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اقتدار چهل ساله
در آیــات و روایــات عــدد  40 از اعتبــار و جایــگاه 
ویــژه ای برخــوردار اســت. شــاید یکــی از رمــز و 
کــه انســان در 40 ســالگی  رازهــای آن ایــن باشــد 

کمــال می رســد و بــه تکامــل فکــری و معنــوی و  بــه 
ــد.  ــگاه خــاص خــود دســت می یاب جای

کالم و رفتــارش حساب شــده، منطقــی  در ایــن ســن 
او  کــردار  و  گفتــار  و  رفتــار  اســت و روی  و معقول تــر 
کــه  تجربیاتــی  بــا  و  می کننــد  بــاز  دیگــری  حســاب 

گرفــت.  خواهــد  بجاتــری  تصمیمــات  دارد، 
کوتــاه، اشــاره ای داریــم بــه انقــالب  بــا ایــن مقدمــه 
کــه در آســتانه 40 ســالگی قــرار دارد.  اســالمی ایــران 
کــه بــا فــراز و فرودهــای زیــادی مواجــه بــوده  40 ســالی 
و تجربیــات ارزشــمندی را بــا خــود دارد. ایــن انقــالب 
کمــال و  اقتــدار ایســتاده و پایــدار و  کنــون  بــر قلــه  ا

گام برمــی دارد. .. قدرتمنــد 
ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید
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ــام  ــتگیری ام ــا دس ــت ب ــادف اس ــوال مص 20 ش
دســتور  هارون. هارون   بــه  علیه الســام  کاظــم 
یکــی از خلفــای ســتمگر عباســی هــم دوره بــا امــام 
ــت  ــه خاف ــت ک ــام اس ــی بن جعفر علیه الس موس
را غصــب و فضــا را بــرای امــام و شــیعیان محــدود 

ــود.  ــرده ب ک
وی از تــرس محبوبیــت و نفــوذ امام، جاسوســانی را 
در مدینــه بــر حضــرت گماشــته بــود تــا از ارتباط هــا 
و آنچــه در اطــراف  امــام علیه الســام می گذشــت، 
آگاهــی یابــد و از ایــن طریــق امــام را کنتــرل کنــد 

تــا در موقــع خطــر اقدامــی مناســب انجــام دهــد. 
امــام  نافــذ  از محبوبیــت بســیار و معنویــت  او 
ــی  ــام حت ــود. ام ــاک ب ــخت بیمن ــام س علیه الس
ــت  ــتدارانی داش ــارون دوس ــتگاه حکومتی ه در دس
و از نفــوذ معنــوی زیــادی برخــوردار بــود. ایــن نفــوذ 
ــن  ــد علی بن یقطی ــه کســانی مانن ــود ک ــه  حــدی ب ب
صــدر اعظــم )وزیــر( دولــت عباســی، از دوســتداران 
و  بودنــد  علیه الســام  موســی بن جعفر  حضــرت 
ــل  ــرت عم ــتورات حض ــه دس ــام ب ــا ام ــاط ب در ارتب

می کردنــد. 
ــد  ــی دادن ــزارش منف ــدری گ ــه ق ــا جاسوســان ب ام
ــان  ــای  اطرافی ــبب بدگوئی ه ــه س ــرانجام ب ــا س ت
ــر  ــت تاثی ــام، هارون  تح ــم علیه الس ــام کاظ از ام
قــرار گرفــت. در ســفری  کــه در ســال ۱۷۹ ه ق بــه 
ــوی  ــت معن ــه عظم ــش ب ــش از پی ــت، بی ــج رف ح
ــردم  ــه م ــی ک ــرام خاص ــام و احت ــام علیه الس ام
ــل  ــام قائ ــم علیه الس ــی الکاظ ــام موس ــرای ام ب
بودنــد، پــی بــرد. لــذا ســخت از ایــن جهــت، نگــران 
ــر  ــور پیامب ــر من ــد و قب ــه آم ــه مدین ــی ب شــد. وقت
اکــرم صلــی هللا علیــه و آلــه و ســلم را زیــارت کــرد، 
تصمیــم بــر جلــب و دســتگیری امــام علیه الســام 
یعنــی فرزنــد پیامبــر صلــی هللا علیــه و آلــه و ســلم 

گرفــت. 
وقتــی قــرار شــد آن حضــرت را از مدینــه بــه بصــره 
ــام  ــه کجــاوه ام ــد کجــاوه ب ــد، دســتور داد چن آورن
از  و  نابهنــگام  را  بعضــی  و  ببندنــد  علیه الســام 
ــام  ــه ام ــد ک ــردم ندانن ــا م ــد ت ــر ببرن ــای دیگ راه ه
علیه الســام را بــه کجــا و بــا کــدام کســان بردنــد و 
یــأس بــر مردمــان چیــره شــود و بــه نبــودن رهبــر 
ــورش  ــه ش ــر ب ــد و س ــو گیرن ــش خ ــی خوی حقیق
ــام  ــام علیه الس ــدگاه ام ــد و از تبعی ــوا برندارن و بل
و  بیــم  بازگوکننــده  این همــه،  بماننــد.  بی خبــر 

ــود.  ــتگاه ب ــراس دس ه
ــا  ــام را  ب ــم علیه الس ــی کاظ ــام موس ــارون، ام ه
چنیــن احتیاط هــا و مراقبت هایــی از مدینــه تبعیــد 
ــن  ــام از ای ــام علیه الس ــال ام ــن س ــرد و چندی ک

ــت. ــال می یاف ــدان انتق ــه آن زن ــدان ب زن
شــگفت آنکه هــارون بــا توجــه بــه شــخصیت واالی 
موســی بن جعفر علیه الســام پــس از درگذشــت 
ــت  ــرار داش ــز اص ــام نی ــام علیه الس ــهادت ام و ش
ــه  ــد ک ــت را بپذیرن ــاف حقیق ــن خ ــردم ای ــا م ت
مســموم  علیه الســام  موســی بن جعفر  حضــرت 
نشــده بلکــه بــه مــرگ طبیعــی از دنیــا رفتــه اســت.

بینالملل
 ناکامی عربستان در صدور 

بیانیه ضدایرانی
وزرای خارجــه ســازمان  نشســت  و چهارمیــن  چهــل 
ــح و توســعه  ــان، صل ــا شــعار »جوان همــکاری اســامی ب
ــد و  ــزار ش ــان برگ ــته« در ابیج ــم پیوس ــه ه ــان ب در جه
بــه دلیــل اختــاف اعضــا نتوانســت بیانیــه پایانــی را 
ــای  ــه و رؤس ــت وزرای خارج ــن نشس ــد. در ای ــادر کن ص
ــن دیدگاه هــای خــود  هیئت هــای کشــورهای عضــو آخری
ــا تروریســم و  ــارزه ب ــه، مب ــا تحــوالت منطق ــاط ب را در ارتب
ــرفت  ــعه و پیش ــان در توس ــش جوان ــی و نق ــراط گرای اف

ــد. ــان کردن ــامی بی ــع اس جوام
غامحســین دهقانــی، مدیــر کل امــور سیاســی و امنیــت 
بین المللــی وزارت امــور خارجــه و سرپرســت هیئــت 
بــا اشــاره  ایــن اجــاس،  بــه  از کشــورمان  اعزامــی 
ــارج  ــات خ ــرای درج موضوع ــور ب ــک کش ــاش ی ــه ت ب
اســامی  از دســتورکار در نشســت گفــت: کشــورهای 
می داننــد کــه بیانیــه ریــاض مغایــر روح و اصــول منشــور 
ــا در  ــد دارد اعض ــازمان تاکی ــور س ــت؛ منش ــازمان اس س
ــامی  ــورهای اس ــان کش ــاد می ــبتگی و اتح ــت همس جه
ــت  ــش روی ام ــای پی ــد و مســائل و چالش ه گام بردارن

ــد.  ــل کنن ــامی را ح اس
وی ادامــه داد: جــای تاســف اســت یکــی از اعضــای 
ســازمان میزبــان قدرتــی اســت کــه اعضــای ایــن ســازمان 
را بــه اقداماتــی علیــه وحــدت اســامی تحریــک می کنــد؛ 
توطئــه علیــه جمهــوری اســامی ایــران و مــردم مــا 
مهم تریــن هــدف امریــکا و عربســتان در آن نشســت بــود.

دهقانــی در جمــع وزرای خارجــه کشــورهای عضــو ســازمان 
ــه آن  ــاض و بیانی ــزود: نشســت ری ــکاری اســامی اف هم
هرگــز نبایــد از ســوی کشــورهای اســامی مــورد اســتقبال 
قــرار گیــرد؛ چــرا کــه رهبــران آن قــدرت بارهــا دشــمنی و 
خصومــت خــود را بــا حقــوق مــردم فلســطین کــه هــدف 
ــت، در  ــامی اس ــکاری اس ــازمان هم ــکیل س ــی تش اصل

حــرف و عمــل نشــان داده انــد.
مدیــر کل امــور سیاســی و امنیــت بین المللــی وزارت امــور 
ــا  ــه ی ــر قطعنام ــاض و ه ــه ری ــع بیانی ــر رد قاط ــه ب خارج
ســندی کــه خــارج از چارچــوب آییــن کار ســازمان بــه طــور 
یک جانبــه در دســتورکار ســازمان قــرار گیــرد، تاکیــد کــرد و 
افــزود: جمهــوری اســامی ایــران اعتقــاد دارد دالیــل مزبــور 
بــه تنهایــی بــرای رد بیانیــه ریــاض کــه در حقیقــت توســط 
ایــاالت متحــده و کشــور میزبــان نشســت تدویــن و نهایــی 
شــده و دیگــران در آن نقشــی نداشــته اند، کفایــت می کنــد. 
وی گفــت: ایــن بیانیــه از ســوی جمهــوری اســامی ایــران 
محکــوم اســت و آنچــه از نشســت های وزرای خارجــه 
انتظــار مــی رود ایــن اســت کــه در جهــت تحقــق همبســتگی 
و اتحــاد و همــکاری میــان کشــورهای اســامی گام بــردارد؛ 
عربســتان عیــن متــن بیانیــه ریــاض را بــرای تصویــب بــه 
ــا مخالفــت کشــورمان و  ــود کــه ب اجــاس پیشــنهاد داده ب
برخــی کشــورهای دیگــر عضــو نتوانســت ایــن متــن را بــه 
عنــوان قطعنامــه نشســت وزرای خارجــه ســازمان همــکاری 

اســامی بــه تصویــب برســاند. خبرگــزاری صداوســیما

کوتاه خبر
امام جمعه یزد:

والیت، رمز مصونیت کشور از 
ضربه ها و نقشه های دشمنان است

امــام جمعــه یــزد، در  آیــت هللا محمدرضــا ناصــری، 
ــه  ــا اشــاره ب ــزد ب ــه ی ــاز جمع ــه نم ــن هفت ــای ای خطبه ه
ــن  ــزرگ و اصلی تری ــی ب ــری نعمت ــت و رهب ــه والی اینک
ــر  ــت: اگ ــار داش ــت، اظه ــامی اس ــاب اس ــتاورد انق دس
نعمــت رهبــری نبــود، کشــور مــا اکنــون ماننــد بســیاری از 

ــود. ــوب ب ــر آش ــه درگی ــورهای منطق کش
وی بیــان کــرد: دشــمنان مــا از ابتــدای پیــروزی انقــاب 
ــودی  ــرای ناب ــیاری ب ــه های بس ــون، نقش ــامی تاکن اس
ــل  ــه دلی ــا ب ــر مــردم داشــته اند؛ ام کشــور مــا و تســلط ب
وجــود رهبــری بــا اقتــدار همــواره نقشــه های آن هــا نقــش 

بــرآب شــده اســت.
ناصــری تصریــح کــرد: دشــمنان مــا به ویــژه آمریــکا 
دائــم درصــدد تضعیــف جایــگاه والیــت هســتند و تــاش 
ــد؛  ــگ کنن ــزرگ را کم رن ــت ب ــن نعم ــت ای ــد اهمی می کنن
ــاور رســیده اند کــه اگــر خــدای  ــن ب ــه ای امــا مــردم مــا ب
ــروز شــود،  ــا پی ــر کشــور م ــرار باشــد دشــمن ب ناکــرده ق

ــد. ــد مان ــان نخواه ــس در ام هیچ ک
امــام جمعــه یــزد تاکیــد کــرد: دشــمنان اگــر بر این کشــور 
ــند و  ــرا نمی شناس ــب و اصولگ ــوند، اصاح طل ــلط ش مس
ــه همــه آســیب خواهنــد زد؛ بنابرایــن همــه مــا وظیفــه  ب
ــه  ــت فقی ــود از والی ــون خ ــره خ ــن قط ــا آخری ــم ت داری
ــه  ــی)ره( ب ــام خمین ــوده ام ــه فرم ــا ب ــم ت پشــتیبانی کنی

مملکــت مــا آســیبی نرســد.
ــاب اســامی  ــن دســتاورد انق ــت را مهم تری ناصــری والی
دانســت و اظهــار داشــت: اگــر والیــت فقیــه نبــود، 
ــید  ــروزی می رس ــه پی ــاب ب ــه در دوران انق ــا ن ــور م کش
ــرای مــا رقــم  ــه از آســیب های بعــدی کــه دشــمنان ب و ن

می ماند.مهــر امــان  در  می زننــد، 

سرمقاله
به قلم مدیرمسئول

اقتدار چهل ساله
اگرچــه بــا گذشــت 3۹ ســال از پیــروزی انقــاب اســامی 
تهدیــد ات دشــمنان هــر روز بیشــتر شــده، امــا ایــن نشــانه 
ــام  ــت و  نظ ــه اس ــران در منطق ــتر ای ــه بیش ــوذ هرچ نف
اســامی ســربلند و نــام آور و بــا عــزت و اقتــدار بــه پیــش 

مــی رود. 
ــال  ــد متع ــر خداون ــه ب ــا تکی ــتحکام ب ــدار و اس ــن اقت ای
ــن  ــه در ای ــادی ک ــید زی ــان رش ــاک جوان ــای پ و خون ه
مســیر ریختــه شــده، بــه دســت آمــده و توانســته خفقــان 
ــنفکری  ــه روش ــردم را ب ــکند و  م ــم بش ــوت را در ه طاغ
ــد  ــی بتوانن ــه خوب ــا ب ــاند ت ــی برس ــیار خوب ــی بس و آگاه
دوســت و دشــمن خــود را بشناســند و بــا برنامــه حرکــت 

کننــد.
انقــاب اســامی در ایــن 4 دهــه بــا وجــود مواجــه بــودن 
بــا انــواع توطئه هــای دشــمنان زخم خــورده و منافــع 
اصلی تریــن  بــه  توانســته  امــروز  تــا  داده،  دســت  از 
ــت  ــیس حکوم ــی تاس ــد؛ یعن ــت یاب ــود دس ــداف خ اه
اســامی، ایجــاد ســاختارهای قانونــی یــک نظــام مبتنــی 
ــی  ــتقال مل ــن اس ــدی)ص(، تامی ــاب محم ــر ن ــر تفک  ب
و صیانــت از آن، دفــاع از تمامیــت ارضــی کشــور در مقابــل 
تهدیــدات و تهاجمــات دشــمنان خارجــی، ایجــاد، توســعه 
و تکمیــل زیرســاخت های حیاتــی و در راس همــه ایجــاد 
یــک نظــام مدنــی بــر پایــه عقانیــت اســامی و تــا حــد 
ــل  ــق عم ــف موف ــای مختل ــته در عرصه ه ــادی توانس زی

کنــد. 
ایــن انقــاب در عمــل بــه وعده هــای خــود صادقانــه 
اقــدام کــرده و اکنــون در موقعیتــی قــرار دارد کــه می توانــد 
ــش  ــده جه ــوی آین ــه س ــر ب ــداف بزرگ ت ــف اه ــا تعری ب

کنــد. 
ــرای دشــمنان  ــون ب ــوان گفــت اکن ــان بت ــا اطمین شــاید ب
ــری  ــر از جلوگی ــز مهم ت ــچ چی ــز هی ــامی نی ــاب اس انق
ــر معظــم انقــاب اســامی  ــا آنچــه رهب ــن جهــش ی از ای
آن را »عبــور از پیــچ تاریخــی« خوانده انــد، نیســت و 
ــل  ــن دلی ــه همی ــمن ب ــدات دش ــا و تهدی ــه برنامه ه هم
ــی مــی رود  ــن رشــد تکامل ــا ای ــاب ب ــن انق ــه ای اســت ک
بــرای ملت هــای تحــت ســتم  الگویــی عملــی  کــه 
شــود و ایــن امــر بــرای اســتکبار هزینــه ســنگینی در بــر 
ــد  ــا کن ــا را ره ــع ملت ه ــد مناب ــرا بای ــت؛ زی ــد داش  خواه

و فرار را بر قرار ترجیح دهد. 
ــران در  ــاب اســامی ای ــود انق ــی ب ــوان مدع ــون می ت اکن
ــز گام هــای  ــی خــود نی ــه اهــداف جهان مســیر رســیدن ب
ــر  ــای مدنظ ــته ارزش ه ــته و توانس ــی برداش ــد و مهم بلن
ــان  ــه جه ــت، ب ــه اس ــنت گرفت ــرآن و س ــه از ق ــود را ک خ
و به ویــژه کشــورهای اســامی صــادر کنــد؛ همچنیــن 
بیــداری اســامی را بنیــان نهــد، بــه عنــوان یکــی از معــدود 
قطب هــای موجــود در جامعــه بین الملــل کــه اهــداف 
ــخن  ــی س ــات جهان ــا ادبی ــود، ب ــرح ش ــی دارد، مط جهان
بگویــد و ابزارهایــی واقعــی بــرای اثرگــذاری بــر معــادالت 

ــرد.  ــار بگی ــز در اختی ــی نی جهان
اکنــون ایــن نظــام و انقــاب بــه مثابــه سرچشــمه 
ایســتاده  آمریــکا  مقابــل  جهانــی  اســتکبار  نمــاد   و 
ــیاری از  ــت و در بس ــی اس ــخن جهان ــرف و س و دارای ح
ــروز  ــان ام ــع جه ــت اســت و در واق ــا آن در رقاب ــات ب جه
ــان مواجــه  ــرای اداره جه ــکا ب ــران و آمری ــدرت ای ــا دو ق ب
اســت؛ ایرانــی کــه مبتنی اســت بــر حاضــر و ناظر دانســتن 
خداونــد، اولویــت دادن بــه ارزش هــای الهــی و انســانی بــر 
منافــع زودگــذر مافیاهــای جهانــی، نفــی ظلــم، تبعیــض و 
ســلطه و ایجــاد حداکثــر مقــدار رفــاه مــادی بــرای کســانی 
ــی  ــای اله ــر ارزش ه ــی ب ــت مبتن ــک حکوم ــل ی ــه ذی ک
ــر  ــت ب ــی اس ــه  مبتن ــی ک ــد؛ و آمریکای ــی می کنن زندگ
ــرو،  ــی ارزش دانســتن جــان، آب ــذت، ب ــت ســود و ل اصال
ــه بردگــی کشــیدن انســان ها  ــان، ب ــال و نامــوس آدمی م
بــرای تامیــن منافــع یــک مافیــای خــاص در ابعــاد 
ــان و انســانیت و  ــی اخــاق، ایم ــی، نف ــه ای و جهان منطق
در نهایــت بــدل کــردن صحنــه جهانــی بــه عرصــه بردگــی 

ــی.  ــدرن غرب ــان م ــل ارباب ــان در مقاب ــدرن آدمی م
ــه  ــت ک ــی اس ــون در موقعیت ــران اکن ــامی ای ــاب اس انق
ــان داده  ــم نش ــرده و ه ــفاف ک ــی را ش ــن رویاروی ــم ای ه
تــوان پیــروزی در آن را دارد و بســیاری از ایــن راه را طــی 
ــا  ــتحکم و ب ــا اراده ای مس ــم ب ــه راه ه ــرای بقی ــرده و ب ک

ــی رود.  ــه پیــش م برنام

P.Sharifi@eskimia.ir
پروانه شریفیگروه سیاست

امــام جمعــه موقــت اصفهــان در بیــان 
آقــا  حــاج  مرحــوم  شــخصیتی  ابعــاد 
ــت: ایشــان  ــان گف شــیخ غامرضــا فیروزی
ــد  ــام بودن ــان بن ــارز و خطیب ــای مب از علم
 کــه همــه عمرشــان را صــرف تبلیــغ اســام 
و دفــاع از والیــت در سراســر کشــور، به ویــژه 

مناطــق محــروم کردند. 
 تاسیس مدارس اسالمی

محمدتقــی رهبــر تأســیس دفاتــر اســامی 
و مدیریــت شــعبه اصفهــان را از جملــه 
غامرضــا  شــیخ  حــاج  آقــا  اقدامــات 
فیروزیــان برشــمرد و تصریــح کــرد: ایشــان 
دانش آمــوزان  اســام  دفاتــر  ایــن  در 
زیــادی را تربیــت کردنــد. البتــه مبــارزه 
در  به ویــژه  انحرافــی،  جریان هــای  بــا 
ــر  ــام و عناص ــمنان اس ــه دش ــی ک مناطق
ــز، از  ــد نی ــرده بودن ــه ک ــت رخن ــد والی ض

بــود. ایشــان  فعالیت هــای  جملــه 
ــم  ــا در رژی ــن فعالیت ه ــه داد: ای وی ادام
ــاد مســئوالن  ــه زی پیشــین شــروع شــد ک
بــه دیــن و اســام اعتقــادی نداشــتند و کار 
ــان  ــود؛ ایش ــخت ب ــیار س ــان بس در آن زم
و  فرهنــگ  حیطــه  در  بنیادیــن  نقشــی 

ــتند. ــان داش ــان و جوان ــت نوجوان تربی
 عالمی پا به رکاب

نماینــده ســابق مــردم اصفهــان در مجلــس 
شــورای اســامی خاطرنشــان کــرد: آیــت هللا 
فیروزیــان هــرگاه می دیــد گروهــی بــر ضــد 
اســام فعالیــت می کننــد، پــا بــه رکاب 
ــت و  ــه می رف ــردن فتن ــوش ک ــرای خام ب
زمانــی  می کــرد؛  زیــادی  فعالیت هــای 
ادعــای  شــخصی  بوشــهر  در  گفتنــد 
بافاصلــه  ایشــان  و  پیغمبــری می کنــد 
بــه راه افتــاد و بــرای خامــوش کــردن ایــن 

ــید. ــا کوش ادع
ــم  ــن عال ــر ای ــه حجت الســام رهب ــه گفت ب

مناطــق  در  مســجد   50 حــدود  فرزانــه 
محــروم ماننــد سیســتان و بلوچســتان 
بنــا کــرده کــه بــه ایــن منظــور تمامــی 
هزینه هــای مالــی را از خیریــن جمــع آوری 

می کــرد. 
 پیوندی ناگسستنی با انقالب

وی افــزود: حجت االســام و المســلمین 
غامرضــا فیروزیــان پیونــدی ناگسســتنی با 
انقــاب داشــت و بــه دنبــال خدمت رســانی 
ــن راه از  ــود و در ای ــروم ب ــق مح ــه مناط ب
هیــچ تاشــی کوتاهــی نمی کــرد؛ چنــد 
ســال پیــش در منطقــه ای در جنــوب کشــور 
ــه  ــد ک ــی می کردن ــر زندگ ــلمانان در کپ مس

ــه ســاخت. ــرای آن هــا خان ایشــان ب
 حساسیت درباره دین

رهبــر تصریــح کــرد: در زمــان طاغــوت 
طرحــی تهیــه شــده بــود تا مســائل جنســی 
تدریــس شــود کــه ایــن عالــم بزرگــوار 
حرکــت کــرد و در سراســر ایــران از علمــای 
ــت  ــرای مخالف ــتان ها ب ــتان ها و اس شهرس
ــن  ــت و ای ــن موضــوع امضــا می گرف ــا ای ب
ــن  ــا ای ــرد ت ــس می ک ــا را منعک مخالفت ه
ــن  ــه دی طــرح لغــو شــود؛ در کل ایشــان ب

ــت. ــیاری داش ــیت بس حساس
ــیخیه  ــرد: ش ــان ک ــن خاطرنش وی همچنی
عالمیــان  آقــای  هســتند کــه  گروهــی 
در  ایــن گــروه  فعالیت هــای  تشــدید  از 
کرمــان آگاه شــد و بــا خانــواده بــه کرمــان 
رفــت و نشــریه راه حــق را راه انــدازی کــرد و 
بــا منبــر و نشــریه و منبــر بــر ســر راه ایــن 

ــرد. ــتادگی ک ــروه ایس گ
 عالقه وافر به رهبر معظم انقالب

رهبــر بــا بیــان اینکــه حجت االســام و 
فیروزیــان عاقــه  المســلمین غامرضــا 

ــاب داشــت،  ــر معظــم انق ــه رهب ــری ب واف
تصریــح کــرد: ایشــان در دوران رهبــری 
تبعیــت  ضمــن  رهبــری  معظــم  مقــام 
مقابــل  کردنــد  تــاش  فقیــه  ولــی  از 
توطئه هــای دشــمن علیــه انقــاب و اســام 

بایســتند تــا دشــمنان نــاکام شــوند.
 ساده زیستی در تمام طول عمر

ــرد: مرحــوم  ــوان ک ــر عن حجت االســام رهب
ــا  ــت و مدت ه ــیار ساده زیس ــان بس فیروزی
در اصفهــان مســتأجر بــود و هیچ کــس 
ــی  ــان نقطه ضعف ــی ایش ــت از زندگ نتوانس
بگیــرد و خیلــی هــم روی مســئله حجــاب 
از  اهتمــام ویــژه ای داشــت و  و عفــاف 

ــود. ــن ب ــارزان که مب

نماینــده ســابق مــردم اصفهــان در مجلــس 
شــورای اســامی همچنیــن گفــت: ایشــان 
ــه فعالیت هــای  ــار آیــت هللا کاشــانی ب در کن
تبلیغــی بــرای نهضــت ملــی نفــت در کنــار 
ــان  ــود و در گــروه فدائی آیــت هللا کاشــانی ب
اســام در کنــار نــواب صفــوی فعالیــت 
می کــرد و حتــی نــواب صفــوی هــرگاه 
ســابق  رژیــم  مأمــوران  دســت  از  کــه 

متــواری بــود، بــه خانــه آیــت هللا فیروزیــان 
می رفــت.

