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چشم فروبستن
21 تیرمــاه، »روز حجــاب و عفــاف« نامگــذاری 
کوتاهــی  شــده اســت؛ بــه همیــن مناســبت اشــاره 

ع خواهیــم داشــت.  بــه ایــن موضــو
کــه بــرای  حجــاب، یکــی از احــکام اســامی اســت 
آن  بــه  قــرآن  در  و  وضــع  زنــان  و  مــردان  پوشــش 

اســت.  شــده  پرداختــه 
تمدن هــا  از  بســیاری  در  و  اعصــار  همــه  طــول  در 
گــون وجــود داشــته؛ اســام  گونا حجــاب بــه اشــکال 
کــرده  فقــط حــدود حجــاب زن و مــرد را مشــخص 
کــه مــردان  و زنــان بایــد بــه قــدر  اســت؛ بدیــن معنــا 
کــرده، بــدن خــود را  کــه احــکام اســام معیــن  الزمــی 

بپوشــانند.
بــرای مردهاســت. نخســت  آیــات حجــاب  اولیــن   
دیگــران  خانــه  حریــم  رعایــت  دربــاره  دســتوراتی 

... می خواهــد  کســی  هــر  اینکــه  می دهــد؛ 
ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید
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آیــت اهلل ناصــر مــکارم  شــیرازی بــا ابــراز خرســندی از امنیــت حاکــم در کشــور 
اظهــار داشــت: بعضــی حــوادث کــه در ماه هــای گذشــته در گوشــه و کنــار 

کشــور رخ داد، مانــع از بیــن رفتــن امنیــت کل کشــور نشــده اســت.
وی با بیان این موضوع که زیاد بودن تعداد مراسم و اجتماعات...
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یادداشت
به قلم سردبیر

زن ایثارگر، نجات بخش بهلول                                                                               
واقعــه مســجد گوهرشــاد، یکــی از مهم تریــن رخدادهــای 
ضدحکومتــی دوران پهلــوی اســت کــه در تیرمــاه 1314 در 

مشــهد اتفــاق افتاد. 
ایــن واقعــه کــه تحــت عنــوان »قیــام مســجد گوهرشــاد« 
مــردم  مبــارزات  جدی تریــن  از  می شــود،  شــناخته 
ــی  ــت های ضددین ــه سیاس ــت علی ــری روحانی ــه رهب ب

ــود.  رضاخــان ب
بــه گواهــی تاریــخ، رضاخــان پــس از بازگشــت از ترکیــه 
و تأثیرپذیــری از اصالحــات آتاتــورک، سیاســت های 
ضددینــی بــه منظــور ترویــج فرهنــگ غربــی را در ایــران 
ــا  ــراض شــدید علم ــا اعت ــه ب ــه اجــرا درآورد ک ــه مرحل ب

مواجــه شــد.
جریــان  رأس  در  علمایــی کــه  از  یکــی  مشــهد  در   
اعتراضــی قــرار داشــت، آیــت هللا شــیخ واعــظ قمــی بــود 
ــاپو،  ــت کاله ش ــدن سیاس ــاری ش ــا اجب ــدا ب ــه در ابت ک
ــردن  ــه رضاخــان و منصــرف ک ــی ب قصــد ارســال تگلراف
ــدی،  ــه اس ــی ک ــس از صحبت های ــا پ ــت؛ ام او را داش
نایــب تولیــت آســتان قــدس بــا او کــرد، متوجــه شــد کــه 
ارســال تلگــراف بــه شــاه بی فایــده اســت. بــرای همیــن 
ــه تهــران رفــت کــه او  ــا رضاخــان ب ــه قصــد مالقــات ب ب
ــه  ــی ب ــس از مدت ــت و پ ــراج الملک بازداش ــاغ س را در ب

ــد. ــد کردن عــراق تبعی
ــتگیری  ــا دس ــرد ب ــور می ک ــت تص ــه حکوم ــی ک در حال
رهبــر قیــام اعتــراض علیــه سیاســت های ضددینــی 
رضاخــان در مشــهد بــه پایــان رســیده، روحانــی دیگــری 
بــه نــام »محمدتقــی گنابــادی« معــروف بــه بهلــول قیــام 

کــرد. 
ــت  پــس از دســتگیری آیــت هللا قمــی و بی توجهــی دول
ــر  ــنبه 17 تی ــول در چهارش ــی، بهل ــات مردم ــه اعتراض ب
1314 وارد مشــهد شــد و بــه حــرم امــام رضــا)ع( رفــت 
و علیــه سیاســت های ضــد اســالمی رضاخــان ســخنرانی 

کــرد.
خــود او دربــاره هدفــش از ســفر بــه مشــهد در خاطراتش 
گفتــه اســت: »مــن یــک نقشــه ای داشــتم کــه غیــر از 
ــود  خــدا و خــودم ]هیچ کــس[ نمی دانســت و آن ایــن ب
ــروف  ــا مع ــم ت ــخنرانی کن ــهرها س ــام ش ــه اول در تم ک
ــرای  ــم. ب ــروع بکن ــت را ش ــل دول ــام در مقاب ــد قی و بع
ــردم  ــخنرانی ک ــران س ــهرهای ای ــی ش ــن در تمام همی
ــردم  ــه م ــان ک ــدران و آذربایج ــتم در مازن ــد داش و قص
جنگجــو در ایــن دو زیادنــد، ســخنرانی و آنــان را بــه قیــام 
دعــوت کنــم؛ ولــی نشــد و مجبــور شــدم قبــل از عملــی 

ــم.«  ــام کن شــدن کل نقشــه ام در مشــهد قی
مامــوران شــهربانی او را بازداشــت کردنــد؛ امــا بــه دلیــل 
ــردم  ــک م ــب تحری ــت موج ــن کار می توانس ــه ای اینک
شــود، او را در داخــل یکــی از حجره هــای حــرم محبــوس 

کردنــد تــا در آخــر شــب او را بــه شــهربانی ببرنــد. 
بــا ایــن حــال در اینجــا فــردی بــه نــام »احتشــام 
رضــوی« سرکشــیک پنجــم آســتان قــدس وارد حجــره 
شــد و بعــد از ابــراز تاســف از اینکــه بهلــول را گرفته انــد، 
بــه میــان جمعیــت رفــت و کاله پهلــوی خــود را از ســر در 
آورد و بــر زمیــن انداخــت و مــردم را تحریــک کــرد کــه بــه 
حجــره ای کــه بهلــول در آن زندانــی اســت، هجــوم ببرنــد 

ــد. و او را آزاد کنن
خــود بهلــول در این بــاره گفتــه اســت: »بــه مــردم گفتــم 

برادرهــا خــوب کاری نکردیــد کــه نظــم بــر هــم زدیــد.« 
حــاج غالمعلــی نخعــی از کفشــداران آن زمــان حــرم در 
این بــاره گفتــه کــه بهلــول بعــد از ایــن ماجــرا مــردم را بــه 
دور خــود جمــع کــرد و گفــت: »مــردم! امــام حســین)ع( 
ــر  ــت ه ــرد و  گف ــوش ک ــا را خام ــورا چراغ ه ــب عاش ش
ــرا  ــد م ــا می خواهن ــرود؛ این ه ــد ب ــه می خواه ــی ک کس
ــد.«  ــه بروی ــذارم ک بکشــند، مــن هــم شــما را آزاد می گ
ــر،  ــیدند: »خی ــاد کش ــر فری ــن منب ــردم از پایی ــی م ول

ــم.« ــن کار را نمی کنی ــر، ای خی
ــول  ــور دســتگیری بهل ــه منظ ــوران ب ــر مام ــه ۲۰ تی جمع
ــه  ــاد حمل ــجد گوهرش ــه مس ــردم ب ــردن م ــرق ک و متف
کردنــد. بــا ایــن حــال بیــن مــردم و آن هــا درگیــری شــد. 
ــردم را  ــه م ــرای اینک ــربازان ب ــی از س ــان یک ــن می در ای
ــربازان  ــر از س ــی دیگ ــر زد و یک ــودش تی ــه خ ــد، ب نکش
ــود  ــدازی داده ب ــی را کــه دســتور تیران یکــی از فرماندهان

ــرار داد.  ــدف ق ه
کــه  مامــوران  درگیــری،  از  پــس  کمــی  مــدت 
نمی توانســتند مــردم را ســرکوب کننــد، از تــرس رســیدن 
نیروهــای مردمــی بــه مســجد کــه زمزمــه آن روز گذشــته 
در شــهر پیچیــده بــود، عقب نشــینی کردنــد و بــه پــادگان 

ــتند. ــود برگش خ
ــار  ــی و چه ــار روحان ــب از چه ــی مرک ــت هیئت ــد دول بع
غیرروحانــی را، بــرای مذاکــره نــزد بهلــول فرســتاد. 
ــوان  ــت عن ــون تح ــی از روحانی ــره، یک ــان مذاک در جری
ــه کاری  ــن چ ــت: »ای ــول گف ــه بهل ــر ب ــا تش ــازاده ب آق
ــا کوچک تریــن کاری روس هــا  اســت کــه کــردی؟ االن ب
وعــده  بعــد  و  می شــوند  ایــران  وارد  انگلیس هــا  و 
و  شــده  لغــو  ضددینــی  قانون هــای  می دهنــد کــه 

آیــت هللا قمــی هــم تــا یکشــنبه آزاد می شــود.« 
بهلــول در پاســخ گفــت: »تــا زمانــی کــه آیــت هللا قمــی از 
ــه مشــهد نیایــد، دســت از مبــارزه  ــدان آزاد نشــود و ب زن
برنخواهــم داشــت؛ بــا ایــن حــال تــا روز یکشــنبه کــه روز 
ورود آیــت هللا قمــی اســت، دســت بــه اقدامــی نخواهــم 

زد.« 
ــع آوری  ــرای جم ــی ب ــدد فرصت ــه درص ــز ک ــا نی دولتی ه
نیــرو بودنــد، قبــول کردنــد کــه مســجد و اطــراف آن تــا 

ــد. ــول باشــد و رفتن روز یکشــنبه دســت بهل
ــود  ــول نقشــه ای ب ــرای دســتگیری بهل ــدام ب ــن اق آخری
کــه توســط برخــی از مســئوالن دولتــی کشــیده شــد کــه 
ــذا نیروهــای  ــد. ل ــن حرکــت هــم شکســت خوردن در ای
دولتــی قبــل از اذان صبــح روز بعــد وارد مســجد شــدند 
و درگیــری و کشــتار مــردم را شــروع کردنــد. بــر اســاس 
گفتــه بهلــول، آن هــا در ابتــدای حملــه بــه دلیــل مقاومت 
مــردم نتوانســتند بــه مســجد نفــود کننــد. بــا ایــن حــال 
ــای  ــوذ نیروه ــرای نف ــا راه ب ــد ت ــث ش ــن باع ــک خائ ی
نظامــی بــاز شــود. لــذا ضمــن درگیــری،  بهلــول و 
ــای  ــک فرصــت مناســب از دســت نیروه ــش، در ی یاران
ــال  ــه دنب ــز ب ــوران نی ــه مام ــد. البت ــرار کردن ــی ف دولت
آن هــا رفتنــد تــا دستگیرشــان کننــد. در ایــن میــان زنــی 
ــه  ــه خان ــول را ب ــرد و بهل ــاز ک ــه اش را ب ــر در خان ایثارگ
ــد. او  ــان او ش ــات ج ــب نج ــئله موج ــن مس راه داد. ای
بعدهــا بــه افغانســتان گریخــت؛ جایــی کــه سرنوشــت، 
روزهــای ســختی را بــرای او رقــم زد. او مبــارزی نســتوه و 

ــاد. ــی ب ــش گرام ــاد و راه ــود. ی ــتگی ناپذیر ب خس

سرمقاله
به قلم مدیرمسئول

چشم فروبستن
وارد خانــه دیگــری شــود، بایــد اجــازه بگیــرد 
ــود؛  ــد وارد ش ــد و بع ــالم کن ــه س ــل خان ــر اه و ب
ــدون  ــه ای ب ــه در خان ــر ب ــد اگ ــن می فرمای همچنی
اطــالع رفتیــد و صاحبخانــه گفــت بازگردیــد، بــدون 

ــد.  ــی بازگردی ناراحت
بــه  گرامــی!  پیامبــر  »ای  می فرمایــد:  ســپس 
ــدگان خــود را فروپوشــند و  ــو دی ــن بگ ــردان مؤم م
ــا  ــرای آن ه ــه ب ــد ک ــظ کنن ــود را حف ــای خ دامن ه
موجــب پاکــی و طهــارت بیشــتر روح اســت.«

ــه  ــر ب ــه ام ــن آی ــود اولی ــده می ش ــه دی ــان ک چن
ــاب  ــریفه حج ــه ش ــمت اول آی ــت. قس ــردان اس م
ــی  ــی، یعن ــاب باطن ــمت دوم حج ــری و قس ظاه
ــه  ــه خــود ب ــی ن ــوده اســت؛ یعن ــان فرم ــا را بی حی
نامحــرم نــگاه کننــد و نــه خــود را در معــرض نــگاه 

ــد.  ــرار دهن ــران ق دیگ
همچنیــن خــدای متعــال دربــاره حجــاب زنــان در 
ــان مؤمــن  ــه زن ــد: »ب ــور می فرمای ــه 31 ســوره ن آی
بگــو کــه دیــدگان خــود را فروپوشــند و دامن هــای 
ــد؛  ــکار نکنن ــا را آش ــد و زینت ه ــظ کنن ــود را حف خ
مگــر زینت هــای ظاهــر را و ســر و گریبــان  خــود را بــا 
مقنعــه یــا روســری بپوشــانند و زینت هــای خــود را 
آشــکار نکننــد، مگــر بــرای شــوهران خــود یــا پــدران 
خــود، پــدران شــوهرهای خــود یــا بــرادران خــود یــا 
پســران بــرادران خــود یــا خــود یــا مملــوکان خــود 
ــا  ــد ی ــه زن ندارن ــا مــردان طفیلــی کــه گرایــش ب ی
کــودکان غیرممیــز و نیــز پاهــای خــود را طــوری بــه 
ــد  ــان کرده ان ــه پنه ــی ک ــه زینت های ــد ک ــن نزنن زمی
آشــکار شــود و ای مؤمنــان همگــی بــه ســوی 

خداونــد توبــه کنیــد کــه رســتگار شــوید.«
حجــاب بــه معنــای یک پوشــش سراســری اســت؛ 
یعنــی زن بایــد همــه اندامــش پوشــیده باشــد 
ــرانان  ــترس هوس ــف از دس ــی لطی ــون گل ــا همچ ت

ــوظ باشــد.  مصــون و محف
ــث  ــاب از حی ــت حج ــاره کیفی ــالم درب ــدگاه اس دی
رنــگ، نــوع دوخــت، مــدل و ماننــد آن آن گونــه کــه 
در خــور یــک زن مســلمان پیــرو فاطمــه و حافــظ و 
حریــم عفــاف وی باشــد، بحــث دیگــری اســت کــه 

الزم اســت بــدان اشــاره کنیــم. 
ابتــدا بایــد توجــه داشــت کــه فلســفه تشــریع 
و  متانــت  عفــت،  حفــظ  زن،  بــرای  حجــاب 
ــت؛  ــت« اوس ــه »مصونی ــک کلم ــخصیت و در ی ش
نــه محــدود ســاختن و پرده نشــین کــردن وی. 
در میــان دژ مســتحکم حجــاب، عفــت زن محفــوظ 
ــه دور  مانــده و شــخصیت وی از تیرهــای هــوس ب
آنکــه پوشــیدگی زن موجــب  می مانــد؛ ضمــن 
ــش  ــی خوی ــری و زیبای ــو جلوه گ ــود وی مح می  ش
نشــود؛ بلکــه بــه ژرفــای ارزش هــای واالی بــه 
ســوی  از  خــود  وجــود  در  نهاده شــده  ودیعــت 
ــا بیندیشــید و چــون خدیجــه کبــری  آفریننــده توان
و فاطمــه زهــرا و مریــم عــذرا ســر بــر آســمان 
افتخاراتــی برتــر از چهــره و زلــف ظاهــری خویــش 

ــد. بنه
ــه هــم  ــرای زن پوششــی اســت ک ــر ب پوشــش برت
ــد  ــظ کن ــه حف ــطح جامع ــت او را در س ــا و عف  حی
و هــم زمینــه و وســیله ای بــرای تقــرب وی بــه خــدا 
ــا و تزئیــن  ــه عجیــب و رؤی و دوری از صفــات رذیل

و تفاخــر گــردد. 
ــالمی  ــه اس ــی جامع ــرایط کنون ــه در ش ــی ک پوشش
ــن  ــی برخــوردار اســت و کمتری ــن ویژگی های از چنی
ــی و تحریــک را دارد، چــادر اســت. چــادر  خودنمای
نشــانه ملــی و در میــان انــواع پوشــش ها، حجــاب 
برتــر بــه شــمار مــی رود؛ چنانکــه در کلمــات بــزرگان 
دیــن نیــز از آن بــا همیــن ویژگــی یــاد شــده اســت. 
ــا طــرح و  ــد و گشــاد ب گرچــه پوشــیدن لبــاس بلن
رنــگ ســاده کــه امــروزه بــه مانتــو معــروف اســت  
ــا  ــا را ت ــچ و پاه ــا م ــت ها را ت ــه دس ــی ک در صورت
ســاق بپوشــاند، بــرای حجــاب زن کفایــت می کنــد، 
ــدن  ــر پوشــاننده حجــم اعضــای ب ــا حجــاب برت ام
ــز کفــش  ــود و پوشــیدن شــلوار و نی ــز خواهــد ب نی
ــل  ــاب زن را تکمی ــادر، حج ــا چ ــراه ب ــدا هم بی ص
ــع ورزی  ــوع طم ــر ن ــه ه ــردن زمین ــن ب ــه از بی و ب

ــد.  ــاه کمــک می کن ــه گن ــی ب ــان و آلودگ نامحرم
بــرای ایجــاد فرهنــگ حجــاب و پوشــش مناســب 
و  اعتقــادی  پایه هــای  ابتــدا  بایــد  جامعــه،  در 
ــم  ــم کنی ــوع، محک ــن موض ــه ای ــراد را ب ــش اف بین
ــت و  ــای درس ــازی باوره ــی نهادینه س ــن، یعن و ای
ــار،  ــد و اجب ــن تهدی ــق. بنابرای ــازی دقی فرهنگ س
هیــچ گاه بــه عنــوان اولیــن راهــکار، اثربخــش 

ــود.  ــد ب نخواه
ــه  ــت ک ــی اس ــت کار فرهنگ ــاز اس ــه نی ــروز آنچ ام
ــادات را  ــه اعتق ــمن ب ــترده دش ــم گس ــد تهاج بتوان
ــادات  ــه از اعتق ــی ک ــرا ملت ــد؛ زی ــر آب کن ــش ب نق
فاصلــه بگیــرد و بــه گنــاه و سســتی ایمــان گرایــش 

ــاده اســت.  ــه ســوی ســقوط نه ــا ب ــد، پ یاب
ــالم  ــگ اس ــن فرهن ــه تبیی ــوت ب ــا ق ــد ب ــس بای پ
پرداختــه شــود و قصــد و غــرض دشــمنان در دامــن 
زدن بــه نشــر بدحجابــی و بی حجابــی را افشــا کــرد 
ــگیری  ــه پیش ــرایط جامع ــدن ش ــی ش و از آندلس

کــرد.

ابــراز  بــا  شــیرازی  مــکارم   ناصــر  آیــت هللا 
خرســندی از امنیــت حاکــم در کشــور اظهــار 
ماه هــای  در  کــه  حــوادث  بعضــی  داشــت: 
ــع  ــور رخ داد، مان ــار کش ــه و کن ــته در گوش گذش
ــت کل کشــور نشــده اســت. ــن امنی ــن رفت از بی
وی بــا بیــان ایــن موضــوع کــه زیــاد بــودن 
تعــداد مراســم و اجتماعــات مردمــی کار امنیــت 
در کشــور را ســخت کــرده اســت، افــزود: وجــود 
ــارج  ــراوان در داخــل و خ ــده ف ــل تهدیدکنن عوام
ــی  ــاد مذهب ــن اجتماعــات زی از کشــور و همچنی
امنیــت در  باالبــردن ضریــب  در کشــور مــا، 
ــم  ــت حاک ــه امنی ــرده و البت ــخت ک ــور را س کش
ــت  ــور، ارزش فعالی ــات در کش ــن اجتماع ــر ای ب

دســتگاه های امنیتــی را نشــان می دهــد.

ــه  ــاره ب ــا اش ــه ب ــوزه علمی ــته ح ــتاد برجس اس
خطــوط قرمــز حاکــم بــر ایــران تصریــح کــرد: مــا 
برخــالف بســیاری از کشــورها، خطــوط قرمــزی 
ــز،  ــوط قرم ــن خط ــه ای ــه ب ــا توج ــه ب ــم ک داری
ــز  ــده و نی ــکل ش ــور مش ــت در کش ــظ امنی حف
ــی  ــتگاه های امنیت ــختی های کار دس ــی از س یک
در کشــور ماســت کــه بایــد ارزش آن دیــده شــود.

ــر  ــدون در نظ ــه ب ــی ک ــه از گروه های ــا گالی وی ب
ــتن  ــر شکس ــرار ب ــور اص ــت کش ــن مصلح گرفت
خطــوط قرمــز کشــور را دارنــد، خاطرنشــان 
ــرام  ــالل و ح ــدن ح ــا خوان ــروه ب ــن گ ــرد: ای ک
ــد  ــز را دارن ــوط قرم ــن خط ــتن ای ــد شکس قص
از  را گاهــی  ایــن حرف هــا  مــا  متأســفانه  و 
ــز  ــوری نی ــوم کش ــئوالن رده دوم و س ــان مس زب

یم. می شــنو
آیــت هللا مــکارم شــیرازی بــا تأکیــد بــر پذیــرش 
نظــام جمهــوری اســالمی در کنــار همــه خطــوط 
قرمــز آن گفــت: هــدف اصلــی توجــه افــراد 
ــودن  ــا، نب ــث تحریم ه ــه بح ــز ب ــوان و عاج نات
ــه  ــت ک ــور اس ــر کش ــه ب ــرای غلب ــری ب راه دیگ
ــه  ــوع، حرب ــن موض ــر ای ــروزی ب ــورت پی در ص
ســالح  خلــع  و  دشــمنان گرفتــه  دســت  از 

ند. می شــو
وی موقعیــت کشــور ایــران در منطقــه را موقعیــت 
اول دانســت و بیــان کــرد: امــروز بی تردیــد 
موقعیــت اول، منطقــه ایــران اســت و همــه 
کشــورها روی آن حســاب می کننــد؛ آمریــکا بــه 
ــدازی  ــود را بران ــی خ ــدف اصل ــت ه ــن عل همی
ــا  ــران قــرار داده و ب نظــام جمهــوری اســالمی ای
ایســتادگی ایــران در منطقــه مواجــه شــده و بایــد 
بدانــد ایــران هرگــز بــه ایــن کشــور بــاج نخواهــد 

داد.
ــیاری  ــزوم هوش ــر ل ــیرازی ب ــکارم ش ــت هللا م آی

جامعــه اســالمی در عصــر حاضــر تأکیــد کــرد و 
افــزود: امــروز اتحــاد، مهم تریــن مســئله اســت 
و نبایــد اختــالف در کوچک تریــن مســائل ایجــاد 
شــود و بایــد بــه  جــای در مقابــل هــم ایســتادن 

در کنــار هــم باشــیم.

ــمنان  ــه دش ــه توطئ ــیعیان ب ــد ش ــع تقلی مرج
بــرای سســتی اصــل نظــام اشــاره کــرد و گفــت: 

امــروز جامعه اســالمی در چشــم دشــمنان بزرگ  
شــده اســت؛ هــر روز مقامــات آمریکایــی دربــاره 
 نظــام جمهــوری اســالمی ســخنی می گوینــد 
و ایــن نشــان از ایــن اســت کــه جایــگاه و قــدرت 
 نظــام اســالمی ایــران مزاحــم آن هــا شــده 

است.
مرجــع تقلیــد شــیعیان در رابطــه بــا لــزوم ایجــاد 
ــرد:  ــد ک ــز تأکی ــف نی ــت در فضاهــای مختل امنی
رفتــه  بیــن  از  تقریبــا  فیزیکــی  ناامنی هــای 
ــازی  ــای مج ــی در فض ــه ناامن ــد ب ــروز بای و ام

ــود. ــه ش ــتر توج بیش
ــا تأکیــد بــر اهمیــت  آیــت هللا مــکارم شــیرازی ب
راه انــدازی شــبکه ملــی اطالعــات اظهــار داشــت: 
راه انــدازی ایــن شــبکه ضــرورت دارد و بــا آغــاز به 
کار آن بســیاری از مشــکالت حــل خواهــد شــد؛ 
ــه  ــوش انداخت ــت گ ــه پش ــت ک ــا سال هاس ام
مصالــح  مســئوالن  امیدواریــم کــه  و   شــده 
ــه  ــدام ب ــد و اق ــد نکنن ــدای درآم ــت را ف جمعی

ــد. تســنیم ــبکه کنن ــن ش ــدازی ای راه ان

آیت هللا مکارم شیرازی: 

براندازی نظام جمهوری اسالمی 
هدف اصلی آمریکاست

ادامه از صفحه اول

ســخنگوی ارشــد نیروهــای مســلح گفــت: آزادی موصــل 
بــه عنــوان مقــر اصلــی تجزیــه و دگرگونی هــای کشــورهای 
مســتقل منطقــه، ناقــوس مــرگ را بــرای طرح هــا و 
ــه صــدا  ــان آن ب ــکا و حامی ــه آمری نقشــه های تجزیه طلبان

درآورد. 
ارشــد  ســخنگوی  جزایــری،  مســعود  ســید  ســردار 
نیروهــای مســلح، بــا اشــاره بــه آزادســازی شــهر موصــل از 
لــوث وجــود گــروه تروریســتی داعــش تاکیــد کــرد: مــردم 
منطقــه بــا هــر گونــه تجاوزگــری مقابله نمــوده و دشــمن را 

ــدازه ای کــه باشــد، ســرکوب خواهنــد کــرد. در هــر ان
رانــدن ســربازان  بیــرون  در  اتفاقــی کــه  افــزود:  وی 
ــراق رخ داد، در  ــه از ع ــاع منطق ــکا و ارتج ــاره ای آمری اج

ســوریه و یمــن و ســایر کشــورهای مــورد هجــوم نیــز تکرار 
ــد. ــد ش خواه

ســردار جزایــری در ادامــه اظهــار داشــت: تروریســم خشــن 
منطقــه چیــزی جــدای از جنــگ نیابتــی آمریــکا نیســت و 
لــذا شکســت تروریســت ها از بخش هــای عمــده عــراق و 
به ویــژه موصــل حاکــی از شکســت آمریــکا در منطقــه بــه 

حســاب می آیــد و ایــن یعنــی پیــروزی مقاومــت.
ــا تبریــک  ــان ب ســخنگوی ارشــد نیروهــای مســلح در پای
پیــروزی ارتــش و نیروهــای مردمــی عــراق بــر داعــش و 
ســایر گروه هــای تروریســتی در موصــل، ایــن موفقیــت را 
ســرآغاز پیروزی هــای بزرگ تــر و حرکــت در جهــت حفــظ 

تمامیــت ایــن کشــور بــزرگ دانســت. مهــر

علی اکبــر والیتــی، رئیــس مرکــز تحقیقــات اســتراتژیک مجمــع 
تشــخیص مصلحــت نظــام، در نشســت مســئوالن بســیج 
دانشــجویی دانشــگاه آزاد در النــه جاسوســی در جمــع خبرنــگاران 
دربــاره آزادی موصــل اظهــار کــرد: پیــروزی کشــور عــراق در موصل 
ــراق،  ــور ع ــران و کش ــه ای ــرا ک ــم؛ چ ــود می دانی ــروزی خ را پی
ــت  ــن دو مل ــان ای همســایه هســتند و مشــترکات متعــددی می

ــود دارد. وج
ــه  ــدد ب ــترکات متع ــل مش ــه دلی ــت ب ــن دو مل ــزود: ای وی اف
یکدیگــر متصــل شــده اند و سرنوشــت آن هــا بــه یکدیگــر پیونــد 

خــورده اســت. 
 والیتــی بــا بیــان اینکــه جمهــوری اســالمی از زمانــی کــه انقــالب 
مــردم عــراق پیــروز شــد، از هیــچ کمکــی بــه ایــن کشــور دریــغ 
ــه  ــرا ک ــتیم؛ چ ــحال هس ــیار خوش ــرد: بس ــح ک ــرده، تصری نک

ــول  ــه آزادی موص ــد ک ــی کردن ــا پیش بین ــا و غربی ه آمریکایی ه
ــت و  ــردم، دول ــت م ــه هم ــا ب ــد؛ ام ــول بینجام ــه ط ــال ها ب س

ــراق، موصــل آزاد شــد.   ــش ع ارت
ــزان  ــن می ــا ای ــه ت ــراق ک ــردم ع ــم م ــرد: امیدواری ــه ک وی اضاف
ــد کشــور خــود را  ــد، بتوانن ــداکاری کرده ان ــرای آزادی موصــل ف ب
ــوان  ــه عن ــا ب ــراق شایســتگی دارد ت ــد. کشــور ع ــش ببرن ــه پی ب
ــالمی  ــای اس ــت آرمان ه ــلمان در خدم ــورهای مس ــی از کش یک

باشــد.  
تشــخیص  مجمــع  اســتراتژیک  تحقیقــات  مرکــز  رئیــس 
مصلحــت نظــام گفــت: مــن بــه دولــت و ملــت و ارتــش عــراق و 
همــه کســانی کــه بــرای آزادســازی موصــل فــداکاری کرده انــد تــا 
ایــن شــهر از شــر اشــرار و وابســتگان و از شــر نیروهــای داعــش 

ــم. ایرنــا   ــرض می کن ــک ع ــب تبری ــم قل ــود، از صمی آزاد ش

رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام: 

پیروزی موصل را پیروزی خود می دانیم
 سخنگوی ارشد نیروهای مسلح با اشاره به آزادی موصل
از شکست طرح های تجزیه طلبانه آمریکا سخن گفت

مرگ نقشه های آمریکا در منطقه

البغدادی، مرده یا زنده؟
طــی ســال های گذشــته اخبــار ضــد و نقیضــی از سرنوشــت ابوبکــر 
بغــدادی، ســرکرده گــروه تروریســتی داعــش، منتشــر شــده اســت؛ 
ــد نشــده و گــروه تروریســتی  ــار تایی ــن اخب ــچ کــدام از ای ــا هی ام
ــاره سرنوشــت ســرکرده  داعــش نیــز تاکنــون هیــچ بیانیــه ای درب

خــود اعــالم نکــرده اســت.
بــا توجــه بــه ســقوط موصــل پایتخــت خودخوانــده گــروه 
ابوبکــر  دربــاره سرنوشــت  داعــش، گمانه  زنی هــا  تروریســتی 
ــه روزی در  ــش ک ــتی داع ــروه تروریس ــن گ ــرکرده ای ــدادی، س بغ
ــان  ــرد، همچن ــالم ک ــود را اع ــت خ ــل خالف ــجدالنوری موص مس
ادامــه دارد و هــر روز خبــری جدیــد از سرنوشــت وی مخابــره 

می شــود.

 اعالم خبر کشته شدن بغدادی از سوی وزارت دفاع 
روسیه 

ــالم  ــیه اع ــاع روس ــه وزارت دف ــود ک ــته ب ــاه گذش ــر خردادم اواخ
کــرد کــه در پــی یــک حملــه هوایــی جنگنده هــای ایــن کشــور در 
رقــه، مســئوالن نظامــی بلندپایــه داعــش و حــدود 33۰ تروریســت 
بــه هالکــت رســیده اند کــه احتمــاال بغــدادی نیــز در بیــن 

اســت. کشته شــدگان 
پیــش از ایــن نیــز دیلــی میــرور انگلیــس در گزارشــی نوشــته بــود 
کــه ابوبکــر البغــدادی، ســرکرده ارشــد گــروه تروریســتی داعــش، 
روز شــنبه ۲۰ خــرداد در حملــه ای هوایــی در ســوریه کشــته شــده 

اســت.
 واکنش ائتالف آمریکا به خبر کشته شدن بغدادی

در پــی اعــالم خبــر کشــته شــدن بغــدادی از ســوی وزارت دفــاع 
ــاالت  ــری ای ــه رهب ــش ب ــد داع ــه ض ــوم ب ــالف موس ــیه، ائت روس
ــدارد  ــه شــواهد قاطعــی وجــود ن متحــده اعــالم کــرد کــه هیچ گون

ــده. ــا زن ــرده اســت ی ــدادی م ــر البغ ــا ابوبک ــه نشــان دهــد آی ک
رایــان دیلــون، ســخنگوی ائتــالف آمریکایــی، در این بــاره گفــت: مــا 
قطعــا می دانیــم کــه اگــر او زنــده باشــد، قــادر نخواهــد بــود تــا در 
شــرایط کنونــی بــر رویدادهــا و تحــوالت رقــه یــا موصــل یــا بــه طور 
کلــی داعــش تاثیــر چندانــی داشــته باشــد؛ آن هــم در شــرایطی 
کــه تروریســت های داعــش در حــال از دســت دادن خالفــت 

فیزیکــی خــود هســتند.
 نامزدهای مطرح برای جانشینی ابوبکر بغدادی

ــا انتشــار اخبــار ضــد و نقیــض از بــه هالکــت رســیدن  همزمــان ب

ســرکرده گــروه تروریســتی داعــش، گمانه زنــی  بــرای تعییــن 
ــز آغــاز شــد. کارشناســان گروه هــای تروریســتی  جانشــین وی نی
گفتنــد کــه در صــورت تأییــد خبــر کشــته شــدن ابوبکــر بغــدادی، 
ســرکرده گــروه تروریســتی داعــش، دو تن از افســران ســابق صدام 
ــینی او  ــرای جانش ــرح ب ــای مط ــراق، نامزده ــدوم ع ــور مع دیکتات

هســتند.
ــخصی  ــزد مش ــتی از نام ــای تروریس ــان گروه ه ــد کارشناس هرچن
بــرای جانشــینی بغــدادی نــام نبرده انــد، امــا آن هــا گفته انــد 
ــاد  ــدی و عی ــاد العبی ــی ای ــدادی، یعن ــاون بغ ــی از دو مع ــه یک ک
الجمیلــی، احتمــاال جانشــین وی خواهند شــد؛ این دو تروریســت، 
از افســران ســابق ارتــش صــدام حســین هســتند کــه مطرح تریــن 

ــد. ــه شــمار می آین ــدادی ب ــرای جانشــینی بغ ــا ب نامزده

 المیادین: ابوبکر البغدادی مجروح شده است
شــبکه خبــری المیادیــن چنــد روز پیــش از  زخمــی شــدن ابوبکــر 

البغــدادی، ســرکرده داعــش، در موصــل خبــر داد.
بــه گــزارش ایــن شــبکه، ابوبکــر البغــدادی، ســرکرده گــروه 
تروریســتی داعــش، هنــگام فــرار از منطقــه القائــم بــه ســوی مــرز 

ــت. ــده اس ــی ش ــوریه، زخم س
 خبر رسانه عراقی درباره هالکت بغدادی

یــک روز پــس از اعــالم رســمی آزادســازی موصــل از ســوی حیــدر 
العبــادی، نخســت وزیر عــراق، یــک منبــع محلــی در اســتان نینــوا 
بــه الســومریه نیــوز گفــت کــه داعــش بــا صــدور بیانیــه ای کوتــاه 
ــد  ــروه را تأیی ــن گ ــد ای ــرکرده ارش ــدادی، س ــر البغ ــت ابوبک هالک

کــرده اســت. تســنیم

بینالملل
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،،
ســوریه  و  عــراق  در  ایــران  حضــور 
مزاحمــت بــرای آمریکاســت؛ چــرا که 
آمریــکا می خواهــد در منطقــه حاکم 

شــود

ــی اولیــن  حجت االســالم و المســلمین حســن روحان
برنامــه دولــت را در حــوزه ســالمت پیشــگیری از 
ــار داشــت: علی رغــم کاهــش  بیمــاری دانســت و اظه
شــدید درآمدهــای نفتــی، اجــرای طــرح تحــول 
ــت  ــای دول ــن برنامه ه ــن و مهم تری ــالمت، از اولی س

ــود. ــم ب یازده
ــت  ــم دول ــن تصمی ــرد: اولی ــی خاطرنشــان ک   روحان
یازدهــم در رفــع تنگناهــای اقتصــادی، شکســتن 
تحریم هــای بی رحمانــه بــود. خیلــی حرف هــا در 
ــدا  ــان ابت ــن از هم ــا م ــد؛ ام ــرح ش ــیر مط ــن مس ای
اطمینــان داشــتم کــه می توانیــم در ایــن مســیر 
ــدت و  ــدرت، وح ــا ق ــران ب ــت ای ــویم. مل ــق ش موف
پشــتیبانی از دیپلمات هــا، نشــان داد کــه در برابــر 
نقشــه قدرت هــای بــزرگ جهانــی پیــروز اســت. البتــه 
بــه طــور طبیعــی هــر وقــت بخواهیــم در امــر مهمــی 
ــردم و  ــت م ــور و موافق ــه حض ــاز ب ــویم، نی ــروز ش پی
هدایــت و حمایــت رهبــری و فــداکاری کارگــزاران 

ــم. ــت داری دول
ــور  ــر ام ــود وزی ــرار ب ــر ق ــه داد: اگ ــور ادام رئیس جمه
میــدان  از  شــعارها،  و  فحاشــی  برابــر  در  خارجــه 

ــی در  ــت. برخ ــق نمی یاف ــام تحق ــود، برج ــارج ش خ
مثــل  عمومــی  مناســبت های  در  و  رسانه هایشــان 
راهپیمایــی ۲۲ بهمــن بــه وزیــر امــور خارجــه توهیــن 
کردنــد؛ امــا یــک کارگــزار نبایــد بــا فحاشــی، تخریــب 

ــود. ــارج ش ــدان خ ــده ای از می ــعارهای ع ــا ش و ب
 رئیس جمهــور بــا بیــان اینکــه بــرای مــا اهــداف 
منافــع ملــی، نظــام جمهــوری اســالمی و مــردم 
ایــران هســتند، گفــت: مــا در منطقــه و خــارج از 
منطقــه دشــمن داریــم و بایــد بــا هــم حرکــت کــرده و 
 دســت بــه دســت هــم بدهیــم. مــا یــک ملــت بــزرگ 
خودمــان  پــای  روی  کــه  هســتیم  ایثارگــر  و 
اقتصــادی  در ســخت ترین شــرایط  و  ایســتاده ایم 
ــم؛  ــک کرده ای ــز کم ــه نی ــای منطق ــه ملت ه ــی ب حت
مــا در ســخت ترین شــرایط اقتصــادی بــه ملــت 

عــراق و ســوریه کمــک کردیــم.
روحانــی اظهــار داشــت: کار بزرگــی در دولــت یازدهــم 
انجــام شــد. وزیــر دفــاع هــم اعــالم کــرد کــه حجــم 
ســالح  راهبــردی کــه در دولــت یازدهــم ســاخته شــد، 
بــه انــدازه 8۰ درصــد کل ســالح راهبــردی ساخته شــده 

ــوده اســت. میــزان در دولت هــای دیگــر ب

رئیس جمهور:

هدف ما تقویت نظام، کشور و منافع ملی است 

مجیــد آقابابایــی دربــاره ســفر هیئتــی عراقــی بــه تهــران 
ــن  ــم اربعی ــزاری مراس ــوه برگ ــاره نح ــره درب ــرای مذاک ب
امســال اظهــار کــرد: هیئتــی بــا مســئولیت معــاون وزیــر 
ــی و  ــی و نظام ــراق و همراهــی مســئوالن امنیت کشــور ع
ــاره مراســم  وزارت خارجــه ایــن کشــور بــرای مذاکــره درب
اربعیــن بــه تهــران آمدنــد کــه ســفیر ایــن کشــور در تهــران 

هــم در همــه مذاکــرات حضــور داشــت.
وی بــا بیــان اینکــه موضــوع اربعیــن یــک موضــوع مهــم 
ــاز دارد تعامــل  ــاد گســترده اســت و نی  و کالن و دارای ابع
ــود  ــن ســفر وج ــزاری ای ــرای برگ ــکاری مناســبی ب و هم
داشــته باشــد، افــزود: پــس از مذاکــرات انجام شــده 
میــان هیئــت ایرانــی و عراقــی قــرار شــد کمیتــه  مشــترک 
ــور  ــئولیت وزارت کش ــا مس ــینی ب ــن حس ــی اربعی دائم
ــه  ــن کمیت ــه ای ــه وظیف ــود ک ــکیل ش ــراق تش ــران و ع ای
رصــد موضوعــات مربــوط بــه اربعیــن و تصمیم گیــری در 

ــه باشــد.  ــن زمین ای
همچنیــن اگــر الزم باشــد ایــن کمیتــه موضوعاتــی را کــه 
ــرار دارد، ارجــاع  ــر ق ــری مراجــع باالت در حــوزه تصمیم گی
ــد. ــات الزم را اتخــاذ کنن ــا آن مراجــع تصمیم ــد ت می ده

مدیــر کل امــور مــرزی وزارت کشــور ادامــه داد: قــرار 

ــی مشــترک  ــه امنیت ــام کمیت ــه ن ــه دیگــری ب شــد کمیت
بــا مســئولیت وزارت کشــور عــراق و وابســته نظامــی 
جمهــوری اســالمی ایــران در ســفارت کشــورمان در بغــداد 
ــائل  ــوزه مس ــور در ح ــل دو کش ــا تعام ــود ت ــکیل ش تش

ــود.  ــال ش ــی دنب ــی و اطالعات امنیت
ــرار شــد ســفرای دو کشــور هــم موضوعــات  ــن ق همچنی
ــه برگــزاری اربعیــن را مرتــب رصــد و پیگیــری  ــوط ب مرب

ــد. ــه مســئوالن دو کشــور اطــالع دهن ــد و ب کنن
ــار  ــراق اظه ــوی ع ــد از س ــدور روادی ــوه ص ــاره نح وی درب
ــران  ــر ســفارت عــراق در ته  کــرد: ســال گذشــته عــالوه ب
و ســه کنســولگری ایــن کشــور در شــهرهای مشــهد، 
ــتند؛  ــده داش ــر عه ــد را ب ــدور روادی ــاه ص ــواز و کرمانش اه
هماهنــگ شــد کــه در 1۲ شــهر دیگــر کــه تعــداد زائــران 
مــا زیــاد بــود، نماینــدگان کنســولگری عــراق حضــور یابنــد 
ــد ادامــه   و روادیــد را صــادر کننــد. امســال هــم ایــن رون

می یابد. 
البتــه قــرار شــد 4 تیــم اضطــراری هــم در اختیــار ســفیر 
عــراق باشــد کــه اگــر بــرای صــدور روادیــد مشــکلی پیش 
ــه  ــاز ب ــورت نی ــده و در ص ــم وارد کار ش ــن 4 تی ــد، ای آم
کشــور اســتان ها اعــزام شــوند. پایــگاه اطالع رســانی وزارت 

مدیر کل امور مرزی وزارت کشور خبر داد:

آغاز صدور روادید زائران اربعین از ۱۱ شهریور 

ــس  ــیرازی، رئی ــد ش ــرتیپ محم ــردار س س
دفتــر فرمانــده معظــم کل قــوا، در آییــن 
ــد  ــم و جدی ــای قدی ــه رؤس ــم و معارف تکری
ــس از  ــش پ ــی ارت ــازمان عقیدتی سیاس س
قرائــت حکــم رهبــر معظــم انقــالب اســالمی 
خطــاب بــه حجت االســالم محمدحســنی 
اظهــار داشــت: امــر و حکــم فرماندهــی 
معظــم کل قــوا، چنــد نکتــه را در پــی داشــت 

ــی  ــرت انقالب ــای هوشــیاری و بصی ــه ارتق ک
آحــاد ارتــش و ارتقــای ســطح معنویــت 
ــی  ــت اصل ــه ماموری ــش ک ــان ارت در کارکن
ســازمان عقیدتی سیاســی اســت و همچنیــن 
ــه  ــز و توجــه ب ــان عزی ــای بینــش کارکن ارتق

ــم  ــر معظ ــر رهب ــد نظ ــان م ــای آن خانواده ه
ــت. ــالمی اس ــالب اس انق

ســردار شــیرازی ادامــه داد: از نــکات دیگــر 
و  واحــد  روحیــه  افزایــش  عنوان شــده 
هم جهــت در صــراط مســتقیم نظــام در 

ــت.  ــلح اس ــای مس ــش و نیرو ه ــان ارت می
تقویــت  رهبــری  معظــم  مقــام  انتظــار 
روحیــه وحــدت و انســجام اســت کــه ایــن 
ــدت  ــون وح ــه تاکن ــت ک ــی نیس ــدان معن ب
ــت  ــن اس ــور ای ــه منظ ــته؛ بلک ــود نداش وج

ــان نیرو هــای مســلح  ــن وحــدت می ــه ای ک
ــود. ــت ش ــد تقوی بای

رئیــس دفتــر فرمانــده معظــم کل قــوا 
تعامــل  ســوم  نکتــه  خاطرنشــان کــرد: 
ــش اســت  ــا فرماندهــی کل ارت اثربخــش ب
ــی  ــه فرمانده ــراد ب ــت اف ــرای هدای ــه ب ک
باشــگاه  می دهــد.  یــاری  و  کمــک 

ن ا ر نــگا خبر

رئیس دفتر نظامی فرمانده معظم کل قوا عنوان کرد: 
لزوم تقویت روحیه هم افزایی و وحدت در نیرو های مسلح 



کوتاه اخبار 
 کاالهای خوراکی 

چقدر گران و ارزان شد؟
قابــل  نوســان  خوراکــی  هفتــه گذشــته کاالهــای  در 
مالحظــه ای در قیمــت نداشــت؛ امــا میوه هــا بــا ۶.۱ درصــد 
بیشــترین کاهــش قیمــت و همچنیــن تخم مــرغ بــا ۳.۲ 
ــاص  ــود اختص ــه خ ــی را ب ــد گران ــترین درص ــد بیش درص

ــد. دادن
تازه تریــن گــزارش بانــک مرکــزی از متوســط قیمــت 
خرده فروشــی کاالهــای خوراکــی در هفتــه منتهــی بــه ۱۶ 
تیرمــاه امســال از ایــن حکایــت دارد کــه قیمــت لبنیــات 
نســبت بــه هفتــه ماقبــل و هفتــه مشــابه مــاه قبــل بیــن 

ــا ۰.۳ درصــد گــران شــده اســت.  ۰.۲ ت
ــته و  ــش داش ــد افزای ــدود ۳.۲ درص ــرغ ح ــای تخم م به
ــه  ــروش رفت ــان ف ــا ۱۱۰۰۰ توم ــن ۹۰۰۰ ت ــا بی ــانه ت ــر ش ه

اســت. 
در گــروه گوشــت ها، گوشــت قرمــز ثبــات قیمــت داشــت 
ــدود ۴۵  ــتخوان ح ــا اس ــفند ب ــت گوس ــو گوش ــر کیل و ه
ــتخوان  ــاله بی اس ــت گاو گوس ــان و گوش ــزار و ۳۰۰ توم ه
تــا ۳۸۰۰۰ تومــان در ســطح شــهر عرضــه شــده اســت؛ امــا 
ــو ۷۲۹۰ تومــان عرضــه  ــا هــر کیل قیمــت گوشــت مــرغ ت
ــوده  ــا افزایــش قیمــت ۱.۵ درصــدی همــراه ب ــه ب شــد ک

اســت. 
گــزارش بانــک مرکــزی نشــان می دهــد کــه میوه هــا 
ــه  ــه ۱۶ تیرمــاه ۶.۱ درصــد و نســبت ب ــه منتهــی ب در هفت
هفتــه مشــابه مــاه قبــل تــا ۳۶ درصــد ارزان شــده اســت. 
بــا رشــد ۲.۴ درصــدی همــراه                    در مقابــل ســبزی ها 

ــود. بانــک مرکــزی ب

تولید پراید دوگانه سوز متوقف شد
طبــق جدیدتریــن آمــار ارائه شــده از ســوی وزارت صنعــت، 
معــدن و تجــارت، تولیــد پرایــد دوگانه ســوز متوقــف شــده 

ست.  ا
آمارهــا نشــان می دهــد ســایپا طــی بهــار امســال در هیــچ 
کــدام از ســایت هایش پرایــد دوگانه ســوز بــه تولیــد 

نرســانده اســت. 
ایــن در شــرایطی اســت کــه ســایپا و پارس خــودرو 
ــزار  ــش از ۵ ه ــوع بی ــته در مجم ــال گذش ــار س ــی به ط
ــانده  ــد رس ــه تولی ــوز را ب ــد دوگانه س ــتگاه پرای  و ۵۰۰ دس

بودند. 
ــه  ــی ب ــودرو داخل ــن خ ــر پرتیراژتری ــال حاض ــد در ح پرای
ــه  ــراوان ب ــال ف ــه احتم ــایپایی ها ب ــی رود و س ــمار م ش
دلیــل کاهــش حجــم اســتقبال از پرایدهــای دوگانه ســوز، 

ــب ــران جی ــد. ای ــف کرده ان ــا را متوق ــن مدل ه ــد ای تولی

 پرداخت ۲۵۰۰ میلیارد تومان 
وام اشتغال

رئیــس کمیتــه امــداد امــام خمینــی)ره( از پرداخــت 
بیــش از ۲۵۰۰ میلیــارد تومــان وام اشــتغال بــه مددجویــان 

ــر داد.  ــان ســال جــاری خب ــا پای ــه امــداد ت کمیت
ــتگاه  ــذاری ۵۰۰۰ دس ــاز واگ ــم آغ ــاح در مراس ــز فت پروی
امــام  امــداد  مددجویــان کمیتــه  بــه  زامیــاد  وانــت 
خمینــی)ره( اظهــار کــرد: در ســال گذشــته بالــغ بــر ســطح 
۲۰۰۰ فقــره وام اشــتغال بــه مبلــغ ۱۴۰۰ میلیــارد تومــان بــه 

ــد.  ــت ش ــان پرداخ مددجوی
ــه امســال  ــم ک ــی می کنی ــرد: پیش بین وی خاطرنشــان ک
نیــز بیــش از ۲۵۰۰ میلیــارد تومــان وام اشــتغال بــه 

ــم.  ــان بپردازی مددجوی
ــرای  ــا ب ــخ م ــزم راس ــداد ع ــه ام ــه داد: در کمیت او ادام
اشــتغال و خوداتکایــی خانواده هــای تحــت پوشــش 

اســت. خبــر فارســی

کوتاه از اقتصاد
 قیمت پیاز داخلی 

۶ برابر نرخ صادراتی
پیــاز  قیمــت  هفته هاســت  در شــرایطی کــه 
ــی  ــه کیلوی ــه ب ــد و عرض ــود تولی ــی از کمب ناش
ایــن محصــول  ۴۰۰۰ تومــان رســیده اســت، 
ــم  ــی یک شش ــان یعن ــر از ۷۰۰ توم ــی کمت کیلوی
ــف  ــورهای مختل ــه کش ــی، ب ــازار داخل ــت ب قیم

می شــود.  صــادر 
نوســانات  پیــاز  بــازار  در  کــه  هفته هاســت 
از  آن  قیمــت  و  آمــده  وجــود  بــه  شــدیدی 
و  میــوه  میادیــن  در  تومــان   ۲۵۰۰ کیلویــی 
در  تومــان   ۴۰۰۰ حــدود کیلویــی  تــا  تره بــار 
ــه  ــه البت ــه ک ــش یافت ــی افزای ــازار خرده فروش ب
ــاورزی و  ــاد کش ــئوالن وزارت جه ــه مس ــه گفت ب
ــی  ــن گران ــت ای ــار عل ــوه و تره ب ــازار می ــاالن ب فع
ــازار  ــل ب ــه دلی ــاز ب ــی پی ــد مقطع ــش تولی کاه
نامناســب و بعضــی شــرایط اقلیمــی عنــوان 

 . د می شــو
ــول  ــن محص ــی ای ــرخ صادرات ــال ن ــن ح ــا ای ب
شــش برابــر ارزان تــر از قیمــت داخلــی آن اســت؛ 
ــوری  ــرک جمه ــار گم ــاس آم ــر اس ــه ب ــرا ک چ
ــته  ــال گذش ــه س ــی ۱۲ ماه ــران ط ــالمی ای اس
قیمــت هــر کیلوگــرم پیــاز صادراتــی بــه ۱۹ کشــور 
مختلــف بــه صــورت میانگیــن ۶۶۷ تومــان بــوده 

اســت. 
حــال ســؤال اینجاســت کــه چــرا بــا وجــود 
کمبــود پیــاز در بــازار داخلــی و نیــاز بــه افزایــش 
عرضــه آن، سیاســتگذاری و ابالغیــه ای از ســوی 
وزارت جهــاد کشــاورزی مبنــی بــر وضــع تعرفــه 
ــش  ــرای کاه ــدگان و ب ــت از مصرف کنن در حمای
قیمــت ایــن محصــول اعــالم نمی شــود؟ ایســنا

پیش بینی اعتبار  ۱۱۲ میلیارد 
تومانی برای آبیاری تحت فشار

معــاون وزیــر در امــور آب و خــاک گفــت: 
بیــش از ۱۱۲ میلیــارد تومــان اعتبــار بــرای 
آبیــاری تحــت فشــار در بخــش کشــاورزی 

اســت.  شــده  پیش بینــی 
ــت آب  ــه اهمی ــاره ب ــا اش ــری ب ــراد اکب علی م
ــمت  ــا قس ــرد: در دنی ــار ک ــاورزی اظه در کش
زیــادی از عرصه هــای کشــاورزی بــا کمبــود 
آب مواجــه اســت و کشــور مــا نیــز متاســفانه از 

ــت.  ــب نیس ــران بی نصی ــن بح ای
وی ادامه داد: در حال حاضر ۱۰ ســال اســت که 
 در کشــور بــا بحــران کمبــود آب مواجه هســتیم 
ــود  ــرایط موج ــا ش ــازگاری ب ــز س ــی ج و راه
بــا  خــاک  و  آب  وزیــر  معــاون  نداریــم. 
ــت  ــا در هوی ــه آب در کشــور م ــه اینک  اشــاره ب
و فرهنــگ مــردم جایــگاه خاصــی دارد، ادامــه 
داد: رویکــرد مصــرف آب در کشــور بایــد تغییــر 
ــد  ــر و امی ــت تدبی ــتا دول ــن راس ــد و در ای کن

ــت.  ــرده اس ــیاری ک ــرمایه گذاری بس س
اکبــری افــزود: در حــال حاضــر بالــغ بــر یــک 
ــه  ــی در عرص ــار اراض ــزار هکت ــون و ۱۰۰ ه میلی

ــت.  ــاری اس ــدرن آبی ــبکه های م ش
وی ادامــه داد: در حــال حاضــر ۳۳۰۰ میلیــارد 
تومــان بــرای توســعه روش هــای نویــن آبیــاری 
در ســال جــاری پیش بینــی شــده کــه ۱۰۰ 

درصــد تخصیــص خواهــد یافــت. 
معــاون وزیــر در امــور آب و خــاک گفــت: 
ــار  ــر ۱۰۰ هــزار هکت ــغ ب طــی ســال گذشــته بال
آبیــاری تحــت فشــار اجــرا شــد و بیــش از ۱۰۰ 
ــت. جهــاد  ــال اجراس ــز در ح ــار نی ــزار هکت ه

کشــاورزی

ــه  ــان تاریخچ ــس از بی پ کیمیای وطن
 و مفهــوم کلــی مالیــات بــر ارزش افــزوده 
ــذار  ــه قانونگ ــب ک ــن مطل ــر ای ــز ذک و نی
بــرای رعایــت حــال خانوارهــای کم درآمــد 
ــمول  ــات را از ش ــا و خدم ــی کااله بعض
مالیــات بــر ارزش افــزوده معــاف کــرده، 
در ادامــه بــه ذکــر بعضــی از ویژگی هــای 

آن می پردازیم. 
۱( کارایی و درآمدزایی 

تولیــد، ســرمایه گذاری  بــه  ۲( کمــک 
و اشــتغال از نظــر رشــد شــاخص های 

اقتصــادی
میــزان موفقیــت نظــام مالیــات بــر ارزش 
افــزوده بــه چنــد عامــل بســتگی دارد کــه 

عبارتنــد از: 
۱( اســتفاده از فاکتــور در کلیــه فعالیت های 

اقتصادی 
۲( درجه پولی بودن اقتصاد 

۳( شفافیت مبادالت تجاری 
۴( کارآمدی نظام بانکی 

۵( مجهــز شــدن نظــام مالیاتــی بــه 
کامپیوتــری  سیســتم های 

۶( کامل بودن نظام اطالعات مالیاتی 
 مزایای مالیات بر ارزش افزوده 

مزایــای مالیــات بــر ارزش افــزوده را 
می تــوان چنیــن خالصــه کــرد:

۱( کمــک بــه داشــتن نظــام جامــع 
کشــور  در  مالیاتــی  اطالعــات 

ــرای دولت هــا  ــی ب ــع مال ــز مناب ۲( تجهی
بــه علــت درآمدزایــی زیــاد 

طریــق  از  مالیــات  نســبی  ثبــات   )۳
وصــول  وقفه هــای  کاهــش 

۴( اقتصادی بودن هزینه های وصول 
۵( جلوگیری از فرار مالیاتی

ــات  ــر مالی ــخیص دقیق ت ــکان تش ۶( ام
بــر درآمــد 

الگــوی  در  الزم  تغییــرات  ایجــاد   )۷

مصــرف 
ــر  ــر ارزش افــزوده ب ــات ب ــر مالی ۸( تأثی

ــی خارجــی بازرگان
۹( سهولت کنترل 

پیمان هــای  بــه  ورود  تســهیل   )۱۰
منطقــه ای نرخ هــای متــداول در مالیــات 

بــر ارزش افــزوده
 نرخ های مالیات بر ارزش افزوده

ارزش  بــر  مالیــات  نظــام  در  معمــوال 
ــتفاده  ــورد اس ــل م ــای ذی ــزوده نرخ ه اف

می گیرنــد:  قــرار 
۱-نــرخ اســتاندارد؛ بــه نــرخ عمومــی 
ــتر  ــه بیش ــزوده ک ــر ارزش اف ــات ب مالی
کاالهــا و خدمــات بــا اعمــال آن مشــمول 
مالیــات می شــوند، اطــالق می گــردد.

 ۲- نــرخ زیــر اســتاندارد؛ ایــن نــرخ 
پایین تــر از نــرخ اســتاندارد بــوده و در 
ــه اعمــال  مــواردی کــه نرخ گــذاری دوگان

می شــود، بــه کار گرفتــه می شــود. 
ــرخ  ــال ن ــذاری اعم ــن نرخ گ ــدف از ای ه
کمتــر از نــرخ عمومــی بــر کاالهــای 
مصرفــی ضــروری اســت کــه عمدتــا 
مصــرف  قشــرهای کم درآمــد  توســط 

 . د می شــو
ــی  ــوارد حمایت ــرخ در م ــن ن ــوال ای معم

می شــود.  اعمــال 
ــرخ  ــن ن ــتاندارد؛ ای ــاالی اس ــرخ ب ۳- ن
باالتــر از نــرخ اســتاندارد بــوده و هــدف از 
آن اعمــال نرخــی باالتــر از نــرخ عمومــی 
بــر کاالهــای مصرفــی لوکــس و تجملــی 
اســت کــه عمدتــا توســط قشــرهای مرفه 

ــود. ــرف می ش ــه مص جامع
صفــر  نرخ گــذاری  صفــر؛  نــرخ   -۴
از روش هــای رایــج در زمینــه اجــرای 

اســت.  افــزوده  ارزش  بــر  مالیــات 
ایــن نــوع نرخ گــذاری بــه معنــای آن 
ــرخ صفــر  ــا ن ــی کــه ب اســت کــه کاالهای
مالیــات  مالیــات می شــود،  مشــمول 
ــد؛  ــت نمی کنن ــزوده پرداخ ــر ارزش اف ب
یــا  تولیدکننــده  ســخن  دیگــر  بــه 
عرضه کننــده ای کــه کاالیــش مشــمول 
مالیــات بــا نــرخ صفــر اســت، از پرداخت 

ایــن مالیــات معــاف می شــود.

