده ســمیه 
ــه ده  ــت ک ــته اس ــجو در ۱3 رش ــزار دانش ــاد دارای ۲ ه نجف آب
ــته های  ــت. رش ــی اس ــته کارشناس ــه رش ــی و س ــته کاردان رش
صنایــع  حســابداری،  معمــاری،  الکترونیــک،  کامپیوتــر، 
شــیمیایی، مدیریــت خانــواده، کودک یــاری و گرافیــک و 
نقاشــی و طراحــی دوخــت از رشــته های ایــن آموزشــکده 

ــت. اس
ــی و  ــگاه فن ــه دانش ــتیم ک ــاد هس ــن اعتق ــر ای ــزود: ب وی اف
حرفــه ای، دانشــگاه نســل ســوم اســت. دانشــگاهی کــه بایــد 
آموزش هــای فنــی و مهارتــی را بــه عــالوه پژوهش هــای 
ــرزمینی و  ــش  س ــای آمای ــی و پژوهش ه ــردی و عملیات کارب
فرهنــگ و ســبک زندگــی و آمــوزش همــراه بــا پژوهش هــای 

ــم.  ــروت کنی ــی و ث ــه دانای ــل ب ــردی را تبدی کارب
زمانــی دانشــگاه می توانــد بــه اهدافــش برســد کــه ایــن هنــر را 
داشــته باشــد کــه ایــن هــدف را محقــق کنــد. دانشــگاه فنــی و 
حرفــه ای پتانســیل بســیار زیــادی در بحــث تولیــد، کارآفرینی و 

درآمدزایــی در کلیــه رشــته هایش دارد. 
امیــدوارم بتوانیــم بــا هم افزایــی، وحــدت و همدلــی و تــالش، 
ــرای دانشــجویان و  ــی را ب ــده خوب ــزی، آین پشــتکار و برنامه ری
جوانــان ایــن مــرز و بــوم محقــق کنیــم تــا بــه درگاه خداونــد 

بــزرگ شرمســار نباشــیم.

 اجرای تفاهم نامه دانشگاه فنی وحرفه ای با اداره کل میراث فرهنگی،  صنایع  دستی و گردشگری و سازمان صنعت، معدن و تجارت 
در آموزشکده فنی و حرفه ای سمیه نجف آباد برای اولین بار در استان اصفهان

تفاهم نامه ای برای احیای صنایع دستی

دول ارکا�ن �ج

آشوب
کارگردان کاظم راست گفتار

بازیگران کوروش تهامی 
 لیال اوتادی، یکتا ناصر 

فرهاد آییش، داریوش کاردان  
سینما فرهنگ فوالدشهر 

رگ خواب 
کارگردان حمید نعمت هللا

بازیگران لیال حاتمی، کوروش 
تهامی، الهام کردا، لیال موسوی 

حمیدرضا آذرنگ 
سینما سپاهان، پردیس 

مادر قلب اتمی 
کارگردان علی احمدزاده 

بازیگران محمدرضا گلزار 
ترانه علیدوستی، پگاه آهنگرانی  

مهرداد صدیقیان  
سینما قدس
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زمان اعزام حجاج اعالم شد
ــع  ــج تمت ــاج ح ــی و حج ــل اجرای ــزام عوام اع
ــد و ۲۶  ــد ش ــاز خواه ــاه آغ ــوم مردادم ۹۶ از س
مردادمــاه نیــز آخریــن کاروان زائــران ایرانــی بــه 

ــرد. ــد ک عربســتان عزیمــت خواهن
عوامــل اجرایــی و نیروهــای ســتادی حــج تمتــع 
ــت  ــه عزیم ــه و مدین ــه مک ــاه ب از ســوم مردادم
ــال  ــاه ح ــرای رف ــرایط الزم ب ــرد و ش ــد ک خواهن

ــد. ــد می آورن ــران را پدی زائ
ــخ  ــز از تاری ــی نی ــاج ایران نخســتین کاروان حج
نهــم مــرداد ایــران را بــه مقصــد عربســتان تــرک 
ــن کاروان  ــزام آخری ــخ اع ــه تاری ــرد ک ــد ک خواه
ــه  ــر گرفت ــاه در نظ ــز ۲۶ مردادم ــع نی ــج تمت ح

شــده اســت.
 ۹۶ تمتــع  حــج  زائــران  اعــزام  جریــان  در 
مدینــه  بــه  ابتــدا  کاروان هــا  از   تعــدادی 
و تعــدادی بــه مکــه اعــزام خواهنــد شــد؛ 
قبــل  مدینــه  پــروازی کاروان هــای  مقصــد 
ــه  ــای مدین ــد کاروان ه ــه و مقص ــرودگاه مدین ف
 بعــد فــرودگاه جــده در نظــر گرفتــه شــده 

است.
ملزومــات  ســایر  و  هتل هــا  اجــاره  فرآینــد 
بهداشــتی و خدماتــی نیــز بــرای زائــران ایرانــی 

ــت. ــده اس ــم ش فراه
 زائــران حــج تمتــع ۹۶ بــه مــدت ۶ روز در 
مدینــه توقــف خواهنــد داشــت کــه عمــده زمــان 
ــد  ــه خواه ــهر مک ــه ش ــوط ب ــان مرب ــور آن حض

ــر ــن خب ــود. آخری ب

اتاق مرگ در برج سوخته لندن
اســاس  بــر  انگلیســی  رســانه های  بعضــی 
ــه در فضــای مجــازی منتشــر شــده  ــی ک ویدئوی
ــرج  ــای ب ــی از واحده ــه در یک ــدند ک ــی ش مدع

ــت. ــده اس ــف ش ــد کش ــل ۴۲ جس گرنف
در  »گرنفــل«  بــرج  آتش ســوزی  ویدئــوی 
یوتیــوب منتشــر شــده کــه مدعــی اســت اجســاد 
واحــد  ایــن  ســاکنان  از  نفــر   ۴۲ دســت کم 
مســکونی فقــط در یکــی از واحدهــای ایــن 

ســاختمان کشــف شــده اســت.
ــل  ــن فای ــزارش METRO، در ای ــاس گ ــر اس ب
ویدئویــی یــک مــرد کــه در مقابــل این ســاختمان 
ایســتاده، می گویــد کــه یکــی از دوســتانش 
عملیــات  در  لنــدن  آتش نشــانی  تیــم  در 
ــدا کــرده                                                                       جســت وجو اجســاد ایــن ۴۲ نفــر را پی

ــت. اس
از  آتش نشــانی  تیــم  اســت کــه  وی مدعــی 
ــر، از انتشــار آن  ــن خب ــب انتشــار ای ــرس عواق ت

کرده انــد. خــودداری 
پیــش از ایــن رئیــس پلیــس لنــدن اعــام 
ــاال در  ــه احتم ــن حادث ــودان ای ــود مفق ــرده ب ک
حادثــه جــان خــود را از دســت داده انــد و تعــداد 
دســت کم  اخیــر  آتش ســوزی  کشته شــدگان 

ــنیم ــت. تس ــر اس 7۹ نف

گزارش
جزئیات دریافت حق بیمه از 
مشموالن طرح بیمه همگانی

سرپرســت دفتــر بیمه هــای ســامت وزارت تعــاون 
ــون  ــراری آزم ــات برق ــی جزئی ــاه اجتماع کار و رف
وســع و دریافــت حــق بیمــه را از مشــموالن طــرح 
بیمــه همگانــی کــه تاکنــون رایــگان بــود، تشــریح 

کــرد.
ــت  ــر هیئ ــه اخی ــاره مصوب ــی درب ــم میکائیل کاظ
وســع  آزمــون  برقــراری  بــر  مبنــی   وزیــران 
و دریافــت حــق بیمــه از 10 میلیــون بیمه شــده 
همگانــی اظهــار کــرد: ایــن مصوبــه اصاحیــه ای بــر 

بیمــه همگانــی رایــگان اســت. 
ــه  ــد بیم ــراد فاق ــاد اف ــرای آح ــه ب ــراری بیم برق
ســامت  تحــول  طــرح  بســته های  از  یکــی 
شــد  اجرایــی  ســال گذشــته  ســه   بــود کــه 
ــه  ــر شــخصی درخواســت بیم ــر اســاس آن ه و ب
ــه  ــت هیچ گون ــدون پرداخ ــت ب ــت، می توانس داش
هزینــه ای، دفترچــه بیمــه دریافــت کنــد و بررســی 
در زمینــه برخــورداری و تمکــن مالــی افــراد صــورت 
نمی گرفــت و در واقــع حــق بیمــه مــردم را دولــت 

ــرد. ــل می ک تقب
وی افــزود: بــر اســاس مصوبــه اخیــر هیئــت 
دولــت، توانمنــدی مالــی و وســع بیمه شــدگان 
ــگاه  ــون وســع و پای ــق آزم تحــت پوشــش از طری
ــار دارد، ســنجیده  ــاه در اختی داده هــا کــه وزارت رف
خواهــد شــد و میــزان مشــارکت فــرد بــرای 

پرداخــت حــق بیمــه مشــخص می شــود.
وزارت  ســامت  بیمه هــای  دفتــر  سرپرســت 
ــه در  ــان اینک ــا بی ــی ب ــاه اجتماع ــاون، کار و رف تع
از  بیمه شــده ای  اســت  ممکــن  وســع  آزمــون 
پرداخــت حــق بیمــه معــاف شــود یــا از 15 تــا 100 
ــوه  ــاره نح ــردازد، درب ــه اش را بپ ــق بیم ــد ح درص
ــه  ــت: آیین نام ــدگان گف ــه بیمه ش ــانی ب اطاع رس
ــه دولــت ارســال شــده و در حــال  آزمــون وســع ب
طــی مراحــل قانونــی و بررســی در کمیســیون های 
مختلــف اســت تــا در نهایــت مصــوب و ابــاغ 