 روحانی پرتحرک ایران
منبرهــای  بســیار  ایشــان  افــزود:  وی 
نهضــت  در  داشــت.  خوبــی  و  آموزنــده 
اســامی کــه بــه رهبــری حضــرت امــام)ره( 
ــال در  ــان حضــور فع ــوم فیروزی ــود، مرح ب
کنــار ســایر علمــای اصفهــان داشــت و علمــا 
ــاد  ــی اعتم ــه ایشــان خیل ــم ب و مراجــع ه
ــوان  ــه عن ــان ب ــوان از ایش ــتند و می ت داش
روحانــی کوشــا و پرتحــرک در سراســر 

ــرد. ــام ب ــران ن ای
 شعر و ادب و خطاطی

تأکیــد  اصفهــان  موقــت  جمعــه  امــام 
کــرد: شــعر و ادب و خطاطــی از ســایر 
ــال  ــود و در ح ــوم ب ــن مرح ــای ای ویژگی ه
جمــع آوری و انتشــار آثــار ایشــان هســتیم؛ 
مرحــوم فیروزیــان تــا روزهــای آخــر حیــات 
ــن شــعر  ــرای حضــرت امیرالمؤمنی خــود ب
می گفتنــد و بــا دســتخط زیبــای خــود 

می نوشــتند. 
چهره هــا  این گونــه  کــه  داریــم  انتظــار 
بــرای طــاب و فضــا شناخته شــده باشــند 
ــرد و  ــی ک ــد زندگ ــه بای ــه چگون ــد ک و بدانن

ــتافت. ــی ش ــار باق ــه دی ــد ب ــه بای چگون
ــون  ــاب و روحانی ــه ط ــه ای ب وی در توصی
ــن  ــا چنی ــه طلبه ه ــد ک ــن ش ــتار ای خواس
آن هــا  از  و  بشناســند  را  شــخصیت هایی 

درس روحانــی بــودن بیاموزنــد.
امــام جمعــه موقــت اصفهــان در پایــان 
و  حجت االســام  درگذشــت  ضایعــه 
المســلمین غامرضــا فیروزیــان را تســلیت 
گفــت و بــرای ایشــان علــو درجــات را 

خواســت.

ادامه از صفحه اول

ســید حســین نقــوی حســینی، ســخنگوی کمیســیون 
ــتاوردهای  ــاره دس ــی، درب ــت خارج ــی و سیاس ــت مل امنی
ــار داشــت: برجــام دو هــدف  ــرای کشــورمان اظه برجــام ب
داشــت و مقــرر بــود پــس از اجــرای ایــن توافــق، تحریمــی 
ــان  ــود و گفتم ــع نش ــران وض ــامی ای ــوری اس ــه جمه علی

ــم برداشــته شــود. ــد و تحری فشــار، تهدی
ــود کــه تحریم هــای  وی افــزود: هــدف دیگــر برجــام آن ب
ــوز  ــا هن ــای م ــر ارزیابی ه ــا ب ــا بن ــود؛ ام ــو ش ــته لغ گذش
هیــچ یــک از ایــن اهــداف تامیــن نشــده اســت؛ بنابرایــن 
ــق  ــود را محق ــداف خ ــت اه ــام نتوانس ــه برج ــدم ک معتق

کنــد.
ــکا  ــنای آمری ــس س ــد: مجل ــادآور ش ــینی ی ــوی حس نق
بــا ۹8 رای مثبــت، طــرح قانــون مبــارزه بــا اقدامــات 

ثبــات  زدای ایــران را تصویــب کــرد کــه البتــه ایــن تحریم هــا 
تــا انــدازه ای بدتــر از تحریم هــای برجــام و قبــل از برجــام 

اســت.
ســخنگوی کمیســیون امنیــت ملــی بــا بیــان اینکــه 
ــرده،  ــظ ک ــود را حف ــرد خ ــوز کارک ــته هن ــای گذش تحریم ه
گفــت: هــر چنــد طــرف مقابــل تحریم هــا را بــر روی کاغــذ 
لغــو کــرده، امــا ایــران هنــوز از برجــام نفعــی نبــرده اســت.

وی در پایــان یــادآور شــد: بــه هــر حــال سیســتم بــه نوعــی 
ــه  ــه اینک ــی وجــود دارد و ن ــه تحریم ــه ن ــد ک ــل می کن عم
ــا کــه بانک هــای  ــه ایــن معن ــد؛ ب ــا مــا همــکاری می کنن ب
ــم  ــت هــم تحری ــد؛ عل ــا کار نمی کنن ــا م ــی ب ــزرگ اروپای ب
ــا  ــا م ــکاری ب ــه هم ــادر ب ــود را ق ــا خ ــه آن ه ــت، بلک نیس

نمی داننــد. باشــگاه خبرنــگاران جــوان

ــهرکرد  ــه ش ــام جمع ــام، ام ــی نکون ــام محمدعل حجت االس
ــه نمــاز جمعــه شــهرکرد در مصــای  ــن هفت در خطبه هــای ای
بــزرگ امــام خمینــی ایــن شــهر بــا اشــاره بــه اینکــه وحــدت 
ــت،  ــام اس ــمنان اس ــر دش ــی در براب ــدرت بزرگ ــلمانان ق مس
اظهــار داشــت: دشــمنان اســام از وحــدت و یکپارچگــی 
مســلمانان هــراس دارنــد. دشــمن بــه دنبــال تفرقــه در بیــن 

ــت. ــلمانان اس مس
ــا  ــاری ب ــال و بختی ــتان چهارمح ــه در اس ــی فقی ــده ول نماین
اشــاره بــه اینکــه بایــد وحــدت و یکپارچگــی مســلمانان حفــظ 
ــگ کــردن ارزش هــای اســامی از  ــح کــرد: کم رن شــود، تصری

دیگــر اهــداف دشــمن اســت.
ــی  ــال عمل ــه دنب ــار داشــت: دشــمن در هــر لحظــه ب وی اظه
کــردن فتنــه و توطئــه ای جدیــد اســت کــه بایــد در ایــن راســتا 

هوشــیار بــود. 
نکونــام در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه حــل مشــکات جامعــه 
ــادآور  ــی اســت، ی ــرو حرکــت در مســیر اقتصــاد مقاومت در گ
شــد: بایــد زمینــه بــرای تحقــق اقتصــاد مقاومتــی در جامعــه 
فراهــم شــود و از ظرفیت هــای مختلــف بــرای تحقــق آن 

اســتفاده کــرد.
وی اظهــار داشــت: اقتصــاد مقاومتــی وابســتگی ها را کاهــش 
می دهــد و زمینــه توســعه و پیشــرفت کشــور را فراهــم 
می کنــد. امــام جمعــه شــهرکرد اظهــار داشــت: دولــت بایــد بــا 
تمــام تــوان در مســیر تحقــق اقتصــاد مقاومتــی حرکــت کنــد. 
ــه روز 2۶ تیرمــاه ســالروز تاســیس  ــا اشــاره ب وی در ادامــه ب
شــورای نگهبــان بیــان کــرد: شــورای نگهبــان در مســیر اجــرای 

وظایــف خــود بســیار خــوب عمــل کــرده اســت.ایرنا

به بهانه سالروز انعقاد برجام

نقوی حسینی: ایران هنوز از برجام نفعی نبرده است
امام جمعه شهرکرد عنوان کرد:

وحدت مسلمانان، قدرت بزرگی در برابر دشمنان اسالم است

فرمانده کل سپاه پاسداران:
 سپاه، هیچ گاه نگاه 

منفعت محور نداشته و ندارد
جعفــری  محمدعلــی  پاســدار  سرلشــکر 
انقــاب  پاســداران  ســپاه  کل  فرمانــده 
ــپاه  ــرد: س ــد ک ــخنانی تاکی ــامی، در س اس
ــردم و انقــاب برخاســته اســت؛  ــن م از مت
دربــاره  نمی توانــد  هیــچ گاه  رو  ایــن  از 
نیازهــای انقــاب و مــردم بی تفــاوت باشــد.

وی حضــور در عرصــه ســازندگی، کمــک بــه 
بــرای  بســترآفرینی  و  محرومیت زدایــی 

ــردم  ــی م ــه زندگ اشــتغال و رونق بخشــی ب
را یکــی از نیازهــای مهــم امــروز برشــمرد و 
تصریــح کــرد: هرچــه دولــت در ایــن زمینــه 
ــا  بســترها را فراهــم کنــد، آمادگــی داریــم ب
ــک  ــا کم ــی، ب ــل انقاب ــادی و عم ــگاه جه ن
ــای  ــه بخش ه ــردم و نقش دهــی ب خــود م
خصوصــی و توانمندی هــای بومــی و ایرانــی 

بــه ایفــای نقــش بپردازیــم.
وی بــا بیــان اینکــه ســپاه بــه اقتضــای 
ــا  ــراه ب ــت هم ــا مظلومی ــا ب شــرایط و نیازه
قاطعیــت و عــزم راســخ بــه حضــور در عرصه 
ســازندگی و محرومیت زدایــی کشــور ادامــه 

ــه  ــن زمین ــرد: در ای ــح ک ــد داد، تصری خواه
ــد  ــوده و می توان ــن ب ــز نقش آفری ــت نی دول
بســترها را بیــش از گذشــته فراهــم ســازد.

وی بــا تاکیــد بــر اینکــه هیــچ گاه نــگاه 
ســودآور و منفعت محــور نداشــته و نداریــم، 
ــطه  ــه واس ــون ب ــه هم اکن ــی ک ــت: طلب گف
و  داریــم  دولــت  از  اقدامــات  این گونــه 
اجــرای  و  عیــن حــال کار ســازندگی  در 
ــن و  ــم، بهتری ــف نکرده ای ــا را متوق پروژه ه

محکم تریــن دلیــل اســت.
ــری از  ــش دیگ ــری در بخ ــکر جعف سرلش
ســخنانش اظهــار کــرد: قبــل از اجــرای 

پــروژه و فعالیــت ســازندگی در مناطــق 
مــرزی، نیــاز بــه برقــراری امنیــت اســت کــه 
بحمــدهللا توســط رزمنــدگان نیــروی زمینــی 
ســپاه و بســیجیان غیــور منطقــه کردســتان 
ــی  ــه خوب ــت ب ــن امنی ــرزی، ای و مناطــق م

ــن شــده اســت. تامی
ــای  ــمنان برنامه ه ــت: دش ــه گف وی در ادام
متعــددی علیــه ایــران و منطقــه پیــاده 
عکــس  نتیجــه  همــواره  و  کرده انــد 
می گیرنــد؛ امــا عبــرت نگرفتــه و بــه توطئــه 
ــد. ــه می دهن ــود ادام ــه خ ــال خبیثان و اعم

رفــع  و  ســازندگی  جعفــری  سرلشــکر 

پاســداری  عرصه هــای  از  را  محرومیــت 
انقــاب اســامی توصیــف و تصریــح  از 
ــازندگی  ــای س ــرای پروژه ه ــر اج ــرد: اگ ک
کننــد،  جانمایــی  ایــران  نقشــه  در  را 
جای جــای ایــن ســرزمین اســامی عرصــه 
خدمت رســانی ســپاه بــه مــردم اســت.

تاکیــد  پایــان  در  ســپاه  کل  فرمانــده 
عرصه هــای  تمامــی  در  ســپاه  کــرد: 
ــا ســودآوری را مدنظــر  خدمت رســانی نه تنه
نداشــته و نــدارد، بلکــه منافــع مــردم و رفــع 
محرومیــت، به ویــژه در مناطــق مــرزی را 

برنــا می کنــد.  دنبــال 

امنیت
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،،
ایشان در دوران رهبری مقام معظم 
رهبــری ضمــن تبعیــت از ولــی فقیــه 
توطئه هــای  مقابــل  کردنــد  تــاش 
اســام  و  انقــاب  علیــه  دشــمن 
ــاکام شــوند ــا دشــمنان ن بایســتند ت

سـیـــــد  آیـــت هللا 
مهــدوی  ابوالحســن 
نمــاز  خطبه هــای  در 
ــار  ــان اظه ــه اصفه جمع
آیــه  وقتــی  داشــت: 
ــازل  ــاء ن ــوره نس ۶3 س
شــد، مــردم آن چنــان 
خوشــحال بودنــد کــه 
گفتــه  پیامبــر  غــام 
چنیــن  روز  آن  تــا 
بیــن  در  خوشــحالی 

بــود. ندیــده  مــردم 
ــان  ــه دوری ایش ــود ک ــده ب ــیده ش ــر پرس ــزود: از پیامب وی اف
ــدا و  ــر خ ــود اگ ــوده ب ــد فرم ــد؛ خداون ــل کنن ــه تحم را چگون
ــران  ــا و پیامب ــهدا و صلح ــا ش ــد، ب ــت کنی ــرش را اطاع پیامب

ــود. ــد ب ــراه خواهی هم
امام جمعــه موقــت اصفهــان گفــت: برخــی مشــروعیت و والیــت 
ــی  ــد؛ در حال ــر پذیــرش مــردم می کنن اهــل  بیــت را متوقــف ب
ــد؛ مشــروعیت  ــی چیــزی خــاف آن را می گوی ــی دین کــه مبان
ــن می شــود؛  ــب خــدا تعیی ــت هــر دو از جان ــت اهــل  بی و والی
ــا هــم فــرق دارد؛ والیــت و مشــروعیت اهــل  اعطــا و اعمــال ب
 بیــت را خداونــد بــه ایشــان عطــا کــرده اســت؛ مــردم 25 ســال 
کســانی دیگــر را بــه  جــز امیرالمؤمیــن حاکــم خــود کردنــد؛ امــا 

آیــا مشــروعیت حضــرت زیــر ســؤال رفــت؟
ــه  ــاره ب ــا اش ــه دوم ب ــان در خطب ــت اصفه ــه موق ــام جمع ام
ــه  ــی اســت ک ــن بشــارت اله ــان کــرد: ای آزادســازی موصــل بی
ــوار  ــمنان جهان خ ــم، دش ــت کنی ــیم و مقاوم ــور باش ــر صب اگ
چــون آمریــکا، انگلیــس و صهیونیســم هیــچ موفقیــت در کیــد و 

مکــر خــود نخواهنــد داشــت؛ 
کار دشــمن مکــر اســت؛ امــا 
ــد  ــدا بای ــفارش خ ــق س طب
صبــور باشــیم و بدانیــم کیــد 
و مکــر آن هــا هیــچ تاثیــری 

نخواهــد داشــت.
موصــل  شــهر  آزادی  وی 
یــک  را  داعــش  چنــگ  از 
دانســت  بــزرگ  دســتاورد 
موصــل،  کــرد:  مطــرح  و 
خودخوانــده  پایتخــت 
داعــش بــود کــه 3۷ مــاه پیــش بــه کمــک آمریــکا آن و 
ــی  ــا نزدیک ــد و ت ــرف کردن ــراق را تص ــهرهای ع ــیاری از ش بس
بغــداد نیــز پیــش آمدنــد؛ چیــزی نمانــده بــود کــه بغــداد نیــز 
ســقوط کنــد و اگــر پیــروزی داعــش تثبیــت شــده بــود تــا االن 
میلیون هــا نفــر را کشــته بودنــد؛ بــه غیــر از اینکــه بیــن شــیعه 
ــا  ــوم آمریکایی ه ــه ش ــد و نقش ــد می آم ــاف پدی ــنی اخت و س
نیــز در تجزیــه عــراق عملــی می شــد و مشــکاتی را بــرای ایــران 
نیــز بــه وجــود مــی آورد؛ امــا نقشــه آن هــا نقــش بــر آب شــد.

وی بــا تأکیــد بــر افــول قــدرت آمریــکا تصریــح کــرد: اجــاس 
گــروه 20، نشــان دهنده همیــن موضــوع اســت و ایــن کشــورها 
بــا آمریــکا دچــار مشــکل شــده اند و در آینــده نیــز ایــن 

ــد. ــد ش ــر خواه ــکات جدی ت مش
آیــت هللا مهــدوی در پایــان بــا تســلیت درگذشــت حجت االســام 
ــرح  ــان دانســت و مط ــزرگان اصفه ــی از ب ــان، وی را یک فیروزی
ــه  ــرد و چ ــاب ک ــام و انق ــه اس ــادی ب ــات زی ــرد: وی خدم ک
پیــش و چــه پــس از انقــاب همــواره بــه جــان ایشــان 

ــت. فــارس ــوده اس ــی ب تهدیدات

امام جمعه موقت اصفهان:

مشروعیت و والیت اهل  بیت از جانب خدا تعیین می شود
ظریــف  محمدجــواد 
بــه  ورود  هنــگام 
جمــع  در  نیویــورک 
خبرنــگاران در واکنــش 
دولــت  تصمیــم  بــه 
تائیــد  بــه  ترامــپ 
دوبــاره پایبنــدی ایــران 
گفــت:  برجــام  بــه 
هســته ای  توافقنامــه 
توافقنامــه  یــک 
همه جانبــه و جهانــی 

ــل  ــره حاص ــو و مذاک ــال ها گفت وگ ــی س ــه در پ ــت ک اس
اســت. شــده 

ــران  ــه ای ــار ها را ب ــن فش ــه ای ــی ک ــزود: آن های ــف اف ظری
ــه فشــار ها نتایجــی را کــه  ــد کــه این گون ــد، دیدن وارد آوردن
ــان  ــر نخواهــد داشــت و در پای ــه دنبالــش هســتند، در ب ب
ــن  ــق بهتری ــن تواف ــه ای ــیدند ک ــه رس ــن نتیج ــه ای کار ب
دســتاوردی اســت کــه می تــوان بــه آن رســید و همان طــور 
کــه طبیعــت مذاکــرات همه جانبــه اســت دیدیــم کــه همــه 
ــد،  ــش بودن ــه دنبال ــه ب ــه آنچ ــرات ب ــن مذاک ــن ای طرفی

رســیدند.
وزیــر خارجــه کشــورمان ادامــه داد: در ایــن مرحلــه انتظــار 
مــا ایــن اســت کــه همــه طرفیــن ایــن مذاکــره بــه تعهــدات 
ــاهده  ــون مش ــفانه تاکن ــا متاس ــد؛ ام ــد بمانن ــود پایبن خ
کردیــم کــه آمریــکا در حــدی بســیار نــازل ایــن توافقنامــه را 
قبــول داشــته و بــه آن پایبنــد مانــده اســت و بــا رویکردهــا 
و  احتــرام  بــه  قــادر  خــود  نادرســت  و سیاســت های 
حمایــت از روح ایــن توافقنامــه نبــوده و در نتیجــه بــه ایــران 

ایــن اجــازه را نــداده تــا بــه 
حــد کامــل از منافــع ایــن 
توافقنامــه بــه صورتــی کــه 

بایــد، بهــره ببــرد.
ــم  ــت: معتقدی ــف گف ظری
کــه ســران آمریــکا باید در 
برخــورد بــا ایــن توافقنامــه 
ــرا  ــد؛ چ ــر کنن ــد نظ تجدی
ــورت  ــن ص ــر ای ــه در غی ک
ــه  ــن توافقنام ــه دوام ای ب

ــرد. کمکــی نخواهــد ک
ــت  ــرکت در نشس ــن ش ــورمان همچنی ــه کش ــر خارج وزی
ــدار در مقــر ســازمان ملــل متحــد را از اهــداف  توســعه پای

ــورک برشــمرد.  ــه نیوی ســفر خــود ب
وی یادآورشــد: ایــران بــر اســاس باورهــای فرهنگــی 
و  تصمیم گیری هــا  از  پیــش  حتــی  خــود  مذهبــی  و 
ــدار  ــعه پای ــاره توس ــی درب ــج فعل ــه نتای ــه ب ــی ک مباحثات
ــت اهــداف  ــا و در جه منجــر شــده، در بســیاری از زمینه ه
ــه توســعه هــزاره برنامه هایــی را در دســت تنظیــم و  ۱۷گان
اجــرا داشــته کــه الزم اســت آن هــا را بــه اطــاع کشــور های 