 تکالیف فعاالن اقتصادی
 در نظــام مالیــات بــر ارزش افــزوده 
مؤدیــان مکلفنــد پانــزده روز پــس از 
ــه،  ــه ماه ــی س ــای مالیات ــان دوره ه پای
ــا  ــزوده ب ــر ارزش اف ــات ب ــام مالی در نظ
و  مخصــوص  اظهارنامه هــای  تســلیم 
مختصــر، پــس از کســر طلــب خــود 
بابــت مالیــات بــر ارزش افزوده هــای 
پرداختــی از مالیات هــای وصولــی بــه 
نیابــت از دولــت کــه نــزد ایشــان اســت، 
مانــده را بــا ســازمان امــور مالیاتی کشــور 

ــد.  ــویه کنن تس
بدیــن ترتیــب در صورتــی کــه مانــده ایــن 
تفاضــل، بدهــی مــؤدی بــه ســازمان امــور 
مالیاتــی را نشــان دهــد، مابه التفــاوت 
بــه عنــوان مالیــات بــر ارزش افــزوده بــه 
حســاب ســازمان امــور مالیاتــی پرداخــت 
مالیات هــای  چنانچــه  امــا  می شــود؛ 

ــزوده  ــت ارزش اف ــؤدی باب ــی م پرداخت
ــد،  ــی باش ــای دریافت ــش از مالیات ه بی
ــی  ــت اضافه پرداخت ــد باب ــؤدی می توان م
خویــش بــا ارائــه درخواســت از ســازمان 
اســترداد  تقاضــای  مالیاتــی  امــور 
ــه حســاب  ــا ب ــد ی ــات اضافــی را کن مالی

ــود.  ــور ش ــدی منظ ــای بع مالیات ه
دوره  پایــان  اینکــه  بــه  توجــه  بــا 
ســه ماهــه آخــر ســال مصــادف بــا 
ــازمان  ــود، س ــوروزی می ش ــالت ن تعطی
امــور مالیاتــی بــه جهــت رفــاه حــال 
ــه  ــرده ک ــاد ک ــهیالتی را ایج ــان تس مؤدی
ــزوده را  ــر ارزش اف ــات ب ــه مالی اظهارنام
ــان فروردیــن مــاه ســال  ــا پای چنانچــه ت
جــاری بــه همــراه مالیــات پرداختــی 
ــی  ــم قانون ــد، مشــمول جرائ  تســلیم کنن

نمی شوند. 
سازمان امور مالیاتی

 مالیات بر ارزش افزوده 
و تأثیر آن بر متغیر اقتصادی توزیع

ــد  ــه ۱۷ درص ــان اینک ــا بی ــاورزی ب ــاد کش ــر جه ــاون وزی مع
ســطح زیــر کشــت خرمــای جهــان مربــوط بــه ایــران اســت، 
گفــت: کشــور مــا ۱۳ درصــد تولیــد خرمــای جهــان را دارد کــه 
ایــن نشــان می دهــد شــکاف زیــادی بیــن ســطح زیــر کشــت 
و میــزان تولیــد در کشــور مــا وجــود دارد و بایــد عملکردمــان را 

در ایــن زمینــه افزایــش دهیــم.
ــا  ــت خرم ــت باف ــی کش ــش بین الملل ــد در همای ــکندر زن  اس
بــا اشــاره بــه هشــت عامــل مؤثــر در بخــش کشــاورزی اظهــار 
 داشــت: از جملــه ایــن عوامــل می تــوان بــه آب، خــاک 
و ذخایــر ژنتیکــی اشــاره کــرد کــه مــا در زمینــه بســیاری از این 

عوامــل دچــار چالــش شــده ایم. 
ــاورزی  ــر در کش ــانی مؤث ــل انس ــه از عوام ــان اینک ــا بی ــد ب زن
می تــوان بــه ســرمایه، بــازار، نیــروی ماهــر و تکنولــوژی اشــاره 
ــم  ــاورزی ک ــش کش ــز در بخ ــرمایه گذاری نی ــت: س ــرد، گف ک

اســت. در حالــی کــه وقتــی عرصــه در زمینــه عوامــل طبیعــی 
ــن  ــانی ای ــل انس ــا عوام ــد ب ــا بای ــود، م ــگ می ش ــا تن ــر م ب

ــران کنیــم.  مســئله را جب
معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی افــزود: بــا افزایــش ســرمایه، 
ــاورزی  ــدات کش ــزان تولی ــم می ــوژی می توانی ــش و تکنول دان

را افزایــش دهیــم.
ــاورزی  ــج کش ــوزش و تروی ــات، آم ــازمان تحقیق ــس س  رئی
ــه دلیــل بحــران  ــد ب اضافــه کــرد: برخــی کارشناســان معتقدن
آب ایــران ظرفیــت کشــاورزی را نــدارد و بایــد میــزان تولیــدات 

ایــن بخــش را کاهــش دهــد. 
در حالــی کــه برخــی دیگــر اعتقــاد دارنــد ایــران ایــن ظرفیــت 
را دارد و بایــد بــا افزایــش ســرمایه، دانــش و تکنولــوژی میــزان 
ــر دوم  ــا نظ ــده ب ــه بن ــم ک ــش دهی ــود را ا افزای ــدات خ تولی

موافــق هســتم. مهــر

ــه  ــاره ب ــا اش ــس ب ــادی مجل ــیون اقتص ــو کمیس عض
ــس کل  ــا رئی ــس ب ــدگان مجل ــی نماین ــه غیرعلن جلس
بانــک مرکــزی گفــت: ســیف قــول داده تــا ســه مــاه 
آینــده وضعیــت مؤسســات مالــی و اعتبــاری مجــاز و 

ــف شــود.  ــن تکلی غیرمجــاز تعیی
ســید حســن حســینی شــاهرودی گفــت: دربــاره 
مؤسســه کاســپین تدبیــری اندیشــیده شــده کــه اصــل 
ــک  ــده نزدی ــان و در آین ــون توم ــا ۵۰ میلی ــپرده ت س
ــود؛  ــت ش ــد پرداخ ــر ۱۰ درص ــا کس ــون ب ــا ۱۰۰ میلی ت
همچنیــن علی الحســاب حــدود ۵۰ درصــد از ســود 

ســپرده گذاران پرداخــت خواهــد شــد. 
ــایی  ــال شناس ــه دنب ــزی ب ــک مرک ــه داد: بان وی ادام
امــوال و دارایــی ســهامداران و همچنیــن وصــول 

تعهــدات و مطالبــات اســت. 

ــارد تومــان کســری از ۸  در حــال حاضــر ۳ هــزار میلی
هــزار میلیــارد تومــان تعهدشــده وجــود دارد کــه بایــد با 
شناســایی امــوال و بررســی دقیــق منابــع و دارایی هــا 
تأمیــن شــود؛ در حــال حاضــر ارقــام درســتی در ایــن 

رابطــه بــه مجلــس ارائــه نشــده اســت.
 ایــن نماینــده مجلــس بــا اشــاره بــه اینکــه ۹۰ 
خــرد  ســپرده گذاران  ســپرده گذاران کاســپین،  درصــد 
هســتند، عنــوان کــرد: قــرار شــد پرداخــت ســود 
بــر اســاس مصوبــه شــورای پــول و اعتبــار و در 
تمــام  صورتــی کــه  در  و  باشــد  درصــد   ۱۸ حــد 
ــت ــود داش ــی وج ــد و منابع ــت ش ــات پرداخ  مطالب
آنچــه بــه عنــوان ســود بــاالی ۳۰ و حتــی ۴۲ درصــد 
ــرار                  ــرای پرداخــت ق ــت ســوم ب ــد شــده، در اولوی تعه

ــرد. فــارس گی

12.5 2  درصد، رشد اقتصادی 2.1
سال  ۱۳۹۵

 درصد، کاهش قیمت طال 
در هفته گذشته

میلیون بشکه، صادارت روزانه 
نفت ایران در ماه گذشته

تازه تریــن گــزارش بانــک مرکــزی از رشــد اقتصــادی 12.5 
درصــدی ســال 95 حکایــت دارد.

از 2  بیــش  بــا  اونــس طــا در هفتــه گذشــته  قیمــت هــر 
رســید. دالر   12۰۷.15 بــه  کاهــش  درصــد 

کشــورهای اروپایــی و آســیایی در مــاه ژوئــن روزانــه 2 میلیــون 
و 15۰ هــزار بشــکه نفــت از ایــران دریافــت کردنــد.
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۱,۱۳۴,۸۲۰ ریال 

  گرم طال 

۴,۹۱۵,۵۰۰ ریال 

  مثقال طال 

۱۲,۱۱۸,۵۰۰ ریال 

  تمام سکه طرح قدیم

۱۱,۷۸۰,۰۰۰ ریال 

  سکه تمام بهار آزادی 

۶,۳۹۰,۰۰۰ ریال 

  نیم سکه بهار آزادی 

 $ ۱,۲۱۱.۵

  اونس جهانی طال 

۳,۷۳۰,۰۰۰ ریال 

  ربع سکه بهار آزادی

۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال 

 اتحادیه طال   سکه یک گرمی 
جواهر و سکه 

تهران

،،
دوره  پایــان  اینکــه  بــه  توجــه  بــا 
ســه ماهــه آخــر ســال مصــادف بــا 
تعطیــات نوروزی می شــود، ســازمان 
امــور مالیاتــی بــه جهــت رفــاه حــال 
مؤدیــان تســهیاتی را ایجــاد کــرده

تولید ملی

یک و یک
ــک«،  ــک و ی ــده  »ی ــاری شناخته ش ــام تج ــا ن ــام( ب ــهامی ع ــاب )س ــت مرغ ــرکت دش ش
باســابقه ترین و بزرگ تریــن مجموعــه  تولیــدی صنایــع تبدیلــی محصــوالت کشــاورزی 
ــع در ۱۴۵  ــاب واق ــت مرغ ــه دش ــال ۱۳۴۶ در منطق ــه از س ــود ک ــوب می ش ــور محس کش
ــه کار  کیلومتــری شــهر شــیراز در اســتان فــارس در مســاحتی حــدود ۳۵ هکتــار شــروع ب

کــرده اســت. 
ایــن شــرکت از ســال ۱۳۷۴ بــه شــرکت ســهامی عــام تبدیــل شــد وســهام آن بــه بــورس 
ــه بخــش خصوصــی واگــذار  اوراق بهــادار راه یافــت؛ در ســال ۱۳۸۴ ســهام ایــن شــرکت ب

شــد. 
ــاوری  ــی، فن ــش فن ــورداری از دان ــاال، برخ ــت ب ــتوانه قدم ــا پش ــاب ب ــت مرغ ــرکت دش ش
ــذاران و  ــی از بنیانگ ــوان یک ــه عن ــوده ب ــدد ب ــواره درص ــود هم ــص خ ــای متخص و نیروه
ــی کشــور را  ــع غذای ــی و توســعه صنای ــران، ســطح تعال ــن ای ــی نوی ــع غذای پیشــوران صنای
نیــز ارتقــا بخشــد و خــود را در ســطح تولیدکننــدگان مطــرح جهــان بــا باالتریــن کیفیــت و 

ــد.  ــق ده ــان تطبی ــی وجه ــتانداردهای مل اس
ــت.  ــن مدعاس ــر ای ــاهدی ب ــای HACCP،۲۰۰۰-ISO۹۰۰۰ و FDA ش ــت گواهینامه ه دریاف
نــام »یــک و یــک« در کشــورهای مختلفــی همچــون آمریــکا، انگلســتان، فرانســه، آلمــان، 
اســترالیا، ایتالیــا، ســوئد، کانــادا، ژاپــن، مکزیــک، چیــن، هنــد، عربســتان، امــارات متحــده 
عربــی، کویــت، قطــر، کشــورهای حــوزه CIS و بســیاری از کشــورهای دیگــر نامــی آشــنا و 

مــورد اســتقبال اســت. 

ــوی، مقــام مســئول  هــادی اب
اســت  معتقــد  کارگــری، 
و  اســتقبال  علی رغــم 
طــرح کارورزی،  در  ثبت نــام 
ــده، آمادگــی  واحدهــای پذیرن
ــرش  ــوزش و پذی ــل آم و تمای
ندارنــد.  را  کارورز  نیروهــای 
کــم  اســتقبال  دلیــل  او 
ایــن  از  دانش آموختــگان 
طــرح را پیش بینــی نشــدن 
دســتمزد مناســب و بیمه کارورز 

نــد.  ا می د
ــته هایی  ــا و بس ــی طرح ه ــرد: پیش بین ــار ک ــوی اظه ــادی اب ه
دانش آموختــگان  اشــتغال، کارورزی  و  تولیــد  رونــق  مثــل 
دانشــگاهی و ســاماندهی بــازار کار بــرای ایــن اســت کــه 
بــا هجمــه ای بــه اســم دانش آموختــگان بیــکار مواجهیــم 
و روزبــه روز بــه تعــداد جمعیــت بیــکار کشــور نیــز افــزوده 
ــدی  ــه امی ــا روزن ــدگان کار ت ــل جوین ــن دلی ــه همی ــود؛ ب می ش

پیــدا می کننــد، بــه دنبــال آن می رونــد. 
وی آمــاری را کــه از ثبت نــام در ســامانه کارورزی ارائــه می شــود، 
ناامیدکننــده دانســت و گفــت: افزایــش ثبت نــام بــه منزلــه ایــن 
اســت کــه عــده ای حاضرنــد بیــگاری کننــد، حتــی اگــر دســتمزد 

اندکــی بگیرنــد و ایــن زیبنــده مملکــت و نظــام نیســت. 
ابــوی ادامــه داد: متاســفانه ایــن تمــام قضیــه نیســت و برخــی 
از واحدهــای پذیرنــده نیــز اعــالم کرده انــد کــه آمادگــی پذیــرش 
نیــرو را ندارنــد. بنابرایــن طــرح کارورزی بایــد آنقــدر چکش کاری 

بنــگاه  هــم  کــه  می شــد 
و  آموزش دهنــده  و  پذیرنــده 
ــن  ــا چنی ــروی کارورز ب ــم نی ه

ــوند.  ــه نش ــکلی مواج مش
عالــی  کانــون  کل  دبیــر 
ــران  ــی کارگ ــای صنف انجمن ه
ــراد  ــداد اف ــه تع ــان اینک ــا بی ب
ســامانه  در  ثبت نام کننــده 
زیــاد ولــی واحدهــای پذیرنده 
ــی از  ــت: برخ ــت، گف ــم اس ک
واحدهــا نگــران ایــن هســتند 
ــرار  ــه ق ــی ک ــادا نیروی ــه مب ک
اســت از او کار بکشــند، فــرداروزی بــه اداره کار یــا مراجــع حــل 
ــودن  ــه دلیــل مســتثنا ب ــد                و ب اختــالف شــکایت کن

آن هــا از قانــون دچــار مشــکل شــوند. 
وی بــا بیــان اینکــه مبلــغ دســتمزد کارورزان بســیار ناچیــز 
اســت، افــزود: در ایــن طــرح یک ســوم حداقــل دســتمزد 
مصــوب بــرای کارورزان پیش بینــی شــده کــه رقمــی حــدود ۳۱۰ 
 هــزار تومــان اســت و قطعــا کفــاف هزینه هــای زندگــی فــرد را                        

نمی دهد. 
البتــه در آیین نامــه طــرح هــم گفتــه شــده کــه واحــد پذیرنــده 
ــه  ــوان دســتمزد ب ــه عن ــد مبلغــی را ب ــق می توان در صــورت تواف
کارورز بپــردازد؛ ولــی معمــوال ایــن اتفــاق نمی افتــد؛ چــون 
ــت  ــه خدم ــروی کارورز را ب ــل نی ــن دلی ــه ای ــا ب ــا اساس کارفرم
می گیــرد کــه بیمــه و دســتمزدی بابــت او نپــردازد و صرفــا بــه 

ــرد اســت. ایلنــا ــوزش ف ــال کارکشــیدن و آم دنب

وزیــر نیــرو گفــت: رکوردهایی 
ــد  ــه تولی کــه امســال در زمین
طــول  در  زدیــم،  و...  بــرق 
ــور  ــرق کش ــت ب ــخ صنع تاری
کامــال بی ســابقه بوده انــد و 
بــه درجه هــای بســیار باالیــی 

رســیده اند. 
ادامــه  چیت چیــان  حمیــد 
داد: بــا وجــود افزایــش ۲۶۰۰ 
مــگاوات مصــرف بــرق کشــور 
در ایــن روزهــا نســبت بــه 
مــدت مشــابه ســال گذشــته، 

ظرفیت هــای جدیــد تولیــد بــرق را ایجــاد کردیــم. عــالوه بــر 
ــی  ــا بهره گیــری از شــیوه های گوناگــون فن ــن توانســتیم ب ای
ــتر  ــگاوات بیش ــرق، ۹۰۰ م ــد ب ــود تولی ــای موج از ظرفیت ه

بــرق تولیــد کنیــم. 
وزیــر نیــرو تصریــح کــرد: همچنیــن تالش شــد میــزان تلفات 
شــبکه بــرق کاهــش یابــد و از حــدود ۱۵ درصــد به کمتــر از ۱۱ 
درصــد برســد؛ ایــن امــر در تأمیــن نیازهــای جدیــد بــرق تأثیر 
 بســیاری داشــته اســت. از ســوی دیگــر آمادگــی نیروگاه هــا 

و شبکه را به حداکثر ممکن رسانده ایم. 
ــن اســت در  ــن ممک ــا وجــود ای ــادآور شــد: ب ــرو ی ــر نی وزی
ــی  ــرق حوادث ــن شــبکه وســیع ب ــاط کشــور در ای بعضــی نق
رخ دهــد و ممکــن اســت بــه صــورت موقــت و بــه مــدت ۵ 
ــک ســاعت، خاموشــی  ــا ی ــه، نیم ســاعت ی ــه، ۱۰ دقیق دقیق
در یــک نقطــه از مناطــق کوچــک کشــور رخ دهــد کــه در ایــن 

ــر  ــه از شــکیبایی و صب زمین
ــم. ــکر می کنی ــردم تش م

تمــام  کــرد:  اظهــار  وی   
را کــه می توانســتیم  کاری 
و ظرفیــت فنــی و علمــی 
ــه کار  ــی داد، ب ــازه م ــا اج م
گرفتیــم. در ایــن بخــش 
مــردم هــم بســیار تاثیرگــذار 
ــد  ــردم می توانن ــتند. م هس
بــا اندکــی تدبیــر و بــا صبــر 
بــرق  مصــرف  حوصلــه  و 
خــود را مقــداری کاهــش 
ــب ها از  ــا ۱۶ و ش ــاعت ۱۲ ت ــن س ــط روز بی ــد. در وس دهن
ــر المپ هــا را روشــن و  ــا ۲۳ ســعی کنیــم کمت ســاعت ۲۰ ت

ــم.  ــوش کنی ــپ را خام ــا دو الم ــک ی ــل ی حداق
وزیــر نیــرو بــا بیــان اینکــه مهم تریــن مؤلفــه تشــکیل دهنده 
ــوازم  ــتان، ل ــل تابس ــور در فص ــرق در کش ــرف ب ــک مص پی
سرمایشــی اســت، افــزود: از مــردم درخواســت داریــم درجــه 

کولــر گازی خــود را روی ۲۵ درجــه تنظیــم کننــد. 
چیت چیــان ادامــه داد: تنظیــم درجــه کولــر روی ۱۸، ۱۹ 
ــرف  ــراد، مص ــش اف ــت و رنج ــر اذی ــالوه ب ــه ع ــا ۲۰ درج ی
بــرق را بســیار افزایــش خواهــد داد و مســئله مهم تــر 
ــن اســت موجــب  ــن کار ممک ــا انجــام ای ــه ب ــن اســت ک ای
ــه مصــرف  ــاز ب ــه نی ــرادی ک ــه ای از کشــور اف شــویم در نقط
 بــرق دارنــد، گرفتــار شــوند و بــرق ایــن نقــاط بــرود. 

صداوسیما

ایجاد ظرفیت های جدید تولید برقمبلغ دستمزد کارورزان بسیار ناچیز است

پرداخت سود 42 درصدی مؤسسه کاسپینتولید ۱۳ درصد خرمای جهان در ایران 



هشتبهشت
 عملیات اجرایی شهرک منظریه 

خمینی شهر مطلوب است
اســتاندار اصفهــان گفــت: رونــد اجرایــی  کیمیای وطن
توافقنامــه شــهرک منظریــه خمینی شــهر مطلــوب اســت و 
در آینــده نزدیــک مشــکالت و مطالبــات مــردم ایــن 

شهرک برطرف می شود.

ــه  ــهرک منظری ــرزده از ش ــد س ــور در بازدی ــول زرگرپ  رس
خمینی شــهر افــزود: حــدود ســه مــاه قبــل توافقنامــه ای 
ــازی  ــهر و اداره کل راه و شهرس ــهرداری خمینی ش ــن ش بی
اســتان اصفهــان بــرای حــل اختــالف ایجادشــده بیــن این 
ــه  ــی و رفاهــی ب ــات خدمات ــن امکان ــت تامی ــاد جه دو نه

ســاکنان ایــن شــهرک منعقــد شــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه کلنــگ عملیــات اجرایــی و 
ــا جمعیتــی بیــش از 50  ــی توســعه ایــن شــهرک ب عمران
ــن زده شــد، گفــت:  ــه زمی ــر پــس از 25 ســال ب هــزار نف
طبــق وعــده ای کــه بــه اهالــی شــهرک منظریــه داده بــودم، 

ــه هســتم. ــر حــل مشــکالت شــهرک منظری پیگی
اســتاندار اصفهــان افــزود: خوشــبختانه مشــکالت عمرانــی 
و خدماتــی اعــم زیرســازی، جدول  گــذاری ، آســفالت 
ــن  ــی ای ــات رفاه ــه خدم ــی و ارائ ــی و فرع ــر اصل معاب
ــهرداری  ــط ش ــی توس ــه مردم ــوان مطالب ــه  عن ــهرک ب ش

ــت. ــدن اس ــع ش ــال رف ــرور در ح ــه  م ــهر ب خمینی ش
ــات  ــه خدم ــته ارائ ــه گذش ــه در دو ده ــان اینک ــا بی وی ب
ــه  ــی، رفاهــی، تفریحــی و خدماتــی شــهرک منظری عمران
در بالتکلیفــی قــرار داشــت، گفــت: بازدیــد امــروز بــا هــدف 
ــای  ــی و وعده ه ــات اجرای ــد عملی ــر رون ــارت بیشــتر ب نظ

داده شــده بــه مــردم انجــام شــد.
ــته در  ــاه گذش ــه م ــه در س ــه اینک ــاره ب ــا اش ــور ب زرگرپ
ــر  ــزار مت ــش از 13 ه ــهر بی ــه خمینی ش ــهرک منظری ش
ــت:  ــده، گف ــام  ش ــر انج ــازی معاب ــذاری و زیرس جدول  گ
ــاده  ــز آم ــهرک نی ــن ش ــر ای ــر از معاب ــزار مت ــدود 20 ه ح

ــت. ــفالت اس آس
اســتاندار اصفهــان بــا بیــان اینکــه بوســتان بزرگ شــهروند 
شــهرک منظریــه نیــز در حــال تکمیــل اســت، ابــراز 
امیــدواری کــرد بــا همت شــهرداری و مســئوالن شهرســتان 
خمینی  شــهر هرچــه ســریع تر خدمــات رفاهــی و عمرانــی 
و  ارائــه  منظریــه خمینی شــهر  بــه ســاکنان شــهرک 
امکانــات مــورد نیــاز بــرای ســاکنان ایــن شــهرک تامیــن 
ــهرداری،  ــه ش ــهردار، مجموع ــای ش ــود. وی از تالش  ه ش
ــرای  شــورای شــهر و مســئوالن شهرســتان خمینی  شــهر ب
ــه  ــن توافقنام ــی شــدن ای ــردم و اجرای حــل مشــکالت م

تقدیــر کــرد.

۹ نمایش در جشنواره تئاتر منطقه 
سه »سوره« روی صحنه می رود

  رئیــس حــوزه هنــری اصفهــان گفــت: در جشــنواره تئاتــر 
منطقــه ســه »ســوره«، ۹ نمایــش از هشــت اســتان کشــور 
ــان اجــرا  ــر اصفه ــاالر هن ــزرگ ت در دو ســالن کوچــک و ب

می شــود.
ــه  ــه س ــای منطق ــا تئاتره ــاط ب ــر در ارتب ــدی احمدی ف مه
ــان  ــان، میزب ــار داشــت: اصفه ــر ســوره اظه جشــنواره تئات
جشــنواره منطقــه ســه تئاتــر ســوره اســت کــه بــا حضــور 
ــه و بویراحمــد،  اســتان های اصفهــان، خوزســتان، کهگیلوی
مرکــزی، قــم، هرمــزگان، مازنــدران و یــزد برگــزار می شــود.

وی افــزود: ۹ نمایــش در طــول ایــن جشــنواره منطقه ای از 
2۴ تــا 2۶ تیرمــاه در دو ســالن کوچــک و بــزرگ تــاالر هنــر 

ــان اجــرا می شــود. اصفه
وی اضافــه کــرد: دو تئاتــر »ســرِخ او« بــه کارگردانــی 
مهیــار هزارجریبــی و »قصــه ظهــر جمعــه« بــه کارگردانــی 
حســام افــروز کــه بــه ترتیــب در جشــنواره بســیج و 
ــده شــده اند نیــز  جشــنواره تولیــدات حــوزه هنــری برگزی
از دو اســتان مازنــدران و یــزد در اصفهــان بــه روی صحنــه 

می رونــد.
رئیــس حــوزه هنــری اصفهــان بــا اشــاره بــه اینکــه 
اختتامیــه ایــن دوره از جشــنواره تئاتــر ســوره منطقــه ســه  
ــد کــرد: در  روز دوشــنبه 2۶ تیرمــاه برگــزار می شــود، تاکی
ــده معرفــی  ــار برگزی ــوان آث ــه عن ــر ب ــن مراســم ســه اث ای
می شــوند و از نفــرات برتــر در بخش هــای کارگردانــی، 
بازیگــری مــرد و زن، طراحــی صحنــه، نمایشنامه نویســی 

ــر خواهــد شــد. مهــر تقدی

 دختران توانمند اصفهان 
شناسایی می شوند

ــان  ــی اصفه ــاق بازرگان ــوان ات ــی بان ــورای عال ــس ش   رئی
ــوان  ــی بان ــی شــورای عال ــرای دومیــن ســال متوال گفــت: ب
ــد در  ــران توانمن ــایی دخت ــه شناس ــدام ب ــی اق ــاق بازرگان ات
ــت:  ــار داش ــب اظه ــرا اخوان نس ــت. زه ــرده اس ــان ک اصفه
ــادن و  ــع، مع ــی، صنای ــاق بازرگان ــوان ات ــی بان ــورای عال ش
ــهر  ــش ش ــزاری همای ــه برگ ــدام ب ــان اق ــاورزی اصفه کش
فیــروزه ای بــا دختــران توانــا بــرای دومیــن ســال متوالــی بــه 

ــت. ــرده اس ــه)س( ک ــرت معصوم ــبت والدت حض مناس
وی بیــان داشــت: ایــن همایــش بــا هــدف شناســایی 
دختــران نمونــه اســتان از ســنین 15 بــه بــاال در ســوم 
مــرداد در مرکــز همایش هــای بین المللــی اتــاق بارگانــی 
اصفهــان برگــزار می شــود. وی تصریــح کــرد: ایــن همایــش 
در 5 محــور از جملــه دختــران، خالقیت هــای فرهنگــی، 
ابتــکارات جامعه محــور  هنــری و ورزشــی و دختــران و 
ــم  ــتازان عل ــران پیش ــه داد: دخت ــود. وی ادام ــزار می ش  برگ
و فنــاوری، دختــران و کارآفرینــی و ایجــاد اشــتغال و دختران 
و محیــط زیســت و زندگــی شــهری از دیگــر محورهــای 

ــر اصفهــان اســت. ــرای انتخــاب دختــران برت مدنظــر ب
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ــه  ــوزش و پژوهــش حــوزه علمی ــاون آم مع
اســتان اصفهــان گفــت: بــا حضــور  آیــت هللا 
علمیــه  حــوزه  زعامــت  بــه  مظاهــری  
ــی  ــن شــهر رونق ــز علمــی ای ــان، مراک اصفه

ــت. ــاره یاف دوب
محســن  المســلمین  و  حجت االســالم   
بــه  خبــری ای کــه  نشســت  در  جاللــی 
منظــور اطالع رســانی بــرای برگــزاری آزمــون 
ورودی و پذیــرش بــرادران در حــوزه علمیــه 
برگــزار شــد، تصریــح کــرد: مرکــز مدیریــت 
ایــن حــوزه دارای 10 هــزار پرونــده و ســوابق 
تحصیلــی اســت و بــه تعبیــر آیــت هللا بهجــت 
ــربازخانه  ــوزه س ــن ح ــری ای ــت هللا ناص و آی

ــان اســت. ــام زم ام
 وی  بــا اشــاره بــه اینکــه حــوزه علمیــه 
ــم و مشــهد ســه  ــار حــوزه ق ــان در کن اصفه
ــتند،  ــور هس ــتقل کش ــرح و مس ــوزه مط ح
ــی و  ــت طوالن ــا قدم ــوزه ب ــن ح ــت: ای گف
ــوده  اســتادان بــزرگ از حوزه هــای مطــرح ب
و پــس از حضــور آیــت هللا مظاهــری بــه 
ریاســت آن، مــدارس علمیــه اصفهــان رونــق 
ــه  ــد از آنک ــد و بع ــدا کردن ــادی پی بســیار زی

آیــت هللا طباطبایی نــژاد بــه عنــوان مدیــر 
معرفــی شــدند، ایــن رشــد ســرعت گرفــت.

 رشد خوب حوزه علمیه پس از 
انقالب 

ــه  ــه اینکــه حوزه هــای علمی ــا اشــاره ب وی ب
ــته اند و  ــی داش ــد خوب ــالب رش ــد از انق بع
در تمــام اســتان مــدارس علمیــه برقــرار 
ــاغ )امــام  اســت، ادامــه داد: مدرســه چهارب
ــاغ خوراســگان،  صــادق)ع((، مدرســه چهارب
مدرســه جــده بــزرگ در بــازار، مدرســه 
و  کاســه گران  مدرســه  میرزاحســین، 
ــوزوی  ــدارس ح ــه م ــه از جمل ــه نوری مدرس
دوران صفویــه و فعــال اصفهــان هســتند.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه هــر ســال پذیــرش 
ــام می شــود و 25  ــه قــم انج ــوزه علمی ح
ــزود:  ــت، اف ــی آن اس ــرش کتب ــاه پذی تیرم
و  تســتی  ســوال   ۷0 دارای  آزمــون  ایــن 
ــمی و  ــالمت جس ــای س ــه آزمون ه مصاحب

ــت.  ــی اس روح
ــه  ــوزش و پژوهــش حــوزه علمی ــاون آم مع
ــه ایــن مســئله  اســتان اصفهــان در ادامــه ب
اشــاره داشــت: یکــی از اقدامــات حــوزه 
علمیــه در کنــار فعالیت هــای آموزشــی و 
پژوهشــی، مقاله نویســی اســت و طــالب 

را  مقاله نویســی  کالس هــای  دوره  بایــد 
بگذراننــد تــا در جشــنواره حلــی شــرکت داده 

ــوند. ش
بــه  اشــاره  بــا  جاللــی  حجت االســالم   
اینکــه امــام صــادق)ع( چهــار هــزار شــاگرد 
ــا مکتــب اهــل بیــت  ــا ب ــد ت را تربیــت کردن
تصریــح کــرد:  شــوند،  آشــنا  معــارف  و 
ــر  ــن ام ــروی از ای ــه پی ــه ب ــای علمی حوزه ه
ــد معــارف اهــل بیــت را ســینه  ــه دارن وظیف
بــه ســینه منتقــل کننــد؛ وظیفــه ای کــه 
ادامــه راه اهــل بیــت عصمــت و طهــارت 

ــت. اس
 جاللــی بــا بیــان اینکــه رســالت حــوزه 
و  دیــن  عقایــد  در  تفحــص  در  علمیــه 
ــس  ــم و تدری ــب تفهی ــذار در قال ــپس ان س
ــراد  ــرش اف ــاله پذی ــر س ــت: ه ــت، گف اس
ــوزه  ــری از ح ــرش سراس ــا پذی ــب ب داوطل
ــه اول  ــود؛ مرحل ــروع می ش ــم ش ــه ق علمی
پذیــرش در بهمــن ســال گذشــته آغــاز شــده 
ــاه  ــرش 25 تیرم ــه دوم پذی ــت و مرحل اس
بــا برگــزاری آزمــون کتبــی محتــوی ۷0 
ســؤال تســتی بــرای مقاطــع مختلــف برگــزار 

می شــود.
 تحصیل در حوزه، واجب کفایی 

است
علمیــه  حــوزه  مــدارس  داد:  ادامــه  وی 
ــدارس مطــرح کشــور  ــان از م اســتان اصفه
ــرادران   هســتند کــه خوشــبختانه در حــوزه ب
و خواهــران بــا اســتقبال خوبــی همــراه 

اســت. 
ــاه  ــان مردادم ــون در پای ــوم آزم ــه س مرحل
برگــزار می شــود و هــر کــدام مــدارک در 
مقاطــع تحصیلــی )مقطــع تحصیلــی ســطح 
1 تــا پایــه ششــم مــدرک معــادل فــوق 
دیپلــم، ســطح 2 پایــه نهــم مــدرک معــادل 
ــه  ــام پای ــا اتم ــوم ت ــطح س ــانس و س لیس
ــد(  ــی ارش ــادل کارشناس ــدرک مع ــم م ده

می شــود. داده  تحویــل 
ــه  ــوزش و پژوهــش حــوزه علمی ــاون آم مع
ــرادی  ــه اف ــان اینک ــا بی ــان ب ــتان اصفه اس
کــه ایــن مــدارک را دارنــد، می تواننــد در 
مراکــز آموزشــی و پژوهشــی در رشــته ای 

ــت  ــوزوی اس ــالت ح ــا تحصی ــط ب ــه مرتب ک
اســتخدام شــوند، اضافــه کــرد: مــدرک 
ســطح چهــارم معــادل دکتــری اســت و 
دروس بــه وســیله اســتادان برجســته ای 
آیــت هللا  و  مظاهــری  آیــت هللا  ماننــد 

می شــود. تدریــس  طباطبایی نــژاد 
آیــت هللا  جملــه  از  مراجــع  گفــت:  وی 
ــه  ــد ک ــکارم شــیرازی می فرماین ــی م العظم
ــی  ــب کفای ــدن، واج ــوزه آم ــمت ح ــه س ب
اســت و چــون بــه انــدازه کافــی حــوزه 
و  توانایــی  نداریــم، کســانی کــه  علمیــه 
ــی اســت کــه  ــد، واجــب کفای اســتعداد دارن
ــه را  ــای جمامع ــد و نیازه ــا بیاین ــه حوزه ه ب

ــد. ــرآورده کنن ب
وی بــا اشــاره بــه اینکــه 10 هــزار طلبــه فعــال 
در حــوزه علمیــه پرونــده دارنــد، اضافــه کــرد: 
مدرســه تخصصــی حفــظ قــرآن از پایــه دوم 
طلبــه می پذیــرد و مدرســه دانشــگاهیان 
ــید  ــجد س ــان مس ــتی در خیاب ــهید بهش ش
ــه  ــتند ک ــان هس ــژه در اصفه ــه وی دو مدرس
درخصــوص حفــظ قــرآن طلبــه می پذیرنــد.

 از مؤلفین و مدرسین شهر تجلیل 
می شود

حــوزه  پژوهــش  و  آمــوزش  قائم مقــام   
علمیــه اصفهــان در ایــن نشســت گفــت: 
ــزار  ــاله برگ ــم س ــورت نی ــه ص ــا ب آموزش ه
 ۹۶ تحصیلــی  ســال  شــروع  و  می شــود 
برگــزار  مردادمــاه  بیســت ویک  در   ۹۷ و 
از بهمن مــاه  می شــود و نیــم ســال دوم 

ــد. ــد ش ــاز خواه آغ

مجیــد  المســلمین  و  حجت االســالم  
ــرد: بیــش از   85 درصــد  ــه ک ــی اضاف جالل
ــاال هســتند و  ــه ب ــدل 15 ب ــا مع ــا ب قبولی ه
ــدل  ــاز مع ــراد ممت ــد اف ــاله 20 درص ــر س ه

ــد. ــاالی 1۹ دارن ب
ــات  ــر از اقدام ــی دیگ ــرد: یک ــد ک وی تاکی
ــه از  ــت ک ــال اس ــاب س ــه، کت ــوزه علمی ح
ــد و از  ــف دارن ــه تألی ــرادی ک ــان و اف مؤلف

ــد. ــد ش ــل خواه ــهر تجلی ــین ش مدرس
برگــه  هــزار   35 حــدود  جاللــی گفــت: 
ــر  ــب در نظ ــزار داوطل ــرای 5 ه ــی ب امتحان
گرفتــه شــده اســت. مــکان برگــزاری آزمــون 
ــت و در  ــان اس ــهدای اصفه ــتان ش در گلس
ــود. ــزار می ش ــدارس برگ ــتان ها در م شهرس

وی بــا بیــان اینکــه نظــام آموزشــی بــه 
 صــورت حضــوری اســت و همــه علــوم 
انســانی از قبیــل قــرآن، تاریــخ، منطــق، 
و فلســفه  اصــول  و  فقــه  نحــو،  صــرف، 
طبــق گفتــه  می شــود، گفــت:  تدریــس 
ــه ســمت حــوزه  آیــت هللا مــکارم شــیرازی ب

علمیــه آمــدن، واجــب کفایــی اســت.
 ثبت نام در حوزه علمیه  به صورت 

اینترنتی 
ــرش  ــئول پذی ــی، مس ــن والء کلباس همچنی
ــن  ــه ای ــز در ادام ــان، نی ــه اصفه حــوزه علمی
جلســه اظهــار کــرد: از متوســطه 1 پایــه 
هشــتم و پایــه نهــم نظــام جدیــد بــه شــرط 
قبولــی و معــدل 1۶ بــه بــاال می تواننــد 
ــی  ــان دوره راهنمای ــوند و پای ــوزه ش وارد ح
ــر و از متوســطه ســابق  ــا معــدل 1۶ و باالت  ب
بــاالی 1۴ در  بــا معــدل  و دانشــگاهیان 
مقاطــع مختلــف می تواننــد در حــوزه وارد 
شــوند؛ در دو طرحــی کــه حــوزه اصفهــان بــه 
ــد  ــدت می توانن ــدت و بلندم ــورت کوتاه م ص
در حــوزه وارد شــوند و تحصیــل کننــد، افــراد 
برخــی در دوره کوتاه مــدت 5 ســاله و برخــی 
علمیــه  حــوزه   ۴1 در  بلندمــدت  دوره  در 

ــد. ــل کنن ــد تحصی می توانن
وی گفــت: ســاالنه حــدود 1500 نفــر را در 
ــام  ــم؛ ثبت ن ــام می کنی ــه ثبت ن ــوزه علمی ح
ــی در  ــه صــورت اینترنت ــان ب در حــوزه اصفه

ــت. ــایت esf-hozeh.com اس س

مدیران آموزش و پژوهش حوزه علمیه استان اصفهان مطرح کردند:

مدارس حوزه علمیه اصفهان از مدارس مطرح کشور هستند

ــه  ــر عامــل شــرکت غل مدی کیمیای وطن
اصفهــان   اســتان  بازرگانــی  خدمــات  و 
اعــالم کــرد: در ســال جــاری از آغــاز فصــل 
ــدم از  ــن گن ــون، 115 هــزار ت برداشــت تاکن
ــده  ــداری ش ــتان خری ــن اس ــاورزان ای کش

است.  
رضــا نیک نــداف افــزود: ایــن میــزان گنــدم 
اســتان  کشــاورزان  از  خریداری شــده 
ــی و ارزش یــک  ــرخ تضمین ــه ن ــان ب اصفه
هــزار و 500 میلیــارد ریــال توســط ۶0 مرکــز، 
خریــداری و در مراکــز اســتاندارد نگهــداری 

ــت. ــده اس ــازی ش ــدم ذخیره س گن
وی اضافــه کــرد: خریــد تضمینــی گنــدم در 
مناطــق گرمســیری اســتان اصفهــان پایــان 
یافتــه اســت؛ امــا در مناطــق معتــدل و 

ــه دارد. ــزی ادام مرک
مدیــر عامــل شــرکت غلــه و خدمــات 
 10 )منطقــه  اصفهــان  اســتان  بازرگانــی 
ــد  ــده خری ــد روز آین ــزود: از چن کشــور( اف
سردســیر  مناطــق  در  گنــدم  تضمینــی 
ــاز  ــدن آغ ــمیرم و فری ــه س ــتان از جمل اس

. د می شــو

وی از خریــد تضمینــی 580 تــن دانــه 
روغنــی کُلــزا نیــز در اســتان اصفهــان خبــر 
داد و گفــت: ایــن میــزان دانــه روغنــی کُلــزا 
توســط مرکــز خریــد میمــه بــه عنــون تنهــا 
مرکــز خریــد تضمینــی کُلــزا در اســتان 
و  تیــران  شهرســتان های  کشــاورزان  از 
کــرون، برخــوار، گلپایــگان، فریــدن و شــهر 

ــت. ــده اس ــداری ش ــار خری زی
مدیــر عامــل شــرکت غلــه و خدمــات 
 10 )منطقــه  اصفهــان  اســتان  بازرگانــی 
کشــور( خاطرنشــان کــرد: گنــدم معمولــی 

ــه نــرخ تضمینــی هــر کیلــو یــک هــزار و  ب
ــه  ــو ب ــر کیل ــدم دروم ه ــان و گن 300 توم
ــه  ــان و دان ــزار و 330 توم ــک ه ــت ی قیم
روغنــی کلــزا بــا قیمــت تضمینــی هــر 
ــو 2 هــزار و ۷83 تومــان از کشــاورزان  کیل

می  شــود. خریــداری 
روابــط عمومــی ســازمان جهــاد کشــاورزی 
ــی  ــد تضمین ــت خری ــان قیم ــتان اصفه اس
گنــدم معمولــی بــا ۴ درصــد افــت مفیــد و 
2 درصــد افــت غیرمفیــد را یــک هــزار و 300 
ــت  ــد اف ــا ۴ درص ــدم دوروم ب ــان، گن توم
ــزار  ــک ه ــد را ی ــد غیرمفی ــد و 2 درص مفی
ــت  ــد اف ــا 3 درص ــو ب ــان و ج و 330 توم
مفیــد و 2 درصــد غیرمفیــد را یــک هــزار و 
ــرد. ــان در ســال ۹5 - ۹۶ اعــالم ک 30 توم

خاطرنشــان می شــود مدیــر عامــل شــرکت 
غلــه و خدمــات بازرگانــی اســتان اصفهــان 
جلســه  اولیــن  در  10 کشــور(  )منطقــه 
عوامــل خریــد شــرکت غلــه و خدمــات 
ــی  ــت: پیش بین ــتان گف ــن اس ــی ای بازرگان
ــدم از  ــن گن می شــود امســال 2۷۶ هــزار ُت

ــود. ــداری ش ــان خری ــاورزان اصفه کش
ــرکت  ــن ش ــداف ای ــا نیک ن ــه رض ــه گفت ب
ــل  ــرای تحوی قابلیــت و آمادگــی کامــل را ب
ــن گنــدم از کشــاورزان اســتان  300 هــزار ُت

ــان دارد. اصفه
ــات  ــه و خدم ــرد: شــرکت غل ــه ک وی اضاف
بازرگانــی اســتان اصفهــان در ســال گذشــته 
ــن  ــاورزان ای ــدم از کش ــن گن ــزار ُت 2۶۶ ه

ــداری کــرد. اســتان خری

مدیر عامل شرکت غله استان اصفهان:

115 هزار تن گندم از کشاورزان اصفهان خریداری شد

 دبیر جشنواره مطبوعات 
استان اصفهان خبر داد:

22 تیرماه، آخرین مهلت ارسال 
آثار به دبیرخانه جشنواره 

مطبوعات
P.Sharifi@eskimia.ir

پروانه شریفیگروه اصفهان

مطبوعــات  دهمیــن جشــنواره  مطبوعاتــی  نشســت 
خبرگزاری هــا و پایگاه هــای خبــری اســتان اصفهــان 
روز گذشــته بــا حضــور اصحــاب رســانه و مجریــان ایــن 

ــد. ــزار ش ــنواره برگ جش
ــات  ــه مطبوع ــره خان ــس هیئت مدی ــادی، رئی ــادق  ه ص
ــوان یــک  ــه عن ــر اینکــه ب ــد ب ــا تأکی ــان، ب اســتان اصفه
مقابــل خــود  در  را  دیگــری  تشــکل  هیــچ  تشــکل 
اســتقبال  آن هــا  اتحــاد  و  همدلــی  از  و  نمی بینیــم 
می کنیــم، گفــت: پوســتر جشــنواره مطبوعــات اصفهــان 

در مــاه رمضــان رونمایــی، فراخــوان انجــام و بــا اســتقبال 
ــت. ــده اس ــه ش ــانه مواج ــکاران رس هم

ــه  ــی و در مرحل ــه اول همدل ــرد: در وهل ــح ک وی تصری
بعــد رقابــت ســازنده میــان خبرنــگاران و نیــز شناســایی 
ــه  ــت ک ــنواره اس ــداف جش ــف از اه ــوت و ضع ــاط ق نق
ــان  ــای ســطح رســانه های اســتان اصفه نتیجــه آن ارتق

ــود. خواهــد ب
اســتان  مطبوعــات  خانــه  رئیــس  والی پــور،  زهــره 
ــوان کــرد: پــس از  اصفهــان، در ادامــه ایــن نشســت عن
برگــزاری ۹ دوره جشــنواره مطبوعــات در اســتان اصفهــان، 
اداره ارشــاد اصفهــان  نخســتین ســالی اســت کــه 
برگــزاری جشــنواره را بــه خانــه مطبوعــات محــول کــرده 

ــت. اس
ســید محمــد قلمکاریــان، دبیــر دهمیــن جشــنواره 
ــان  ــتان اصفه ــک اس ــانه های الکترونی ــات و رس مطبوع
اشــاره  مطبوعــات  جشــنواره  برگــزاری  ســابقه   بــه 
و خاطرنشــان کــرد: نخســتین جشــنواره ســال ۷3 برگزار 
شــد و پــس از مدتــی غیرفعــال بــود تــا اینکــه دومیــن 

دوره آن در ســال 8۶ ادامــه پیــدا کــرد و آخریــن آن نیــز 
ســال ۹3 از ســوی اداره ارشــاد انجــام گرفــت.

عنــوان کــرد: ۴۶  ارسال شــده  آثــار  درخصــوص  وی 
ــز  ــر، ۴0 طن ــت، ۷۹ تیت ــرمقاله و یادداش ــه، 8۹ س مقال
 مکتــوب، 3۴ صفحه آرایــی، 31 کاریکاتــور، 2۷ خبــر 
11۷ گــزارش، 12 تک عکــس، 15 گــزارش تصویــری و در 

مجمــوع 5۷3 اثــر بــه دبیرخانــه ارســال شــده اســت.
خبرگزاری هــا  مطبوعــات،  جشــنواره  دهمیــن   دبیــر 
ــه  ــاره ب ــا اش ــان ب ــتان اصفه ــری اس ــای خب و پایگاه ه
ــرآن  ــر ق ــت: 30 اث ــراز داش ــنواره اب ــی جش ــش جانب  بخ
ــر شــهر خــالق، 38 اقتصــاد مقاومتــی ــرت، 35 اث  و عت

آســیب های   ۴5 عمــل،  و  اقــدام  و  اقتصــاد    ۴5
اجتماعــی از ســوی خبرنــگاران اســتان اصفهــان در 

اســت. شــده  بارگــذاری  اعالم شــده  ســایت 
وی عنــوان کــرد: تــا 22 تیــر مــاه فرصــت بــرای بارگــذاری 
آثــار فرصــت باقــی مانــده و عالقه منــدان می تواننــد  آثــار 
ــا اســفند ۹5 منتشــر  خــود را کــه از اول فروردیــن ۹5 ت

شــده، صرفــا بــه صــورت الکترونیکــی بارگــذاری کننــد.

قفــل نابســامانی و ترافیــک دروازه تهــران، یکــی 
ــهر  ــد کالن ش ــر رفت وآم ــِی پ ــای قدیم از محل ه
اصفهــان، فقــط بــا اجــرای طرح هــای ویــژه 
و مناســب حمــل و نقــل و ترافیــک گشــوده 

می شــود.
ــه  ــظ عام ــا در لف ــالمی ی ــوری اس ــدان جمه می
ورودی  شــریان  عنــوان  بــه  تهــران«   »دروازه 
محســوب  تهــران  بــه  اصفهــان  خروجــی  و 
می شــود.از لحــاظ موقعیــت مکانــی ایــن میــدان 
در غــرب اصفهــان واقــع شــده و خیابان هــای 
امــام خمینــی)ره(، خرم، آیت هللا کاشــانی، شــهید 
احمــد فروغــی و ربــاط از آن منشــعب می شــود.

ــم و  ــاط مه ــی از نق ــوان یک ــه عن ــدان ب ــن می ای
اصلــی شــهر از منظــر ترافیکــی و جابه جایــی 
مســافران بــه شــمار مــی رود و بــر اســاس 
ــاط  ــی از نق ــل، یک ــل و نق ــع حم ــات جام مطالع
ــن  ــافران بی ــادل مس ــافر و تب ــذب مس ــم ج مه
ــل  ــل و نق ــف حم ــای( مختل ــکال )حالت ه اش
ــمار  ــه ش ــوس و ... ب ــوس، مینی ب ــل اتوب از قبی

ــی رود. م
در ایــن میــدان بالــغ بــر 30 خــط اتوبــوس، 
مینی بــوس و تاکســی شــهری و در مجمــوع 

۴0۹ دســتگاه اتوبــوس و مینی بــوس وجــود دارد 
کــه از ایــن تعــداد، 8۹ دســتگاه عبوری هســتند و 

ــد. ــف دارن ــدان توق ــن می ــه در ای بقی
دیرگاهــی اســت کــه ایــن میــدان بــا وجــود 
ــار  ــی و ...، ب ــل عموم ــل و نق ــباب حم ــواع اس ان
ســنگین ترافیــک و عبــور و مــرور شــهر اصفهــان 
ــوری  ــه ط ــد؛ ب ــه دوش می کش ــختی ب ــه س را ب
کــه بــا نگاهــی از بیــرون متوجــه نابســامانی های 
متعــددی در ایــن میــدان کنونــی و دروازه قدیمــی 
ترافیــک  و  نقــل  و  حمــل  می شــویم.معاون 
شــهرداری اصفهــان از اجــرای طرح هایــی تــا مــاه 
آینــده در ایــن میــدان خبــر داد کــه قفلــی چندین 
ســاله را کــه بــر ایــن دروازه اســت، بــاز می کنــد.

پیــش  مــاه   ۶ از  افــزود:  صلواتــی  علیرضــا 
ســاماندهی خطــوط حمــل و نقــل عمومــی ایــن 

میــدان شــروع شــده اســت.
میــدان،  کل  بازطراحــی  کــرد:  اضافــه  وی 
راه انــدازی خطــوط اتوبوس هــای تنــدرو و ترامــوا، 
ــان شــهری  زیباســازی، بازســازی و ایجــاد مبلم

مناســب، ایــن میــدان را بــه یــک میــدان پویــا و 
زنــده شــهری تبدیــل می کنــد.

ــت  ــدان ظرفی ــن می ــرد: ای ــادآوری ک ــی ی صلوات
انجــام طرح هــای ترافیکــی و  بــرای  زیــادی 

دارد. ســاماندهی 
راه انــدازی  آینــده  مــاه  یــک  تــا  وی گفــت: 
خط هــای اتوبــوس تنــدرو )BRT( از میــدان 
قــدس بــه مقصــد میــدان جمهــوری )بــه طــول 
۴ کیلومتــر( و میــدان جمهــوری بــه میــدان آزادی 
ــای  ــامانه اتوبوس ه ــل س ــه کام ــک حلق ــه ی ک
تنــدرو را بــه وجــود می آورد، بســیاری از مشــکالت 

ــد. ــرف می کن ــدان را برط ــن می ــی ای ترافیک
ــر از ۴0  ــورت در کمت ــن ص ــزود: در ای ــی اف صلوات
دقیقــه می تــوان دور تــا دور شــهر اصفهــان را 

ــرد. طــی ک
ــتقالل  ــدان اس ــروژه می ــل پ ــا تکمی ــت: ب وی گف
ــن  ــن ای ــوا بی ــدرو و ترام ــوس تن ــط اتوب ــز خ نی
میــدان و میــدان جمهــوری اســالمی برقــرار 

می شــود.
برخــی کارشناســان حمــل و نقــل و ترافیــک نیــز 
ــط  ــه 30 خ ــه اینک ــه ب ــا توج ــد ب ــن باورن ــر ای ب
اتوبــوس و 303 دســتگاه اتوبــوس فعــال در یــک 

ــان  ــدأ فعالیتش ــد مب ــر ۶0 درص ــغ ب ــاعت، بال س
و  طراحــی  لــزوم  اســت،  جمهــوری  میــدان 
ــع در  ــات جام ــا امکان ــه مناســب ب ســاخت پایان
ــان می شــود. ــش نمای ــش از پی ــدان بی ــن می ای

ــافران،  ــن مس ــر ایم ــب و غی ــی نامناس دسترس
توقــف و تجمــع مینی بوس هــا، اتوبوس هــا و 
تاکســی ها در همــه جــای میــدان و نبــود مراکــز 
اســتراحت مناســب راننــدگان از جملــه مشــکالت 

ــدان جمهــوری اســت. موجــود می
ایجــاد زیرســاخت یــک پایانــه اســتاندارد در 
ــت و  ــی راح ــای دسترس ــوری، مزای ــدان جمه می
ــاوگان  ــه ن ــان ب ــن زم ــن مســافران در کمتری ایم
مختلــف حمــل و نقــل از جملــه اتوبوس، تاکســی 
ــا  ــن خطــوط ب ــال راحــت مســافران بی و ...، انتق
ــافران،  ــت مس ــش رضای ــان و افزای ــن زم کمتری
کاهــش  میــدان،  روان ســازی  و  پاک ســازی 
مناســب  اجــرای  و  مســافران  انتظــار  زمــان 
برنامــه زمانبنــدی، ایجــاد فضــای مناســب جهــت 
اســتراحت و تعویــض شــیفت رانندگان و اســتقرار 
و  صوتــی  آالیندگی هــای  کاهــش  بازرســان، 
زیســت محیطی، افزایــش کیفیــت منظــر شــهری 

ــا ــراه دارد.  ایرن ــه هم و ... را ب

کوتاه خبر
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مهار بیش از ۵ میلیون هکتار بیابان 
در شهرستان آران و بیدگل

ــا  ــت: ب ــور گف ــع کش ــا و مرات ــازمان جنگل ه ــس س رئی
انجــام پروژه هــای بــزرگ توانســته ایم بخــش بزرگــی 
ــار  ــرل و مه ــدگل را کنت از بیابان هــای شهرســتان آران و بی
کنیــم و آسیب رســانی طوفــان شــن و ماســه کمتــر شــده 

اســت.
 جاللــی در بازدیــد از طرح هــای اشــتغال زایی مناطــق 
بیابانــی آران و بیــدگل اظهــار کــرد: در راســتای مقابلــه بــا 
بیابان زایــی در اســتان های دارای بیابــان، اقدامــات زیــادی 
انجــام شــده کــه شهرســتان آران و بیــدگل در اســتان 
اصفهــان از جملــه شــهرهای موفــق در پــروژه بیابان زدایــی 
بــوده و ســعی شــده بــا کاشــت درختــان پســته بــا تــالش 
ــوی  ــه س ــرت ب ــد مهاج ــی از رون ــش و سختکوش و کوش

ــری شــود. ــزرگ جلوگی شــهرهای ب
ــتان  ــودن شهرس ــری ب ــار کوی ــتغال زایی در کن ــه اش وی ب
ــن  ــت در ای ــوی کش ــر الگ ــا تغیی ــت: ب ــرد و گف ــاره ک اش
شهرســتان در زمینــه اشــتغال، گام هــای خوبــی برداشــته 
ــای  ــار از زمین ه ــدود ۷0 هکت ــر ح ــال حاض ــده و در ح ش
ــه  ــه ب ــاص دارد ک ــته اختص ــت پس ــه کش ــه ب ــن منطق ای
گفتــه مســئوالن بــرای 3 هــزار نفــر بــه صــورت فصلــی و 

ــرده اســت. ــت اشــتغال ایجــاد ک ثاب
عملیــات  هکتــار  میلیــون   3 حــدود  افــزود:  وی 
ــروز  ــا ام ــده و ت ــام ش ــل انج ــور کام ــه ط ــی ب بیابان زدای
نزدیــک بــه ۶ میلیــون هکتــار را تحــت کنتــرل و مهــار قــرار 
ــود و االن در قســمتی  ــان ب ــون بیاب ــال کان ــه قب ــم ک داده ای
ــد اســت اشــتغال  از آن کشــاورزی انجــام می شــود و امی

ــد. ایســنا  ــاد کن ــتری ایج بیش

مهم ترین مسائل جمعیتی در 
همایش جمعیت استان اصفهان 

بررسی می شود
علمــی  همایش هــای  مرکــز  در  جمعیــت  همایــش 
دانشــگاه علــوم پزشــکی برگــزار می شــود. ایــن همایــش 
ــرد  ــا رویک ــی ب ــائل جمعیت ــن مس ــی مهم تری ــه بررس ب
پنجــره جمعیتــی و نقــش آن در توســعه پایــدار می پــردازد. 
مدیــر کل ثبــت احــوال اســتان اصفهــان گفــت: ایــن 
همایــش بــا همــکاری شــورای راهبــردی جمعیــت اســتان 
و بــا حضــور اندیشــمندان عرصــه جمعیت شناســی اســتان 

ــود.  ــزار می ش برگ
ــش را  ــن همای ــای ای ــی رویکرده ــی کجان ــین غفران حس
ــدار،  ــی و نقــش آن در توســعه پای شــامل پنجــره جمعیت
ــل  ــی عوام ــان، بررس ــتان اصفه ــوب اس ــم انداز مطل چش
مؤثــر در ارتقــای کیفــی ســالمت ســالمندان و راهکارهــای 
نهادینه ســازی فرهنــگ آمــاری ثبــت بهنــگام وقایــع 

ــرد. ــوان ک ــی عن حیات
وی افــزود: گســتردگی، پراکندگــی و تراکــم زیــاد جمعیــت 
ــت  ــد جمعی ــه ۴0 درص ــت ک ــدی اس ــه ح ــان ب در اصفه
اســتان اصفهــان در شــهر اصفهــان و ۴5 درصــد جمعیــت 

ــد. ــان ســکونت دارن در شهرســتان اصفه
ــر در  ــه برت ــه مقال ــش س ــن همای ــرد: در ای ــه ک وی اضاف

ــود. ــه می ش ــواده ارائ ــت و خان ــه جمعی زمین
ــوس و  ــج سرشــماری نف ــر اســاس نتای ــه داد: ب وی ادام
مســکن ســال ۹5، نــرخ رشــد جمعیــت در اصفهــان 0.۹۷ 
ــر ۴۷.8  ــر کیلومت ــت در ه ــم جمعی ــزان تراک درصــد و می
نفــر اســت کــه در ایــن راســتا بایــد سیاســت های جدیــد 
جمعیتــی در قالــب سیاســت های کالن بــه کار گرفتــه 

شــود.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه نــرخ بــاروری در اســتان اصفهــان 
ــن اســتان ۹.2۶  در ســال ۹0 1.51 و جمعیــت ســالمند ای
درصــد اعــالم شــد، افــزود: نــرخ بــاروری در بیشــتر 
کشــورهای دنیــا در حــال کاهــش و ســن امیــد بــه زندگــی 
و جمعیــت ســالمند و پیــر آن هــا در حــال افزایــش اســت.