شــود.
ــن  ــد از ای ــه بای ــموالنی ک ــمار مش ــاره ش وی درب
ــون  ــت: از 10 میلی ــد، گف ــه بپردازن ــق بیم ــس ح پ
بیمه شــده همگانــی حــدود 8.5 میلیــون نفــر 
درآمــد کمتــر از یــک میلیــون تومــان در مــاه دارند.
 1.5 میلیــون نفــر باقــی می ماننــد کــه یارانــه 500 
ــع  ــده و درواق ــع ش ــا قط ــا قب ــر از آن ه ــزار نف ه
ــذف  ــمول ح ــه مش ــوده ک ــدی ب ــه ح ــان ب وسعش
درآمدهــای  هــم  یارانــه شــدند. گــروه ســوم 

ــد.  ــی دارن معقول
بــر ایــن اســاس از گــروه دوم و ســوم بــا توجــه بــه 
آزمــون وســع حــق بیمــه دریافــت خواهــد شــد کــه 

از 15 تــا 100 درصــد متغیــر اســت. ایســنا

کوتاه حوادث 
 پسر 22 ساله، پدرش را 

با شلیک گلوله کشت
ــی اطــاع مردمــی  ســرهنگ رضــا شــیرزادی گفــت: در پ
ــی از  ــی در یک ــری خانوادگ ــورد درگی ــک م ــر ی ــی ب مبن
روســتاهای توابــع شهرســتان کرمانشــاه، مامــوران پاســگاه 

ــه ســرعت راهــی محــل شــدند.  ــن بخــش ب ای
 فرمانــده انتظامــی کرمانشــاه گفــت: روز سه شــنبه فــردی 
ــاح  ــتفاده از س ــا اس ــی ب ــات خانوادگ ــل اختاف ــه دلی ب
بــدون مجــوز، پــدر خــود را بــه قتــل رســاند و پــس از ایــن 

جنایــت خــود را تســلیم پلیــس کــرد.
بررســی ها مشــخص شــد کــه  از  پــس  افــزود:  وی 
جوانــی ۲۲ ســاله بــه دلیــل اختافــات شــخصی بــا 
ــا اســتفاده  ــری ب ــن درگی ــر شــده و در ای ــدر خــود درگی پ
ــل رســانده  ــه قت ــدون مجــوز وی را ب  از ســاح شــکاری ب

است.
ــان اینکــه  ــا بی ــده انتظامــی شهرســتان کرمانشــاه ب فرمان
متهــم پیــش از حضــور مامــوران از محــل متــواری شــده 
بــود، عنــوان کــرد: مامــوران انتظامــی شهرســتان کرمانشــاه 
بــا توجــه بــه حساســیت موضــوع، دســتگیری متهــم را بــه 

صــورت ویــژه در دســتورکار قــرار دادنــد.
ســرهنگ شــیرزادی افــزود: عوامــل پلیــس پــس از 
 انجــام اقدامــات اطاعاتــی و بــا کمــک افــراد دارای نفــوذ 
ــد  ــرار کردن ــاط برق ــم ارتب ــا مته و ریش ســفیدان محــل، ب

ــه پلیــس معرفــی کــرد. کــه در نهایــت وی خــود را ب
 وی عنــوان کــرد: پــس از تشــکیل پرونــده قضائــی 
و اعترافــات اولیــه، متهــم بــه منظــور ســیر مراحــل قانونــی 

بــه دســتگاه قضائــی معرفــی شــده اســت.
ــه  ــاره ب ــا اش ــاه ب ــتان کرمانش ــی شهرس ــده انتظام فرمان
خطــرات نگهــداری ســاح در منــزل گفــت: از مــردم 
ــل  ــداری و حم ــاع از نگه ــورت اط ــه در ص ــم ک می خواهی
ســاح غیرمجــاز توســط افــراد، موضــوع را بــا مرکــز 
ــوع  ــه موض ــا ب ــد ت ــان بگذارن ــی در می ــای پلیس فوریت ه

ــود. الــف ــیدگی ش رس

یک دستگاه اتوبوس مسافربری 
شیراز به خورموج آتش گرفت

ــک  ــروز ی ــت: دی ــارس گف ــمال ف ــس راه ش ــس پلی رئی
ــفر  ــرکت تک س ــه ش ــق ب ــوو متعل ــوس ول ــتگاه اتوب دس
بــود  بــه خورمــوج در حرکــت  از شــیراز   شــیراز کــه 
در کیلومتــر ۲۳ محــور قائمیــه بــه بوشــهر بــه علــت نقــص 

فنــی از قســمت موتــور آتــش گرفــت.
ــده  ــه رانن ــن حادث ــزود: در ای ســرهنگ احمــد احمــدی اف
ــوس  ــوزی، اتوب ــدن آتش س ــه ش ــیاری و متوج ــا هوش ب
را متوقــف کــرد و 15 نفــر  مســافران  و راننــده ســالم 
از اتوبــوس خــارج شــدند و خوشــبختانه ایــن حادثــه 

هیچ گونــه تلفــات و جراحاتــی نداشــت.
رئیــس پلیــس راه شــمال فــارس افــزود: راننــدگان پیــش 
ــه  ــژه از ناحی ــه، به وی ــیله نقلی ــودن وس ــالم ب ــفر از س س
سیســتم سوخت رســان و سیســتم بــرق خــودرو اطمینــان 
داشــته باشــند تــا شــاهد این چنیــن حــوادث و خســاراتی 

بــرای هموطنانمــان نباشــیم. خبرفارســی

راز نوعروس فاش شد

بــه  دنبــال افشــای راز زندگــی نوعــروس در نخســتین شــب 
ــد  ــد و روز بع ــا ش ــی برپ ــه جنجال ــاق حجل ــی، در  ات زندگ
ــواده رفــت.  ــه دادگاه خان ــرای طــاق همســرش ب ــاد ب دام

در راهــروی مجتمــع قضایــی صــدر، مراجعــان زیــادی 
حضــور داشــتند؛ امــا مــرد جوانــی کــه دســتبند بــه دســت 
کنــار مأمــور پلیــس نشســته بــود، توجــه را جلــب می کــرد. 
شــلوار جیــن بــر تــن داشــت و بــه موهایــش ژل زده بــود، 
ــی آفتاب ســوخته و کفش¬ هــای خاکــی. منشــی  ــا صورت ب
ــاق دادگاه  ــت وارد ات ــده خواس ــن پرون ــعبه ۲۴۴ از طرفی ش

شــوند.
ــود.  ــده ب قاضــی حمیدرضــا رســتمی ســرگرم مطالعــه پرون
پــس از آنکــه مــرد دســتبند بــه دســت، پــدر ســالخورده اش، 
نشســتند،  روی صندلی هــا  مأمــور  و  زن جــوان  وکیــل 
قاضــی رو بــه مــرد جــوان گفــت: »همســرت مهریــه اش را 
ــد مــاه  ــا وجــود رأی قاضــی طــی چن درخواســت کــرده و ب
گذشــته متــواری بــودی. حــاال اگــر ضامنــی معرفــی کنــی، 
بــه طــور مشــروط آزاد می شــوی و فرصــت  داری ۳0 ســکه 

ــی.« ــه همســرت را پرداخــت کن مهری
ــه  ــت مهری ــی دارم کــه باب ــه پول ــا احمــد گفــت: »مــن ن ام

ــی.« ــه ضامن ــردازم و ن بپ
 قاضــی همان طــور کــه یکــی از برگه هــای پرونــده را عامــت 
 مــی زد، گفت:»بــه هــر حــال حکــم جلــب شــما صــادر شــده 
و اگــر ضامنــی معرفــی کنــی، فرصــت  داری مهریه همســرت 

را بپــردازی؛ در غیــر ایــن صــورت بایــد بــه زندان بــروی.«
ناگهــان مــرد ســالخورده از روی صندلــی بلنــد شــد و 
گفــت: »آقــای قاضــی، مــا از یــک روســتا در حوالــی کــرج 
ــم  ــما می خواهی ــم. از ش ــی را نداری ــا کس ــم و اینج آمده ای
کمکمــان کنیــد تــا ایــن غائلــه هرچــه زودتــر تمــام شــود.«
در ایــن میــان احمــد نگاهــی بــه پــدرش انداخــت و بــه فکــر 
فرورفــت. از روزی کــه او بــه یکــی از دختــران روستایشــان 
عاقه منــد شــده بــود تــا آن روز کــه ســردی دســتبند را بــر 
دســتانش حــس کــرد، حتــی دو ســال هــم نمی گذشــت.