ــاند. ــی برس ــه بین الملل ــر و جامع دیگ
نشســت ها  ایــن  حاشــیه  در  داد:  توضیــح  ظریــف 
ــکده ها  ــی، اندیش ــخصیت های فرهنگ ــا ش ــی را ب دیدار های
و ســایر نهادهــا و شــخصیت های تاثیرگــذار در افــکار 
عمومــی در برنامــه دارم تــا از ایــن طریــق نــکات و مســائلی 
ــرب آســیا منجــر شــده  ــه غ ــای منطق ــه ناآرامی ه ــه ب را ک
ــل  ــه را در مقاب ــن منطق ــد در ای ــور های متح ــی کش و حت

ــانیم. مهــر ــان برس ــوش جهانی ــه گ ــرار داده، ب ــر ق یکدیگ

وزیر امور خارجه: 

 سران آمریکا باید در برخورد با برجام تجدید نظر کنند

نماینده سابق مردم اصفهان در تشریح ابعاد شخصیتی مرحوم حاج آقا شیخ غالمرضا فیروزیان

مبارزی انقالبی و اهل تحقیق
تا آخرین لحظات عمر در دفاع از انقالب و اسالم کوشید



کوتاه اخبار 
احتمال کاهش بهره بانکی

رئیــس شــورای هماهنگــی بانک هــای دولتــی 
درخصــوص زمزمه هــای کاهــش نــرخ ســود بــه ۱۲ 
درصــد گفــت: نــرخ بهــره بانکــی بــه طــور قطــع بــه 

ــت.  ــر از ۱۵ درصــد کاهــش خواهــد یاف کمت
ــول و  ــورای پ ــه ش ــین زاده از برنام ــا حس محمدرض
ــرخ ســود بانکــی  ــرای تثبیــت و کاهــش ن ــار ب اعتب
بانک هــای دولتــی تصمیــم  خبــر داد و گفــت: 

ــد.  ــن بیاورن ــا را پایی ــه نرخ ه ــد ک گرفتن
رئیــس شــورای هماهنگــی بانک هــای دولتــی 
افــزود: مطابــق بــا سیاســت های دولــت، قــرار 
اســت نــرخ ســود بانکــی بــه تدریــج کاهــش یابــد. 
وی در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه عنــوان می شــود 
ــرخ  ــت ن ــه تثبی ــم ب ــار تصمی ــول و اعتب ــورای پ ش
ســود و ســپس کاهــش آن دارد، تصریــح کــرد: نظــر 
شــورای پــول و اعتبــار تثبیــت نــرخ ســود نیســت؛ 

ــد.  ــد کاهــش یاب ــا بای ــه نرخ ه بلک
حســین زاده خاطرنشــان کــرد: بانک هــا منتظــر 
ــرخ را اعــام  ــا ن تصمیــم بانــک مرکــزی هســتند ت
کنــد و ممکــن اســت نــرخ پایین تــر از نــرخ کنونــی 

شــود. 
وی در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه برخــی صحبــت از 
نــرخ ســود ۱۲ درصــدی بــرای ســپرده ها بــه میــان 
می آورنــد، اظهــار داشــت: پیشــنهاد ایــن اســت 
ــه کمتــر از ۱۵ درصــد و نرخ هــای  کــه نــرخ ســود ب

ــد. بانــک مرکــزی ــش یاب ــده کاه مطرح ش

اعطای تسهیالت به متقاضیان 
تأسیس آموزشگاه فنی وحرفه ای

از  رئیــس ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای 
ــه  ــی ب ــهیات ۸۰ میلیون ــت تس ــذاری پرداخ هدفگ
خبــر آزاد  آموزشــگاه های  تأســیس   متقاضیــان 

داد. 
ــتورکار ها و  ــاح دس ــازگارنژاد از اص ــن س محمدامی
ــه نحــوه تأســیس و اداره  ــی آیین نام ــط اجرای ضواب
آموزشــگاه های فنــی و حرفــه ای خبــر داد و گفــت: 
بــرای توســعه آموزشــگاه های فنــی و حرفــه ای 
برنامه هــای حمایتــی در نظــر گرفتــه شــده اســت. 
ــت  ــه در جه ــی ک ــی از برنامه های ــه داد: یک وی ادام
دســتورکار  در  آزاد  آموزشــگاه های  از  حمایــت 
ــک و  ــد مل ــرای خری ــهیات ب ــه تس ــرار دارد، ارائ ق
ــون تومــان  ــا ســقف ۸۰ میلی ــزات آموزشــی ت تجهی

ــت.  اس
ــهیات  ــن تس ــع ای ــاره مناب ــر کار درب ــاون وزی مع
محــل  از  اســت  قــرار  تســهیات  ایــن  گفــت: 
کمک هــای فنــی و اعتبــاری ســازمان آمــوزش 

فنــی و حرفــه ای تأمیــن شــود. 
ســازگارنژاد همچنیــن از تســهیل در نحــوه آمــوزش 
در آموزشــگاه اعــم از اجــرای دوره هــای خصوصــی، 
ــی  ــت: یک ــر داد و گف ــاص خب ــی و خ نیمه خصوص
ــه ای  ــی و حرف ــگاه های آزاد فن ــکات آموزش از مش
آموزشــگاه های  آموزش هــای  بــا  مــوازی کاری 
دولتــی اســت کــه در ایــن زمینــه نیــز آموزش هــای 

ــود.  ــذف می ش ــی ح ــش دولت ــوازی از بخ م
وی تاکیــد کــرد: بنابرایــن سیاســت ســازمان فنــی 
ــت از بخــش خصوصــی اســت و  ــه ای حمای و حرف
در صورتــی کــه آموزشــگاه های آزاد دوره هایــی را در 
برنامــه آموزشــی خــود قــرار داده انــد، مراکــز دولتــی 
ملــزم بــه حــذف ایــن دوره هــا از برنامه هــای خــود 

هســتند. برنــا

کوتاه از اقتصاد
 رایزنی برای فروش کاالی ایرانی 

در ۳۰ کشور دنیا
معــاون وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت گفــت: 
رایزنــی بــرای فــروش کاالی ایرانــی در ۳۰ کشــور 

ــرد.  ــورت می گی ــا ص دنی
روز  همایــش گرامیداشــت  در  یزدانــی  علــی 
ملــی صنعــت و معــدن بــه همــراه تجلیــل 
از پیشکســوتان و واحدهــای نمونــه صنعتــی 
بانــک  اجتماعــات  ســالن  در  مازنــدران کــه 
ملــی اســتان در ســاری برگــزار شــد، اظهــار 
ــاد  ــت های اقتص ــن سیاس ــردم در تعیی ــرد: م ک
مقاومتــی نقــش دارنــد و تولیدکننــدگان بــا تولید 
کاالهــای مرغــوب می تواننــد در عــدم واردات کاال 

تاثیرگــذار باشــند. 
ــه،  ــاح آیین نام ــا اص ــه ب ــوه مجری ــت: ق وی گف
ــا  ــه ب ــا اصــاح قوانیــن و قــوه قضائی مجلــس ب
اقتصــاد  در  می توانــد  قضایــی،  حمایت هــای 

ــد.  ــت اساســی ایجــاد کن حرک
معــاون وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت بــا 
ــای  ــدی در ارتق ــد ۸ درص ــرخ رش ــه ن ــان اینک بی
بهــره وری مؤثــر اســت، خاطرنشــان کــرد: ۴۰ 
درصــد بهــره وری در بخــش صنعــت صــورت 

 . می گیــرد
یزدانــی تصریــح کــرد: ۹۶ درصــد از صنایــع 
 ۵۰ و  می بیننــد  آمــوزش  بنگاه هــا  در  کشــور 
درصــد از هزینه هــای شــرکت در نمایشــگاه ها 
ــن  ــود. همچنی ــت می ش ــران پرداخ ــه صنعتگ ب
بــرای تســهیل در امــر تولیــد و فــروش در بــازار، 
تفاهم نامــه ای بــا بــازار بــورس و فرابــورس بــرای 
ــا  ــتا ب ــن راس ــا و در همی ــوالت امض ــه محص ارائ
کمیتــه امــام و بنیــاد شــهید تفاهم نامــه منعقــد 

ــد. اقتصــاد آنالیــن ش

 تولید بهترین عسل های دنیا 
در ایران

زنبــور عســل و محقق بخــش  انجمــن  عضــو 
موسســه  در  عســل  زنبــور  پژوهش هــای 
 7 وجــود  از  دامــی کشــور  علــوم  تحقیقــات 
ــر داد.  ــران خب ــور عســل در ای ــی زنب ــون کلن میلی
هوشــنگ افــروزان گفــت: تولیــد عســل در کشــور 
ــاز  ــن نی ــر تأمی ــاوه ب ــه ع ــت ک ــدی اس ــه ح ب
قــرار  صــادرات  چرخــه  در  می توانــد  داخلــی 

ــرد.  گی
ــه اینکــه بهتریــن  ــا اشــاره ب هوشــنگ افــروزان ب
می شــود،  تولیــد  ایــران  در  دنیــا  عســل های 
افــزود: ایــن مــرزو بــوم از پوشــش و تنــوع 

ــت.  ــوردار اس ــبی برخ ــیار مناس ــی بس گیاه
ایــران بــه واســطه برخــورداری از مراتــع سرســبز 
و پوشــیده، به ویــژه گیاهــان دارویــی مســتعد 

ــور عســل اســت.  ــرورش زنب ــرای توســعه پ ب
زنبــور عســل و محقق بخــش  انجمــن  عضــو 
موسســه  در  عســل  زنبــور  پژوهش هــای 
ــه  ــان اینک ــا بی ــور ب ــی کش ــوم دام ــات عل تحقیق
ــادی  ــت زی ــران از مرغوبی ــدی در ای ــل تولی عس
برخــوردار اســت، گفــت: عســل ایرانــی طرفــداران 

زیــادی در جهــان دارد. 
وی بــا بیــان اینکــه توســعه زنبــورداری جــدا 
افزایــش  موجــب  عســل  تولیــد  رشــد  از 
میــوه  باغ هــای  و  طبیعــت  در  گرده افشــانی 
اســت، بــه محصــوالت زنبــور عســل از قبیــل 
شــهد عســل، مــوم عســل، گــرده گل، زهــر، بــره 
مــوم، ژل رویــال و ... اشــاره کــرد و گفــت: ایــن 
تولیــدات امــروزه از ارزش اقتصــادی بســیار زیــاد 

و جالــب توجهــی برخوردارنــد. صداوســیما

بــا گســترش روزافــزون کســب  و کارهــای 
اینترنتــی، متولیــان ایــن حــوزه نیــز در حــال 

ــتند.  ــش هس افزای
ــه ای  ــی رایان ــام صنف ــازمان نظ ــی س از طرف
خــود را متولــی کســب  و کارهــای مبتنــی 
بــر ICT می دانــد و از طــرف دیگــر، اتــاق 
اصنــاف ایــران در تــاش بــرای راه انــدازی 
اتحادیــه ای مســتقل اســت. البتــه وزیــر 
ارتباطــات تصمیــم را فعــا بــر عهــده صاحبــان 

ــت. ــته اس ــا گذاش ــب  و کاره کس
هیئت مدیــره  نایب رئیــس  بحــری،  باقــر 
ــی  ــارت الکترونیک ــیون تج ــئول کمیس و مس
ــه  ــه »تشــکیل اتحادی ســازمان، در واکنــش ب
صنــف کســب  و کارهــای مجــازی در کشــور« 
توســط اتــاق اصنــاف ایــران اظهــار کــرده 
ــوازی کاری  ــت م ــدام در حقیق ــن اق ــود: ای ب
ــام  ــت ســازمان نظ ــی فعالی ــد قانون ــا فرآین ب
بزرگ تریــن  عنــوان  بــه  رایانــه ای  صنفــی 
تشــکل مردم نهــاد حــوزه فنــاوری اطاعــات و 
ارتباطــات اســت و در صــورت اجــرا، بــه دلیــل 
ــه  مــوازی کاری، صدمــات جبران ناپذیــری را ب

ــرد. ــد ک ــاالن وارد خواه ــن فع ای
او کــه معتقــد اســت فعــاالن حــوزه فــاوا جــزو 
ــون  ــمول قان ــتند و مش ــاص هس ــوف خ صن
نظــام صنفــی کشــور و تشــکیل اتحادیــه 
 ۸7 مــاده  تبصــره  می گویــد:  نمی شــوند، 
قانــون نظــام صنفــی رایانــه ای، ناظــر بــه 
کــه  اســت  کارهایــی  و  کســب  فعالیــت 
مشــمول قانــون نظــام صنفــی کشــور هســتند؛ 
اگــر از فضــای مجــازی بــرای توســعه کســب 
ایــن  مشــمول  می کننــد،  اســتفاده  کار   و 
آیین نامــه نیســتند و ایــن کســب  و کارهــا 
بایــد از ســازمان نظــام صنفــی رایانــه ای مجوز 
بگیرنــد. عــاوه بــر مصوبــات قانونــی مجلــس 
ــق  ــران، مطاب ــت وزی ــامی و هیئ ــورای اس ش
مصوبــه شــورای عالــی انفورماتیــک در تاریــخ 

ســوم مــرداد ۱۳۸۶، عضویــت تمــام فعــاالن 
ــازمان  ــا در س ــه بخش ه ــاوا در کلی ــوزه ف ح
ــت.  ــی اس ــز الزام ــه ای نی ــی رایان ــام صنف نظ
ــان اینکــه ســازمان حامــی تمامــی  ــا بی وی ب
ــت،  ــی اس ــای اینترنت ــب  و کاره ــاالن کس فع
گفتــه بــود: ســازمان بــه عنــوان خانــه بــزرگ 
فــاوا،  شــاخه های  تمــام  ماننــد  صنــف، 
حامــی کســب  و کار تمــام فعــاالن حــوزه 
فضــای مجــازی اســت و زیرســاخت قانونــی 
و ســازوکارهای الزم بــرای پیگیــری مطالبــات 

ــف را دارد.  ــن صن ای

ــرای کســب  تشــکیل یــک اتحادیــه مــوازی ب
مشــکات  نه تنهــا  اینترنتــی  کارهــای   و 
ــث  ــه باع ــد، بلک ــل نمی کن ــف را ح ــن صن ای
می شــود ایــن فعــاالن بــه دلیــل تفــرق، 
قــدرت واحــد خــود را بــرای رویارویــی و حــل 

مشــکات از دســت بدهنــد.
 فعاالن رایانه ای از قانون نظام 

صنفی کشور مستثنی هستند
رئیــس  ســعادت،  ناصرعلــی  همچنیــن 
ســازمان نظــام صنفــی رایانــه ای، معتقــد 
اســت تمــام فعاالنــی کــه کســب  و کار آن هــا 
ــون  ــق قان ــه اســت، طب ــر رایان ــی ب ــا مبتن تنه
مجلــس بایــد مجــوز خــود را از ســازمان نظــام 

ــد.  ــت کنن ــه ای دریاف ــی رایان صنف
بــه گفتــه او، بــر اســاس مــاده ۲ قانــون 
نظــام صنفــی کشــور، صنوفــی ماننــد فعــاالن 
رایانــه ای کــه قانــون خــاص مجلــس شــورای 
اســامی دارنــد از شــمول »قانــون نظــام 

ــتند. ــتثنی هس ــور« مس ــی کش صنف
او می گویــد: اگــر فعالیــت هــر کســب  و 
کاری بــا قطــع وب ســایتش )بــه دلیــل قطــع 
تعطیــل شــود،  فیلترینــگ(  یــا  اینترنــت 
مطابــق قانــون تحــت پوشــش ســازمان نظــام 
ــازمان  ــد از س ــت و بای ــه ای اس ــی رایان صنف
مجــوز فعالیــت بگیــرد؛ چــرا کــه اســاس 
ــاوری اطاعــات اســت؛  درآمــد کاری آن از فن
امــا کســب  و کارهایــی کــه رایانــه مبنــای 
ــایت،  ــع وب س ــا قط ــت و ب ــان نیس درآمدش
کســب  و کارشــان تعطیــل نمی شــود، بــه 
ــتند.  ــط هس ــان مرتب ــوزه خودش ــه ح اتحادی
رئیــس ســازمان نظــام صنفــی رایانــه ای 
درخصــوص مــاده ۲ قانــون نظــام صنفــی 
 ۱۳۹۲ ســال  در  آن  اصاحــات  و  کشــور 
ــاالن  ــد فع ــه مانن ــی ک ــد: صنوف ــان می کن بی
رایانــه ای قانــون خــاص مجلــس شــورای 
ــام  ــون نظ ــمول »قان ــد از ش ــامی را دارن اس
صنفــی کشــور« مســتثنی هســتند؛ ایــن 
ــاوری  صنــف شــامل تمــام فعــاالن حــوزه فن
فضــای مجــازی  و  ارتباطــات  و  اطاعــات 

ــت. اس
 قانونگذار باید شفاف سازی کند

ــا ابــراز تأســف از اینکــه قانونگــذار  ســعادت ب
مشــخص نکــرده منظــور از اتحادیــه مربوطــه 
مــورد  ایــن  در  می کنــد:  بیــان  چیســت، 
اســامی  شــورای  مجلــس  شــبهه برانگیز، 
ــه  ــن قضی ــه ای ــد ب ــذار بای ــوان قانونگ ــه عن ب
بپــردازد و شفاف ســازی کنــد کــه آیــا منظــور 
ــان  ــا هم ــت ی ــد اس ــه جدی ــکیل اتحادی تش
ــت  ــی فعالی ــوز اصل ــده مج ــه صادرکنن اتحادی

هــر کســب  و کار یــا اتحادیــه کســب  و کارهــای                                                      
ــازی.  مج

البتــه بــه گفتــه رئیــس ســازمان نظــام 
ــه ای، مجلــس شــورای اســامی  صنفــی رایان
بــه عنــوان قانونگــذار بــه صراحــت ســازمان را 
بــه عنــوان مســئول نظم بخشــی و ســاماندهی 
فعالیت هــای تجــاری رایانــه ای مجــاز تعییــن 
ــای  ــب  و کاره ــام کس ــن رو تم ــرده و از ای ک
ــات و  ــاوری اطاع ــاخه های فن ــر ش ــی ب مبتن
ــود  ــت خ ــوز فعالی ــدا مج ــد ابت ــات بای ارتباط
ــه ای کســب  ــی رایان ــام صنف را از ســازمان نظ

ــد. کنن
 تصمیم اتاق اصناف برای ایجاد 

اتحادیه
رئیــس  فاضلــی،  علــی  دیگــر،  ســوی  از 
اتــاق اصنــاف، می گویــد: فعالیــت کســب 
و کارهــای نویــن طــی دو ســال گذشــته 
بــر  و  قــرار گرفتــه  زیــادی  بحــث  مــورد 
همیــن اســاس اتــاق اصنــاف معاونتــی را 
بــرای مدیریــت ایــن گــروه شــکل داده و 
ــن حــوزه  ــه مســتقلی در ای ــرار شــد اتحادی ق
ــا در  ــد اتحادیه ه ــون بای ــود. اکن ــکیل ش تش
راســتای ارائــه خدمــات نویــن حرکــت کننــد. 
شــاهد  اینترنتــی  آژانس هــای  تشــکیل 
ــف  ــای مختل ــر اتحادیه ه ــت. اگ ــن ادعاس ای
نمانــده  منتظــر  ســایرین  کننــد   اهمــال 

ــد. بنابرایــن  ــا دنیــا پیــش می رون و مطابــق ب
را در  اتحادیه هــا پیشــرفت روز  الزم اســت 
نظــر داشــته و بداننــد اتــاق اصنــاف پشــتیبان 

همــه اصنــاف اســت. 
ــای  ــی و گایه ه ــه نگران ــاره ب ــا اش ــی ب فاضل
اتحادیــه  ایجــاد  بــرای  مختلــف  اصنــاف 
ــت  ــن اس ــد: ممک ــح می ده ــتقل توضی مس
زمینــه  ایــن  در  اتحادیه هــا  از  بخشــی 
ــوی  ــوان جل ــا نمی ت ــد؛ ام ــی کنن ــار نگران اظه
ــه  ــه ب ــی را ک ــژه اقدامات ــرفت کار و به وی پیش
ــر  ــه ه ــت؛ ب ــت گرف ــده اس ــع مصرف کنن نف
ــف  ــای مختل ــد در اتحادیه ه ــا بای ــورت م ص
ــی  ــه روز شــدن شــرایط خــود اقدامات ــرای ب ب

ــم.  ــورت دهی ص
وی در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه بهتــر 
نبــود کســب  و کارهــای اینترنتــی در هــر 
ــد،  ــه مربوطــه جــا بگیرن حــوزه در دل اتحادی
ــه  ــال ایجــاد اتحادی ــه دنب ــت ب ــد:  دول می گوی
کشــوری بــود کــه بحث هــای زیــادی در ایــن 
ــاس  ــر اس ــز ب ــا نی ــد. م ــام ش ــوص انج خص
ــم  ــام کردی ــن مســئله را اع ــی ای ــام صنف نظ
کــه اگــر قــرار اســت اتحادیــه تشــکیل شــود 
بایــد تحــت نظــارت اتــاق اصنــاف باشــد؛ زیــرا 
برخــی می گوینــد ایــن اتحادیــه مســتقل 
گرفتــه  نظــر  در  صنفــی  اتحادیه هــای  از 

ایســنا می شــود. 