گردشگری کویر مرنجاب بین المللی 
شده است

معــاون فرمانــدار آران و بیــدگل بــا بیــان اینکــه مهم تریــن 
ــه، ســاماندهی  ــن منطق موضــوع در بحــث گردشــگری ای
کویــر مرنجــاب اســت، گفــت: گردشــگری کویــر مرنجــاب 
ــه  ــر چ ــاخت های آن ه ــد زیرس ــده و بای ــی ش بین الملل

ــود. ــت ش ــریع تر تقوی س

بافــت  ســاماندهی  جلســه  در  یوســفیان  علی محمــد 
ــاد از توابــع آران و بیــدگل اظهــار داشــت:  تاریخــی نوش آب
زیرســاخت ها و جــاده کویــر مرنجــاب نیــاز بــه ســاماندهی 
دارد و کارگروه هایــی کــه بــرای ســاماندهی کویــر مرنجــاب 
بــه ریاســت معــاون گردشــگری ســازمان میــراث فرهنگی، 
صنایــع دســتی و گردشــگری کشــور تشــکیل شــده تاکنون 

خروجــی مناســبی نداشــته اســت.
تاریخــی  بناهــای  بحــث مرمــت  در  بیــان کــرد:  وی 
شهرســتان آران و بیــدگل محدودیــت مالــی داریــم و 
ــدود ۷  ــه ح ــتان را ک ــارات شهرس ــم اعتب ــال یک ده امس
ــاص  ــی اختص ــراث فرهنگ ــه می ــت، ب ــال اس ــارد ری میلی

ــم. دادی
بیــدگل ســومین قطــب  و  آران  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
ــزود:  ــه شــمار مــی رود، اف ــان ب گردشــگری اســتان اصفه
ــف  ــتان ضع ــن شهرس ــگری در ای ــاخت های گردش زیرس

دارد و حمایت هــای جــدی هــم از آن نشــده اســت.
معــاون فرمانــدار آران و بیــدگل اظهــار کــرد: در ایــن 
شهرســتان 125 بنــای ثبت شــده ملــی و ۴ اقامتــگاه 
بــا  امیدواریــم  کــه  داریــم  نفــر   1۹۶ ظرفیــت  بــا 
ــد. برنامه ریزی هــای انجام شــده ایــن تعــداد افزایــش یاب

ــع دســتی شهرســتان  ــداد رشــته های صنای وی گفــت: تع
ــاغل  ــداد مش ــورد و تع ــا 12 م ــداد کارگاه ه ــته، تع 25 رش
خانگــی ۷0 مــورد اســت. ایــن کویــر آمیــزه ای از طبیعــت، 
تمــدن و تاریــخ اســت کــه هــر ســاله میزبــان ده هــا هــزار 

گردشــگر داخلــی و خارجــی اســت. ایرنــا 

دروازه تهران اصفهان، گرفتار در هزارتوی ترافیک نصف جهان

،،
مدارس حوزه علمیه استان اصفهان 
از مــدارس مطــرح کشــور هســتند 
 کــه خوشــبختانه در حــوزه بــرادران 
و خواهــران بــا اســتقبال خوبی همراه 

است
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رخداد

  شرور مسلح شرق کشور 
در چنگال قانون گرفتار شد

دادســتان عمومــی و انقــاب شهرســتان  کیمیای وطن
بردســیر از دســتگیری یــک قاتــل فــراری خبــر داد و گفت: 

متهم از اشرار مسلح شرق کشور است.

ــان،  ــی دادگســتری اســتان کرم ــط عموم ــل از رواب ــه نق ب
محمدامیــن نخعــی در تشــریح جرئیــات ایــن خبــر اظهــار 
داشــت: طــی اقدامــات اطاعاتــی از ســوی مامــوران 
ــور  ــم در مح ــه مته ــات غافلگیران ــک عملی ــس و در ی پلی

ــه بردســیر دســتگیر شــد. ــت ب ــی باف مواصات
ــم »ن. ش« در شــهریورماه ســال  ــرد: مته ــح ک وی تصری
گذشــته توســط یــک قبضــه اســلحه کاشــینکف بــا 
ــه قتــل یکــی از شــهروندان  ــرادرش اقــدام ب همدســتی ب

ــد. ــرده بودن ــاش ک ــتان خ شهرس
نخعــی بــا بیــان اینکــه متهم از اشــرار مســلح شــرق کشــور 
اســت، اعــام داشــت: در ایــن عملیــات مقادیــری فشــنگ 
ــف  ــم کش ــودروی ۴۰۵ مته ــل خ ــی از داخ ــلحه جنگ اس

شــده اســت.
ــا عوامــل  ــی در برخــورد ب وی هشــدار داد: دســتگاه قضائ
ــع  ــه قاط ــی در جامع ــی و ناامن ــم عموم ــده نظ مختل کنن

و مصمــم اســت.

  ۶۰۰ زوج یزدی 
در صف انتظار فرزندخوانده 

ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــزد ب ــتان ی ــتی اس ــر کل بهزیس مدی
خواهــان  فرزندخوانــده،  متقاضــی  زوج هــای  اغلــب 
کــودکان زیــر ســه ســال هســتند، گفــت: ۶۰۰ زوج یــزدی 

در نوبــت فرزندخوانــده هســتند.
ــزد  ــتان ی ــر در اس ــال حاض ــزود: در ح ــی اف ــل عفت جلی
یــا بدسرپرســت در مراکــز  ۶۰۰ فرزنــد بی سرپرســت 
شــبه خانواده بهزیســتی زندگــی می کننــد کــه ســال 
عنــوان  بــه  خانواده هــا  بــه  آن هــا  نفــر   ۳۰ گذشــته 

فرزندخوانــده واگــذار شــدند.
عفتــی ادامــه داد: ۶۰۰ فرزنــد بی سرپرســت در ســنین 
بــاالی ســه ســال و در دختــران تــا ۲۵ ســال قــرار دارنــد؛ 
ــتی  ــرش سرپرس ــه پذی ــل ب ــتر تمای ــا بیش ــا خانواده ه ام

ــد. کــودکان زیــر ســه ســال دارن
ــرد: ورودی  ــوان ک ــزد عن ــتان ی ــتی اس ــر کل بهزیس مدی
شــیرخوارگاه های بهزیســتی در ســال حــدود ۳۰ نفــر 
ــان  ــداد متقاضی ــا تع ــنخیتی ب ــداد س ــن تع ــه ای ــت ک اس

ــدارد. ن
وی تاکیــد کــرد: توصیــه مــا بــه زوج هــا، اســتفاده از 
روش هــای نویــن بــارداری اســت؛ امــا در عیــن حــال بــر 
اســاس قانــون، رونــد فرزندخواندگــی نیز مشــخص اســت 
و زوج هــای فاقــد فرزنــد می تواننــد در ایــن زمینــه اقــدام 

کننــد.
ــات  ــم اقدام ــه رغ ــه ب ــی ک ــار معلوالن ــاره آم ــی درب عفت
ــا  ــواع غربالگری ه ــک و ان پیشــگیرانه، آزمایش هــای ژنتی
هــر ســال بــه جمعیــت معلــوالن اضافــه می شــوند، اظهــار 
ــا  ــام غربالگری ه ــال انج ــه دنب ــوالن ب ــار معل ــت: آم داش
ــل  ــه دلی ــا ب ــه؛ ام ــش یافت ــک کاه ــای ژنتی و آزمایش ه
حجــم بــاالی تصادفــات، همچنــان بــر جمعیــت این قشــر 
افــزوده می شــود. وی تاکیــد کــرد: بیشــتر معلــوالن قطــع 
نخاعــی زیــر پوشــش بهزیســتی، بــر اثــر تصــادف دچــار 
ــل  ــادف، حداق ــال تص ــر ح ــده اند و در ه ــاع ش ــع نخ قط
ــا  ــوارد ت ــیاری از م ــی و در بس ــرای مقطع ــه ب ــک ضایع ی
پایــان عمــر بــرای مصــدوم بــه دنبــال خواهــد داشــت؛ از 
ایــن رو نمی توانیــم مدعــی کاهــش آمــار معلــوالن شــویم.

عفتــی یــادآور شــد: ۴۰ درصــد آمــار معلــوالن اســتان یــزد 
ــه  ــد ک ــکیل می دهن ــی تش ــمی و حرکت ــوالن جس را معل
ــد و ۳۶ درصــد  ــات آســیب دیده ان ــا از تصادف عمــده آن ه
آن هــا معلــوالن ذهنــی، ناشــنوایان و نابینایــان هســتند کــه 
البتــه تعــدادی از نابینایــان نیــز بــه دلیــل تصادفــات دچــار 
ــتان  ــتی اس ــر کل بهزیس ــده اند. مدی ــت ش ــن معلولی ای
ــرای  ــازی ب ــه فرهنگ س ــاز ب ــوز نی ــرد: هن ــح ک ــزد تصری ی
پیشــگیری از معلولیت هــا وجــود دارد و بــه نظــر می رســد 
ــای  ــارکت در طرح ه ــه مش ــازی در زمین ــد از فرهنگ س بع
ــون  غربالگــری و مشــاوره ها و آزمایش هــای ژنتیــک، اکن
بایــد بــه ســمت فرهنگ ســازی در زمینــه رعایــت قوانیــن 

و مقــررات راهنمایــی و رانندگــی حرکــت کنیــم.
ــاره  ــا اش ــود ب ــخنان خ ــری از س ــش دیگ ــی در بخ عفت
ــتی،  ــال »بهزیس ــتی امس ــه بهزیس ــعار هفت ــه ش ــه اینک ب
ــوان  ــت، عن ــی« اس ــامت اجتماع ــئولیت و س ــور مس مح
کــرد: در هفتــه بهزیســتی رئیــس ســازمان بهزیســتی بــه 
ــا  ــن ســفر ۲۳ طــرح ب ــه در ای ــرد ک ــزد ســفر خواهــد ک ی
ــود. مهــر ــاح می ش ــال افتت ــارد ری ــرمایه گذاری ۱۶ میلی س

  کشف کاالی قاچاق 
در محور یاسوج - لردگان

  فرمانــده انتظامــی شهرســتان لــردگان از کشــف کاالی 
ــوج -  ــور یاس ــال در مح ــون ری ــه ارزش 8۰۰ میلی ــاق ب قاچ
ــی  ــت: در پ ــی گف ــر داد. ســرهنگ خســرو نجف ــردگان خب ل
کســب خبــری مبنــی بــر اینکــه قاچاقچیــان کاال قصــد 
جابه جایــی محمولــه قاچــاق از محــور مواصاتــی یاســوج - 
ــوع  ــد، موض ــور را دارن ــزی کش ــتان های مرک ــه اس ــردگان ب ل
ــرار  ــردگان ق ــتان ل ــی شهرس ــوران انتظام ــتورکار مام در دس
ــا  ــی ب ــس از هماهنگ ــوران پ ــرد: مام ــار ک ــت. وی اظه گرف
مقــام قضایــی چهــار دســتگاه خــودرو ســواری حامــل کاالی 
ــه گفتــه وی در بازرســی از ایــن  ــد. ب قاچــاق را متوقــف کردن
خودروهــا یــک هــزار و ۴۶ گــرم گــردو، یــک هــزار و۴۱۶ عــدد 
نوشــیدنی، ۴۵۰کیلوگــرم بــادام زمینــی و ۴۵۰ کیلوگــرم انجیر 
فاقــد هرگونــه مجــوز کشــف و ۴ نفــر نیــز دســتگیر شــدند. 
وی بــا اشــاره بــه اینکــه کارشناســان ارزش ایــن محمولــه را 
8۰۰ میلیــون ریــال بــرآورد کردنــد، افــزود: متهمــان همــراه بــا 

ــه مراجــع قضایــی معرفــی شــدند. ــده ب پرون

ــط  ــس ســازمان محی ــکار، رئی ــه ابت معصوم
ملــی  کنفرانــس  دومیــن  در  زیســت، 
ــار داشــت: توجــه و  ــران اظه ــوژی ای هیدرول
اســتفاده از رویکردهــای جهانــی برای کشــور 
ــد  ــا می توان ــا بحران ه ــه ب ــور مقابل ــه منظ ب
ــورد  ــی م ــش خصوص ــت و بخ ــط دول توس

ــرد. ــرار گی ــتفاده ق اس
 تغییر اقلیم و گرم شدن زمین 

بسیار جدی است
ــرم  ــم و گ ــر اقلی ــه تغیی ــان اینک ــا بی وی ب
ــار  ــت، اظه ــدی اس ــیار ج ــن بس ــدن زمی ش
داشــت: امــروز اگــر کســی کــر و کــور از کنــار 
ایــن واقعیت هــا بگــذرد، قطعــا نمی توانــد از 

ــود. ــارج ش ــا خ ــن بحران ه ای
رئیــس ســازمان محیــط زیســت بیــان 
ــه  ــا ۱ درج ــا ۰.8 ت ــان دم ــرد: در کل جه ک
ســانتیگراد و در کشــور ۱.8 درجــه افزایــش 
یافتــه کــه شــاخصه آن هــم، تغییــر بــارش و 

ــت. ــرف اس ــش ب کاه
ــن  ــدن زمی ــرم ش ــه گ ــان اینک ــا بی ــکار ب ابت
ــل  ــه دلی ــه ب ــت ک ــاز اس ــده ای انسان س پدی
گازهــای گلخانــه ای و ســوخت های فســیلی 
ــق پاریــس  ــرد: تواف رخ داده، خاطرنشــان ک
نیــز در همیــن راســتا شــکل گرفتــه کــه 
ــی  ــم و حیات ــیار مه ــا، بس ــرای دنی ــه ب البت

اســت.
وی بــا بیــان اینکــه مداخــات بشــر ردپــای 
ــش از  ــان را بی ــان روی جه ــک انس اکولوژی
ظرفیــت تحمــل جهــان کــرده اســت، گفــت: 
نشســت های  و  اجاس هــا  برگــزاری 
ــی نشــان می دهــد کــه همــه کشــورها  جهان
ــد  ــی برده ان ــت پ ــط زیس ــت محی ــه اهمی ب

کــه البتــه نتایجــی نیــز داشــته  اســت؛ نمونه 
ایــن همکاری هــا، اجــاس گــرد و غبــار بــود 

کــه هفتــه گذشــته در تهــران برگــزار شــد.
ــان  ــا بی ــط زیســت ب ــس ســازمان محی رئی
اینکــه از ابتــدای دولــت یازدهــم توجــه 
خاصــی بــه محیــط زیســت شــده، تصریــح 
کــرد: نــگاه غیرعلمــی و غیراصولــی بــه 
محیــط زیســت در ایــن دولــت تغییــر کــرد. 
ــر نگــرش در نحــوه  ــد تغیی بحــث آب نیازمن
و  توزیــع  تخصیــص،  ذخیــره،  مدیریــت، 
ــث  ــن مباح ــه ای ــت؛ در هم ــرف آب اس مص
ــاق  ــا اتف ــی در نگاه ه ــاب و دگرگون ــد انق بای

ــد. بیفت
ابتــکار ادامــه داد: بــه روندهایــی کــه در 
نمی توانیــم  دیگــر  داشــته ایم،  گذشــته 
ــه نتیجــه  ــن شــیوه ب ــا ای ــم و ب ــه دهی ادام
ــا و  ــه دنی ــن تجرب ــیم؛ ای ــوب نمی رس مطل

ــت. ــور اس کش
 تصویب قانون احیای

تاالب های ایران
ــا اشــاره بــه اقدامــات دولــت یازدهــم  وی ب
در حــوزه محیــط زیســت و احیــای تاالب هــا 
ــون احیــای تاالب هــای  افــزود: تصویــب قان
ــی آب و  ــورای عال ــه ش ــاغ آن ب ــران و اب ای
ــه  ــط  زیســت از جمل شــورای حفاظــت محی
اقداماتــی بــوده کــه در دولــت یازدهــم انجام 
شــده اســت؛ ضمــن آنکــه قانــون حفاظت از 

خــاک را نیــز در دســتورکار داریــم.
ــان  ــا بی ــط زیســت ب ــس ســازمان محی رئی
اینکــه تاالب هــا نشــانگر حیــات هیدرولــوژی 
هســتند، بیــان کــرد: مدیریت درســت آب در 
دنیــا، تنهــا بــا نــگاه اکوسیســتم امکان پذیــر 

اســت و الزمــه آن نیــز همــان تحولــی اســت 
کــه بایــد در نگرش هــا اتفــاق افتــد.

ابتــکار بــا بیــان اینکــه توجــه بــه آب مجــازی 
بســیار مهــم اســت، خاطرنشــان کرد: کشــت 
محصوالتــی کــه آب بــری زیــادی دارنــد 
و بــا قیمــت یارانــه ای تولیــد می شــوند، 
جــای تفکــر دارد. بحــث قیمت بنــدی آب 
بایــد مطــرح شــود. در اقتصــاد یارانــه ای 
در  نمی دانــد.  را  کاال  قــدر  مصرف کننــده 
کشــور مــا آب مجانــی اســت؛ آیــا واقعــا در 

ــت. ــور اس ــم این ط ــا ه دنی
ــت  ــط زیس ــه آب و محی ــان اینک ــا بی وی ب
از مهم تریــن رویکردهــای برنامــه ششــم 
ــد در بخش هــای  ــت: بای توســعه اســت، گف
ــه وجــود آوریــم؛  مختلــف تحــوالت الزم را ب
ــود،  ــول نش ــاورزی متح ــه کش ــی ک ــا زمان ت
ــا  ــه احی ــه ارومی ــه دریاچ ــا از جمل تاالب ه

نمی شــود.

ــزود:  ــت اف ــط زیس ــازمان محی ــس س رئی
ــعه  ــر توس ــر س ــور ب ــاط کش ــیاری از نق بس

ــت  ــر رقاب ــا یکدیگ ــج ب ــت برن ــا و کش باغ ه
این گونــه  در  محلــی  رقابــت  می کننــد؛ 

ــت. ــی اس ــگاه خطرناک ــوارد ن م
 آب، مسئله ملی و جهانی است

ــی و  ــئله مل ــه آب مس ــان اینک ــا بی ــکار ب ابت
جهانــی اســت کــه بایــد بــه آن نــگاه جامــع 
الگــوی  تصریــح کــرد:  باشــیم،  داشــته 
مصــرف آب نیــاز بــه اصــاح دارد؛ یکــی 
ــرای  ــم اج ــت یازده ــات دول ــر از اقدام دیگ
زیســت محیطی  ارزیابــی  قانــون  دقیــق 
اســت. در دولــت یازدهــم هیــچ طــرح و 
پــروژه ای بــدون ارزیابــی زیســت محیطی 
ــا  ــی از طرح ه ــوی خیل ــد و جل ــام نش انج

ــم. ــز گرفتی را نی
وی بــا بیــان اینکــه توســعه بایــد در رابطــه و 
چارچــوب باشــد، بیــان کــرد: اگــر در گذشــته 
ــم،  ــه« می گفتی ــم »ن ــا محک ــی از جاه خیل
امــروز شــاهد مشــکاتی ماننــد فرونشســت 
آب هــای زیرزمینــی نبودیــم؛ توســعه پایــدار 
ــت محیطی  ــائل زیس ــر مس ــق ب ــد منطب بای

باشــد.
رئیــس ســازمان محیــط زیســت ادامــه داد: 
ــه در  ــا اینک ــد؛ ام ــعه یاب ــد توس ــت بای صنع

ــم،  ــران آب داری ــود و بح ــه کمب ــه ای ک نقط
ــت.  ــتی نیس ــم، کار درس ــداث کنی ــوالد اح ف
بیــش از نیمــی از منابــع آبــی از طریــق 
بازچرخانــی آب در بخش هــای مختلــف و 
مدیریــت فاضاب هــا و اســتفاده از آن هــا در 
بخش هــای مختلــف مصــرف می شــود کــه 

ــرد. ــرار گی ــورد توجــه ق ــد م بای
 در بخش هدررفت محصوالت 
کشاورزی، وضعیت خوبی نداریم

بخــش  در  کــرد:  خاطرنشــان  ابتــکار 
ــی  ــن محصــوالت کشــاورزی و غذای هدررفت
وضعیــت خوبــی نداریــم؛ بــه گونــه ای کــه از 
ــا ســفره ۲7 میلیــارد متــر مکعــب  مزرعــه ت
هدررفــت آب داریــم. همــه این هــا نیــاز بــه 
اصــاح دارد و مجلــس بایــد توجــه ویــژه ای 

ــد. ــته باش ــی داش ــت غذای ــه هدررف ب
وی بــا بیــان اینکــه بایــد منابــع آبــی فعلی را 
مدیریــت کنیــم، گفــت: در صــورت مدیریــت 
همیــن منابــع فعلــی نیــاز بــه منابــع جدیــد 
ــاح الگــوی  ــم؛ امیدورایــم نــگاه اص نداری
مصــرف آبــی در دولــت دوازدهــم دنبــال 
شــود تــا بتوانیــم از مخاطــرات آن - کــه 

ــم. ــور کنی ــادی دارد - عب ــاد زی ابع

رئیس سازمان محیط زیست در شهرکرد عنوان کرد:

لزوم توجه ویژه به آب مجازی

میــراث  اداره  کل  گردشــگری  معــاون 
ــعه  ــه توس ــان اینک ــا بی ــزد ب ــی ی فرهنگ
تخت هــای اقامتــی مهم تریــن اولویــت 
اســت، گفــت:  یــزد  فرهنگــی  میــراث 
یــزد،  اقامتــی  تخت هــای  ظرفیــت 
اســت. شــیراز  و  اصفهــان  یک ســوم 

محمدرضــا نصیــری اظهــار داشــت: در 
ــل  ــزد ۲۰۰ مح ــتان ی ــر در اس ــال حاض ح
ــا  ــت تقریب ــا ظرفی ــه ب ــم ک ــی داری اقامت

ــت. ــگران اس ــرای گردش ــت پذی ۵۰۰۰ تخ
کل  تقریبــا  خوشــبختانه  افــزود:  وی 
ورودی گردشــگران خارجــی کــه بــه ایــران 
ــور  ــرای حض ــزد را ب ــد، ی ــه می کنن مراجع
ــتان  ــه اس ــم ب ــفری ه ــد و س برمی گزینن
ــه  ــزد رتب ــل ی ــن دلی ــه همی ــد؛ ب ــزد دارن ی
ــه دســت  ــه ب ســوم کشــور را در ایــن زمین

آورده اســت.
میــراث  کل  اداره  گردشــگری  معــاون 

ــگری  ــتی و گردش ــع دس ــی، صنای فرهنگ
ــه اینکــه حضــور  ــا اشــاره ب ــزد ب اســتان ی
ــبت  ــه نس ــزد ب ــتان ی ــگران در اس گردش
ســال های قبــل افزایــش جالــب توجهــی 
میــزان   9۲ ســال  در  گفــت:  یافتــه، 
مانــدگاری گردشــگران خارجــی در اســتان 
یــزد یــک و یــک دهــم روز بــوده؛ در حالــی 
ــه دو و هفــت دهــم  ــن رقــم االن ب کــه ای

ــت. ــیده اس روز رس

نصیــری ادامــه داد: در حــال حاضــر در 
اســتان های  بــه  نســبت  یــزد  اســتان 
یک ســوم  تقریبــا  شــیراز  و  اصفهــان 
ــم و  ــگری را داری ــت گردش ــت اقام ظرفی
ــت  ــه اولوی ــده ک ــبب ش ــل س ــن دلی همی
ــای  ــش تخت ه ــث افزای ــا، بح ــی م اصل

اقامتــی در اســتان یــزد باشــد.
وی گفــت: االن در اردکان و میبــد دو هتــل 
ــا پیشــرفت ۳۰ درصــدی و در  ۵ ســتاره ب
ــت  ــه دریاف ــل در مرحل ــزد ۳ هت ــهر ی ش
امیدواریــم  هســتند؛  ســاخت  مجــوز 
نزدیــک ظرفیــت  آینــده ای  در  بتوانیــم 
تخت هــای اســتان یــزد را بــه ۱۰ هــزار 

ــانیم. ــت برس تخ
اینکــه  بــه  توجــه  بــا  داد:  ادامــه  وی 
ــزد  ــت اســتان ی دومیــن شــاخصه و اولوی
پــس از آب، بحــث گردشــگری اســت، 
ــم  ــوزه را ه ــن ح ــاخت های ای ــد زیرس بای

ــم. ــن کنی ــزد تامی ــتان ی ــرای اس ب
نصیــری بیــان کــرد: اکنــون ۳۰ واحــد 
اقامتــی ســنتی در شــهر یــزد فعالیــت 
دارنــد و در نظــر داریــم کــه جــدای از بحث 
بوم گردی هــا کــه اتفــاق بســیار خوبــی 
بــود و مــا صدرنشــین کشــور در ایــن 
زمینــه هســتیم، توســعه اقامتگاه هــای 

اســتان را محقــق کنیــم. تســنیم 

ــه   ــاح  مجموع ــن افتت ــان در آیی شــهردار کرم
پــس  گفــت:  اتابــک  خواجــه  فرهنگــی 
از مرمــت بنــای تاریخــی مقبــره  خواجــه 
ــاخت  ــان، س ــهرداری کرم ــط ش ــک توس اتاب
در  محــل  ایــن  در  فرهنگــی  مجموعــه  
دســتورکار قــرار گرفــت و اواخــر ســال 9۴ 
ــا  ــرای احی ــا ب ــن بن ــه ای ای ــی صورت جلس ط
ــه شــهرداری کرمــان تحویــل داده  و مرمــت ب

ــد. ش
ــل  ــن مح ــه ای ــان اینک ــا بی ــی ب ــی بابای  عل
ــارک خودروهــای  ــه محــل پ ــن ب پیــش از ای
ــده  ــل ش ــبی تبدی ــای نامناس ــنگین و فض س
بــود، گفــت: همچنیــن دو ملــک اطــراف 

ایــن مجموعــه، خریــداری شــده کــه بــا 
ــای  ــز بناه ــاک نی ــن ام ــه ای ــه اینک ــه ب توج
تاریخــی محســوب می شــوند، مرمــت بناهــا 
ــه  ــا وصــل شــدن ب ــا ب در دســتورکار اســت ت
مجموعــه  خواجــه اتابــک، ایــن مجموعــه بــه 

ــود. ــل ش ــرا تبدی فرهنگس
ــه  ــن مجموع ــه ای ــرای اینک ــه داد: ب وی ادام
محــور قــرار بگیــرد، بایــد مســیر آن از خیابــان 

ــود. ــازی ش ــز آماده س ــی نی اصل
دو  از  بنــا  ایــن  گفــت:  کرمــان  شــهردار 
 جنبــه اهمیــت دارد؛ یکــی میراثــی بــودن 
و دوم اســتفاده  بهینــه و تبدیــل آن به فرهنگســرا 

و ارائــه  فعالیت هــای فرهنگی اجتماعــی در آن.

ــکاری  ــا هم ــز ب ــون نی ــزود: هم اکن ــی اف بابای
مردم نهــاد،  ســازمان های  از  یکــی 
فعالیت هــای مرتبــط بــا هــوش مصنوعــی در 

ایــن مجموعــه راه انــدازی شــده اســت.
 پیشرفت ۷۰ درصدی مرمت حمام 

باغ لله
ــان  ــهرداری کرم ــات ش ــر اقدام ــه دیگ وی ب
ــرد  ــان اشــاره ک ــت تاریخــی شــهر کرم در باف
و مرمــت حمــام بــاغ للــه را از آن جملــه 
ــله  ــاغ لـ ــام ب ــت: مرمــت حم ــرد و گف ــام ب ن
در  و  دارد  پیشــرفت  درصــد   7۰ هم اکنــون 
آینــده ای نزدیــک بــا زیربنــای هــزار و ۱۰۰ متــر 
ــک  ــه ی ــان، ب ــام گنجعلی خ ــر از حم و بزرگ ت

ــد. ــد ش ــل خواه ــا تبدی ــنتی و زیب ــام س حم
فضاهــای  افزایــش  بــه  کرمــان  شــهردار 
ــز اشــاره کــرد  ــر نی فرهنگــی در دو ســال اخی
ــه   ــار خان و گفــت: طــی دو ســال گذشــته چه
ــهرداری  ــی ش ــای فرهنگ ــه فضاه ــگ ب فرهن

ــد. ــه ش اضاف
بابایــی افــزود: ۲7 تیرمــاه نیــز خانــه  فرهنــگ 

نــور در بلــوار هوانیــروز افتتــاح خواهــد شــد.
ــم  ــر بنی هاش ــرای قم ــاح فرهنگس وی از افتت
بــا زیربنــای 7۰۰ متــر مربــع در بزرگراه شــرقی 
)شــهرک بنی هاشــم( در اواخــر تیرمــاه خبــر 
فرهنگســرا  ایــن  هم اکنــون  و گفــت:  داد 
و  فرهنگی اجتماعــی  معاونــت  توســط 
ــز و  ــال تجهی ــک در ح ــه ی ــهرداری منطق ش

اســت. آماده ســازی 
ــه ســمت ایجــاد  وی ادامــه داد: اخیــرا نیــز ب

ســرای محلــه رفته ایــم تــا عــاوه بــر مســائل 
فرهنگــی و اجتماعــی، موضوعــات مرتبــط بــا 

ســامت شــهروندان را نیــز پیگیــری کنیــم.
ــکر از  ــن تش ــان ضم ــان در پای ــهردار کرم ش
ــهر  ــامی ش ــورای اس ــای ش ــی اعض همراه
ــان  ــهرداری کرم ــش در ش ــان، از همکاران کرم
کــه علی رغــم تنگناهــای مالــی در زمینــه  
برنامه هــای  عمرانــی،  پروژه هــای  اجــرای 
آســیب های  از  جلوگیــری  و  فرهنگــی 
ــرد. ــر ک ــد، تقدی ــکاری می کنن ــی هم اجتماع

ــوب  ــه جن ــره خواجــه اتابــک کــه در محل مقب
ــه مســجد  ــک ب ــان و نزدی  شــرقی شــهر کرم
ــم  ــرن شش ــر ق ــار اواخ ــرار دارد، از آث ــازار ق ب
هجــری و مربــوط بــه دوران ســلجوقی و 
محــل دفــن »خواجــه محمــد اتابــک« از 

رجــال دوران ســلجوقی اســت. مهــر

استانها

معاون میراث  فرهنگی استان یزد مطرح کرد:

توسعه تخت های اقامتی، مهم ترین اولویت میراث فرهنگی یزد

شهردار کرمان خبر داد:

مجموعه  فرهنگی خواجه اتابک کرمان افتتاح شد

مدیر کل بیمه سالمت استان کرمان:
 دفاتر بیمه سالمت در 

 استان کرمان تا پایان سال ۹۶ 
حذف می شود

مدیــر  کل بیمــه ســامت اســتان کرمــان بــا 
ــت  ــد جمعی ــش از ۶۰ درص ــه بی ــه اینک ــاره ب اش
اســتان تحــت پوشــش بیمــه ســامت قــرار 
ــتان  ــامت در اس ــه س ــر بیم ــت: دفات ــد، گف دارن
حــذف                                          جــاری  ســال  پایــان  تــا  کرمــان 

. د می شــو
اســتان  در  داشــت:  اظهــار   جعفــری  محمــد 
ــر یــک میلیــون و 8۰۰ هــزار نفــر  ــغ ب کرمــان بال
شــامل  دارد کــه  وجــود  ســامت  بیمه شــده 
بیــش از ۶۰ درصــد جمعیــت اســتان کرمــان 

. د می شــو
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ماهانــه حــدود ۵۰ 
میلیــارد تومــان گــردش مالــی بیــن اداره کل 

ــت  ــن باب ــی از ای ــز درمان ــامت و مراک ــه س بیم
از  بیــش  ســاالنه  گفــت:  می شــود،  ایجــاد 
ــل  ــه  دلی ــامت ب ــوزه س ــع ح ــد از مناب ۲۰ درص
تقاضاهــای القایــی و بیجــا یــا مصــرف نادرســت 
دارو و خدمــات پزشــکی یــا سوء اســتفاده از 

دفترچه هــای بیمــه بــه هــدر مــی  رود.
مدیــر  کل بیمــه ســامت اســتان کرمــان بــا بیــان 
ــی از  ــت بخش ــگیری از هدر رف ــرای پیش ــه ب اینک
ایــن هزینه هــا بحــث الکترونیکــی  شــدن نســخ 
درمانــی بیمــه ســامت در کشــور در برنامــه 
اســت و اســتان کرمــان بــه  عنــوان پایلــوت ایــن 
طــرح قــرار دارد، افــزود: دفاتــر بیمــه ســامت در 
ــذف  ــاری ح ــال ج ــان س ــا پای ــان ت ــتان کرم اس

می شــود.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن اقــدام در راســتای 
بهینه ســازی منابــع مالــی حــوزه ســامت و 
همچنیــن رفــاه حــال هرچــه بیشــتر بیمه شــدگان 
ــرد:  ــان ک ــود، خاطر نش ــام می ش ــاران انج و بیم

برنامــه الکترونیک ســازی نســخ درمانــی بــه 
ــک دارو  ــز الکترونی ــه تجوی ــتیابی ب ــور دس منظ
ــه  ــتیابی ب ــن دس ــرپایی و همچنی ــات س و خدم
ریزاطاعــات ثبت شــده در پرونــده بیمــاران بــرای 
ــا انجــام می شــود. ــان آن ه ــرل مراحــل درم کنت

ــات  ــز خدم ــه 7۵ مرک ــان اینک ــا بی ــری ب جعف
دارد کــه  وجــود  اســتان کرمــان  در  بیمــه ای 
کار تعویــض دفاتــر بیمــه ســامت را انجــام 
می دهنــد، گفــت: ماهانــه بیــش از ۵۰ هــزار 
تعویــض دفترچــه بیمــه ســامت در اســتان 
ــر،  ــذف دفات ــا ح ــه ب ــود ک ــام می ش ــان انج کرم

می شــود. بزرگــی  صرفه جویــی 
ــا حــذف دفاتــر بیمــه  ــه اینکــه ب ــا اشــاره ب وی ب
ســامت در اســتان کرمــان، پیش بینــی می شــود 
ــود،  ــی ش ــان صرفه جوی ــارد توم ــدود ۱۲۰ میلی ح
ــی و  ــخیص، درمان ــز تش ــی مراک ــزود: از تمام اف
داروخانه هــا در اجــرای طــرح الکترونیک ســازی 

ــکاری داریم.تســنیم ــای هم تقاض

کوتاه خبر 

روزنه

ثبت جهانی یزد پایان کار نیست
ــان کار  ــزد، پای  شــهردار یــزد گفــت: ثبــت جهانــی شــهر ی
ــرای  ــیب ب ــراز و نش ــر ف ــک راه پ ــاز ی ــه آغ ــت؛ بلک نیس

ــت. ــهر اس ــعه ش ــی و توس آبادان

محمدرضــا عظیمــی زاده در نشســت فوق العــاده علنــی 
ــی  ــت جهان ــه مناســبت ثب ــزد ب شــورای اســامی شــهر ی
ــاش  ــوان و ت ــام ت ــد تم ــه بای ــان اینک ــا بی ــهر ب ــن ش ای
 خــود را در جهــت ایجــاد یــک شــهر جهانــی بــه کار گیریــم 
ــرد: شــهرداری  ــار ک ــم، اظه ــال کنی ــت آن را دنب ــا جدی و ب
یــزد در ایــن چنــد ســال اقدامــات خوبــی را بــرای بافــت 

تاریخــی شــهر انجــام داده اســت.
ــظ  ــزد را در حف ــردم ی ــش م ــه نق ــان اینک ــا بی ــهردار ب ش
ــار و ابنیــه تاریخــی نمی تــوان نادیــده گرفــت، برگــزاری  آث
همایــش کشــوری ثبــت جهانــی شــهر یــزد، برپایــی 
سلســله جشــن های محلــی و نمایشــگاه صنایــع دســتی 
در بافــت تاریخــی یــزد را بــه همیــن منظــور پیشــنهاد داد.

فاطمــه دانش یــزدی، مدیــر کل میــراث فرهنگــی، صنایــع 
دســتی و گردشــگری اســتان یــزد نیــز ضمــن ارائــه 
ــت  ــی باف ــت جهان ــده ثب ــد پرون ــاره رون ــی درب توضیحات
تاریخــی یــزد از مدیــران شــهری خواســت تــا بــه میــراث 

ــند. ــته باش ــی داش ــی تاریخ ــهر نگاه ــی ش تاریخ
وی ضمــن بیــان اینکــه ایــن ثبــت جهانــی، افتخــار بزرگــی 
بــرای یــزد اســت و پیــام آور اهمیــت غنــی بــودن فرهنــگ 
ــح  ــت، تصری ــی اس ــطح بین الملل ــی در س ــدن ایران و تم
کــرد: بافــت تاریخــی بــا اکثریــت آرا ثبــت جهانــی شــد کــه 
بــا ایــن اتفــاق، گام بزرگــی در راســتای توســعه گردشــگری 

اســتان برداشــته می شــود.
اعضــای شــورای اســامی شــهر نیــز در ایــن نشســت 
مطالبــی از جملــه افزایــش اعتبــارات دولتــی، ایجــاد 
اولیــن منطقــه ویــژه اقتصــادی و گردشــگری توســط 
دولــت، ســاماندهی ورود و خــروج هوایــی، ریلــی و زمینــی، 
افزایــش هتل هــا جهــت رفــاه حــال گردشــگر و ... را عنــوان 
ــنهاد  ــزد، پیش ــهر ی ــی ش ــت جهان ــتای ثب ــرده و در راس ک
برگــزاری سلسله جشــن های محلــی را در بافــت تاریخــی و 

ــرح کردند.ایســنا  ــب مط ــه ش ــدت س ــه م ــاجد ب مس

 ۱۱ دشت چهارمحال و بختیاری 
با مشکل کمبود آب مواجه است

دشــت   ۱۱ بختیــاری گفــت:  و  چهارمحــال  اســتاندار 
ــه  ــود آب مواج ــکل کمب ــا مش ــاری ب ــال و بختی چهارمح

اســت. 
 قاســم ســلیمانی دشــتکی در دومیــن کنفرانــس علمــی 
ــت  ــه ۱۱ دش ــه اینک ــاره ب ــا اش ــور ب ــوژی آب کش هیدورول
ــه  ــود آب مواج ــکل کمب ــا مش ــاری ب ــال و بختی چهارمح
ــه و  ــن اســتان ممنوع ــار داشــت: 8 دشــت ای اســت، اظه

ــام شــده اســت. ــی اع ــا بحران ــت آن ه وضعی
وی عنــوان کــرد: چهارمحــال و بختیاری دارای خشکســالی 
شــدید اســت و دو ســه ســال از بارش هــای جالــب توجــه 
ــن  ــن اســتان از میانگی ــی ای ــزان بارندگ ــب اســت. می عق

7۰۰ میلیمتــر در ســال بــه ۳۰۰ میلیمتــر رســیده اســت.
اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری بــا بیــان اینکــه  بحــران 
خشکســالی در ایــن اســتان جــدی اســت، اظهــار داشــت: 
ــن از  ــتان بروج ــهرهای شهرس ــیاری از ش ــون بس هم اکن
جملــه سفیددشــت، نقنــه، فرادنبــه و... مشــکل کمبــود آب 

شــرب در ایــن اســتان دارنــد.

 اعتبارات شهرستان بروجن 
افزایش یافت

ــداری شهرســتان بروجــن از افزایــش ۲  سرپرســت فرمان
ــن  ــرمایه ای ای ــای س ــک دارایی ه ــارات تمل ــدی اعتب درص

ــر داد. شهرســتان در ســال جــاری خب
علی محمــد مــرادی در شــورای برنامه ریــزی و توســعه 
تملــک  اعتبــارات  تاکیــد کــرد:  بروجــن  شهرســتان 
ــه ۱۰.۵  ــن شهرســتان از 8.۵ ب ــای ســرمایه ای ای دارایی ه
ــال  ــارات در س ــن اعتب ــت. ای ــه اس ــش یافت ــد افزای درص

ــت. ــال اس ــون ری ــارد و ۵۵8 میلی ــاری ۱۵9 میلی ج
مــرادی تصریــح کــرد: ایــن اعتبــار بــرای تکمیــل و 
بروجــن  شهرســتان  در  طــرح   ۲۱۵ از  بهره بــرداری 
ــزی و توســعه  ــد. وی شــورای برنامه ری اختصــاص می یاب
را از مهم تریــن نشســت های تصمیم گیــری دانســت و 
یــادآور شــد: در ایــن شــورا عــاوه بــر تخصیــص اعتبــارات 
و مســائل بودجــه ای درخصــوص حوزه هــای مختلــف 
اجرایــی شهرســتان تصمیم گیــری می شــود و تبــادل نظــر 

صــورت می گیــرد. ایرنــا 

پیش بینی خرید تضمینی ۱۰ هزار 
تن جو در چهارمحال و بختیاری

معــاون بهبــود تولیــدات گیاهــی اداره  کل جهــاد کشــاورزی 
بختیــاری گفــت: پیش بینــی می  شــود  و  چهارمحــال 
ــاورزان  ــو از کش ــن ج ــزار ت ــاری، ۱۰ ه ــی ج ــال زراع در س

ــی شــود. ــد تضمین اســتان خری
ــود در  ــی می ش ــرد: پیش بین ــار ک ــش اظه ــا دان حمیدرض
ســال زراعــی جــاری بیــش از ۴۰ هــزار تــن جــو از مــزارع 
ــن از  ــزار ت ــزان ۱۰ ه ــن می ــود و از ای ــت ش ــتان برداش اس
کشــاورزان چهارمحــال و بختیــاری خریــد تضمینــی شــود.

وی ادامــه داد: هم اکنــون خریــد تضمینــی جــو در اســتان 
آغــاز و بیــش از ۲ هــزار تــن  بــه قیمــت یــک هــزار و ۳۰ 
تومــان خریــداری شــده؛ از ایــن میــزان 8۵۰ تومــان بعد از 
تشــکیل پرونــده و ثبــت در ســامانه بــه صــورت نقــدی بــه 
کشــاورز پرداخــت  شــده اســت و بقیــه طــی ۲ مــاه آینــده 

ــود. ــت می ش پرداخ
معــاون بهبــود تولیــدات گیاهــی اداره  کل جهــاد کشــاورزی 
چهارمحــال و بختیــاری بــا بیــان اینکــه تاکنــون ۳۰۰ 
ــه قیمــت ۲ هــزار و 78۰ تومــان  ــزا از کشــاورزان ب ــن کل ت
ــه امــروز بیــش از ۴ هــزار  ــا ب خریــداری شــده، افــزود: ت
تــن گنــدم بــه صــورت تضمینــی از کشــاورزان اســتان بــه 
ــت  ــده اس ــداری ش ــان  خری ــزار ۳۰۰ توم ــک ه ــت ی قیم
ــورت  ــه ص ــد آن ب ــامانه ۵۰ درص ــام در س ــد از ثبت ن و بع

ــه کشــاورز پرداخــت شــده اســت. فــارس ــدی ب نق

محمــد خاشــعی، رئیــس مرکــز آمــوزش 
در  لنجــان،  شهرســتان  حرفــه ای  و  فنــی 
حاشــیه بازدیــد مشــاور و مدیــر کل امــور 
ــد  ــی چن ــتاندار از تعاون ــواده اس ــوان و خان بان
منظــوره ســمیه بانــوان شــهر چرمهیــن گفــت: 
ــزاران  ــی از ه ــرش، یک ــد ف ــی و تولی قالی باف
نمونــه بــارز اقتصــاد مقاومتی اســت کــه عاوه 
بــر اشــتغال زایی، چنانچــه بــا کیفیــت همــراه 
ــز دارد. خاشــعی  باشــد، قابلیــت صــادرات نی
اضافــه کــرد: از ایــن جهــت اجــرای دوره هــای 
ــون  ــهر همچ ــوان زرین ش ــرای بان ــف ب مختل
مینــاکاری،  منبــت کاری،  فرش بافــی، 

روی  نقاشــی  چــرم دوزی،  خاتــم کاری، 
ــه  ــی و... از جمل ــع غذای ــته صنای ــرم، رش چ
ــج  ــن مرکــز در راســتای تروی فعالیت هــای ای
و  فنــی  آموزش هــای  نهادینــه ســاختن  و 
خانواده هاســت.رئیس  بیــن  در  حرفــه ای 
ــتان  ــه ای شهرس ــی و حرف ــوزش فن ــز آم مرک
رشــته های  غالــب  کــرد:  عنــوان  لنجــان 
مشــاغل خانگــی نظیــر صنایــع تبدیلــی و 
فــرآوری کوچــک بــا ســرمایه های انــدک 
در جهــت حمایــت و توانمندســازی بانــوان 
ــته  ــه در رش ــی ک ــی کارآموزان ــت؛ از طرف اس
صنایــع دســتی فعالیــت می کننــد بــرای 

ــد و  ــچ مشــکلی ندارن ــار خــود هی فــروش آث
بــازار فــروش ایــن آثار در شهرســتان و اســتان 
اصفهــان مهیــا شــده اســت. وی خاطرنشــان 
ــه دلیــل  کــرد: رشــته های فنــی و حرفــه ای ب
مناســبی  کار  بــازار  اغلــب  مهارت آمــوزی 
ــورت  ــه ص ــد ب ــل بای ــن دلی ــه همی ــد؛ ب دارن
گســترده بــه بانــوان معرفــی شــوند؛ چــرا کــه 
آموزش هــای فنــی و حرفــه ای بــه نوعــی 
ایــن  بــه  اســت؛  »کارآفرینــی«  پــرورش 
ــارت و  ــب مه ــس از کس ــراد پ ــه اف ــی ک معن
تخصــص و دانــش فنــی، قــادر خواهنــد بــود 
ــت  ــه دس ــبی را ب ــغلی مناس ــای ش فرصت ه

ــاد  ــغلی ایج ــت ش ــت فرص ــا در نهای ــد ی آورن
ــم  ــا معتقدی ــرد: م ــان ک ــد. خاشــعی اذع کنن
آمــوزش فنــی و حرفــه ای می توانــد از طریــق 
ــای  ــش فرصت ه ــث افزای ــی، باع دانش افزای
ــی را  ــای کارآفرین ــطح تقاض ــود و س ــازار ش ب
ــه اهــداف  ارتقــا بخشــد و مــا را در رســیدن ب

ــاند. ــاری رس ــود ی ــی خ عال
ــار  ــن اظه ــهردار چرمهی ــوادی ش ــه ج در ادام
ــی  ــی در عملیات ــت مشــاغل خانگ ــرد: تقوی ک
کــردن اقتصــاد مقاومتــی بســیار موثــر اســت؛ 
 از ایــن رو الزم اســت همــه بــه دنبــال تولیــد 
و اشــتغال باشــیم. وی افــزود: امــروز می توان 
مشــاغلی را در خانواده هــا تعریــف کــرد کــه بــا 
اســتفاده از نیــروی انســانی و امکانــات یــک 
خانــواده و یــک خانــه شــکل بگیــرد و ایــن کار 

بســیار مفیــد اســت. ایمنــا

رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان لنجان:

اقتصاد مقاومتی برپایه توان زنان نمود پیدا می کند

،،
 بحــث آب نیازمنــد تغییــر نگــرش در 
نحــوه مدیریــت، ذخیــره، تخصیص، 
توزیــع و مصــرف آب اســت؛ در همــه 
ایــن مباحــث باید انقالب و دگرگونی 

در نگاه هــا اتفــاق بیفتــد



محمدحســین عزیــزی، رئیــس انجمــن صنایــع غذایــی 
ایــران، اظهــار کــرد: اســتفاده از پالســتیک بــرای حمــل 
مــواد غذایــی از نظــر ســالمت و بهداشــت اقــدام 
خطرناکــی اســت؛ زیــرا ایــن کار باعــث می شــود مــواد 
آزاد  در محیــط  در پالســتیک  شــیمیایی خطرنــاک 

شــود.
کیســه های  از  اســتفاده  هنــگام  داد:  ادامــه  وی 
پالســتیک بــرای نــان و مــواد غذایــی داغ، رادیکال هــای 
حتــی  و  پالســتیکی  ظــروف  ســمی  مــواد  و  آزاد 
کیســه های پالســتیکی در محیــط آزاد شــده و ایــن 
ــراد دچــار  ــدت اف مســئله باعــث می شــود در طوالنی م

شــوند. مختلفــی  ســرطان های 
ظــروف  از  کــه  هنگامــی  کــرد:  عنــوان  عزیــزی 

ــتفاده  ــی داغ اس ــواد غذای ــل م ــرای حم ــتیکی ب پالس
می شــود، خطــر انتقــال آلودگی هــای محیطــی بــه 
ــد و درنتیجــه افــراد دچــار  ایــن مــواد افزایــش می یاب

می شــوند. گوارشــی  بیماری هــای 
وی تاکیــد کــرد: مــواد پالســتیکی مدت زمــان طوالنــی 
در محیــط باقــی می مانــد و تجزیــه آن هــا بــه ســختی 
ــا  ــود ت ــث می ش ــئله باع ــن مس ــده و همی ــام ش انج

ــد. ــه خطــر بیفت ــردم ب بهداشــت و ســالمت م
یــادآور شــد: کیســه های پالســتیکی کــه  عزیــزی 
ــاد  ــث ایج ــد، باع ــداری می کنن ــواد داغ را در آن نگه م
فعــل و انفعــاالت شــیمیایی خطرنــاک در محیــط 
می شــود و همیــن موضــوع ســالمت غــذا را بــه خطــر           

خبرنــگاران باشــگاه  می انــدازد. 

ســید حمیــد جمال الدینــی، ســخنگوی جمعیــت هــالل احمــر 
ــا گــزارش عملیــات و خدمــات امــداد و نجــات در  در ارتبــاط ب
طــرح تابســتانه امســال گفــت: یک هــزار و 280 پایــگاه ثابــت، 
موقــت و ســیار در ایــن زمینــه در نظــر گرفتــه شــده و 4 هــزار و 
538 نفــر نیروهــای عملیاتــی بــه صــورت آماده بــاش هســتند 
و اقدامــات الزم را جهــت کمــک بــه حادثه دیــدگان انجــام 
ــات  ــات و خدم ــه انجــام بیــش از 2600 عملی ــد. وی ب می دهن
امــداد و نجــات در طــرح تابســتانه اشــاره کــرد و گفــت: ایــن 
عملیات هــا نســبت بــه ســال گذشــته رشــد 22 درصــدی 

داشــته اســت. 
ســخنگوی جمعیــت هــالل احمــر ادامــه داد: از ابتــدای طــرح 
تابســتانه، یعنــی اول تیرمــاه تاکنــون، بیــش از 1600حادثه دیــده 
ــی  ــور کل ــه ط ــل شــدند و ب ــی منتق ــز درمان ــه مراک مصــدوم ب

مأموریــت  ترافیکــی 38 درصــد رشــد داشــته اســت؛ همچنیــن 
عملیــات نجــات فنــی نســبت بــه مــدت مشــابه افزایــش 44 

درصــدی داشــته کــه نشــانگر شــدت حادثــه اســت.
 جمال الدینــی در ادامــه بــه طــرح ســاحلی اشــاره کــرد و گفــت: 
طــی 49 روز گذشــته بــا همــکاری ناجیــان غریــق 1520 نفــر از 
ــر در  ــی 2280 نف ــور کل ــه ط ــد و ب ــات یافته ان ــدگی نج غرق ش
ــت در  ــده اند و از 1975 مأموری ــدوم ش ــاحلی مص ــوادث س ح
ــازی و  ــدوده سالم س ــارج از مح ــد در خ ــه 48 درص ــن زمین ای
ــا انجــام گرفتــه اســت.  52 درصــد در طــرح سالم ســازی دری
جمال الدینــی در ارتبــاط بــا اقدامــات ســازمان داوطلبــان 
ــا  ــون ب ــالمتیار اکن ــرح س ــت: ط ــاری گف ــال ج ــدای س از ابت
همــکاری وزارت بهداشــت در 20 بیمارســتان کشــور انجــام 

س ر فــا . می گیرد

رئیس انجمن صنایع غذایی ایران:

گرم کردن غذا در ظروف پالستیکی سرطان زاست 
سخنگوی جمعیت هالل احمر عنوان کرد:

نجات 1520 نفر از غرق شدگی

 دستیار تخصصی 
طب سنتی ایران: 

پرخوری سبب کندی و سستی 
فعالیت های مغزی می شود 

طــب  تخصصــی  دســتیار  انصاری پــور،  محمــد 
ــذا  ــل غ ــدن کام ــل جوی ــاره دالی ــران، درب ســنتی ای
اظهــار کــرد: هضــم گوارشــی غــذا از دهــان شــروع 
می شــود. خــوب جویــدن غــذا باعــث می شــود کــه 
مــواد غذایــی بــه طــور کامــل بــا بــزاق دهان آغشــته 
ــدن  ــرم ش ــا ن ــذا ت ــه غ ــر لقم ــت ه ــود. الزم اس ش

ــده شــود. ــار( جوی ــا 30 ب کامــل )حــدود 20 ت
وی افــزود: هضــم بــا ترشــح شــیره معــده و 
صــورت  انتهایــی  قســمت  مکانیکــی  حــرکات 
ــار  ــه ب ــا س ــده دو ت ــرکات مع ــن ح ــرد. ای می پذی
در دقیقــه اســت و بــه شــکل مالــش شــدید مثــل 
آســیاب نیســت؛ بنابرایــن هرچــه ذرات غذایــی 
بزرگ تــر باشــد، مدت زمــان بیشــتری در معــده 

می مانــد و ایــن عمــل موجــب فرســودگی و ضعــف 
می شــود. معــده 

ایــن دســتیار تخصصــی طــب ســنتی ایــران تصریح 
ــام  ــی پی ــم، زمان ــذا بخوری ــه غ ــا عجل ــر ب ــرد: اگ ک
ــده  ــه مع ــود ک ــادر می ش ــز ص ــط مغ ــیری توس س
کامــال انباشــته و پــر شــده اســت؛ در ایــن صــورت 
ــا پرخــوری و ســوء هضم و ضعــف معــده  مواجــه ب

ــود. خواهیــم ب
انصاری پــور ادامــه داد: امــروزه ثابــت شــده کــه اگــر 
ــر از حــد  ــده بزرگ ت ــی خارج شــده از مع ذرات غذای
ــی  ــاز بیماری های ــد زمینه س ــد، می توان ــی باش طبیع
مثــل آلــرژی و روماتیســم شــود.مواد درشــت 
خارج شــده از معــده، کبــد را هــم بــا مشــکل 
مواجــه می ســازد و خلــط خوبــی بــرای بــدن تولیــد 
نمی شــود؛ بــدن بــا بدانباشــت مــواد زائــد و ســموم 
مواجــه شــده و از تعــادل مزاجــی خــارج می شــود.

وی متذکــر شــد: زیــاد شــدن کار معــده و متعاقبــا 
ــوری  ــوارض پرخ ــو از ع ــن عض ــدن ای ــف ش ضعی

ــه کار  ــوان آن ب ــوق ت ــه ماف ــوی ک ــر عض ــت. ه اس
گرفتــه شــود، ضعیــف می  شــود؛ در پرخــوری حتــی 
ــم  ــتی هض ــه درس ــذا ب ــده غ ــودن مع ــالم ب ــا س ب
ــد  ــده وارد فرآین ــواد هضم نش ــی م ــود؛ یعن نمی ش
ــح  ــط صال ــه خل ــه در نتیج ــود ک ــم دوم می ش  هض
و درســتی بــرای بــدن ســاخته نمی شــود؛ کبــد 

ــت. ــالط اس ــد اخ ــل تولی مح
ایــران  ســنتی  طــب  تخصصــی  دســتیار  ایــن 
تصریــح کــرد: در هــر پروســه هضمــی تولیــد ســم 
افزایــش می یابــد  از مــواد هضم نشــده   ناشــی 
و کار ســلول ها را مختــل می کنــد؛  بــدن دچــار 
ــه  ــود و ب ــد می ش ــواد زائ ــت م ــا بد انباش ــال ی امت
ــار وارد  ــه فش ــب و ری ــژه قل ــاور، به وی ــای مج  اعض
می شــود.انصاری پور خاطرنشــان کــرد: پرخــوری 
ســبب کنــدی و سســتی فعالیت هــای مغــزی 
ــز،  ــی مغ ــدن یعن می شــود و ســه عضــو رئیســه ب
ــر  ــدن را درگی ــال آن همــه ب ــه دنب ــب و ب ــد و قل کب

تســنیم می کنــد. 