نخســتین بــار »یکتــا« را در مینی بــوس روســتا دیــد. دختــر 
جــوان از کاس خیاطــی در شــهر برمی گشــت کــه در یــک 
ــد روز  ــرد و چن ــش ک ــد تعقیب ــه او دل باخــت. احم ــگاه ب ن
بعــد پــدر و مــادرش را بــرای خواســتگاری بــه خانــه آن هــا 
ــه  ــتگار دیپلم ــق خواس ــا مواف ــواده یکت ــا خان ــتاد. ام فرس
ــان  ــد و کارت پای ــد نش ــد ناامی ــی احم ــد. ول ــکار نبودن و بی

ــال کار.  ــت دنب ــت و رف ــش را برداش خدمت

ــد از  ــق ش ــد موف ــی بع ــود. مدت ــخت ب ــردن کار س ــدا ک پی
ــازه  ــک مغ ــرد و ی ــدرش وام بگی ــتگی پ ــدوق بازنشس صن
ــا  ــد ب ــاه بع ــد م ــد. چن ــاز کن ــی ب ــک خواروبارفروش کوچ
وســاطت ریش ســفیدهای فامیــل، ســرانجام خانــواده 

ــد. ــت کردن ــد موافق ــتگاری احم ــا خواس ــر ب دخت
ــم  ــاه ه ــوان دو م ــا ازدواج زوج ج ــتگاری ت ــه خواس فاصل
ــرای گشــت و گذار  ــی ب ــی فرصت ــا حت ــول نکشــید و آن ه ط
پیــدا نکردنــد. خانــواده ســنتی یکتــا موافــق حضــور احمــد 
در خانــه خودشــان نبودنــد و رفت وآمــد دامــاد را تــا شــروع 
ــا ایــن  زندگــی مشــترک امــر پســندیده ای نمی دانســتند. ب
حــال احمــد دلخــوش بــود کــه بهتریــن دختــر روستایشــان 

را بــه همســری انتخــاب کــرده اســت. 
تــا اینکــه شــب عروســی فرارســید و میهمانــان پــس از پایان 
جشــن بــه خانه هایشــان رفتنــد؛ امــا ســاعتی بعــد از آنکــه 
 عــروس و دامــاد وارد حجلــه شــدند، ناگهــان بــه مشــاجره 
و دعــوا پرداختنــد. پــس از دخالــت دو خانــواده جــر و بحــث 
بــه درگیــری کشــید. همــان شــب دو خانــواده بــه پاســگاه 

رفتنــد و شــکایت های متعــدد علیــه هــم طــرح کردنــد.
از یــک طــرف خانــواده یکتــا بــه دلیــل کتــک زدن عــروس 
ــد  ــد معتق ــواده احم ــر خان ــرف دیگ ــد و از ط ــاکی بودن ش
بودنــد عروسشــان فریبــکاری کــرده و لکــه ناشــی از بیمــاری 
»ماه  گرفتگــی« روی بدنــش را از خانــواده دامــاد پنهــان 

کــرده اســت. 
پــدر و مــادر احمــد معتقــد بودنــد »ماه  گرفتگــی« عــروس 

شــگون نــدارد و بایــد ایــن ازدواج فســخ شــود و... .
یکتــا بــرای فشــار آوردن بــه احمــد بــرای تشــکیل زندگــی 
ــه 100  ــته و مهری ــودش بازگش ــدر خ ــه پ ــه خان ــتقل، ب مس
ســکه طــا را بــه اجــرا گذاشــته بــود. در عــوض احمــد هــم 
بیــکار نمانــد و بــه دلیــل پنهــان کــردن »ماه  گرفتگــی« 
عــروس دادخواســت »فســخ نــکاح« داد. امــا قاضــی وقــت 
شــعبه درخواســت احمــد را وارد ندانســت و او را بــه پرداخــت 
مهریــه ملــزم کــرد. احمــد هــم پایــش را در یــک کفــش کــرد 

ــد.  ــا زندگــی کن ــا یکت کــه دیگــر نمی خواهــد ب
وکیــل  اســتخدام  بــا  نوعــروس  خانــواده  بنابرایــن   
کردنــد  پیگیــری  را  دخترشــان  قانونــی   خواســته های 
و ســرانجام پــس از توافــق طرفیــن قــرار شــد بــا پرداخــت 
۳0 ســکه طــا کــه تعــدادی از آن یکجــا و بقیــه در اقســاط 
ســه ســاله باشــد، زندگــی مشــترک آن هــا بــه پایــان                          

ــد. ایمنــا برس

مدیــر عامــل ســتاد دیــه کشــور از آزادی ۲ هــزار 
زندانــی جرائــم غیرعمــد و غیرکاهبــرداری تــا پایــان 

ــر داد. ــان خب ــارک رمض ــاه مب م
ــار کــرد: امســال بیــش از ۳00  اســدهللا جوالیــی اظه
جشــن گلریــزان در کشــور برگــزار می شــود و تــا 
بــه امــروز ۶0 میلیــارد تومــان بــرای آزادی زندانیــان 

ــع آوری  شــده اســت. ــد جم غیرعم
جوالیــی بــا اشــاره بــه آزادی تمــام زندانیــان غیرعمــد 
بــا بدهــی کمتــر از ۲0 میلیــون تومــان گفــت: در طــرح 
ــام  ــفند تم ــان اس ــا پای ــال ۹5 ت ــرآن س ــار در ق به
ــدان آزاد  ــد از زن ــرداری و غیرعم ــان غیرکاهب زندانی
شــدند و در حــال حاضــر عــده بســیار کمــی زندانــی 
ــه در  ــم ک ــون داری ــر ۲0 میلی ــی زی ــا بده ــد ب غیرعم

ــه  ســرعت آزاد خواهنــد شــد. طــرح رمضــان ب
ــا  مدیــر عامــل ســتاد دیــه کشــور وجــود زندانیــان ب
بدهــی یــک  میلیــون و دو میلیــون تومــان بــا جرائــم 
غیرعمــد را در زنــدان تکذیــب کــرد و ادامــه داد: ایــن 
افــراد دارای جرائــم عمــد هســتند و ســتاد دیــه فقــط 
موظــف بــه کمــک بــرای آزادی زندانیــان بــا جرائــم 

غیرعمــد اســت.
ــد  ــم غیرعم ــا جرائ ــی ب ــزار زندان ــود 15 ه وی از وج
ــن  ــی ای ــرای رهای ــزود: ب ــر داد و اف ــا خب در زندان ه
ــه  ــه هزین ــاز اســت ک ــان نی ــارد توم ــداد 800 میلی تع
شــاکی ها  بخشــودگی  درصــد   ۴0 طریــق  از  آن 
ــن خواهــد                   ــت، بانک هــا، مجلــس و مــردم تأمی دول

کشــور ــه  ــد. ســتاد دی ش

فرمانــده نیــروی انتظامــی از آمادگــی صددرصــدی ناجــا 
ــرای تأمیــن امنیــت مراســم روز قــدس و عیــد فطــر  ب

خبــر داد.
ــی  ــروی انتظام ــده نی ــتری، فرمان ــین اش ــردار حس  س
در حاشــیه مراســم تجلیــل و تکریــم از خانــواده معظــم 
ــا  ــوم ناج ــهدای مظل ــون ش ــت: خ ــار داش ــهدا اظه ش
موجــب برکــت، ســربلندی و پیشــرفت نیــروی انتظامــی 
شــده؛ هــر چــه داریــم از شهداســت و موفقیــت امــروز 
خانواده هــای  و  جانبــازان  شــهدا،  ایثارگــری  از  مــا 

ــراد اســت. ــن اف ــزز ای معظــم و مع
وی بــه تمهیــدات نیــرو درخصــوص مراســم روز قــدس 
ــی  ــروی انتظام ــت: نی ــرد و گف ــاره ک ــر اش ــد فط و عی
ــی  ــا آمادگ ــم، ب ــن دو مراس ــت ای ــن امنی ــرای تأمی ب

ــده  ــر عه ــت آن را ب ــن امنی ــور و تأمی ــدی حض صددرص
دارد.

ایــن مقــام عالــی انتظامــی کشــور تصریــح کــرد: 
ــت روز  ــم و امنی ــاد نظ ــرای ایج ــای الزم ب پیش بینی ه
قــدس در نظــر گرفتــه شــده؛ بــه گونــه ای کــه همکارانــم 
ــم  ــل از مراس ــاعاتی قب ــا از س ــد ت ــل دارن ــی کام آمادگ
باشــند  داشــته  حضــور  تعیین شــده  محل هــای   در 
انجــام  را  ترافیکــی  و  امنیتی انتظامــی  اقدامــات  و 
ــاء هللا  ــت: ان ش ــه گف ــتری در خاتم ــردار اش ــد. س دهن
مــردم  ســال های گذشــته  همچــون  نیــز  امســال 
ــدس  ــی روز ق ضمــن حضــور پرشــور خــود در راهپیمای
داشــته                                                   خــود  خدمتگــزاران  بــا  را  الزم  همــکاری 

خبرنــگاران باشــگاه  باشــند. 

مدیر عامل ستاد دیه کشور خبر داد:

آزادی 2 هزار زندانی غیرعمد تا پایان ماه رمضان
 آمادگی کامل نیروی انتظامی 

برای تأمین امنیت روز قدس و عید فطر

مــردی کــه تحــت عنــوان مأمــور مبــارزه بــا قاچــاق ارز اقدام 
بــه ســرقت از دالرفروشــان خیابانــی می کــرد و دالرفروشــی 
را هــم بــه قتــل رســانده  اســت، دلیــل ارتــکاب جرائــم خــود 
ــوان  ــواده   اش عن ــاری اعضــای خان ــکاری و بیم ــر و بی را فق

. کرد
ــل در بازداشــت اداره  ــام قت ــه اته ــون ب ــن مــرد کــه اکن   ای
ــتباه  ــم اش ــد می دان ــت، می گوی ــی اس ــس آگاه ــم پلی ده

کــرده ام؛ امــا چــاره دیگــری نداشــتم. 
  قتل چطور اتفاق افتاد؟

ششــم فروردین مــاه امســال دالرفروشــی را در خیابــان 
ــا قاچــاق  ــارزه ب ــور مب ــوان مأم ــران تحــت عن فردوســی ته
ارز ســوار ماشــينم کــردم و بــه او گفتــم بــا توجــه بــه 
غیرقانونی بــودن فــروش دالر در خیابــان، بایــد او را بــه 
اداره پلیــس ببــرم. در بیــن راه توقــف کــردم تــا امــوال مــرد 
ــای کارت  ــن تقاض ــم. از م ــه کن ــروش را صورت جلس دالرف
شناســایی کــرد. بــه او گفتــم اجــازه بــده تــا صورت جلســه 