موازی کاری متولیان 
کسب وکارهای اینترنتی

معــاون وزیــر نیــرو در امــور آب و آبفــا گفــت: بــر اســاس آخریــن 
برنامه ریزی هــای صورت گرفتــه قــرار نیســت کــه مشــترکان 
پرمصــرف آبــی جریمــه شــوند و آنچــه مــورد تصویــب قــرار گرفته، 
ایــن اســت کــه تنهــا بــرای مشــترکان اخطارنامــه ای صــادر شــود. 
رحیــم میدانــی بــا اشــاره بــه وضعیــت بحــران آب در کشــور اظهــار 
کــرد: بــا توجــه بــه قیمــت کــم آب، مشــترکان آن طــور کــه بایــد 
ــه  ــر قیمــت آب ب ــه نظــر می رســد اگ ــه ب ــد ک ــی ندارن صرفه جوی
ــزان  ــه می ــت بیشــتری ب ــد، مشــترکان عنای ــی درآی شــکل واقع

مصــرف آب داشــته باشــند. 
ــرف،  ــترکان پرمص ــه مش ــه جریم ــن برنام ــوص آخری وی درخص
ــی  ــورت پلکان ــه ص ــه آب ب ــت تعرف ــز دریاف ــه ج ــرد: ب ــوان ک عن
جریمــه ای را بــرای مشــترکان در نظــر نگرفته ایــم؛ امــا اگــر جایــی 
بــا بحــران مواجــه شــویم، ممکــن اســت بــه صــورت مــوردی از 
شــورای تأمیــن بــرای قطــع آب مجــوز بگیریم. معــاون وزیــر نیرو 

در امــور آب و آبفــا بــا بیــان اینکــه جریمــه مشــترکان پرمصــرف 
نیــاز بــه قانــون دارد، ادامــه داد: در حــال حاضــر قانونــی در ایــن 
ــی  ــورت غیرقانون ــه ص ــم ب ــذا نمی توانی ــدارد؛ ل ــود ن ــه وج زمین
ــرای قطــع  ــا ب ــم؛ ام ــه کنی ــه پرداخــت جریم مشــترکی را وادار ب
انشــعاب می توانــد از شــورای تأمیــن مجــوز اخــذ کــرد. میدانــی 
ــه  ــن رابط ــه در ای ــه صورت گرفت ــن جلس ــرد: در آخری ــح ک تصری
قــرار بــر ایــن شــد کــه حداقــل بــه مشــترکان پرمصــرف 
ــه ارســال و از مشــترک درخواســت  ــا لحــن مؤدبان اخطاریــه ای ب

ــزان مصــرف خــود توجــه الزم را داشــته باشــند.  شــود در می
وی بــا اشــاره بــه شــرایط وضعیــت منابــع آبــی در کشــور گفــت: 
ــی  ــوزه آب ــن در ح ــی قوانی ــت برخ ــد الزم اس ــر می رس ــه نظ ب
تدویــن شــود تــا از ایــن طریــق بتــوان میــزان مصــرف را مدیریــت 
کــرد؛ امــا بایــد گفــت کــه در حــال حاضــر قانونــی بــرای جریمــه 

مشــترکان پرمصــرف وجــود نــدارد. ایســنا

ــه  ــازار کار ب ــد: ب ــازار کار، می گوی ــر ســیارمه، کارشــناس ب علی اکب
ــه  ــد در رشــته هایی ک ــدارد و بای ــاز ن همــه شــغل های موجــود نی

دیگــر بــازار کاری برایشــان نیســت، دانشــجو نپذیریــم. 
ــود پزشــک  ــه کمب ــود ک ــی ب ــرد: زمان ــار ک ــر ســیارمه اظه علی اکب
داشــتیم و از پزشــکان هنــدی و فیلیپینــی اســتفاده می کردیــم؛ 
ــه  ــه پزشــک در کشــور مطــرح شــد، دانشــگاه ها ب ــاز ب وقتــی نی
ســرعت بــه ســمت رشــته پزشــکی رفتنــد تــا ایــن کمبــود برطــرف 
شــود؛ امــا امــروز بــه جایــی رســیده ایم کــه پزشــک مــازاد داریــم 

و متاســفانه بســیاری از آن هــا بیــکار هســتند. 
ــاز  ــه همــه شــغل های موجــود نی ــازار کار ب ــان اینکــه ب ــا بی وی ب
ــاد  ــانی زی ــوم انس ــته های عل ــر رش ــال حاض ــت: در ح ــدارد، گف ن
ــکار هســتند؛  ــن رشــته ها بیشــتر بی ــگان ای شــده و دانش آموخت
ــته ها در  ــی رش ــدن بعض ــوی گنجان ــد جل ــل بای ــن دلی ــه همی ب
ــه  ــته ها گرفت ــن رش ــرو در ای ــرش نی ــون و پذی ــای آزم دفترچه ه

شــود. بــه گفتــه ســیارمه وزارت علــوم بــا همــکاری دســتگاه هایی 
ــد  ــد بای ــش دارن ــگان نق ــتغال دانش آموخت ــد اش ــه در فرآین ک

ــد.  ــدام کن ــن رشــته ها اق ــرای شناســایی ای ب
ایــن کارشــناس بــازار کار دلیــل خالــی بــودن فرصت هــای 
را در کشــور  شــغلی و وجــود دانش آموختــگان جویــای کار 
 عــدم انطبــاق میــان عرضــه و تقاضــا در بــازار کار دانســت 
ــت  ــازار تربی ــاز ب ــاس نی ــر اس ــگان ب ــر دانش آموخت ــت: اگ و گف
ــازار کار دچــار  ــه ب ــرای ورود ب شــوند، پــس از دانش آموختگــی ب
ــه اســتقبال  ــا اشــاره ب ــن حــال ب مشــکل نمی شــوند. وی در عی
از طــرح کارورزی، خاطرنشــان کــرد:  کــم دانش آموختــگان 
ــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه ایــن طــرح بیــگاری اســت   آن هــا ب
و آینــده ای برایشــان نــدارد؛ بــه همیــن دلیــل ورودشــان بــه طــرح 
ــا آموزشــی          ــد ی ــه ای بیاموزن ــا تجرب ــرای آن اســت کــه ی صرفــا ب

ببیننــد. خبرآنالیــن

۴۵ ۱۳   میلیون نفر۲۰ 
تعداد کاربران اینترنت

میلیون تن، حجم صادرات 
غیرنفتی بنادر در خردادماه

کیلوگرم، سرانه مصرف روغن 
در ایران

در  اینترنــت  کاربــران  تعــداد  ارتباطــات  وزیــر  اعــام  طبــق 
ایــران بــه ۴۵ میلیــون نفــر رســیده اســت.

میــزان تخلیــه و بارگیــری بنــادر کشــور در خردادمــاه امســال 
نزدیــک بــه ۱۳ میلیــون تــن بــوده اســت.

در حــال حاضــر ســرانه مصــرف روغــن در ایــران بــرای هــر نفــر 
20 کیلوگــرم اســت.
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،،
تمــام فعاالنــی کــه کســب  و کار آن هــا 
ــه اســت، طبــق  ــر رایان تنهــا مبتنــی ب
قانــون مجلــس بایــد مجــوز خــود را 
رایانــه ای  نظــام صنفــی  از ســازمان 

دریافــت کننــد

یزدگل
گــروه صنعتــی یــزدگل در منطقــه ویــژه صنعتــی یــزد واقــع شــده اســت. اســتان یــزد بــه 
ــزرگ و وجــود بیــش از ۲۴۰۰ واحــد تولیــدی  دلیــل برخــورداری از ســه شــهرک صنعتــی ب

ــود.  ــوب می  ش ــران محس ــور ای ــی کش ــم صنعت ــای مه ــی از قطب ه یک
همچنیــن بــه واســطه موقعیــت جغرافیایــی، برخــورداری از معمــاری منحصربه فــرد و 
بادگیرهــای قدیمــی مرتفــع و بناهــای تاریخــی، یکــی از اســتان های گردشــگری کشــور بــه 

ــد.  ــمار می آی ش
ــاب پاســتیک و  ــزدگل، مهت ــدی ی ــر ســه واحــد تولی ــزدگل مشــتمل ب ــی ی مجتمــع صنعت
پرتــو نــگاه کویــر از ســال ۱۳7۰ ه.ش )۱۹۹۱ م( فعالیــت خــود را در اولیــن واحــد )یــزدگل( 
بــه منظــور تولیــد انــواع ظــروف مامیــن آغــاز و بــا توجــه بــه موفقیــت چشــمگیر در بــازار و 
نیازســنجی و تقاضــای مشــتریان بــه ســرعت واحدهــای تولیــدی دوم )مهتــاب پاســتیک( 
ــواع ظــروف ومحصــوالت پاســتیک،  ــد ان ــه تولی ــر( خــود را در زمین ــگاه کوی و ســوم )پرتون

راه انــدازی کــرد. 
هم اکنــون ســه واحــد تولیــدی مذکــور در زمینــی بــا ابعــاد وســیع چنــد هکتــاری بــه صــورت 
ــودن  ــان ب ــه یکس ــه ب ــا توج ــوده و ب ــت ب ــه فعالی ــغول ب ــیفت( مش ــه ش ــبانه روزی )س ش
ــی  ــروه صنعت ــوان »گ ــا عن ــور ب ــع مذک ــا، مجتم ــت واحــد کارخانه ه ســرمایه گذاران و مدیری
ــام تجــاری  ــا ن ــر ســه واحــد ب ــدی در ه ــای تولی ــام کااله ــذاری شــده و تم ــزدگل« نامگ ی

ــود. ــه می ش ــازار عرض ــه ب ــزدگل« ب ــد( »ی )برن

از  بعضــی  برداشــت ها 
رئیس جمهــور  وعــده 
ــکن  ــام مس ــر اتم ــی ب مبن
تــا  شــده  باعــث  مهــر 
کننــد  گمــان  عــده ای 
ایــن  روحانــی  منظــور 
ــات  ــام خدم ــه تم اســت ک
روبنایــی  و  زیربنایــی 
مســکن مهــر تــا پایــان 
دولــت بــه اتمــام می رســد؛ 
ــه  ــت ک ــی اس ــن در حال ای

منظــور رئیس جمهــور تکمیــل واحدهــای مســکونی بــوده 
و بــه گفتــه وزیــر راه و شهرســازی دو ســه دولــت آینــده 
هــم بــا بحــث زیرســاخت های مســکن مهــر درگیــر 
ــان  ــارد توم ــم ۱۰ هــزار میلی ــا رق ــود و شــاید ب ــد ب خواهن

هــم مشــکل حــل نشــود. 
شــرکت عمــران شــهرهای جدیــد دولــت یازدهــم رویکــرد 
خــود را از تحویــل واحــد صــرف بــه تحویــل محلــه تغییــر 
داد کــه البتــه در ایــن بیــن نواقصــی هــم گاه دیــده 
می شــود کــه مستمســک فضاســازی رســانه ای قــرار 

می گیــرد. 
ســال گذشــته دولــت ۸۸۰ میلیــارد تومــان کمــک نقــدی 
ــامی  ــه اس ــناد خزان ــل اس ــان از مح ــارد توم و ۲۰۰ میلی
بــه تکمیــل خدمــات زیربنایــی و روبنایــی مســکن مهــر 

ــاص داد.  اختص
بــا ایــن حــال گســتردگی پــروژه مســکن مهــر بــه قــدری 

اســت کــه نمی تــوان بــا 
ــود  ــدوار ب ــا امی ــن رقم ه ای
قبیــل  از  خدمــات  همــه 
مســجد،  مدرســه،  راه، 
درمانــگاه، کانتــری، پــارک 
و ... تأمیــن شــود؛ چــرا 
ــون و  ــش از ۲ میلی ــه بی ک
۲۰۰ هــزار واحــد مســکن 
مهــر در شــهرهای مختلــف 
شــده  ســاخته  کشــور 

ــت.  اس
ــد در  ــره شــرکت عمــران شــهرهای جدی عضــو هیئت مدی
ــک بحــث اســت  ــد: ســاخت مســکن ی ــاره می گوی این ب
ــق  ــون طب ــم اکن ــر. ه ــث دیگ ــک بح ــهر ی ــاخت ش و س
ــه  ــر رو ب ــکن مه ــای مس ــده واحده ــت عم ــده دول وع
ــه اتمــام  ــده ب ــان اســت و ان شــاءهللا در ماه هــای آین پای
بــا  زیرســاخت ها  و  تأمیــن خدمــات  امــا  می رســد؛ 
مشــکل مواجــه اســت کــه امیدواریــم بــه مــرور برطــرف 

شــود. 
همــه  بــا  می کنــد:  بیــان  طاهرخانــی  حبیــب هللا 
مشــکات و کمبــود منابعــی کــه دولــت یازدهــم بــا 
ــارد  ــش از ۱۰۰۰ میلی ــته بی ــال گذش ــود، س ــه ب آن مواج
ــت  ــر پرداخ ــکن مه ــات مس ــن خدم ــرای تأمی ــان ب توم
ــه کار  ــاز ب ــه از آغ ــود ک ــی ب ــترین رقم ــن بیش ــد و ای ش
 پــروژه مســکن مهــر بــه ایــن طــرح تزریــق شــد. 

ایسنا

ــات منتشرشــده از  ــق اطاع طب
ــران  ــزی ای ــک مرک ــوی بان س
درآمــد مالیاتــی ســال ۱۳۹۵ 
میلیــارد  هــزار   ۱۰۱ معــادل 
ــه  ــبت ب ــه نس ــوده ک ــان ب توم
ســال  مالیاتــی  درآمــد  کل 
ــارد  ۱۳۹۴ )7۹ هــزار و ۱۰۰ میلی
رشــد  درصــد   ۲۸ تومــان( 
ــد  ــهم درآم ــت. س ــته اس داش
ــور  ــای کش ــی در درآمده مالیات
نیــز معــادل ۶۹.۵ درصــد بــوده 

ــت.  اس
بــر اســاس اطاعــات منتشرشــده دربــاره وضعیــت بودجــه 
عمومــی دولــت کــه توســط بانــک مرکــزی ارائــه شــده، مجمــوع 
ــزار  ــادل ۱۰۱ ه ــال ۱۳۹۵، مع ــت در س ــی دول ــای مالیات درآمده
ــه ســهم ۶۹.۵ درصــدی از  ــوده اســت ک ــان ب ــارد توم و ۴۰۰ میلی

ــت.  ــاص داده اس ــود اختص ــه خ ــور را ب ــای کش درآمده
گفتنــی اســت درآمدهــای مالیاتــی ســال ۱۳۹۵، نســبت به ســال 
ــر اســاس اطاعــات  قبــل ۲۸.۱ درصــد افزایــش یافتــه اســت. ب
ــال  ــتقیم در س ــای مس ــع مالیات ه ــران جم ــزی ای ــک مرک بان
ــوده و ســهم آن در کل  ۱۳۹۵ معــادل ۴۹ هــزار میلیــارد تومــان ب
ــت.  ــده اس ــرآورد ش ــد ب ــادل ۴۸ درص ــی مع ــای مالیات درآمده
مالیات هــای مســتقیم نســبت بــه ســال ۹۴، ۱۵ درصــد افزایــش 
یافتــه اســت. در گــروه مالیات هــای مســتقیم، مالیــات اشــخاص 
ــارد تومــان  حقوقــی در ســال ۱۳۹۵ معــادل ۳۱ هــزار و 7۰۰ میلی
بــوده کــه ســهم ۳۱.۳ درصــدی در کل درآمــد مالیاتــی را بــه خــود 

اختصــاص داده اســت. 
ــی در  ــخاص حقوق ــد اش درآم
ســال ۹۵، ۱۰ درصــد نســبت 
ــه  ــه ســال ۹۴ افزایــش یافت ب
اســت. همچنیــن مالیــات بــر 
درآمــد در ســال ۱۳۹۵ معــادل 
۱۴ هــزار و ۹۰۰ میلیــارد تومــان 
اســت کــه ســهم آن در کل 
ــادل  ــی مع ــای مالیات درآمده
نســبت  و  بــوده  درصــد   ۱۴
ــد  ــته ۲7 درص ــال گذش ــه س ب

ــت.  ــه اس ــش یافت افزای
همچنیــن در مجمــوع جمــع مالیات هــای غیرمســتقیم در ســال 
۱۳۹۵ معــادل ۵۲ هــزار میلیــارد تومــان بــوده کــه ســهم ۵۱ 
ــاص  ــود اختص ــه خ ــده ب ــای اخذش ــدی را از کل مالیات ه درص
ــته  ــد داش ــد رش ــته ۴۳.۸ درص ــال گذش ــه س ــبت ب داده و نس

ــت.  اس
در ایــن گــروه مالیــات بــر واردات هــم در ســال ۱۳۹۵ معــادل ۱۸ 
هــزار و ۲۰۰ میلیــارد تومــان اخــذ شــده کــه ســهم ۱۸ درصــدی از 

کل مالیــات اخذشــده را بــه دوش کشــیده اســت. 
ــه ســال گذشــته  ــن بخــش نســبت ب ــات ای ــی اســت مالی گفتن
۵۸ درصــد رشــد داشــته اســت. در میــان گروه هــای مربــوط بــه 
ــادل ۲۶۶۰  ــودرو، مع ــر واردات خ ــات ب ــر واردات مالی ــات ب مالی
میلیــارد تومــان بــوده کــه ســهم ۲.۶ درصــدی از مالیــات کل را بــر 
عهــده داشــت. ایــن بخــش نســبت بــه ســال گذشــته بــا رشــد ۶۰ 

درصــدی مواجــه شــده اســت. بانــک مرکــزی

رشد ۶۰ درصدی اخذ مالیات از خودروسه دولت آینده، درگیر با خدمات مسکن مهر
تولید ملی
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هشتبهشت
مدیر کل حفظ ارزش های دفاع مقدس 

استان اصفهان اعالم کرد:
تشییع 10 شهید در روزهای شهادت 

امام جعفر صادق)ع(
بــه گــزارش کیمیــای وطــن مدیــر کل حفــظ آثــار و نشــر 
ارزش هــای دفــاع مقــدس اســتان اصفهــان بــا بیــان اینکه 
ــار  ــام آوران مظلومیــت، جانفشــانی، اقتــدار و ایث شــهدا پی
بــوده و امنیــت مــا مرهــون خــون آن هاســت، اظهــار کــرد: 
ــیع  ــب تش ــس مذه ــهادت رئی ــای ش ــبت روزه ــه مناس ب
ــن  ــا تشــییع و تدفی ــر صــادق)ع(، ب ــام جعف حضــرت ام
پیکــر پــاک 10 شــهید گمنــام بــه اســتان اصفهــان، فضــای 
اســتان بــه معنویــت و معرفــت عطرآگیــن خواهــد شــد.

ســردار مجتبــی شــیروانیان بــا اظهــار اینکــه در حــال حاضر 
ــه  ــدس در 125 نقط ــاع مق ــام دوران دف ــهید گمن 372 ش
ــگاه  ــان زیارت ــر آن ــرم مطه ــدند و ح ــن ش ــتان تدفی از اس
مــردم عزیزمــان شــده، گفــت: پیکــر مطهــر ایــن 10 شــهید 
ــا ســالروز شــهادت حضــرت امــام  29 تیرمــاه مصــادف ب
جعفــر صــادق)ع( در شــهرهای مهابــاد از توابــع شهرســتان 
ــهر و  ــتان شاهین ش ــع شهرس ــد از تواب ــتان، الی بی اردس
میمــه، رضوانشــهر از توابــع تیــران و کــرون و طالخونچــه از 
توابــع شهرســتان مبارکــه تشــییع و تدفیــن خواهــد شــد.
ــهید  ــن 10 ش ــخصات ای ــات مش ــا جزئی ــه ب وی در رابط
ــات  ــه عملی ــوط ب ــهید مرب ــک ش ــرد: ی ــار ک ــوار اظه بزرگ
ــرهانی 30  ــی ش ــه عملیات ــده در منطق ــرم تفحص ش مح
ســاله، یــک شــهید مربــوط بــه عملیــات بــدر تفحص شــده 
در منطقــه عملیاتــی شــرق دجلــه 24 ســاله در شــهر 
ــرم  ــات مح ــه عملی ــوط ب ــهید مرب ــک ش ــهر، ی رضوانش
تفحص شــده در منطقــه شــرهانی 27 ســاله و یــک 
شــهید مربــوط بــه عملیــات بــدر تفحص شــده در منطقــه 
عملیاتــی شــرق دجلــه 29 ســاله در شــهرالی بیــد، یــک 
شــهید 21 ســاله عملیــات خیبــر تفحص شــده در منطقــه 

ــوند.   ــن می ش ــون تدفی ــر مجن ــی جزای عملیات
ــدر  ــات ب ــه عملی ــوط ب ــهید مرب ــک ش ــه داد:  ی وی ادام
تفحص شــده در منطقــه عملیاتــی شــرق دجلــه 23 ســاله 
بــه همــراه یــک شــهید مربــوط بــه عملیــات کربــای چهــار 
تفحص شــده در منطقــه عملیاتــی ام الرصــاص 18 ســاله 
ــات  ــه عملی ــوط ب ــک شــهید مرب در شــهر طالخونچــه و ی
ــه 18  ــرق دجل ــی ش ــه عملیات ــده در منطق ــدر تفحص ش ب
ســاله و یــک شــهید مربــوط بــه عملیــات کربــای چهــار 
 30 الرصــاص  ام  عملیاتــی  منطقــه  در  تفحص شــده 
ــر  ــات خیب ــک شــهید 20 ســاله عملی ــه همــراه ی ســاله ب
ــاد  ــهر مهاب ــون در ش ــر مجن ــه جزای ــده در منطق تفحص ش

ــد شــد. تشــییع و تدفیــن خواهن

اعضای بیمار مرگ مغزی در کاشان 
به سه بیمار نیازمند زندگی دوباره 

بخشید
A.Taslimi@eskimia.ir

آمنه تسلیمیکاشان

معــاون درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی کاشــان از اهــدای 
ــه  ــه س ــان ب ــزی در کاش ــرگ مغ ــار م ــدن بیم ــای ب اعض

بیمــار نیازمنــد خبــر داد.
ــل  ــوم ابوالفض ــت: مرح ــری گف ــد حاجی جعف ــر محم دکت
مهــدی بابایــی 43 ســاله اهــل محــات بــه علت آنوریســم 
مغــزی در مجتمــع بیمارســتانی شــهید بهشــتی بســتری 
ــم  ــی علی رغ ــود؛ ول ــه ب ــرار گرفت ــان ق ــت درم ــد و تح ش
ــه  ــد ک ــزی گردی ــرگ مغ ــار م ــده دچ ــات انجام ش اقدام
اعضــای آن مرحــوم بــا رضایــت و فــداکاری خانــواده 

ــد اهــدا شــد. ــه بیمــاران نیازمن ایشــان ب
ــی  ــدن مرحــوم مهــدی بابای ــح کــرد: اعضــای ب وی تصری
ــه  ــد ب ــل پیون ــوج قاب ــد و نس ــا، کب ــدای کلیه ه ــرای اه ب

ــل شــد. ــران منتق ــی ته ــام خمین بیمارســتان ام
دکتــر حاجی جعفــری ادامــه داد: مرحــوم بابایــی در زمــان 
حیــات خــود در وصیت نامــه ای بــا ذکــر »بندبنــد انگشــتانم 
و جزءجــزء اندامــم را اهــدا کنیــد تــا در نجــات انســان های 
ــود  ــای خ ــدای اعض ــت اه ــر رضای ــم« ب ــر باش ــر مؤث دیگ

تاکیــد داشــته اســت.