کــودکان  متخصــص  مقــدادی،  بهــروز  دکتــر 
بیشــترین  تابســتان  فصــل  در  کــرد:  بیــان 
بــا  رابطــه  در  مطب هــا  بــه  مراجعه کننــدگان 
درگیــری بــا عارضــه گرمازدگــی اســت کــه بیشــتر 
ــل  ــه دلی ــم ب ــت آن ه ــد. عل ــال رخ می ده در اطف
آمــوزش نادرســت و اعتقــادات ســنتی اشــتباه در 
ــل  ــه فص ــه ای ک ــترین صدم ــت. بیش خانواده هاس
گرمــا بــه کــودکان وارد می کنــد، عارضــه گرمازدگــی 
ــه  ــه ب ــال ک ــر 2 س ــودکان زی ــژه در ک ــوده؛ به وی ب
ــت  ــد و رعای ــش از ح ــاس بی ــاندن لب ــل پوش دلی
ــک  ــی ی ــک طبیع ــای زیســت بیولوژی ــردن دم نک

ــد. ــود می آی ــه وج ــوزاد ب ن
ــودک  ــر ک ــرد: اگ ــه ک ــن توصی ــه والدی ــدادی ب مق
ــا بی حــال اســت، در ابتــدا لباس هــای او  بیقــرار ی

را کــم کنیــد، دمــای اتــاق اگــر از 24 درجــه باالتــر 
ــپس  ــد و س ــش دهی ــج آن را کاه ــه تدری ــود، ب ب
ــا اختــالالت  ــه کــودک دهیــد ت کمــی آب ســالم ب
الکترولیتــی در بــدن او از بیــن بــرود. الزم بــه ذکــر 
ــر 2 ســال  ــرای کــودکان زی ــی ب اســت از آب معدن
ــت و  ــالح اس ــه دارای ام ــرا ک ــود؛ چ ــتفاده نش اس

ــد. ــش می ده ــون را افزای ــدیم خ س
بــه گفتــه ایــن متخصــص گرمازدگــی جــزء یکــی 
تابســتان  گرمــای  عــوارض  خطرناک تریــن  از 
از  برخــی  می توانــد  کــه  می شــود  محســوب 
کــودکان را درگیــر کنــد؛ چــرا کــه در مواقــع شــدید 
کــودک دچــار تشــنج و خونریــزی کلیــه می شــود. 
کاهــش حجــم ادرار نیــز از عالئــم دیگــر گرمازدگــی 

ــت. ــوزادان اس در ن

شــایع ترین  درخصــوص  متخصــص  ایــن 
بیماری هــای فصــل گرمــا کــه گریبانگیــر کــودکان 
نوپــا می شــود، گفــت: کودکانــی کــه زیــاد بــه 
مســافرت نمی رونــد و در محیــط زندگــی خودشــان 
اســتفراغ  و  اســهال  چــون  عوارضــی  دچــار 
می شــوند، بــه علــت انــگل »ژیاردیــا« اســت. 
ــه از راه آب و  ــت ک ــی اس ــا، عفونت ــاری ژیاردی بیم
ــگل در  ــن ان ــود. ای ــل می ش ــوده منتق ــذای آل غ
ــی  ــژه در مناطق ــود؛ به وی ــت می ش ــا یاف ــه ج هم
کــه وضعیــت بهداشــتی ضعیف تــری دارنــد و آب 
ــد.  ــت می آی ــه دس ــختی ب ــه س ــا ب ــالم در آنج س
همچنیــن ایــن انــگل می توانــد در منابــع آب 
آب   چشــمه های  شــنا،  اســتخر های  شــهری، 

ــد.  ــته باش ــود داش ــاه وج ــی و آب چ معدن

ــی کــه در ســفر  ــاره کودکان وی ادامــه داد: امــا درب
ــن دســته از عارضه هــا می شــوند بیشــتر  دچــار ای
بــه علــت میکروب هــای »ای کــوالی« و بــه نــدرت 
میکــروب »وبــا« اســت؛ بــه همیــن دلیــل اســهال 
و اســتفراغ کــودک در تابســتان از اهمیــت جــدی 
ــند  ــته باش ــت داش ــن دق ــت. والدی ــوردار اس برخ
ــه  ــدان درآوردن نیســت؛ چــرا ک اســهال نشــانه دن
ــاب  ــه حس ــوع را ب ــن موض ــن ای ــی از والدی خیل
دنــدان درآوردن می گذارنــد و بــه پزشــک مراجعــه 
نمی کننــد و ایــن اقــدام باعــث درگیــری کــودک بــه 
اســهال های مزمــن و تبدیــل میکــروب و انگل هــا 

ــود. ــی« در روده می ش ــت انگل ــه »کیس ب
عضــو انجمــن کــودکان ایــران توصیــه کــرد: بهترین 
درمــان اســهال و اســتفراغ کــودکان در اصــل 
ــی  ــم غذای ــه شــامل رژی ــان خانگــی اســت ک درم
و نحــوه پرســتاری از اوســت. در مرحلــه اول، 

ــت  ــز اهمی ــودک حائ ــردی ک ــت ف ــت بهداش رعای
اســت؛ چــرا کــه بــا رعایــت ایــن اصــل از بســیاری 
مســمومیت ها و عارضــه دور می شــود. والدیــن 
درخصــوص میــوه و ســبزیجات دقــت داشــته 
باشــند تــا جایــی کــه می شــود پوســت ایــن 
ــه کــودک  ــد و ســپس ب دســته از خوراکــی را بکنن
بدهنــد. میوه هایــی چــون گیــالس، آلبالــو و... کــه 
ــه  ــد در 2 مرحل ــد، بای ــت گیری ندارن ــکان پوس ام
ضدعفونی کننــده  بهتریــن  شــوند.  ضدعفونــی 
 بــرای میــوه و ســبزیجات مخلــوط ســرکه و نمــک 

است.
بــرای  پیشــنهاد  بهتریــن  را  دوغ  مصــرف  وی 
ــر اســهال هســتند، دانســت و  ــه درگی ــی ک کودکان
گفــت: کودکانــی کــه اســهال و اســتفراغ را بــا هــم 
دارنــد بایــد غــذا را در مقــدار کــم، امــا تعــداد وعــده 

ــد. جــام جــم متعــدد مصــرف کنن

#طب_سنتی
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خطرناک ترین بیماری تابستانی در کمین کودکان

تازههایپزشکی

 ارتباط هدفمندی در زندگی 
با خواب بهتر شبانه

ــدی در  ــد هدفمن ــان می ده ــد نش ــه ای جدی مطالع
ــواب  ــر خ ــالالت کمت ــروز اخت ــه ب ــر ب ــی منج  زندگ
ــت خــواب در طوالنی مــدت می شــود.  ــود کیفی و بهب
مطالعــه قبلــی نشــان داده اســت کــه بــه طــور کلــی 
ــی خــواب  ــود کل ــدی در زندگــی موجــب بهب هدفمن

می شــود.
جیســون اونــگ، سرپرســت تیــم تحقیق از دانشــگاه 
نــورث وســترن شــیکاگو، در این بــاره می گویــد: 
در  هــدف  پــرورش  بــرای  افــراد  بــه  »کمــک 
ــرای  ــدون دارو ب ــیوه ای ب ــد ش ــان می توان زندگی ش
بهبــود کیفیــت زندگــی، به ویــژه بــرای جمعیــت 

مبتــال بــه بی خوابــی باشــد.«
وی در ادامــه می افزایــد: »هدفمنــدی در زندگــی 
مــوردی قابــل پــرورش بــوده و از طریــق درمان هــای 

ــت.« ــدنی اس ــواس تقویت ش ــز ح تمرک
بــا افزایــش ســن، افــراد بیشــتر دچــار بی خوابــی و 
ــتفاده از  ــکان اس ــوند. پزش ــواب می ش ــالالت خ اخت
ــاران  ــن بیم ــود ای ــرای بهب ــی را ب ــات غیرداروی اقدام

توصیــه می کننــد. مهــر

داروی آسم مانع از ذات الریه 
می شود

می کنــد کــه  بــروز  زمانــی  آنفلوآنــزا  ذات الریــه 
هــوای  داخــل کیســه های  در  آنفلوآنــزا  عفونــت 

می یابــد. گســترش  ریه هــا  درون  حفــره ای 
معمــوال ایــن عفونــت در دســتگاه تنفســی تحتانــی 
گســترش نمی یابــد؛ امــا در صــورت ایــن اتفــاق 
ــک  ــد ریس ــا 40 درص ــد و ت ــار باش ــد مرگب می توان

ــد. ــش ده ــرگ را افزای م
از  تحقیــق  تیــم  سرپرســت  براســیل،  تومــاس 
دانشــگاه ویرجینیــا، در این بــاره می گویــد: »اگــر 
عفونــت آنقــدر شــدید باشــد کــه واکنــش سیســتم 
ــن  ــه ای ــد، ب ــوی نباش ــی ق ــدازه کاف ــه ان ــی ب ایمن
ــادل اکســیژن  ــر تب ســلول ها آســیب رســیده و دیگ
بــه قــدر کافــی اتفــاق نمی افتــد. در نتیجــه عفونــت 
ــده  ــنده ش ــه کش ــروز ذات الری ــب ب ــلول ها، موج س

ــراه دارد.« ــه هم ــرگ را ب ــه م ک
ــوم  ــم موس ــد دو داروی آس ــان می ده ــا نش یافته ه
بــه Accolate و Singulair می تواننــد از عفونــت 
ــی  ــره ای در دســتگاه تنفســی تحتان ســلول های حف

پیشــگیری کننــد.
ــق  ــا عم ــزا ت ــه آنفلوآن ــی ک ــان زمان ــه محقق ــه گفت ب
سیســتم  واکنــش  می یابــد،  ریه هــا گســترش 
ایمنــی خــود بــدن می توانــد آســیب زا باشــد و منجــر 
ــه کیســه های هــوای حفــره ای  ــه آســیب شــدید ب ب

شــود.
بــه گفتــه براســیل، »مــا فکــر می کنیــم درمــان 
 Singulair و Accolate اولیــه عفونــت آنفلوآنــزا بــا
از عفونــت ســلول های مخاطــی و در نهایــت عفونــت 

ــد.« ایســنا ــگیری می کن ــه پیش ــار ذات الری مرگب

تغذیه
 کاهش وزن شگفت انگیز 
با خوراکی های تابستانی

تابســتان  فصــل  مختــص  بیشــتر  میوه هایــی کــه 
هســتند، سرشــار از آنتی اکســیدان بــوده و مــواد مغــذی 
زیــادی دارنــد و ضمنــا طــی روزهــای گــرم تابســتان، بــه 

ــد. ــانی می کنن ــی آبرس ــه خوب ــان ب بدنت
هرچنــد صرفــا خــوردن غذاهایــی خــاص نمی توانــد 
ــان منجــر شــود،  ــه کاهــش وزنت ــک ب ــور اتوماتی ــه ط ب
ــای  ــا غذاه ــری ب ــای پرکال ــردن غذاه ــن ک ــا جایگزی ام
کم کالــری می توانــد بــه شــما کمــک کنــد کالــری 
ــالص  ــد خ ــودش کلی ــن خ ــه ای ــوزانید ک ــتری بس بیش

ــت.  ــه وزن اس ــدن از اضاف ش
بهتریــن راه ایــن اســت کــه غذاهــای مغــذی را )کــه بــه 
ــد  ــاب کنی ــد(، انتخ ــری دارن ــری کمت ــی کال ــور طبیع ط
ــم  ــید و ه ــرده باش ــک ک ــالمتی تان کم ــه س ــم ب ــا ه ت
مطمئــن شــوید کــه تمــام مــواد مغــذی الزم را در رونــد 

ــانید. ــان می رس ــه بدنت ــش وزن ب کاه
ــی  ــم غذای ــی را در رژی ــد خوراک ــن چن ــد ای ــعی کنی س

ــد: ــود بگنجانی ــتانی خ تابس
 انواع توت

هــر نــوع توتــی را کــه ترجیــح می دهیــد، بخوریــد؛ 
ــا توت فرنگــی.  ــی ی ــوت زمین ــی، تمشــک، ت تمشــک آب
ــوده  ــذی ب ــواد مغ ــی از م ــن میوه هــای تابســتانی غن ای
ــری  ــه، کال ــوز و انب ــون م ــی چ ــه میوه های ــبت ب و نس
ــتند  ــز هس ــر نی ــار از فیب ــا سرش ــد. توت ه ــری دارن کمت
ــتری  ــدت بیش ــرای م ــد ب ــک می کن ــما کم ــه ش ــه ب ک
احســاس ســیری کــرده و وسوســه  اســنک و میان وعــده 

خــوردن نداشــته باشــید.
 هندوانه

ــب  ــوه  دلچس ــن می ــت. ای ــه آب اس ــد هندوان 92 درص
تابســتانی ســیرتان می کنــد، بــدون اینکــه کالــری زیادی 
ــه سرشــار از آنتی اکســیدان هایی  داشــته باشــد. هندوان
چــون لیکوپــن و ویتامیــن C اســت کــه ریزمغذی هــای 
ــاز  ــورد نی ــد آب م ــه می توان ــا هندوان ــادی دارد؛ ضمن زی
بدنتــان را در روزهــای گــرم تابســتان تأمیــن کنــد. 
ــه شــما احســاس تازگــی و خنکــی  ــه ب خــوردن هندوان

می دهــد.
 نخود سبز

نخــود ســبز بــه دلیــل داشــتن پروتئیــن زیــاد و میــزان 
مطلوبــی از آهــن نســبت بــه هــر ســبزی دیگــری 
قابلیــت ایــن را دارد کــه یــک جایگزیــن بســیار ایــده آل 
 بــرای گوشــت باشــد کــه معمــوال پرکالــری بــوده 
و چربــی اشــباع نیــز دارد. ســعی کنیــد از نخــود ســبز در 

انــواع غذاهایتــان اســتفاده کنیــد.
 فلفل دلمه ای

ــری و مغــذی  فلفــل دلمــه ای ســبزی تابســتانی کم کال
اســت؛ یــک عــدد فلفــل دلمــه ای متوســط، تنهــا 37 گرم 
کالــری دارد کــه البتــه همــراه بــا یــک گــرم پروتئیــن، 21 

گــرم فیبــر و تنهــا 5 گــرم قنــد طبیعــی اســت.
 اگــر بــه دنبــال ایــن هســتید کــه مصــرف روزانــه  
ســبزیجاتتان را افزایــش دهیــد، بهتــر اســت فلفــل 
دلمــه ای را انتخــاب کنیــد و می توانیــد همــراه هــر وعــده  

ــان ــد. تبی ــل کنی ــی آن را می غذای

زیبایی

الغری و سالمتی
ــدن  ــالمتی ب ــش س ــش وزن و افزای ــرای کاه ــبزی ب  س
بعضــی  خــواص  آنکــه  حــال  اســت.  مفیــد  بســیار 

از بعضــی دیگــر اســت.  بیــش  ســبزی ها 
هــر روز انــواع مختلــف ســبزی بخوریــد. خوردن ســبزی ها 
عغــاوه بــر ســالم نگهداشــتن تمامــی دســتگاه های بــدن، 
ــد  ــم بتوان ــی ه ــم غذای ــرد در رژی ــا ف ــود ت ــث می ش باع
ــبزی ها را  ــن س ــر بهتری ــد. در زی ــش ده ــش را کاه وزن

معرفــی می کنیــم.
 مارچوبه یا اسپاراگوس

مارچوبــه، یــک ســبزی محبــوب اســت. کربوهیــدرات                   
و کالــری کــم دارد و سرشــار از ویتامیــن K اســت.

 فلفل دلمه ای
فلفــل در چندیــن رنــگ شــامل قرمــز، زرد و ســبز و تــرد 
اســت و طعــم بســیار شــیرینی دارد و یــک منبــع بــزرگ 
از آنتی اکســیدان ها و ویتامیــن C محســوب می شــود.

 هویج
هویــج، ســبزی محبوبــی اســت. بســیار خوشــمزه و تــرد و 
سرشــار از مــواد مغــذی ماننــد فیبــر و ویتامیــن K اســت. 
ــاد  ــیار زی ــن بس ــیدان و بتاکاروت ــا آنتی اکس ــز ب ــج نی هوی
فوایــد زیــادی دارد؛ به ویــژه هویــج پختــه بتاکاروتــن 

ــری دارد. ــل جذب ت ــتر و قاب بیش
 گل کلم

ــالم  ــم س ــت؛ ه ــذی اس ــیار مغ ــبزی ای بس ــم، س گل کل
ــی دارد و خــواص ضــد ســرطان  اســت و هــم طعــم خوب

ــیده. ــات رس ــه اثب ــان ب ــا و آقای ــینه آن در خانم ه س
البتــه افــرادی کــه مبتــال بــه تیروئیــد کــم کار هســتند، بایــد 
ــر  ــا اگ ــد؛ ام ــبزی بپرهیزن ــوع س ــن ن ــام ای ــرف خ از مص
پختــه شــود، مــاده گواتــروژن آن در اثــر پختــن غیرفعــال 

ــدارد. ــرای خــوردن ن ــی ب می شــود و منع
 خیار

خیــار، یکــی از ســبزیجات محبــوب جهــان اســت. کالــری 
ــم دارد و بیشــتر متشــکل از آب  ــدرات بســیار ک و کربوهی

و فیبــر اســت؛ ضمــن اینکــه دارای ویتامیــن K اســت.
 سیر

ســیر، حــاوی مــاده آلیســین، یــک ترکیــب فعال زیســتی 
بــا آثــار بیولوژیکــی قدرتمنــد از جملــه بهبــود کارکــرد 

ــدن اســت. ــی ب سیســتم ایمن
 پیاز

ــوب  ــاز دارای عطــر و طعــم بســیار قــوی و بســیار محب پی
اســت؛ حــاوی ترکیبــات فعال زیســتی اســت کــه خاصیت 
درمانــی فوق العــاده و ضــد ســرطان دارد؛ به ویــژه اثــر 
ــات  ــه اثب ــز ب ــون آن نی ــه خ ــد لخت ــاد و ض ــش انعق کاه

رســیده اســت.
 سبزیجات سالم

ــی،  ــر فرنگ ــتند: کنگ ــالم هس ــیار س ــبزیجات بس ــن س ای
ــی،  ــره فرنگ ــان، ت ــس، بادمج ــم، کرف ــل، کل ــم بروکس کل
ــوئیس،  ــدر س ــرگ چغن ــدو، ب ــه، ک ــارچ، تربچ ــو، ق کاه
شــلغم، کــدو ســبز کــه ســعی کنیــد در هفتــه در تمامــی 
وعده هــای غذایــی آن هــا را داشــته باشــید؛ بــه شــکل خام 
مثــل ســبزی خــوردن، پختــه مثــل ســبزیجات پختــه در 
انــواع خورشــت یــا در ســبزیجات ســاالد یــا داخل ماســت 

ــد. میــزان مصــرف کنی

خانواده
دلیل خشکی چشم کودکان 

متخصصــان آمریکایــی اظهــار داشــتند: هــر چــه کــودکان 
بیشــتر بــه صفحــه نمایــش تجهیــزات الکترونیکــی نــگاه 
ــم ها  ــه آن، چش ــه در نتیج ــد ک ــک می زنن ــر پل ــد، کمت کنن
دچــار عالئــم خشــکی می شــود؛ زیــرا پلــک زدن غده هــای 

ــد. ــک می کن ــم را تحری ــل چش ــده داخ مرطوب کنن
ــت  ــودکان هش ــد ک ــان می ده ــر نش ــه اخی ــج مطالع نتای
ســاله ممکــن اســت شــش ســاعت در روز را صــرف کار بــا 

تجهیــزات الکترونیکــی کننــد.
ــی  ــد مدت زمان ــه می کنن ــن توصی ــه والدی ــان ب  کارشناس
ــن وســایل هســتند  ــا ای ــه فرزندشــان مشــغول کار ب را ک
ــکی  ــروز خش ــه ب ــوط ب ــم مرب ــه عالئ ــرده و ب ــدود ک مح
چشــم همچــون پلــک زدن شــدید، خارانــدن چشــم 
و قرمــزی آن در کودکانشــان توجــه کننــد. در صــورت 
ــق  ــب طب ــی مناس ــات درمان ــم اقدام ــن عالئ ــاهده ای مش

ــود. ایســنا ــام ش ــد انج ــص بای ــک متخص ــر پزش نظ

سکوت کردن در برابر مشکالت 
بزرگ ترین اشتباه زوجین

بــا  خانــواده  مشــاور  و  اجتماعــی  روان شــناس  یــک 
خانواده هــا در  عاطفــی  طــالق  نشــانه های  بــه   اشــاره 

ــی  ــد بعض ــراد می توان ــول اف ــنی غیرمعم ــاوت س ــت: تف گف
اوقــات ســبب بــروز طالق هــای عاطفــی بیــن زوجیــن شــود.

ــتگی ها  ــش وابس ــه داد: کاه ــی ادام ــرداد فالطون ــر مه دکت
و صــرف نکــردن زمــان بــرای طــرف مقابــل و افزایــش 
ســرگرمی های بــدون زناشــویی و تمرکــز بــر مســائل بیــرون 
از خانــواده، از مهم تریــن دالیــل بــروز طــالق عاطفــی در 

ــت. ــواده اس خان
ــای  ــدم اســتفاده از راهبرده ــی ع ــن روان شــناس اجتماع ای
حــل مســئله در خانــواده را از دیگــر دالیــل بــروز طــالق 
ــرای  ــراد ب ــیاری از اف ــرد: بس ــوان ک ــت و عن ــی دانس عاطف
ــه  ــه ب ــواده از مراجع ــده در خان ــود آم ــه وج ــائل ب ــل مس ح
ــه حضــور و شــرکت  ــی ک ــد؛ در حال ــاب می کنن مشــاور اجتن
در مشــاوره های قبــل از ازدواج، هنــگام و بعــد از ازدواج 
می توانــد تــا حــد بســیار زیــادی از بــروز طالق هــای عاطفــی 

ــد. ــری کن جلوگی
فالطونــی تاکیــد کــرد:  عــدم اعتمــاد همســران بــه یکدیگــر در 
حــل مشــکالت و ایجــاد یــاس و ناامیــدی در حــل مســائلی 
ــروز  ــب ب ــوند، ضری ــاجره می ش ــه مش ــه ادام ــر ب ــه منج ک

ــد. ــش می ده ــی را افزای ــالق عاطف ط
وی همچنیــن در ادامــه افــزود: متاســفانه امــروزه بســیاری از 
زوجیــن هنــگام مواجهــه بــا مشــکل در جمــع خانوادگــی بــه 
جــای ابــراز نظــر و حــل مشــکل، ســاکت مانــده و صحبــت 
نمی کننــد. او دربــاره اشــتباهات طرفیــن در رابطــه زناشــویی 
ســرزنش  و  اشــتباهات  رخ کشــیدن  بــه  داد:  توضیــح 
ــن  ــل مســائل کوچــک، از عمده تری ــه دلی ــر ب ــردن همدیگ ک
اشــتباهات زنــان و مــردان در طــول یــک رابطــه عاطفــی بــه 

ــد. ســامت نیــوز ــمار می آی ش

ــد  ــوی، بای ــاری کلی ــروز بیم ــان ب ــراد از زم اف
بــه طــور مرتــب و مــداوم تحــت درمــان قــرار 
ــی  ــچ داروی ــر هی ــه دیگ ــی ک ــد و زمان بگیرن
ــا  ــه تنه ــد کلی ــد، پیون ــا نباش ــوی آن ه جوابگ
راه باقی مانــده بــرای ادامــه حیــات ایــن 

ــت.  ــاران اس بیم
ــاد  ــاری ح ــه از بیم ــراد جامع ــیاری از اف بس
کلیــوی خــود اطــالع ندارنــد؛ در حالــی کــه بــا 
ــد  ــه راحتــی می توانن یــک آزمایــش خــون ب
مســیر زندگــی خــود را پیــش از گرفتــار 

ــد. ــر دهن ــز تغیی ــگال دیالی شــدن در چن
بــرای آگاهــی هرچــه بیشــتر از بیماری هــای 
کلیــوی گفت وگویــی را بــا دکتــر شــهرام 
انجــام  تخصــص کلیــه،  فــوق  طاهــری، 
ادامــه  در  را  آن  مشــروح  کــه  داده ایــم 

. نیــد ا می خو
 کار کلیه چیست؟ 

کلیــه، ارگان حســاس و آســیب پذیر بــدن 
بــه شــمار مــی رود کــه بــه شــکل لوبیــا و بــه 
ــل آن  ــوده و مح ــرد ب ــر ف ــت ه ــدازه مش ان
نزدیــک بــه وســط پشــت فــرد، درســت زیــر 

قفســه ســینه اســت.
کلیه هــا، اندام هــای تخصصــی تصفیــه خــون 
ــون را  ــد خ ــر روز 200 واح ــرا ه ــتند؛ زی هس
بــرای دفــع 2 واحــد مــواد و آب اضافــی 

تصفیــه می کننــد. 
عــالوه بــر دفــع ضایعــات، کلیه هــا ســه 
می کننــد:  ترشــح  نیــز  مهــم  هورمــون 
ــز  ــول قرم ــد گلب ــه در تولی ــن ک اریتروپویتی

دارد.  نقــش  خــون 
ــد.  ــم می کن ــون را تنظی ــار خ ــه فش ــن ک رنی
 D کلســیتریول کــه نــوع فعــال ویتامیــن
اســتخوان ها  حفــظ کلســیم  در  و   اســت 
ــر  ــدن مؤث ــی شــیمیایی در ب ــادل طبیع و تع

اســت.
 چرا کلیه ها دچار مشکل می شوند؟ 
ــا  ــه نفرون ه ــوی ب ــای کلی ــتر بیماری ه بیش
کــه بخش هــای کوچــک تصفیه کننــده در 
کلیه هــا هســتند، حملــه کــرده و قــدرت 

تصفیــه را از آن هــا ســلب می کننــد. 
ــر  ــه در اث ــت کـ ــن اسـ ــا ای ــی نفرون ه ویژگ
جراحـــت یـــا مسمومیـــت به ســرعت آسیب 
بیماری هــای کلیــوی،  بیشــتر  می بیننــد. 
ــن  ــه آرامــی و در ســکوت از بی نفرون هــا را ب
ــا اینکــه در هــر دو کلیــه پیــش  ــد و ب می برن
ــا  ــی دهه ه ــال ها و حت ــس از س ــد، پ رفته ان

ــد.  ــان می دهن ــود را نش خ
ــت  ــوش اس ــاری خام ــوی، بیم ــاری کلی بیم
ــد  ــا 80 درص ــش از 70 ت ــه بی ــی ک ــا زمان و ت
ــم  ــه باشــد، عالی ــن نرفت ــه از بی عملکــرد کلی

خــود را نشــان نمی دهــد.
دیابــت و فشــار خــون بــاال، دو دلیــل عمــده 
بیماری هــای کلیــوی هســتند؛ پــس اگــر در 
خانــواده ای، ســابقه ابتــال بــه دیابــت و فشــار 
ــن  ــد، ممک ــته باش ــود داش ــاال وج ــون ب خ
ــر  ــرض خط ــواده در مع ــراد آن خان ــت اف اس

ــد. ــه بیمــاری کلیــوی قــرار بگیرن ابتــال ب
اســتفاده از مســکّن ها و آنتی بیوتیک هــای 
ــه  ــه ب ــی ک خودســرانه و بســیاری از داروهای
ــدن  ــا، ســر و ب ــع درد پ ــرای رف ــراد ب نظــر اف
مضــر  بــرای کلیه هــا  هســتند،  بی خطــر 

ــت. اس
 نشانه های هشداردهنده ابتال به 

بیماری کلیوی کدامند؟ 
کلیــوی  بیماری هــای  تشــخیص  بــرای 
ــه  ــد؛ البت ــت نمی کن ــی کفای نشــانه های بالین
قســمت  در  درد  اطــراف چشــم ها،  تــورم 
ــار  ــودن فش ــاال ب ــا، ب ــر دنده  ه ــا و زی پهلوه
خــون و تکــرر ادرار، به ویــژه در شــب از جملــه 
ــه بیمــاری  ــال ب نشــانه های هشــداردهنده ابت

ــد. ــمار می رون ــه ش ــوی ب کلی
بیشــتر بیمــاران کلیــوی بــه علــت ناآشــنایی 
درمــان  و  بیمــاری کلیــه  نشــانه  های  بــا 
ــوارض  ــج و ع ــل رن ــع، متحم ــدن به موق نش

روانــی و اجتماعــی می  شــوند.
متعــادل  فشــار خــون،  به موقــع  کنتــرل 
نگهداشــتن وزن بــدن، پرهیــز از خــوردن 
و  پرنمــک  و  پرچــرب  مانــده،  غذاهــای 
ــه دارو  ــر گون ــردن از مصــرف ه خــودداری ک
ــری و  ــث جلوگی ــک، باع ــز پزش ــدون تجوی ب

بیمــاری کلیــه می  شــود. از  پیشــگیری 
 بیماری های کلیوی به چه دالیلی 

اتفاق می افتد؟ 
اول بیمــاری نفرونــی دیابتــی اســت. دیابــت 
ــتفاده  ــدن را از اس ــه ب ــت ک ــاری ای اس بیم
کافــی گلوکــز )قنــد خــون( بازمــی دارد و اگــر 
ــه  ــد، ب ــی بمان ــون باق ــی در خ ــز اضاف گلوک

ــد.  ــل می کن ــم عم ــک س ــوان ی عن
دیابتــی  نفرونــی  بیمــاری  حقیقــت  در 
ــد  ــر قن ــا در اث ــه نفرون ه ــیب ب ــان آس هم
استفاده نشــده در خــون اســت کــه اگــر 
ســطح گلوکــز خــون فــرد پاییــن نگــه داشــته 
ــت را در  ــر بیمــاری دیاب ــد تاثی شــود، می توان
ــدازد. ــر بین ــه تاخی ــی ب ــاری نفرون ــروز بیم ب
ــم اســت   ــل مه ــر دلی ــاال دیگ فشــار خــون ب

مویرگ هــای کلیه هــا  بــه  می توانــد  کــه 
ــا  ــورت کلیه ه ــن ص ــاند و در ای ــیب برس آس
نمی تواننــد مــواد اضافــی بــدن را دفــع کننــد؛

بنابرایــن پزشــکان توصیــه می کننــد کــه 
افــراد مبتــال بــه دیابــت یــا کــم کاری کلیــوی، 
بایــد فشــار خــون خــود را پاییــن نگــه دارنــد.

بیماری هــای گلومرولــی هــم مؤثــر هســتند؛ 
همان طــور کــه از نــام آن هــم پیداســت، 
ــای درون  ــه مویرگ ه ــی ب ــاری گلومرول بیم
ــن  ــه ابتدایی تری ــد ک ــه می کن ــا حمل کلیه ه
بافتــی  نفرونــی  بیمــاری  می تــوان  را  آن 

ــت. دانس
بیمــاری  ایــن  نشــانه های  نخســتین  از 
می تــوان بــه وجــود پروتئیــن، خــون یــا هــر 

دو در ادرار اشــاره کــرد. 
بیمــاری گلومرولــی بــه آهســتگی به ســاختار 
ــرل و  ــرای کنت ــاند و ب ــیب می رس ــه آس کلی
درمــان آن، راهکارهایــی ماننــد کنتــرل فشــار 
ــده  ــای تقویت کنن ــتفاده از داروه ــون و اس خ
سیســتم ایمنــی بــدن و اســتروئیدها وجــود 

دارد. 

عوامــل دیگــر بیماری هــای کلیــوی ارثــی 
و مــادرزادی اســت؛ بعضــی بیماری هــای 
ــت.  ــی اس ــائل ژنتیک ــی از مس ــوی ناش کلی
از طرفــی بعضــی مشــکالت کلیــوی ممکــن 
اســت هنگامــی ایجــاد شــوند کــه نــوزاد هنوز 

در رحــم مــادر اســت.
نشــانه های  نخســتین  از  حــال  هــر  بــه 
مشــکالت کلیــوی می تــوان بــه فشــار خــون 
ــود  ــز در خــون، وج ــول قرم ــود گلب ــاال، کمب ب

ــرد.  ــاره ک ــن در ادرار اش ــا پروتئی ــون ی خ
 با بیماری کلیوی چه باید کرد؟ 

ــب  ــن اغل ــوی مزم ــاری کلی ــفانه بیم متاس

درمان پذیــر نیســت؛ امــا اگــر فــرد در مراحــل 
ابتدایــی بیمــاری کلیــوی باشــد، شــاید بتواند 
ــد  ــا کاری کن ــی توصیه ه ــه بعض ــل ب ــا عم ب
کــه کلیه هایــش بــرای مــدت بیشــتری دوام 

بیاورنــد.
اگــر فــردی مبتــال بــه دیابــت اســت، بایــد بــه 
دقــت مراقــب قنــد خــون خــود باشــد و آن 
ــای  ــرف قرص ه ــه دارد و از مص ــن نگ را پایی
ــوی را  ــاری کلی ــد بیم ــه می توان آرام بخــش ک

بدتــر کننــد، بپرهیــزد. 
افــرادی کــه دچــار نارســایی کلیــوی هســتند، 
بایــد فشــار خــون خــود را مرتــب چــک 
کننــد؛ بایــد بداننــد کــه بخشــی از رژیــم 
ــه  ــت ب ــن اس ــا ممک ــی آن ه ــی معمول غذای
ببخشــد. ســرعت  ازکارافتادگــی کلیه هــا 

مشــکل دیگــری کــه ممکــن اســت بــا 
ازکارافتادگــی کلیــوی مرتبــط باشــد، مصــرف 
زیــاد کلســترول اســت کــه از رژیم هــای 

غذایــی پرچــرب ناشــی می شــود. 
دیــواره  در  می توانــد  اضافــی  کلســترول 
ــون در  ــردش خ ــود و گ ــته ش ــا انباش رگ ه
ــروز  ــه ب ــر ب ــد و منج ــوارتر کن ــا را دش آن ه

ــود. ــی ش ــکته قلب س
ســیگار کشــیدن، نه تنهــا خطــر بیمــاری 
بــه  بلکــه  افزایــش می دهــد،  را  کلیــوی 
مرگ هــای ناشــی از ســکته قلبــی افــراد 
ــر  ــن منج ــوی مزم ــاری کلی ــه بیم ــال ب مبت

. د می شــو
ســدیم )نمــک( ممکــن اســت فشــار خــون 
ــاال ببــرد؛ بنابرایــن غذاهایــی ماننــد  فــرد را ب
غذاهــای کنســروی  و آمــاده کــه دارای مقدار 
زیــادی ســدیم هســتند، بایــد بــه مقــدار کــم 

مصــرف شــوند.
 اگر کلیه ها از کار بیفتند، چه 

می شود؟ 
ــات  ــی اوق ــا، گاه ــل کلیه ه ــی کام ازکارافتادگ
»بیمــاری کلیــوی وخیــم« نامیــده می شــود.

ــد  ــل از کار بیفتن ــور کام ــه ط ــا ب ــر کلیه ه اگ
بــدن پــر از آب و مــواد اضافــی و در اصطــالح 
»اومیــا« می شــود، دســت ها و پاهــا ورم 
و خســتگی  احســاس ضعــف  می کننــد، 
ــن  ــه ای ــه ب ــد و هم ــت می ده ــرد دس ــه ف ب
ــت کار  ــرای درس ــدن ب ــه ب ــت ک ــل اس دلی
ــاز                     ــده نی ــز و تصفیه ش ــون تمی ــه خ ــردن ب ک

ایمنــا دارد. 

فوق تخصص کلیه مطرح کرد: 

دیابت و فشار خون باال، دو دلیل عمده بیماری های کلیوی

،،
بیمــاری کلیــوی، بیمــاری خامــوش 
اســت و تــا زمانــی کــه بیــش از ۷۰ 
تــا ۸۰ درصــد عملکــرد کلیــه از بیــن 
ــم خــود را نشــان  ــه باشــد، عالی نرفت

نمی دهــد
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بهره مندی از مواهب دنیوی 

منافاتی با عبادت ندارد
مرتضــی پدریــان، جامعه شــناس و اســتاد دانشــگاه، بــا 
بیــان اینکــه نمی تــوان میــان زندگــی دنیــوی و اخــروی 
تفکیــک قائــل شــد، گفــت: انســان بــه همــان انــدازه کــه 
ــب  ــد از مواه ــرد، می توان ــذت می ب ــود ل ــادات خ از عب

ــد شــود. ــز بهره من ــوی نی دنی
مرتضــی پدریــان درباره دســتیابی بــه زندگی ســعادتمند 
ــا و  ــن دنی ــب، بی ــی از مکات ــرد: بعض ــار ک ــا اظه در دنی
آخــرت و رفتارهــای انســانی و حیوانــی قائل بــه تفکیک 
هســتند؛ بــر ایــن اســاس، هرچــه انســان از رفتارهایــی 
کــه تشــابه حیوانــی دارد، فاصلــه بگیــرد و بــه معنویــت 

ــد. ــدا می کن ــه ســعادت دســت پی ــر شــود، ب نزدیک ت
ــا و آخــرت گفــت:  ــان دنی ــا تفکیــک می وی در رابطــه ب
ــه  ــدارم؛ بلک ــاد ن ــزی اعتق ــن چی ــه چنی ــود ب ــن خ م
معتقــدم زندگــی دنیــوی و اخــروی یــک زندگــی 
ــان  ــی می ــت و تفکیک ــدوام اس ــتمر و م ــی، مس دائم
اخــروی  زندگــی  واقــع  در  نــدارد؛  وجــود  دو  ایــن 
ــی  ــدم زندگ ــن معتق ــت. م ــوی اس ــی دنی ــه زندگ ادام
ــان  ــی اخروی م ــدازه زندگ ــه ان ــد ب ــا می توان ــوی م دنی
ــرت                                                                 ــه آخ ــا مزرع ــه دنی ــرا ک ــد؛ چ ــعادتمندانه باش س

ــت. اس
پدریــان اضافــه کــرد: تــداوم در زندگــی دنیــوی، تــداوم 
در زندگــی اخــروی اســت و فــردی کــه از امکانــات 
مــادی بهتــری برخــوردار باشــد، می توانــد زندگــی 
ســعادتمندانه تری را بــرای خــود رقــم بزنــد؛ یعنــی 
این گونــه نیســت کــه از مواهــب طبیعــی مثــل خــوراک، 
مســکن، روابــط جنســی و... بــه دلیــل وجود اشــتراکات 
حیوانــی فاصلــه بگیریــم و لــذت نبریــم. مــا بــه همــان 
ــم  ــم، می توانی ــذت می بری ــان ل ــه از عباداتم ــدازه ک ان
از مواهــب و نعمت هــای دنیــوی نیــز لــذت ببریــم. 
بنابرایــن بــه نظــر مــن، ســعادت بــه لحــاظ دینــی، بهــره 
بــردن از لذت هــای دینــی و اخــروی اســت کــه بــا هــم 

در تضــاد نباشــند.
و  جامعــه  نقــش  بیــان  بــا  جامعه شــناس  ایــن 
حکومــت در دســتیابی افــراد بــه زندگــی ســعادتمند در 
ــد دســتیابی  ــر شــیوه و رون ــذاری ب ــت: تأثیرگ ــا گف دنی
ــه دو ســاختار  ــا ب ــی ســعادتمند در دنی ــه زندگ ــراد ب اف
حکومــت            و جامعــه قابــل تفکیــک اســت؛ البتــه 
ســاختار حکومــت زیــاد نمی توانــد در ایــن فرآینــد 
نقــش ایفــا کنــد، مگــر اینکــه ســاختار حکومــت را بــه 
ــه  ــای اولی ــد نیازه ــا بتوان ــم ت ــل کنی ــاه تبدی ــت رف دول
ــان و  ــوزش، درم ــوراک، مســکن، آم ــل خ انســان ها مث
... را تأمیــن و نوعــی احســاس رضایــت و خوشــبختی را 

ــد.  ــه ایجــاد کن در جامع
ــه  ــعادتی ک ــه آن س ــد ب ــان می توان ــورت انس در آن ص
مــد نظــرش بــوده و مرتبــط بــا نقــش حکومــت اســت، 
دســت پیــدا کنــد کــه مــا متأســفانه هنــوز بــه آن مرحلــه 

نرســیده ایم. 
وی افــزود: ســاختار بعــدی، جامعــه اســت؛ اینکــه 
جامعــه چــه تعریفــی از ســعادت و خوشــبختی دارد؛ در 
واقــع ســاختار خــرد و افــکار عمومــی جامعــه می توانــد 

ــد. ــاری ده ــعادت ی ــه س ــیدن ب ــان ها را در رس انس

گردشگری
 یزد، یک شهر خشتی زنده 

اسالمی است
ــک  ــر ی ــاوه ب ــزد ع ــت: شــهر ی ــزد گف اســتاندار ی
شــهر تاریخــی، یــک شــهر خشــتی زنــده اســامی 
اســت کــه در آن گفت وگــوی ادیــان و همزیســتی 
بــه  مختلــف  ادیــان  پیــروان  مســالمت آمیز 

ــان دارد. ــورت جری ــن ص زیباتری
ســید محمــد میرمحمــدی در پیامــی بــه مناســبت 
در  یــزد  تاریخــی شــهر  بافــت  ثبــت جهانــی 
ــر  ــت خب ــا دریاف ــون ب ــت: اکن ــکو آورده اس یونس
جهانــی  ثبــت  افتخارآفریــن  و  مســرت بخش 
بافــت تاریخــی شــهر یــزد، شــاهد افــزودن بــرگ 
زریــن دیگــری بــه افتخــارات ایــن دیــار ســرافراز 
هســتیم؛ افتخــاری کــه نه تنهــا بــرای ایــران، 
ــد  ــرای همیشــه خواه ــخ ب ــه تاری ــر صفح ــه ب بلک

ــید.  درخش
ــک  ــی، ی ــهر تاریخ ــک ش ــر ی ــاوه ب ــزد ع ــهر ی ش
ــه در آن  ــت ک ــامی اس ــده اس ــتی زن ــهر خش ش
ــالمت آمیز  ــتی مس ــان و همزیس ــوی ادی گفت وگ
ــورت  ــن ص ــه زیباتری ــف ب ــان مختل ــروان ادی پی

جریــان دارد. 
ــا،  ــام هنره ــواع و اقس ــه ان ــزد ک ــی ی ــت تاریخ باف
ــامان یافتگی  ــاری، س ــا و معم ــا، طراحی ه فناوری ه
دارد،  خــود  در  را  طبیعــت  بــا  ســازگاری  و 
از  ارزشــمندی  میــراث  و  گرانبهــا  گنجینــه 
ــی آن  ــا معرف ــه ب ــت ک ــار اس ــن دی ــتگان ای گذش
 بــه جهانیــان بــه گرمــی از آن اســتقبال شــد 
ــف  ــل مختل ــردا و مل ــروز و ف ــرای بشــریت ام و ب
فرهنگــی  انســانی،  ارزش هــای  واجــد   جهــان 
ــزرگ  ــتاورد ب ــن دس ــد و ای ــناخته ش ــی ش و دین
ــان  ــا دل و ج ــد ب ــا بای ــه م ــت ک ــینیان ماس پیش
ــل  ــان نس ــردم جه ــا م ــیم ت ــظ آن بکوش در حف
ــد  ــف آن بهره من ــای مختل ــل از ارزش ه ــدر نس ان
کار بــه  خــود  زندگــی  در  را  آن هــا  و   شــوند 

گیرند. 
فداکاری هــا  مرهــون  بایــد  را  موفقیــت  ایــن 
ســختکوش  مردمــان  و  معمــاران  زخمــات   و 
و خداجــوی ایــن دیــار دانســت که در ســخت ترین 
شــرایط و کمتریــن منابــع بــه خلــق شــاهکارهایی 
شــکوه  بــه  دنیــا  امــروز  کــه  زدنــد   دســت 
و جــال آن معتــرف شــده اســت؛ بادگیرهــای 
و  طراحــی  خنــک،  ســرداب های  چشــم نواز، 
ــا  معمــاری شــگفت انگیز، کوچه هــای ســایه آفتاب ب
ــیاب های  ــا، آس ــوره، آب انباره ــاباط های چندمنظ س
ــا و مســاجد  ــا، حســینیه ها، تیمچه ه ــی، حمام ه آب
ــر  ــود کم نظی ــوع خ ــک در ن ــر ی ــا ه  و امامزاده ه
آداب  و  فرهنــگ  و  زندگــی  ســبک  پیــام آور   و 
ــا و نســل های  ــرای نســل م و ســنن پیشــینیان ب

بعــدی اســت. مهــر

ــه  ــه ب ــودم ک ــر مســیحی ب ــک دخت ــن ی م
ــنا  ــی آش ــر ایران ــک پس ــا ی ــی ب ــور اتفاق  ط
شــدم. البتــه از نظــر مــن تمــام آن اتفاقــات 
ــرای  ــی ب ــه در جوان ــود ک ــدا ب ــت خ خواس
مــن رخ داد تــا تمــام مســیر زندگــی ام 

ــود. ــوض ش ع
بانــوی ۵۶ ســاله  میتــه ســن«،  »لنــه 
دانمارکــی اســت کــه ۲۲ ســال پیــش 
بــه اســام گرویــده و نــام خــود را بــه 
ــن  ــر داده اســت. ای »ســمیرا خــادم « تغیی
بزرگ تریــن  دربــاره  مســتبصر  بانــوی 
تحــول زندگــی اش گفــت: مــن یــک دختــر 
ــا  ــی ب ــور اتفاق ــه  ط ــه ب ــودم ک ــیحی ب مس
ــه از  ــدم. البت ــنا ش ــی آش ــر ایران ــک پس ی
نظــر مــن تمــام آن اتفاقــات خواســت 
ــن رخ  ــرای م ــی ب ــه در جوان ــود ک ــدا ب خ
ــوم و  ــنا ش ــلمانی آش ــرد مس ــا م ــا ب داد ت
بــا او ازدواج کنــم و تمــام مســیر زندگــی ام 

ــود. ــوض ش ع
همســرم در زمــان آشــنایی بــه همــراه 
دوســتانش جایــی را اجــاره و آن را بــه 
ــه  ــد ک ــرده بودن ــل ک ــینیه تبدی ــک حس ی
ــزار  ــی را برگ ــی و مذهب ــم دین در آن مراس

نــد.  می کرد
ــه  ــود ک ــن ب ــا او ای ــرای ازدواج ب ــرطم ب ش
هیــچ وقــت از مــن نخواهــد مســلمان 
حضــرت  شــهادت  شــب  امــا  شــوم؛ 

ــرد  ــرار ک ــی اص ــرم خیل ــرا)س(، همس زه
کــه همــراه او بــه مراسمشــان در حســینیه 
ــروم؛ اولــش مخالفــت کــردم؛ چــون مــا  ب
ــم و  ــه و زاری و غ ــارک از گری ــردم دانم م

نمی آیــد.  خوشــمان  انــدوه 

و  شــاد  همیشــه  می دهیــم  ترجیــح 
ــاد  ــس از اصــرار زی ــا پ ــدان باشــیم؛ ام خن
او تصمیــم گرفتــم بــروم؛ همان طــور کــه در 
حســینیه نشســته بــودم، احســاس غریبــی 
ــه  ــم ب ــه روح ــردم ک ــاس ک ــتم؛ احس داش
ــن  ــتم ای ــت؛ نمی دانس ــده اس ــرواز درآم پ
احســاس چیســت و چــرا مــن ایــن حــال 

عجیــب را دارم. 
ــه  وی در ادامــه گفــت: پــس از بازگشــت ب
خانــه، همســرم متوجــه تغییــر و دگرگونــی 

حالــم شــده بــود. 
از مــن چندبــار پرســید کــه چــه شــده 
ــم  ــه نمی دان ــم ک ــه او  گفت ــن ب ــت؟ م اس
مثــل  کــردم  احســاس  شــده؛  چــه 
پرنــده ای در آن مجلــس در حــال پــرواز 
هســتم، مــردم را از بــاال می دیــدم؛ امــا 
ــود...  .  ــه ب ــم چ ــتم حال ــا نمی دانس دقیق
ــتان  ــه داس ــدی زد و متوج ــرم لبخن همس
ــه مــن گفــت  ــه ب شــد. او فقــط یــک جمل
ــاک  ــم پ ــارت از ذهن ــن عب ــروز ای ــا ام و ت
ــد  ــه »خــدا می خواه ــت ک نمی شــود؛ او گف
ــنیدن  ــس از ش ــه پ ــی.« البت ــرای او باش ب
ایــن جملــه بی درنــگ گفتــم کــه مــن 

شــوم.  مســلمان  می خواهــم 
همســرم مخالفــت کــرد کــه مســلمان 
شــدن بــه ایــن ســادگی نیســت؛ مســلمان 
ــده  ــر عه ــنگینی را ب ــئولیت س ــوی، مس ش
ــی  ــی نمی توان ــه  راحت ــر ب ــری و دیگ می گی
در جامعــه حضــور داشــته باشــی؛ ولــی مــن 

ــودم. ــه ب ــم را گرفت تصمیم
 حجاب مایه  آرامشم شد

ــب  ــردای آن ش ــت: ف ــه گف ــادم در ادام خ
ــامی و  ــاس اس ــا لب ــیدم و ب ــاب پوش حج
ــت  ــدم. نخس ــارج ش ــه خ ــه از خان محجب
ــی  ــتم؛ ول ــره داش ــراب و دله ــی اضط نوع
همیــن کــه گفتــم »تــوکل بــر خــدا«، نوعــی 
آرامــش و نیــروی قــوی مــرا در برگرفــت و 

مــن بــا کمــال آرامــش و اعتمادبه نفــس از 
ــزل خــارج شــدم.  من

از همــان روز نمــاز خوانــدن را شــروع کــردم 
و پــس از آن تصمیــم، آرامــش خاصــی 

ــت.  ــی ام را در برگرف ــام زندگ تم
ــل  ــن االن کام ــه م ــردم ک ــاس می ک احس
شــدم، از زنــدان بی حجابــی آزاد شــدم؛ 
برخــاف تصــور دیگــران کــه فکــر می کننــد 

ــت اســت.  حجــاب محدودی
مــردم  نــگاه  اینکــه  بــه  پاســخ  در  وی 
دانمــارک بــه یــک زن محجبــه چگونــه 
اســت، گفــت: دانمارکی هــا بــا حجــاب 
ــد. بــرای مــن مهــم نیســت  مشــکلی ندارن
ــه ام  ــن وظیف ــران چــه می اندیشــند؛ م دیگ
ــر  ــدا ب ــه خ ــری ک ــم؛ ام ــام می ده را انج
ــکر و  ــی تش ــن نوع ــرده، ای ــب ک ــن واج م
سپاســگزاری از اوســت کــه مــرا بــه اســام 

ــرد. ــرف ک مش
ایــن بانــوی مســتبصر در رابطــه بــا داشــتن 
ــام  ــان و اس ــاره ادی ــی درب ــات قبل اطاع
تصریــح کــرد: در مــدارس دانمــارک بــه 
دربــاره  کمــی  اطاعــات  دانش آمــوزان 
ــه  ــد؛ البت ــوزش می دهن ــف آم ــان مختل ادی
مــن پیش زمینــه آشــنایی بــا اســام را 
داشــتم، ولــی معتقــدم کــه از ســوی خــدا 
 انتخــاب شــدم تــا کامل تریــن، بهتریــن 
و نزدیک تریــن مذهــب بــه اســام حقیقــی 
 را انتخــاب کنــم و از بنــد اســارت رهــا 

شوم. 
اشــخاص زیــادی هنگامــی کــه متوجــه 
می شــوند مســلمان شــده ام، می پرســند 
امــا  کــه چــه شــد مســلمان شــدی؟ 
همیشــه پاســخم ایــن بــوده کــه مــن 
انتخــاب نکــردم، خــدا انتخــاب کــرد. ایکنــا

  

ــه  ــای هفت ــردگان برنامه ه ــان ل ــه زن ــیج جامع ــس بس رئی
حجــاب و عفــاف را تشــریح کــرد و از برگــزاری افــزون بــر ۵۰ 
عنــوان برنامــه بــه ایــن مناســبت در شهرســتان لــردگان خبــر 

داد.
زنــان  جامعــه  بســیج  رئیــس  شــاهمرادی،  جمیلــه   
ــاره  ــا اش ــاب ب ــاف و حج ــه عف ــبت هفت ــه مناس ــردگان، ب ل
مــردم  مطالبــه  عفــاف  و  حجــاب  موضــوع  اینکــه   بــه 
و جوانــان اســت، گفــت: همــه مــردم خواســتار جامعــه عفیــف 

. هستند
وی دربــاره برنامه هــای هفتــه عفــاف و حجــاب در شهرســتان 
ــردگان ادامــه داد: ســتاد عفــاف و حجــاب از ابتــدای ســال  ل
ــای  ــق برنامه ریزی ه ــرده و طب ــاز ک ــود را آغ ــت خ ۹۶ فعالی
انجام شــده، هفتــه حجــاب و عفــاف از ۱۷ تــا ۲۳ تیرمــاه 

برگــزار می شــود.
ــردگان آغــاز پویــش مردمــی  ــان ل رئیــس بســیج جامعــه زن
ــر  ــا« را از دیگ ــش م ــی و آرام ــو، پاک ــگاه ت ــن، ن ــاب م »حج
ــت  ــاب دانس ــاف و حج ــه عف ــتین روز هفت ــای نخس برنامه ه
ــن  ــتین روز ای ــاب در نخس ــاف و حج ــگاه عف ــت: نمایش و گف

ــود. ــزار می ش ــه برگ هفت
شــاهمرادی بیــان داشــت، بیــش از ۵۰ عنــوان برنامــه ورزشــی 
کارگاه هــای آموزشــی، مســابقات فرهنگــی تحــت عنــوان 
ــتگاه  ــاف، ایس ــاب و عف ــوع حج ــا موض ــی ب ــتگاه نقاش ایس
مطالعــه، ایســتگاه فضــای مجــازی، عرضــه محصــوالت 
فرهنگــی، برپایــی نمایشــگاه عکــس، اعــزام مبّلــغ بــه 
روســتاها و برپایــی همایــش بــزرگ صیانــت از حریــم خانواده 

ــت. ایکنــا ــم داش ــام را خواهی ــهدای گمن ــار ش در کن

از  یکــی  گفــت:  خواهــران  علمیــه  حــوزه  اســتاد 
ــاد  ــدن ایج ــم در ب ــش بلغ ــر افزای ــه در اث ــی ک بیماری های
می شــود، بیمــاری رماتیســم مفصلــی اســت کــه متأســفانه 
ــتند. ــا هس ــاری مبت ــن بیم ــه ای ــادی ب ــده زی ــروز ع ام

خانــم شــریف در نشســت طــب اســامی آســتان مقــدس 
ــر از  ــی دیگ ــه یک ــان اینک ــا بی ــه)س( ب ــرت معصوم حض
بیماری هایــی کــه ناشــی از افزایــش بلغــم در بــدن اســت، 
ــه  ــرد ک ــت ک ــد دق ــت: بای ــتند، گف ــرد هس ــردردهای س س
ــرف  ــانی و در اط ــه در پیش ــرد ک ــردردهای س ــاف س برخ
چســم اســت، ایــن نــوع از ســردردها در تمامــی نقــاط ســر 

ــود دارد. وج
ــت؛ در  ــان دار اس ــی، ضرب ــردردهای میگرن ــزود: س وی اف
حالــی کــه ســردردهای ســرد در تمــام نقــاط بــدن همزمــان 

ــرد  ــد و ف ــرار می ده ــار ق ــت فش ــر را تح ــود دارد و س وج
ــد. ــار می ده ــر او را فش ــی س ــه کس ــد ک ــور می کن تص

اســتاد حــوزه علمیــه خواهــران تصریــح کــرد: یکــی دیگــر 
از بیماری هایــی کــه در اثــر افزایــش بلغــم در بــدن ایجــاد 
می شــود، بیمــاری رماتیســم مفصلــی اســت کــه متأســفانه 

امــروز عــده زیــادی بــه ایــن بیمــاری مبتــا هســتند.
خانــم شــریف ادامــه داد: تمامــی مفاصــل از بلغــم ســاخته 
شــده و اگــر بلغــم در بــدن زیــاد شــود، ایــن بلغــم اضافــی 
ــم  ــتین عائ ــی از نخس ــود و یک ــع می ش ــل جم در مفاص
غلبــه بلغــم ایــن اســت کــه مفاصــل دچــار التهــاب 
در  اســت کــه  ایــن  بیمــاری  ایــن  علــت  می شــوند؛ 
ــج  ــه برن ــردی ها از جمل ــرف س ــروزی مص ــای ام زندگی ه

ــت. رســا ــه اس ــش یافت ــی افزای در زندگ

 اجرای ۵۰ عنوان ویژه برنامه 
هفته حجاب و عفاف در لردگان

 درمان رماتیسم مفصلی
 با طب اسالمی

،،
او فقــط یــک جملــه بــه مــن گفــت 
ذهنــم  از  عبــارت  ایــن  امــروز  تــا  و 
پــاک نمی شــود؛ او گفــت کــه »خــدا 
می خواهــد بــرای او باشــی.« البتــه 
جملــه  ایــن  شــنیدن  از  پــس  مــن 
بی درنــگ گفتــم کــه مــن می خواهــم 

مســلمان شــوم

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان   ۹۶۰۳۰۲ کاسه  پرونده  خصوص  در 
عبدالرحمانی  مهدی  وکالت  با  رحیمی   سلمان 
احمد  طرفیت  به  برمطالبه   مبنی  دادخواستی 
رجبی الوری تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای 
8تعیین  ساعت   ۹۶/۵/۲4 مورخ    ........ روز 
گردیده است . باعنایت به  مجهول المکان بودن 
قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  خوانده 
خیابان  در  واقع  این شعبه  به  رسیدگی  وقت  از 
سجاد- اول خیابان  ارباب – روبه روی مدرسه 
 ۵۷ پاک   – صبا  ساختمان  جنب   – پور  نیلی 
اختاف  حل  شورای   8۱۶۵۷۵۶44۱ پستی  کد 
ثانی  نسخه  و  مراجعه   ۹ شعبه   – اصفهان 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم 
حضور در وقت رسیدگی اباغ قانونی  تلقی شده  

و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.
مجتمع   ۹ شعبه  دفتر  الف  ۱۱۰۳4/م  شماره: 

شماره دو شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه ۶۶۰/۹۵ خواهان جعفر 
معصومی دادخواستی مبنی  مطالبه وجه    به 
وقت  و  نموده  تقدیم  تنگستانی  داود  طرفیت 
روز چهار شنبه  مورخ ۹۶/۵/۲۵  برای  رسیدگی 
باعنایت   . تعیین گردیده است  ساعت 4 عصر  
به  مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان مستندا به ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی 
مدنی، مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از 
وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان خ 
شیخ صدوق شمالی چهارراه وکا  مجتمع شورای 
حل اختاف   مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور در 
وقت رسیدگی اباغ قانونی  تلقی شده  و تصمیم 

مقتضی اتخاذ خواهد شد.
مجتمع   ۳۱ شعبه  دفتر  الف  ۱۱۰84/م  شماره: 

شماره دو  شورای حل اختاف اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: اسماعیل سر لک 
نشانی محل اقامت: مجهول المکان مشخصات 
آبادی   نشانی  نام:ناصرزارع عاشق  له:  محکوم 
محل اقامت: اصفهان – ملک شهر  خ مفتح  خ 
به:به  محکوم  میاد  موبایل  ایثار  چهارراه  بهاران 
موجب رای شماره 8۳4-8۳۳ تاریخ ۹4/8/۲۳ 
اختاف شهرستان  اصفهان   شورای حل  حوزه 
اصفهان ۱۷  که قطعیت یافته است.محکوم علیه 
محکوم است به:پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال  
بابت اصل خواسته  و یکصد و هفتاد و پنج هزار 
ریال  هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه  از 
تاریخ ۹۲/۱/۲۲  لغایت وصول  در حق محکوم 
له  و نیم عشر حق االجرا  ماده ۳4 قانون اجرای 
اباغ  علیه  به محکوم  اجرائیه  احکام: همین که 
شد، محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ده روز 
مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند 

که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر 
باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد 
اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر 

مالی ندارد، صریحا اعام نماید. / 
م الف۱۱۰۱۱ 

شعبه ۱۷ شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

آگهی ابالغ اجرائیه چک
شــماره پرونده : ۱۳۹۶۰4۰۰۲۰۰۳۰۰۰۰۰4/۱ شــماره 
بایگانــی پرونــده : ۹۶۰۰۰۱۵/۱ شــماره آگهــی 
اباغیــه : ۱۳۹۶۰۳8۰۲۰۰۳۰۰۰۰۹۱تاریــخ صــدور 
: ۹۶/4/4 بدیــن وســیله بــه آقــای فرشــاد 
دهنوئــی فرزنــد محمداســماعیل شناســنامه 
شــماره ۳4۲۱8 کــد ملــی ۱8۶۰۳۳8۲۰8 صــادره 
ــان  ــان بهارســتان خیاب ــان ســاکن اصفه از اصفه
ــن  ــری ولنتای ــار گال ــارراه ایث ــد از چه ــت بع الف
کدپســتی 8۱۷8۶8۶4۷۳ ابــاغ مــی شــود کــه 
ــت  ــاری جه ــزدی مخت ــن ی ــد حس ــای محم آق
ــه اســتناد چــک  ــال ب ــغ ۶۰۰۰۰۰۰۰ ری وصــول مبل
 ۱۵8۶/۷۷48۷4/۵۳  -۹۵/۵/۲۵ شــماره 
عهــده بانــک ملــت  شــعبه ســه راه حکیــم 
ــوده و  ــادر نم ــه ص ــما اجرائی ــه ش ــی علی نظام
پرونــده اجرائــی بــه کاســه ۹۶۰۰۰۱۵ در ایــن اداره 
تشــکیل شــده و طبــق گــزارش مــورخ ۹۶/۲/۳۰ 
مامورمحــل اقامــت شــما بــه شــرح متــن ســند 
شــناخته نشــده، لــذا بنــا بــه تقاضــای بســتانکار 
طبــق مــاده ۱8 آئیــن نامــه اجــرا مفــاد اجرائیــه 
ــن  ــای وط ــه کیمی ــه در روزنام ــک مرتب ــط ی فق
ــدت ده  ــرف م ــه ظ ــود و چنانچ ــی ش ــی م آگه
روز از تاریــخ ایــن آگهــی کــه روز ابــاغ محســوب 
ــه پرداخــت بدهــی خــود  ــردد، نســبت ب ــی گ م
جریــان  اجرائــی  عملیــات  ننماییــد،  اقــدام 