تمــام شــود. 
ــتش  ــت راس ــا دس ــدم او ب ــه ش ــن متوج ــن حی در همی
چاقویــی را از جیبــش بیــرون آورد. بــرای ممانعــت از ایجــاد 
درگیــری اســلحه خــود را خــارج کــردم و مــرد دالرفــروش 
بیشــتر وحشــت زده شــد. در همیــن حیــن درگیــری اتفــاق 
افتــاد و یــک تیــر بــه بــازوی مــن خــورد و چندیــن تیــر بــه 

ســمت مــرد دالرفــروش شــلیک شــد.
ــود  ــور نب ــد و این ط ــلیک ش ــه ش ــری گلول ــه در درگی  البت
کــه مــن بخواهــم گلولــه ای شــلیک کنــم و او را قتــل  بــه 
برســانم. متأســفانه شــليک در کش وقــوس درگیــری 

ــروش شــد. ــرد دالرف ــرگ م ــه م ــر ب ــاد و منج ــاق افت اتف
   اسلحه را از کجا آورده بودی؟

خــرداد ســال ۹۴ در ســفری کــه بــه ســلیمانیه عــراق 
داشــتم تهیــه کــردم. آنجــا مغازه هــای ساح فروشــی 

وجــود دارد.
 اسلحه را چگونه با خودت به کشور آوردی؟

مــرد  مغــازه   وارد  عــراق  ســلیمانیه  در  کــه  وقتــی   
ســاح فروش شــدم بــا توجــه بــه اینکــه اســلحه همیشــه 
چهــره جذابــی دارد،  فروشــنده کــه بــه زبــان فارســی 
صحبــت می کــرد، بــه مــن گفــت هــر اســلحه ای کــه 
ــرد  ــاس می گی ــن تم ــا م ــده ب ــاه آین ــک م ــم در  ی بخواه
ــران  ــل ای ــگان در داخ ــال و رای ــه ارس ــدون هزین و آن را ب
ــول اســلحه  را از مــن  ــل می دهــد و فقــط پ ــه مــن تحوی ب

می گیــرد. 
یــک مــاه بعــد از آنکــه بــه ایــران آمــدم، از عــراق بــا مــن 
تمــاس گرفتنــد و پــس از دریافــت یــک   میلیــون و ٨٠٠  هزار 
ــل  ــه مــن تحوی ــان دو اســلحه و فشــنگ ها آن هــا را ب توم

دادنــد.
   چطور متوجه مرگ مرد دالرفروش شدی؟

ــس از  ــود و پ ــتری ب ــتان بس ــد روزی را در بیمارس  او چن
ــرد.  ــوت ک آن ف

ــی از  ــر، یک ــد تی ــلیک چن ــری و ش ــس از درگی ــه پ البت
ســاح ها از دســت مــن افتــاد و مأمــوران پلیــس راهنمایــی 
و رانندگــی کــه متوجــه درگیــری مــا شــدند، بافاصلــه بــه 

آنجــا آمدنــد و یکــی از ســاح ها را از ماشــينم برداشــتند و 
ــد. مــرد دالرفــروش را هــم از خــودرو بیــرون بردن

   چطور دستگیر شدی؟
 بــا اســلحه دیگــری کــه داشــتم، مأمــوران پلیــس را 
ــت زده  ــون وحش ــم؛ چ ــرار کن ــم ف ــا بتوان ــردم ت ــد ک تهدی
بــودم و البتــه یــک تیــر هــم بــه مــن خــورده بــود. ســوئیچ 
ــا ماشــین  ــم و ب خــودروی مأمــوران پلیــس راهــور را گرفت
ــروش  ــرد دالرف ــل م ــم از قت ــردم. دوماه و نی ــرار ک ــا ف آن ه
گذشــته بــود کــه مأمــوران بــه  طــور غافلگیرانــه بــه خانــه ام  

ــد. ــتگیر کردن ــن را دس ــد و م ریختن
   چند زورگیری و اخاذی بدون درگیری با این 

شیوه انجام دادی؟
 چهــار بــار بــدون درگیــری و بــا موفقیــت نقشــه ام را 
ــراه  ــلحه هم ــا اس ــوارد اص ــه در آن م ــردم. البت ــی ک عمل
نداشــتم؛ فقــط بــه دلیــل اینکــه دالرفروشــی کنــار خیابــان 
ــه  ــی ک ــراد دالرفروش ــت و اف ــاف اس ــی خ ــاظ قانون از لح
ــه  ــد، ب ــم، آمــاده دســتگیری بودن ــه ســراغ آن هــا می رفت ب
محــض اینکــه بی ســیم را در دســتم می دیدنــد، اعــام 
می کردنــد  دیگــر ایــن کار را تکــرار نمی کنیــم و مــن صرفــا 
ــردم  ــه می ک ــود، صورت جلس ــان ب ــه همراهش ــزی را ک چی
ــام  ــاده می شــدند و ماجــرا تم ــراد از ماشــین پی ــن اف  و ای

می شد.
  در همه مواردی که انجام دادی، چقدر گیرت 

آمد؟
مبالــغ متغیــر بــود؛ چــون حــدود دو ســال بــود کــه ایــن کار 
را انجــام مــی دادم. در مجمــوع شــاید در دو ســال، کمتــر از 
ــرادی  ــده باشــد. برخــی از اف ــرم آم ــان گی ــون توم ٢٠  میلی
کــه ســوار ماشــينم می شــدند، ارز همراهشــان نبــود و فقــط 

ریــال داشــتند.
   چه شد که این نقشه به سرت زد؟

چــون پــدرم مریــض بــود. او ســال های زیــادی بــود 
ــت  ــه از او مراقب ــود ک ــال ب ــت و ۲5 س ــاری داش ــه بیم ک
ــه مشــکات مــا رســیدگی  می کردیــم و کســی نبــود کــه ب

ــد.  کن
از آنجایــی کــه مــن نمی توانســتم نســبت بــه ایــن موضــوع 
در حــال  دیــدم خانــواده ام  وقتــی  باشــم،  بی تفــاوت 
ــا  ــدم ی ــاوت می مان ــد بی تف ــا بای ــت ی ــیدن اس ازهم پاش
بایــد کاری می کــردم؛ بــه  همین دلیــل تصمیــم گرفتــم پــول 
تهیــه کنــم و بــه وضــع آن هــا سروســامان بدهــم، مشــکل 
ــود  ــم کــه دچــار گرفتگــی عــروق شــده ب ــدرم را حــل کن پ
ــر  ــود دیگ ــن ب ــه و ممک ــش رفت ــرز قطع شــدن پای ــا م و ت

درمــان نشــود.
  خودرویی که با آن دالرفروش های خیابانی 

را سوار می کردی، چه بود؟ چرا مسافرکشی یا 
آژانس نمی رفتی؟

ــر اتفاقاتــی کــه  ــد؛ مــن همــه کاری کــردم، امــا در براب پرای
بــرای اطرافیانــم می افتــاد، احســاس مســئولیت می کــردم 
ــه  ــم، توجی ــه االن می زن ــی ک ــن حرف های ــه ای ــه هم و البت
اســت و جــای دفــاع نــدارد. امــا اگــر جــای مــا برعکــس 

ــری می کــردی. شــهر خبــر  ــود، شــاید اقدامــات بدت ب

مرد جوان: 

فقر و بیکاری از من قاتل ساخت
کنش    وا

معصومه ابتکار   
خشک شدن دریاچه ارومیه بر روی زیست و 

زندگی 1۴ میلیون نفر اثر می گذارد و به طور حتم 
این برنامه باید مورد توجه جدی قرار گیرد. 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی   
طبق آخرین گزارش سازمان ملل متحد به طور 

متوسط از هر 11۳ نفر یک نفر در جهان امروز پناهنده 
یا آواره است. به عبارت دیگر هر ساعت 1۲00 نفر 

آواره می شوند که متاسفانه بیش از 80 درصد آنان 
از کشورهای کم درآمد یا با درآمد متوسط هستند.

فرمانده نیروی انتظامی    
نیروی انتظامی حدود 1۴هزار شهید تقدیم انقاب، 

اسام و مردم کرده و بیش از ۲0 هزار جانباز و ۲ هزار 
آزاده در این نیرو وجود دارد.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی 
تهران    

در صورتی که مردم بخواهند گزارشی درباره استخری 
ارائه کنند، می توانند با دو شماره 1۹0 و 1۴۹0 تماس 

بگیرند تا کارشناسان بهداشتی با خودروهای 
سفیدرنگی که مزین به شماره 1۹0 است، از آن 

استخرها بازدید کنند.

رئیس کل دادگستری استان خوزستان    
هم اکنون ۲۴0 هزار زندانی در زندان های کشور وجود 

دارد و ظرفیت برای نگهداری از این جمعیت کافی 
نیست.

مطالعات جدید محققان    
خط خطی کردن منجر به بروز حالت شادی در 

مغز می شود. یافته های مطالعه جدید محققان 
نشان می دهد فعالیت هنری مسیر پاداش دهی 

در مغز را برای تولید احساسات شادی بخش 
تحریک می کند؛ اما حتی خط خطی کردن کاغذ و 
نقاشی بدون مهارت هم در این زمینه مؤثر است. 

بازرسی سازمان محیط زیست    
هیرکان فقط ۳5 روز زنده بوده است.

دیوان عدالت اداری    
بخشنامه پلیس راهور که به ماموران اجازه می داد 

بدون مشاهده تخلف نسبت به متوقف کردن 
خودرو اقدام کنند، خاف قانون تشخیص داده 
و ابطال شد. مأموران راهور حق متوقف کردن 

خودرو بدون احراز تخلف را ندارند.

مدیر کل پیش بینی و هشدار سازمان 
هواشناسی کشور    

نوار شمالی کشور و استان های ساحلی خزر طی دو 
روز آینده با بارش خفیف باران و کاهش نسبی دما 

مواجه خواهند شد.