 زاینده رود، محل اختالف 
بین استان های مختلف نیست

ــه  ــنبه در جلس ــامگاه پنجش ــی ش ــینعلی حاجی دلیگان حس
مشــترک کمیســیون امنیــت ملــی مجلــس و شــورای تأمیــن 
اســتان اصفهــان بــا اشــاره بــه وضعیــت ســطح آب در دشــت 
برخــوار گفــت: زمانــی در ســال های 53 و 54 ســطح آب در 
6 متــری بــود و متأســفانه امــروز ایــن ســطح بــه 250 متــری 
رســیده و معیشــت بیشــتر مــردم شــریف حــوزه انتخابیــه ام 
ــرار  ــر جــدی ق ــرض خط ــه از راه کشــاورزی اســت، در مع ک
ــا  ــی ب ــار باغ های ــزار و 700 هکت ــه ه ــرا ک ــت؛ چ ــه اس گرفت

درختــان چندیــن ســاله در حــال خشــک شــدن اســت.
وی افــزود: اولیــن اولویــت مــردم کــه داشــتن آب خــوردن 
ــت  ــر اف ــاوه ب ــل  شــده و ع ــه تبدی ــه دغدغ ــروز ب اســت، ام
شــدید فشــار در سراســر شــهرها و روســتاهای شاهین شــهر 
و میمــه و برخــوار بــا کمــال تأســف در بعضــی نقــاط از جملــه 
ــع   ــا قط ــاپورآباد و ســین آب آشــامیدنی کام ــاد، ش دولت آب

شــده اســت. 
نماینــده قــوه مقننــه در شــورای برنامه ریــزی اســتان اصفهــان 
ضمــن تشــکر از کمیســیون امنیــت ملــی مجلس بــرای ورود 
بــه موضــوع زاینــده رود خاطرنشــان ســاخت: زاینــده رود 
دائمــی، خواســته بحــق مــردم ایــران اســامی، به ویــژه اهالی 
اســتان ســربلند اصفهــان اســت؛ لــذا الزم اســت بــرای ایــن 
ــد  ــان تأکی ــود. وی در پای ــری ش ــم، تصمیم گی ــرورت مه ض
ــتان و آن  ــن اس ــن ای ــاف بی ــل اخت ــده رود مح ــرد: زاین ک
اســتان یــا شــرق و غــرب اســتان نیســت؛ زاینــده رود تمــدن 

بــزرگ مــردم ایــران اســت و بایــد احیــا شــود. 
ــیون  ــای کمیس ــس و اعض ــر رئی ــاوه ب ــه ع ــن جلس در ای
ــتان  ــن اس ــورای تأمی ــای ش ــس، اعض ــی مجل ــت مل امنی
اصفهــان، معــاون وزیــر نیــرو در امــور آب، مدیــر امــور حــوزه 
ــور  ــز حض ــور نی ــی وزارت کش ــئوالن امنیت ــده رود و مس زاین

داشــتند. فــارس

اعــام  اصفهــان  شــهردار  کیمیای وطن
کــرد: در راســتای تــاش جهــادی و جهــش 
ــزرگ  ــای ب ــان، پروژه ه ــف جه ــی نص عمران
شــهر در حــال اتمــام بــوده و شــمارش 
ــده  ــاز ش ــا آغ ــاح آن ه ــرای افتت ــوس ب معک

است.
مهــدی  وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه 
ــی  ــه رادیوی ــور در برنام ــا حض ــژاد ب جمالی ن
»صــدای شــهر« خبرهــای خوبــی بــرای 
شــهروندان اصفهانــی داشــت و در عیــن حال 

بــه ســواالت مــردم پاســخ داد.
برگــزاری  بــه  اشــاره  بــا  جمالی نــژاد 
ــای  ــی فیلم ه ــنواره بین الملل ــی امین جش س
کــودکان و نوجوانــان افــزود: مــا خداحافظــی 
ســی ام  جشــنواره  بــا  شــیرینی  بســیار 
ــان خارجــی و  داشــتیم و بســیاری از میهمان
داخلــی عنــوان کردنــد در ایــن جشــنواره دوره 
ــوان  ــودک و نوج ــنواره های ک ــژه ای از جش وی

ــد. ــاهد بودن را ش
ــنواره  ــن جش ــه در ای ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
ــد،  ــا ســینماهای شــهر آشــتی کردن ــردم ب م

گفــت: برنامه هــای متنــوع در ایــن جشــنواره 
چنــد روز پرنشــاط را هــم بــرای کــودکان، هــم 
بــرای نوجوانــان و هــم بــرای خانواده هــا رقــم 
زد و شــاهد اســتقبال باشــکوه از برنامه هــای 

جنبــی جشــنواره بودیــم.
 جشنواره بین المللی کودک و 

نوجوان آشتی خانواده ها با سینماهای 
شهر اصفهان را رقم زد

شــهردار اصفهــان ادامــه داد: در دوره هــای 
طریــق  از  نوجوانــان  و  گذشــته، کــودکان 
مــدارس بــه ســینماها می آمدنــد؛ امــا در 
ایــن دوره آن هــا همــراه بــا خانواده هــای 
خودشــان بــه ســینما آمدنــد؛ از ایــن رو 
ــا  ایــن جشــنواره باعــث آشــتی خانواده هــا ب

ــد. ــینماها ش س
وی ابــراز امیــدواری کــرد برگــزاری جشــنواره 
ــان  ــودکان و نوجوان ــی ک ــای بین الملل فیلم ه
ســال های آینــده هــم در اصفهــان پایــدار 

باشــد.
حتــی  کــرد:  خاطرنشــان  جمالی نــژاد 
کــودکان  جشــنواره   برگــزاری  زمــان  در 

و  زیربنایــی  پروژه هــای  نوجوانــان،  و 
ــود و  ــف نب ــان متوق زیرســاختی شــهر اصفه
قطــار »هــر هفتــه، چنــد افتتــاح« بــه مســیر 

خــود بــا قــوت ادامــه داد.
در  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  جمالی نــژاد 
نرم افزارهــای  از  رونمایــی  هفتــه  ایــن 
حضــور  بــا  اصفهــان  شــهر  ترافیکــی 
نقــل  و  حمــل  دفتــر  کل   مدیــر 
و ترافیــک وزارت کشــور انجــام شــد، گفــت: 
مدیــر کل دفتــر حمــل و نقــل و ترافیــک 
مراســم  ایــن  در  اصفهــان  وزارت کشــور 
اعــام کردنــد کــه اصفهــان در حوزه هــای 
مختلــف ترافیکــی، الگــوی کان شــهرهای 
شــهرداری  عملکــرد  و  اســت  کشــور 
ــزه  ــر مکانی ــل عاب ــتفاده از پ ــان در اس  اصفه
و آسانســور در مســیر بی.آر.تــی و نوع تفکیک 
ــر ــایان تقدی ــت و ش ــه مثب ــیر دوچرخ  مس

است.
نرم افــزار  درخصــوص  اصفهــان  شــهردار 
شــهروندان  گفــت:  »اصفهــان  ترافیــک« 
بــا اســتفاده از نرم افــزار نقشــه ترافیــک 
ــز  ــیر مراک ــک، مس ــد ترافی ــن می توانن آنای
تفریحــی،  مکان هــای  آموزشی ورزشــی، 
بیمارســتان ها، ظرفیــت پارکینگ هــای شــهر، 
خدماتــی  حتــی کاربری هــای  و  هتل هــا 
مثــل نانوایی هــا، بانک هــا و سیســتم های 
ــاهده  ــن مش ــورت آنای ــه ص ــرداز را ب خودپ

ــد. کنن
ــی کــه یــک  ــح کــرد: همــه خدمات وی تصری

ــل  ــزار قاب ــن نرم اف ــاز دارد در ای ــهروند نی ش
ــن  ــد ای ــهروندان می توانن ــت و ش ــت اس رؤی

ــد. ــود کنن ــازار دانل ــزار را از ب نرم اف
نرم افــزار  دربــاره کاربردهــای  جمالی نــژاد 
در  اینکــه  بیــان  بــا  نیــز  »ترافیک یــار« 
نرم افــزار »ترافیک یــار« شــهروندان ناظــر 
نرم افــزار  کــرد:  خاطرنشــان  هســتند، 
»ترافیک یــار« بــرای اولیــن بــار در کشــور در 
اصفهــان رونمایــی شــده و قابــل تســری بــه 

کل کشــور اســت.

شــهردار اصفهــان فرهنگ ســازی در حــوزه 
تیــم  اصلــی  رویکردهــای  از  را  ترافیــک 
مدیریــت شــهری دانســت و از 2 میلیــون 
ــا نصــب  شــهروند اصفهانــی خواســت کــه  ب
ــات آن هــا اســتفاده  ایــن نرم افزارهــا از امکان

ــد. کنن
 پروژه های بزرگ شهر در حال اتمام 

است
ــخنان  ــری از س ــش دیگ ــژاد در بخ جمالی ن
خــود اظهــار کــرد: در راســتای تــاش جهــادی 
و جهــش عمرانــی نصــف جهــان، پروژه هــای 
بــزرگ شــهر در حــال اتمــام بــوده و شــمارش 
ــده  ــاز ش ــاح آغ ــرای افتت ــا ب ــوس آن ه معک

اســت.
وی بــه پیشــرفت 97 درصــدی پــل شــهیدان 
ــات  اشــکاوند، ســالن گلســتان شــهدا، عملی
اجرایــی فــاز اول پردیــس هنــر و بهره بــرداری 
ــار  ــک قط ــط ی ــوم خ ــاز س ــمی از ف غیررس
ــدت  ــه م ــرد: ب ــح ک ــاره و تصری ــهری اش ش
یــک مــاه تســت های الزم در فــاز ســوم 
ــپس  ــرد و س ــورت می گی ــهری ص ــار ش قط
انجــام  مســافرگیری  مردادمــاه  اول   از 

می شود.
ــرفت  ــه پیش ــاره ب ــا اش ــان ب ــهردار اصفه ش
ــه بســتر  ــان ک ــس شــرق اصفه ــروژه پردی پ
نشــاط  و  شــور  افزایــش  بــرای  امنــی 
ــن  ــرد: ای ــد ک ــود، تاکی ــد ب ــی خواه اجتماع
پــروژه آمــاده بهره بــرداری اســت و می توانــد 
ــودی،  ــوه نخ ــه ک ــان در دامن ــرق اصفه در ش
بســتر خوبــی بــرای ایجــاد نشــاط و شــادابی 

ــد. ــردم باش م
وی یــادآور شــد: در کنــار ایــن پروژه هــا، 
هفتــه  هــر  هــم  محله محــور  پروژه هــای 
ــاه  ــه در دو م ــن اینک ــود؛ ضم ــاح می ش افتت
آخــر تابســتان هــر هفته، چنــد افتتــاح بزرگ 

ــت. ــم داش خواهی

شهردار اصفهان مطرح کرد:

جهش عمرانی نصف جهان

معــدن  صنعــت،  ســازمان  بازرگانــی   معــاون 
و تجــارت اســتان اصفهــان گفت: در ســال 95 حدود 
ــد  ــام ش ــتان انج ــادرات از اس ــارد دالر ص  1.2 میلی
ــارد  ــه 2 میلی ــد ب ــال 96، بای ــزان در س ــن می و ای

دالر برســد.
محمــد مجیــری در حاشــیه نمایشــگاه طــای 
ــر اینکــه اوج صــادرات طــای  ــا تاکیــد ب اصفهــان ب
کشــور در ســال 92 اتفــاق افتــاد، اظهــار داشــت: در 
ــادر  ــان ص ــا از اصفه ــن ط ــی 12 ت ــع زمان آن مقط
شــد؛ امــا پــس از آن بــا دســتورکار هایی کــه از 
ــن  ــزی وضــع شــد، ای ــک مرک ــرک و بان طــرف گم

ــرد. ــدا ک ــی پی ــزان ســیر نزول می
ــتان  ــادرات اس ــم ص ــادار حج ــش معن ــه کاه وی ب

اشــاره کــرد و گفــت: در ســال 95 حــدود 1.2 میلیارد 
دالر صــادرات از اســتان انجــام شــد کــه در صــورت 
فراهــم شــدن مقدمــات صــادرات طــا، ایــن میــزان 

در ســال 96، بــه 2 میلیــارد دالر خواهــد رســید.
معــدن  صنعــت،  ســازمان  بازرگانــی   معــاون 
ــه  ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــان ب ــتان اصفه ــارت اس و تج
بایــد نــگاه تخصصــی بــه صــادرات داشــت، افــزود: 
زیرســاخت های ایــن امــر بایــد فراهــم شــود؛ 
ــترها  ــن بس ــی از ای ــی یک ــگاه های بین الملل نمایش
ــوزه  ــه در ح ــد ک ــه حســاب می آی و زیرســاخت ها ب
طــا در اســتان اصفهــان هــر ســاله نمایشــگاه 
بــا اســتقبال تولیدکننــدگان برگــزار  بین المللــی 

ایمنــا می شــود. 

ــت:  ــان گف ــتان اصفه ــران اس ــت بح ــر کل مدیری مدی
ــوده  وضعیــت بحرانــی نداشــته ایم و در حــد کنتــرل ب
و محیــط زیســت و ســازمان هواشناســی مرتــب 
وضعیــت را بررســی می کننــد و ایــن وضعیــت عــادی 

اســت.
وضعیــت  داشــت:  اظهــار  شیشــه فروش  منصــور 
ــاری اســت  ــرد و غب ــان گ آلودگــی هــوای شــهر اصفه
کــه منبــع داخلــی دارد و مناطــق مرکــزی کشــور را در 
ــرد و  ــل وزش باد هــای شــدید گ ــه دلی ــه و ب ــر گرفت ب
ــری وارد اصفهــان شــده اســت. خــاک از مناطــق کوی

ــران  ــت بح ــر کل مدیری ــه فروش، مدی ــور شیش منص
ــی  ــورد خاص ــون م ــه داد: تاکن ــان، ادام ــتان اصفه اس
ــت  ــز مدیری ــز در مرک ــاتی نی ــته و جلس ــود نداش وج

بحــران تشــکیل شــده اســت؛ همچنیــن هشــدار های 
الزم توســط مرکــز بهداشــت داده شــده و بــا توجــه بــه 
رونــد کاهشــی ایــن ذرات، نیــازی بــه تعطیلــی ادارات 

نیســت.
ــزود:  ــان اف ــت بحــران اســتان اصفه ــر کل مدیری مدی
ــوده  وضعیــت بحرانــی نداشــته ایم و در حــد کنتــرل ب
و محیــط زیســت و ســازمان هواشناســی مرتــب 
وضعیــت را بررســی می کننــد و ایــن وضعیــت عــادی 

اســت.
وی خاطرنشــان کــرد: در مناطــق گــرم و خشــک 
بــا وزش بــاد ایــن شــرایط ایجــاد می شــود؛ امــا 
ــود و  ــن خصــوص خــوب ب ــی دســتگاه ها در ای آمادگ

اطاع رســانی الزم انجــام شــده اســت.

 پیش بینی افزایش صادرات استان اصفهان 
در سال جاری تا 2 میلیارد دالر

مدیر کل مدیریت بحران استان اصفهان:

 آلودگی هوای اصفهان، منشأ داخلی دارد 

خانه تاریخی کیان پور )خانه گیالنیان(
ــت  ــار اس ــه دوره قاج ــوط ب ــور مرب ــی کیان پ ــه تاریخ خان
ــت  ــان پش ــن، خیاب ــاغ پایی ــان چهارب ــان، خیاب و در اصفه
بــارو)14(، کوچــه شــهید بحرینیــان، بن بســت گل داوودی 
قــرار دارد. ایــن اثــر در تاریــخ 9 آذر 1389 بــا شــماره ثبــت 
ــت  ــه ثب ــران ب ــی ای ــار مل ــی از آث ــوان یک ــه عن 29426 ب

رســیده اســت. 
مالکیــت ایــن بنــای تاریخــی کــه بالــغ بــر یکصــد و بیســت 
ســال قدمــت دارد، از ابتــدای ســاخت آن تــا ســال 1378 
شمســی در اختیــار خانــدان گیانیــان بــوده. ایــن خانــه در 
ــلطنت  ــی و در دوران س ــا 1245 شمس ــال های 1240 ت س
ناصرالدیــن شــاه قاجــار بــا دســتور مالــک آن، حــاج 
آقاحســن گیانیــان و توســط اســتاد میــرزا رضــا معمــار بنــا 
شــد و پــس از مــرگ حــاج آقــا حســن گیانیــان بــه یکــی 

از فرزندانــش بــه نــام محمدعلــی گیانیــان رســید. 
ــام و از  ــار بن ــی از تج ــه یک ــان ک ــی گیانی ــاج محمدعل ح
بازاریــان سرشــناس در اصفهــان بــود، همــراه خانــواده خــود 

ــرد.  ــی می ک ــه زندگ ــن خان در ای

ــاکن  ــن س ــوان آخری ــه عن ــم ب ــان ه ــد گیانی ــاج محم ح
ــال 1378  ــا س ــی ت ــای تاریخ ــن بن ــی ای ــک موروث و مال
ــا فــوت حــاج  ــه ســکونت داشــت. ب شمســی در ایــن خان
محمــد گیانیــان در ســال ١٣٧٠شمســی، فرزنــدان آن 
مرحــوم جهــت حفــظ ایــن بنــای تاریخــی بــه جــا مانــده از 
دوران قاجــار، اقــدام بــه تخلیــه آن کــرده وجهــت مرمــت و 
ــا ســال ها  ــد؛ امــا ت بازســازی ایــن عمــارت را واگــذار کردن
ایــن تصمیــم اجــرا نشــد و ایــن خانــه تحــت تاثیــر عوامــل 
مختلفــی از جملــه شــرایط جــوی و آب و هوایــی خســارات 

ــد.  ــری دی جبران ناپذی
در آخــر، ایــن خانــه تاریخــی کــه خانــدان گیانیــان قریــب 
ــتند، در  ــکونت داش ــال در آن س ــت س ــد و بیس ــه یکص ب
ســال 1383 شمســی توســط جنــاب آقــای هوشــنگ 
بازســازی  و  تعمیــر  و  مرمــت  و  خریــداری   کیان پــور 

شد. 
ایــن خانــه تاریخــی زیــر نظــر کارشناســان مجــرب و کادر 
علمــی بــا توجــه بــه اصــول و قوانیــن بین المللــی، مرمــت 
و بازســازی شــده و در تاریــخ 27 اســفند 1393 بــا کاربــری 

هتــل ســنتی در شــهر اصفهــان افتتــاح شــد.

ــت  ــریع جمعی ــد س ــر رش ــال های اخی در س
بــه  بی رویــه  مهاجرت هــای  شــهری، 
کان شــهرها، توســعه شــهری و نوســازی 
شــهری  فرســوده  بافت هــای  ترمیــم  و 
انجــام پروژه هــای زیربنایــی و  ضــرورت 
بزرگراه هــا،  ســاخت  ماننــد  زیرســاختی 
ــل  ــتم حم ــود سیس ــا و بهب ــا، جاده ه پل ه
ــان  ــش نمای ــش از پی ــی را بی ــل عموم و نق

ــت. ــاخته اس س
بــه گــزارش خبرنــگار کیمیــای وطــن برنامــه 
اصفهــان 1400 یکــی از برنامه هــای مهــم 
ــن آن  ــرای تدوی ــان اســت کــه ب شــهر اصفه
ــه  ــورا ب ــوی ش ــادی از س ــنهادهای  زی پیش

ــد. ــه ش ــهرداری ارائ ش
یکــی از مســائل مهمــی کــه در برنامه ریــزی 
ــده،  ــه ش ــه آن توج ــان 1400 ب ــند اصفه س
ــده  ــای کارشناسی ش ــت برنامه ریزی ه اهمی
و علمــی اســت کــه ســبب جلوگیــری از 
مشــکات آینــده و بازنگری هــای بعــدی 

می شــود.
ــاره ایــن موضــوع  ــرای آگاهــی بیشــتر درب ب
بــا ســعید فردانــی، مدیــر  گفت وگویــی 
ــان،  ــزی و بودجــه شــهرداری اصفه برنامه ری
ــه  ــی از آن را در ادام ــه بخش ــده ک ــام ش انج

می خوانیــد.
 مهم ترین سیاست های تدوین 

برنامه راهبردی اصفهان 1۴00 چه 
بوده است؟

ــون  ــان از ســال 1375 تاکن کان شــهر اصفه
چهــار برنامــه پنــج ســاله را بــه طــور مســتمر 

تدویــن و اجــرا کــرده و »اصفهــان 1400« 
پنجمیــن برنامــه پنــج ســاله شــهرداری 
اصفهــان اســت کــه در ســال 94 بــه تصویــب 

شــورای اســامی شــهر رســید.
مهم تریــن سیاســت های حاکــم بــر تدویــن 
ــه  ــارکت کلی ــان 1400«، مش ــه »اصفه برنام
ــق رویکردهــای  ــن تلفی ــان و همچنی ذی  نفع

کیفــی و کمــی برنامــه اســت.
مهم تریــن مزیــت برنامــه اصفهــان 1400 
ــای گذشــته شــهرداری  ــه برنامه ه نســبت ب
اصفهــان، قابلیــت رصــد و ارزیابــی اســت کــه 
اصفهــان 1400 تنهــا بــه صــورت کیفــی تدوین 
مشــخص،  صــورت کامــا  بــه  و  نشــده 
قابلیــت رصــد و ارزیابــی را در تمــام ســطوح 

دارد.
ارکان اصلــی ایــن برنامــه شــامل شــهر، 
مدیریــت شــهری و شــهروندان اســت کــه در 
دو ســطح راهبــردی و عملیاتــی تدوین شــد.