ــت.  ــد یاف خواه
اســناد  اجــرای  اداره  رئیــس   ۱۰۶۷۰ الــف  م 

اســدی افســانه  اصفهــان  رســمی 

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: غامرضا انصاریان 
المکان  مجهول  اقامت:  محل  نشانی  نژاد 
اصفهانی  ناجی  نام:رضا  له:  محکوم  مشخصات 
: اص سه  اقامت  فرزند مصطفی  نشانی محل 
راه کهندژ ک شهید افیونی – کوی رستگار – نبش 
شماره  رای  موجب  به:به  محکوم  ساحل  بن 
حوزه    ۹۶/۱/۲۶ تاریخ    ۹۶۰۹۹۷۶۷۹۷۱۰۰۰۶۵
اختاف شهرستان  و یک     شورای حل  چهل 
علیه  است.محکوم  یافته  قطعیت  که  اصفهان 
محکوم است به:پرداخت مبلغ ۶۰۰۰۰۰۰۰ ریال بابت 
هزینه  بابت  ریال    ۲4۷۰۰۰۰ مبلغ  و  سفته  وجه 
از تاریخ تقدیم  دادرسی  و خسارت تاخیر تادیه 
دادخواست لغایت زمان اجرای حکم   ماده ۳4 
قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم 
اباغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف  علیه 
یا  به موقع اجرا بگذارد  را  مدت ده روز مفاد آن 
مالی  یا  بدهد  به  محکوم  پرداخت  برای  ترتیبی 

معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به 
از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به 
اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم 

کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعام نماید. / 
یک   شماره  مجتمع    4۱ شعبه   ۱۱۱۱۶ الف  م 

شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
جواد  محمد  نام:  علیه:  محکوم  مشخصات 
ترکان فرزند مصطفی شغل « آزاد نشانی محل 
له:  محکوم  مشخصات  المکان  مجهول  اقامت: 
نام:مجید  لطفی فروشانی  فرزند مصطفی شغل 
آزاد    نشانی محل اقامت : خمینی شهر  منظریه  
بلوار عمو شاهی  کوی ۲۰۲ شرقی پ ۳8 محکوم 
 ۹۶۰۹۹۷۶۷۹۵8۰۰۱۷۷ شماره  رای  موجب  به:به 
اختاف  حل  ۲8شورای  حوزه    ۹۶/۱/۱4 تاریخ  
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم 
علیه محکوم است به:پرداخت مبلغ ۳4۲۷8484 
ریال   ۱۷۲۵۰۰۰ مبلغ  و  خواسته  اصل  بابت  ریال 
نشر  هزینه   پرداخت  و  دادرسی  هزینه  بابت 
آگهی  طبق تعرفه و جریمه تاخیر از تاریخ تقدیم 
دادخواست ۹۵/8/۱۰ لغایت زمان وصول  در حق 
محکوم له و پرداخت نیم عشر اجرایی  پرونده در 
حق صندوق دولت  ضمنا تاریخ ارسال قرار تامین 
خواسته  ۹۵/8/۱۱ می باشد و خوانده دارای کد 
قانون  ماده ۳4  باشد   می  ملی ۱۲۷۰4۵4۷۰۶ 
اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
اباغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف مدت 
ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند 
که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر 
باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد 
اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر 

مالی ندارد، صریحا اعام نماید. / 
م الف ۱۱۱۱۹ دفتر شعبه ۲8 مجتمع  شماره یک  

شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

آگهی فقدان سند مالکیت
طبــق تقاضــای وارده ۶۷۲۱۹ مــورخ ۹۶/۳/۲8 
مرجــان مظلومــی مدعــی اســت کــه ســند 
از ششــدانگ  دانــگ مشــاع  مالکیــت ســه 
ــه درآمــده  یــک قطعــه زمیــن کــه بصــورت خان
ــماره ۱۶۱۲  ــع بش ــر مرب ــاحت ۲48/8۰ مت بمس
فرعــی مفــروز و مجــزا شــده از شــماره پاکهــای 
ــی مجــزا شــده از  ــی ۱۱۳۲ و ۱۱۳۵ فرع ۱۱۲۷ ال
ــن  ــع در درب فی ــی واق ــی از ۲۳ اصل ۲۳۵ فرع
ــر  ــت ۱۰۵۷۶۵ دفت ــل ثب ــان ذی ــش دو کاش بخ
۶۳۳ صفحــه 4۳4 بــه نــام نامبــرده ثبــت و 
ــده اســت  ســند مالکیــت صــادر و تســلیم گردی
کــه بــه علــت جابجائــی مفقــود گردیــده . 
ــذا  ــوده ل ــی را نم ــند المثن ــدور س ــای ص تقاض
طبــق تبصــره ۱ مــاده ۱۲۰ اصاحــی آئیــن نامــه 
قانــون ثبــت آگهــی میشــود کــه هر کــس مدعی 

انجــام معاملــه نســبت بــه ملــک مزبــور یــا وجود 
ــخ  ــزد خــود مــی باشــد از تاری ســند مالکیــت ن
انتشــار ایــن آگهــی تــا ۱۰ روز بــه ایــن اداره 
ــه  ــن ارائ ــا ضم ــراض خــود را کتب ــه و اعت مراجع
ــلیم  ــه تس ــند معامل ــت و س ــند مالکی ــل س اص
نمایــد تــا مراتــب صــورت مجلــس و اصــل ســند 
بــه ارائــه کننــده مســترد گــردد . اگــر ظــرف مهلت 
ــراض  ــا در صــورت اعت ــرر اعتراضــی نرســد ی مق
اصــل ســند ارائــه نشــود المثنــی ســند مالکیــت 
ــد  ــلیم خواه ــی تس ــه متقاض ــادر و ب ــوم ص مرق

شــد . 
ــان –  ــناد کاش ــاک اس ــت و ام ــس اداره ثب رئی

ــلمانی  ــد س محم
 تاریخ انتشار : ۹۶/4/۲۱ 

آگهی فقدان سند مالکیت
 ۹۶/۰۳/۱۶ مورخ  وارده ۳۵۲۶۷۳  تقاضای  طبق 
با استناد ۲ برگ استشهادیه مصدق پیوست که 
امضاء شهود رسما گواهی شده ورثه علی محمد 
مقدم  زاده  حسین  و گوهر  لتحری  مقدم  ابولی 
لتحری مدعی هستند که سند مالکیت چهار دهم 
سهم مشاع به استثنای بهای ثمن اعیانی آن از 
زمین مزروعی مشهور  ۵ سهم ششدانگ قطعه 
از 4۵ اصلی  به پنج جریبی شماره ۱8۷۱ فرعی 
واقع در بخش دو کاشان ذیل ثبت ۳۵8۷ دفتر 
۳4 صفحه ۱۲۳ به نام علی محمد ابولی مقدم 
لتحری ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده 
اینک درخواست  به جای مفقود  به علت جا  که 
سند مالکیت المثنی نموده است  . لذا طبق تبصره 
۱ ماده ۱۲۰ اصاحی آئین نامه ثبت مراتب آگهی 
تا هر کس مدعی انجام معامله نسبت به ملک 
مذکور یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از 
تاریخ انتشار این آگهی لغایت ۱۰ روز به این اداره 
ارائه اصل  را کتبا ضمن  اعتراض خود  و  مراجعه 
سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب 
صورت مجلس واصل سند به ارائه کننده مسترد 
مقرر  مهلت  ظرف  چنانچه  است  بدیهی  گردد 
اعتراضی واصل نگردد یا در صورت اعتراض اصل 
سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مزبور صادر و 

به متقاضی تسلیم خواهد شد . 
رئیس اداره ثبت اسناد و اماک کاشان – محمد 

سلمانی 

آگهی فقدان سند مالکیت
محسن صباغی به والیت از آرشین صباغی و به 
استناد و برگ استشهادیه محلی هویت و امضاء 
شهود رسما گواهی گردیده ، مدعی است که سند 
مالکیت ۱۹۱۵ سهم مشاع به استثنای بهای ثمن 
اعیانی آن از ۵4۰۰۰ سهم ششدانگ زمین مزروعی 
به شماره یک فرعی از ۲8 اصلی واقع در بخش دو 
حوزه ثبتی کاشان با حق عبور از اراضی ملی شماره 
ثبت ۱4۳۲8۷ دفتر 84۶ صفحه  ۳ فرعی ذیل 
ثبت  محسن  فرزند  صباغی  آرشین  نام  به   ۱۷۰
و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده است که 
به علت جابجایی مفقود گردیده و اینک تقاضای 

صدور سند المثنی را نموده است . لذا طبق تبصره 
۱ ماده ۱۲۰ اصاحی آئین نامه ثبت مراتب آگهی 
تا هر کس مدعی انجام معامله نسبت به ملک 
مذکور یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از 
تاریخ انتشار این آگهی لغایت ۱۰ روز به این اداره 
ارائه اصل  را کتبا ضمن  اعتراض خود  و  مراجعه 
سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب 
صورت مجلس واصل سند به ارائه کننده مسترد 
مقرر  مهلت  ظرف  چنانچه  است  بدیهی  گردد 
اعتراضی واصل نگردد یا در صورت اعتراض اصل 
سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مزبور صادر و 

به متقاضی تسلیم خواهد شد .
 رئیس اداره ثبت اسناد و اماک کاشان – محمد 

سلمانی 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
ــه    چــون تحدیــد حــدود ششــدانگ یکبــاب خان
ــع  ــی از ۱۹/4۵4  واق ــماره  ۱۹۳۱ فرع ــاک ش پ
ــده  در بخــش ۱4 ثبــت اصفهــان کــه طبــق پرون
ثبتــی بنــام زهــرا بابــا صفــری  فرزنــد تقــی   در 
ــور  ــدم حض ــت ع ــه عل ــت وب ــت اس ــان ثب جری
ــه  ــا ب ــک بن ــده این ــل نیام ــت بعم ــی ثب متقاض
ــون ثبــت  دســتور قســمت اخیــر از مــاده ۱۵ قان
و بــر طبــق تقاضــای نامبــرده متقاضــی تحدیــد 
ــورخ  ــنبه م ــوم در روز پنجش ــک مرق ــدود مل ح
ــل  ــروع و بعم ــل ش ــاعت ۹ در مح ۹۶/۵/۱۲ س
خواهــد آمــد لــذا بموجــب ایــن آگهــی بــه کلیــه 
مالکیــن و مجاوریــن اخطــار میگردد کــه در روز و 
ســاعت مقــرر در محــل حضــور یابنــد اعتراضــات 
ــق مــاده ۲۰  ــان امــاک مطاب مجاوریــن و صاحب
قانــون ثبــت از تاریخ تنظیــم صورتمجلس تحدید 
حــدود تــا ســی روز پذیرفتــه خواهــد شــد و طبق 
ــرض  ــت معت ــون ثب ــه قان ــن نام ــاده 8۶ آئی م
ــخ تســلیم  ــاه از تاری ــک م ــد ظــرف مــدت ی بای
ــم دادخواســت  ــا تقدی ــن اداره ب ــه ای ــراض ب اعت
ــی  ــدام و گواه ــی اق ــه مراجــع ذیصــاح قضای ب
طــرح دعــوی خــود را بــه ایــن منطقــه ثبتــی ارائه 
ــا  ــت و ی ــی ثب ــورت متقاض ــر اینص ــد در غی نمای
نماینــده قانونــی وی میتوانــد بــه دادگاه مربوطــه 
ــم دادخواســت را  ــدم تقدی ــه و گواهــی ع مراجع
اخــذ و بــه ایــن منطقــه تســلیم نمایــد ســپس 
ــات  ــراض عملی ــه اعت ــدون توجــه ب ــت ب اداره ثب
 ثبتــی را بــا رعایــت مقــررات ادامــه خواهــد 

داد. تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰4/۲۱ 
رییــس  حیــدری  الــف   م   /۱۱۵۹۹: شــماره 

منطقــه ثبــت اســناد  غــرب اصفهــان

اخطار اجرایی
نصیری  لیا  نام:   علیه:  محکوم  مشخصات 
مشخصات  المکان  مجهول  اقامت:  محل  فر  
محکوم له: نام: روح اله پر نیان  فرزند حسین 
خ  سجاد   خ  :اصفهان  اقامت  محل  نشانی 
حجتیه دوم سوپر نخل محکوم به:به موجب رای 
 ۹۵/۱۱/۱۶ تاریخ    ۹۵۰۹۹۷۶۷۹۷۱۰۰۶۱۷ شماره 
حوزه4۱حل اختاف شهرستان اصفهان که قطعیت 

یافته است.محکوم علیه محکوم است به:پرداخت 
مبلغ ۵۵۵۱۰۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
۱۶8۰۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و نشر آگهی  و 
خسارت تاخیر تادیه  از تاریخ تقدیم دادخواست 
انضمام نیم عشر االجرا    به  تا زمان اجرای حکم 
ماده ۳4 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه 
مکلف  علیه  محکوم  شد،  اباغ  علیه  محکوم  به 
است ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا 
بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد 
استیفاء  و  اجرای حکم  معرفی کند که  مالی  یا 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را 
قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا 
تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعام نماید.

 / م الف ۱۱۰4۵ شعبه 4۱  مجتمع  شماره یک   
شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
باب  یک  ششدانگ  حدود  تحدید  اینکه  با  نظر 
بخش  در  واقع    ۳۲/۱۲۰۷ شماره  پاک  مغازه 
ثبتی  پرونده  و  ثبت اصفهان که طبق سوابق   ۱4
به نام خانم شهناز احمدی فرزند باقر  در جریان 
ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به 
عمل نیامده است .   اینک بنا به دستور قسمت 
اخیر ماده ۱۵ قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده 
تحدید حدود پاک مرقوم در روز پنجشنبه مورخ 
به  و  شروع  محل  در  صبح   ۹ ساعت   ۹۶/۵/۱۲
عمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه 
مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر 
اعتراضات  و  یابند  در محل حضور  آگهی  این  در 
یا مجاورین مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت  مالکین 
 ۳۰ تا  تحدیدی  مجلس  صورت  تنظیم  تاریخ  از 
روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار : ۹۶/4/۲۱ 
رئیس  حیدری  علیرضا  الف  ۱۲۰۲۶/م   : شماره 

منطقه ثبت اسناد و اماک غرب اصفهان 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
باب   یک  ششدانگ  حدود  تحدید  اینکه  با  نظر 
مغازه پاک شماره ۳۲/۱۲۰4  واقع در بخش ۱4 
ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام 
قربانعلی بهرامی نوغان علیایی فرزند غامحسن   
حدود  تحدید  عملیات  و  است  ثبت  جریان  در 
قانونی آن به عمل نیامده است .   اینک بنا به 
دستور قسمت اخیر ماده ۱۵ قانون ثبت و طبق 
در  مرقوم  پاک  حدود  تحدید  نامبرده  تقاضای 
روز پنجشنبه مورخ ۹۶/۵/۱۲ ساعت ۹ صبح در 
محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب 
این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در 
روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور 
مطابق  مجاورین  یا  مالکین  اعتراضات  و  یابند 
ماده ۲۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس 

تحدیدی تا ۳۰ روز پذیرفته خواهد شد. 
تاریخ انتشار : ۹۶/4/۲۱

الف علیرضا حیدری رئیس  : ۱۲۰۲۵/م   شماره 
منطقه ثبت اسناد و اماک غرب اصفهان

اخطار اجرایی
فارسی  یوسف  نام:  علیه:  محکوم  مشخصات 
نشانی محل اقامت: مجهول المکان مشخصات 
عباس    فرزند  مرادی  نام:مهدی  له:  محکوم 
نشانی محل اقامت: اصفهان – کیلو متر ۳ ذوب 

آهن  خ امام خمینی خ ش محمدی پ ۵۳
تاریخ   4۱ شماره  رای  موجب  به:به  محکوم 
اختاف  حل  شورای    ۳۱ حوزه   ۹۶/۱/۲8
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم 
میلیون  بیست  به:پرداخت  است  محکوم  علیه 
ریال بابت اصل خواسته و یک میلیون و سیصد 
و بیست هزار ریال هزینه دادرسی و نشر آگهی و 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ۹۵/۱۰/۳۰ تا زمان 

اجرای حکم  و پرداخت نیم عشر حق االجرا  
ماده ۳4 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه 
مکلف  علیه  اباغ شد، محکوم  علیه  به محکوم 
است ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا 
بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد 
استیفاء  و  اجرای حکم  مالی معرفی کند که  یا 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود 
باید ظرف  نداند،  اجرائیه  مفاد  اجرای  به  قادر  را 
مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت 
 اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعام

 نماید. 
م الف۱۱۰۳8 

حل  شورای  دو  شماره  مجتمع   ۳۱ دفترشعبه 
اختاف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
لک  سر  ابراهیم  نام:  علیه:  محکوم  مشخصات 
نشانی محل اقامت: مجهول المکان مشخصات 
نشانی  آبادی  عاشق  زارع  نام:ناصر  له:  محکوم 
بهاران   خ  مفتح  خ   – ملک شهر   : اقامت  محل 
چهارراه ایثار – موبایل میاد محکوم به:به موجب 
حوزه   ۹4/8/۲۳ تاریخ   8۳۵-8۳۶ شماره  رای 
شهرستان   ۱۷ اختاف  حل  شورای  اصفهان   
علیه  است.محکوم  یافته  قطعیت  که  اصفهان 
ریال  به:پرداخت مبلغ دو میلیون  محکوم است 
بابت اصل خواسته و یکصدو هفتاد و پنج هزار 
و  دادرسی  هزینه  بابت  آگهی  نشر  هزینه  ریال 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید ۹۱/۱۲/۲۵ 
لغایت وصول در حق محکومله و نیم عشر حق 
االجرا   ماده ۳4 قانون اجرای احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه اباغ شد، محکوم علیه 
به  را  آن  مفاد  روز  ده  مدت  ظرف  است  مکلف 
موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم 
یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و  به بدهد 
استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی 
که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به 
قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا 

اعام نماید. / 
اختاف  حل  شورای   ۱۷ شعبه   ۱۱۰۱۰ الف  م 

شهرستان اصفهان

ماجرای دختر مسیحی و پسر ایرانی

خدا انتخاب کرد
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آگهی ابالغ وقت رسیدگی

ــان  ــه 960409خواه ــده کالس ــوص پرون در خص
مبنــی  دادخواســتی  میرزایــی   محمــود 
ــی  ــرب مومن ــواد ع ــت ج ــه طرفی ــه  ب بر:مطالب
ــت  ــت . وق ــوده اس ــم نم ــادی  تقدی ــد آب محم
مورخــه  شــنبه   ســه  روز  بــرای  رســیدگی 
96/5/24 ســاعت 8/30 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 واقــع در خیابــان ســجاد- اول 
ــی  ــه نیل ــه روی مدرس ــاب – روب ــان  ارب خیاب
پــور – جنــب ســاختمان صبــا – پــالک 57 کــد 
ــل  ــورای ح ــع ش ــتی 8165756441 مجتم پس
اختــالف اصفهــان – شــعبه 9 شــورای حــل 
اختــالف اصفهــان مراجعــه و نســخه ثانــی 
دادخواســت و ضمائــم را اخــذ نمایــد. در صورت 
عــدم حضــور وقــت رســیدگی ابــالغ شــده تلقــی 

ــود. ــی ش ــاذ م ــی اتخ ــم مقتض و تصمی
شماره: 11091/م الف

دو  دفتــر شــعبه 9 مجتمــع شــماره  مدیــر 
اصفهــان اختــالف  حــل  شــورای 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
ــده کالســه 960223خواهــان  در خصــوص پرون
ــه   ــی بر:مطالب ــی آبتیــن    دادخواســتی مبن عل
بــه طرفیــت مصطفــی معتمــدی  تقدیــم نمــوده 
اســت .وقــت رســیدگی بــرای روز.........  مــورخ 
96/5/24ســاعت 8:30 تعییــن گردیــده اســت. 
ــده  ــودن خوان ــول المــکان ب ــه مجه ــا توجــه ب ب
حســب تقاضــای خواهــان برابــر مــاده 73 
قانــون آئیــن دادرســی مدنــی مراتــب در جرایــد 
ــیدگی  ــت رس ــل از وق ــده قب ــا خوان ــر ت منتش
بــه ایــن شــعبه واقــع در اصفهــان ابتــدای 
شــهدای مدافــع حــرم  شــورای حــل اختــالف 
مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم 
را اخــذ نماییــد. در صــورت عــدم حضــور وقــت 
رســیدگی ابــالغ شــده تلقــی و تصمیــم مقتضــی 

اتخــاذ مــی شــود.
شماره: 11080/م الف 

 2 شــماره  14مجتمــع  شــعبه  دفتــر  مدیــر 
اصفهــان اختــالف  حــل  شــورای 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
ــان  ــه 960410خواه ــده کالس ــوص پرون در خص
مبنــی  دادخواســتی  میرزایــی   محمــود 
ــتواری    ــم اس ــت ابوالقاس ــه طرفی ــه  ب بر:مطالب
ــرای  ــت رســیدگی ب ــوده اســت . وق ــم نم تقدی
ــاعت 9  ــه 96/5/24 س ــنبه  مورخ ــه ش روز س
تعییــن گردیــده بــا توجــه بــه مجهــول المــکان 
خواهــان  تقاضــای  خوانــده حســب  بــودن 
مراتــب در جرایــد منتشــر تــا خوانــده قبــل 
ــع در  ــعبه واق ــن ش ــه ای ــیدگی ب ــت رس از وق
ــه  ــاب – روب ــان  ارب ــان ســجاد- اول خیاب خیاب
ــاختمان  ــب س ــور – جن ــی پ ــه نیل روی مدرس
ــالک 57 کــد پســتی 8165756441  ــا – پ صب
مجتمــع شــورای حــل اختــالف اصفهــان – 
اصفهــان  اختــالف  حــل  شــورای   9 شــعبه 
مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم 
ــد. در صــورت عــدم حضــور وقــت  را اخــذ نمای
رســیدگی ابــالغ شــده تلقــی و تصمیــم مقتضــی 

ــود. ــی ش ــاذ م اتخ
شماره: 11092/م الف 

دو  دفتــر شــعبه 9 مجتمــع شــماره  مدیــر 
اصفهــان اختــالف  حــل  شــورای 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
ــان  ــه 960095خواه ــده کالس ــوص پرون در خص
مهــدی کبیــری   دادخواســتی مبنــی بر:مطالبــه  
بــه طرفیــت محســن صادقــی   تقدیــم نمــوده 
ــرای روز ســه شــنبه   اســت . وقــت رســیدگی ب
تعییــن   17/30 ســاعت   96/5/24 مورخــه 
گردیــده اســت . بــا توجــه بــه مجهــول المــکان 
بــودن خوانــده حســب تقاضــای خواهــان برابــر 
مــاده 73 قانــون آئیــن دادرســی مدنــی مراتــب 
ــت  ــل از وق ــده قب ــا خوان ــتر ت ــد منش در جرای
ــان   ــع در اصفه ــعبه واق ــن ش ــه ای ــیدگی ب رس
چهــارراه سپهســالر  ابتــدای خیابــان حــاج 
ــورای  ــک ش ــماره ی ــع ش ــاب مجتم ــم ارب رحی
حــل اختــالف اصفهــان مراجعــه و نســخه ثانــی 
دادخواســت و ضمائــم را اخــذ نمایــد. در صورت 
عــدم حضــور وقــت رســیدگی ابــالغ شــده تلقــی 

ــم مقتضــی اتخــاذ مــی شــود. و تصمی
ــر شــعبه 41  ــر دفت ــف مدی شــماره: 11126/م ال
ــالف  ــل اخت ــورای ح ــک ش ــماره ی ــع ش مجتم

ــان اصفه

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
ــان  ــه 960094خواه ــده کالس ــوص پرون در خص
مهــدی کبیــری   دادخواســتی مبنــی بر:مطالبــه  
بــه طرفیــت هــادی پــور محســن آبــادی تقدیــم 
نمــوده اســت . وقــت رســیدگی بــرای روز ســه 
ــن  ــاعت 17 تعیی ــه 96/5/24 س ــنبه  مورخ ش
گردیــده اســت . بــا توجــه بــه مجهــول المــکان 
خواهــان  تقاضــای  خوانــده حســب  بــودن 
ــی  ــون آئیــن دادرســی مدن ــر مــاده 73 قان براب
مراتــب در جرایــد منشــتر تــا خوانــده قبــل 
ــع در  ــعبه واق ــن ش ــه ای ــیدگی ب ــت رس از وق
ــان  ــدای خیاب ــارراه سپهســالر  ابت ــان  چه اصفه
حــاج رحیــم اربــاب مجتمــع شــماره یــک 
شــورای حــل اختــالف اصفهــان مراجعــه و 
ــذ  ــم را اخ ــت و ضمائ ــی دادخواس ــخه ثان نس
نمایــد. در صــورت عــدم حضــور وقــت رســیدگی 
ــم مقتضــی اتخــاذ  ــی و تصمی ــالغ شــده تلق  اب

می شود.
شماره: 11127/م الف 

ــک  ــماره ی ــع ش ــعبه 41 مجتم ــر ش ــر دفت مدی
ــان ــالف اصفه ــل اخت ــورای ح ش

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
ــان  ــه 960096خواه ــده کالس ــوص پرون در خص
مهــدی کبیــری   دادخواســتی مبنــی بر:مطالبــه  
ــم  ــان  تقدی ــل لوئی ــی اج ــت مرتض ــه طرفی ب
نمــوده اســت . وقــت رســیدگی بــرای روز ســه 
شــنبه  مورخــه 96/5/24 ســاعت 16:30 تعییــن 
گردیــده اســت . بــا توجــه بــه مجهــول المــکان 
خواهــان  تقاضــای  خوانــده حســب  بــودن 
ــی  ــون آئیــن دادرســی مدن ــر مــاده 73 قان براب
مراتــب در جرایــد منشــتر تــا خوانــده قبــل 
ــع در  ــعبه واق ــن ش ــه ای ــیدگی ب ــت رس از وق
ــان  ــدای خیاب ــارراه سپهســالر  ابت ــان  چه اصفه
حــاج رحیــم اربــاب مجتمــع شــماره یــک 
شــورای حــل اختــالف اصفهــان مراجعــه و 
ــذ  ــم را اخ ــت و ضمائ ــی دادخواس ــخه ثان نس
نمایــد. در صــورت عــدم حضــور وقــت رســیدگی 
ــم مقتضــی اتخــاذ  ــی و تصمی ــالغ شــده تلق  اب

می شود.
شماره: 11128/م الف 

ــک  ــماره ی ــع ش ــعبه 41 مجتم ــر ش ــر دفت مدی
ــان ــالف اصفه ــل اخت ــورای ح ش

ابالغیه 
شــماره ابالغنامــه :9610106795000334 شــماره 
پرونــده : 9609986795000123 شــماره بایگانی 
شــعبه :960124 تاریــخ تنظیــم:1396/04/11 
ــام :  ــالغ شــونده حقیقــی : 1- ن مشــخصات اب
محمــد رضــا 2- نــام خانوادگــی: جعفــری 3- 
نــام پــدر: رجــب علــی 4- نشــانی : ....... تاریخ 
حضــور 1396/5/25 چهارشــنبه ســاعت 16:30 
محــل حضــور : اصفهــان – خیابــان ســجاد – خ 
آیــت الــه اربــاب – روبــروی مدرســه نیلــی پــور 
ــخ  ــا – پــالک 57 تاری – جنــب ســاختمان صب
حضــور 1396/05/25 ســاعت حضــور :16:30 
در خصــوص دعــوی شــرکت چچیــداک بســپار 
بــه طرفیــت شــما در وقــت مقــرر فــوق جهــت 

رســیدگی در ایــن شــعبه حاضــر شــوید.
شماره :11016/م الف 

شــعبه 20 حقوقــی شــورای حــل اختــالف 
اصفهــان ) مجتمــع شــماره یــک (

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
ــده کالســه 960229 خواهــان  در خصــوص پرون
عزیــز الــه غالمــی      دادخواســتی مبنــی 
ــد    ــین موی ــر حس ــت امی ــه طرفی ــه  ب بر:مطالب
ــرای  ــیدگی ب ــت رس ــت .وق ــوده اس ــم نم تقدی
 18/30 96/5/25ســاعت  مــورخ  روز......... 
ــه مجهــول  ــا توجــه ب ــده اســت. ب تعییــن گردی
تقاضــای  حســب  خوانــده  بــودن  المــکان 
خواهــان برابــر مــاده 73 قانــون آئیــن دادرســی 
ــده  ــا خوان ــر ت ــد منتش ــب در جرای ــی مرات مدن
ــه ایــن شــعبه واقــع  قبــل از وقــت رســیدگی ب
در اصفهــان ابتــدای شــیخ صــدوق شــمالی  
ــع شــماره 2 شــورای حــل  ــارراه وکال مجتم چه
اختــالف مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت و 
ضمائــم را اخــذ نماییــد. در صــورت عــدم حضور 
ــم  ــی و تصمی ــالغ شــده تلق وقــت رســیدگی اب

ــی شــود. ــاذ م مقتضــی اتخ
شماره: 11134/م الف 

مدیــر دفتــر شــعبه 17 مجتمــع شــماره 2 
اصفهــان اختــالف  شــورای حــل 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصــوص پرونــده کالســه 960345 خواهــان 
ــام  ــرض الحســنه رســالت ســهامی ع ــک ق بان
بــا مدیریــت محمــد حســین حســین زاده 
ــی         ــرا کیان ــان و زه ــت حســین محمدی ــا وکال ب
بــه  وجــه  بر:مطالبــه   مبنــی  دادخواســتی 
طرفیــت 1- مجتبــی مهدیــه نجــف آبــادی 
2- اکبــر عباســپور 3- ســید حجــت موســویان    
ــرای  ــیدگی ب ــت رس ــت .وق ــوده اس ــم نم تقدی
روز......... مــورخ 96/5/23ســاعت 8 صبــح  
ــه مجهــول  ــا توجــه ب ــده اســت. ب تعییــن گردی
تقاضــای  حســب  خوانــده  بــودن  المــکان 
خواهــان برابــر مــاده 73 قانــون آئیــن دادرســی 
ــده  ــا خوان ــر ت ــد منتش ــب در جرای ــی مرات مدن
ــه ایــن شــعبه واقــع  قبــل از وقــت رســیدگی ب
در اصفهــان ابتــدای شــیخ صــدوق شــمالی  
ــالف  ــل اخت ــورای ح ــع ش ــارراه وکال  مجتم چه
مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم 
را اخــذ نماییــد. در صــورت عــدم حضــور وقــت 
رســیدگی ابــالغ شــده تلقــی و تصمیــم مقتضــی 

ــی شــود. اتخــاذ م
شماره: 11125/م الف 

 2 شــماره  مجتمــع   7 شــعبه  دفتــر  مدیــر 
اصفهــان اختــالف  حــل  شــورای 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
 169/96 کالســه  پرونــده  خصــوص  در 
طهماســبی    اکبــر  علــی  ش25خواهــان 
 95/000/000 بر:مطالبــه   مبنــی  دادخواســتی 
ریــال بــه انضمــام مطلــق خســارات   بــه 
طرفیــت عیســی دهقــان زادگان  تقدیــم نمــوده 
ــورخ  ــرای روز...... م ــیدگی ب ــت رس ــت .وق اس
96/5/23ســاعت 5:30 تعییــن گردیــده اســت. 
ــده  ــودن خوان ــول المــکان ب ــه مجه ــا توجــه ب ب
حســب تقاضــای خواهــان برابــر مــاده 73 
قانــون آئیــن دادرســی مدنــی مراتــب در جرایــد 
منتشــر تــا خوانــده قبــل از وقــت رســیدگی بــه 
ایــن شــعبه واقــع در اصفهــان ابتــدای خیابــان 
آتشــگاه مجتمــع شــماره2 شــورای حــل اختالف 
مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم 
را اخــذ نماییــد. در صــورت عــدم حضــور وقــت 
رســیدگی ابــالغ شــده تلقــی و تصمیــم مقتضــی 

ــود. ــی ش ــاذ م اتخ
شماره: 11122/م الف 

 2 شــماره  25مجتمــع  شــعبه  دفتــر  مدیــر 
اصفهــان اختــالف  حــل  شــورای 

اجرائیه
شــماره اجرائیــه: 9610420351400134 شــماره 
پرونــده: 9509980351400907 شــماره بایگانــی 
شــعبه : 951015تاریــخ تنظیــم: 1396/04/10 
مشــخصات محکــوم لــه ردیــف 1 نــام :محســن  
ــام  ــز ســنگی   ن ــی کهری ــی : امین ــام خانوادگ ن
پــدر: عبدالصمــد      نشــانی: اســتان اصفهــان 
ــنگ –  ــز س ــاد – کهری ــف آب ــتان نج – شهرس
ــد  ــپاهان ک ــرغ س ــپه – م ــک س ــروی بان روب
ــم  ــوم علیه ــخصات محک پ 8586118711 مش
ردیــف 1- نــام: علــی     نــام خانوادگــی : بوجــار    
نشــانی: مجهــول المــکان 2- نــام : عاطفــه نــام 
خانوادگــی : ابراهیمــی نــژاد هراتمــه نــام پــدر: 
ــوم  ــکان محک ــول الم ــانی : مجه ــان  نش رمض
بــه: بســمه تعالــی بموجــب در خواســت اجــرای 
ــه  ــماره دادنام ــماره و ش ــه ش ــه ب ــم مربوط حک
ــا  ــوم علیه ــه 9609970351400113 محک مربوط
محکــوم انــد بــه پرداخــت مبلــغ 363/700/000 
ریــال بابــت اصــل خواســته بــا نضمام خســارت 
ــال از  ــغ 200/000/000 ری ــه مبل ــه ک ــر تادی تاخی
تاریــخ 95/8/24 و مبلــغ 81/850/000 ریــال 
ــال  ــغ 81/850/000 ری ــخ 95/6/30 و مبل از تاری
ــه  ــی ب ــارات دادرس ــخ 95/7/30 و خس از تاری
مبلــغ 21873300 ریــال در حــق محکــوم لــه و 
ــم  ــت نی ــال باب ــغ 18/185/000 ری پرداخــت مبل
ــت . رای  ــدوق دول ــق صن ــی در ح ــر دولت عش
ــف  ــه مکل ــی اســت.  محکــوم علی صــادره غیاب
ــرف ده  ــه : 1- ظ ــالغ اجرائی ــخ اب ــت از تاری اس
ــرا بموقــع اجــرا گــذارد ) مــاده34  روز مفــاد آن
ــی  ــی( .2- ترتیب ــکام مدن ــرای اح ــون اج قان
بــرای پرداخــت محکــوم بــه بدهــد . 3- مالــی 
معرفــی کنــد کــه اجــرا حکــم و اســتیفا محکــوم 
ــه از آن میســر باشــد. چنانچــه خــود را قــادر  ب
ــرف  ــد ظ ــد بای ــه ندان ــاد اجرایی ــه اجــرای مف ب
ــداد  ــامل تع ــود را ش ــوال خ ــه ام ــی روز کلی س
یــا مقــدار و قیمــت همــه امــوال منقــول و 
ــر  ــه طــور مشــروح مشــتمل ب ــر منقــول ، ب غی
ــزد  ــوان ن ــه هــر عن ــه ب ــدی ک ــزان وجــوه نق می
ــی  ــاری ایران ــی و اعتب ــات مال ــا و موسس بانکه
یــا خارجــی دارد بــه همــراه مشــخصات دقیــق 
ــه  ــه او ب ــی ک ــه اموال ــور و کلی ــابهای مذک حس
ــه  ــث دارد و کلی ــخاص ثال ــزد اش ــو ن ــر نح ه
مطالبــات او از اشــخاص ثالــث ونیــز فهرســت 
ــر در  ــر دیگ ــوع تغیی ــر ن ــاالت و ه ــل و انتق نق
ــل از  ــال  قب ــک س ــان ی ــور از زم ــوال مذک ام
طــرح دعــوای اعســار بــه ضمیمــه دادخواســت 
اعســار بــه مقــام قضائــی ارائــه نمایــد واال بــه در 
خواســت محکــوم لــه بــاز داشــت مــی شــود) 
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 منظور فــرار از 
اجــرای حکــم ، حبــس تعزیــری در جــه هفــت 
را در پــی دارد. ) مــاده 34 قانــون اجــرای 
احــکام مدنــی و مــاده 20 ق.م.ا و مــاده 16 
قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی 1394( 
ــو  ــر نح ــه ه ــری ب ــه دیگ ــال ب ــال م 5- انتق
ــه  ــوی ک ــه نح ــن ب ــرار از ادای دی ــزه ف ــا انگی ب
باقیمانــده امــوال بــرای پرداخــت دیــون کافــی 
نباشــد موجــب مجــازات تعزیــری درجه شــش 
یــا جــزای نقــدی معــادل نصــف محکــوم بــه یــا 
ــون  هــردو مجــازات مــی شــود. ) مــاده 21 قان
ــی 1394(. 6-  ــت مال ــرای محکومی ــوه اج نح
ــی  ــت س ــس از مهل ــوال پ ــورت ام ــه ص چنانچ
ــدان  ــه از زن ــه شــود آزادی محکــوم علی روز ارائ
ــع  ــا تودی ــه ی ــوم ل ــت محک ــه موافق ــوط ب من
وثیقــه یــا معرفــی کفیــل توســط محکــوم علیــه 
خواهــد بــود.) تبصــره 1 مــاده 3 قانــون نحــوه 

ــی 1394(  ــت مال ــرای محکومی اج
شــماره: 11164/ م الــف  مدیــر دفتــر دادگاه 
حقوقــی شــعبه 14 دادگاه عمومــی حقوقــی 

ــی  ــدی نب ــان – احم ــتان اصفه شهرس

    اجرائیه
شــماره اجرائیــه: 9610420351400137 شــماره 

ــده: 9509980351400658 پرون
950744تاریــخ   : شــعبه  بایگانــی  شــماره 
ــه  ــم: 1396/04/11 مشــخصات محکــوم ل تنظی
ــل  ــام خانوادگــی : خلی ــی   ن ــام :عل ــف 1 ن ردی
ــی       نشــانی:  ــد عل ــدر: محم ــام پ ــر    ن اکب
ــگاه  ــازار – نمایش ــف – ک ب ــان – خ هات اصفه
ــوم  ــخصات محک ــت 110 مش ــگاه گلباف و فروش
علیهــم ردیــف 1- نــام: فریــدون      نــام 
ــول  ــانی: مجه ــر     نش ــدی ف ــی : اح خانوادگ
المــکان 2- نــام : وحیــد  نــام خانوادگــی : 
ــانی :  ــش   نش ــدر: جهانبخ ــام پ ــان ن رحیمی
ــی  ــمه تعال ــه: بس ــوم ب ــکان محک ــول الم مجه
ــه  ــم مربوط ــرای حک ــت اج ــب در خواس بموج
ــی مربوطــه  ــه شــماره و شــماره دادنامــه غیاب ب
ــوم  ــه  محک ــوم علی 9509970351401601 محک
علیــه محکــوم اســت بــه پرداخــت مبلــغ 
خواســته  اصــل  بابــت  ریــال   230/000/000
بانضمــام خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ 
ــغ  ــه مبل ــی ب ــه دادرس ــول و هزین ــت وص لغای
ــغ  ــه مبل ــل ب ــه وکی ــق الوکال 7/745/000 و ح
و  لــه  محکــوم  حــق  در  ریــال   9/120/000
ــم  ــت نی ــال باب ــغ 11/500/000 ری ــت مبل پرداخ
ــت . رای  ــدوق دول ــق صن ــی در ح ــر دولت عش
صــادره غیابــی اســت.   محکــوم علیــه مکلــف 
ــرف ده  ــه : 1- ظ ــالغ اجرائی ــخ اب ــت از تاری اس
ــرا بموقــع اجــرا گــذارد ) مــاده34  روز مفــاد آن
ــی  ــی( .2- ترتیب ــکام مدن ــرای اح ــون اج قان
بــرای پرداخــت محکــوم بــه بدهــد . 3- مالــی 
معرفــی کنــد کــه اجــرا حکــم و اســتیفا محکــوم 
ــه از آن میســر باشــد. چنانچــه خــود را قــادر  ب
ــرف  ــد ظ ــد بای ــه ندان ــاد اجرایی ــه اجــرای مف ب
ــداد  ــامل تع ــود را ش ــوال خ ــه ام ــی روز کلی س
یــا مقــدار و قیمــت همــه امــوال منقــول و 
ــر  ــه طــور مشــروح مشــتمل ب ــر منقــول ، ب غی

ــزد  ــوان ن ــه هــر عن ــه ب ــدی ک ــزان وجــوه نق می
ــی  ــاری ایران ــی و اعتب ــات مال ــا و موسس بانکه
یــا خارجــی دارد بــه همــراه مشــخصات دقیــق 
ــه  ــه او ب ــی ک ــه اموال ــور و کلی ــابهای مذک حس
ــه  ــث دارد و کلی ــخاص ثال ــزد اش ــو ن ــر نح ه
مطالبــات او از اشــخاص ثالــث ونیــز فهرســت 
ــر در  ــر دیگ ــوع تغیی ــر ن ــاالت و ه ــل و انتق نق
ــل از  ــال  قب ــک س ــان ی ــور از زم ــوال مذک ام
طــرح دعــوای اعســار بــه ضمیمــه دادخواســت 
اعســار بــه مقــام قضائــی ارائــه نمایــد واال بــه در 
خواســت محکــوم لــه بــاز داشــت مــی شــود) 
ــت  ــرای محکومی ــوه اج ــون نح ــواد 8و3 قان م
مالــی 1394(  .4- خــودداری محکــوم علیــه از 
اعــالم کامــل صــورت امــوال بــه منظــور فــرار از 
اجــرای حکــم ، حبــس تعزیــری در جــه هفــت 
را در پــی دارد. ) مــاده 34 قانــون اجــرای 
احــکام مدنــی و مــاده 20 ق.م.ا و مــاده 16 
قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی 1394( 
ــو  ــر نح ــه ه ــری ب ــه دیگ ــال ب ــال م 5- انتق
ــه  ــوی ک ــه نح ــن ب ــرار از ادای دی ــزه ف ــا انگی ب
باقیمانــده امــوال بــرای پرداخــت دیــون کافــی 
نباشــد موجــب مجــازات تعزیــری درجه شــش 
یــا جــزای نقــدی معــادل نصــف محکــوم بــه یــا 
ــون  هــردو مجــازات مــی شــود. ) مــاده 21 قان
ــی 1394(. 6-  ــت مال ــرای محکومی ــوه اج نح
ــی  ــت س ــس از مهل ــوال پ ــورت ام ــه ص چنانچ
ــدان  ــه از زن ــه شــود آزادی محکــوم علی روز ارائ
ــع  ــا تودی ــه ی ــوم ل ــت محک ــه موافق ــوط ب من
وثیقــه یــا معرفــی کفیــل توســط محکــوم علیــه 
خواهــد بــود.) تبصــره 1 مــاده 3 قانــون نحــوه 

ــی 1394(  ــت مال ــرای محکومی اج
شــماره: 11163/ م الــف  مدیــر دفتــر دادگاه 
حقوقــی شــعبه 14 دادگاه عمومــی حقوقــی 

ــی  ــدی نب ــان – احم ــتان اصفه شهرس

اجرائیه
شــماره اجرائیــه: 9610420351300123 شــماره 
پرونــده: 9509980351300097 شــماره بایگانــی 
شــعبه : 950106تاریــخ تنظیــم: 1396/04/11 
ــک  ــام :بان ــف 1 ن ــه ردی مشــخصات محکــوم ل
مهــر اقتصــاد بــه نمایندگــی آقــای علیرضــا 
زمانــی   نشــانی: اصفهــان – پــل آذر – ابتــدای 
خ توحیــد پ3 مشــخصات محکــوم علیهــم 
ــی  ــام خانوادگ ــه     ن ــی ال ــام: ول ــف 1- ن ردی
: درویشــی    نشــانی: مجهــول المــکان 2- 
نــام : عبــاس  نــام خانوادگــی : ســلیمانی 
ــدی  ــام : مه ــکان 3- ن ــول الم ــانی : مجه نش
نــام خانوادگــی : مشــتاقیان نشــانی : مجهــول 
ــام  ــم مق ــا قائ ــده ی ــخصات نماین ــکان مش الم
قانونــی محکــوم لــه /محکــوم علیــه نــام : 
ســمیه  نــام خانوادگــی : ثمیــن فــر  نــام 
پــدر : بایــر امعلــی  نشــانی : اصفهــان – خ 
ــت  ــک مل ــروی بان شــیخ صــدوق شــمالی روب
ــه  ــوع رابط ــه 2  ن ــی طبق ــهید فیاض ــه ش کوچ
ــک  ــم بان ــوم له ــه / محک ــوم ل ــل محک : وکی
مهــر اقتصــاد بــه نمایندگــی آقــای علیرضــا 
ــب  ــی بموج ــمه تعال ــه: بس ــوم ب ــی محک زمان
بــه  مربوطــه  حکــم  اجــرای  خواســت  در 
شــماره 9610090351300941 و شــماره دادنامــه 
مربوطــه 9509970351300555 محکــوم علیــه 
محکــوم اســت بــه اینکــه خوانــدگان متضامنــا 
بــه پرداخــت مبلــغ هشــتاد و هشــت میلیــون و 
یکصــد و هفتــاد و دو هــزار و دویســت و بیســت 
و پنــج ریــال بابــت اصــل خواســته و مبلــغ دو 
میلیــون و ششــصد و چهــل و پنــج هــزار و 
یکصــد و شــصت و شــش ریــال بابــت هزینــه 
دادرســی و پرداخــت حــق الوکالــه وکیــل و 
پرداخــت خســارت تاخیــر تادیــه از زمــان ســر 
رســید چــک 94/11/17 تــا زمــان تادیــه ان 
ــا حــق االجــرا از ماخــذ  در حــق خواهــان ضمن
ــر عهــده محکــوم علیــه اســت )  ــه ب محکــوم ب
حکــم در خصــوص ولــی ا... درویشــی و عبــاس 
ــف  ــه مکل ــوم علی ــی (    محک ــلیمانی غیاب س
ــرف ده  ــه : 1- ظ ــالغ اجرائی ــخ اب ــت از تاری اس
ــرا بموقــع اجــرا گــذارد ) مــاده34  روز مفــاد آن
ــی  ــی( .2- ترتیب ــکام مدن ــرای اح ــون اج قان
بــرای پرداخــت محکــوم بــه بدهــد . 3- مالــی 
معرفــی کنــد کــه اجــرا حکــم و اســتیفا محکــوم 
ــه از آن میســر باشــد. چنانچــه خــود را قــادر  ب
ــرف  ــد ظ ــد بای ــه ندان ــاد اجرایی ــه اجــرای مف ب
ــداد  ــامل تع ــود را ش ــوال خ ــه ام ــی روز کلی س
یــا مقــدار و قیمــت همــه امــوال منقــول و غیــر 
منقــول ، بــه طــور مشــروح مشــتمل بــر میــزان 
وجــوه نقــدی کــه بــه هــر عنــوان نــزد بانکهــا و 
موسســات مالــی و اعتبــاری ایرانــی یــا خارجی 
ــق حســابهای  ــراه مشــخصات دقی ــه هم دارد ب
مذکــور و کلیــه اموالــی کــه او بــه هــر نحــو نــزد 
اشــخاص ثالــث دارد و کلیــه مطالبــات او از 
اشــخاص ثالــث ونیــز فهرســت نقــل و انتقــاالت 
و هــر نــوع تغییــر دیگــر در امــوال مذکــور از زمان 
ــه  ــوای اعســار ب ــل از طــرح دع ــک ســال  قب ی
ضمیمــه دادخواســت اعســار بــه مقــام قضائــی 
ــه  ــوم ل ــت محک ــه در خواس ــد واال ب ــه نمای ارائ
بــاز داشــت مــی شــود) مــواد 8و3 قانــون 
  )1394 مالــی  محکومیــت  اجــرای  نحــوه 
ــه از اعــالم کامــل  .4- خــودداری محکــوم علی
صــورت امــوال بــه منظــور فــرار از اجــرای حکــم 
، حبــس تعزیــری در جــه هفــت را در پــی 
دارد. ) مــاده 34 قانــون اجــرای احــکام مدنــی 
و مــاده 20 ق.م.ا و مــاده 16 قانــون نحــوه 
ــال  ــی 1394( 5- انتق ــت مال اجــرای محکومی
مــال بــه دیگــری بــه هــر نحــو بــا انگیــزه فــرار 
ــده امــوال  ــه نحــوی کــه باقیمان از ادای دیــن ب
ــب  ــد موج ــی نباش ــون کاف ــت دی ــرای پرداخ ب
ــزای  ــا ج ــش ی ــه ش ــری درج ــازات تعزی مج
ــردو  ــا ه ــه ی ــوم ب ــف محک ــادل نص ــدی مع نق
ــون نحــوه  مجــازات مــی شــود. ) مــاده 21 قان
اجــرای محکومیــت مالــی 1394(. 6- چنانچــه 

ــه  ــت ســی روز ارائ ــوال پــس از مهل صــورت ام
شــود آزادی محکــوم علیــه از زنــدان منــوط 
بــه موافقــت محکــوم لــه یــا تودیــع وثیقــه یــا 
ــه خواهــد  ــوم علی ــل توســط محک ــی کفی معرف
ــون نحــوه اجــرای  ــود.) تبصــره 1 مــاده 3 قان ب

ــی 1394(  ــت مال محکومی
شماره: 11173/ م الف  

مدیــر دفتــر شــعبه 13 دادگاه عمومــی حقوقــی 
شهرســتان اصفهــان – فریبــا شــریعتی     

اخطار اجرایی
مشــخصات محکــوم علیــه: نــام: امیــر      نــام 
محمــد  پــدر:  نــام  محمــدی   خانوادگــی: 
علــی      نشــانی محــل اقامــت: مجهــول 
المــکان مشــخصات محکــوم لــه: نام:علــی    
ــد      ــدر : محم ــام پ ــاعر زاده  ن ــام خانوادگی:ش ن
ــه  ــان – خ عالم ــت: اصفه ــل اقام ــانی مح نش
به:بــه  محکــوم  پاساژســینایی  مجلســی 
 9609976797100145 شــماره  رای  موجــب 
تاریخ96/2/2حــوزه چهــل و یــک   شــورای 
حــل اختــالف شهرســتان اصفهــان کــه قطعیــت 
یافتــه اســت.محکوم علیــه محکــوم اســت بــه:
ــال بابــت وجــه  ــغ 38/000/000 ری پرداخــت مبل
ــال  ــغ 1/910/000 ری ــوی و مبل ــورد دع ــک م چ
بابــت هزینــه ی دارســی و خســارت تاخیــر 
تادیــه از تاریــخ ســر رســید چــک )95/7/28( 
تــا زمــان اجــرای حکــم بــه انضمــام نشــر 
ضمــام نیــم عشــر حــق االجــرا .  آگهی به ان 
ــه  ــن ک ــون اجــرای احــکام: همی ــاده 34 قان م
اجرائیــه بــه محکــوم علیــه ابــالغ شــد، محکــوم 
علیــه مکلــف اســت ظــرف مــدت ده روز مفــاد 
آن را بــه موقــع اجــرا بگــذارد یــا ترتیبــی بــرای 
پرداخــت محکــوم بــه بدهــد یــا مالــی معرفــی 
کنــد کــه اجــرای حکــم و اســتیفاء محکــوم بــه 
ــود را  ــه خ ــی ک ــد و در صورت ــر باش از آن میس
ــد  ــد، بای ــه ندان ــاد اجرائی ــرای مف ــه اج ــادر ب ق
ــی  ــع دارای ــورت جام ــور ص ــت مزب ــرف مهل ظ
ــد و اگــر  ــه قســمت اجــرا تســلیم کن خــود را ب

ــد. ــدارد، صریحــا اعــالم نمای ــی ن مال
شماره11085/ م الف 

دفتــر شــعبه 41 مجتمــع شــماره یــک  شــورای 
حــل اختــالف شهرســتان اصفهــان

اخطار اجرایی
ســید  نــام:  علیــه:  محکــوم  مشــخصات 
علــی       نــام خانوادگــی: جاللــی   نــام پــدر: 
ــه       نشــانی محــل اقامــت:  ــدرت ال ســید ق
مجهــول المــکان مشــخصات محکــوم لــه: 
نام:ناصــر     نــام خانوادگی:آقایــی   نشــانی 
ــب  ــاط – جن ــان- خ نش ــت: اصفه ــل اقام مح
فروشــی کــول  گازی  – کولــر  پســت  اداره 
ــماره  ــب رای ش ــه موج ــوم به:ب ــاوس   محک ه
9509976793501938 تاریخ95/11/10حــوزه 5   
شــورای حــل اختــالف شهرســتان اصفهــان کــه 
ــوم  ــه محک ــت.محکوم علی ــه اس ــت یافت قطعی
اســت به:پرداخــت مبلــغ چهــل میلیــون ریــال 
ــه شــماره  ــت اصــل خواســته وجــه چــک ب باب
510026 مــورخ 95/6/25 و پرداخــت 2/000/000 
ریــال بابــت هزینــه دادرســی و خســارت تاخیــر 
در تادیــه از تاریــخ ســر رســید چــک فــوق 
ــاده  ــی  م ــم عشــر دولت ــام نی ــه انضم ــر ب الذک
34 قانــون اجــرای احــکام: همیــن کــه اجرائیــه 
ــه  ــالغ شــد، محکــوم علی ــه اب ــه محکــوم علی 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 
کنــد کــه اجــرای حکــم و اســتیفاء محکــوم بــه 
از آن میســر باشــد و در صورتــی کــه خــود را قادر 
ــد ظــرف  ــد، بای ــه ندان ــاد اجرائی ــه اجــرای مف ب
مهلــت مزبــور صــورت جامــع دارایــی خــود را بــه 
قســمت اجــرا تســلیم کنــد و اگــر مالــی نــدارد، 
ــف  ــماره11079/ م ال ــالم نماید.ش ــا اع صریح

ــورای  ــماره دو  ش ــع ش ــعبه 5 مجتم ــر ش دفت
ــان ــتان اصفه ــالف شهرس ــل اخت ح

اخطار اجرایی
مشــخصات محکــوم علیــه: نــام: مصطفــی        
نــام خانوادگــی: شــفیعی    نشــانی محــل 
اقامــت: مجهــول المــکان مشــخصات محکــوم 
لــه: نام:ســمیه      نــام خانوادگی:زارعیــن    
نشــانی محــل اقامــت: اصفهــان- خیابــان 
مشــتاق دوم – دنبــال کانــال آب خ جــی شــیر 
– محلــه .... پــالک 163محکــوم به:بــه موجــب 
   12 شــماره 9600268تاریخ96/2/11حــوزه  رای 
شــورای حــل اختــالف شهرســتان اصفهــان کــه 
ــوم  ــه محک ــت.محکوم علی ــه اس ــت یافت قطعی
ــال  ــون ری ــغ ســی میلی اســت به:پرداخــت مبل
وجــه ســفته شــماره 951352 بابــت اصــل 
ــه  ــت هزین ــال باب ــغ 970000 ری ــته و مبل خواس
دادرســی وهزینــه نشــر آگهــی و همچنیــن 
تقدیــم  تاریــخ  از  تادیــه  تاخیــر  خســارت 
ــول  ــخ وص ــت تاری ــت 95/8/4 لغای دادخواس
ــد  ــی نمای ــالم م ــادر و اع ــان ص ــق خواه در ح
ــاده 34  ــرا .م ــق االج ــر ح ــم عش ــه نی و هزین
ــه  ــه اجرائی ــن ک ــکام: همی ــرای اح ــون اج قان
ــه  ــالغ شــد، محکــوم علی ــه اب ــه محکــوم علی 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 
کنــد کــه اجــرای حکــم و اســتیفاء محکــوم بــه 
از آن میســر باشــد و در صورتــی کــه خــود را قادر 
ــد ظــرف  ــد، بای ــه ندان ــاد اجرائی ــه اجــرای مف ب
مهلــت مزبــور صــورت جامــع دارایــی خــود را بــه 
قســمت اجــرا تســلیم کنــد و اگــر مالــی نــدارد، 

ــد. ــالم نمای ــا اع صریح
شماره11077/ م الف 

ــورای  ــماره دو  ش ــع ش ــعبه 12 مجتم ــر ش دفت
ــان ــتان اصفه ــالف شهرس ــل اخت ح

اجرائیه
ــماره  ــه: 9610420350200122 ش ــماره اجرائی ش
پرونــده: 9509980350200594شــماره بایگانــی 
ــم: 1396/04/12  ــخ تنظی ــعبه : 950713تاری ش
مشــخصات محکــوم لــه ردیــف 1 نــام :عبــاس   
نــام خانوادگــی : بینــا  نــام پــدر: رضا     نشــانی: 
اســتان اصفهــان – شهرســتان اصفهــان- شــهر 
اصفهــان – میــدان امــام حســین – دفتــر 
موسســه راه صــادق و کدپســتی 8147733115  
مشــخصات محکــوم علیــه ردیــف 1- نــام: 
حمیــد    نــام خانوادگــی : منصــوری قلعــه 
ــول  ــانی: مجه ــن    نش ــدر: حس ــام پ ــی  ن تک
ــی بموجــب  ــه: بســمه تعال ــوم ب ــکان محک الم
در خواســت اجــرای حکــم مربــوط بــه دادنامــه 
 96/2/11—9609970350200203 غیابــی  ی 
محکــوم علیــه بــه پرداخــت مبالــغ منــدرج در 
متــن رای در حــق محکــوم لــه و پرداخــت حــق 
االجــرا بــه مبلــغ 13/700/000 ریــال در حــق 
صنــدوق محکــوم اســت.  محکــوم علیــه مکلف 
ــرف ده  ــه : 1- ظ ــالغ اجرائی ــخ اب ــت از تاری اس
ــرا بموقــع اجــرا گــذارد ) مــاده34  روز مفــاد آن
ــی  ــی( .2- ترتیب ــکام مدن ــرای اح ــون اج قان
بــرای پرداخــت محکــوم بــه بدهــد . 3- مالــی 
معرفــی کنــد کــه اجــرا حکــم و اســتیفا محکــوم 
ــه از آن میســر باشــد. چنانچــه خــود را قــادر  ب
ــرف  ــد ظ ــد بای ــه ندان ــاد اجرایی ــه اجــرای مف ب
ــداد  ــامل تع ــود را ش ــوال خ ــه ام ــی روز کلی س
یــا مقــدار و قیمــت همــه امــوال منقــول و 
ــر  ــه طــور مشــروح مشــتمل ب ــر منقــول ، ب غی
ــزد  ــوان ن ــه هــر عن ــه ب ــدی ک ــزان وجــوه نق می
ــی  ــاری ایران ــی و اعتب ــات مال ــا و موسس بانکه
یــا خارجــی دارد بــه همــراه مشــخصات دقیــق 
ــه  ــه او ب ــی ک ــه اموال ــور و کلی ــابهای مذک حس
ــه  ــث دارد و کلی ــخاص ثال ــزد اش ــو ن ــر نح ه
مطالبــات او از اشــخاص ثالــث ونیــز فهرســت 
ــر در  ــر دیگ ــوع تغیی ــر ن ــاالت و ه ــل و انتق نق
ــل از  ــال  قب ــک س ــان ی ــور از زم ــوال مذک ام
طــرح دعــوای اعســار بــه ضمیمــه دادخواســت 
اعســار بــه مقــام قضائــی ارائــه نمایــد واال بــه در 
خواســت محکــوم لــه بــاز داشــت مــی شــود) 
ــت  ــرای محکومی ــوه اج ــون نح ــواد 8و3 قان م
مالــی 1394(  .4- خــودداری محکــوم علیــه از 
اعــالم کامــل صــورت امــوال بــه منظــور فــرار از 
اجــرای حکــم ، حبــس تعزیــری در جــه هفــت 
را در پــی دارد. ) مــاده 34 قانــون اجــرای 
احــکام مدنــی و مــاده 20 ق.م.ا و مــاده 16 
قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی 1394( 
ــو  ــر نح ــه ه ــری ب ــه دیگ ــال ب ــال م 5- انتق
ــه  ــوی ک ــه نح ــن ب ــرار از ادای دی ــزه ف ــا انگی ب
باقیمانــده امــوال بــرای پرداخــت دیــون کافــی 
نباشــد موجــب مجــازات تعزیــری درجه شــش 
یــا جــزای نقــدی معــادل نصــف محکــوم بــه یــا 
ــون  هــردو مجــازات مــی شــود. ) مــاده 21 قان
ــی 1394(. 6-  ــت مال ــرای محکومی ــوه اج نح
ــی  ــت س ــس از مهل ــوال پ ــورت ام ــه ص چنانچ
ــدان  ــه از زن ــه شــود آزادی محکــوم علی روز ارائ
ــع  ــا تودی ــه ی ــوم ل ــت محک ــه موافق ــوط ب من
وثیقــه یــا معرفــی کفیــل توســط محکــوم علیــه 
خواهــد بــود.) تبصــره 1 مــاده 3 قانــون نحــوه 
اجــرای محکومیــت مالــی 1394( رای دادگاه در 
خصــوص دادخواســت خواهــان آقــای عبــاس 
ــای  ــده آق ــت خوان ــه طرفی ــد رضــا ب ــا فرزن بین
ــن  ــد حس ــی فرزن ــه تک ــوری قلع ــد منص حمی
 284/000/000 مبلــغ  مطالبــه  خواســته  بــه 
ریــال وجــه 8 فقــره چــک بانکــی 518041 
مــورخ 95/01/5 -518042 مــورخ 95/02/05 
-518043 مــورخ 95/03/05 هریــک بــه مبلــغ 
ــورخ 94/10/25  ــال و 518003 م 30/000/000 ری
-518026 مــورخ 95/02/15 -518004 مــورخ 
94/11/15 هریــک بــه مبلــغ 20/000/000 ریــال و 
518011 مــورخ 94/12/01 بــه مبلــغ 24/000/000 
ریــال و 518050 مــورخ 95/04/01 بــه مبلــغ 
100/000/000 ریــال بــه انضمــام خســارت تاخیــر 
ــه  ــه ب ــی دادگاه از توج ــه دادرس ــه و هزین تادی
وجــود اصــل چــک و گواهینامــه عــدم پرداخــت 
ــه  ــتغال ذم ــی از اش ــه حاک ــان ک ــد خواه در ی
ــی  ــده دلیل ــه خوان ــد و اینک ــی باش ــده م خوان
بــر برائــت ذمــه خویــش بــه دادگاه ارائــه 
ننمــوده اســت. و نظــر بــه ایــن کــه خوانــده در 
ــل  ــده و در مقاب ــر نش ــیدگی حاض ــه رس جلس
ادعــای خواهــان دفاعــی از خــود بــه عمــل 
نیــاورده اســت دعــوی خواهــان را وارد و ثابــت 
ــون  ــد قان ــواد 310 و بع ــه م دانســته مســتندا ب
تجــارت و تبصــره الحاقــی  بــه مــاده 2 قانــون 
ــات و  ــا اصالح ــوب 1355 ب ــک مص ــدور چ ص
الحاقــات بعــدی و مــواد 519-522 قانــون 
ــه پرداخــت  ــده را ب ــی خوان ــن دارســی مدن آئی
مبلــغ 274/000/000ریــال بــا احتســاب خســارت 
تاخیــر تادیــه بــر اســاس شــاخص نــرخ تــورم 
بانــک مرکــزی کــه در زمــان اجــرا توســط واحــد 
ــخ  اجــرای احــکام محاســبه مــی شــود از تاری
صــدور چــک لغایــت زمــان پرداخــت بــه عنــوان 
ــغ 9/642/000  ــت مبل ــته و پرداخ ــل خواس اص
ــی در  ــای دادرس ــه ه ــوان هزین ــه عن ــال ب ری
ــن  ــد در ضم ــی نمای ــوم م ــان محک حــق خواه
ــتنادی  ــای اس ــع چکه ــه جم ــه اینک ــه ب باتوج
مبلــغ 274/000/000 ریــال مــی باشــد خواســته 
ــم  ــورد لحــوق حک ــر آنچــه م ــازاد ب ــان م خواه
قــرار گرفتــه اســت بــه واســطه فقــد ادلــه اثباتی 
محکــوم بــه رد مــی باشــد رای صــادره غیابــی و 
ظــرف مــدت  بیســت روز از تاریــخ ابــالغ قابــل 
ــرف  ــپس ظ ــعبه و ش ــن ش ــی در همی واخواه
مــدت بیســت روز دیگــر قابــل تجدیــد نظــر در 
 محاکــم محتــرم تجدیــد نظــر اســتان اصفهــان 