اجتماعــی  بــای، آسیب شــناس  جعفــر 
ــار  ــاق و انتش ــن ط ــزاری جش ــت: برگ گف
انگیــزه  از  آن،  بــه  مربــوط  ســلفی های 
ازدواج در جوانــان کاســته و آن هــا را بــه 
ــانده  ــتانه کش ــط دوس ــاد رواب ــمت ایج س

ــت. اس
جعفــر بــای اظهــار داشــت: طــاق بــه 
عنــوان یکــی از منفورتریــن حال هــای 
ــگ  ــه فرهن ــر رخن ــه در اث شــرعی اســت ک
ضــد ارزش غــرب در کشــور، قبــح آن 
ــد  ــد و بن ــی آزادی از قی ــه نوع ــه و ب ریخت

ــت. ــده اس ــل ش ــواده تبدی خان
طــاق  جشــن  برگــزاری  افــزود:   وی 
و انتشــار ســلفی های آن، بــر هــم زدن 
ــاده  ــر س ــک ام ــه ی ــواده را ب ــون خان  کان
و معمولــی تبدیــل کــرده و در فرهنــگ 
اصیــل ایرانــی و ســنت های دینــی مــا 
رخنــه کــرده اســت؛ در ایــن شــرایط آســتانه 
ــکل  ــل مش ــران و ح ــت جب ــر و فرص صب
از زوجیــن ســلب شــده و از آخریــن راه 
ــرای حــل مســئله  ــن راه ب ــوان اولی ــه عن ب

می شــود. اســتفاده 
ایــن آسیب شــناس اجتماعــی خاطرنشــان 
جامعــه  در  نابهنجــاری  فراوانــی   کــرد: 
ــار  ــه هنج ــدن آن ب ــل ش ــه تبدی ــر ب منج
می شــود و ضــد ارزش هــا را بــه ارزش 

تبدیــل می کنــد؛ بنابرایــن نــگاه منفــور 
عقانــی و ضــد ارزشــی نســبت بــه طــاق 
در اجتمــاع فرامــوش شــده و آن را بــه یــک 

ــرده اســت. ــل ک ــی تبدی ــر طبیع ام
جشــن  برگــزاری  کــرد:  عنــوان   وی 
ــام  ــی اع ــه نوع ــرای ازدواج ب ــادی ب و ش
رســمی یــک قــرارداد جدیــد و قبــول 
مســئولیت های بزرگ تــر اســت؛ امــا در 
ــاق  ــن های ط ــی جش ــر برپای ــال حاض  ح
ــای  ــن ارزش ه ــاد در بط ــان دهنده تض نش
خانوادگــی اســت کــه از الگوهــای وارداتــی 

ســاختار  و  می گیــرد  نشــأت  غــرب 
پایبنــدی بــه خانــواده را دچــار تزلــزل 

. می کنــد
بــای اذعــان داشــت: طــاق بــه عنــوان یک 
آســیب اجتماعــی، در جامعــه اســامی 
پذیرفته شــده نیســت و عواقــب بــدی را 
ــه  ــان در اجتمــاع ب ــژه زن ــراد به وی ــرای اف ب

ــال دارد.  دنب
تحقیقــــات  اســـاس  بــر  همچنیــن 
ــوان  ــه عن ــاق ب ــدان ط ــده، فرزن انجام ش
مولدهــای اصلــی بزهــکاری و قربانیــان 
می شــوند کــه  محســوب  اتفــاق  ایــن 
ــی از  ــی ناش ــکات درون ــاس مش ــر اس ب
آســیب زایی  عامــل  جدایــی، می تواننــد 

بــرای جامعــه باشــند.
وی در ادامــه گفــت: افزایــش آمــار طــاق 
در کشــور منجــر بــه تغییــر معیارهــا و 
ماک هــای همســرگزینی در جوانــان شــده 
اســت. بــر ایــن اســاس رواج جشــن طاق 
و اظهــار شــادی از فروپاشــی خانــواده 
ــری  ــاب و تصمیم گی ــرس از انتخ ــس ت ح
بــرای تشــکیل زندگــی را بــه جامعــه تزریق 
ــرای تشــکیل  ــان ب ــزه جوان ــرده و از انگی ک
ــه روی آوردن  ــر ب ــته و منج ــواده کاس خان
جوانــان بــه دوســتی های اجتماعــی شــده 
ــواده را  ــکیل خان ــئولیت های تش ــار مس و ب

ــا برداشــته اســت. از دوش آن ه
گفــت:  اجتماعــی  آسیب شــناس  ایــن 
انتشــار ســلفی های طــاق در فضاهــای 
ــبت  ــه مناس ــن ب ــی جش ــازی و برپای مج
ــن  ــه در ای ــد ک ــان می ده ــاق نش ــن اتف ای
قطــع  معنــای  بــه  جدایی هــا  مواقــع، 
ارتبــاط قطعــی زوجیــن نبــوده و تنهــا رابطــه 
شــخصی و خصوصــی، بــه یــک رابطــه 
دوســتانه منتهــی شــده کــه آزادی از قیــد و 

ــراه دارد. ــه هم ــل را ب ــد تأه بن
وی افــزود: افزایــش آمــار طــاق و هضــم 
ــده  ــگ، نگران کنن ــر در فرهن ــن ام ــح ای قب
اســت و آزادی قــدرت انتخــاب همســر در 
جوانــان را زیــر ســؤال می بــرد؛ بنابرایــن بــا 
حــذف پــدر و مــادر از رونــد تصمیم گیــری 
افــراد بــرای ازدواج، بســیاری از وصلت هــای 
روشــنفکرانه و آزادانــه جوانــان نافرجــام 

ــده اســت. میــزان مان

آسیب شناسی تأثیر جشن شوم طالق بر زندگی جوانان

جشن نفرت انگیز

،،
افزایــش آمــار طــاق در کشــور، منجــر 
ماک هــای  و  معیارهــا  تغییــر  بــه 
همســرگزینی در جوانــان شــده اســت. 
بــر ایــن اســاس رواج جشــن طــاق و 
خانــواده،  فروپاشــی  از  شــادی  اظهــار 
حــس تــرس از انتخــاب و تصمیم گیری 
بــه جامعــه  را  زندگــی  تشــکیل  بــرای 

تزریــق کــرده اســت
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شــهردار اصفهــان بــا اشــاره بــه آخریــن تســت های 
شــهری  قطــار  یــک  خــط  ســوم  فــاز  راه انــدازی 
انجــام  بــا  اصفهــان  قطــار شــهری  اصفهــان گفــت: 
بهره بــرداری  منظــور  بــه  راه انــدازی  تســت های 
شــبانه روزی  تــاش  بــا  یــک،  خــط  ادامــه   از 
ــان  ــهری اصفه ــار ش ــهری و قط ــت ش ــادی مدیری و جه
مســافرگیری  اصفهــان  آزادی  ایســتگاه  در  بــه زودی 

. می کنــد
دکتــر مهــدی جمالی نــژاد بــا اشــاره بــه آخریــن وضعیــت 
ــه طــی  ــای صورت گرفت ــان و تاش ه ــار شــهری اصفه قط
ماه هــای گذشــته در ایــن حــوزه اظهار داشــت: بــا راه اندازی 
 فازهــای اول و دوم قطــار شــهری اصفهان در ســال  گذشــته 
ــوان یــک حمــل  ــه عن ــرو ب ــه مت ــاز اساســی مــردم ب و نی
ــان طــی دو ســال  ــت شــهری اصفه ــاک، مدیری و نقــل پ
ــل  ــور تکمی ــه منظ ــبانه روزی را ب ــای ش ــته، تاش ه گذش
ــته  ــان داش ــهری اصفه ــار ش ــک قط ــط ی ــوم خ ــاز س ف

ــت. اس
ــل  ــن مراح ــر، آخری ــای اخی ــه در روزه ــان اینک ــا بی وی ب
ــهری  ــار ش ــک قط ــط ی ــوم خ ــاز س ــدازی ف ــت راه ان تس

ــان  ــت کارکن ــا هم ــه داد: ب ــه، ادام ــورت گرفت ــان ص اصفه
ــدی  ــای ج ــان و حمایت ه ــهری اصفه ــار ش ــازمان قط س
شــورای اســامی شــهر و مدیریــت شــهری در ایــن زمینــه، 
ــط و  ــار از خ ــور قط ــا عب ــوم ب ــاز س ــت های ف ــن تس آخری
ــده صــورت گرفتــه و قــرار اســت کــه  بخش هــای باقی مان
مســافرگیری قطــار شــهری از ایســتگاه های ســی و ســه 

ــود. ــام ش ــه زودی انج ــریعتی و آزادی ب ــل، ش پ
شــهردار اصفهــان بــا بیــان اینکــه اولویــت اصلــی مدیریــت 
شــهری، افزایــش خدمت رســانی بــه مــردم و عبــور قطــار 
از ادامــه خــط یــک بــه شــمار مــی رود، ادامــه داد: در ایــن 
مرحلــه، قطــار بــا عبــور از ایســتگاه های امــام حســین)ع( 
ــد و در  ــل می رس ــه پ ــی و س ــتگاه س ــه ایس ــاب ب و انق
ایســتگاه های شــریعتی و آزادی نیــز توقــف خواهــد کــرد.