 ویژگی های مهم این برنامه 
کدامند؟

رویکردهــای  از  همزمــان  اســتفاده 
ــر  ــور«  از دیگ ــئله محور« و »هدف مح »مس

اســت.  برنامــه  ایــن  ویژگی هــای 
ــع مشــکات  ــر رف ــور ب ــرد مســئله  مح رویک
اصلــی مناطــق و محــات تمرکــز دارد و 
رویکــرد هدف محــور بــا در نظــر گرفتــن 
بــه  را  آرمان گرایانــه  آینــده ای  فرصت هــا، 

ــه دنبــال تغییــر همــراه  تصویــر کشــانده و ب
ــت. ــرفت اس ــد و پیش ــا رش ب

یکــی دیگــر از ویژگی هــای ایــن برنامــه، 
بــه  ورود  از  پیــش  اولویت بنــدی  انجــام 
بودجــه  و  اعتبــارات  تخصیــص  موضــوع 

اســت.
ــامل  ــان 1400« ش ــه »اصفه ــطوح برنام  س
کان،  اهــداف  چشــم انداز،  و  ماموریــت 
سیاســت های کان و ارزش هــای کلیــدی، 
سیاســت های  راهبردهــا،  ُخــرد،  اهــداف 
اجرایــی و در نهایــت برنامــه عملیاتی شــامل 

اســت. اقدامــات  و  پروژه هــا  طرح هــا، 
برنامــه »اصفهــان 1400«، آهنگــی بــرای 
هماهنگــی بیشــتر درون شــهرداری، نهادهــا 
ــز  ــا تمرک ــه ب ــای شــهری اســت ک و ارگان ه
بــر محرک هــای پیشــرفت بــه دنبــال ایجــاد 

ــان اســت. ــرای نصــف جه ــر و رشــد ب تغیی
کاهــش  برنامــه  ایــن  اولویت هــای  از 
آلودگــی هــوا، توســعه حمــل و نقــل عمومــی 
بــا مدهــای مختلــف ســفر بــه صــورت 
و  ســرمایه گذاری  همگانــی،  و  هوشــمند 

بازآفرینــی بافــت فرســوده اســت.
 یکی از مهم ترین اتفاقات هر 
سازمان تعریف و اجرای درست 

پروژه هاست؛ این مدیریت تا چه 
اندازه بر پروژه های عمرانی شهر 

نظارت دارد؟
بودجــه  و  برنامه ریــزی  مدیریــت  در 
پیــش،  ســال   5 از  اصفهــان  شــهرداری 
در  بــه صــورت متمرکــز  پروژه هــا  همــه 
منابــع  تخصیــص  و  اهــداف  راســتای 
کنتــرل می شــود.در حــال حاضــر بیــش 

ــه ای  ــروژه ملــی، منطقــه ای و محل از هــزار پ
ــورت  ــه ص ــه ب ــت ک ــال اس ــان فع در اصفه
مســتقیم و غیرمســتقیم تحــت نظــارت ایــن 
ــزی  ــت برنامه ری ــرار دارد و معاون ــازمان ق س
کلیــه پروژه هــای شــهرداری را از نظــر زمــان، 
هزینــه، محــدوده و کیفیــت رصــد و کنتــرل 
می کنــد تــا در تخصیــص منابــع بهتــر از 

ــم. ــل کنی ــش عم پی
 دیگر برنامه های مدیریت 

برنامه ریزی و بودجه شهرداری 
اصفهان چه بوده است؟

ــردی تحــت  ــه کارب ــدازی ســامانه برنام راه ان
ــر  ــی دیگ ــدی«، یک ــوان »ه ــا عن ــل ب موبای
از اقدامــات اســت. شــهروندان می تواننــد 
ــتر  ــود و بیش ــردی را دانل ــه راهب ــن برنام ای
اطاعاتــی را کــه در آمارنامه هــا مشــخص 
شــده، در گوشــی همــراه خــود اســتفاده 

ــد. کنن
اصفهــان  شــهر  اینکــه  بــه  توجــه  بــا 
بســتر اطاعــات خوبــی داشــته، تاکنــون 
ارائــه  بــرای  زیــادی  مراجعه کننــدگان 

 . شــتیم ا د مه ها ن نا یا پا
اقــدام دیگــر تدویــن بولتــن کان شــهرها در 
شــهرداری اصفهــان بــود؛ طی آن حــدود 186 
ــهرهای  ــام کان ش ــن تم ــی بی ــم اطاعات قل
ــات  ــار و اطاع ــت اداره آم ــا محوری ــران ب ای
شــهرداری اصفهــان در ابتــدا ثبــت، مقایســه 

و ســپس تحلیــل شــد. 
اتفــاق دیگــر تهیــه کتــاب داده نــگار بــود کــه 

مــورد پســند مخاطبــان قــرار گرفــت. ایمنــا
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محمود واعظی مطرح کرد:
افزایش 15برابری شبکه پهن باند

وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات بــا بیــان اینکــه شــبکه 
ــی  ــت: کارگروه ــه، گف ــش یافت ــر افزای ــد 15 براب ــن بان په
ــت  ــت ثاب ــی اینترن ــروش حجم ــردن ف ــف ک ــرای متوق ب
تشــکیل شــده تــا عمــا در بســتر شــبکه ملــی اطاعــات، 

ــه فــروش برســد. ســرعت ب

بــه گــزارش کیمیــای وطــن بــه نقــل از خانــه ملــت، 
فــروش  شــدن  جایگزیــن  دربــاره  واعظــی  محمــود 
بســته های نامحــدود اینترنــت بــه جــای بســته های 
ــی از  ــا یک ــه ب ــده در مصاحب ــت: بن ــی حجمــی گف اینترنت
خبرگزاری هــا ایــن موضــوع را بیــان کــردم کــه کارگروهــی 
ــت  ــت ثاب ــی اینترن ــروش حجم ــردن ف ــف ک ــرای متوق ب
تشــکیل شــده تــا عمــا در بســتر شــبکه ملــی اطاعــات، 

ــد. ــروش برس ــه ف ــرعت ب س
وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات ادامــه داد: امیــدوارم 
کارگــروه مذکــور تــا اوایــل مــرداد کار خــود را تمــام کنــد و 
ــدا  ــررات موضــوع مصــوب و بع ــم مق در کمیســیون تنظی

ابــاغ شــود.
بســته های  محاســبه  در  ابهــام  درخصــوص  واعظــی 
اینترنتــی گفــت: کاربــران اینترنــت بــا دانلــود یــک 
بــه  تنظیــم مقــررات می تواننــد  از ســازمان  نرم افــزار 
ــی را  ــته های اینترنت ــرف بس ــوه مص ــفاف نح ــورت ش ص

مشــاهده کننــد.
وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات درخصــوص گســترش 
ــور 11  ــال کش ــبکه انتق ــت: ش ــور گف ــد در کش ــای بان پهن
ــت  ــه از 900 گیگابای ــن اســت ک ــر ای ــه بیانگ ــر شــده ک براب
بــه بیــش از 10 هــزار گیگابایــت رســیده اســت؛ همچنیــن 
شــبکه پهــن بانــد 15 برابــر افزایــش یافتــه و در آینــده نیــز 

ایــن سیاســت توســعه ای پیگیــری خواهــد شــد.

مدیر امالک شهرداری کاشان:
حوزه امالک، نقطه ثقل تثبیت 

درآمد شهرداری هاست
E.Ghorbani@eskimia.ir

ابراهیم قربانیکاشان

ــر  ــاوه ب ــازی ع ــه آزادس ــان اینک ــا بی ــری ب ــاس قدی عب
ایجــاد معابــر جدیــد و بازگشــایی گره هــای ترافیکــی 
نقــش مهمــی در درآمدزایــی مدیریــت شــهری دارد، 
ــد  ــت درآم ــل تثبی ــه ثق ــاک، نقط ــوزه ام ــرد: ح ــان ک بی

شهرداری هاســت.
وی بــا اشــاره بــه دارایی هــای جذب شــده شــهرداری 
توســط حــوزه امــاک تصریــح کــرد: ایــن دارایی هــا 
بــه چنــد دســته تقســیم می شــود؛ دارایی هایــی کــه 
نقدشــونده نیســتند و در آینــده کســب درآمــد خواهنــد کرد 
کــه جــزو دارایی هــای بالقــوه شــهرداری محســوب شــده 
ــوند.  ــدار می ش ــد پای ــه درآم ــل ب ــان تبدی ــرور زم ــه م و ب
ــا  مدیــر امــاک شــهرداری کاشــان افــزود: در ایــن دوره ب
ــر  ــه حجــم آزادســازی ها و حجــم افزایــش معاب توجــه ب
دارایی هــای بالقــوه شــهرداری کاشــان افزایــش پیــدا 

کــرده اســت. 
ــش  ــه دو بخ ــونده ب ــای نقدش ــت: دارایی ه ــری گف قدی
»ســرمایه« و »ایجــاد ظرفیــت بــرای زیرســاخت های 
ــه  ــد قلع ــد خری ــد« تقســیم می شــوند؛ مانن کســب درآم
جالــی بــه عنــوان یــک فرصــت ســرمایه ای کــه به تبــع آن 
بهســازی و بهره بــرداری بــرای محــل نمایــش، المان هــای 
تاریخــی را بــه دنبــال خواهــد داشــت؛ عــاوه بــر آن انگیــزه 
شــهروندان ســاکن ایــن منطقــه را بــرای ایجــاد حفــظ آثــار 
ــد خانه هــای  ــن خری تاریخــی افزایــش می دهــد؛ همچنی
تاریخــی و تبدیــل آن هــا بــه هتــل منجــر بــه حفــظ بافــت 
تاریخــی و گرایــش منطقــه بــرای پیشــگیری از فرســودگی 

می شــود. 
وی اظهــار کــرد: بازگشــایی معابــر، توســعه فضاهــای 
تفریحــی و عمومــی را نیــز در پــی دارد؛ ماننــد بلــوار 
پرســتار کــه بــا بازگشــایی معبــر ورودی بیمارســتان 
ــید؛  ــرداری رس ــه بهره ب ــز ب ــتار نی ــتان پرس ــتی بوس بهش
ــاد  ــوم و ایج ــر العل ــوار باق ــه بل ــوان ب ــن دســت می ت از ای
ــوار  ــوار امــام رضــا و تعریــض بل پارک هــای حاشــیه ای بل
ــرد.  ــاره ک ــاران اش ــل حص ــتان چه ــاد بوس ــن و ایج دری
بــه  اشــاره  بــا  کاشــان  شــهرداری  امــاک  مدیــر 
اخیــر مدیریــت  امــاک در دوره  فعالیت هــای حــوزه 
شــهری تاکیــد کــرد: خریــد »ســراهای محلــه« بــه عنــوان 
پایــگاه فرهنگــی و ترویــج آن از دیگــر فعالیت هــای واحــد 
ــوده کــه در حــوزه خدمات رســانی در زمینه هــای  امــاک ب
مختلــف فرهنگــی اهمیــت بســیار زیــادی داشــته اســت. 
ــاک در  ــوزه ام ــای ح ــر خریده ــزود: از دیگ ــری اف قدی
ــی  ــای قبل ــه در دوره ه ــی اســت ک ــوزه خدمات راســتای ح
ــواده  ــگاه کــه خان ــد درمان ــد خری ــود؛ مانن انجــام نشــده ب
بــزرگ شــهرداری را پشــتیبانی درمانــی می کنــد و افــزون 
ــا را در  ــش هزینه ه ــامت، کاه ــت و س ــن بهداش ــر تأمی ب

ــی خواهــد داشــت.  پ
وی افــزود: توســعه فضاهــای ورزشــی و فرهنگــی و 
آموزشــی از دیگــر حوزه هایــی اســت کــه بــا تأمیــن بودجــه 
یــا خریــد صــورت گرفتــه اســت؛ در ایــن راســتا بازســازی 
و مرمــت بســیاری از مــدارس مثــل علــوی یــا طباطبایــی 
فیــن کــه در آینــده ای نزدیــک صــورت می گیــرد، از 
ــات فرهنگــی و آموزشــی واحــد امــاک محســوب  اقدام

می شــود. 
مدیــر امــاک شــهرداری کاشــان خاطرنشــان کــرد: عــاوه 
ــر مــوارد مذکــور در ایــن دوره، ســاختمان های متعــددی  ب
ــد؛،  ــداری ش ــه خری ــج گان ــق پن ــکل گیری مناط ــرای ش ب
همچنیــن چندیــن ایســتگاه آتش نشــانی در راســتای 
بهره بــرداری  بــه  و  شــد  تأمیــن  منطقــه   نیازهــای 

رسید. 
بــه گفتــه وی یــک دســته از زمین هــای شــهرداری تحــت 
عنــوان »احیــای امــاک« در حــال ســاخت و ســاز اســت 
و در آینــده تبدیــل بــه ســرمایه های بالفعــل خواهــد شــد.

مدیر برنامه ریزی و بودجه شهرداری اصفهان:

هزار پروژه ملی، منطقه ای و محله ای در اصفهان فعال است

،،
در  حضــور  بــا  جمالی نــژاد  مهــدی 
شــهر«  »صــدای  رادیویــی  برنامــه 
شــهروندان  بــرای  خوبــی  خبرهــای 
اصفهانــی داشــت و در عیــن حــال به 

داد. پاســخ  مــردم  ســواالت 
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رخداد
گرامیداشت روز جهانی بدون 

نایلکس در کاشان
محمدحســین واحدیــان بــا گرامیداشــت روز ۲۱ 
تیرمــاه بــه عنــوان روز جهانــی بــدون نایلکــس بیــان 
ــه های  ــه کیس ــا عرض ــان ب ــن روز در کاش ــرد: ای ک
ســازگار بــا محیــط زیســت و نصــب تبلیغــات 
محیطــی بــا هــدف ارتقــای فرهنــگ اســتفاده 
نکــردن از کیســه های نایلونــی گرامــی داشــته شــد.

ــان  ــا بی ــع، وی ب ــری ربی ــگاه خب ــزارش پای ــه گ ب
ــت  ــرکت بازیاف ــکاری ش ــا هم ــن روز ب ــه در ای اینک
ــط  ــا محی ــازگار ب ــه های س ــان کیس ــه ای کاش منطق
زیســت در تعــدادی از فروشــگاه های زنجیــره ای بــه 
صــورت رایــگان عرضــه شــد، گفــت: ارتقــای ســطح 
آگاهــی مــردم در زمینــه زیان هــای بهداشــتی و 
محیــط زیســتی اســتفاده از کیســه های پالســتیکی 
ــوده  ــس ب ــدون نایلک ــم روز ب ــداف مه ــه اه از جمل

اســت.
زیســت  محیــط  و  شــهری  خدمــات  معــاون 
شــهرداری کاشــان تصریــح کــرد: هنگامــی کــه 
کیســه های پالســتیکی بــه عنــوان زبالــه دور ریختــه 
می شــوند، بــه علــت مانــدگاری بیــش از ۵۰۰ ســال 

در محیــط، محیــط زیســت آلــوده می شــود.
ــده در  ــات انجام ش ــاس تحقیق ــر اس ــزود: ب وی اف
ایــران، ســاالنه بیــش از 3 میلیــون تــن پالســتیک 

ــود.  ــد می ش تولی
واحدیــان تاکیــد کــرد: کیســه های ســازگار بــا 
محیــط زیســت بــه طــور طبیعــی تــا ۲۴۰ روز قابــل 
ایــن کیســه  ها ۴۶  تجزیــه هســتند؛ همچنیــن 
ــات  ــتیکی ترکیب ــه های پالس ــر از کیس ــد کمت درص

ــد. ــی دارن ــی و رزین ــه نفت پای

یک نفر از اعضای کاروان پیاده 
امام رضا)ع( در سانحه تصادف 

کشته شد
مدیــر فوریت هــا و حــوادث غیرمترقبــه اســتان یــزد 
ــزدا در ۲۰  ــتگاه وانت م ــک دس ــورد ی ــت: در برخ گف
کیلومتــری بشــروئیه بــه کاروان پیــاده راهیــان بافق 
ــته و  ــای کاروان کش ــر از اعض ــک نف ــهد، ی ــه مش ب
یــک نفــر مصــدوم شــد. دکتــر دهقــان گفــت: 
مصــدوم حادثــه بــه بیمارســتان منتقــل شــد. 
علــت حادثــه در دســت بررســی اســت و اطالعــات 

ــود. ــالم می ش ــی اع تکمیل
ــهر  ــا)ع( ش ــت الرض ــرف بی ــتا از ط ــن راس در همی

ــد. ــادر گردی ــلیتی ص ــام تس ــز پی ــق نی باف
متن پیام تسلیت به این شرح است:

بسمه تعالی
انا لله و انا الیه راجعون 

ــانحه  ــر س ــر اث ــم ب ــی یافتی ــر آگاه ــت تاث ــا نهای ب
تصــادف، زائــر پیــاده و پزشــک یــار کاروان مرحــوم 
بهــزاد میرابــی جــان بــه جــان آفریــن تســلیم کــرده 
و میهمــان ســفره امــام هشــتم علیه الســالم شــده 

اســت.
ضمــن عــرض تســلیت بــه خانــواده محتــرم میرابــی 
و طلــب صبــر بــرای بازمانــدگان آن مرحــوم از تمــام 
مومنیــن درخواســت دعــا جهــت شــفای کامــل دیگر 
پزشــک یار کاروان آقــای محمدرضــا شــفیعی را 

داریــم. اللهــم اجعــل عواقــب امورنــا خیــرا
روابط عمومی بیت الرضا علیه السالم بافق

2 کشته و 5 زخمی در 
حادثه تصادف بلوار آزادگان 

خمینی شهر
ــوو  ــوس ول شــامگاه پنجشــنبه یــک دســتگاه اتوب
ــژو پــارس  ــا یــک دســتگاه خــودروی ســواری پ ب
 در بلــوار پرحادثــه آزادگان خمینی شــهر تصــادف 

کرد.
در ایــن حادثــه ۵ نفــر زخمی و ۲ نفر از سرنشــینان 
خــودروی ســواری نیــز کشــته شــدند کــه پــس از 
اعــزام نیروهــای امــدادی جهــت درمــان و مراحــل 

بعــدی بــه بیمارســتان منتقــل شــدند.
ــر  ــر اث ــه ب ــر اســاس شــواهد موجــود ایــن حادث ب
لغزندگــی جــاده و انحــراف اتوبــوس و برخــورد بــا 

خــودروی ســواری رخ داد.
بلــوار آزادگان خمینی شــهر، یکــی از حادثه خیزتریــن 
ــت  ــه عل ــه ب مســیرهای ارتباطــی اســتان اســت ک
معایــب فنــی و تــردد خودروهای ســنگین و ســبک 
ــهر  ــه ش ــای ورود ب ــه از جاده ه ــه اینک ــه ب ــا توج ب
اســت، در طــول ســال شــاهد تصادفــات و جرحــی 

و فوتــی زیــادی اســت.
بلــوار آزادگان بــه  عنــوان یــک جــاده شــهری 
محســوب می شــود و بــه علــت اینکــه جــاده 
جدیــد کمربنــدی خمینی شــهر تکمیــل  نشــده 
ــه  ــی، روزان ــود بودجــه و معایــب فن ــت کمب ــه عل ب
در  ســنگین  خودروهــای  از  ســنگینی  حجــم 
کنــار خودروهــای ســبک از ایــن مســیر تــردد        

. می کننــد
تعــداد تصادفــات ایــن مســیر، اعتراضــات زیــادی 
ــت؛  ــته اس ــراه داش ــه هم ــته ب ــال های گذش در س
مراکــز مهمــی از اســتان و شهرســتان از جملــه 
ســید  امامــزاده  اصفهــان،  صنعتــی  دانشــگاه 
محمــد در ایــن بلــوار واقــع شــده اند و ایــن مســیر 

ــد. ــاب می آی ــه حس ــهر ب ــه ش ورود ب
ــادی از مســافران  در ســال های گذشــته تعــداد زی
اعــم از بومــی و غیربومــی در بلــوار آزادگان کشــته 
ــیاری  ــی بس ــارات مال ــده اند و خس ــی ش ــا زخم ی

نیــز بــر جــای گذاشــته شــد.

ــهرکرد،  ــتان های ش ــردم شهرس ــده م نماین
شــورای  مجلــس  در  ســامان  و  بــن 
اســالمی گفــت: اکنــون 33 طــرح عمومــی 
کشــاورزی بــا مجوزهــای قانونــی، پرداخــت 
ــزان  ــی و مشــخص شــدن می ــوق دولت حق
آمــاده  زاینــده رود  حوضــه  در  حق آبــه 

اســت. بهره بــرداری  و  راه انــدازی 
بــه گــزارش کیمیــای وطــن از شــهرکرد، 
اردشــیر نوریــان عصــر پنجشــنبه در حاشــیه 
ــی  ــت مل ــیون امنی ــای کمیس ــد اعض بازدی
شــورای  مجلــس  خارجــی  سیاســت  و 
اســالمی از رودخانــه زاینــده رود و طرح هــای 
همجــوار آن، کاهــش مشــکالت اجتماعــی 
ــان  ــاری و اصفه اســتان چهارمحــال و بختی
بازدیــد  ایــن  اهــداف  مهم تریــن  از  را 
ــق  ــه مناط ــت: فاصل ــار داش ــت و اظه دانس
مســکونی حاشــیه زاینــده رود در چهارمحــال 
و بختیــاری بــا رودخانــه در بســیاری نقــاط 
ــی  ــن در حال ــت؛ ای ــر اس ــر از ۵۰۰ مت کمت
اســت کــه بســیاری از ایــن مــردم مشــکالت 
معیشــتی دارنــد و ایــن از وظایف مســئوالن 
مربوطــه اســت تــا بــرای رفــع ایــن مشــکل 
ــر اســاس پتانســیل های  ــات الزم را ب اقدام

ــد. ــی انجــام دهن قانون
بازدیــد اعضــای کمیســیون  افــزود:  وی 

امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی مجلــس 
بــه همــراه معــاون وزیــر نیــرو و کارشناســان 
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت کشــور از 
ــوار  ــای همج ــده رود و طرح ه ــه زاین رودخان
آن، بایــد آغــازی بــرای تصمیمــات قانونــی 
در مــدار عدالــت بــرای هر دو اســتان باشــد.

ــهرکرد،  ــتان های ش ــردم شهرس ــده م نماین
بــن و ســامان در مجلــس شــورای اســالمی 

بیــان کــرد: در حــال حاضــر مشــکالتی 
میــزان حق آبــه کشــاورزان  محاســبه  در 
و  بختیــاری  و  چهارمحــال  اســتان های 
اصفهــان وجــود دارد کــه در ایــن خصــوص 
ــایی و در  ــد شناس ــی بای ــای احتمال خطاه

نحــوه محاســبات بــر اســاس شــاخص های 
علمــی و معیارهــای کارشناســی جبــران 

ــود. ش
ــون 33 طــرح  ــه اکن ــان اینک ــا بی ــان ب نوری
عمومــی کشــاورزی بــا مجوزهــای قانونــی، 
پرداخــت حقــوق دولتــی و مشــخص شــدن 
زاینــده رود  حوضــه  در  حق آبــه  میــزان 
اســت،  بهره بــرداری  و  راه انــدازی  آمــاده 
خاطرنشــان کــرد: بــا توجــه بــه اینکــه 
ــد  ــن تعــداد طــرح جــزو بارگــذاری جدی ای
در رودخانــه زاینــده رود نیســت، تســریع 
ــه  ــص آب ب ــکل و تخصی ــن مش ــع ای در رف
ــرورت  ــا ض ــن طرح ه ــدازی ای ــور راه ان منظ

دارد.
ــده رود از  ــه زاین ــان اینکــه رودخان ــا بی وی ب
ــا در دو اســتان چهارمحــال و  ــا انته ــدا ت ابت
بختیــاری و اصفهــان خالصــه می شــود، 
رویدادهــا،  تمامــی  پــس  گفــت: 
ایــن  در  اقدامــات  و  تصمیم گیری هــا 
رودخانــه بایــد بــا توافــق و اطــالع مســئوالن 

دو اســتان باشــد.
ــهرکرد،  ــتان های ش ــردم شهرس ــده م نماین
بــن و ســامان در مجلــس شــورای اســالمی 
بــا بیــان اینکــه مــردم و مســئوالن دو 
اســتان هیچ گونــه مشــکلی بــا هــم ندارنــد 

و مشــکالت موجــود ایــن اســتان ها بــه 
در  حاکــم  ســوء مدیریت های  دلیــل 
وزارت نیروســت، تصریــح کــرد: اجــرای 
ــی  ــن، یک ــن - بروج ــال آب ب ــرح انتق ط
مســئوالن  دغدغه هــای  مهم تریــن  از 
چهارمحــال و بختیــاری محســوب می شــود 
صورت گرفتــه،  تالش هــای  وجــود  بــا  و 
رونــد اجرایــی ایــن طــرح بســیار کنــد 

ــت. اس
نوریــان ادامــه داد: تســریع در رفع مشــکالت 

آب  انتقــال  طــرح  بــه  مربــوط   اجرایــی 
بــن – بروجــن بایــد در دســتورکار مســئوالن 
ــرار  ــتانی ق ــی و اس ــطح مل ــه در س مربوط
ــه مشــکالت  ــد ب ــن رون ــادا ای ــا مب ــرد ت گی

ــود. ــل ش ــی تبدی اجتماع
ــال آب  ــرح انتق ــرای ط ــا اج ــت: ب وی گف
ــر  ــزار نف ــر ۴۶۰ ه ــزون ب ــن - بروجــن اف ب
مــردم چهارمحــال و بختیــاری از نعمــت آب 
آشــامیدنی ســالم و بهداشــتی برخــوردار 

می شــوند.