می باشد/
شماره: 11143/ م الف  

رئیــس شــعبه2 دادگاه حقوقــی اصفهــان – 
ــی      ــر حقیق مظاه

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
نظــر بــه اینکــه تحدیــد حــدود ششــدانگ 
یکبابخانــه بــه مســاحت 199 مترمربــع بــه 
شــماره پــالک 2383 فرعــی از 49 اصلــی واقع 
در بخــش یــک حــوزه ثبتــی قمصــر کــه طبــق 
ســوابق و پرونــده ثبتــی بــه نــام آقــای محســن 
گیــوه چیــن قمصــری فرزنــد علــی عبــاس در 
جریــان ثبــت اســت و عملیــات تحدیــد حــدود 
قانونــی آن بــه عمــل نیامــده اســت . اینــک بنــا 
بــه دســتور قســمت اخیــر مــاده 15 قانــون ثبــت 
و طبــق تقاضــای نامبــرده تحدیــد حــدود پــالک 
مرقــوم در روز شــنبه مــورخ 96/5/21 ســاعت 9 
صبــح در محــل شــروع بــه عمــل خواهــد آمــد ، 
لــذا بــه موجــب ایــن آگهــی بــه کلیــه مجاوریــن 
ــرر  ــه در روز و ســاعت مق ــردد ک ــی گ ــار م اخط
و  یابنــد  حضــور  محــل  در  آگهــی  ایــن  در 
اعتراضــات مالکیــن یــا مجاوریــن مطابــق 
مــاده 20 قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم صــورت 
 مجلــس تحدیــدی تــا 30 روز پذیرفتــه خواهــد

شد . 
تاریخ انتشار : 96/4/21

ــر –  ــالک قمص ــناد و ام ــت اس ــس اداره ثب رئی
ــی  رضــا طویل

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
آقــای  وکالــت  بــه  احمــدی  رضــا  آقــای 
امیرحســین ضرابــی دادخواســتی بــه خواســته 
مطالبــه وجــه چــک بــه طرفیــت آســیه صابــری 
بــه ایــن شــورا تســلیم کــه بــه کالســه 95/1026 
ثبــت و بــرای تاریــخ 96/06/07 ســاعت 16:45 
ــه  وقــت رســیدگی تعییــن شــده اســت نظــر ب
اینکــه خوانــدگان مجهــول المــکان میباشــد 
ــن دادرســی  ــون آئی ــاده 73 قان ــذا حســب م ل
مدنــی مراتــب یــک نوبــت در یکــی از روزنامــه 
ــود و  ــر میش ــع و نش ــار طب ــر االنتش ــای کثی ه
ــد  ــی آی ــل م ــه عم ــوت ب ــور دع ــده مذک از خوان
ــت و  ــی دادخواس ــخه ثان ــت نس ــت دریاف جه
ــت  ــه و در وق ــر دادگاه مراجع ــه دفت ــم ب ضمائ
نیــز جهــت رســیدگی حاضــر فــوق   مقــرر 

شود. 
یــک  شــماره  مجتمــع  دوم   شــعبه  دفتــر 

برخــوار شهرســتان  
 شــماره نامــه اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 

ــخ 96/04/03 ــه تاری ــف ب 5/37/293/م ال

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
بــه  دادخواســتی  حســین کالنتــری  آقــای 
خواســته انتقــال ســند بــه طرفیــت علــی اکبــر 
جزینــی بــه ایــن شــورا تســلیم کــه بــه کالســه 
96/215 ثبــت و بــرای تاریخ 96/06/14 ســاعت 
07:00 وقــت رســیدگی تعییــن شــده اســت نظــر 
بــه اینکــه خوانــدگان مجهــول المــکان میباشــد 
ــن دادرســی  ــون آئی ــاده 73 قان ــذا حســب م ل
مدنــی مراتــب یــک نوبــت در یکــی از روزنامــه 
ــود و  ــر میش ــع و نش ــار طب ــر االنتش ــای کثی ه
ــد  ــی آی ــل م ــه عم ــوت ب ــور دع ــده مذک از خوان
ــت و  ــی دادخواس ــخه ثان ــت نس ــت دریاف جه
ــت  ــه و در وق ــر دادگاه مراجع ــه دفت ــم ب ضمائ
نیــز جهــت رســیدگی حاضــر  فــوق   مقــرر 

شود. 
ــک  ــماره ی ــع ش ــارم  مجتم ــعبه چه ــر ش دفت

شهرســتان  برخــوار
 شــماره نامــه اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 

ــخ 96/04/03 ــه تاری ــف ب 5/37/293/م ال

آگهی ابالغ دادخواســت و ضمائم
ــور دادخواســتی  ــی پ ــان: حســن مصطف خواه
محبوبــه  خانــم   : خوانــده  طرفیــت  بــه 
ــته  ــه خواس ــن ب ــد حس ــد محم ــی فرزن قدس
ی اعســار از پرداخــت محکــوم بــه تقدیــم 
برخــوار  شهرســتان  عمومــی  هــای  دادگاه 
ــعبه 101  ــه ش ــیدگی ب ــت رس ــه جه ــوده ک نم
ــی  ــوار )101 جزای ــهر برخ ــری دو ش دادگاه کیف
ــاع و  ــوار ارج ــع در شهرســتان برخ ســابق( واق
بــه کالســه 9609983751300290 -960425 
ــت رســیدگی آن  ــه وق ــده ک ــت گردی ج /101 ثب
تعییــن شــده   10:00 1396/06/07 و ســاعت 
اســت . بــه علــت مجهــول المــکان بــودن 
خواهــان/ خواســت  در  و  متهــم  خوانــده 

ــون آییــن  ــز مــاده 73 قان ــه تجوی شــاکی  و ب
ــالب در  ــی و انق ــای عموم ــی دادگاه ه دادرس
امــور مدنــی و دســتور دادگاه مراتــب یــک 
ــی  ــار آگه ــد کثیراالنتش ــی از جرای ــت در یک نوب
ــس از نشــر  ــم پ ــده /مته ــا خوان ــی شــود ت م
آگهــی و اطــالع از مفــاد آن بــه دادگاه مراجعــه 
ــخه  ــود نس ــل خ ــانی کام ــالم نش ــن اع و ضم
دوم دادخواســت و ضمائــم را دریافــت و در 
ــر  ــیدگی حاض ــت رس ــوق جه ــرر ف ــت مق  وق

گردد.
دفتر شــعبه 101 دادگاه کیفری دو برخوار

 شــماره نامــه اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 
5/37/325/م الــف بــه تاریــخ 96/04/18

آگهی ابالغ دادخواســت و ضمائم
ــه  ــتی ب ــر دادخواس ــی ف ــد صالح ــای محم آق
خواســته الــزام بــه تمکیــن بــه طرفیــت زینــب 
غالمــی بــه ایــن دادگاه تســلیم کــه بــه کالســه 
ــخ 96/06/21  ــرای تاری ــت و ب 960149/ح 1 ثب
ــده  ــن ش ــیدگی تعیی ــت رس ــاعت 10:30 وق س
اســت نظــر بــه اینکــه خوانــدگان مجهــول 
المــکان میباشــد لــذا حســب مــاده 73 قانــون 
آئیــن دادرســی مدنــی مراتــب یــک نوبــت در 
ــع  ــار طب ــر االنتش ــای کثی ــه ه ــی از روزنام یک
ــوت  ــور دع ــده مذک ــود و از خوان ــر میش و نش
ــخه  ــت نس ــت دریاف ــد جه ــی آی ــل م ــه عم ب
ــر دادگاه  ــه دفت ــم ب ــی دادخواســت و ضمائ ثان
ــت  ــز جه ــوق نی ــرر ف ــت مق ــه و در وق مراجع

ــود.  ــر ش ــیدگی حاض رس
حقوقــی  عمومــی  دادگاه  اول  شــعبه  دفتــر 

برخــوار
 شــماره نامــه اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 

5/37/328/م الــف بــه تاریــخ 96/04/19
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اخبار نقل و انتقاالت

 مدافع سابق سپاهان 
به ملوان پیوست

ــس از  ــپاهانی ها، پ ــابق س ــع س ــندل، مداف ــد روش محم
توافــق بــا مســئوالن تیــم ملــوان بنــدر انزلــی، قــرارداد خــود 

را بــا ایــن تیــم بــه امضــا رســاند. 
محمــد روشــندل، مدافــع اســبق تیــم ســپاهان، پــس از 
تأییــد نــادر دست نشــان ســرمربی تیــم ملــوان و مذاکــره 
ــوان  ــه مل ــاله ب ــراردادی 2 س ــا ق ــان ب ــعود رضایی ــا مس ب

پیوســت. 
روشــندل کــه پــس از قهرمانــی کشــور در رده امیدهــا 
ــم منتقــل  ــن تی ــه رده بزرگســاالن ای ــم ســپاهان، ب ــا تی ب
شــد و در فصل هــای چهاردهــم، پانزدهــم و شــانزدهم 
در بیــن بازیکنــان ایــن تیــم قــرار داشــت و در لیــگ 
 قهرمانــان آســیا نیــز بــرای اصفهانی هــا بــه میــدان 

رفت. باشگاه ملوان

 رد شایعه قرارداد نریمان جهان 
با ماشین سازی

برخــاف برخــی اخبــار منتشرشــده، رســول خطیبــی 
ــم  ــه تی ــان ب ــرای جــذب ســامان نریمــان جه ــی ب صحبت
ــان  ــان جه ــامان نریم ــت. س ــته اس ــازی نداش  ماشین س
و مهــرداد بایرامــی، دو بازیکنــی هســتند کــه اخبــاری 
دربــاره توافــق آن هــا بــا ماشین ســازی منتشــر شــده بــود. 
بــا ایــن حــال و علی رغــم حضــور ســامان نریمــان جهــان بــر 
ســر تمریــن تیــم ماشین ســازی کــه در حــال حاضــر اردوی 
ــئوالن  ــد، مس ــال می کن ــران دنب ــود را در ته ــازی خ آماده س
ایــن تیــم تبریــزی هرگونــه صحبــت دربــاره انتقــال نریمــان 

ــد. کاپ ــازی را رد می کنن ــه ماشین س ــان ب جه

نام مهاجم عراقی مدنظر سپاهان 
مشخص شد

ــراق  ــی ع ــم مل ــوش تی ــم ملی پ ــین، مهاج ــروان حس م
بازیکنــی اســت کــه بــرای تقویــت بخــش هجومــی 
ســپاهان مــورد توجــه کرانچــار قــرار گرفته اســت. ســپاهان 
ــام داده،  ــتانی انج ــره تابس ــد در پنج ــون 6 خری ــه تاکن ک
ایــن روزهــا بــه شــدت بــه دنبــال تقویــت خــط هجومــی 
خــود اســت. آن هــا کــه 4 خریــد خــود را در بخــش دفاعی 
تیــم انجــام داده بودنــد، در جســت وجوی بازیکنانــی بودنــد 
ــند؛  ــود بخش ــم را بهب ــوای تی ــی، ق ــش تهاجم ــه در بخ ک
ــی عــراق،  ــم مل از همیــن رو مــروان حســین، مهاجــم تی
گزینــه ای اســت کــه مــورد توجــه مســئوالن ســپاهان قــرار 
و مذاکــرات بــا او صــورت گرفتــه اســت؛ ایــن بازیکــن یــک 
ــه اصفهــان ســفر کــرده و طــی  ــار هــم هفتــه گذشــته ب ب
روزهــای آتــی بــاز هــم بــه اصفهــان بازمی گــردد تــا قــرارداد 

خــود را نهایــی کنــد. 
مهاجــم ملی پــوش فوتبــال عــراق در ســال های 2009 
ــوده و موفــق شــده در ایــن  ــزورا ب ــا 2014 عضــو تیــم ال ت
ــدار انجــام دهــد و 22 گل هــم ثمــر برســاند.  تیــم 56 دی
مــروان حســین از ســال 2014 بــه عضویــت تیــم الشــرطه 
در آمــده و در 17 دیــدار ایــن تیــم، 6 گل بــه ثمــر رســانده 

اســت. ایســنا

کوتاه اخبار 
دارنده مدال طالی المپیک:

 تازه اول راه هستم
دارنــده مــدال طــای المپیــک بــا بیــان اینکــه رقابت هــای 
ــا  ــل آشــنایی کشــتی گیران ب ــه دلی ــی ب ــم مل ــی تی انتخاب
نقــاط ضعــف و قــوت یکدیگــر دشــوار اســت، گفــت: تمــام 
ســعیم ایــن اســت در مســابقات جهانــی پاریــس، بهتریــن 

نمایــش را داشــته باشــم. 
حســن یزدانــی بــا بیــان ایــن مطلــب اظهــار کــرد: معمــوال 
ســخت  داخلــی  انتخابــی  رقابت هــای  در  مبــارزات 
می شــود؛ زیــرا کشــتی گیران بــه فنــون و شــیوه مبــارزات 
هــم بــه خوبــی آشــنا هســتند؛ امــا خــدا را شــکر می کنــم 

ــم.  ــام اول را کســب کن ــت مق ــه توانســتم در نهای ک
دارنــده مــدال طــای المپیــک ادامــه داد: بــرای حضــور در 
مســابقات جهانــی فرانســه تابــع تصمیــم کادر فنی هســتم 
ــه صــورت  ــات را ب ــا تمرین ــن رقابت ه ــاز ای ــان آغ ــا زم و ت

ــم.  ــال می کن منظــم دنب
آزادکار وزن 86 کیلوگــرم ایــران تصریــح کــرد: ســعی 
می کنــم در صورتــی کــه در مســابقات جهانــی بــه میــدان 
بــروم، ماننــد همیشــه رو بــه جلــو کشــتی بگیــرم و قطعــا 
ــم  ــعی می کن ــم، س ــش تاش ــان و افزای ــک مربی ــا کم ب

ــش را داشــته باشــم. ایرنــا ــن نمای بهتری

بازیکن تیم ملی والیبال:
 امیدوارم نتایج بد لیگ جهانی 

را جبران کنیم
بازیکــن تیــم ملــی والیبــال گفــت: مســابقات مهــم 
انتخابــی قهرمانــی جهــان را پیــش رو داریــم و امیــدوارم 
ــران  ــازی خــوب، جب ــک ب ــه ی ــاده و ارائ ــم آم ــک تی ــا ی ب

ــم.  ــی را بکنی ــگ جهان ــد لی ــج ب نتای
ــی  ــه خوب ــار داشــت: اولیــن روز تمریــن را ب موســوی اظه
ــی  ــاظ بدن ــه لح ــان ب ــا بازیکن ــتیم، ام ــر گذاش ــت س پش
اســتراحت کافــی نداشــتند. بازیکنــان بانــک ســرمایه هــم 
بــه دلیــل ســفر 2 هفتــه ای بــه جــام باشــگاه های آســیا، 

ــد.  اســتراحت کمتــری کردن
او ادامــه داد: مــا مســابقات مهــم انتخابــی قهرمانــی 
جهــان را پیــش رو داریــم و امیــدوارم بــا یــک تیــم 
ــد  ــج ب ــران نتای ــوب، جب ــازی خ ــک ب ــه ی ــاده و ارائ آم
لیــگ جهانــی را بکنیــم. مســابقات قهرمانــی جهــان مثــل 
المپیــک مهــم اســت. کلیــد رســیدن بــه ایــن مســابقات 
ــن،  ــره و چی ــل اســت. ک ــی اردبی ــای انتخاب ــم رقابتی ه ه
تیم هــای قدرتمنــدی هســتند. آن هــا بــا اســتفاده از 
ــده اند.  ــته ش ــر از گذش ــده دار، بهت ــوان و آین ــان ج بازیکن
ــیم،  ــاده نباش ــا آم ــا کام ــن تیم ه ــل ای ــر در مقاب ــا اگ م
ــت  ــاره مصدومی ــوی درب ــم. موس ــکل برمی خوری ــه مش ب
ــن  ــادی دارم. م ــه زی ــای کهن ــت: مصدومیت ه ــود گف خ
قبــول کــرده ام کــه شــرایطم همیــن اســت و ممکــن اســت 
بهتــر نشــود. بایــد خــودم را عــادت بدهــم بــا بدنســازی و 

ــم. تســنیم ــازی کن ــم ب ــوی مصدوم ــت از زان مراقب

A.Galandari@eskimia.ir
اصغر قلندریگروه ورزش

ــا مــرور تاریــخ ورزش فوتبــال ســال های گذشــته  ب
اصفهــان، بــه ایــن حقیقــت پــی خواهیــم بــرد کــه 
ســتاره های پرفــروغ فوتبــال اصفهــان از همیــن 
ــون  ــی همچ ــای بزرگ ــه تیم ه ــی ب ــای خاک زمین ه
ــد و  ــدا کرده ان ــی راه پی ــپاهان و مل ــن و س ذوب آه

ــته اند. ــور پیوس ــرح کش ــای مط ــایر تیم ه ــه س ب
تاریخچــه ارزشــمند فوتبــال اصفهــان را کــه ورق 
ــر  ــی نظی ــام قهرمانان ــرگ آن ن ــر ب ــر ه ــم، ب بزنی
احمدرضــا  کربکنــدی،  )رســول(  محمدرضــا 
ــدزاده، عبدالعلــی چنگیــز، منصــور ابراهیــم زاده،  عاب
ــرم  ــجاعی، مح ــی ش ــاه زیدی، عل ــین ش امیرحس
ــش  ــلمان و... نق ــن مس ــا، محس ــول نویدکی و رس
بســته اســت؛ بــا هــزاران خاطره هــای تلــخ و 

شــیرین.
 فوتبال محالت اصفهان

ــان  ــات اصفه ــال مح ــابقات فوتب ــروع مس ــا ش ب
در زمین هــای خاکــی، فرصتــی دســت داد تــا 
ســری بزنیــم بــه زمیــن خاکــی ورزشــگاه شــهدای 
ــا از نزدیــک شــاهد رقابت هــای جــذاب  مارچیــن ت
ــا شــور و  ــه ب ــی فوتبالیســت هایی باشــیم ک و دیدن
ــد و از  ــوپ می دویدن ــال ت ــه دنب هیجــان خاصــی ب
زمیــن خــوردن و خــراش برداشــتن ابایی نداشــتند. 
محســن رویگــری، مســئول ورزش محات ســازمان 
ــن  ــان اهــداف ای ــا بی ــان، ب ورزش شــهرداری اصفه
ســازمان در راســتای رشــد و توســعه ورزش در 

محــات اصفهــان، بــه برگــزاری مســابقات فوتبــال 
ــی  ــه میزبان ــی ب ــای خاک ــات در زمین ه کاپ مح
پنــج منطقــه شــهرداری اشــاره کــرد و اظهــار داشــت: 
ــه  ــی ک ــای مناســب و پیگیری های ــا برنامه ریزی ه ب
توســط همکارانمــان بــه عمــل آمــده، موفــق شــدیم 
بالــغ بــر 70 تیــم محلــی از مناطــق پانزده گانــه شــهر 

ــم. ــازماندهی کنی ــام و س ــان را ثبت ن اصفه
 برگزاری رقابت ها در بامداد روزهای 

جمعه
مســئول ورزش محــات شــهرداری اصفهــان از 
برگــزاری ایــن رقابت هــا در بامــداد روزهــای جمعــه 
هــر هفتــه خبــر داد و افــزود: متاســفانه در طــول دو، 
ســه ســال گذشــته، شــاهد تعطیلــی مســابقات کاپ 
محــات بودیــم کــه بــا توجــه بــه پتانســیل بــاالی 
ایــن رقابت هــا، کمیتــه اســتعدادیابی در پــی کشــف 
ــای  ــتعد و جوی ــوان مس ــوان و نوج ــای ج چهره ه
نامــی اســت کــه امیدواریــم بــا حمایــت و همــکاری 
مربیــان فوتبــال باشــگاه های اصفهــان بتوانیــم 
جوان هــای بــا اســتعداد را شناســایی کنیــم و بســتر 

مناســبی را بــرای رشــد آن هــا فراهــم آوریــم. 
اصغــر قاســم زاده، مســئول ورزش محــات ســازمان 
ورزش شــهرداری اصفهــان، در دهــه 70 کــه خــود از 
ــه فوتبالیســت های نامــدار قدیمــی و مســئول  جمل
ــراز  ــا اب ــوده ب ــات ب ــابقات کاپ مح ــزاری مس برگ
خرســندی از شــور و شــعف خــاص و هیجــان 
ویــژه مســابقات فوتبــال در زمین هــای خاکــی 
ســخن گفــت و خاطرنشــان کــرد: ایــن مســابقات 

هــر ســاله بــا حضــور بیــش از 500 تیــم و 12 هــزار 
ورزشــکار در زمین هــای خاکــی مناطــق مختلــف از 
ــدان شــاه زید، شــهدای مارچیــن،  ــه هفــت می جمل
سرچشــمه بابلدشــت، پشــه مشــتاق، پرســپولیس 
ــان  ــش جه ــاد، نق ــاد، همت آب ــوالد، فرح آب ــت ف تخ

ــده اند.  ــازماندهی ش ــاد س و نصرآب
ــد  ــز چن ــه اخیرنی ــی دو ده ــرد: در یک ــه ک وی اضاف
ــی  ــل هوای ــن پ ــه زمی ــر از جمل ــی دیگ ــن خاک زمی
ــه  ــا اضاف ــای م ــداد زمین ه ــه تع ــرودگاه ب ــاده ف ج
شــده اند کــه بــا حضــور جمــع زیــادی از شــهروندان 

ــم.  ــزار می کنی ــابقات را برگ ــن مس ــتاق ای مش
بیشــتر  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  قاســم زاده 
منتخــب  مختلــف  تیم هــای  فوتبالیســت های 
ایــن  دل  از  آموزشــگاه ها  تیم هــای  و  اســتان 
وســیله  بــه  و  مســابقات شناســایی می شــوند 
مطــرح  تیم هــای  جــذب  متخصــص  مربیــان 
باشــگاهی و ملــی می شــوند، افــزود: مزیــت و 
برتــری زمین هــای خاکــی فوتبــال و برگــزاری 
مســابقات کاپ محــات در آن اســت کــه همــه 
ــد  ــال می توانن ــدان واقعــی و عاشــقان فوتب عاقه من
در ایــن رقابت هــا حضــور پیــدا بکننــد؛ لــذا بــه 
واســطه همیــن عشــق و عاقــه حضــور مســتمری 
در تمرینــات ســخت بــرای رشــد هرچــه بیشــتر هــم 

ــد. دارن
 علی پروین

ایــن پیشکســوت زحمتکــش فوتبــال اصفهــان 
در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــه علــی 

پرویــن اشــاره و تصریــح کــرد: علــی پرویــن 
اســطوره فوتبــال ایــران کــه خــود نیــز از زمین هــای 
ــه باشــگاه  ــران و... ب ــی چهارصــد دســتگاه ته خاک
ــا  ــود، ب ــرده ب ــدا ک ــی راه پی ــم مل پرســپولیس و تی
توجــه بــه اهمیــت مســابقات فوتبــال در زمین هــای 
خاکــی در دیدارهــای پایانــی کاپ محــات اصفهــان 
ــی  ــای خاک ــار زمین ه ــی در کن ــور فیزیک ــا حض ب
مراســم  در  و  می کــرد  شناســایی  را  نخبه هــا 

ــت.  ــتمر داش ــوری مس ــز حض ــه نی اختتامی
قاســم زاده در پایــان از شــهید واالمقــام حســن 
غــازی، فوتبالیســت بااخــاق کــه فوتبــال را از 
تبــرک  قلعــه  یــا  چشــمه  خاکــی  زمین هــای 
ــت: در  ــرد و گف ــاد ک ــود، ی ــرده ب ــاز ک ــان آغ اصفه
کاپ هــای محــات افــراد بزرگــی چــون شــهید 
ــر  غازی هــا حضــور داشــتند؛ ایــن کاپ هــا عــاوه ب

بعــد ســامت جامعــه و نشــاط و شــادابی، در رشــد 
فرهنــگ در ورزش مــا نیــز تاثیــر فراوانــی داشــتند و 
بــه همیــن دلیــل در ایــن راســتا مدیــران شایســته 
و الیــق همچــون تیمســار ســرتیپ محمــد شــیرانی، 
احمدرضــا مهنــام، حســین چرخابــی و حســن 
آقاجــان، مســابقات محــات را بــا نــام »کاپ 
ــداوم  ــرای ت ــد و ب ــزار می کردن ــی« برگ ــدم طای گن
بخشــیدن بــه ایــن اهــداف در جهــت تقویــت فوتبال 
اصفهــان زحمــات فراوانــی را متحمــل شــده اند. وی 
در خاتمــه بــا تقدیــر از خدمــات ارزشــمند ســازمان 
ورزش شــهرداری اصفهــان اظهــار کــرد: خوشــحالم 
ــک در  ــان این ــه ســازمان ورزش شــهرداری اصفه ک
ــوب  ــت خ ــا مدیری ــه و ب ــرار گرفت ــی ق ــیر خوب مس
ــات  ــال مح ــابقات فوتب ــرای مس ــمی ب ــی قاس عل

ــود. ــل می ش ــژه ای قائ ــت وی اهمی

با شروع مسابقات فوتبال محالت اصفهان:

شور و حال فوتبال در زمین های خاکی جان گرفت

علیرضــا بیرانونــد در پایــان فصــل گذشــته از پیشــنهاد باشــگاه 
ــود  ــر داده ب ــه خب ــرای حضــور در ســوپرلیگ ترکی  فنرباغچــه ب
ــگاه  ــط باش ــنهاد توس ــن پیش ــه رد ای ــه ب ــا توج ــت ب و در نهای
ــد.  ــی ش ــپولیس ماندن ــان در پرس ــن دروازه ب ــپولیس، ای پرس
نکتــه عجیــب ایــن بــود کــه باشــگاه پرســپولیس طــی تمــام 
ــدل شــدن پیشــنهادها بیــن دو باشــگاه از عــدم  مــدت رد و ب
ــت  ــود صحب ــوش خ ــن ملی پ ــرای بازیک ــنهاد ب ــت پیش دریاف
می کــرد. ایــن در حالــی اســت کــه انتشــار نامــه  پاســخ ایــن 
ــا  ــه آن ه ــر اینک ــی ب ــه مبن ــت فنرباغچ ــه درخواس ــگاه ب باش
ــق  ــد از ح ــت 20 درص ــی و دریاف ــزار یوروی ــنهاد 500 ه ــا پیش ب
ترانســفر فصــل آینــده موافــق نیســتند و بــا توجــه بــه حضــور 
ــن  ــه ای ــاز ب ــان آســیا و نی ــگ قهرمان ــارم لی ــه یک چه در مرحل
ــی کــه آن هــا خواهــان حضــورش هســتند  ــان در صورت دروازه ب
بایــد مبلــغ یــک میلیــون یــورو و 30 درصــد از ترانســفر فصــل 

آینــده اش را پرداخــت کننــد، مشــخص می کنــد کــه گلــر 
ــای واهــی نداشــته اســت.  ــم ادع ــن تی ــک ای شــماره ی

ــا  ــت فنرباغچــه ب ــدم موافق ــاالی پرســپولیس و ع پیشــنهاد ب
ایــن انتقــال و شــرایط در نهایــت باعــث شــد علیرضــا بیرانونــد 
بــه کار خــود بــا توجــه بــه باقی مانــدن 4 فصــل دیگــر از 
قــراردادش ادامــه دهــد. علیرضــا بیرانونــد کــه در فصــل گذشــته 
بــا قــراردادی دو ســاله بــه پرســپولیس پیوســته بــود پــس از 
موفقیــت در جمــع سرخپوشــان و حضــوری ثابــت در ترکیــب 
تیــم ملــی ترجیــح داد بــه مــدت 3 فصــل دیگــر آن را تمدیــد 
کنــد. شــماره یــک 24 ســاله  سرخپوشــان اکنــون بــا توجــه بــه 
قــراردادش بــا ایــن تیــم و اعــام اینکــه بــه دنبــال رؤیاپــردازی 
در جمــع پرسپولیســی ها و موفقیــت در آسیاســت، بــدون 
اعتــراض بــه ایــن موضــوع در اردوی اوکرایــن حضــور یافــت و 
ــه تحقــق موفقیت هــای بعــدی اش اســت. ورزش 3 امیــدوار ب

حضــور ســردار آزمــون در پاریــس، حــرف و حدیث هــای فراوانــی 
بــه وجــود آورد. اینکــه چــرا او بــا جــت شــخصی به مرکز فرانســه 
رفتــه، ابهامــی اســت کــه فقــط آزمــون می توانــد آن را برطــرف 
ــو،  ــی از التزی ــانه های خارج ــام رس ــق اع ــه طب ــردار ک ــد. س کن
ــرده،  ــت ک ــازی دریاف ــه پیشــنهاد ب وســتهم و بشــیکتاش ترکی
ــا  ســفر بــه پاریــس را غیرفوتبالــی می دانــد و آن را بی ارتبــاط ب
ایــن پیشــنهادها. او می گویــد: »مــن یــک کار شــخصی داشــتم 
ــه  ــخصی ب ــای ش ــا هواپیم ــدم ب ــور ش ــروری. مجب ــه ض و البت
ــه  ــن ارتباطــی ب ــروم و دو روز آنجــا باشــم. ســفر م ــس ب پاری

فوتبــال و پیشــنهادهایم نداشــت و کامــا شــخصی بــود.« 
ــانه های  ــه رس ــی و البت ــای ایتالیای ــش روزنامه ه ــد روز پی چن
ــه  ــتند ک ــمی نوش ــاری رس ــو در اخب ــگاه التزی ــه باش ــک ب نزدی
ــد و خواهــان  ــر نظــر گرفتن ــون را زی عقاب هــای رم، ســردار آزم

ــد  ــر دادن ــه ای خب ــای ترکی ــی روزنامه ه جــذب او هســتند. حت
ــه جــذب  ــا باشــگاه روســتوف ب بشــیکتاش پــس از مذاکــره ب
ــود را در  ــن خ ــت دو بازیک ــد نیس ــده و بعی ــک ش ــون نزدی آزم
ــران  ــی ای ــم مل ــم تی ــذارد و مهاج ــی بگ ــگاه روس ــار باش اختی
ــا  ــت؛ ام ــنهادها آگاه اس ــی پیش ــردار از بعض ــد. س ــذب کن را ج
بعضــی  جریــان  »در  می گویــد:  او  نــه.  خیلی هایشــان  از 
ــدادم. در  ــام ن ــره ای انج ــز مذاک ــا هرگ ــتم؛ ام ــنهادها هس پیش
ــن  ــات روبی ــور در تمرین ــزم روی حض ــدت تمرک ــن م ــول ای ط
ــه  ــت ب ــا موفقی ــش را ب ــود و قصــد داشــتم اردوی اتری کازان ب
پایــان برســانم؛ ضمــن اینکــه تیم هــای خواهــان بــا مــن مذاکره 
ــه می نویســند و  ــه باشــگاهم در روســیه نام ــه ب ــد؛ بلک نمی کنن
ــد. کار حرفــه ای هــم همیــن اســت کــه  شرایطشــان را می گوین
بــا باشــگاهی کــه مــن بــا آن قــرارداد دارم مذاکــره کننــد.« مهــر

ورزش

دادنامه
کاســه پرونــده : 96/96 شــماره دادنامــه : 
ــعبه 4   ــیدگی ش ــع رس 142-1396/04/04 مرج
شــورای حــل اختــاف برخــوار خواهان : محســن 
ــام حســن  ــه نشــانی خــورزوق ک ام نعیمــی ب
مجتبــی نبــش ک ش رضایــی خوانــده : کمــال 
حیــدری بــه نشــانی مجهــول المــکان خواســته 
مطالبــه دادنامــه در خصــوص محســن نعیمــی 
بطرفیــت کمــال حیــدری دادخواســتی بخواســته 
مطالبــه مبلــغ 200000000 ریــال وجــه  از 7 فقــره 
چــک بــه شــماره های 550029-93/09/30 و 
و   93/10/05-304851 و   93/08/15-550030
 93/09/30-311333 و   93/07/30-304852
 30000000 کــدام  هــر   93/08/30-311332 و 
ــغ 40000000  ــه مبل ــال و 31035-93/06/31 ب ری
ریــال بــا احتســاب هزینــه دادرســی و خســارت 
ــر  ــوی نظ ــل دع ــوص اص ــه در خص ــر تادی تاخی
بــه مفــاد دادخواســت تقدیمــی خواهــان  و 
ماحظــه  مصــدق چک مســتند دعــوی و گواهی 
عــدم پرداخــت آن و ایــن کــه خوانــده علیرغــم 
ــی و انتظــار کافــی در شــورا حاضــر  ــاغ قانون اب
نگردیــده و نســبت بــه خواســته خواهــان ایــراد 
ــه  ــت ذم ــر برائ ــی ب ــوده و دلیل ــی ننم و اعتراض
ــان را  ــای خواه ــذا ادع ــوده ل ــه ننم ــش ارائ خوی
وارد و ثابــت تشــخیص داده و مســتندا بــه مــواد 
249 قانــون تجــارت و 1291 و 1301 قانــون مدنی 
دادرســی  آئیــن  قانــون   522 و   519 198و  و 
ــغ 200000000  ــه پرداخــت مبل ــده را ب ــی خوان مدن
ــغ 2825000  ــته و مبل ــل خواس ــت اص ــال باب ری
ــت  ــز پرداخ ــی و نی ــه دادرس ــت هزین ــال باب ری
ــک  ــدور چ ــخ ص ــه از تاری ــر تادی ــارت تاخی خس
تــا تاریــخ اجــرای حکــم بــر مبنــای نــرخ تــورم 
ــک  ــوی بان ــی از س ــاخص اعام ــاس ش ــر اس ب
ــبه  ــکام محاس ــرای اح ــط اج ــه توس ــزی ک مرک
خواهــد شــد در حــق خواهــان محکــوم مینمایــد 
ــی اســت و ظــرف بیســت روز  رای صــادره غیاب
پــس از ابــاغ قابــل واخواهــی در همیــن شــورا 
و ســپس ظــرف بیســت روز قابــل تجدیــد نظــر 
برخــوار دادگســتری شهرســتان  در   خواهــی 

می باشد. 
دفتــر شــعبه چهــارم مجتمــع شــماره یــک  

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

5/37/315/م الــف بــه تاریــخ 14 /96/04

دادنامه
 : کاســه پرونــده : 96/95 شــماره دادنامــه 
شــعبه  رســیدگی  مرجــع   1396/04/04-144
4  شــورای حــل اختــاف برخــوار خواهــان : 
محســن نعیمــی بــه نشــانی خــورزوق ک امــام 
حســن مجتبــی نبــش ک ش رضایــی خوانــده : 
علیرضــا شــکیبایی بــه نشــانی مجهــول المــکان 

ــه ــته مطالب خواس
دادنامه

در خصــوص محســن نعیمــی بطرفیــت 

بخواســته  دادخواســتی  شــکیبایی  علیرضــا 
مطالبــه مبلــغ 47600000 ریــال وجــه  از 2 فقــره 
 94/08/17-971110 شــماره های  بــه  چــک 
مبلــغ  بــه  کــدام   هــر   94/09/12-971111 و 
23800000 ریــال بــا احتســاب هزینــه دادرســی و 
خســارت تاخیــر تادیــه در خصــوص اصــل دعوی 
ــان   ــی خواه ــت تقدیم ــاد دادخواس ــه مف ــر ب نظ
و ماحظــه  مصــدق چــک مســتند دعــوی و 
ــده  ــه خوان ــن ک ــدم پرداخــت آن و ای ــی ع گواه
علیرغــم ابــاغ قانونــی و انتظــار کافــی در شــورا 
حاضــر نگردیــده و نســبت بــه خواســته خواهــان 
ــت  ــر برائ ــی ب ــوده و دلیل ــی ننم ــراد و اعتراض ای
ذمــه خویــش ارائــه ننمــوده لــذا ادعــای خواهــان 
را وارد و ثابــت تشــخیص داده و مســتندا بــه 
مــواد 249 قانــون تجــارت و 1291 و 1301 قانــون 
مدنــی و 198و 519 و 522 قانــون آئیــن دادرســی 
ــغ 47600000  ــه پرداخــت مبل ــده را ب ــی خوان مدن
ریــال بابــت اصــل خواســته و مبلــغ 700000 ریــال 
بابــت هزینــه دادرســی و نیــز پرداخــت خســارت 
ــخ  ــا تاری ــخ صــدور چــک ت ــه از تاری ــر تادی تاخی
اجــرای حکــم بــر مبنــای نــرخ تــورم بــر اســاس 
ــه  ــزی ک ــک مرک ــی از ســوی بان شــاخص اعام
ــد  ــد ش ــبه خواه ــکام محاس ــرای اح ــط اج توس
در حــق خواهــان محکــوم مینمایــد رای صــادره 
غیابــی اســت و ظــرف بیســت روز پــس از ابــاغ 
قابــل واخواهــی در همیــن شــورا و ســپس 
ظــرف بیســت روز قابــل تجدیــد نظــر خواهــی در 

ــی باشــد.  دادگســتری شهرســتان برخــوار م
دفتــر شــعبه چهــارم مجتمــع شــماره یــک  

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

5/37/316/م الــف بــه تاریــخ 14 /96/04

دادنامه
کاســه پرونــده : 96/97 شــماره دادنامــه : 140-

1396/04/04 مرجع رســیدگی شــعبه 4  شــورای 
حــل اختــاف برخــوار خواهــان : محســن نعیمی 
ــی  ــه نشــانی خــورزوق ک امــام حســن مجتب ب
نبــش ک ش رضایــی خوانــده : جمــال حیــدری 

بــه نشــانی مجهــول المــکان خواســته مطالبــه
دادنامــه در خصــوص محســن نعیمــی بطرفیــت 
جمــال حیــدری دادخواســتی بخواســته مطالبــه 
مبلــغ 200000000 ریــال وجــه  از 4 فقــره چــک بــه 
شــماره های 637417-94/06/30 و 637422-
94/10/30 و 637424-94/12/30 و 637425-

ــال  ــغ 50000000 ری ــه مبل ــدام ب ــر ک 95/10/30 ه
بــا احتســاب هزینــه دادرســی و خســارت تاخیــر 
تادیــه و بــدوا تامیــن خواســته در خصــوص اصل 
ــی  ــت تقدیم ــاد دادخواس ــه مف ــر ب ــوی نظ دع
ــتند  ــک مس ــدق چ ــه  مص ــان  و ماحظ خواه
دعــوی و گواهــی عــدم پرداخــت آن و ایــن کــه 
ــی و انتظــار کافــی  ــاغ قانون ــده علیرغــم اب خوان
در شــورا حاضــر نگردیــده و نســبت بــه خواســته 
خواهــان ایــراد و اعتراضــی ننمــوده و دلیلــی بــر 
برائــت ذمــه خویــش ارائــه ننمــوده لــذا ادعــای 

و  داده  تشــخیص  ثابــت  و  وارد  را  خواهــان 
ــارت و 1291  ــون تج ــواد 249 قان ــه م ــتندا ب مس
و 1301 قانــون مدنــی و 198و 519 و 522 قانــون 
ــه پرداخــت  ــده را ب ــی خوان ــن دادرســی مدن آئی
ــته و  ــل خواس ــت اص ــال باب ــغ 200000000 ری مبل
ــه دادرســی و  ــت هزین ــال باب ــغ 2705000 ری مبل
ــخ  ــه از تاری ــر تادی ــز پرداخــت خســارت تاخی نی
صــدور چــک تــا تاریــخ اجــرای حکــم بــر مبنــای 
نــرخ تــورم بــر اســاس شــاخص اعامــی از 
ســوی بانــک مرکــزی کــه توســط اجــرای احــکام 
محاســبه خواهــد شــد در حــق خواهــان محکــوم 
مینمایــد رای صــادره غیابــی اســت و ظــرف 
ــی در  ــل واخواه ــاغ قاب ــس از اب ــت روز پ بیس
همیــن شــورا و ســپس ظــرف بیســت روز قابــل 
تجدیــد نظــر خواهــی در دادگســتری شهرســتان 

برخــوار مــی باشــد. 
دفتــر شــعبه چهــارم مجتمــع شــماره یــک  

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

5/37/314/م الــف بــه تاریــخ 14 /96/04

دادنامه
 : دادنامــه  : 96/94 شــماره  پرونــده  کاســه 
ــعبه 4   ــیدگی ش ــع رس 143-1396/04/04 مرج
شــورای حــل اختــاف برخــوار خواهان : محســن 
ــن  ــام حس ــورزوق ک ام ــانی خ ــه نش ــی ب نعیم
مجتبــی نبــش ک ش رضایــی خوانــده : حســین 
مجهــول  نشــانی  بــه  ابراهیمــی  طباطبائــی 
المــکان خواســته مطالبــه در خصــوص محســن 
نعیمــی بطرفیــت حســین طباطبائــی ابراهیمــی 
ــغ 190000000  ــه مبل دادخواســتی بخواســته مطالب
ــماره های  ــه ش ــک ب ــره چ ــه  از 5 فق ــال وج ری
-9113/120894 و   93/05/10-9113/120893

ــال و  ــون ری ــت میلی ــدام بیس ــر ک 93/05/20 ه
-9113/120895 و   93/04/20-9113/120883
هــر   93/07/30-9113/120897 و   93/06/30
کــدام پنجــاه میلیــون ریــال بــا احتســاب هزینــه 
دادرســی و خســارت تاخیــر تادیــه و بــدوا تامیــن 
ــه  ــر ب ــوی نظ ــل دع ــوص اص ــته در خص خواس
مفــاد دادخواســت تقدیمــی خواهــان  و ماحظــه  
ــدم  ــی ع ــوی و گواه مصــدق چــک مســتند دع
ــاغ  ــده علیرغــم اب پرداخــت آن و ایــن کــه خوان
قانونــی و انتظــار کافــی در شــورا حاضــر نگردیــده 
و نســبت بــه خواســته خواهــان ایــراد و اعتراضی 
ننمــوده و دلیلــی بــر برائــت ذمــه خویــش ارائــه 
ننمــوده لــذا ادعــای خواهــان را وارد و ثابــت 
تشــخیص داده و مســتندا بــه مــواد 249 قانــون 
تجــارت و 1291 و 1301 قانــون مدنــی و 198و 519 
و 522 قانــون آئیــن دادرســی مدنــی خوانــده را 
بــه پرداخــت مبلــغ 190000000 ریــال بابــت اصــل 
ــه  ــت هزین ــال باب ــغ 2610000 ری ــته و مبل خواس
دادرســی و نیــز پرداخــت خســارت تاخیــر تادیــه 
از تاریــخ صــدور چــک تــا تاریــخ اجــرای حکــم 
ــاخص  ــاس ش ــر اس ــورم ب ــرخ ت ــای ن ــر مبن ب
ــط  ــه توس ــزی ک ــک مرک ــوی بان ــی از س اعام

اجــرای احــکام محاســبه خواهــد شــد در حــق 
ــی  ــد رای صــادره غیاب ــوم مینمای ــان محک خواه
اســت و ظــرف بیســت روز پــس از ابــاغ قابــل 
واخواهــی در همیــن شــورا و ســپس ظــرف 
بیســت روز قابــل تجدیــد نظــر خواهــی در 

ــی باشــد.  دادگســتری شهرســتان برخــوار م
دفتــر شــعبه چهــارم مجتمــع شــماره یــک  

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

 9609970370100111  : دادنامــه  شــماره 
تاریــخ تنظیــم : 96/3/22 شــماره پرونــده : 
8809980360100752 شــماره بایگانــی شــعبه 
ــه 100752 8809980360  ــده کاس : 930001پرون
ــان  ــتان اصفه ــک اس ــری ی ــعبه 1 دادگاه کیف ش
)17 کیفــری اســتان ســابق( تصمیــم نهایــی 
الهــه   .: شــکات   9609970370100111 شــماره 
قدیــری 2. بهنــوش قدیــری 3. مونــس نظامــی 
ــانی  ــه نش ــری ب ــر قدی ــان 5. قدی ــم ج 4. خان
ــی  ــی ران ــاد خ تاکس ــت آب ــاده دول ــان ج اصفه
ــل  ــه داخ ــی ک ــوس فرع ــگ اتوب ــب پارکین جن
ان انبــار ســیمان وجــود دارد 6 نماینــده محتــرم 
دادســتان اصفهــان بــه نشــانی دادگســتری 
ــرات  ــد ب ــد قدوســی فرزن ــم: حمی ــان مته اصفه
ــل عمــدی مســلمان  ــول المــکان قت خــان مجه
گردشــکار : دادگاه ختــم رســیدگی را اعــام و 
بشــرح زیــر مبــادرت بــه صــدور رای مــی نمایــد. 
رای دادگاه در ایــن پرونــده آقــای حمید قدوســی 
ــرات خــان تبعــه افغانســتان )در حــال  ــد ب فرزن
ــجلی  ــخصات س ــد مش ــواری و فاق ــر مت حاض
دیگــر( بــا وکالــت آقــای ســلمان قاســمی 
متهــم اســت بــه ارتــکاب قتــل عمــدی مرحــوم 
ــکایت  ــب ش ــر حس ــد قدی ــری فرزن ــد قدی وحی
ــم  ــری 2- خان ــه قدی ــم اله ــاء دم )1 - خان اولی
بهنــوش قدیــری 3-خانــم مونــس نظامــی 
ــر  ــم جــان مــادر مقتــول 5-قدی همســر 4-خان
ــی ســاکن افغانســتان  ــه همگ ــدر( ک ــری پ قدی
مــی باشــند و کیفرخواســت صــادره از دادســرای 
عمومــی و انقــاب اصفهــان بدیــن شــرح کــه در 
تاریــخ 88/6/12 اقــای وحیــد قدیــری شــکایتی 
علیــه حمیــد قدوســی بــه مرجــع انتظامــی ارائــه 
و بیــان داشــته :»در تاریــخ 88/6/12 مقــارن 
ــه  ــا مراجع ــی ب ــد قدوس ــاعت 45: 13 حمی س
بــه درب منــزل و ایجــاد ســر و صــدا و پــس از 
ــدا  ــرا عم ــه م ــه درب خان ــب ب ــه اینجان مراجع
ــرار داده  ــورد ضــرب و جــرح ق ــو م بوســیله چاق
کــه آثــار آن مشــهود و منتهــی به بســتری شــدن 
اینجانــب در بیمارســتان گردیــده اســت لــذا 
تقاضــای رســیدگی دارم.« ماموریــن نیــز حســب 
اعــام فوریتهــای 110 مبنــی بــر یــک فقــره 
ــان بعثــت  درگیــری و چاقوکشــی واقــع در خیاب
ــاهده  ــه مش ــزام ک ــرانی اع ــار اتوبوس ــان کن خیاب

گردیــده شــخصی بــه نــام وحیــد قدیــری 
ــه  ــوده ب ــه نم ــه مراجع ــه درب خان ــه ب هنگامیک
گفتــه همســر مصــدوم شــخصی بــه نــام حمیــد 
بــه او حملــه ور شــده و بــه دلیــل اختــاف 
حســاب و بــا چاقــو ضربــات پیاپــی بــه مصــدوم 
ــینه  ــی س ــکم و جناق ــه ش ــرده|و از ناحی وارد ک
و بــازو فــرد دچــار جراحــت زیــادی گردیــده 
کــه ســریعا بــه بیمارســتان غرضــی انتقــال 
ــخ 88/6/24  ــن در تاری ــود ماموری ــی ش داده م
ــری(  ــد قدی ــدوم )وحی ــی از مص ــت بازجوی جه
بــه بیمارســتان اعــزام کــه علــت اینکــه مصــدوم 
ــوده و از  ــوش ب ــورت بیه ــه ص ــاق icu و ب در ات
ــود امــکان  ســویی دچــار مــرگ مغــزی شــده ب
بازجویــی وجــود نداشــته اســت. سرپرســت 
ــا  ــان ب ــمالی اصفه ــد ش ــی واح ــکی قانون پزش
بررســی پرونــده بالینــی مصــدوم بیــان داشــته : 
در هنــگام ورود مصــدوم بــه بیمارســتان کاهــش 
ــی  ــته ، بریدگ ــدید داش ــیاری ش ــطلح هوش س
قــدام ســینه ســمت راســت داشــته کــه بداخــل 
قفســه ســینه راه یافتــه اســت )جائفــه( و منجــر 
ــه راســت و  ــی شــریان پســتانی و ری ــه بریدگ ب
ــت.  ــده اس ــینه ش ــه س ــل قفس ــزی داخ خونری
ــی  ــه( شــکم مشــهود اســت ول ــی )جائف بریدگ
آســیب احشــاء داخلــی نداشــته اســت.....« 
حســب اعــام ریاســت بیمارســتان دکتــر غرضی 
اصفهــان مصــدوم در تاریــخ 88/6/26 فــوت 
مــی کنــد. دادمحمــد نیــازی پســر دائــی مقتــول 
بیــان داشــته :»... خــود مقتــول نیــز گفــت کــه 
ــت...«  ــرده اس ــروب ک ــن را مض ــی م ــه کس چ
ــم مونــس نظامــی )همســر مقتــول( بیــان  خان
داشــته :»حــدود ســه الــی چهــار ماهــی اســت 
کــه شــوهرم بــا شــخصی به نــام حمید قدوســی 
ــر یکجــا کار مــی  ــا یکدیگ ــرات خــان ب ــد ب فرزن
کردنــد در طــول ایــن چنــد وقــت بــه منــزل مــا 
رفــت و امــد داشــت حــدود ســیصد هــزار تومــان 
ــغ  ــود کــه مبل ــکار ب ــول از شــوهرم طلب ــد پ حمی
صــد و پنجــاه هــزار تومــان آنــرا پرداخــت نمــوده 
ــده  ــود و صــد و پنجــاه هــزار تومــان دیگــر مان ب
بــود در مورخــه 88/6/12 حمیــد قدوســی بــا دو 
نفــر دیگــر آمــده بــود درب منــزل کــه طلــب خود 
را بگیرنــد شــوهرم بــه آنهــا گفتــه بــود االن پــول 
نــدارم و 88/6/15 پــول شــما را تهیــه مــی کنــم 
ــک  ــان روز ی ــه در هم ــا اینک ــد ت ــه بودن ــا رفت آنه
ســاعت بعــد دوبــاره آنهــا بــه درب منــزل آمــده 
بودنــد درب را زده بودنــد شــوهرم بــا دو فرزنــدم 
بــه دم درب رفتــه بودنــد کــه بعــد از چنــد دقیقــه 
صــدای جیــغ بچه هــا را شــنیدم کــه گفــت 
ــی  ــش شــد، منظــور از دای ــدر دعوای ــا پ ــی ب دای
همــان حمیــد قدوســی اســت مــن رفتــم داخلی 
کوچــه دیــد م که شــوهرم قلبــش را گرفتــه و رود 
ه هایــش بیــرون آمــده ، صاحــب کار وی نیز آنجا 
بــود اســم صاحــب کار وی  حاجــی احمــد اســت 
ــی  ــد قدوس ــت حمی ــی زد؟ گف ــوهرم ک ــه ش ب
ــا  ــس و ب ــه اورژان ــگ زد ب ــد زن زد، حاجــی احم
امبوالنــس شــوهرم را به بیمارســتان بردنــد...« از 

فرزنــد مقتــول بــه نــام الهــه قدیــری تحقیــق کــه 
بیــان داشــته :»انــروز مــن و پــدرم از منــزل رفتــه 
بودیــم بیــرون خواهــر کوچکتــرم بنــام بهنــوس 
ــدرم را  ــد قدوســی پ ــود. حمی ــان ب ــز همراهم نی
دیــد و بــه وی گفــت پولــم را بــده کــه گفــت االن 
نــدارم روز جمعــه مــی دهــم بعــد قبــول نکــرد و 
بــا پــدرم درگیــر شــد و بــا یــک چاقــو کــه همــراه 
داشــت دو ضربــه بــه پــدرم زد و فــرار کــرد پــدرم 
ــت....«  ــش را گرف ــاد و قلب ــن افت ــه روی زمی ب
ــان  ــواه بی ــوان گ ــه عن ــز ب ــار شــمس نی عبدالغف
ــزاع را  داشــته :»... مــادر و پــدر حمیــد قضیــه ن
ــرا  ــد و بیــان داشــتند حمیــد آن ــرای مــن گفتن ب
ــان  ــرات خ ــت...« ب ــو زده اس ــا چاق ــد( ب )وحی
ــرم  ــته :»پس ــار داش ــم اظه ــدر مته ــی پ قدوس
یعنــی حمیــد مبلــغ پانصــد هــزار تومــان از وحید 
طلبــکار بــود همــان روزیکــه دعوایشــان شــده بود 
حمیــد بــه وحیــد زنــگ زد و گفــت پولــم را بــده 
او گفــت بیــا بــا هــم صحبــت کنیــم حمیــد بــه 
آنجــا رفــت بــا موتــورش و دیگــر نیامــد همانــروز 
ــم  ــکاوند رفتی ــجدی در اش ــزل مس ــه من ــا ب م
مهمانــی کــه مســجدی گفــت حمیــد وحیــد را بــا 
چاقــو زده اســت ...« دســتورات مقتضــی جهــت 
دســتگیری متهــم فــراری از ســوی بازپــرس 
محتــرم صــادر گردیــده اســت پزشــکی قانونــی 
ــد و  ــی تائی ــدن متوف ــی را در ب ــورد بریدگ 13 م
علــت تامــه فــوت را خونریــزی داخلــی متعاقــب 
بریدگــی شــریان جــدار قفســه صــدری و جــدار 
ــده  ــز و برن ــوک تی ــم ن ــت جس ــر اصاب ــکم اث ش
تعییــن نمــوده اســت بــا توجــه بــه اینکــه متهــم 
حمیــد قدوســی از اتبــاع افغانســتان مــی باشــد 
ــل موضــوع دســتگیری ایشــان  ــق اینترپ از طری
ــل  ــه ای حاص ــا نتیج ــت ام ــده اس ــری ش پیگ
ــه  ــب ب ــدور جل ــا ص ــده ب ــت و پرون ــده اس نش
دادرســی و کیفرخواســت بــه داد گاہ کیفــری 
ــعبه  ــه ش ــه ب ــال ک ــان ارس ــتان اصفه ــک اس ی
اول دادگاه کیفــری یــک اســتان اصفهــان ارجــاع 
شــده اســت. بــا توجــه بــه عــدم شناســایی عــدم 
دسترســی بــه اولیــاء دم در اجــرای مــاده 356 
ــرم  ــاون محت ــامی .از مع ــازات اس ــون مج قان
اول قــوه قضائیــه اســتعام کــه قصــاص متهــم 
ــد و اقــای  حمیــد قدوســی را خواســتار شــده ان
ــخیری  ــل تس ــوان وکی ــه عن ــمی ب ــلمان قاس س
ــت  ــده اس ــن ش ــی تعیی ــد قدوس ــم حمی مته
در جلســه رســیدگی مــورخ 96/3/22 متهــم 
علیرغــم احضــار از طریــق نشــر آگهــی در جلســه 
ــام  ــز در مق ــان نی ــل ایش ــده و وکی ــر نش حاض
دفــاع بیــان داشــته :»بــا توجــه بــه اینکــه مــوکل 
دادگاه شــرکت  در جلســه  و  اســت  متــواری 
نکــرده بــا توجــه بــه محتویــات پرونــده تقاضــای 
تصمیــم قانونــی را دارم.« دادگاه بــا عنایــت 
بــه مراتــب فــوق گــزارش مرجــع انتظامــی، 
ــول  ــد مقت ــری فرزن ــه قدی ــم اله ــارات خان اظه
ــری  ــوش قدی ــم بهن ــارات خان ــن اظه و همچنی
حمیــد  توســط  چاقوکشــی  از   110 ، گــزارش 
ــزارش  ــول، گ ــر مقت ــل از همس ــه قت ــی ب قدوس

ــدوم در  ــد مص ــی از بازدی ــن انتظام ماموری
ــی  ــکی قانون ــه پزش ــی، نظری ــتان غرض بیمارس
کــه علــت تامــه فــوت را خونریــزی داخلــی 
متعاقــب بریدگــی شــریان جــدار قفســه ســینه 
صــدری و جــدار شــکم اثــر اصابــت جســم 
ــع  ــارات مطل ــوده ، اظه ــام نم ــده اع ــز و برن تی
ــرات  ــم )ب ــدر مته ــول پ ــار شــمس از ق عبدالغف
ــه  ــم ک ــدر مته ــان پ ــرات خ ــارات ب ــان(، اظه خ
ــت و  ــو زده اس ــا چاق ــد را ب ــد وحی ــه حمی گفت
تقاضــای معــاون محتــرم اول قــوه قضائیــه دائــر 
ــات  ــایر اوراق و محتوی ــم و س ــاص مته ــر قص ب
پرونــده و کیفرخواســت صــادره از دادســرای 
ــان  ــکاری ایش ــان بزه ــاب اصفه ــی و انق عموم
ــرای دادگاه محــرز و  ــم ب ــق حصــوص عل از طری
ــواد 160و211و2 ــه م ــتندا ب ــت و مس ــلم اس مس
ــازات  ــون مج 90و351و356و381و417و418قان
ــوم  ــس محک ــاص نف ــه  قص ــامی وی را ب اس
مــی نمایــد. اولیــاءدم مــی تواننــد )معــاون اول 
ــاده 356  ــرای م ــه در اج ــوه قضائی ــرم ق محت
ــون مجــازات اســامی( در صــورت قطعیــت  قان
رای صــادره و پــس از اســتیذان از ریاســت 
قــوه قضائیــه و جــری تشــریفات  محتــرم 
ــدام  ــاص اق ــتیفای قص ــه اس ــبت ب ــی نس قانون
ــه اینکــه  ــا توجــه ب ــد. رای صــادر شــده )ب نماین
وکیــل متهــم تســخیری مــی باشــد نــه تعیینی( 
غیابــی و ظــرف مهلــت بیســت روز پــس از ابــاغ 
قابــل واخواهــی در همیــن شــعبه و ســپس 
ظــرف مهلــت بیســت روز پــس از انقضــاء مهلت 
واخواهــی قابــل فرجــام مهلــت  واخواهــی 
 قابــل فرجــام خواهــی در دیوانعالــی کشــور 

می باشد.
ــک  ــری ی ــعبه اول دادگاه کیف ــف 10432ش م ال

ــان اســتان اصفه

ابالغیه
 9610100351103285  : اباغنامه  شماره 
شماره   9509980351100897: پرونده  شماره 
 : تنظیم  تاریخ   950970  : شعبه  بایگانی 
 : حقیقی  شونده  اباغ  مشخصات   96/4/12
ملی  فرزند کریم  کد  زیارتگاهی   ترابی  شها  
1750853906مجهول المکان در خصوص تجدید 
بطرفیت شما   ... و  باقری   نظر  خواهی مجید 
نسبت به دادنامه  شماره 9609970351100346 
ثانی   نسخه  پیوست   به  شعبه   این  از  صادره 
به  خواهی   نظر  تجدید  ضمائم   و  دادخواست 
شما اباغ  میشود  مقتضی است  حسب ماده 
عمومی   دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون   346
دارید  پاسخی   چنانچه  مدنی   امور  در  وانقاب 
ظرف ده روز پس از رویت اخطاریه  به این دادگاه 
واال  دهید   تحویل  دادگاه  به  یا  نمایید   اعام 
ارسال  به تجدید  نظر  با همین کیفیت    پرونده 

میگردد .  
م الف 11161 

شهرستان  حقوقی   عمومی  دادگاه   11 شعبه 
اصفهان

سردار آزمون:انتشار نامه پرحاشیه پرسپولیس به فنرباغچه 

نه ایتالیا، نه ترکیه، فقط روسیه
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مسلخ
کارگردان اصغر نصیری
نویسنده اصغر نصیری

بازیگران نرگس محمدی، نیما 
شاهرخ شاهی، پرستو صالحی 

شیوا طاهری، امیرحسین داودی

پرسه در حوالی من
کارگردان غزاله سلطانی
نویسنده غزاله سلطانی

بازیگران مهراوه شریفی نیا 
بهناز جعفری، سوسن مقصودلو 

نسرین نکیسا، بهرام سروری

کارگر ساده نیازمندیم
کارگردان منوچهر هادی
نویسنده پدرام کریمی

بازیگران آتیال پسیانی، یکتا ناصر 
 سیامک صفری، سحر قریشی 
مهران احمدی، فاطمه رستمی

حرف و نقل

ــینمایی  ــم س ــال فیل ــت س ــس از هف ــرانجام پ  س
»پرینــاز« بــه کارگردانــی بهــرام بهرامیــان و تهیه کنندگــی 
عبدالمحمــد نجیبــی قــرار اســت در گــروه هنــر و تجربــه 
ــد  ــا، حمی ــه معتمدآری ــینماها رود. فاطم ــرده س روی پ
مائــده  بیــات،  مــژگان  طباطبایــی،  طنــاز  فرخ نــژاد، 
طهماســبی، شــبنم قلی خانــی، فرهــاد آییــش، مصطفــی 
ــین  ــر و امیرحس ــک حبیبی ف ــی، باب ــرخ نعمت ــی، ف زمان
فتحــی، بازیگــران اصلــی ایــن فیلــم ســینمایی هســتند.