وی تصریــح کــرد: طبــق قول هــای داده شــده در ماه هــای 
گذشــته، در پایــان بهــار امســال، صــدای ســوت قطــار در 
ایســتگاه آزادی اصفهــان شــنیده شــد و پس از تســت های 
ــدازی و آماده ســازی شــرایط، ظــرف مــدت  مختلــف راه ان

ــود. ــام می ش ــتگاه ها انج ــافرگیری از ایس ــی، مس کوتاه
دکتــر جمالی نــژاد بــا بیــان اینکــه طــول خــط یــک قطــار 

شــهری اصفهــان 20 کیلومتــر و دارای 20 ایســتگاه اســت، 
تصریــح کــرد: در حــال حاضــر 11 کیلومتــر از ایــن مســیر 
ــط  ــه خ ــدازی ادام ــا راه ان ــت و ب ــرداری اس ــال بهره ب در ح
ــان و  ــتگاه آزادی اصفه ــا ایس ــی ت ــتگاه تخت ــک از ایس ی
بهره بــرداری از ســه ایســتگاه، شــهروندان می تواننــد از 

ــد. ایــن خــط بهــره الزم را ببرن
شــهردار اصفهــان تاکیــد کــرد: خط هــای دوم و ســوم 
ــوده و  ــام ب ــال انج ــر در ح ــه تمام ت ــرعت هرچ ــا س ــز ب نی
ان شــاءهللا در اصفهــان 1400، شــبکه ریلــی اصفهــان بتوانــد 

ــد. ــاز کن ــهر را ب ــی ش ــور ترافیک ــای ک گره ه
 به عهدمان با مردم پایبندیم

مدیــر حــوزه شــهردار بیــان کــرد: شــهرداری اصفهــان 
زمان بندی هــای  بــه  عمرانــی  پروژه هــای  انجــام  در 
ــانی  ــوده و در خدمات رس ــد ب ــه پایبن ــنهادی در برنام پیش
بــه همشــهریان از تمــام ظرفیت هــا و قابلیت هــا اســتفاده 

ــرد. ــد ک خواه
ــاص  ــه اختص ــوص بودج ــری درخص ــد باباصف عبدالمجی
ــه متــروی اصفهــان گفــت: تاکنــون حــدود 2  داده شــده ب
هــزار میلیــارد تومــان بودجــه بــه منظــور ســاخت خــط یک 
قطــار شــهری اصفهــان هزینــه شــده کــه نزدیــک بــه 750 
ــزار و 250  ــک ه ــت و ی ــوی دول ــان آن از س ــارد توم میلی
ــدا  ــان آن از ســوی شــهرداری اختصــاص پی ــارد توم میلی

کــرده اســت.
وی افــزود: بــرای تکمیــل ایــن خــط نیــز حــدود 500 
میلیــارد تومــان دیگــر هزینــه مــورد نیــاز اســت کــه بایــد 
ــه پــروژه اختصــاص پیــدا  از ســوی شــهرداری و دولــت ب
کند.باباصفــری بیــان کــرد: ســال گذشــته حــدود 400 
میلیــارد تومــان بــرای متــرو هزینــه شــده کــه شــهرداری 
ــرای امســال نیــز حــدود  اصفهــان آن را متقبــل شــده و ب
800 میلیــارد تومــان بودجــه پیش بینــی شــده کــه در 
بودجــه دولــت حــدود 100 میلیــارد تومــان اختصــاص 
یافتــه و بقیــه آن نیــز بایــد از ســوی شــهرداری داده شــود.

وی اضافــه کــرد: بــا بهره بــرداری فــاز اول و دوم خــط یــک 
متــروی اصفهــان، هم اکنــون 11 کیلومتــر از خــط یــک 

متــروی اصفهــان حــد فاصــل ایســتگاه قــدس تــا تختــی 
ــرداری و  ــا 15 هــر روز در حــال بهره ب از ســاعت 7 صبــح ت

اســتفاده شــهروندان اســت.
ــاز اول و دوم خــط  ــح کــرد: ف ــر حــوزه شــهردار تصری مدی
ــرداری  ــورد بهره ب ــون م ــه هم اکن ــان ک ــروی اصفه ــک مت ی
قــرار گرفتــه، از ایســتگاه قــدس آغــاز می شــود و بــا عبــور 
بهارســتان، گلســتان، شــهید مفتــح،  ایســتگاه های  از 
شــهید علیخانــی، جابــر، کاوه، شــهید چمــران، شــهید 

ــد. ــی می رس ــتگاه تخت ــه ایس ــهدا، ب ــر و ش باهن
ــال 96،  ــت س ــه نخس ــت در نیم ــرار اس ــه داد: ق وی ادام
بخــش دیگــری از قطــار شــهری اصفهــان بــا بهره بــرداری 
از ایســتگاه های ســی و ســه پــل، شــریعتی و آزادی 
ــتگاه های  ــایر ایس ــال، س ــان س ــا پای ــود و ت ــل ش تکمی
ــرداری  ــه بهره ب ــان ب ــه اصفه ــال صف ــا ترمین ــده ت باقی مان

برســد.
 خط دوم مترو تا 1400 بهره برداری می شود

معــاون مالــی اداری شــهرداری و سرپرســت ســازمان 
قطــار شــهری اصفهــان نیــز درخصــوص تســت فــاز ســوم 
خــط یــک متــروی اصفهــان گفــت: فــاز ســوم خــط یــک 
قطــار شــهری اصفهــان چهارشــنبه 31 خردادمــاه بــا حضور 
جمعــی از مســئوالن شــهری و اســتانی مــورد بهره بــرداری 

ــرد. ــرار می گی ــی ق آزمایش
ــار  ــک قط ــط ی ــرد: کل خ ــار ک ــی اظه ــد نورصالح  محم
شــهری اصفهــان تــا امــروز، 85 درصــد پیشــرفت داشــته 
ــا حضــور شــهردار و اســتاندار و  ــن خــط ب ــاز ســوم ای و ف
دیگــر مســئوالن شــهری بــه صــورت آزمایشــی کلیــد 
خواهــد خــورد و قطــار شــهری بــه ایســتگاه میــدان آزادی 
ــمی  ــور رس ــه ط ــاری ب ــال ج ــاه س ــا در تیرم ــد ت می رس

ــود. ــاح ش افتت
وی ادامــه داد: تــا پایــان امســال، ســایر ایســتگاه های بعــد 
ــرداری  ــورد بهره ب ــز م ــه نی ــه صف ــا پایان ــدان آزادی ت از می
قــرار می گیــرد تــا خــط یــک از ایســتگاه قــدس تــا 

ــاع مقــدس کامــل شــود. ــدان دف ایســتگاه می
معــاون مالــی اداری شــهرداری و سرپرســت ســازمان قطار 

ــات  ــرد: در حــال حاضــر عملی ــوان ک ــان عن شــهری اصفه
اجرایــی فــاز اول خــط دوم قطــار شــهری اصفهــان از 
ــده  ــاز ش ــی)ع( آغ ــام عل ــدان ام ــا می ــه ت ــدان زینبی می

ــت. اس
ــه زودی مراحــل انتخــاب  ــرد: ب نورصالحــی خاطرنشــان ک
پیمانــکار فــاز دوم خــط 2 قطــار شــهری اصفهــان از میــدان 
ــان  ــرب اتوب ــدرس در غ ــتگاه م ــا ایس ــی)ع( ت ــام عل ام

ــود.  ــام می ش ــرازی انج خ
خــط 2 قطــار شــهری اصفهــان تــا 4 ســال آینــده تکمیــل 

ــرد. ــرار می گی ــرداری ق ــورد بهره ب ــود و م می ش
 مجوز عبور قطار از خیابان چهارباغ عباسی 

صادر شد
مشــاور عالــی شــهردار اصفهــان بــا اشــاره بــه دغدغه هــای 
 ســازمان قطــار شــهری اصفهــان در حــوزه میــراث فرهنگــی 
و همکاری هــای علمــی صورت گرفتــه در ایــن زمینــه 
ــک  ــط ی ــی خ ــات اجرای ــیر و عملی ــی مس ــت: طراح گف
قطــار شــهری اصفهــان پــس از بررســی های چندیــن 
ســاله کارشناســان یونســکو و ایکومــوس، در ســی و 
هفتمیــن اجــاس یونســکو در تاریــخ 6 تیــر 1392 تأییــد و 

ــد. ــارج ش ــکو خ ــتورکار یونس از دس
مهنــدس جــواد شــعرباف افــزود: در کنــار تأییــدات 
یونســکو، بــه دلیــل حساســیت های مشــترک اســتانداری، 
مدیریــت شــهری و میــراث فرهنگــی کشــور، بــر اســاس 
ــه  ــران ب ــم و صنعــت ته توافقنامــه ســال 91، دانشــگاه عل
عنــوان مشــاور امیــن میــراث بــه منظــور بررســی مطالعات 

و تأییــد عملیــات اجرایــی معرفــی شــد. 
ــاور  ــات مش ــال 95، مطالع ــت س ــه اردیبهش ــن رابط در ای

ــن  ــاور امی ــط مش ــان توس ــهری اصفه ــار ش ــازمان قط س
ــد.  ــد ش ــور تأیی ــی کش ــراث فرهنگ ــازمان می س

وی بــا اشــاره بــه آخریــن تأییــدات مشــاور امیــن ســازمان 
میــراث فرهنگــی دربــاره خــط یــک قطــار شــهری اصفهــان 
ادامــه داد: خوشــبختانه پــس از همکاری هــای علمــی 
ایکومــوس  یونســکو،  ســازمان های  بــا  بین المللــی  و 
ــرح  ــگاه های مط ــان، دانش ــخ آلم ــگاه مونی ــی، دانش جهان
ایــران و ســازمان میــراث فرهنگــی، در 27 خــرداد امســال، 
عملیــات اجرایــی خــط یــک قطــار شــهری اصفهــان و عبور 

قطــار در خیابــان چهاربــاغ عباســی تأییدشــد.
 تأییدیه مشاور امین سازمان میراث فرهنگی

مشــاور عالــی شــهردار اصفهــان در توضیــح ایــن موضــوع 
تصریــح کــرد: در تأییدیــه مشــاور امیــن ســازمان میــراث 
فرهنگــی کشــور آمــده اســت: »بــا توجــه بــه اینکــه 
فرش هــای میراگــر اجراشــده در مســیر خیابــان چهاربــاغ 
عباســی از میــدان امــام حســین)ع( تــا ســی و ســه پــل، 
ــل  ــن محــدوده منتق ــای تاریخــی ای ــه بناه ارتعاشــی را ب
ــور قطــار از  ــد، عملیــات اجرایــی مــورد تأییــد و عب نمی کن

ــع اســت.« ــن محــدوده بامان ای
ــی،  ــای تاریخ ــظ بناه ــا حف ــه ب ــرد: در رابط ــه ک وی اضاف
ســازمان قطــار شــهری اصفهــان طــی ســه ســال گذشــته، 
ــار آن،  ــرده و در کن ــه ک ــال هزین ــارد ری ــش از 95 میلی بی
اولیــن و بزرگ تریــن عملیــات پایــش )مانیتورینــگ( بــر 
روی بناهــای تاریخــی محــدوده چهاربــاغ عباســی اصفهان 
بــه صــورت دائــم، بــه منظــور جلوگیــری از هرگونــه ارتعاش 
طــی دوره بهره بــرداری بلندمــدت، در حــال طراحــی و 

اجراســت.