نماینده مردم شهرکرد در مجلس خبر داد:

 بهره برداری از 33 طرح کشاورزی با مجوزهای قانونی 
در حوضه زاینده رود  

رئیــس کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی مجلــس 
شــورای اســالمی گفــت: بــه نظــر می رســد بســیاری از 
مصوبــات شــورای عالــی آب بــه صــورت کامــل اجرایــی 
ــن  ــا در ای ــذا نحــوه و چگونگــی اجــرای آن ه نشــده اســت؛ ل
کمیســیون بررســی خواهــد شــد. بــه گــزارش کیمیــای وطــن 
از شــهرکرد، عالءالدیــن بروجــردی در حاشــیه بازدیــد اعضــای 
کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی مجلــس شــورای 
اســالمی، معــاون وزیــر نیــرو، کارشناســان ســازمان حفاظــت 
ــده رود  ــه زاین ــرو از رودخان ــور و وزارت نی ــت کش ــط  زیس محی
ــار  ــاری اظه ــال و بختی ــوار آن در چهارمح ــای هم ج و طرح ه
کــرد: امــروز بازدیــد نماینــدگان مجلــس از رودخانه زاینــده رود، 
ــه  ــت ک ــورت گرف ــان، ص ــه در اصفه ــتان و چ ــن اس ــه در ای چ
ــرح  ــس مط ــی مجل ــت مل ــدی آن در کمیســیون امنی جمع بن

خواهــد شــد. وی بــا اشــاره بــه اینکــه آب یــک موضــوع مهــم 
در مقطــع کنونــی کشــور اســت، افــزود: آورد و میــزان برداشــت 
از رودخانــه زاینده رود توســط دو اســتان چهارمحــال و بختیاری 
ــیون  ــس کمیس ــرد. رئی ــرار می گی ــتورکار ق ــان در دس و اصفه
امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی مجلــس شــورای اســالمی 
ــات  ــه نظــر می رســد بســیاری از مصوب ــر اینکــه ب ــد ب ــا تأکی ب
ــذا  ــده، ل ــی نش ــل اجرای ــورت کام ــه ص ــی آب ب ــورای عال ش
نحــوه و چگونگــی اجــرای آن هــا در ایــن کمیســیون بررســی 
خواهــد شــد، ادامــه داد: مــردم بایــد اجــرای عدالــت را درک 
کننــد. بروجــردی بــه کاهــش بارندگی هــا در ســال های اخیــر 
اشــاره کــرد و عنــوان داشــت: اگرچــه نــزوالت جــوی کاهــش 
پیــدا کــرده و بــا کمبــود منابــع آب مواجــه هســتیم، امــا مــردم 

ــار حاکمــان وجــود دارد. ــد عدالــت در رفت بدانن

مجلــس  اقتصــادی  کمیســیون  رئیــس 
در تشــریح عملکــرد چهــار ســاله بخــش 
اقتصــادی دولــت عنــوان کــرد: دولــت نقــاط 
ضعفــی دارد کــه اگــر پوشــش داده نشــوند، 
وضعیــت اقتصــادی نگران کننــده خواهــد 

ــود. ب
کرمــان،  از  وطــن  بــه گــزارش کیمیــای 
داشــت:  اظهــار  پورابراهیمــی  محمدرضــا 
دوران آزمــون و خطــا در حــوزه اقتصــادی بــه 
پایــان رســیده و حرکــت بــه ســمت توســعه 
ــروز  ــرایط ام ــادی در ش ــاخص های اقتص ش

ــت.  ــرورت اس ــک ض ــور، ی کش
نماینــده مــردم کرمــان و راور در مجلــس 

شــورای اســالمی بــا اشــاره به آسیب شناســی 
ــه  ــت: مؤلف ــان داش ــادی بی ــت اقتص وضعی
ــی  ــا خدمات ــه کاال ی ــت ک ــن اس ــی ای اساس
باکیفیــت و قیمــت مناســب و اســتانداردهای 

ــم.  ــه دهی الزم ارائ
پورابراهیمــی افــزود: همزمــان بــا حفــظ 
حقــوق مصرف کننــده حمایــت از بخــش 
ــد  ــان می ده ــود را نش ــال خ ــم کام ــد ه تولی
و ضــروری اســت و در حــوزه مباحــث تولیــد 
اگــر بــه آنچــه بخش هــای رفــع موانــع 
اســت، عمــل نکنیــم، تولیــدی نخواهیــم 
ــت  ــاره آن صحب ــم درب ــه بخواهی ــت ک داش

ــم.  کنی

بــرای  راهکارهایــی  بــر  تاکیــد  بــا  وی 
بــه  منجــر  آن  خروجــی  مشــکالت کــه 
ــان  ــود، بی ــور ش ــد کش ــوان تولی ــش ت افزای
جرئــت  بــه  ایــران  اقتصــاد  در  داشــت: 
سیاســت های  اجــرای  گفــت  می تــوان 

دولــت  مالکیتــی  خــروج   ۴۴ اصــل 
ــداده و  ــی رخ ن ــروج مدیریت ــا خ ــوده، ام ب

می گیــرد.  انجــام  غیرمســتقیم 
نماینــده مــردم کرمــان و راور در مجلــس 
ــک  ــه تفکی ــت: در زمین شــورای اســالمی گف
وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت نظــرات 
ــرای رســیدن  ــر ب ــی وجــود دارد و اگ متفاوت
ــد،  ــور باش ــادی کش ــاخص های اقتص ــه ش ب

ــت.  ــرش اس ــورد پذی م
از  یکــی  داشــت:  ابــراز  پورابراهیمــی 
ــدن  ــت، مع ــام وزارت صنع ــای ادغ چالش ه
و تجــارت ایــن بــود کــه بــه  صــورت تخصصی 
بــه بخــش بازرگانــی رســیدگی نشــده و حوزه 
تجــارت خارجــی نیــز بــه نظــر می رســد 

ــت.  ــه اس ــرار نگرفت ــت ق ــورد حمای م
ــز  ــس نی ــای مجل ــرد: از فض ــح ک وی تصری
بــه نظــر می رســد کــه بــا تفکیــک ایــن 

ــن  ــد و ای ــته باش ــت نداش ــه موافق وزارتخان
ــتمرار  ــاورد و اس ــس رای نی ــه در مجل الیح
ــص  ــع نواق ــا رف ــه ب ــی را البت ــت فعل وضعی

ــیم.  ــته باش داش
پورابراهیمــی بیــان داشــت: انجمن هــای 
مصرف کننــده  حقــوق  از  حمایــت 
پیشــنهادهای خــود را دربــاره اصــالح قوانیــن 
مرتبــط بــا ماموریت هــای خــود بــه مــا ارائــه 
ــه در  ــی ک ــرای افزایــش ظرفیت های ــد ب دهن
اصــالح قوانیــن می توانــد بــه مــا کمــک 

ــد.  کن
نماینــده مــردم کرمــان و راور در مجلــس 
شــورای اســالمی خاطرنشــان کــرد: در یــک 
ــف  ــش وظای ــد بخ ــل، بای ــکاری و تعام هم
حقــوق  از  حمایــت  ســازمان  اختیــار  و 
تفویــض  انجمن هــا  بــه  مصرف کننــده 

ــود. ش

حجت االســالم صــادق نیکنــام بــا اشــاره بــه اهمیــت مســئله 
ــور  ــی ظه ــار کــرد: اســالم زمان حجــاب از منظــر اســالم، اظه

کــرد کــه زن حــق حیــات نداشــت.
ــی  ــط عموم ــل از رواب ــه نق ــن ب ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ب
ــه  ــان اینک ــا بی ــم)ع(، وی ب ــر بنی هاش ــرت قم ــپاه حض س
اســالم، حریــت و آزادی و ملکیــت بــه زن داد، افــزود: الگــو 
ــرا  ــرا)س( اســت؛ زی ــه زه ــان حضــرت فاطم و شــاخص زن
ــر حضــور اجتماعــی، کارهــای اقتصــادی  ــو عــالوه ب ــن بان ای
هــم انجــام مــی داد و کســی بــود کــه کار اقتصــادی و درآمــد 

ــز داشــت. نی
مســئول نمایندگــی ولــی فقیــه در ســپاه کوهرنــگ بــا 
ــوی  ــوان الگ ــه عن ــرا)س( ب ــرت زه ــه حض ــر اینک ــد ب تاکی
کامــل حجــاب اســت و بــا حجــاب کامــل از دیــن و والیــت 

ــان  ــی از ذات زن ــت جزئ ــرد: عف ــه ک ــرد، اضاف ــاع می ک دف
 بختیــاری اســت و بــا سرشــت ایــن قــوم پرافتخــار عجیــن 

است.
وی تصریــح کــرد: زنــان در فرهنــگ بختیــاری و دیگــر 
ــا  ــان ب ــام شــیرزن شــناخته می شــدند؛ آن ــه ن ــا ب فرهنگ ه
کمــال وقــار، عفــت، حیــا و حجــاب کامــل در جامعــه حضــور 
زنــان  می شــوند؛  شــناخته  و  می کننــد  و کار  می یابنــد 
بختیــاری جــزو عفیف تریــن و پاکدامن تریــن زنــان در طــول 

ــوده و هســتند. ــخ ب تاری
ــردان  ــش م ــوع پوش ــز ن ــان نی ــن زم ــت: در ای ــام گف  نیکن
و زنــان بختیــاری بــه گونــه ای اســت کــه خــود شــاهد عینــی 
از ایــن مســئله اســت کــه مــردان و زنــان بختیاری گذشــتگان 

خــود را بــه خوبــی شــناخته و راه آنــان را می پیماینــد.

استانها

 بسیاری از مصوبات شورای عالی آب 
شیرزنان بختیاری، عفیف ترین بانوان تاریخبه صورت کامل اجرایی نشده است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:

نگران وضعیت اقتصادی مردم هستیم

کویر، دنیایی دیگر
کویــر خــارا )کویــر ورزنــه( در ۱۰۰ کیلومتــری 
ــزد در  شــرق اصفهــان و ۱۵۰ کیلومتــری غــرب ی
ــر از شــرق  ــن کوی ــرار دارد. ای ــان ق اســتان اصفه
ــتان  ــه شهرس ــمال ب ــی، از ش ــاالب گاوخون ــه ت ب
ورزنــه و زاینــده رود، از جنــوب بــه حســن آباد 
ــه  ــن آباد ب ــی حس ــور ارتباط ــه مح ــرب ب و از غ
ورزنــه محــدود می شــود. ایــن منطقــه پوشــیده 
ــت  ــل( اس ــا رم ــه ای ی ــای ماس ــزار )تپه ه از ریگ

ــی دارد.  ــمالی جنوب ــتره ای ش ــه گس ک
مناظــر تــاالب گاوخونــی از فــراز تپه هــای شــرقی 
ــاالب از  ــزار ت ــت. نمک ــع اس ــا و بدی ــیار زیب بس
طریــق جــاده خاکــی حســن آباد بــه معــدن 
همچنیــن  اســت.   دسترســی  قابــل  نمــک 
تپه هــای ماســه ای منطقــه قابلیــت مناســبی 
بلندتریــن  دارنــد.  و کمپینــگ  آفــرود  بــرای 
متــر   ۱۰۰ حــدود  ماســه ای  تپه هــای  ارتفــاع 

اســت. ارتفــاع متوســط ریگــزار از ســطح آب هــای 
آزاد در حــدود ۱۴۵۰ متــر اســت. کویــر در قســمت 
جنوبــی بــه ۲ دیــواره ماســه ای جنوبــی شــمالی 
دیــواره    ۲ ایــن  مابیــن  و  می شــود  تبدیــل 
ــن  ــد. ای ــرار دارن ــی ق ــی قلیای ــای آهک خاک ه
دو دیــواره در نزدیکــی جنــوب غربــی تــاالب 
تشــکیل  و  می پیوندنــد  هــم  بــه  گاوخونــی 
ــی را  ــمالی جنوب ــی ش ــا جهت ــدی ب ــواره واح دی
ــدود 9  ــه ای ح ــواره ماس ــن تک دی ــد. ای می دهن
ــی  ــاالب گاوخون ــوب ت ــی جن ــا نزدیک ــر ت کیلومت

می یابــد. ادامــه 
در ایــن منطقــه بــا توجــه بــه وزش بادهــای 
ــه ای  ــای ماس ــف تپه ه ــکال مختل ــاوت، اش متف
از جملــه تپه هــای ماســه ای طولــی، تپه هــای 
ــل  ــه ای قاب ــای ماس ــی و هرم ه ــه ای هالل ماس
ــور  ــود در کش ــوع خ ــه در ن ــتند ک ــاهده هس مش
ــدود ۱7۰۰۰  ــزار ح ــعت ریگ ــت. وس ــر اس کم نظی

ــت. ــار اس هکت

#دیدنی_ها

روزنه
انتقاد نماینده مردم سیرجان و بردسیر 

از هالل احمر:
هالل احمر هیچ اقدامی برای 

اطالع رسانی به مردم انجام نداده 
است

ــده مــردم ســیرجان و بردســیر در مجلــس شــورای  نماین
ــای نجف شــهر  ــه زمین لرزه ه ــه اینک ــا اشــاره ب اســالمی ب
هیــچ خســارتی نداشــته، گفــت: ایــن موضــوع یک هشــدار 
ــیرجان و  ــتان س ــران شهرس ــت بح ــتاد مدیری ــرای س ب
ــت:  ــار  داش ــن پور اظه ــهباز حس ــان است.ش ــتان کرم اس
ــیرجان  ــتان س ــای شهرس ــون از زلزله ه ــبختانه تا کن خوش

ــت. ــده اس ــزارش نش ــارتی گ ــچ خس ــهر هی در نجف ش
ــه حــدود  وی افــزود: ایــن زمین لرزه هــا کــه تعدادشــان ب
ــدی  ــدار ج ــک هش ــد، ی ــته می رس ــه از روز گذش ۱۵ زلزل
ــیرجان و  ــتان س ــران شهرس ــت بح ــتاد مدیری ــرای س ب
اســتان کرمــان اســت.نماینده مــردم ســیرجان و بردســیر 
ــالل  ــا ه ــه ب ــان اینک ــا بی ــالمی ب ــورای اس ــس ش در مجل
 احمــر تمــاس داشــته ام و مــواردی را تذکــر داده ام، گفــت: 
ــرای اطالع رســانی  ــچ اقدامــی ب متاســفانه هالل احمــر هی

بــه مــردم انجــام نــداده اســت.
ــارتی  ــچ خس ــر هی ــال حاض ــرد: در ح ــان ک وی خاطر نش
وجــود نــدارد و زمین لرزه هــا نیــز در عمــق زمیــن رخ داده 

اســت. تســنیم

لزوم بهره مندی چهارمحال و بختیاری 
 از بالگرد در پایگاه هوایی 

امداد و نجات
بــه گــزارش کیمیــای وطــن، قاســم ســلیمانی دشــتکی در 
ــار کــرد:  ــا ســخنگوی جمعیــت هــالل احمــر اظه ــدار ب دی
ســعی شــده تــا بخــش زیــادی از اعتبــارات بحــران اســتان 
را بــه هــالل  احمــر اختصــاص دهیــم کــه ایــن موضــوع در 

بســیاری از شهرســتان های اســتان صــادق اســت.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه در مناطــق محــروم چهارمحــال و 
ــا امکانــات مناســب  بختیــاری پایگاه هــای هــالل  احمــر ب
ــرای تأمیــن  وجــود دارد، افــزود: جمعیــت هــالل  احمــر ب
یــک بالگــرد جهــت اســتقرار در پایــگاه هوایــی هــالل  احمر 

اســتان قــول مســاعد داده اســت.
ــه وجــود  ــان اینک ــا بی ــاری ب اســتاندار چهارمحــال و بختی
ــه  ــرا ک ــت، چ ــروری اس ــتان ض ــن اس ــرد در ای ــک بالگ ی
بــودن  شــرایط جغرافیایــی کوهســتانی و ســخت گذر 
ــای  ــه و عملیات ه ــیل ، زلزل ــریع در س ــانی س کار امدادرس
امــداد و نجــات را کنــد می کنــد، ادامــه داد: عملیــات 
ســاخت پایــگاه امــداد و نجــات هوایــی اســتان بــا 
پیشــرفت فیزیکــی 7۰ درصــد ادامــه دارد و امیــد اســت در 

ــود. ــاح ش ــت افتت ــه دول هفت
ــر  ــالل  احم ــه ه ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــتکی ب ــلیمانی دش س
ــر پروژه هــای خــود را  ــذا اگ ــکار مناســبی نیســت، ل پیمان
ــی تخصــص  ــور عمران ــه ام ــه در زمین ــه ســتاد بحــران ک ب
ــید،  ــد رس ــه خواه ــه نتیج ــریع تر ب ــد، س ــذار کن دارد واگ
عنــوان داشــت: خوشــبختانه پایــگاه هــالل  احمــر دشــتک 
در دســت اجراســت و تقریبــا در سراســر اســتان ایــن 

ــتند. ــتقر هس ــا مس پایگاه ه

موزه خوشنویسی رفسنجان 
راه اندازی می شود

آییــن  حاشــیه  در  پنجشنبه شــب  محمدآبــادی  ایمــان 
اختتامیــه دومیــن جشــنواره خوشنویســی اســتان کرمــان در 
رفســنجان اظهــار داشــت: از اینکــه اداره کل فرهنــگ و ارشــاد 
ــی ایــن  ــرای میزبان اســالمی اســتان پیشــنهاد رفســنجان ب

ــم. ــی می کنی ــت، قدردان ــنواره را پذیرف جش
وی بیــان داشــت: پــس از قبــول میزبانــی، کمیتــه تخصصی 
ــرای  ــد و ب ــکیل ش ــی تش ــتادان خوشنویس ــکل از اس متش
ــنواره  ــن جش ــاره ای ــه دوب ــال وقف ــد س ــس از چن ــه پ اینک
ــدان  ــن هنرمن ــم در بی ــعی کردی ــود، س ــدگار ش ــا و مان احی

ــم. ــازی کنی ــتان اعتمادس ــنویس اس خوش
ــنجان  ــتان رفس ــالمی شهرس ــاد اس ــگ و ارش ــس فرهن رئی
ــای  ــعار زیب ــا اش ــنواره ب ــن جش ــی ای ــرد: زیبای ــح ک تصری
ــن  ــام ای ــه ن ــنواره ب ــد و جش ــتر ش ــی بیش ــوی کرمان خواج

ــورد. ــد خ ــی پیون ــدآوازه کرمان ــاعر بلن ش
ــش  ــر در دو بخ ــدا 9۴ اث ــرد: در ابت ــوان ک ــه عن وی در ادام
نســتعلیق و شکسته نســتعلیق بــه دبیرخانــه جشــنواره 
ارســال شــد کــه در نهایــت ۶3 اثــر در بخــش نمایشــگاهی 
ــد. ــی راه یافتن ــه نهای ــه مرحل ــد خوشــنویس ب از 3۶ هنرمن

محمدآبــادی ادامــه داد: بیشــتر راه یافتــگان از خوشنویســان 
جــوان اســتان هســتند و برنامه ریــزی می کنیــم و بــا 
اطالع رســانی در ســال آینــده بخــش دانشــجویی را در 

می گنجانیــم. جشــنواره 
ــراز کــرد:  ــی از حامیــان برگــزاری جشــنواره اب ــا قدردان وی ب
روابــط  عمومــی مــس منطقــه کرمــان، فرمانــداری، دانشــگاه 
ــالمی در  ــاد اس ــگ و ارش ــج( و اداره کل فرهن ــی  عصر)ع ول

ــد. ــت کردن ــا را همراهــی و از مــا حمای ــن جشــنواره م ای
محمدآبــادی بــا اشــاره بــه اینکــه یکــی از برنامه هــای 
جشــنواره نمایشــگاه آثــار منتخــب جشــنواره اســت، افــزود: 
در هفــت شهرســتان اســتان، هفت نمایشــگاه و هفــت کارگاه 
ــته  ــداوم داش ــنواره ت ــا جش ــود ت ــزار می ش ــی برگ تخصص

باشــد.
رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی رفســنجان بــه 
ایجــاد دو اثــر نفیــس روی کاشــی توســط شــرکت کاشــی و 
ســرامیک المــاس کویر رفســنجان از دو هنرمند خوشــنویس 
رفســنجان اشــاره کــرد کــه قــرار اســت توســط شــهرداری در 
دو نقطــه از شــهر نصــب شــود. وی خاطرنشــان کــرد: تــالش 
مــا بــرای مانــدگاری آثــار جشــنواره منتهــی بــه راه انــدازی و 
ایجــاد مــوزه خوشنویســی در رفســنجان شــد کــه اقدامــات 
اولیــه آن انجــام شــده و مکانــی بــه  صــورت موقــت توســط 

شــهرداری بــه ایــن امــر اختصــاص یافــت.
ــار خوشنویســان شهرســتان از  ــادی اضافــه کــرد: آث محمدآب

ــرد. ــوزه جلوه  گــری خواهــد ک ــن م ــده در ای ــا آین ــون ت اکن
ــگ  ــج فرهن ــدام در راســتای تروی ــن اق ــادآور شــد: ای وی ی

ــود. فــارس ــد ب ــر خواه ــی مؤث خوشنویســی گام

تجــارت  و  معــدن  صنعــت،  رئیــس 
اســتان یــزد گفــت: در حــال حاضــر 
ــزد  ــتان ی ــه در اس ــزار کارخان ــش از ه بی
ــزار  ــر 8۰۰ ه ــغ ب ــرمایه گذاری بال ــا س ب
ــت. ــداث اس ــال اح ــال در ح ــارد ری میلی

یــزد  از  وطــن  بــه گــزارش کیمیــای 
محمدرضــا علمــدار یــزدی در مراســم 
ــدن  ــت و مع ــی صنع ــت روز مل بزرگداش
در پــارک علــم و فنــاوری یــزد اظهــار 
داشــت: تاکنــون ۲ هــزار و ۲۰۰ واحــد 
و  پایــش  یــزد  اســتان  در  صنعتــی 
مشــکالت آن هــا بررســی شــده و بــه 
منظــور حــل مســائل آن هــا، ۲ هــزار 

و 3۰۰ مصوبــه بــا همــکاری بانک هــا 
تصویــب شــده اســت.