 گــروه ارکســتر مهــر بــه رهبــری مســعود  هــادی زاده 
و خوانندگــی مجتبــی عســکری، ۲۳ تیرمــاه در تــاالر کوثر 

بــه اجــرای برنامــه می پردازنــد.
 »جــورج آر. آر. مارتیــن«، نویســنده مجموعــه رمــان 
پرطرفــدار »بــازی تــاج و تخــت«، رمــان مشــهور »آنکــه از 

مــرگ می ترســد« را بــه تلویزیــون مــی آورد.
ــن  ــی هفدهمی ــره تلویزیون ــن چه ــای بهتری  نامزده
ــد  ــدند. رامب ــام ش ــر( اع ــای تصوی ــظ )دنی ــن حاف جش
ــا  ــا ب ــح ع ــد صال ــه«، محم ــه »خندوان ــا برنام ــوان ب ج
ــا  ــی ب ــه »چشــم شــب روشــن«، احســان علیخان برنام
ــه  ــا برنام ــی پور ب ــادل فردوس ــل«، ع ــاه عس ــه »م برنام
»نــود« و مهــران مدیــری بــا برنامــه »دور همــی«، پنــج 

ــتند. ــظ هس ــن حاف ــی جش ــزد نهای نام
 »جی.کــی. رولینــگ«، نویســنده انگلیســی مجموعــه 
ــود را  ــا خ ــه دائم ــر« ک ــری پات ــروش »ه ــای پرف رمان ه
ــه ای  ــد، در مصاحب ــرار می ده ــانه ها ق ــه رس ــز توج در مرک
از نــگارش دست نوشــته رمــان جدیــدی روی لبــاس 

میهمانــی اش خبــر داد.
 جدیدتریــن محصــول واحــد تولیــدات رایانــه ای 
ــب  ــان در قال ــودکان و نوجوان ــری ک ــرورش فک ــون پ کان
یــک بــازی بــا نــام »دهقــان و حکمــران« بــه زودی وارد 

بــازار می شــود.
 ناصــر چشــم آذر، موســیقیدان کــه ســال گذشــته از 
تولیــد اثــری بــرای صلــح خبــر داده بــود، در هفته هــای 
ــن«  ــون نوردی ــه خوانندگــی »دام ــروژه را ب ــن پ ــده ای آین
»وقــوع  پیش تــر  چشــم آذر  خواهــد کــرد.  منتشــر 
متعــدد جنــگ و جــدال در جهــان و لــزوم تــاش بــرای 
ــح و آرامــش و ارتقــای معرفــت انســانی« را  اشــاعه صل
ــرای تولیــد »معجــزه صلــح« عنــوان کــرده  انگیــزه اش ب

بــود.
 فراخــوان دومیــن جشــنواره فیلــم ســامت در 
ــط  ــزارش رواب ــه گ ــد. ب ــد ش ــف تمدی ــای مختل بخش ه
ــه  ــامت، دبیرخان ــم س ــنواره فیل ــن جش ــی دومی عموم
ــتقبال  ــی اس ــرد: در پ ــام ک ــینمایی اع ــداد س ــن روی ای
ــف جشــنواره، دریافــت  فیلمســازان از بخش هــای مختل
ــینمایی«  ــای س ــای »فیلم ه ــنواره در بخش ه ــار جش آث
»مســتند«، »دانشــجویی« تــا ۲۵ تیــر تمدیــد می شــود.

 ابوالفضــل رازانــی انیمیشــن بلنــد ســینمایی »تیزتن« 
ــازد. را می س

 بــری جنکینــز قــرار اســت اقتباســی از رمــان »اگــر 
خیابــان بیــل می توانســت صحبــت کنــد« را بــرای 
ــن  ــه ای ــد. ب ــی کن ــرز کارگردان ــا پیکچ ــی آناپورن کمپان
ــس از  ــینمایی اش پ ــروژه س ــتین پ ــن نخس ــب ای ترتی
»مهتــاب« خواهــد بــود کــه جایــزه اســکار بهتریــن فیلــم 

ــرد. ــب ک ــال را کس امس

کوتاه اخبار 
 مجید صالحی 

در »پیچ تند« تلویزیون
تله تئاتــر »پیــچ تنــد« بــا بــازی مجیــد صالحــی پنجشــنبه 
)۲۲ تیرمــاه( از شــبکه چهــار ســیما پخــش می شــود. 
شــبکه چهــار ســیما کــه از دو هفتــه گذشــته )روزهــای  اول 
ــود  ــتورکار خ ــر را در دس ــاره تله تئات ــش دوب ــتان( پخ تابس
ــه  ــد« را ب ــچ تن ــر »پی ــه تله تئات ــن هفت ــرار داده اســت، ای ق
کارگردانــی مهــرداد رایانــی مخصــوص روانــه آنتــن پخــش 
می کنــد. داســتان تله تئاتــر »پیــچ تنــد« دربــاره دو بــرادر بــا 
روحیــات متفــاوت اســت. آن هــا در پیــچ جــاده ای زندگــی 
ــرای  ــد و از تعمیــر و فــروش ماشــین های خــراب ب می کنن
خــود شــغل درســت کرده انــد؛ بــه همیــن دلیــل آن هــا ۲۴ 
ــچ  ــا هی ــند، ام ــه می نویس ــر کل اداره راه، نام ــه مدی ــار ب ب
ــر قضــا  ــد. دســت ب ــت نمی کنن ــی از وی دریاف ــت جواب وق
ــه  ــور اســت ک ــر کل از همــان جــاده در حــال عب روزی مدی

ــود ... .  ــراب می ش ــین وی خ ماش
در ایــن تئاتــر تلویزیونــی ســیامک صفــری، مجیــد صالحــی 
ــه ایفــای نقــش پرداخته انــد و مهــرداد  و علیرضــا مهــران ب
ــن  ــعود فروت ــری و مس ــردان هن ــوص کارگ ــی مخص رایان
کارگردانــی تلویزیونــی ایــن مجموعــه را بــر عهــده داشــته اند. 
»پیــچ تنــد« بــه تهیه کنندگــی شــهرام ریحانــی تهیــه شــده 
ــر  ــته تانک ــک نوش ــی و کمی ــر آلمان ــک اث ــی از ی و اقتباس
ــده  ــر عه ــی ب ــر نصرت ــی آن را اصغ ــه مترجم ــت ک دز اس
ــک  ــاعت ۲۳ ی ــنبه ها س ــه پنجش ــر هفت ــت. ه ــته اس داش
ــار  ــبکه چه ــدات ش ــب از تولی ــر منتخ ــا تله تئات ــم ی تله فیل
ســیما نمایــش داده می شــود و از ابتــدای پاییــز نیــز 
ــبکه  ــاعت از ش ــن س ــد در ای ــی جدی ــای نمایش مجموعه ه

ــد. صداوســیما ــد ش ــش خواهن ــار پخ چه

 رونمایی از آلبوم »ده تیر« 
در شهر کتاب

ــه  ــر« در مجموع ــوم موســیقی »ده تی ــی از آلب ــن رونمای آیی
فرهنگی هنــری شــهر کتــاب فرشــته برگــزار می شــود. آلبــوم 
موســیقی »ده تیــر« شــامل قطعاتــی بــا آالت مختلــف 
موســیقی از جملــه دودوک، کمانچــه، ویولنســل، تنبــک، 
دهــل و بندیــر اســت و هنرمندانــی ماننــد گلنــوش صالحــی،  
ــی در  ــتار خطای ــری و س ــهیل مخب ــان، س ــاروت چیکولی ه

تولیــد آن مشــارکت داشــته اند. 
ــه هنرســتان  ــد ۱۳۶۹ و دانش آموخت ــوش صالحــی متول گلن
موســیقی اســت. او مــدرک کارشناســی خــود را از دانشــگاه 
ــدرس  ــون م ــت و اکن ــار گرف ــی ت ــته نوازندگ ــر و در رش هن
ــاره ایــن  هنرســتان موســیقی دختــران اســت. صالحــی درب
ــای  ــه ای از صداه ــر« مجموع ــت: »ده تی ــد گف ــه جدی تجرب
یــک زندگــی اســت؛ از فــراز و فــرودش، از تمــام دینامیــک 
یــک رونــد تنــش زا تــا بــه ســکون. آلبــوم »ده تیــر« از ســوی 
شــرکت نشــر و پخــش جــوان منتشــر شــده و از ۱۸ تیرمــاه 
در شــهر کتاب هــا و ســایر فروشــگاه های عرضــه محصــوالت 
فرهنگــی در دســترس اســت. مراســم رونمایــی از آن نیــز ۲۳ 
تیرمــاه ســاعت ۱۷ در مجموعــه فرهنگی هنــری شــهر کتــاب 
ــی،  ــاب کرامت ــد مهت ــی مانن ــور هنرمندان ــا حض ــته و ب فرش
ســهیا گلســتانی، محمدرضــا فیــاض و پیــام جهانمانــی 

ــود. موســیقی مــا ــزار می ش برگ
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حامــد  فیلــم  دومیــن  »اکســیدان«، 
بــا  همزمــان  روزهــا  ایــن  محمــدی 
ســینماهای کشــور در ســینماهای اصفهــان 

بــه روی پــرده رفتــه اســت. 
ــواد  ــری از زوج ج ــا بهره گی ــیدان« ب »اکس
عزتــی و امیــر جعفــری، نه تنهــا تاکنــون در 
ــه توانســته نظــر  ــوده، بلک ــق ب گیشــه موف
تماشــاگران جدی تــر ســینما را نیــز بــه 

ــد. خــود جلــب کن
 داستان

ــرت  ــوع مهاج ــاره موض ــیدان« درب  »اکس
ایــن  کــه  جهانــی  موضوعــی  اســت؛ 
ــر  ــا آن درگی ــا بســیاری از کشــورها ب  روزه

هستند. 
امــا نکتــه جالــب ایــن فیلــم، راه هــای 

)امیــر  بهمــن  احمقانــه  گاه  و  کمــدی 
ــرای  جعفــری( و اصــان )جــواد عزتــی( ب

مهاجــرت اســت. 
اصــان بــرای رســیدن بــه نامزد فــراری اش 
ــران خــارج  ــرد و از ای ــزا بگی ــد وی می خواه
شــود. بهمــن بــه عنــوان یــک واســطه 
ــه  ــد ک ــنهاد می کن ــه او پیش ــی را ب راه های
ــن شــروع  ــرد و ای ــزا بگی ــر وی ــد زودت بتوان

ــم اســت. ــات فیل اتفاق
 شوخی های کالمی

بــر  بیشــتر  »اکســیدان«  فیلــم 
ــه  شــوخی های کامــی اســتوار اســت؛ البت
نــه از نــوع شــوخی های هجــو مرســوم 

روزهــا.  ایــن  کمــدی  فیلم هــای 
»اکســیدان« بــا دســت گذاشــتن روی 
بــا  ســعی کــرده  حســاس  ســوژه های 
ــاگر را  ــز، تماش ــوط قرم ــر خط ــن ب راه رفت

بخندانــد. 
شــاید اگــر بخواهیــم یــک نمونــه موفــق از 
ــا  ــم، تنه ــی کنی ــا را معرف ــوع فیلم ه ــن ن ای
بتــوان بــه فیلــم »مارمولــک« اشــاره کــرد. 
ــب یــک  ــی در قال ظاهــر شــدن جــواد عزت
پــدر روحانــی، یکــی از جذابیت هــای فیلــم 
ــه رو  ــی روب ــا انتقادات ــه ب ــه اگرچ ــت ک اس
شــد امــا بخــش عمــده ای از بــار طنــز فیلــم 

ــد.  ــه دوش می کش را ب
ــزن  ــای ب ــاف کمدی ه ــیدان« برخ »اکس
و بکــوب شــلوغ ایــن روزهــا، ســعی کــرده 
بــه دور از شــلوغ کاری تماشــاگر را بخندانــد.

 بازیگران
دو  به ویــژه  فیلــم  بازیگــران  بــازی 
ــی و  ــواد عزت ــی ج ــی یعن ــخصیت اصل ش
ــر  ــوب و باورپذی ــیار خ ــری بس ــر جعف امی

اســت. 
امیــر جعفــری ماننــد همیشــه در یــک 
داده کــه چــه  نشــان  متفــاوت  نقــش 

اســت.  توانمنــدی  بازیگــر 
ــود  ــه می ش ــه گفت ــم ک ــی ه ــبنم مقدم ش
ــیر  ــکانس هایش اس ــادی از س ــداد زی تع
ــاوت  ــوب و متف ــیار خ ــده، بس ــزی ش ممی

ــر شــده اســت.  ظاه
بــه  اینکــه  از  بیــش  نقش هــا  اگرچــه 
شــخصیت نزدیــک باشــند، تیــپ هســتند، 

تــا  امــا ســعی شــده همیــن تیپ هــا 
بــه  و  باشــند  باورپذیــر  ممکــن  جــای 
ــد  ــاگر بع ــه تماش ــم نمون ــل ه ــن دلی همی
ــه  ــروع ب ــم، ش ــی از فیل ــت لحظات از گذش
می کنــد.  نقش هــا  بــا  همذات پنــداری 
در کل بازی هــا بســیار روان و حساب شــده 
فیلــم  سراســر  در  تماشــاگر  و  اســت 

لحظــات مفرحــی را تجربــه می کنــد.

 نقطه ضعف
فیلــم »اکســیدان« بــا تمــام خوبی هایــش 
یــک نقطــه ضعــف اساســی دارد و آن هــم 
ــد  ــم مانن ــم ه ــن فیل ــت. ای ــه اس فیلمنام
از  روزهــا  ایــن  فیلم هــای  از  بســیاری 

ــرد.  ــج می ب ــتان رن ــف داس ضع

هــر چنــد فیلــم کمــدی قــرار نیســت 
روایــت کنــد،  را  پیچیــده  داســتان های 
ــی  ــا در داستان نویس ــت حداقل ه ــا رعای ام
فیلــم  جذابیت هــای  بــر  می توانــد 
ــه همیــن دلیــل هــم تماشــاگر  ــد؛ ب بیفزای
ــتان ها  ــق داس ــت کم منط ــار دارد دس انتظ

ــد.  ــت باش درس
خیلــی  »اکســیدان«  در  متاســفانه 
و  نمی گیــرد  شــکل  داســتانک ها  از 
ــی  ــرای خال ــا ب ــخصیت ها تنه ــی ش بعض
نبــودن عریضــه در فیلــم حضــور دارنــد 
ــر  ــری ب ــچ تاثی ــان هی ــذف کردنش ــه ح ک
ــث  ــر در بح ــیدان« اگ ــدارد. »اکس ــم ن فیل
داســتان گویی بهتــر عمــل می کــرد، بــه 
ــن  ــی از بهتری ــه یک ــت ب ــت می توانس جرئ
ــل  ــر تبدی ــال های اخی ــز س ــای طن فیلم ه

ــود.  ش
ایــن  منکــر  نمی تــوان  حــال  ایــن  بــا 
ــرح و  ــیار مف ــم بس ــه فیل ــد ک ــوع ش موض
ــی از  ــاگر را ناراض ــت و تماش ــده دار اس خن

نمی کنــد. خــارج  ســینما 
ــم نشــان  ــن فیل ــا ســاخت ای ــدی ب  محم
ــژه  ــا اســتعدادی به وی ــه کارگــردان ب داده ک
ــدوار  ــوان امی ــز اســت و می ت ــه طن در زمین
فیلم هــای  آینــده  ســال های  در  بــود 

ــیم. ــاهد باش ــری را از او ش بهت

روزهــای پخــش مجموعــه تلویزیونــی شــبانگاهی شــبکه یــک 
ــبکه  ــی ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ــت. ب ــش یاف ــیما افزای س
یــک، بــا توجــه بــه تغییــر جــدول پخــش شــبکه یک، ســریال 
تلویزیونــی »پرســتاران« کــه پیش تــر از جمعــه تــا چهارشــنبه 
)شــش شــب در هفتــه( پخــش می شــد، از ایــن بــه بعــد هــر 

شــب بــه روی آنتــن خواهــد رفــت. 
ســریال  دوم  فصــل  اول  قســمت  اســاس  همیــن  بــر 
»پرســتاران« بــه تهیه کنندگــی داوود  هاشــمی، نویســندگی 
ــردا،  ــینی از ف ــهرام شاه حس ــی ش ــی و کارگردان ــا افخم علیرض

چهارشــنبه ۲۱ تیــر ســاعت ۲۲:۲۰ پخــش می شــود. 
امشــب هــم پنجمیــن قســمت از خاصــه قســمت های 
پخش شــده فصــل اول بــه روی آنتــن خواهــد رفــت. فاطمــه 
گــودرزی، عاطفــه رضــوی، لینــدا کیانــی، النــاز حبیبــی، فریبــا 
نــادری، امیــن زندگانــی، مهــدی صبایــی، ســیاوش خیرابــی، 

صفــا آقاجانــی، مریــم یوســف، رضــا توکلــی، محمــد عمرانــی، 
ــهنام  ــری، ش ــان باق ــا، ایم ــرین نکیس ــتیاق، نس ــکان اش اش
ــی از  ــی و محمــد فیل ــدی، شــهرام عبدل شــهابی، شــهرام قائ

ــتند.  ــتاران« هس ــریال »پرس ــران س ــر بازیگ دیگ
ــت  ــتار را روای ــد پرس ــی چن ــی زندگ ــه تلویزیون ــن مجموع ای
ــه  ــد و البت ــت می کنن ــس فعالی ــک اورژان ــه در ی ــد ک می کن
بلکــه  نمی پــردازد؛  آن هــا  حرفــه ای  زندگــی  بــه  فقــط 
داســتان هایی از زندگــی شــخصی ایــن پرســتاران و تعامــات 

ــد.  ــر می کش ــه تصوی ــز ب ــی را نی ــا کادر درمان ــا ب آن ه
مجموعــه تلویزیونــی »پرســتاران« محصــول گــروه فیلــم 
ــارکت وزارت  ــا مش ــه ب ــت ک ــک سیماس ــبکه ی ــریال ش و س
ــد  ــوزش پزشــکی در ۵۲ قســمت تولی ــان و آم بهداشــت، درم
شــده و قســمت ۲۷ )آغــاز فصــل دوم( از فــردا شــب نمایــش 

ایســنا داده می شــود. 

نمایشــنامه  »بــازرس« بــه نویســندگی آنتونــی شــفر و کارگردانــی 
ــر  ــش مه ــه  روی ــاه در مؤسس ــان، ۲۱، ۲۲ و ۲۳ تیرم ــم کی میث

خوانــده می شــود. 
ــت:  ــات آن گف ــاره جزئی ــنامه خوانی درب ــن نمایش ــردان ای کارگ
نمایشــنامه  »بــازرس« بیــش از هــر چیــزی بــر محــور »بــازی« 
می چرخــد. بــازی بــا عواطــف، بــازی بــا غرایــز، بــازی بــا زندگــی 
ــا را  ــی آن ه ــه ریشــه  تمام ــا ک ــا نقطه ضعف ه ــازی ب ــرگ و ب و م
بایــد در رابطــه  حقــارت و جنســیت جســت وجو کــرد. میثــم کیــان 
ــادی  ــا حــدود زی ــا اینکــه ســاختار نمایشــنامه ت تصریــح کــرد: ب
بــه داســتان های معمایــی و جنایــی پهلــو می زنــد، ولــی در 
بطــن خــود دنیایــی را خلــق می کنــد کــه پــر از نقطه ضعف هــای 

انســانی در روابــط عاطفــی اســت. 
وی افــزود: بــازی کــردن و بــازی دادن آدم هــا در روابــط، پیــش 
از هــر چیــزی، یــادآور ویژگی هــای منفــی زنانــه اســت؛ ولــی در 

ــدا  ــرد پی ــان دو م ــکاری در می ــود آش ــازرس« نم ــنامه  »ب نمایش
ــد  ــال می کن ــه خی ــدرو( ک ــرد )ان ــن دو م ــی از ای ــد. یک می کن
قوی تــر اســت، بــازی را شــروع می کنــد و دیگــری )مایلــو( 
ناخواســته وارد بــازی می شــود و در نهایــت ایــن بــازی بــه ظاهــر 
ــه  ــی مخاطــب را ب ــاک، شــخصیت ها و حت ــی خطرن ــه ول بچگان

ــازی خواهــد گرفــت.  ب
گفتنــی اســت ایــن نمایشــنامه بــه نویســندگی آنتونــی شــفر بــا 
ــزاد  ــره و به ــن جوی ــی حس ــر و نقش خوان ــهرام زرگ ــه  ش ترجم
ــی  ــادری و صحنه خوان ــاز به ــی بهن ــتیار کارگردان ــا دس ــیفی، ب س
ــرای  ــدان ب ــود. عاقه من ــی می ش ــا اجراخوان ــه عطایی کی هنگام
ــای ۲۱، ۲۲ و ۲۳  ــد روزه ــنامه خوانی می توانن ــن نمایش ــدن ای دی
ــش  ــری روی ــه  فرهنگی هن ــه مؤسس ــاعت ۱۹، ب ــاه رأس س تیرم
مهــر واقــع در خیابــان چهاربــاغ بــاال، چهــارراه نظــر، کوچــه  مجیــد 

ــد. ایمنــا پورمعــراج، شــماره  ۱۶، پــاک ۱۰ مراجعــه کنن
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،،
 »اکسیدان« درباره موضوع مهاجرت 
اســت؛ موضوعــی جهانــی کــه ایــن 
روزها بسیاری از کشورها با آن درگیر 

هستند

نگاهی به فیلم »اکسیدان« ساخته حامد محمدی

کابوس مهاجرت

نمایشنامه خوانی »بازرس« در مؤسسه  رویش مهر تغییر در پخش سریال شبانگاهی شبکه یک 

تلویزیون

 »در میان خاکستر« 
سریالی بر اساس واقعیت

ــاره  ــتر«، درب ــان خاکس ــردان »در می ــی، کارگ ــجاد امیریزدان س
ایــن ســریال و داســتان آن کــه بــر اســاس یــک داســتان واقعی 

ســاخته شــده، جزئیاتــی را بیــان کــرد. 
ــه  ــریال ک ــن س ــت: ای ــریال گف ــاره س ــی درب ــجاد امیریزدان س
تصویربــرداری آن ســال گذشــته حــدود ســه مــاه انجــام شــد، 

ــرار دارد.  ــذاری ق ــگ و صداگ ــاح رن ــه اص ــون در مرحل اکن
وی بــا اشــاره بــه ویژگی هــای ایــن ســریال، آن را اثــر متفاوتــی 
در میــان درام هــای دفــاع مقدســی دانســت و اظهــار کــرد: 
شــخصیت محــوری ایــن ســریال، شــهید مهــدی آلبوغبیــش از 
مبــارزان عرب زبــان خرمشــهر اســت کــه بــا شــهید جهــان آرا نیــز 

دوســتی داشــته اســت. 
وی کــه نویســندگی فیلمنامــه ســریال را هــم بــر عهــده داشــته 
در توضیــح بیشــتر گفــت: متــن فیلمنامــه بــر اســاس داســتانی 
ــره اســتفاده  ــن اســاس از بازیگــران چه ــر ای واقعــی اســت و ب
نکردیــم؛ بلکــه ســراغ بازیگــران تئاتــری و کســانی کــه بتوانیــم 
چهره شــان را نزدیــک بــه شــخصیت های واقعــی انتخــاب 

ــه ســریال های مطــرح  ــی ب ــر وقت ــم. از طــرف دیگ ــم، رفتی کنی
ــم  ــم، می بینی ــگاه می کنی ــد، ن ــادی دارن ــب زی ــه مخاط ــا ک دنی
ــره نیســتند،  ــه چه ــد ک ــی اســتفاده می کنن بیشــتر از بازیگرهای
امــا تئاتــری هســتند و بیشــتر روی داســتان و متــن اثــر 
ســرمایه گذاری می کننــد. امیریزدانــی اضافــه کــرد: مــن حــدود 
ــق  ــریال تحقی ــن س ــه ای ــگارش فیلمنام ــرای ن ــال ب ــک س ی
کــردم و طــی ایــن مــدت مصاحبه هایــی هــم بــا همســر 
شــهید آلبوغبیــش، دوســتانش و نزدیــکان وی داشــتم. از 
شــهریور ســال ۹۵ نیــز وارد نــگارش فیلمنامــه شــدم و بــه دلیــل 
ــک  ــم، روزی ی ــد می زدی ــر کار را کلی ــد زودت ــه بای ــارهایی ک فش

ــتم. مهــر  ــریال را نوش ــمت س قس

تجسمی

تابلوی کمال الملک باید در ایران 
می ماند

ــاره  معــاون امــور هنــری وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی درب
ــت:  ــران« گف ــراج ته ــک در »ح ــی از کمال المل ــدن تابلوی خری
مــا پــول خریــدن ایــن تابلــو را بــرای مــوزه هنرهــای معاصــر، 

ــم.  ــاد گرفتی ــر ارش ــر از وزی ــای دیگ ــارج از بودجه ه خ
امــور هنــری، دربــاره خریــدن  علــی مرادخانــی، معــاون 
تابلــوی کمال الملــک از آخریــن دوره »حــراج تهــران« کــه 
ــران  ــد در ای ــر بای ــن اث ــرد: ای ــد ک ــزار شــد، تاکی ــاه برگ ۱۶ تیرم
ــد  ــتر خواه ــی بیش ــا خیل ــو بعده ــن تابل ــت ای ــد. قیم می مان
ــن  ــش از رفت ــه پی ــک اســت ک ــر کمال المل ــا اث ــرا تنه شــد؛ زی
او بــه فرنــگ خلــق شــده و در ایــن مقطــع، کمال الملــک 
بــه فرنگ رفتــه   خــود کمال الملــک اســت و کمال الملــک 

نیست. 
بعضــی  خریــدن  می گوییــم  حــاال  چطــور  داد:  ادامــه  او 
ــت  ــد وق ــوده؛ چن ــمندانه ب ــته، هوش ــال های گذش ــا در س کاره
 دیگــر هــم تشــکر می کننــد کــه ایــن اثــر کمال الملــک را 
خریدیــم. مرادخانــی همچنیــن گفــت: هــر کســی ایــن اثــر را 

ــا کــه دوســت  ــه هــر جــای دنی می خریــد، می توانســت آن را ب
ــد.  ــر بایــد در ایــران می مان دارد، ببــرد؛ در حالــی کــه ایــن اث

او دربــاره هــدف از ایــن خریــد، توضیــح داد: ان شــاءهللا از ایــن 
بــه بعــد، بــه حــوزه خریــد آثــار وارد خواهیــم شــد. 

ــم  ــه می خواســتیم بگویی ــود ک ــن ب ــرای ای ــم ب ــد ه ــن خری ای
ــم.  ــاز می کنی ــد را آغ ــم خری داری

مــوزه هنرهــای معاصــر در دوره بعــد »حــراج تهــران« اثــر 
می خــرد؛ شــاید چنــد کار از هنرمنــدان جــوان را خریــداری 
ــران وارد  ــر ته ــای معاص ــوزه هنره ــه م ــز ب ــا نی ــا آن ه ــم ت کنی
شــوند. ارزش افــزوده در حــوزه هنــر، چنــد ۱۰ برابــر حوزه هــای 

ــت. ایرنــا ــر اس دیگ

سینما
 امنیت شغلی سینماگران 
به این زودی حل نمی شود

ــه  ــه خان ــان اینک ــا بی ــینما ب ــه س ــره خان ــس هیئت مدی رئی
ــوق  ــش را در ب ــا و پیگیری های ــدارد فعالیت ه ــا ن ــینما بن س
و کرنــا کنــد، تاکیــد کــرد: امنیــت شــغلی ســینماگران چیــزی 
ــده حــل می شــود.  ــاه آین ــا ۶ م ــم ت ــول دهی ــه ق نیســت ک

همایــون اســعدیان بــا اشــاره بــه شــیطنت هایی کــه در رابطــه 
بــا دو شــغله بــودن خــودش عنــوان شــده بــود کــه بعــد بــه 
۱۱ شــغله بــودن مدیرعامــل خانــه ســینما رســید، توضیــح داد: 
بــاور مــا ایــن اســت کــه هــر فعالیــت ســینمایی کــه صــورت 
می گیــرد، بــا خانــه ســینما مرتبــط اســت و مــا تــاش 

ــیم.  ــته باش ــور داش ــا حض ــن فعالیت ه ــم در ای می کنی
در واقــع بــه دنبــال ایــن هســتیم در جاهایــی کــه خانه ســینما 
ــت  ــه دس ــت ب ــی ثاب ــک کرس ــم، ی ــدارد ه ــت ن ــی ثاب کرس

آوریــم. 
ــر  ــوان مدی ــه عن ــه ســینما ب ــر عامــل خان ــن راســتا مدی در ای
عامــل خانــه، در مــوزه ســینما و صنــدوق اعتبــاری هنــر حضــور 
ــن  ــن از ای ــواری؛ بنابرای ــر شاهس ــوان منوچه ــه عن ــه ب دارد، ن
حرکــت دفــاع می کنیــم و امیدواریــم ایــن کرســی ها را بــرای 
مدیــر عامــل خانــه ســینما یــا اصنــاف بتوانیــم ایجــاد کنیــم. او 
افــزود: امنیــت شــغلی بــه رونــق ســینما ارتبــاط دارد و وقتــی 
ــغلی  ــت ش ــوان از امنی ــد، نمی ت ــته باش ــق نداش ــینما رون س

حرف زد. سینماخبر
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مجلس، پیگیر مافیای تکدیگری
ــامی  ــورای اس ــس ش ــی مجل ــیون اجتماع ــو کمیس عض
گفــت: بــه شــدت در مجلــس پیگیــر مافیــای تکدیگــری 

هســتیم. 
علــی رســتمیان دربــاره وجــود برخــی متکدیــان غیرایرانــی 
ــاع خارجــی کــه مجــوز اســکان  ــار کــرد: اتب در کشــور اظه
کــه  می شــوند  اخــراج  کشــور  از  باشــند،  نداشــته 
ــی  ــای غیرقانون ــا راه ه ــان ب ــادی از آن ــداد زی ــاله تع  هرس

برمی گردند. 
وی ادامــه داد: برخــی از ایــن افــراد هــم کــه آمــار دقیقــی 
تکدیگــری حرفــه ای  بــه  روی  نداریــم،  تعدادشــان  از 

می آورنــد. 
ــام  ــتی اع ــازمان بهزیس ــه س ــرد: ب ــه ک ــتمیان اضاف رس
ــار  ــا آم ــه م ــی ب ــی میدان ــق بررس ــه از طری ــم ک کرده ای

ــد.  ــق بدهن دقی
ــامی  ــورای اس ــس ش ــی مجل ــیون اجتماع ــو کمیس عض
یــادآور شــد: در بررســی هایی کــه در پایتخــت انجــام 
ــان  ــا ماشــین های گران قیمــت، متکدی ــح ب شــد، هــر صب
ــد و شــب  ــان ناهــار می آورن ــرای آن را آورده و ســر وقــت ب
ــد و  ــا همــان ماشــین ها برمی گردانن ــان را ب ــاره متکدی دوب

ــد.  ــل می کنن ــازمان یافته عم ــا س کام
ــی  ــودکان کار و خیابان ــراد از ک ــن اف ــرد: ای ــه ک وی اضاف
ــد.  ــتفاده می کنن ــان اس ــه اهدافش ــیدن ب ــرای رس ــز ب نی
ــز در  ــتان نی ــتان لرس ــرد: در اس ــان ک ــتمیان خاطرنش رس
ــان  ــه آن ــه از قیاف ــده ام ک ــی دی ــع متکدیان ــی مواق بعض
مشــخص بــود اهــل لرســتان نیســتند و بایــد متولیــان بــا 

ــد.  ــورد کنن ــون برخ ــق قان ــراد طب ــن اف ای
ــس  ــرد: مجل ــد ک ــان تأکی ــردم سلســله و دلف ــده م نماین
ــری  ــای تکدیگ ــر مافی ــه شــدت پیگی شــورای اســامی ب
بــوده و بــا کمــک وزارت کشــور و ســایر ارگان هــا بــه دنبــال 

ســاماندهی ایــن معضــل اســت. مهــر

انتقاد از ایمنی خودروهای حادثه ساز
فرمانــده ناجــا بــا انتقــاد از ایمــن نبــودن بعضــی وســایل 
نقلیــه کــه باعــث افزایــش تصادفــات جــاده ای می شــود، 
گفــت: مامــوران پلیــس بایــد خودروهــای ناایمــن را 
معرفــی کننــد و دربــاره رفــع نواقــص آن هــا توضیــح 

ــد.  بخواهن
ــار داشــت: همــکاران مــا در  ســردار حســین اشــتری اظه
ــث  ــد و باع ــور دارن ــا حض ــور در جاده ه ــاط کش ــی نق اقص
ارتقــا و نظــم در جامعــه هســتند. اگــر یــک روز یــک مأمــور 
ــن  ــان روز ای ــد، هم ــل کن ــود عم ــف خ ــه وظای ــد ب نتوان
ــودن  ــم ب ــه مه ــا اشــاره ب خــأ مشــخص می شــود. وی ب
ــم  ــراری نظ ــور در برق ــس راه ــوران پلی ــای مأم فعالیت ه
در جامعــه گفــت: مجموعــه پلیــس راهــور مــا بیشــترین 
ارتبــاط را بــا مــردم دارد و در رده بعــدی کانتری هــا 

ــد. ــا مــردم دارن ــه بیشــترین تعامــل را ب هســتند ک
وی بــا انتقــاد از ایمــن نبــودن بعضــی خودروهــای تولیدی 
گفــت: بایــد از خودروســازان بخواهیــم در اجــرای وظیفــه 
خودشــان کــه حفــظ جــان سرنشــینان خودروســت، دقــت 
الزم را مبــذول کننــد و هــر جــا کــه ایــن کار انجــام نشــد 
ــرای رفــع  ــا تذکــرات قانونــی ب ــه آن بپــردازد و ب پلیــس ب

نواقــص وســایل نقلیــه اقــدام کنــد. پلیــس

گزارش ویژه
برگ سبز خودرو، حکم سند دارد

جنجــال بــر ســر بــرگ ســبزی کــه بــه عنــوان ســند از ســوی 
پلیــس راهــور هنــگام خریــد و فــروش خــودرو صــادر 
ــد در  ــت ســند بای ــرای ثب ــک ب ــه مال ــه ای ک می شــد و هزین
ــون  ــه پرداخــت می کــرد، دعــوای حقوقــی بیــن کان دفترخان

ــم زد.  ــور را رق ــس راه ــردفتران و پلی س
ــس  ــرانجام مجل ــه س ــت ک ــاال گرف ــی ب ــا جای ــمکش ت کش
ــی را  ــود آب پاک ــن موج ــی قوانی ــا بررس ــد و ب ــود ش وارد گ
روی ابهامــات بــه وجــود آمــده ریخــت و حــق را بــه نیــروی 
انتظامــی داد. بــر اســاس مکاتبــه فرمانــده ناجــا و مجلــس 
بــرگ ســبزی کــه پلیــس هنــگام خریــد و فــروش خــودرو 
ــه  ــد در دفترخان ــت خری ــی اســت و ثب ــد، قانون صــادر می کن

ــاری اســت.  ــا اختی ــری کام ام
ســخنگوی نیــروی انتظامــی از صحــت قانونــی گفتــار و عمــل 
ــام  ــاس اع ــر اس ــودرو ب ــند خ ــت س ــوزه ثب ــس در ح پلی
مجلــس شــورای اســامی خبــر داد و گفــت: ســند خــودروی 
صادرشــده از ســوی پلیــس رســمیت دارد و نیــازی بــه 
ــه نیســت. ســردار ســعید منتظرالمهــدی  حضــور در دفترخان
در پــی طوالنــی شــدن ابهــام ایجادشــده در حــوزه ثبــت ســند 
خــودرو میــان اعضــای کانــون ســردفتران و دفتریــاران افزود: 
ــس  ــا مجل ــا ب ــده ناج ــوی فرمان ــه ای از س ــب مکاتب در تعاق
شــورای اســامی و درخواســت تعییــن تکلیــف قانونــی ایــن 
موضــوع، قانــون رأی بــه صحــت گفتــار و عمــل پلیــس داد. 
ــامی در  ــورای اس ــس ش ــا، مجل ــخنگوی ناج ــه س ــه گفت ب
پاســخ بــه مکاتبــه پلیــس و بــر اســاس اعــام نظــر نهایــی 
معــاون قوانیــن مجلــس شــورای اســامی، در راســتای رفــع 
ــاده  ــاس م ــر اس ــت: ب ــرده اس ــام ک ــده، اع ــام پیش آم ابه
۲۲ قانــون حمــل و نقــل و عبــور کاالهــای خارجــی از قلمــرو 
جمهــوری اســامی ایــران، مســئولیت صــدور گواهینامــه 
رانندگــی، اســناد مالکیــت و پــاک خــودرو بــر عهــده نیــروی 

انتظامــی اســت.
وی ادمــه داد: بــا توجــه بــه مــاده ۲۹ قانــون تخلفــات 
رانندگــی مصــوب ۱۳۸۹ و بــا توجــه بــه مــاده ۴۷ قانــون ثبت 
اســناد، صرفــا بــه ثبــت امــوال غیرمنقول اشــاره شــده اســت؛ 
در نتیجــه مســتند قانونــی مبنــی بــر الــزام قانونــی مراجعــه 
ــال خــودرو  ــل و انتق ــرای نق ــت و اســناد ب ــه ثب ــه دفترخان ب
ــی  ــون مدن ــاده ۱۲۸۷ قان ــن م یافــت نشــده اســت. همچنی
ــوی  ــده از س ــودروی صادرش ــند خ ــه س ــح دارد ک ــز تصری نی
ــاده ۳۵  ــب م ــه موج ــی ب ــته و حت ــمیت داش ــس رس پلی
قانــون رســیدگی بــه تخلفــات رانندگــی، ایــن ســند در محاکم 

ــی شــود.  ــوان ســند رســمی تلق ــه عن ــد ب ــی می توان قضای
ــده  ــوارد اعام ش ــاس م ــر اس ــد دارد ب ــا تأکی ــخنگوی ناج س
پلیــس از یکســو همــواره پایبنــدی بــه قانــون و قانونمــداری 
ــرار داده و از ســوی  را اصــل و اســاس فعالیت هــای خــود ق
دیگــر گرچــه پلیــس هیچ گونــه عایــدی از حــوزه ثبــت ســند 
ــن  ــی در ای ــه وجه ــدارد و هرگون ــاک ن ــض پ خــودرو و تعوی
ــه  ــه حســاب خزان خصــوص توســط متقاضیــان مســتقیما ب
ــت حــال  ــن رعای ــز می  شــود، لیک ــی واری ــک مل ــزد بان کل ن

ــد. ــر خــود فــرض می دان ــه مــردم را ب وقــت و هزین

کوتاه حوادث 
 کشف جسد دختر گمشده 

پارس آبادی
ــری هفــت ســاله کــه ۲0 روز پیــش در  ــا، دخت جســد آتن
ــس  ــوی پلی ــود، از س ــده ب ــد ش ــل ناپدی ــاد اردبی پارس آب

کشــف شــد. 
ــز در  ــاد نی ــتان پارس آب ــی، دادس ــدهللا طباطبای ــید عب س
ــه مظنــون  ــا در پارکینــگ خان ــاره گفــت: جســد آتن ایــن ب
ــن  ــی در ای ــات قضای ــد و تحقیق ــدا ش ــده پی ــی پرون اصل

ــه دارد.  ــاره ادام ب
ــر ۷  ــم شــدن دخت ــر گ ــت خب ــان دریاف ــزود: از زم وی اف
ســاله، دادســرا و مامــوران آگاهــی بــه صــورت ۲۴ ســاعته 
بــرای پیــدا کــردن ایــن دختربچــه تــاش کردنــد. آتنــا ۲۸ 
ــدرش، خانه شــان در  ــزد پ ــن ن ــرای رفت خــرداد امســال ب
ــرک  ــل را ت ــتان اردبی ــاد در اس ــکیان پارس آب ــه پزش محل
ــواده او  ــا شــکایت خان ــد شــد. ب ــس از آن ناپدی ــرد و پ ک
در پلیــس آگاهــی، پرونــده ای تشــکیل شــد و بــا دســتور 
ــم  ــد. تی ــاز ش ــا آغ ــس آن ه ــاد تجس ــتان پارس آب دادس
ــا بررســی دوربین هــای مداربســته و تحقیقــات  جنایــی ب
محلــی بــه یــک مظنــون در ایــن پرونــده رســیده و عصــر 
یکشــنبه در بازرســی پارکینــگ خانــه ایــن مظنــون، جســد 
ــتان  ــتور دادس ــا دس ــد. ب ــف ش ــاله کش ــت س ــر هف دخت
جســد بــه پزشــکی قانونــی منتقــل شــد تــا علــت مــرگ 

دختــرک مشــخص شــود. جــام جــم آنالیــن

مرگ جوان معلول در آبشار
جــوان ۲۱ ســاله معلــول ذهنــی در آبشــار جــان خــود را از 
ــوان  ــقوط ج ــب س ــاعت ۲۲:۳0 دوشنبه ش ــت داد. س دس
۲۱ ســاله ای بــه داخــل آبشــار دّرود بــه پلیــس و نیروهــای 
امــدادی اعــام شــد. بــا حضــور تیم هــای امــدادی جســد 
ــرون  ــل آب بی ــر از آب، از داخ ــر پائین ت ــرد ۲00 مت ــن ف ای

کشــیده شــد. 
بــا معاینــه جســد مشــخص شــد ایــن جــوان جــان خــود 
را از دســت داده اســت. خانــواده ایــن جــوان کــه از ســبزوار 
ــدند  ــی ش ــد، مدع ــده بودن ــار آم ــه آبش ــح ب ــرای تفری ب
ــگام  ــوده و هن ــی ب ــی ذهن ــان دارای عقب ماندگ فرزندش
مشــاهده بــه داخــل آب ســقوط کــرده اســت. بــا دســتور 
ــکی  ــه پزش ــوت ب ــت ف ــن عل ــرای تعیی ــد ب ــی جس قضای

ــی منتقــل شــد. میــزان قانون

سلفی مرگ در ساحل رامسر
جــوان ۳۳ ســاله ای در شهرســتان رامســر حیــن عکــس 
ــل  ــه داخ ــی ب ــت بی احتیاط ــه عل ــکله ب ــن روی اس گرفت
ــری  ــب خب ــی کس ــد. در پ ــرق ش ــرد و غ ــقوط ک ــا س دری
ــر،  ــتان رامس ــی ۱۱0 در شهرس ــای پلیس ــز فوریت ه از مرک
ــاژ توســکا«  ــه »پ ــوع غرق شــدگی در منطق ــر وق ــی ب مبن
ــت  ــه عزیم ــل حادث ــه مح ــریع ب ــی س ــوران انتظام مام

ــد.  کردن
مامــوران بــا حضــور در محــل حادثــه در بررســی های اولیــه 
دریافتنــد فــردی بــه نــام »ســعید- چ« ۳۳ ســاله حیــن 
ــقوط  ــا س ــل دری ــه داخ ــکله ب ــه اس ــن از لب ــس گرفت عک
کــرده اســت. در ایــن حادثــه ایــن فــرد بــه علــت ناآشــنایی 

بــا فنــون شــنا در دریــا غــرق شــد. جــام نیــوز

کنش    وا

دادستان کل کشور   
استقال دستگاه قضایی از سایر قوا در جمهوری اسامی 
ایران، نمونه ای کم نظیر در نظام های قضایی دنیاست و در 
این ساختار دادستان کل کشور دارای وظایف متعددی با 

هدف احقاق عدالت و احیای حقوق عامه است. دادستانی 
کل و نظام دادسرایی ایران با ۴۵0 دادسرا در سراسر 

کشور به بیش از ۷0 وظیفه ای که مطابق قانون دارد، عمل 
می کند.

مدیر کل نظارت بر دارو   
ما ۷۵0 قلم دارو داریم که میزان موجودی شان کمتر از سه 
ماه است و این ۵۳ قلم هم زیر یک ماه موجودی دارند. 
بروز این مشکات به دلیل نبود نقدینگی کافی است که 
سازمان غذا و دارو هیچ دخالتی در آن ندارد و ما فقط 

می توانیم درباره آن هشدار دهیم. البته ما اقام دارویی را 
که در تولید داخل دچار مشکل کمبود می شوند، از طریق 

واردات تأمین می کنیم؛ این کار هزینه نظام سامت را 
افزایش می دهد؛ اما چاره ای نداریم.

رئیس کمیسیون نامگذاری شورای شهر 
تهران  

با جمع بندی های انجام شده، تونل و بزرگراه نیایش به نام 
آیت هللا هاشمی رفسنجانی تغییر نام خواهد داد.

گاردین   
از سال ۱۹۸۸، تنها ۱00 کارخانه موجب انتشار بیش 

از ۷0 درصد گازهای گلخانه ای جهان شده اند. شرکت 
شل، بریتیش پترولیوم و کمپانی »ِشورون«، از جمله 

بزرگ ترین تولیدکننده های گازهای گلخانه ای از سال ۱۹۸۸ 
به حساب می آیند. در صورتی که استخراج سوخت های 
فسیلی با همین نرخی که در فاصله سال های ۱۹۸۸ تا 

۲0۱۷ بوده در مدت ۲۸ سال آینده ادامه پیدا کند، متوسط 
دمای جهانی تا پایان قرن، چهار درجه سانتیگراد افزایش 

می یابد.

معاون آموزشی دانشگاه فرهنگیان   
پیش از این و در اردیبهشت ماه وزارت آموزش و پرورش 

به ما اباغ کرد که تا پذیرفته شدگان دوره یکساله 
مهارت آموزی را نگذرانند، حقوقی دریافت نخواهند کرد. تا 
قبل از ۲۷ خردادماه تصمیم وزارت آموزش و پرورش بر 

این بود و ما این گونه اعام کردیم.

محرابیان، عضو هیئت علمی دانشگاه 
شهید بهشتی   

سنبل آبی در سال های اخیر به عنوان یک گونه زینتی 
آبزی به کشور وارد شد و به تاالب های شمال کشور از 

جمله تاالب عینک رشت و انزلی نفوذ کرد. این گونه 
در تمام مناطق دنیا به عنوان یک گونه مهاجم شناخته 

می شود و اکنون در کشور ما نسبت به گونه آزوال 
چالش های بیشتری را به وجود آورده است. در حال 

حاضر در کشورهای جهان برای مبارزه با گونه های مهاجم 
از روش نامساعد کردن زیستگاه برای رشد آن ها از لحاظ 

اکولوژیک استفاده می کنند.