شهردار اصفهان خبر داد:

مترو به آزادی رسید
آخرین تست های راه اندازی فاز سوم خط یک قطار شهری اصفهان 

علی علیه السالم در روايتی خواندن یک مناز را در بيت املقدس معادل با ثواب 
هزار مناز می دانند و می فرمايند: »صالة يف بيت املقدس الف صالة«  

»يک مناز در بيت املقدس ]معادل[ هزار مناز است .«

حدیث روز دعای روز بیست و هفتم ماه مبارک رمضان
اِلحین.
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خدایا! روزى كن برای من در آن فضیلت شب قدر را و بگردان در آن كارهاى مرا از سختى به آسانى و بپذیر عذرهایم و بریز از من گناه و بار گران را، اى مهربان به 

بندگان شایسته خویش.

امــروزه در هــر گوشــه  ایــن کــره  خاکــی، هــرگاه از محیــط 
زیســت محیطی  اســتانداردهای  رعایــت  و  زیســت 
ــد، بی درنــگ بحــث توســعه   ــان می آی ــخن بــه می س
ــه  ــدون توجــه ب ــرا اساســا ب ــدار مطــرح می شــود؛ زی پای
ــعه   ــه توس ــوان ب ــت نمی ت ــط زیس ــظ محی ــت حف اهمی
پایــدار و داشــتن محیطــی ســالم بــرای زندگــی خــود و 

نســل های آینــده خوش بیــن بــود.
همزمــان بــا هفتــه  محیــط زیســت دکتر بهــرام ســبحانی، 
ــور و  ــوالدی کش ــگ ف ــن هلدین ــل بزرگ تری ــر عام مدی
ــگار فــوالد درخصــوص  ــا خبرن ــه، در گفت وگــو ب خاورمیان
اهمیــت توجــه بــه اســتانداردهای زیســت محیطی در 
ــوالد  ــات ف ــت و اقدام ــژه در صنع ــا، به وی ــه  بخش ه هم
مبارکــه، گفــت: تاریخچــه روز جهانــی محیــط زیســت بــه 
ــردد؛ در آن  ــش برمی گ ــی 45 ســال پی ســال 1972 یعن
ســال بــرای اولیــن بــار، ســازمان ملــل متحــد کنفرانســی 
بــا موضــوع انســان و محیــط زیســت در شــهر اســتکهلم 
ســوئد برگــزار کــرد. همزمــان بــا برپایــی ایــن کنفرانــس، 
ــب  ــه ای تصوی ــل، قطعنام ــازمان مل ــی س ــع عموم مجم
ــت  ــط زیس ــه  محی ــکیل برنام ــه تش ــر ب ــه منج ــرد ک ک

ــل )UNEP( شــد.  ســازمان مل
ــاز  ــه و آغ ــوالد مبارک ــکل گیری ف ــخ ش ــه تاری ــی ب وقت
ــم، مشــاهده  ــل توجــه کنی ــا کمــی تأم ــرداری آن ب بهره ب
آغــاز  همــان  از  مبارکــه  فــوالد  شــرکت  می کنیــم 
ــز  ــداث مرک ــا اح ــال 1358، ب ــی س ــاخت، یعن دوران س
ــر روی  ــه ب ــرکت و مطالع ــی در ش ــات گونه شناس تحقیق
72 نمونــه  گیاهــی، بــه عنــوان شــرکتی کــه خــود را ملــزم 
بــه رعایــت اســتانداردهای زیســت محیطی می دانــد، 
ــت  ــدار فعالی ــای توســعه  پای ــر مبن ــاده شــده و ب ــا نه بن

می کنــد. 
ایــن شــرکت اساســا حفــظ محیــط زیســت را یــک 
ــه  ــد و توج ــداد می کن ــر قلم ــی خطی ــئولیت اجتماع مس

ــد. ــود می دان ــه  خ ــئولیت را وظیف ــن مس ــه ای ب

ــه  ــوالد مبارک ــرد ف ــن رویک ــه ای ــر اینک ــد ب ــا تأکی وی ب
مســئولیت  نوعــی  زیســت،  محیــط  از  حفاظــت  در 
فرهنــگ  اخــاق،  در  ریشــه  کــه  اســت   اجتماعــی 
و اعتقــادات مدیریــت و کارکنــان ایــن شــرکت دارد، 
ــت  ــه اس ــکل نگرفت ــرش واال ش ــن نگ ــرد: ای ــح ک تصری
مگــر در ســایه  اصــول و بایدهــا و نبایدهــای نحــوه  
ــه  ــن آنچ ــت و همچنی ــط زیس ــا محی ــان ب ــورد انس برخ
ــن  ــن مبی ــای دی ــگ و ارزش ه ــرکت از فرهن ــن ش در ای

ــت. ــه اس ــأت گرفت ــام نش اس
مدیــر عامــل فــوالد مبارکــه بــا ارائــه  تعریفــی از توســعه  
ــای توســعه   ــه معن ــدار ب ــرد: توســعه  پای ــد ک ــدار تأکی پای
ــی،  ــای کنون ــن نیازه ــن تأمی ــر گرفت ــا در نظ ــع ب جوام
ــای  ــتعدادها و توانایی ه ــه اس ــاندن ب ــیب رس ــدون آس ب
مــورد نیــاز آینــده اســت؛ بــا در پیــش گرفتــن رویکــردی 
کــه بــر اســاس آن، جوامــع، جنبه هــای اقتصــادی خــود 
را بــا در نظــر گرفتــن مســائل اجتماعــی و حفــظ منافــع 
ــد و کیفیــت زندگــی خــود  محیــط زیســت توســعه دهن

ــود بخشــند. را بهب
ــا بیــان اینکــه فــوالد مبارکــه از  وی در همیــن رابطــه و ب
ــوالد در  ــن ف ــون ت ــد 2.5 میلی ــرای تولی ــدای طــرح ب ابت
ایــن منطقــه بنــا نهــاده شــد، خاطرنشــان کــرد: اجــرای 
ــد حــدود 6  ــه تولی ــه و دســتیابی ب ــوالد مبارک توســعه  ف
ــا  میلیــون تــن فــوالد در شــرکت شــکل نگرفــت، مگــر ب
ــه  ــل ک ــن اص ــر ای ــان ب ــران و کارکن ــاد مدی ــگاه و اعتق ن
فــوالد مبارکــه بایــد نیــاز حــال حاضــر کشــور را بــرآورده 
ســازد؛ بــدون آنکــه توانایــی دوره هــای آینــده را در 

ــد. ــدا کن ــان ف ــرآوردن نیازهایش ب
ــن  ــژه )روغ ــماندهای وی ــاء پس ــبحانی از امح ــر س دکت
ترانس هــای آســکارل( تحــت نظــارت ســازمان حفاظــت 
محیــط زیســت بــه روش اصولــی و طبــق ضوابــط فنــی 
ــدف  ــا ه ــه ب ــرباره ک ــرم س ــرآوری گ ــرح ف ــرای ط و اج
ــه ارزش  ــات ب ــل ضایع ــی و تبدی ــات دفن کاهــش ضایع

افــزوده و حفاظــت از منابــع طبیعــی تعریــف شــده، بــه 
ــن  ــرد و در ای ــاد ک ــا ی ــن فعالیت ه ــی از ای ــوان بخش عن
خصــوص افــزود: ایــن طــرح بــه عنــوان طــرح منتخــب 
بنیــاد جهانــی انــرژی و جامعــه  مدیریــت ســبز اروپــا در 

ســال 93 معرفــی شــد.
ــر  ــه ای و ب ــش لحظ ــتم پای ــرای سیس ــزود: اج وی اف
ــه ســازمان  ــز ب ــات آنالی ــا و ارســال اطاع خــط آالینده ه
حفاظــت محیــط زیســت مطابــق بــا قوانیــن به روزشــده  
زیســت محیطی، احــداث تصفیه خانه هــای پســاب در 
ــه  ــاب ب ــی پس ــدف بازچرخان ــا ه ــبا ب ــوالد س ــرکت ف ش
ــه   ــای سیســتم های تصفی ــد، توســعه و ارتق چرخــه  تولی
پســاب در شــرکت فــوالد مبارکــه بــا همیــن هــدف 
و کاهــش برداشــت آب از رودخانــه، ارتقــا و بهبــود 
ــر 200  ــغ ب ــاری بال ــا اعتب ــار ب ــرل غب ــتم های کنت سیس
ــی  ــن مال ــت و تأمی ــن حمای ــان و همچنی ــارد توم میلی
شــهرهای  پســاب های  تصفیــه   و  جمــع آوری  طــرح 
ــا هــدف رفــع مشــکل زیســت محیطی منطقــه  مجــاور ب
و اســتفاده از پســاب ها در مصــارف صنعتــی و کمــک بــه 
حــل بحــران آب در منطقــه، بخــش دیگــری از اقدامــات 