قتل اشتباهی کارگر شهرداری

ــت  ــر بازیاف ــب، ۲ کارگ ــی ش ــناس در تاریک ــردان ناش م
ــه  ــو و قم ــات چاق ــدف ضرب ــه ۶ را ه ــهرداری منطق ش
ــن شــرکت خصوصــی  ــران ای ــی از کارگ ــد. یک ــرار دادن ق
ــود  ــر ب ــت نظ ــتان تح ــت بیمارس ــه روی تخ در حالی ک
ــس  ــاش پلی ــد. ت ــرگ ش ــلیم م ــنبه تس ــح دوش صب
ــن در  ــت. ای ــده اس ــاز ش ــان آغ ــتگیری ضارب ــرای دس ب
حالــی اســت کــه گفتــه می شــود ایــن درگیــری بــر ســر 

ــت.  ــه رخ داده اس ــع آوری زبال جم
شــامگاه یکشــنبه ۱۸ تیرمــاه ســال جــاری ۲ کارگــر 
شــرکت خصوصــی جمــع آوری و بازیافــت زبالــه در 
ــه  ــد ک ــا بودن ــع آوری زباله ه ــال جم ــان در ح ــان آب خیاب
ناگهــان چنــد مــرد در حالی کــه چاقــو و قمــه بــه دســت 

ــدند.  ــک ش ــا نزدی ــه آن ه ــتند، ب داش
جــوان ۲۷ ســاله کــه راننــده خــودروی وانت پیــکان 
ــدن  ــا دی ــکارش ب ــود، همــراه پیمان شــرکت خصوصــی ب
ــدون  ــناس ب ــردان ناش ــدند. م ــوکه ش ــه ش ــن صحن ای
هیــچ مقدمــه ای بــه ســمت ۲ مــرد جــوان حملــه 
کردنــد و درگیــری خونینــی در تاریکــی شــبانه رقــم 
خــورد. درگیــری ایــن مــردان ادامــه داشــت و در حالــی 
ــد  ــاده بودن ــن افت ــرق در خــون روی زمی ــر غ ــه ۲ کارگ  ک
ــرای  ــی زود ماج ــتند. خیل ــرار گذاش ــه ف ــا ب ــان پ ضارب
مامــوران کانتــری ۱0۵ ســنایی  بــه  درگیــری  ایــن 
مخابــره شــد. مامــوران بــا حضــور در محــل درگیــری بــا 
ــد،  ــرم می کردن ــا مــرگ دســت و پنجــه ن ــه ب دو مــرد ک
روبــه رو شــدند و از امدادگــران اورژانــس درخواســت 
کمــک کردنــد و خیلــی زود دو مجــروح ایــن حادثــه بــه 

ــدند.  ــل ش ــتان منتق بیمارس
۲ مــرد جــوان در بیمارســتان تحــت نظــر پزشــکان قــرار 
گرفتنــد؛ امــا وضــع جــوان ۲۷ ســاله کــه بــا ضربــه قمــه 
ــا  ــد ت ــر می ش ــه وخیم ت ــر لحظ ــود، ه ــده ب ــر ش زمینگی
اینکــه وی ســاعت ۷ صبــح روی تخــت بیمارســتان 
ــرای  ــا ماج ــود ت ــی ب ــن کاف ــد. همی ــرگ ش ــلیم م تس
درگیــری مرگبــار بــه بازپــرس محســن مدیــر روســتا در 
شــعبه ششــم دادســرای امــور جنایــی پایتخــت گــزارش 
شــود و در ایــن مرحلــه تیمــی از مامــوران اداره ۱0 پلیــس 
ــه کار  ــی دســت ب ــرای بررســی های فن ــران ب آگاهــی ته

شــوند. 
کارآگاهــان در تحقیقــات ابتدایــی پــی بردنــد کــه ۲ کارگر 
شــرکت خصوصــی بازیافــت تحــت نظــر شــهرداری 

منطقــه ۶ تهــران در حــال جمــع کــردن زباله هــای 
ــی رود  ــال م ــه احتم ــرد ک ــد م ــه چن ــد ک ــک بودن خش
ــع آوری  ــه جم ــهر ب ــطح ش ــه در س ــند ک ــرادی باش از اف
بــرای  ایــن صحنــه  بــا دیــدن  زباله هــا مشــغولند، 
ــس از  ــه و پ ــوان رفت ــرد ج ــمت دو م ــه س ــراض ب اعت
ــری  ــان درگی ــودروی نیس ــا خ ــا ب ــیر آن ه ــتن مس بس
ــد. مامــوران در تحقیقــات میدانــی  خونیــن را رقــم زده ان
بــه ســراغ یکــی از شــاهدان ماجــرا رفتنــد و وی گفــت: 
»مــردان غریبــه همگــی چاقــو و قمــه بــه  دســت 
بودنــد و بــدون هیــچ مقدمــه ای بــه ســمت ۲ مــرد کــه 
ــد و  ــه کردن ــد، حمل ــت بودن ــرکت بازیاف ــدان ش از کارمن
ــی یکــی  درگیــری خونینــی رقــم خــورد. پــس از لحظات
از مــردان خشــن بــه همدســتانش اعــام کــرد کــه ایــن 
۲ مــرد را اشــتباه گرفتنــد و مــردان چاقــو بــه دســت بــا 
شــنیدن ایــن حــرف دســت از کتــک کاری برداشــتند و پــا 

ــتند.« ــرار گذاش ــه ف ب
 نخستین فرضیه

ناشــناس  خشــن  مــردان  اینکــه  بــه  توجــه  بــا 
هیــچ اختافــی بــا قربانــی جنایــت نداشــتند، ایــن 
ــردان  ــت م ــن جنای ــان ای ــه عام ــود دارد ک ــه وج فرضی
ــه صــورت  زباله جمع کنــی هســتند کــه در ســطح شــهر ب
ــروش  ــک و ف ــای خش ــردن زباله ه ــا جمع ک ــده ب پراکن
تأمیــن می کننــد.  را  زندگی شــان  هزینه هــای  آن هــا 
ــود  ــرای خ ــی را ب ــای خاص ــه خیابان ه ــردان ک ــن م ای
انتخــاب می کننــد، مانــع ورود و جمــع کــردن زبالــه 
ــور  ــه  ط ــوند و ب ــا می ش ــن خیابان ه ــر در ای ــراد دیگ اف
معمــول آن منطقــه را در انحصــار خــود می داننــد و شــب 
ــال  ــه در ح ــکان ک ــودروی وانت پی ــدن خ ــا دی ــه ب حادث
ــوده،  ــه ب جمــع آوری زباله هــای خشــک ســطل های زبال
بــرای اعتــراض بــه ســمت آن هــا حملــه کرده انــد کــه در 
ایــن میــان، یکــی از مــردان خشــن متوجــه ایــن موضوع 
شــرکت های  از  یکــی  بــرای  مــرد  دو  می شــود کــه 
ــه  ــن مرحل ــه در ای ــد ک ــت کار می کنن ــی بازیاف خصوص
ــه فــرار گذاشــته اند.  ــا ب دســت از درگیــری برداشــته و پ
ــن گــزارش، مامــوران اداره ۱0 پلیــس آگاهــی  ــر ای ــا ب بن
تهــران بــا دســتور بازپــرس مدیرروســتا تحقیقــات فنــی 
ــته جمعی  ــت دس ــن جنای ــان ای ــتگیری عام ــرای دس ب
ــن  ــان راز ای ــتگیری متهم ــا دس ــا ب ــد ت ــاز کرده ان را آغ

ــاش شــود. جــام نیــوز ــن ف ــری خونی درگی

ــت:  ــور گف ــتی کش ــازمان بهزیس ــی س ــور اجتماع ــاون ام مع
تعــداد والدیــن دارای صاحیــت پشــت نوبــت فرزندخواندگــی 
۹ برابــر کودکانــی اســت کــه در مراکــز ایــن ســازمان، نگهــداری 

می شــوند. 
حبیــب هللا مســعودی فریــد گفــت: ۱0 هــزار کــودک در مراکــز 
بهزیســتی نگهــداری می شــوند کــه همــه آنــان قابلیــت 
ــد  ــا ۸۷ درص ــه ۸۵ ت ــرا ک ــد؛ چ ــتی ندارن ــذاری سرپرس واگ
کــودکان در ایــن مراکــز، دارای پــدر و مــادر مشــخص هســتند؛ 
ــا  ــدن ی ــی ش ــون زندان ــکاتی همچ ــان مش ــن آن ــا والدی ام

ــد.  ــاد دارن اعتی
وی در ادامــه بــا بیــان آنکــه اجــازه نداریــم سرپرســتی 
ــن  ــز ای ــه نی ــوه قضائی ــم و ق ــذار کنی ــودکان را واگ ــه ک این گون
ــر  ــن ام ــت ای ــرد: عل ــح ک ــد، تصری ــا نمی ده ــه م ــازه را ب اج
ــود  ــاد خ ــاد، اعتی ــن معت ــت والدی ــن اس ــه ممک ــت ک آن اس

ــدان آزاد شــوند و  ــک ســال از زن ــس از ی ــا پ ــد ی ــرک کنن را ت
ــد.  ــان برگردن ــزد آن ــد ن ــان بتوانن فرزندانش

ــودک آزاری و جــرم و  ــوارد ک ــس از مشــاهده م ــزود:  پ وی اف
ــواده، سرپرسرســتی کــودک از  در صــورت اصــاح نشــدن خان

ــود.  ــلب می ش ــواده اش س خان
ــه  ــی ســازمان بهزیســتی کشــور در ادام ــور اجتماع ــاون ام مع
ــط  ــده، فق ــی فرزندخوان ــای متقاض ــب خانواده ه ــت: اغل گف
ــت  ــی اس ــن در حال ــد؛ ای ــال می خواهن ــک س ــر ی ــودک زی ک
کــه تعــداد این گونــه کــودکان فوق العــاده کــم اســت؛ بــه 
عبــارت دیگــر تعــداد کــودکان رهاشــده یــا دارای پــدر و مــادر 

ــت.  ــم اس ــتی ک ــداری بهزیس ــز نگه ــخص در مراک نامش
وی افــزود: اگــر زوج هــای متقاضــی فرزندخوانــده، سرپرســتی 
کــودکان ۶ تــا هفــت ســال را بــر عهــده بگیرنــد، زمــان انتظــار 

آنــان بــرای داشــتن فرزندخوانــده کمتــر می شــود. ایســنا

ــن  ــی طــب ســنتی ضم ــن علم ــه داروســازی انجم ــس کمیت رئی
ــای  ــا و فرآورده ه ــد داروه ــرای تولی ــران ب ــت ای ــه ظرفی ــاره ب اش
گیاهــی گفــت: در بســیاری از مــوارد گیاهــان خــام دارویــی 
ایــران بــه کشــورهای دیگــر صــادر شــده و بــه صــورت محصــوالت 
ــر وارد  ــا قیمتــی بســیار گران ت فرآوری شــده و داروهــای گیاهــی ب

می شــود. 
آرمــان زرگــران دربــاره وضعیــت واردات داروهــای گیاهــی بــه ایــران 
ــاه  ــوع گی ــزار ن ــش از ۸ ه ــران بی ــه ای ــه اینک ــه ب ــا توج ــت: ب گف
دارویــی دارد، اگــر ســازوکاری بــرای تولیــد محصوالتــی بــا محوریت 
ــوالت را  ــن محص ــم ای ــیم، می توانی ــته باش ــی داش ــان داروی گیاه
خودمــان بــه صــورت اســتاندارد و بــه روز تولیــد کنیــم؛ امــا ایــن کار 

ــت.  ــی اس ــای دولت ــد حمایت ه نیازمن
وی کشــورهای اروپایــی را بخشــی از مقصــد گیاهــان خــام دارویــی 
ــاوت  ــوالت متف ــن محص ــد ای ــت: مقص ــرد و گف ــی ک ــران معرف ای

اســت؛ بــرای مثــال گیــاه زعفــران از ایــران بــه اســپانیا مــی رود و بــا 
برنــد و بســته بندی اســپانیایی بازمی گــردد. در ایــران شــرکت های 
ــی  ــد، ول ــت می کنن ــی فعالی ــد داروی گیاه ــوزه تولی ــادی در ح زی
میــزان آن متناســب بــا ظرفیــت کشــور نیســت. مــا از لحــاظ طــب 
ســنتی غنــی هســتیم و داروهــا و فرآورده هــای گیاهــی می تواننــد 
جایــگاه خوبــی در کشــور داشــته باشــند؛ در عیــن حــال می توانیــم 
بــه صادرکننــده ای بســیار قــوی در زمینــه گیاهــان دارویــی تبدیــل 
ــی  ــای خوب ــتند فرصت ه ــا توانس ــه چینی ه ــور ک ــویم؛ همان ط ش

بــرای طــب ســنتی خــود در سراســر دنیــا فراهــم کننــد. 
اقتصــادی  نظــر  از  ایــن موضــوع  اینکــه  بــر  تاکیــد  بــا  وی 
آسیب رســان اســت، افــزود: گاهــی تــوان تولیــد بســیاری از 
داروهــای گیاهــی در کشــور وجــود نــدارد؛ چــون منبــع گیاهــی آن را 
نداریــم؛ امــا بســیاری از ایــن فرآورده هــا می تواننــد بــه پتانســیل 

ــوند. خبــر فارســی ــل ش ــاری تبدی تج
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ــام  ــا ن ــاله ای ب ــرد ۳۲ س ــود. م ــال ۸۶ ب ــاه س ــن م فروردی
ــت و  ــیاهی رف ــمانش س ــورد، چش ــام خ ــی ش ــعود وقت مس
ــه  ــه دلیــل خواب آلودگــی برخــاف شــب های قبــل دیگــر ب ب

ــت.  ــواب رف ــاق خ ــه ات ــت و ب ــون ننشس ــای تلویزی تماش
نیمــه شــب بــود کــه مهســا ۱0 ســاله ســروصداهایی از بیــرون 
اتاقــش شــنید و وقتــی الی در را بــاز کــرد، متوجــه شــد مــرد 
ــه خــارج از  ــا مــادرش در حــال انتقــال پــدرش ب غریبــه ای ب
ــدرش مریــض اســت و  ــا تصــور اینکــه پ ــه هســتند. او ب خان
ــرود، ســر جــای خــودش برگشــت و  ــه بیمارســتان ب ــد ب بای

خوابیــد. 
ابتــدای اردیبهشــت ماه بــود کــه زنــی بــه پلیــس مراجعــه کــرد 
ــرای  ــام مســعود وقتــی ب ــه ن و گفــت کــه شــوهر جوانــش ب
انجــام کاری بــه تهــران ســفر کــرده، دیگــر برنگشــته اســت. 
بــا دســتور قضایــی تیمــی از مامــوران بــه اقدامــات اطاعاتــی 
دســت زدنــد و دیدنــد هیــچ اثــری از مســعود و خودرویــش 
ــدارد و  ــود ن ــت وج ــه پایتخ ــان ب ــیر شهرش ــران و مس در ته

گزارشــی از تصــادف مرگبــار نیــز نشــده اســت. 
ــی کــه هیــچ ســرنخی از مــرد گمشــده  ۱۲ روز بعــد و در حال
بــه دســت نیامــده بــود مامــوران گشــت در حاشــیه شــهر بــه 
ــچ پاکــی نداشــت.  ــه هی ــد ک خــودروی ســوخته ای برخوردن
ــرار  ــی ق ــت بررس ــین تح ــن ماش ــی ای ــماره شاس ــی ش وقت
ــق  ــین متعل ــن ماش ــد ای ــخص ش ــی زود مش ــت، خیل گرف
بــه مســعود همــان مــرد گمشــده اســت کــه ســوار بــر آن بــه 
ــودروی  ــن خ ــدن ای ــدا ش ــل پی ــا مح ــود؛ ام ــه ب ــران رفت ته
ســوخته دقیقــا برخــاف مســیر تهــران بــود کــه نشــان مــی داد 

ــت. ــه اس ــر نیم کاس ــه ای زی کاس
 داستانسرایی زنانه

خیلــی زود نیلوفــر ۲۸ ســاله تحــت بازجویــی قــرار گرفــت و 
ادعــا کــرد شــوهرش بــا گروهــی از دوســتان در کار زیرخاکــی 
ــرود؛  ــا ب ــه کج ــته ب ــار می خواس ــن ب ــد آخری ــوده و نمی دان ب

امــا نــزد او ادعــا کــرده بایــد بــه تهــران بــرود. 
ــد داشــت و از ســوی  ــن ادعــا کــه نیلوفــر روی آن تاکی ــا ای ب
دیگــر می گفــت کــه مدتــی می شــد مســعود و همدســتانش 
ــه  ــان فرضی ــته اند، کارآگاه ــدیدی داش ــاف ش ــم اخت ــا ه ب
قتــل درون گروهــی تبهــکاران را مدنظــر قــرار دادنــد و همزمــان 
ــد  ــت وجوی جس ــه جس ــعود، ب ــتان مس ــایی دوس ــا شناس ب
احتمالــی ایــن مــرد گمشــده در محــدوده پیدا شــدن ماشــین 
ســوخته اش پرداختنــد. تنهــا یــک روز جســت وجو کافــی 
ــری  ــه ۲00 مت ــا جســد نیمه ســوخته مســعود در فاصل ــود ت ب
ماشــینش کــه پشــت تپــه ای انداختــه شــده بــود، پیــدا شــود. 
کارآگاهــان کــه بــا یــک جنایــت روبــه رو شــده بودنــد، خیلــی 
ــد  ــا کردن ــا ادع ــه آن ه ــد ک ــون را بازداشــت کردن زود ۳۳ مظن
هیــچ گاه در زمینــه زیرخاکــی فعالیتــی نداشــتند و نمی داننــد 
ــوری  ــه منظ ــه چ ــرایی را ب ــن داستانس ــعود ای ــر مس همس
ــاخه های  ــه ش ــان در هم ــی کارآگاه ــت.  وقت ــام داده اس انج
ــکاری  ــر پنهان ــه نیلوف ــیدند ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــی ب تحقیق
می کنــد، وی را مظنــون شــماره یــک شــناختند و بــا اقدامــات 
ــردی  ــا م ــش ب ــا پی ــن زن از مدت ه ــد ای ــی دریافتن مخابرات
ــا رد  ــن آن ه ــقانه ای بی ــای عاش ــوده و پیامک ه ــاس ب در تم

ــود.  ــدل می ش و ب
ــز  ــل شــوهر روی می ــه و قت ــت زنان ــه خیان ــی زود فرضی خیل

ــر  ــت نیلوف ــتور بازداش ــت و دس ــرار گرف ــده ق ــرس پرون بازپ
ــه  ــو رفت ــش ل ــنید راز هولناک ــی ش ــر وقت ــد. نیلوف ــادر ش ص
او را در قتــل شــوهرش گناهــکار می شناســد،  و پلیــس 
چــاره ای جــز اعتــراف ندیــد و پــرده از جزئیــات ایــن خیانــت 

ــت.  ــه برداش جنایتکاران
ــرا  ــا م ــود. او اص ــار ب ــی بدرفت ــعود خیل ــت: مس ــر گف نیلوف
دوســت نداشــت و عاطفــه ای بیــن مــا نمانــده بــود تــا 
اینکــه مــن بــا مــردی بــه نــام شــهرام کــه در یــک داروخانــه 
ــن  ــای م ــای درددل ه ــی پ ــدم. او وقت ــنا ش ــرد، آش کار می ک
ــه او بدهــم و  ــا مهربانی هایــش باعــث شــد دل ب نشســت، ب
بعــد از ۶ مــاه تصمیــم گرفتیــم شــوهرم را بــه قتــل برســانیم. 
وی افــزود: مــن در دوغ شــام داروی بیهوشــی و خــواب آوری 
ــد؛ شــوهرم را  ــه ام آم ــه خان ــه شــب شــهرام ب ــم و نیم ریخت
خفــه کــرد و بــا هــم جســد را بیــرون بردیــم و چــون دختــرم 
ــا  ــهرام ب ــم ش ــتم و نمی دان ــن برگش ــود، م ــا ب ــه تنه در خان

جســد چــه کــرد. 
نیلوفــر گفــت: در زمــان حمــل جســد دیــدم کــه مهســا از الی 

در مــا را تماشــا می کنــد؛ اشــاره کــردم بــرود بخوابــد. 
ــا  ــن ب ــت: م ــا گف ــود در بازجویی ه ــل ب ــه شــاهد قت مهســا ک
صــدای برخــورد در بــه دیــوار بیــدار شــدم و دیــدم یــک مــرد 
کــه او را نمی شــناختم، همــراه مــادرم در حــال بیــرون بــردن 
ــرجایم  ــه س ــادرم ب ــاره م ــا اش ــزود: ب ــتند. وی اف ــام هس باب
رفتــه و خوابیــدم بعــد از مــادرم شــنیدم کــه آن مــرد مأمــور 
اورژانــس بــود. بابــام خیلــی مهربــان بــود، مــادرم را دوســت 
ــام  ــه از عموه ــد و االن ک ــم خــوب بودن ــا ه ــا ب داشــت؛ آن ه
ــی  ــته اند، خیل ــدرم را کش ــرد پ ــان م ــا هم ــم ب ــنیدم مامان ش

ناراحتــم. 
تیــم پلیســی کــه قاتــل اصلــی بــه نــام شــهرام را شناســایی 
کــرده بــود، بــه ردیابــی وی دســت زدنــد و دریافتنــد دیگــر در 
داروخانــه کار نمی کنــد و از وقتــی نیلوفــر بازداشــت شــده بــا 

تــرک خانــه اش پــا بــه فــرار گذاشــته اســت. 
کارآگاهــان خیلــی زود ردی از او کــه بــه تهــران فــرار کــرده بــود 
ــد  ــا را تحــت نظــر گرفتن ــه تماس ه ــد و هم ــه دســت آوردن ب
تــا اینکــه شــهرام بــرای گرفتــن پــول بــه روســتایی در نزدیکــی 
ــود را  ــه خ ــهرام ک ــد. ش ــتگیر ش ــت و دس ــت رف ــل جنای مح
ــدا  ــن ابت ــت: م ــا گف ــی داد در بازجویی ه ــان م ــیمان نش پش
از نیلوفــر فریــب خــوردم. او در زمــان آشــنایی اش ادعــا کــرد 
مطلقــه اســت و وقتــی مــن بــه نیلوفــر دل بســتم، فهمیــدم 
شــوهر دارد و همیــن باعــث شــد دســت بــه قتــل بزنیــم. وی 
درمــورد شــب جنایــت گفــت: وقتــی وارد خانــه نیلوفــر شــدم، 
مســعود نیمه بیهــوش بــود؛ او را خفــه کــردم، بعــد جســدش 
را داخــل حیــاط پشــت ماشــینش گذاشــتم. قــرار بــود ســمت 
تهــران ببــرم و در آنجــا ســربه نیســت کنــم، امــا ترســیدم و در 
حاشــیه شــهر او و ماشــینش را آتــش زدم و بــه نیلوفــر گفتــم 

جســد را در نزدیکــی تهــران رهــا کــرده ام.
 اعدام قاتل

ــه گناهــکار شــناخته شــدند  ــد از محاکم ــر و شــهرام بع نیلوف
ــه ۱0  ــز ب ــر نی ــدان و نیلوف ــه قصــاص نفــس و زن و شــهرام ب
ســال زنــدان محکــوم شــدند. شــهرام بعــد از دوســال بــه دار 
آویختــه شــد و حــاال بعــد از ۱0 ســال، نیلوفــر قــرار اســت آزاد 

شــود. رکنــا

قتل به دلیل وسوسه شیطانی

از  »پیشــگیری  همایــش  در  کیمیای وطن

آســیب های اجتماعــی در محیط هــای کار« کــه بــه 
همــت کمیســیون مســئولیت های اجتماعــی اتــاق 
ــد:  ــوان گردی ــد، عن ــزار ش ــان برگ ــی اصفه بازرگان
محمــل اصلــی هرگونــه آســیب اجتماعــی و محــل 

اوج و بالندگی هر جامعه نیز خانواده است.
بازرگانــی  اتــاق  عمومــی  روابــط  بــه گــزارش 
اصفهــان، در ایــن همایــش امیــر مهرداد خســروی، 
ــج،  ــگاه کمبری ــابق دانش ــدرس س ــگر و م پژوهش
 مســئله اصلــی نظــام هســتی را داشــتن شــناخت 
و معرفــت بیــان کــرد و گفــت: مســئولیت در 
انســانی کــه بــه شــناخت و معرفــت رســیده اســت، 

جــان می گیــرد. 
وی افــزود: همــه انســان ها بــرای نفــس کشــیدن، 
نفــس بخشــیدن، حضــور و غیــاب خــود و ... 
مســئول هســتند و اگــر ایــن مســئولیت معناپذیــر 
شــد، می توانیــم درک کنیــم کــه چــرا انســان 

می توانــد اشــرف مخلوقــات باشــد. 
ایــن پژوهشــگر دینــی تصریــح کــرد: مــا در 
ــرد  ــک ف ــا ی ــه تنه ــم ک ــی می کنی ــه ای زندگ جامع
نیســتیم؛ بلکــه عضــوی از یــک خانــواده، جامعــه، 
مذهــب و... هســتیم و خوشــبختی مــا تنهــا زمانــی 
کــه حــوزه خوشــبختی خــود را بــا دیگران مشــترک 

ــر خواهــد شــد. ــم، معناپذی کنی

ــی  ــئولیت اجتماع ــه مس ــان اینک ــا بی ــروی ب  خس
)CSR( از ســال ۱۹۳0 در دنیــای مــدرن جــان 
گرفتــه اســت، افــزود: از ســال ۱۹۳0 تــا ۱۹۶0 
ــت. ــرده اس ــدا ک ــا پی ــر معن ــت بش آرام آرام معرف

مســئولیت  زمینــه  در  اصلــی  دیــدگاه  ســه  وی 
ــب  ــر کس ــی ب ــت مبتن ــامل مدیری ــی را ش اجتماع
حداکثــری ســود، مدیریــت مبتنــی بــر اعتمــاد 
و  کــرد  عنــوان  زندگــی  کیفیــت  مدیریــت  و 
ــئولیت  ــای مس ــال ایف ــه دنب ــه ب ــرادی ک ــت: اف گف
ــه  ــیده اند ک ــاور رس ــن ب ــه ای ــتند، ب ــی هس اجتماع
بــرای موفقیــت در عرصه هــای کاری خــود بایــد 
ــش را  ــی خوی ــئولیت های اجتماع ــای مس کارکرده

بــر دوش کشــند. 
خســروی تصریــح کــرد: در بحــث مســئولیت 
اجتماعــی، دو تفکــر وجــود دارد کــه مصــداق یکــی 
ــرکت  ــس ش ــس مؤس ــل گیت ــرات بی ــن تفک از ای
و  جهــان  مــرد  ثروتمندتریــن  و  مایکروســافت 
ــد در  ــن ثروتمن ــک پانزدهمی ــان ماس ــری ای دیگ
زمینــه تکنولــوژی و سی وهشــتمین فــرد قدرتمنــد 

ــتند.  ــاد هس ــه اقتص ــان در عرص جه
وی گفــت: بیــل گیتــس بنیــاد خیریــه خــود را بــا 
ســه شــعار توجــه بــه فقــرا در ســطح جهــان، کمــک 
بــه تندرســتی جهانــی، تشــویق بــه پس انــداز 
بــرای امــور خیریــه و موضوعاتــی از جنــس کشــور 
خــود راه انــدازی کــرده و معتقــد اســت کــه بــه ازای 
ــافت در  ــرکت مایکروس ــی، ش ــای جغرافیای دورنم
برابــر هــر فــردی کــه حتــی در دوردســت از محصول 
ــت.  ــئول اس ــد، مس ــتفاده می کن ــرکت اس ــن ش ای
ایــن  بــر  ماســک«  »ایــان  امــا  گفــت:  وی 
ــه،  ــور خیری ــه ام ــن ب ــه پرداخت ــت ک ــده اس عقی
ــبی  ــتر مناس ــد بس ــوده و بای ــروری ب ــج گداپ تروی
ــه از  ــدی ک ــراد نیازمن ــد اف ــه رش ــک ب ــرای کم را ب
ــرای پیشــرفت برخــوردار  ــی ب ظرفیت هــای غیرمال
ــات وی  ــه خدم ــه از جمل ــرد ک ــم ک ــتند، فراه هس
از استارتاپ هاســت.  کمــک و حمایــت مالــی 

خســروی در ادامــه گفــت: همــه انســان ها بــر ســر 

ــاق  ــر وف ــا یکدیگ ــه ب اســاس مســئولیت در جامع
دارنــد و بــر ایــن باورنــد کــه همــه انســان ها، چــه 
ــط  ــودن محی ــالم ب ــر، از ناس ــه فقی ــد و چ ثروتمن
ــن  ــد؛ بنابرای ــد ش ــر خواهن ــود متأث ــی خ اجتماع

ــد. ــده دارن ــر عه مســئولیت اجتماعــی ب
ــه  ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــه ب ــگر در ادام ــن پژوهش  ای
جامعــه امــروز در حــال تغییــر اســت و اگــر نقــش 
ــورد آن را  ــد، بازخ ــا نکنی ــل آن ایف ــود را در مقاب خ
ــواده خــود مشــاهده خواهیــد کــرد، افــزود:  در خان
اگــر حــال خــوب می خواهیــد، حــال خــوب ایجــاد 

کنیــد. 
خســروی دلیــل افزایــش نــرخ طــاق را در جامعــه 
ضعیــف بــودن مســئولیت اجتماعــی در قبــال 

ــرد. ــوان ک ــواده عن ــه خان مقول
ــان اینکــه  ــا بی ــه ب ــن مــدرس دانشــگاه در ادام ای
در ســوره های مختلفــی  نیــز  قــرآن کریــم  در 
چــون آیــه ۸۳ و ۱۷۸ ســوره بقــره و آیــه ۲۶ 
ــه  ــف ب ــان را مکل ــت انس ــه صراح ــرا ب ــوره اس س
ــرده، گفــت: همــه  ــای مســئولیت اجتماعــی ک ایف

انســان ها در قبــال جامعــه خــود مســئول هســتند 
و مســئولیت هــر فــرد، نفی کننــده مســئولیت 

ــود.  ــد ب ــری نخواه دیگ
ــگاه  ــا ن ــه ب ــانی ک ــرد: کس ــح ک ــروی تصری خس
مــادی بــه مســئولیت اجتماعــی توجــه می کننــد، 
به ویــژه بــا تمرکــز بــر ســهم بنگاه هــای اقتصــادی 
بــر ایــن عقیده انــد کــه اگــر در کنــار فعالیــت 
ــته  ــه داش ــای خیری ــی در حوزه ه ــادی، نقش اقتص
باشــیم، اولیــن دســتاوردش ایــن اســت کــه مــردم 
بــه طــرق مختلــف بــه رفتــار مــا پــاداش خواهنــد 
ــی در روزگار  ــئولیت اجتماع ــه مس ــر اینک داد. دیگ
مــا بــه یــک گزینــه رقابتــی تبدیــل شــده و اگــر آن 
را بــر دوش نکشــیم، از قافلــه رقبــا عقــب خواهیــم 
مانــد. وی در پایــان ســخنان خــود از فعــاالن 
اقتصــادی کــه دارای امکانــات مالــی مطلوبــی 
هســتند، خواســت تــا بــه ارتقــای ســطح آمــوزش 
اجتماعــی، بهداشــت و ســامت، اقتصــادی و... 
جامعــه کمــک کننــد و مســئولیت اجتماعــی خــود 

ــد. ــده گیرن ــر عه ــال اجتمــاع ب را در قب

در همایش »پیشگیری از آسیب های اجتماعی در محیط های کار« عنوان شد:

خانواده، محمل اصلی 
آسیب های اجتماعی

،،
جامعــه امــروز در حــال تغییــر اســت و 
اگــر نقــش خــود را در مقابــل آن ایفــا 
نکنید، بازخورد آن را در خانواده خود 

مشــاهده خواهیــد کرد
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فــوالد مبارکــه، پایــه صنعــت فــوالد کشــور اســت. از 
آنجایــی کــه تکمیــل زنجیــره فــوالد در بخــش معــدن و 
ــی از شــاه بیت های اجــرای اقتصــاد  ــی یک ــع معدن صنای
مقاومتــی اســت شــاهد ایــن هســتیم کــه فــوالد مبارکــه 
ــت توســعه های خــود را اجــرا  ــا موفقی توانســته اســت ب
ــوری  ــز حض ــی نی ــی و صادرات ــای داخل ــد و در بازاره کن

ــق داشــته باشــد.  موف
ایــن مطلــب را دکتر رضا رحمانــی، قائم مقام وزیــر و معاون 
 طــرح و برنامــه وزارت صنعــت، معدن و تجارت، در بیســت 
و دومیــن ســالروز نکوداشــت صنعــت و معــدن در اصفهان 
ــا حضــور رســول زرگرپــور اســتاندار اصفهــان، ســید  کــه ب
عبدالوهــاب ســهل آبادی رئیــس خانــه صنعــت، معــدن و 
تجــارت ایــران و رئیــس اتــاق بازرگانــی اصفهــان، مهندس 
ــورای  ــس ش ــان در مجل ــردم اصفه ــده  م ــر نماین فوالدگ
اســامی، دکتــر بهــرام ســبحانی مدیــر عامــل گــروه فــوالد 
مبارکــه، محمدرضــا برکتیــن رئیــس خانه  صنعــت، معدن 
ــه رئیــس ســازمان  و تجــارت اســتان و مهنــدس احمدی
صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان، جمعــی از مســئولین 
ــران عامــل شــرکت ها  ــاالن اقتصــادی و مدی اســتان، فع
و کارخانه هــای اســتان در محــل برگــزاری همایش هــای 

نگیــن نقــش جهــان اصفهــان برگــزار شــد، گفــت.
ــه اینکــه ده درصــد صنعــت  ــا اشــاره ب قائم مقــام وزیــر ب
کشــور در اســتان اصفهــان قــرار دارد، بــر اهمیــت و لــزوم 
توجــه هرچــه بیشــتر بــه طــرح رونــق تولیــد و نوســازی 
صنایــع کــه یکــی از پروژه هــای اقتصــاد مقاومتــی اســت، 
ــدود ۳۲۰  ــان ح ــتان اصفه ــزود: در اس ــرد و اف ــد ک تأکی

ــزات  ــه نوســازی تجهی ــه ب ــی وجــود دارد ک واحــد صنعت
ــن  ــد؛ بنابرای ــی دارن ــاز مبرم ــود نی ــد خ ــوط تولی و خط
زمــان را نبایــد از دســت داد؛ چــرا کــه اصفهــان پیشــران و 

لوکوموتیــو صنعــت کشــور اســت. 
تأثیــر صنعــت اصفهــان بــر کشــور بــه گونــه ای اســت کــه 
ــد  ــت کن ــان بازســازی شــود، حرک ــت در اصفه ــر صنع  اگ
و رونــق گیــرد، مســلما تمامــی صنایــع و صنــوف کشــور 

ــد. ــق می گیرن رون
معــاون طــرح و برنامــه وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت 
ــازی  ــا نوس ــد ب ــرد: بای ــان ک ــه خاطرنش ــن رابط در همی
ــرف  ــش مص ــره وری و کاه ــش به ــد، افزای ــوط تولی خط
ــا  ــرژی و هزینه هــای تولیــد، شــرایطی فراهــم کنیــم ت ان
تــوان رقابــت بــا ســایر رقبــا بیــش از پیــش فراهــم شــود.

ــب توجهــی از محــل  ــی جال ــع مال وی از تخصیــص مناب
صنــدوق توســعه ملــی بــرای نوســازی و بازســازی صنایــع 
ــه  ــی ک ــن منظــور کارخانه های ــرای ای ــت: ب ــر داد و گف خب
تجهیــزات آن هــا در داخــل موجــود اســت، بایــد از محــل 
ــر  ــد؛ در غی ــن کنن ــاز خــود را تأمی ــورد نی ــام م داخــل اق
ایــن صــورت اگــر تجهیــزات مــورد نیــاز آن هــا در داخــل 
کشــور موجــود نبــود، بــه یقیــن ایــن شــرایط بــرای آن هــا 
فراهــم خواهــد شــد کــه بتواننــد از منابــع بیرونــی بــرای 

ایــن کار اقــدام کننــد.
ــه  ــور ب ــگاه صادرات مح ــت ن ــوص اهمی ــی درخص رحمان
تولیــد تصریــح کــرد: اینکــه قبــل از هــر چیــز بــاور کنیــم 
ــازار داخــل  ــن ب ــا در نظــر گرفت ــک طــرف تقاضــا ب تحری
ــا  ــت؛ کم ــل اس ــک اص ــت، ی ــر اس ــادرات امکان پذی و ص

ــت.  ــه اس ــز همین گون ــا نی ــه در دنی اینک
ــر از دو  ــت، متأث ــر صنع ــدن ه ــکوفا ش ــد ش ــدون تردی ب

عامــل فنــاوری و صــادرات اســت. بایــد ایــن معنــی را باور 
داشــته باشــیم. اهمیــت ایــن دو اصــل بــه گونــه ای اســت 
کــه بعــد از ایــن نیــز بایــد بــرای ایجــاد هــر واحــدی بــه 
دنبــال ایــن باشــیم کــه حتمــا محصــوالت آن از کیفیــت 
باالیــی برخــوردار    و قابلیــت صــادرات را داشــته باشــد. 
ــی  ــده داخل ــم مصرف کنن ــه ه ــود ک ــث می ش ــن باع ای
منتفــع شــود و هــم تولیدکننــده بتوانــد ضمــن رقابــت بــا 
بازارهــای جهانــی از حاشــیه  امنیــت الزم برخــوردار گــردد 
ــدون صــادرات،  ــه ب ــر داشــته باشــیم ک ــه خاط ــد ب و بای

ــت.  ــر نیس ــت امکان پذی ــکوفایی صنع ش
از  بــرای حمایــت  اقدامــات دولــت  وی درخصــوص 
ــت  ــا جدی ــت ب ــال دول ــه امس ــان اینک ــا بی ــادرات ب ص
حمایــت  صادرات محــور  صنایــع  از  تمام تــر  هرچــه 
خواهــد کــرد، گفــت: بــرای ســال ۹۶، دولــت بســته 
ــه  ــه اســت کــه از آن جمل ــی در نظــر گرفت حمایتــی خوب
می تــوان بــه ســپرده گذاری در بانــک توســعه  صــادرات و 

بســته های تشــویقی دیگــر اشــاره کــرد.
 قائم مقــام وزیــر و معــاون طــرح و برنامــه  وزارت صنعــت 
معــدن و تجــارت در بخــش پایانــی ســخنان خــود گفــت: 
 اگــر بخواهیــم در بازارهای صادراتی دنیا حضوری مســتمر 
و موفــق داشــته باشــیم، بایــد ســه شــرط کیفیــت زیــاد، 
ــع ســفارش را مدنظــر  ــل به موق قیمــت مناســب و تحوی

قــرار دهیــم.
 توسعه  سرمایه  ملی

در ادامــه  ایــن مراســم دکتــر زرگرپــور، اســتاندار اصفهــان، 
ــوالد  ــد ف ــش تولی ــه در بخ ــوالد مبارک ــرد ف ــت: عملک  گف
و توســعه  ایــن صنعــت بــه گونــه ای اســت کــه بایــد بــه 
خاطــر داشــته باشــیم فــوالد مبارکــه دیگــر یــک شــرکت 

اســتانی و ملــی نیســت. 
بخــش  در  شــرکت  ایــن  تأثیرگــذاری  گســتره  
اشــتغال زایی، صــادرات و ارزآوری بــرای کشــور، ایــن 
شــرکت را بــه یــک بنــگاه اقتصــادی بین المللــی تبدیــل 

کــرده اســت. 
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه فــوالد مبارکــه در مــوارد مختلفــی 
بــرای اســتان و کشــور اهمیــت دارد، تصریــح کــرد: 
ازآنجایــی کــه ایــن شــرکت همــواره رو بــه جلــو بــوده و 
عملکــرد موفقیت آمیــزی داشــته اســت، بــه واســطه  ایــن 
کارنامــه موفقیت آمیــز، دولــت نیــز حداکثــر تــاش خــود 
ــن  ــا کمتری ــرکت ب ــن ش ــا ای ــت ت ــد گرف ــه کار خواه را ب
ــتغال زایی،  ــه  اش ــان در زمین ــکات همچن ــائل و مش مس
ــه کار  ــت ب ــا موفقی ــی ب ــرمایه مل ــعه س ــادرات و توس ص

خــود ادامــه دهــد.
ــت  ــر اهمی ــود ب ــخنان خ ــری از س ــش دیگ  وی در بخ
حفــظ فرصت هــای شــغلی موجــود تأکیــد و اظهــار 

ــه  ــا در ادام ــرد ت ــت ک ــد حمای ــع مول ــد از صنای ــرد: بای ک
نیــز بتــوان عــاوه بــر حفــظ فرصت هــای شــغلی موجــود، 

ــم. ــم آوری ــم فراه ــدی را ه ــغلی جدی ــای ش فرصت ه
 اصالح نظام بانکی

صنعــت،  خانــه  رئیــس  ســهل آبادی،  عبدالوهــاب 
اتــاق بازرگانــی،  معــدن و تجــارت ایــران و رئیــس 
ــت:  ــان، گف ــتان اصفه ــاورزی اس ــادن و کش ــع، مع صنای
ــت کشــور اســت.  ــث ســربلندی صنع ــه باع ــوالد مبارک ف
 عملکــرد مدیریــت و کارکنــان ایــن شــرکت شــایان تقدیــر

است. 
شــرکتی کــه توانســته اســت در ایــن شــرایط ســخت، هــر 
ــر  ــه دکت ــاال رود و کاری ک ــی ب ــد و ترق ــان رش روز از نردب
ســبحانی و همــکاران ایشــان در ایــن شــرکت انجــام داده 
ــار  ــث افتخ ــران باع ــردم ای ــه  م ــرای هم ــد، ب و می دهن

اســت. 
وی در ادامــه  ســخنان خــود بــا تأکیــد بــر اینکــه اصــاح 
نظــام بانکــی خواســته تمامــی فعــاالن اقتصــادی اســت 
و بایــد مجلــس و دولــت بــا همــکاری یکدیگــر تغییراتــی 
را در نظــام بانکــی کشــور ایجــاد کننــد، افــزود: بــاری کــه 
ــرای  ــه می شــود، ب ــره اضاف ــت از نظــر به ــر دوش صنع ب
ــد در ادوار  ــا را بای ــت؛ آماره ــل نیس ــل تحم ــت قاب صنع
ــد از  ــد درص ــه چن ــرار داد ک ــی ق ــورد بررس ــف م مختل
ــل  ــا تعطی ــد ی ــه کار می افتن ــره ب ــن به ــا ای ــا ب کارخانه ه

می شــوند. 
ســهل آبادی گفــت: قــرار بــود ۳۰ درصــد از درآمــد حاصــل 
از هدفمنــد کــردن یارانه هــا بــه صنعــت برســد کــه هنــوز 

ریالــی از آن نرســیده. 
رئیــس خانــه صنعــت، معــدن و تجــارت ایــران بــا 
اشــاره بــه اهمیــت تعییــن تکلیــف آب اســتان اصفهــان 
خاطرنشــان کــرد: اگــر در ایــن زمینــه چاره اندیشــی 

نشــود، اصفهــان بــا پســرفت مواجــه می شــود. 
ــه عنــوان  ــه تهــران ب وی از قطــار سریع الســیر اصفهــان ب
گامــی در جهــت توســعه  اســتان یــاد کــرد و افــزود: اگــر 
ــی  ــل و جابه جای ــل و نق ــش حم ــتان در بخ ــای اس راه ه
مســافر توســعه یابــد، بــه یقیــن صنعــت و تجــارت نیــز 

ــد.  ــعه می یاب توس
ــاورزی  ــادن و کش ــع، مع ــی، صنای ــاق بازرگان ــس ات رئی
اســتان اصفهــان تصریــح کــرد: شــورای گفت وگــوی 
حمایــت  کمیتــه  و  خصوصــی  بخــش  و  دولــت 
ــود  ــی ب ــات خوب ــه اقدام ــران از جمل ــی از صنعتگ قضای
شــده  پیگیــری  اصفهــان  در  جدیــد  دولــت  در  کــه 
ســخنان  پایانــی  بخــش  در  ســهل آبادی  اســت. 
 خــود گفــت: بخــش خصوصــی در خدمــت دولــت

 است.

 اقتصاد جایگزین نفت
بــه گــزارش خبرنــگار فــوالد در ادامــه ایــن مراســم، دکتــر 
بهــرام ســبحانی، مدیــر عامــل گــروه فــوالد مبارکــه، 
ضمــن تبریــک روز صنعــت و معــدن بــا تأکیــد بــر 
ــد  ــی و پرچــم داران تولی ــن اقتصــاد مقاومت اینکــه خالقی
و اشــتغال قشــر صنعتــی هســتند کــه می تواننــد اولیــن 
جایگزیــن نفــت باشــند، گفــت: اگــر بــه دنبــال اقتصــاد 
جایگزیــن نفــت هســتیم، بایــد توجــه ویــژه ای بــه معــدن 

ــی داشــته باشــیم.  ــع معدن و صنای
ــاخصه های  ــی از ش ــه داد: یک ــه ادام ــن رابط وی در همی
جوامــع،  توســعه یافتگی  تشــخیص  بــرای  کمــی 
ــد  ــرای تولی ــت. ب ــان اس ــوالد آن ــرف ف ــری مص اندازه گی
یــک میلیــون تــن فــوالد، اکتشــاف در معــدن، اســتخراج 
ــره،  ــن زنجی ــه  ای ــود و در ادام ــام می ش ــرآوری انج و ف
ــه فــوالد شــده و در همــه   ــل ب مــواد استخراج شــده تبدی
ــوازم  ــه خودروســازی، ساختمان ســازی، ل ــع از جمل صنای
خانگــی، صنایــع مــواد غذایــی و... مــورد اســتفاده قــرار 

می گیــرد. 
مدیــر عامــل گــروه فــوالد مبارکــه بــا اشــاره بــه مزایــای 
تولیــد فــوالد در کشــور گفــت: مــاده  اولیــه و انــرژی، بــرق 
و گاز در کشــور مــا فراهــم اســت و خوشــبختانه نیــروی 

جــوان و متخصــص نیــز در ایــن زمینــه وجــود دارد.
 دکتــر ســبحانی بــا اشــاره بــه اینکــه در ســند چشــم انداز 
۱۴۰۴ تولیــد ۵۵ میلیــون تــن فــوالد در کشــور پیش بینــی 
ــال  ــه در دو س ــوالد مبارک ــر ف ــزود: اگ ــت، اف ــده اس ش
ــود  ــا ب ــوالد در دنی ــرایط ف ــخت ترین ش ــه س ــته ک گذش
ــا چالــش  ــزرگ ب ــه صــورت تقریبــی تولیدکننــدگان ب و ب
جــدی مواجــه شــدند، توانســت از ایــن پیــچ عبــور کنــد، 

ــوالد را در  ــد ف ــد تولی ــه کل فرآین ــود ک ــل ب ــن دلی ــه ای ب
ــود  ــل وج ــی در مراح ــت و پراکندگ ــود داش ــه خ مجموع
نداشــت. بنابرایــن بــرای دســتیابی بــه تولیــد ۵۵ میلیــون 
تــن فــوالد بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه شــود کــه واحدهای 
پراکنــده کاربــردی نیســتند و دیــر یــا زود از گردونــه تولیــد 
خــارج می شــوند؛ بنابرایــن ظرفیت هــای بــزرگ الزم 

اســت. 
مدیــر عامــل گــروه فــوالد مبارکــه بــا تأکیــد بــر اینکــه در 
انتخــاب فنــاوری بایــد پاســخگوی بــازار جهانــی بــوده و 
محصــول مطلــوب داشــته باشــیم، خاطرنشــان کــرد: این 
نــکات بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد؛ خــواه ناخــواه بایــد 
ــم؛  ــن می توانی ــه یقی ــم و ب ــت کنی ــا رقاب ــا اقتصــاد دنی ب
ــه کــه اشــاره شــد همــه چیــز در کشــور  چــون همان گون

مهیاســت. 
وی بــا اشــاره بــه مزایــای کســب بازارهــای صادراتــی در 
ــه  ــرد: اگرچ ــار ک ــور اظه ــی کش ــای صنعت ــه بخش ه هم
فــوالد مبارکــه بــه دلیــل تأمیــن حداکثــری بــازار داخل در 
ســال ۹۵ صــادرات خــود را نســبت بــه ســال ۹۴ کاهــش 
داد، امــا ایــن مهــم اســت کــه نیمــی از صــادرات فــوالد 
مبارکــه بــه دلیــل کیفیــت بــاالی محصــوالت شــرکت بــه 
ــده فــوالد  ــن تولیدکنن ــا کــه خــود بزرگ تری ــه اروپ اتحادی

اســت، انجــام شــده اســت. 
وی در خاتمــه ســخنان خــود تصریــح کــرد: اگــر اقتصــاد 
ــن  ــه یقی ــم، ب ــتغال می خواهی ــد و اش ــی و تولی مقاومت
ــی  ــع معدن ــدن و صنای ــی در مع ــت و توانای ــن ظرفی  ای
هســت. گفتنــی اســت در پایــان ایــن مراســم بــا اهــدای 
لــوح تقدیــر از تولیدکننــدگان و واحدهــای صنعتــی نمونــه 

کشــور، قدردانــی شــد.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن قدردانی از فوالد مبارکه مطرح کرد:

تکمیل زنجیره فوالد، شاه بیت  اقتصاد مقاومتی
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زهرا نصیریکیمیای وطن

ســری  از  برنامــه  شــصت ودومین  قالــب  در 
ــبکه  ــاح«، از ش ــد افتت ــه، چن ــر هفت ــای »ه برنامه ه
ــک  ــل و ترافی ــل و نق ــوزه حم ــات ح ــاوری اطاع فن
ــا حضــور مســئوالن کشــوری و  ــان، ب شــهرداری اصفه

اســتانی رونمایــی شــد.
نقــل  و  حمــل  حــوزه  اطاعــات  فنــاوری  شــبکه 
پایــگاه  شــامل  اصفهــان  شــهرداری  ترافیــک  و 
اینترنتــی ترافیــکال )نخســتین چهــارراه آنایــن ۵ 
ــن(،  ــک آنای ــک )نقشــه ترافی ــان ترافی ــه(، اصفه زبان
ترافیکــی(،  وقایــع  ثبــت  )نرم افــزار  ترافیک یــار 
و  تخصصــی(  دیجیتــال  )کتابخانــه  ترافیک پدیــا 
ترافیکســتان )بســته تولیــدات چنــد رســانه ای( اســت.

ــل  ــل و نق ــر حم ــر کل دفت ــه مدی ــه ک ــن برنام در ای
بــود  آن  ویــژه  مهمــان  وزارت کشــور  ترافیــک  و 
ــط  ــان توس ــل اصفه ــل و نق ــع حم ــات جام از  مطالع
شــهرداری ســخن بــه میــان آمــد و بــه ایــن موضــوع 
اشــاره شــد کــه ایــن مطالعــه ســند باالدســتی در حــوزه 

ــی رود. ــمار م ــه ش ــل ب ــل و نق حم
ــل و  ــر حم ــر کل دفت ــزدی، مدی ــان ی ــا محمدی   پوری
ــی از  نقــل و ترافیــک وزارت کشــور، در مراســم رونمای
ــک  ــل و ترافی ــل و نق ــات حم ــاوری اطاع ــبکه فن ش
ــند  ــن س ــبختانه در ای ــت: خوش ــار داش ــان اظه اصفه
ــن  ــده و ای ــه ش ــوس پرداخت ــع اتوب ــه موض ــیار ب بس
ــور  ــده در وزارت کش ــاه آین ــا دو م ــک ت ــه در ی مطالع

تصویــب  می شــود.
 روند خوب توسعه بی .آر.تی در اصفهان 

 وی ادامــه داد: خوشــبختانه توســعه بی.آر.تــی در 
ــهرداری  ــرد ش ــته و عملک ــی داش ــد خوب ــان رون اصفه
 در حفــظ فضــای ســبز در ایســتگاه های بی.آر.تــی 
و اســتفاده از دوربیــن در تــراز بــاال قــرار دارد و کارهایــی 
را  بســیاری  بهره بــرداری  نکته بینــی  بــا  بــود کــه 

ــتند. داش
 وی  اســتفاده از آسانســور بــه جــای پله برقــی و 
ــت  ــکات مثب ــگ دوچرخه ســواری را  از ن ــج فرهن تروی
ــون  ــزود: تاکن ــت و اف ــل  دانس ــل و نق ــوزه حم در ح
ــدازی  ــتیم و راه ان ــور نداش ــال در کش ــه دیجیت کتابخان
ایــن کتابخانــه در اصفهــان، از کارهــای بکــری بــود کــه 

ــرد. ــود می گی ــه خ ــوری ب ــکل کش ش
وی افــزود: حقــوق شــهروندی کــه در دولــت نیــز 
دربــاره آن بحــث می شــود، همچنیــن نرم افــزاری 
میــان  را  دوســویه  ارتباطــی  شــد،  افتتــاح  کــه 
می کنــد. گــزارش  برقــرار  مســئوالن  و  شــهروندان 
 اتفاقــات صحنــه حــوادث بــرای مــا مهــم اســت 
ــر  ــی تصاوی ــه راحت ــاختاری ب ــن س ــاد چنی ــا ایج و ب
مســئوالن  دســت  بــه  و  می شــود  ضبــط  مــردم 

. می رســد
 سهم زیاد خودرو های کاربراتوری در 

آلودگی هوا 
دربــاره  آمــاری  از  ادامــه   در  یــزدی  محمدیــان 
ایــن  بــر  انژکتــوری ســخن گفــت و  خودرو هــای 
مســئله تاکیــد اشــت: هم اکنــون  ۹۱ درصــد خودروهــا 
ــن ۹  ــه ای ــوری ک ــد کاربرات ــت و ۹ درص ــوری اس انژکت
ــه  ــی را ب ــوری ۵۱ درصــد از ســهم آلودگ درصــد کاربرات

ــد. ــاص داده ان ــود اختص خ
وی اضافــه کــرد: خودروهــای کاربراتــوری ناوگان هــای 
ــی اســت کــه فرســوده هســتند   فرســوده و خودروهای
ــا نوســازی ای  ــد؛ ب ــه شــمار می آین و منشــأ آلودگــی ب
کــه صــورت گرفتــه، ایــن بــه حداقــل رســیده اســت.

مدیــر کل دفتــر حمــل و نقــل و ترافیــک وزارت کشــور 
گفــت: بیــش از ۹۰ درصــد موتورهــای کشــور کاربراتوری 
هســتند و این هــا اصلی تریــن منشــأ تولیــد ذرات 
معلــق بــه شــمار می آینــد و ۱۵ درصــد آالیندگــی تولیــد 
ــد؛ موتورســیکلت ۱۵ درصــد، اتوبــوس شــرکت  می کنن
ــوس  ســرویس ها ۲۶ درصــد؛  واحــد ۱۸ درصــد و اتوب
مهم تریــن منشــأ دیگــر آلودگــی، کامیون هــا هســتند.

 باید جلوی تولید خودرو های  کاربراتوری 
گرفته شود

ــک  ــر ی ــوری ۱۵ براب ــودرو کاربرات ــک خ ــت: ی وی گف
پرایــد انژکتــوری آلودگــی دارد و در ایــن راه طــرح 
ــه  ــت ک ــت اس ــه دول ــن مصوب ــم و ای ــزت را داری الی
را  محدودیت هــا  مکلــف کــرده کلیــه کان شــهرها 
ایجــاد کننــد و در شــورای عالــی ترافیــک نیــز ابــاغ و 

بــرای دســتگاه ها الزم االجــرا شــده اســت.
ــد  ــه بع ــی ب ــه از زمان ــان اینک ــا بی ــزدی ب ــان ی محمدی
بگیریــم،  را  بایــد جلــوی خودروهــای کاربراتــوری 
از  فرســوده  خودروهــای  قانــون  اعمــال  افــزود: 

ــال آن اســت و  ــه دنب ــت ب ــه دول ــی اســت ک بحث های
ــاعت  ــر ۲۴ س ــردد در ه ــورت ت ــا در ص ــن خودروه ای
۵۰ هــزار تومــان بایــد جریمــه شــوند؛ عــاوه بــر اینکــه 

ــوند. ــال ش ــد فع ــهر بای ــطح ش ــا در س دوربین ه
 بیشترین تصادفات شهری در شب اتفاق 

می افتد
ــور  ــهرهای کش ــک ش ــی ترافی ــورای هماهنگ ــر ش دبی
در  موتورســیکلت ها  تعــداد  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا 
کشــور ۱۱ میلیــون اســت کــه بیــش از ۵۰ درصــد 
ــهرها  ــب کان ش ــد و اغل ــوده دارن ــری فرس ــا عم آن ه
ــای  ــا پایش ه ــت: ب ــتند، گف ــده هس ــن پدی ــر ای درگی
مربــوط  کشــته ها  آمــار  درصــد   ۳۴ صورت گرفتــه 
ــران  ــه عاب ــوط ب ــه موتورســیکلت ها و ۴۶ درصــد مرب ب
ــری در  ــک هدف گی ــد ی ــی بای ــه عبارت ــاده اســت؛ ب پی
ــران  ــور و عاب ــت موت ــرد و وضعی شــهرداری صــورت گی

ــد. ــدا کن ــامان پی ــاده س پی
 وی بــا بیــان اینکــه ۲۷ درصــد از کشــته های کشــور در 
حــوزه شــهری اســت، افــزود: بیشــترین تصادفــات در 
شــهر در عصــر تــا شــب رخ می دهــد. اســتان اصفهــان 
ــهری را دارد؛  ــات درون ش ــترین تصادف ــوم بیش رده س
ــه دوم را داشــته و در ســال  ــان رتب در ســال ۹۴ اصفه
ــه  ــار هم ــن آم ــه و در ای ــم را گرفت ــه پنج ــته رتب گذش

اســتان در نظــر گرفتــه شــده اســت.

مدیــر کل دفتــر حمــل و نقــل و ترافیــک وزارت کشــور 
افــزود: در ســال ۹۷ بایــد بــه راهــور کمــک شــود 
ــهرداری و  ــان ش ــد را می ــی و کارآم ــاط منطق ــا ارتب ت
ــه  ــی ب ــم رانندگ ــم؛ ۵ درصــد از جرائ ــور ایجــاد کنی راه
ــعه  ــتای توس ــا در راس ــرد ت ــق می گی ــیما تعل صداوس

ــد. ــدام کن ــک اق ــگ ترافی فرهن
وی ادامــه داد: در شــهر تهــران ســاالنه ۷۲۵ هــزار تــن 
ــه  ــوط ب ــد مرب ــه ۸۵ درص ــود ک ــد می ش ــی تولی آلودگ
منابــع متحــرک ماننــد خودروهاســت؛ ایــن وضعیت در 
اصفهــان نیــز وجــود دارد و عمــده آلودگــی  کانشــهرها 
ــع  ــد آن از مناب ــه ۷۰ درص ــود ک ــی می ش از ۵ گاز ناش

ــود. ــارج می ش ــرک خ متح
 فرهنگ سازی در حوزه ترافیک، رویکرد 

مهم مدیریت شهری است
در ادامــه ایــن آییــن شــهردار اصفهــان بــا بیــان اینکــه 
اقدامــات ارزشــمند بــرای حــل مســئله ترافیــک 
اصفهــان تــداوم دارد، گفــت: پویــش ترافیــک مردمــی 
ــورد  ــودرو م ــدون خ ــنبه های ب ــان و سه ش ــهر اصفه ش
ــمع آن  ــدوارم ش ــه و امی ــرار گرفت ــردم ق ــتقبال م اس

ــود. ــوش نش ــچ گاه خام هی
ــرد: از ۲ ســال گذشــته  ــار ک ــژاد اظه ــدی جمالی ن   مه
ــاز  ــل آغ ــل و نق ــوزه حم ــمندی در ح ــات ارزش اقدام
ــه  ــط ب ــن حــوزه فق ــای ای ــود فعالیت ه ــرار ب شــد و ق

ــای  ــود و فناوری ه ــم نش ــخت افزاری خت ــات س اقدام
ــرم داشــته باشــیم. ــای ن ــار فناوری ه ســخت را در کن

وی افــزود: در کنــار پروژه هــای بــزرگ و شــاخصی 
پروژه هــای  همچنیــن  و  داشــتیم  شــهر  در  کــه 
ــی  ــهروندان و همدل ــور ش ــا حض ــه ب ــوری ک محله مح
ــم،  ــی می کنی ــا کلنگ زن ــاح ی ــه افتت ــر هفت ــران ه مدی
قــرار ایــن بــود اقدامــات نرم افــزاری نیــز داشــته 

ــیم. باش
ــه اینکــه فرهنگ ســازی  ــا اشــاره ب ــان ب شــهردار اصفه
در حــوزه ترافیــک بســیار اهمیــت دارد، ادامــه داد: 
احــداث  همچــون  متعــددی  پروژه هــای  اصفهــان 
زیرگــذر، روگــذر، تقاطــع و تعریــض خیابــان داشــته و 
دارد؛ امــا متاســفانه هنــوز مشــکات ترافیک و مســائل 
بنابرایــن  اســت  نشــده  حــل  آن  زیســت محیطی 
ــد  ــی، بای ــمند و زیربنای ــات ارزش ــن اقدام ــار ای در کن

ــود. ــام ش ــی انج ــای فرهنگ کاره
جمالی نــژاد اضافــه کــرد: خوشــبختانه رویکــرد شــورای 
ــود و خوشــبختانه در دوره  ــارم مســائل فرهنگــی ب چه
پنجــم اعضــای شــورا نیــز فرهنگ دوســت هســتد و بــه 
طــور حتــم اقدامــات شــاخصی در ایــن حــوزه خواهنــد 
داشــت؛ بنابرایــن امیدواریــم ایــن اقدامــات فرهنگــی 

تــداوم یابــد.
ــاره  ــودرو اش ــدون خ ــنبه های ب ــرح سه ش ــه ط وی ب

کــرد و گفــت: طــرح سه شــنبه های بــدون خــودرو 
ــن  ــت؛ بنابرای ــرار گرف ــهریان ق ــتقبال همش ــورد اس م
ــا اســتقبال  امیــدوارم ایــن پویــش تعطیــل نشــود و ب

ــد.   ــته باش ــه داش ــرح ادام ــن ط ــهروندان، ای ش
 در سال ۱۴۰۰، اصفهان شهر نمونه ترافیک 

می شود
ــن  ــخنران ای ــر س ــز دیگ ــان نی ــهردار اصفه ــاون ش مع
ــر ایــن نکتــه تاکیــد اشــت: طبــق  ــود. وی ب مراســم ب
در  اصفهــان  شــهر  انجام شــده،  برنامه ریزی هــای 
ــل و  ــک و حم ــی ترافی ــوزه تخصص ــال ۱۴۰۰ در ح س

ــد. ــد ش ــه خواه ــهر نمون ــمند ش ــاک و هوش ــل پ نق
ــع  ــاالی توق ــطح ب ــن از س ــی همچنی ــا صلوات علیرض
ــاره  ــئله اش ــن مس ــه ای ــت و ب ــخن گف ــهروندان س ش
داشــت کــه بــا راه انــدازی نرم افزارهــای ترافیکــی بســتر 
ــاوری اطاعــات در حــوزه حمــل و نقــل و ترافیــک  فن

ــود. ــل می ش ــان تکمی ــهر اصفه ش
نقشــه  نرم افــزار  از  اســتفاده  بــا  شــهروندان 
مســیر  ترافیــک،  می تواننــد  آنایــن  ترافیــک 
تفریحــی،  مکان هــای  آموزشی ورزشــی،  مراکــز 
ــا  ــت پارکینگ هــای شــهر، هتل ه بیمارســتان ها، ظرفی
نانوایی هــا،  مثــل  و حتــی کاربری هــای خدماتــی 
بانک هــا و سیســتم های خودپــرداز را بــه صــورت 

آنایــن مشــاهده کننــد.
ــی کــه یــک شــهروند  وی تصریــح کــرد: همــه خدمات
نیــاز دارد در ایــن نرم افــزار قابــل رؤیــت اســت و 
ــود  ــازار دانل ــزار را از ب ــن نرم اف ــد ای شــهروندان می توانن

ــد. کنن
معــاون حمــل و نقــل و ترافیــک شــهرداری اصفهــان به 
ــت: شــهروندان  ــرد و گف ــار اشــاره ک ــزار ترافیک ی نرم اف
نرم افــزار »ترافیک یــار« می تواننــد  از  اســتفاده  بــا 
ــان  ــه کارشناس ــوادث و ... را ب ــی، ح ــکات ترافیک مش

مرکــز کنتــرل ترافیــک ارائــه دهنــد.
نرم افــزار  در  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  صلواتــی 
افــزود:  ناظــر هســتند،  »ترافیک یــار« شــهروندان 
ــور در  ــار در کش ــن ب ــرای اولی ــار ب ــزار ترافیک ی نرم اف
اصفهــان رونمایــی شــده و قابــل تســری بــه کل کشــور 

اســت.
 نرم افزار ترافیک پدیا 

وی از نرم افــزار دیگــری تحــت عنــوان »ترافیک پدیــا« 

ــه  ــزار هم ــن نرم اف ــرد: در ای ــار ک ــت و اظه ــخن گف س
ــل و  ــه حم ــهروندان در زمین ــاز ش ــورد نی ــات م اطاع
نقــل و ترافیــک در قالــب کتــاب و مقالــه به روزرســانی 
می شــود؛ تاکنــون ۱۲ هــزار داده در ایــن نرم افــزار 
ــزار داده  ــه ۳۰ ه ــال ب ــان امس ــا پای ــده و ت ــاده ش پی

می رســد.
معــاون شــهردار اصفهــان ادامــه داد: ایــن نرم افــزار بــه 
ــا  ــرد ت ــرار می گی ــردم ق ــار م ــگان در اختی ــورت رای ص

ســطح دانــش شــهروندان ارتقــا یابــد.
ــرد و  ــاره ک ــک کال« اش ــزار »ترافی ــه نرم اف ــی ب صلوات
ــال آمــوزش  گفــت: نرم افــزار ترافیــک کال، اولیــن پرت
ــث  ــه مباح ــود ک ــوب می ش ــک محس ــگ ترافی فرهن
ــی،  ــی، عرب ــی، انگلیس ــان فارس ــه ۵ زب ــی را ب ترافیک

ــد. ــرح می کن ــی مط ــوی و پرتقال فرانس
را  اصفهــان  ترافیکــی شــهر  نرم افــزار  آخریــن  وی 
ــا  ــت: ب ــرد و گف ــی ک ــتان« معرف ــزار »ترافیکس نرم اف
توجــه بــه اینکــه تاثیــر کلیپ هــای کوتــاه بســیار 
نرم افــزار  ایــن  در  سخنرانی هاســت،   از  بیشــتر 
ــای  ــانه ای انیمیشــن و فیلم ه ــدات رس ــه تولی مجموع
کوتــاه بــا موضــوع آمــوزش ترافیــک طراحــی شــده کــه 

در فضــای مجــازی توزیــع می شــود.
معــاون شــهردار اصفهــان افــزود: بــاور مــا ایــن اســت 
بــا راه انــدازی ایــن نرم افزارهــا بســتر فنــاوری اطاعــات 
بــرای حمــل و نقــل و ترافیــک شــهر اصفهــان تکمیــل 
می شــود؛ البتــه بایــد ایــن نرم افزارهــا بــه مــروز 
زمــان جدیدتــر و بــه روز شــود تــا بــه لحــاظ زیرســاختی 

ــود. ــاد نش ــانی ایج ــی در اطاع رس خلل
صلواتــی بــه همراهــی شــورای فعلــی و شــورای جدیــد 
شــهر اصفهــان اشــاره کــرد و گفــت: بــه طــور حتــم بــا 
ــیر  ــان مس ــهر اصفه ــهری، ش ــت ش ــکاری مدیری هم
ــد  ــی خواه ــرعت ط ــا س ــدار را ب ــعه پای ــی و توس تعال
کــرد.در ایــن برنامــه مهــدی جمالی نــژاد، شــهردار 
ــاوری اطاعــات حــوزه حمــل و  ــان، از شــبکه فن اصفه

ــرد. ــی  ک ــک رونمای ــل و ترافی نق
ــش،  ــه رهای ــر مؤسس ــی مدی ــر زمان ــن از دکت  همچنی
و  ترازیســت  مؤسســه  مدیــر  صالحــی  دکتــر 
پاکــروان مســئول گــروه دوچرخه ســواری طاهــا و 
دســت اندرکاران حــوزه حمــل و نقــل و ترافیــک در 

حاشــیه همایــش تقدیــر   شــد.
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