ــوده اســت. ــن راســتا ب ــه در ای ــوالد مبارک ف
دکتــر ســبحانی بــا تأکیــد بــر اینکــه در پــی شــکل گیری 
ایــن فعالیت هــا در فــوالد مبارکــه و مشــارکت ایــن 
زیســت محیطی  برنامه هــای  و  طرح هــا  در  شــرکت 
ــا همــکاری  ــم ب ــرات اقلی ــر طــرح تغیی ــی، نظی بین الملل
انجمــن جهانــی فــوالد، ایــن شــرکت موفــق بــه دریافــت 
شــده  مربوطــه  بین المللــی  نهادهــای  از  تقدیرنامــه 
اســت، گفــت: هم اکنــون در راســتای بهبــود شــرایط 
زیســت محیطی منطقــه و همــگام بــا توســعه  فــوالد 

مبارکــه میــزان فضــای ســبز در ایــن شــرکت از 1600 
ــه همیــن منظــور تدابیــری  ــه اســت؛ ب ــر رفت ــار فرات هکت
ــا  ــزان فضــای ســبز ب ــن می ــاری ای ــا آبی اتخــاذ شــده ت
اســتفاده از پســاب تصفیه شــده  صنعتــی شــرکت و 
ــی  ــده رود در محیط ــی از زاین ــت آب اضاف ــدون برداش ب

ــود. ــام ش ــالم انج ــا س کام
ــا  ــود ب ــخنان خ ــی س ــش پایان ــبحانی در بخ ــر س دکت
ــود  ــرای بهب ــه ب ــوالد مبارک ــرکت ف ــه ش ــر اینک ــد ب تأکی
نقطــه  هیــچ گاه  خــود  زیســت محیطی  فرآیندهــای 
کــرد:  خاطرنشــان  اســت،  نبــوده  متصــور  پایانــی 
بــه همیــن منظــور فــوالد مبارکــه همــواره توســعه  
همکاری هــا بــا مراکــز تحقیقاتــی و دانشــگاهی کشــور را 
بــه منظــور گســترش مطالعــات خــود در ایــن زمینــه در 

دســتورکار قــرار داده اســت.
 برگزاری چهارمین جشن گلریزان شرکای 

تجاری کسب و کار شرکت فوالد مبارکه
ــب و  ــاری کس ــرکای تج ــزان ش ــن گلری ــن جش چهارمی
ــم  ــان جرائ ــازی زندانی ــژه  آزادس ــه، وی ــوالد مبارک کار ف
مجموعــه   در  شــرکت  ایــن  میزبانــی  بــه  غیرعمــد، 
فرهنگی ورزشــی فــردوس برگــزار شــد و طــی آن بــا 
حضــور حــدود یکصــد شــرکت از شــرکای تجــاری کســب 
و کار فــوالد مبارکــه، مبلغــی نزدیــک بــه 20 میلیــارد ریــال 
ــم غیرعمــد جمــع آوری  ــان جرائ ــرای آزادســازی زندانی ب

شــد.
در ایــن ضیافــت کــه بــه گفتــه  دکتــر ســبحانی مدیرعامــل 
فــوالد مبارکــه، میزبــان اصلــی آن خداونــد مهربــان بــود، 
ــه  ــوالد مبارک ــب و کار ف ــاری کس ــرکای تج ــر ش ــار دیگ ب
گــرد هــم آمدنــد تــا بــا محوریــت فــوالد مبارکــه زمینــه  

آزادی همنوعــان خــود را فراهــم آورنــد و جامعــه  پیرامون 
خــود را بــه محــل مصفاتــری بــرای زندگــی مبــدل کننــد.

ــن  ــت ای ــش نخس ــت در بخ ــی اس ــزارش حاک ــن گ ای
ــوالد  ــل ف ــر عام ــبحانی، مدی ــرام س ــر به ــم، دکت مراس
مبارکــه، ضمــن قدردانــی از تشــریک مســاعی همــه  
شــرکت های زیرمجموعــه و طــرف قــرارداد فــوالد مبارکــه 
ــن  ــه ای ــوالد مبارک ــارات ف ــر از افتخ ــی دیگ ــت: یک گف
اســت کــه در شــب های مــاه مبــارک و در شــب های 
قــدر در خدمــت همــه  کســانی اســت کــه در کنــار 
ــی  ــائل اجتماع ــه  مس ــود، دغدغ ــادی خ ــت اقتص فعالی

ــد. ــز دارن ــه را نی جامع
برنامه هایــی  چنیــن  در  اینکــه  بــر  تأکیــد  بــا  وی 
 بــه واقــع میزبــان اصلــی، خداونــد مهربــان اســت 
ــه در  ــت ک ــی اس ــر بندگان ــاهد و ناظ ــه ش ــت ک و اوس
خداونــد  لطــف  بــه  می کننــد، گفــت:  انفــاق  او   راه 
ــوالد  ــب و کار ف ــاری کس ــرکای تج ــه  ش ــت هم ــا هم و ب
ــق  ــه توفی ــت ک ــه ای اس ــن برنام ــن چهارمی ــه، ای مبارک
ــد  ــم غیرعم ــان جرائ ــه زندانی ــت ب ــرای خدم ــم ب یافته ای

ــم. ــزار کنی برگ
مدیــر عامــل فــوالد مبارکــه بــا اشــاره بــه اینکــه در ســه 
جشــن گلریــزان ســال های قبــل فــوالد مبارکــه بــه اراده  
خداونــد و بــا همــت همــه  شــرکای تجــاری ایــن شــرکت، 
بیــش از یــک هــزار نفــر از زندانیــان جرائــم غیرعمــد آزاد 
ــن  ــر از ای ــی باالت ــچ لذت ــرد: هی ــان ک ــدند، خاطرنش ش
نیســت کــه انســان توفیــق و لیاقــت خدمــت بــه همنــوع 
ــارت  ــه عب ــا ب خــود را داشــته باشــد؛ وقتــی یــک پــدر ی
ــته  ــه ناخواس ــواده ک ــک خان ــور ی ــتون و مح ــر، س بهت
گرفتــار شــده و از خانــواده جــدا افتــاده اســت، بــه 
ــه  ــم ک ــگاه درمی یابی ــردد، آن ــان بازمی گ ــرم آن ــوش گ آغ
دنیــا می توانــد جــای بهتــری بــرای زندگــی باشــد، اگــر 

ــد و پــدری جدایــی نباشــد. بیــن هیــچ فرزن
دکتــر ســبحانی بــا بیــان اینکــه بنــا بــر فرمــوده  خداونــد 

در قــرآن کریــم بــه یقیــن آنــان کــه در راه خداونــد 
انفــاق می کننــد، چندیــن برابــر آن را بــه طــور مشــهود و 
ــد متعــال در دنیــا و آخــرت دریافــت  نامشــهود از خداون
ــی شــخصی و  ــا در زندگ ــه  م ــزود: هم ــرد، اف ــد ک خواهن
همچنیــن در محیــط کار خــود بــا حــوادث بــه خیرگذشــته  
ــم  ــک بنگری ــر نی ــم؛ اگ ــته و داری ــروکار داش ــادی س زی
خواهیــم دیــد کــه هــر یــک از ایــن حــوادث اگــر بــه خیــر 
نمی گذشــتند یــا نگذرنــد، همــه  مــا همیشــه بــا چندیــن 
و چنــد حادثــه  تلــخ و ناگــوار مواجــه می بودیــم. یکــی از 
علــل حــادث نشــدن همــه  ایــن اتفاقــات انفــاق بخشــی 

از مــال در راه خداونــد اســت.
ــب  ــاری کس ــرکای تج ــل و ش ــران عام ــور مدی وی حض
و کار فــوالد مبارکــه را در جشــن گلریــزان آزادســازی 
ــرای فــوالد  ــم غیرعمــد، افتخــار بزرگــی ب ــان جرائ زندانی
مبارکــه دانســت و تصریــح کــرد: بــه خاطــر داشــته 
ــی  ــر جرم ــخص در اث ــک ش ــدن ی ــی ش ــیم زندان باش
غیرعمــد، فقــط زندانــی شــدن خــود آن شــخص نیســت؛ 
بلکــه بــروز ایــن مشــکل منجــر بــه گرفتــاری یــک 
ــه  ــود و چنانچ ــل می ش ــک فامی ــا ی ــه بس ــواده و چ خان
بــه موقــع بــرای آزادی ایــن فــرد اقدامــی صــورت نگیــرد، 
ــواده و در  ــک خان ــون ی ــد متاشــی شــدن کان ــگاه بای آن
پــی آن گســترش ناهنجاری هــای اجتماعــی را نظاره گــر 
باشــیم. بــه خاطــر داشــته باشــیم بــا زندانــی شــدن یــک 
فــرد، بیشــترین آســیب را افــراد خانــواده و اطرافیــان او 

متحمــل می شــوند.
ــته  ــر داش ــه خاط ــزود: ب ــه اف ــوالد مبارک ــل ف ــر عام مدی
ــع  ــه واق ــوند، ب ــی آزاد می ش ــزار زندان ــی ه ــیم وقت باش
ــدر  ــه از پ ــی ک ــده اند؛ خانواده های ــواده آزاد ش ــزار خان ه
و مــادر، همســر، فرزنــد، بــرادر و خواهــر تشــکیل شــده 
ــی  ــع یعن ــه واق ــی ب ــر زندان ــزار نف ــک ه اســت. آزادی ی
آزادی چهــار تــا پنــج هــزار نفــر از افــراد همیــن جامعــه ای 

ــم. ــی می کنی ــه در آن زندگ ک

مدیرعامل فوالد مبارکه:

بدون توجه به حفظ محیط زیست، توسعه  پایدار غیرممکن است