ایــن  اســاس  بــر  عنــوان کــرد:  وی 
مصوبــات، هــزار و ۱۰۰ میلیــارد تومــان 
تســهیالت بــرای توانمندســازی واحدهای 
ــطح  ــط در س ــک و متوس ــی کوچ صنعت

ــت. ــده اس ــت ش ــتان پرداخ اس
ــارد  علمــدار یــزدی بیــان کــرد: 8۵۰ میلی
تومــان نیــز بــه صــورت مســتقیم یــا 
بــه  بانک هــا  ســوی  از  غیرمســتقیم 
واحدهــای صنعتــی اســتان یــزد پرداخت 
شــده کــه بــر ایــن اســاس، اســتان یــزد 
رتبــه چهــارم پرداخــت تســهیالت بانکــی 

بــه واحدهــای صنعتــی دارای مشــکل 
را کســب کــرده اســت.رئیس صنعــت، 
ــادآور  ــزد ی ــتان ی ــارت اس ــدن و تج مع
شــد: بــا اســتفاده از ایــن تســهیالت ۴۵ 
هــزار شــغل در اســتان یــزد تثبیــت و بــه 
تعــداد جالــب توجهــی نیــز شــغل جدیــد 

ــد. ــاد ش ــزد ایج ــتان ی در اس
وی خاطرنشــان کــرد: در اســتان یــزد 
ــر  ــرای 3۶ نف ــک روز، ب ــر ی ــه ازای ه ب
ــد در بخش هــای صنعــت،  اشــتغال جدی

ــد. ــاد ش ــارت ایج ــدن و تج مع
ــه  ــاره ب ــا اش ــن ب ــزدی همچنی ــدار ی علم
رتبــه نخســت اســتان یــزد در زمینــه 

ســرمایه گذاری های صنعتــی و معدنــی 
ــون، ۵۰  ــال ۱393 تاکن ــرد: از س ــان ک بی
ــرمایه گذاری در  ــال س ــارد ری ــزار میلی ه
حوزه هــای صنعتــی و معدنــی اســتان 

ــت. ــده اس ــام ش ــزد انج ی
عنــوان کــرد: در حــال  وی همچنیــن 
حاضــر هــزار کارخانــه در اســتان یــزد بــا 
پیشــرفت فیزیکــی ۶۰ درصــدی در حــال 
احــداث اســت کــه بــرای راه انــدازی آن ها 
ــرمایه گذاری  ــال س ــارد ری ــزار میلی ۱۰۰ ه
ــرای ۴۵  ــا ب ــدازی آن ه ــا راه ان ــده و ب ش
هــزار نفــر اشــتغال ایجــاد خواهــد شــد. 

فــارس

رئیس صنعت، معدن و تجارت استان یزد خبر داد:

احداث هزار کارخانه در یزد 

،،
اکنــون 33 طــرح عمومــی کشــاورزی 
پرداخــت  قانونــی،  مجوزهــای  بــا 
حقــوق دولتــی و مشــخص شــدن 
ــده رود  ــه زاین ــه در حوض ــزان حق آب می
آمــاده راه انــدازی و بهره بــرداری اســت



ــری اتیســم توســط ســازمان بهزیســتی در سراســر  غربالگ
ــه کار کــرد. ــاز ب ــن آغ ــه  صــورت آنالی کشــور و ب

غربالگــری،  ملــی  برنامــه  بهزیســتی کشــور  ســازمان 
تشــخیص و مداخلــه آنالیــن در اختــالل طیــف اتیســم را در 
تمامــی اســتان های کشــور کــه دارای مراکــز روزانــه آموزشــی 
ــرد. ــاز ک ــف اتیســم هســتند، آغ ــالل طی و توانبخشــی اخت

در ایــن برنامــه، ضمــن اطالع رســانی و آگاه ســازی گســترده 
ــف  ــالل طی ــوص اخت ــور درخص ــتان های کش ــطح اس در س
ــه  ــده ب ــا 5 ســاله مراجعه کنن ــودکان 2 ت ــی ک اتیســم، تمام
پایگاه هــای غربالگــری و تشــخیص آن اســتان )مراکــز 
روزانــه آمــوزش و توانبخشــی اختــالل طیــف اتیســم(، 
توســط والدیــن و بــا راهنمایــی مربیــان و کارشناســان 
ــن  ــانه های ای ــودن نش ــال دارا ب ــر احتم ــده، از نظ آموزش دی
ــت؛  ــد گرف ــرار خواهن ــال ق ــنجش و غرب ــورد س ــالل، م اخت

ــه  ــه ابتــالی ب ــودن کــودک ب ســپس در صــورت مشــکوک  ب
ــون تشــخیصی انجــام می شــود  ــالل، اجــرای آزم ــن اخت ای
ــز  ــه مراک ــودک ب ــخیص، ک ــدن تش ــورت قطعی ش و در ص
آموزشــی و توانبخشــی اختــالل طیــف اتیســم اســتان جهــت 
ــد  ــاع داده خواه ــور ارج ــور و خانواده مح ــالت مرکزمح مداخ

شــد.
ــر  ــور در نظ ــه ای خانواده مح ــوان برنام ــه عن ــه ب ــن برنام ای
ــف  ــالل طی ــی اخت ــس از تشــخیص قطع ــه شــده و پ گرفت
اتیســم بــرای تمامــی خانواده هایــی کــه دارای کــودکان مبتــال 
ایــن بــه ایــن طیــف هســتند، برنامــه و بســته آموزشــی بــه 
ــد مداخــالت در درون  ــا رون ــه می شــود ت ــه« ارائ ــام »روزن ن
ــش رود.  ــم پی ــای ه ــواده، هم پ ــز در درون خان ــز و نی مرک
ایــن بســته شــامل 5 کتابچــه آموزشــی و اســباب بازی های 

هدفمنــد اســت. بهداشــت نیــوز

ــوم  ــاون بهداشــت دانشــگاه عل ــاغ، مع آراســب  دب
پزشــکی ارتــش جمهــوری اســالمی، بــا اشــاره  بــه 
آلودگی هــا و مــواد غیرمجــاز نهفتــه در  بطری هــای 
ظاهــر  بــه  آب میوه هــای  حــاوی  پالســتیکی 
خانگــی، گفــت: آب میوه هــای ارزان قیمتــی کــه 
ــه وفــور در بســاط دستفروشــان و در بطری هــای  ب
ــده  ــی دی ــک خانگ ــام آب زرش ــه ن ــتیکی ب پالس
می شــود، در بیشــتر مــوارد همــان محتــوی آب 
ــای  ــایر  رنگ ه ــا س ــرش ی ــگ ف ــه، رن ــگ پارچ رن
صنعتــی غیرخوراکــی هســتند کــه بــا مقــداری 
ــروش  ــه ف ــی ب ــوه طبیع ــام آب می ــه ن ــید و ب اس

می رســند. 
ایــن عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه علــوم پزشــکی 
ارتــش جمهــوری اســالمی بــا اشــاره بــه مهم تریــن 

آب میوه هــای  فــوری  تشــخیص  نشــانه های 
تقلبــی کــه بــا نــام طبیعــی و خانگــی توســط 
دستفروشــان و در معابــر عمومــی بــه فــروش 
ــوه  ــیدن آب می ــا نوش ــر ب ــه داد: اگ ــند، ادام می رس
همچــون آب زرشــک و آلبالــو یــا انــار، رنــگ زبــان 
و دهــان تغییــر کــرد و بــه رنــگ همــان نوشــیدنی 
درآمــد، ایــن نوشــیدنی حــاوی رنــگ صنعتــی یــا 
رنــگ پارچــه اســت؛ از ســوی دیگــر اگــر قطــره ای 
 از نوشــیدنی بــر روی لبــاس یــا پارچــه چکیــد 
نشــد  پــاک  مــدام  شست وشــوی  علی رغــم  و 
ــوه  ــت، آن آب می ــن رف ــه ســختی از بی ــگ ب ــا رن ی
حــاوی رنگ هــای صنعتــی اســت؛ زیــرا رنــگ 
طبیعــی میــوه مانــدگاری چندانــی نــدارد و ســریع 

باشــگاه خبرنــگاران می شــود.  پــاک 

آب زرشک هایی با رنگ پارچه و طعم اسیدآغاز غربالگری اتیسم در سراسر کشور

با این عرقیات بینایی و چشم 
خود را تقویت کنید

ــما  ــه ش ــش ب ــن بخ ــده در ای ــات معرفی ش ــرف عرقی مص
ــد. ــش یاب ــان افزای ــدرت بینایی ت ــا ق ــد ت ــک می کن کم

ــد  ــری می توانن ــان دیگ ــر زم ــش از ه ــروزه انســان ها بی ام
از انــواع مختلــف مــواد غذایــی بهره منــد شــوند؛ امــا غالبــا 
بــه دلیــل تغذیــه نامناســب بــه عــوارض ناشــی از آن مبتــال 
می شــوند و بــه ناچــار بــرای درمــان آن بــه دارو هــای 
عــوارض  کــه  دارو هایــی  می آورنــد؛  روی  شــیمیایی 
ــذا  ــی آن هــا از جنبه هــای مثبــت آن بیشــتر اســت؛ ل جانب
ــا انســان ها  ــه کمــک م ــی ب ــان داروی ــه گیاه اینجاســت ک
کندتــری  و  آرام  درمانــی  اثــری  هرچنــد  و  می آینــد 
ــل  ــی قاب ــی مصنوع ــای ترکیب ــش از دارو ه ــا بی ــد، ام دارن
ــرار  ــر ق ــت تأثی ــاری را از درون تح ــتند و بیم ــاد هس  اعتم

می دهند.
البتــه بایــد در نظــر داشــت کــه بــرای درمــان بعضــی 
ایــن  در  کــه  کــرد  درمــان  را  درد  بایــد  بیماری هــا 

گونــه مواقــع بایــد دارو هــای شــیمیایی بــه صــورت 
قــرص یــا تزریــق بــا نظــر پزشــک اســتفاده شــود 
و  تندرســتی  حفــظ  و  پیشــگیری  بــرای  ســپس  و 
دســتگاه های  مزمــن  نارســایی های  اساســی  درمــان 
از گیاهــان دارویــی مدنظــر اســتفاده   بــدن می تــوان 
کــرد. لــذا نظــر بــه اینکــه گیاهــان دارویــی در حالت هــای 
ــانده( دارای  ــری و جوش ــری، عصاره گی ــف )عرق گی مختل
ــه  ــه نتیج ــیدن ب ــرای رس ــتند، ب ــانی نیس ــواص یکس خ
ــزان و نحــوه  ــوع، می ــه ن ــد ب ــا بای ــر از آن ه ــوب و مؤث مطل
تجویــز آن توجــه کــرد تــا بتــوان بیشــترین اثــر را از 

ــرد. ــزان آن ب ــن می کمتری
 عرق برگ زیتون )طبیعت سرد(

ــایی های  ــرای نارس ــد ب ــون، مفی ــد خ ــده قن ــن آورن پایی
ــدر،  ــی، م ــت بینای ــردرد، تقوی ــده س ــن برن ــدی، از بی کب

تســکین درد دنــدان 
نحوه استفاده: پیش از هر غذا یک لیوان میل کنید.

 بیدمشک )طبیعت خنک(
ــن و  ــدن، ملی ــروی ب ــده نی ــب، آرام بخــش، افزاین ــت قل تقوی

ــی ــت بینای ــده، تقوی ــده مع تقویت کنن
نــوع مصــرف: بــه صــورت شــربت همــه وقــت قابــل 

اســتفاده اســت.
 شاطره )طبیعت خنک(

رفــع خــارش بــدن، تصفیه کننــده خــون، رفــع کمبــود 
ــر، اشــتهاآور، مســهل  ــرا ب ــوی، صف ــن ث، مق ویتامی
اخــالط ثلثــه، ضــد یرقــان و نارســایی کبــد، کاهنــده 
غلظــت و چســبندگی خــون، در بیمــاری جــذام و 
برخــی غــدد ســرطانی )بــا منشــأ اپــی تلیــوم( موثــر 
اســت، مفیــد جهــت زنبورزدگــی و تقویــت قــوه 

ــی بینائ
نــوع مصــرف: یــک فنجــان در یــک لیــوان آب ســرد 

بعــد از غــذا میــل شــود.
 سنبل الطیب

داروی خــواب آور، آرام بخــش، ضــد افســردگی، ضــد 
دل پیچــه، تقویــت قــدرت چشــم

نــوع مصــرف: یــک فنجــان در یــک لیــوان ۳ بــار در 
روز میــل شــود. باشــگاه خبرنــگاران

ــت:  ــت گف ــی وزارت بهداش ــاون آموزش مع
ــن در  ــرح ایراپ ــرای ط ــق اج ــی دقی ارزیاب
برخــی اســتان های کشــور، چالش هــا و 
ــد  ــه را مشــخص می کن ــز برنام ــاط تمرک نق
و در نظــر داریــم ایــن برنامــه در کشــور 

ــود. ــی ش اجرای
محمدباقــر الریجانــی، معــاون آموزشــی 
وزارت بهداشــت، اظهــار کــرد: اســناد زیــادی 
طــی زمانــی کــه از آغــاز بــه کار کمیتــه 
تمامــی  مشــارکت  بــا  می گــذرد،  ملــی 
کارگروه هــا تدویــن شــده و الزم اســت 
ایــن اســناد، چارچوب هــا و بخشــنامه ها 
در دانشــگاه های علــوم پزشــکی کشــور 

عملیاتــی شــود.
ــه  ــناد ب ــن اس ــه ای ــی ک ــت: از زمان وی گف
دانشــگاه ها ابــالغ شــده، اقداماتــی توســط 
ــه  ــه ک ــورت گرفت ــگاه ها ص ــئوالن دانش مس
برخــی از ایــن اقدامــات می توانــد در ســایر 
ــرار  ــرداری ق ــورد بهره ب ــز م ــگاه ها نی دانش
گیــرد؛ بنابرایــن الزم اســت تجربیــات موفق 
دانشــگاه ها گــردآوری شــده و بــا ســایر 
ــود. ــته ش ــتراک گذاش ــه اش ــگاه ها ب دانش

 طرح ایراپن در جهت اهداف 
بلندمدت سازمان ملل متحد 

معــاون آموزشــی وزارت بهداشــت بیــان 
کــرد: طــرح ایراپــن در جهــت اهــداف 

بلندمــدت ســازمان ملــل متحــد بــرای 
کاهــش عوامــل خطــر در ایــران مدتــی 
چنــد  در  و  شــده  طراحــی  اســت کــه 
شهرســتان کشــور بــه صــورت آزمایشــی در 

حــال اجراســت.
ــر  ــل خط ــن عوام ــه ایراپ ــزود: برنام وی اف
بیمــاری  چهــار  از  پیشــگیری  زمینــه  در 
دیابــت، ســرطان، آســم و بیماری هــای 
تنفســی و بیماری هــای قلبــی و عروقــی را 
در جمعیــت ۳۰ تــا ۷۰ ســال کشــور مدنظــر 

قــرار می دهــد.
ایــن  بــر اجــرای  تاکیــد  بــا  الریجانــی 
ــرد:  ــح ک ــتان ها تصری ــی اس ــرح در بعض ط

ضــروری اســت ارزیابــی دقیقــی از اجــرای 
ــورت  ــوت ص ــهر های پایل ــرح در ش ــن ط ای
گیــرد و بــا رفــع چالش هــا، شــرایط اجــرای 

ــد. ــم آی ــور فراه آن در کل کش
 تجربه پایلوت طرح ایراپن 

بیماری هــای  ملــی  کمیتــه  نایب رئیــس 
غیرواگیــردار از تجربــه پایلــوت طــرح ایراپــن 
در بعضــی اســتان های کشــور نظیــر زنجــان، 
فــارس، مازنــدران و البــرز خبــر داد و افزود: 
ــترش  ــت گس ــارب در جه ــن تج ــد از ای بای
طــرح ایراپــن در کل کشــور اســتفاده کنیــم. 
وی اظهــار کــرد: در گســترش طــرح ایراپــن 
وزارت  حوزه هــای  تمامــی  اســت  الزم 
بهداشــت همــکاری کننــد و بــا تقویــت 
نظــام ارجــاع زمینه هــای هدایــت افــراد 
ــب در  ــادی مناس ــه مب ــده ب خطرسنجی ش

ســطوح باالتــر ارائــه خدمــات فراهــم آیــد.
 کمیته ملی پیشگیری از 

بیماری های غیرواگیردار 
ــات  ــه تجربی ــه ب ــا توج ــت: ب ــی گف الریجان
پایلــوت طــرح ایراپــن، در کمیتــه ملــی 
بیماری هــای غیرواگیــردار  از  پیشــگیری 
تصویــب شــد که ایــن طــرح در یــک منطقه 
دانشــگاه های  از  هریــک  از  تعریف شــده 

ــی شــود. ــوم پزشــکی کشــور اجرای عل
بیماری هــای  نایب رئیــس کمیتــه ملــی 
ــدن  ــی ش ــرد: اجرای ــان ک ــردار بی غیرواگی
ایــن طــرح توســط کمیته هــای دانشــگاهی 
بیماری هــای غیرواگیــردار پیگیــری خواهــد 
شــد و الزم اســت همــه ذی نفعــان داخلــی 
برنامــه  ایــن  و برون بخشــی در اجــرای 

مشــارکت داشــته باشــند. وبــدا
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معاون آموزشی وزارت بهداشت خبر داد:

اجرای طرح ایراپن برای پیشگیری از بیماری های غیرواگیردار

تازههایپزشکی

بازماندگان سرطان پس از ورزش 
»کفیر« مصرف کنند

ســالمت  بهبــود  در  مهمــی  نقــش  منظــم  ورزش 
ــتگی  ــاس خس ــالت و احس ــدرت عض ــی، ق قلبی عروق
ــس از آن  ــان و پ ــول درم ــرطان در ط ــدگان س  در بازمان

دارد.
ــار  ــرطان دچ ــدگان س ــیاری از بازمان ــال بس ــن ح ــا ای ب
هســتند  درمــان  از  ناشــی  گوارشــی   ناراحتی هــای 
ــوع  ــن موض ــی از ای ــل نگران ــه دلی ــت ب ــن اس و ممک
ــد. ــان نگنجانن ــم غذایی ش ــی را در رژی ــوالت لبن محص

یــک  و  گازدار  تــرش،  نوشــیدنی  یــک  کفیــر، 
 فــرآورده حاصــل از تخمیــر شــیر اســت کــه منبــع 
 غنــی پروتئیــن، باکتری هــای تقویت کننــده ســالمت 
ــات رســیده مصــرف  ــه اثب ــار ب و کربوهیدرات هاســت. آث
کفیــر بــر ســالمت شــامل بهبــود مصــرف الکتــوز، 
فعالیــت ضدســرطانی، کنتــرل عفونت هــای روده ای، 

ــت. ــه ای اس ــت تغذی ــیر و کیفی ــم ش ــود طع بهب
ــه  ــا پای ــر را ب ــا، کفی ــی لوئیزیان ــان دانشــگاه ایالت محقق
ــده ســرطان پــس  ــه 52 بازمان ــوط کــرده و ب میــوه مخل
از هــر جلســه ورزش دادنــد. پــس از هــر جلســه 
تکمیــل  را  پرسشــنامه ای  شــرکت کنندگان   ورزش، 

کردند.
بازمانــدگان ســرطان پــس از مصــرف کفیــر از نوشــیدنی 
ــده  ــه ورزش در آین ــل ب ــرده و مای ــذت ب بعــد از ورزش ل
ــاران  ــروه از بیم ــن گ ــس در ای ــن ح ــاد ای ــد. ایج بودن
موجــب می شــود کــه آن هــا بــه ورزش عالقه منــد 

ــوند. مهــر ش

مشکالت بینایی از نشانه های 
اولیه پارکینسون است

ــک  ــای نوروژنی ــی بیماری ه ــان ایتالیای ــه محقق ــه گفت ب
ناشــی از نابــودی نورون هــا در چندیــن ســاختار مغــزی 
ــا  ــراه ب ــفتی هم ــا س ــرزش ی ــه ل ــر ب ــه منج ــتند ک هس

ــوند. ــی می ش ــادل و هماهنگ ــالل در تع اخت
سرپرســت تیــم تحقیــق از دانشــگاه ویتــا ســالوت ســن 
ــاری  ــد: »اگرچــه بیم ــاره می گوی ــالن در این ب ــل می رافائ
پارکینســون یــک اختــالل حرکتــی تلقــی می شــود، 
ــانه های  ــه نش ــد ک ــان داده ان ــه نش ــن مطالع ــا چندی ام
غیرحرکتــی نیــز در تمامــی مراحــل ایــن بیمــاری شــایع 

هســتند.«
نشــانه های غیرحرکتــی بیمــاری پارکینســون شــامل 
ــی در تشــخیص رنگ هــا،  ــر ناتوان تغییــرات بینایــی نظی
تغییــر در قــدرت بینایــی و کاهــش پلــک زدن اســت کــه 

ــه خشــکی چشــم شــود. ــد منجــر ب می توان
ایــن نشــانه ها ممکــن اســت پیــش از ظهــور نشــانه های 
حرکتــی و از بیــش از یــک دهــه قبــل از شــروع بیمــاری 

ــوند.« پدیدار ش
ایــن مطالعــه شــامل 2۰ بیمــار تــازه مبتــال به پارکینســون 

بــود کــه هنــوز تحــت درمــان قــرار نگرفتــه بودند.
 اســکن مغــز ایــن افــراد آشــکار ســاخت بیمــاران 
پارکینســون دارای ناهنجاری هــای جالــب توجهــی در 
ــوه بینایی شــان هســتند. ایســنا ــزی ق ســاختارهای مغ

تغذیه

گیاهان تضمین کننده سالمت مغز
منافــع بــزرگ برخــی گیاهــان و ادویه هــا در افزایــش 
ــاید  ــی ش ــراب و حت ــش اضط ــه، کاه ــطح حافظ س
ــده  ــت ش ــزی ثاب ــای مغ ــر توموره ــت در براب حفاظ

اســت.
 جعفری و آویشن 

ــن دو  ــن در ای ــام آپی ژنی ــه ن ــد ب ــوع فالونوئی ــک ن ی
گیــاه وجــود دارد کــه موجــب افزایــش تولیــد نورون ها 
ــوت  ــزی را ق ــن ســلول های مغ ــات بی شــده و ارتباط
ــن، منجــر  ــی از آپی ژنی ــی غن ــم غذای می بخشــد. رژی
بــه دفــع آلزایمــر، پارکینســون و افســردگی می شــود.

 بابونه
 انتخــاب همیشــگی بــرای مصرف کننــدگان چــای در 
اواخــر شــب، می توانــد چــای بابونــه باشــد؛ چــون از 

بیــن برنــده قــوی اســترس اســت. 
بابونــه نیــز حــاوی فالونوئیــد آپی ژنیــن اســت و 

منجــر بــه کاهــش ســطح اضطــراب می شــود.
 زردچوبه

در  طبیعــی  طــور  بــه  مــاده  ای کــه   کورکومیــن 
ــش  ــاب، افزای ــا کاهــش الته ــه وجــود دارد، ب زردچوب
ســالمتی را بــه دنبــال دارد. کورکومیــن کــه در درمــان 
ــده  ــم مع ــت و زخ ــرژی، دیاب ــر آل ــی نظی بیماری های
ــی  ــوارش باق ــتگاه گ ــود، در دس ــرده می ش ــه کار ب ب
ــه جــذب شــده، ســریع  ــاده ای را ک ــد و هــر م می مان

می  کنــد.  متابولیــز 
BDNFعــالوه بــر ایــن، بــدن شــما هورمونــی بــه  نــام

ــد  ــز تولی ــده از مغ ــی مشتق ش ــور نورون  زای ــا فاکت ی
تکثیــر  و  تقســیم  در  مهــم  نقشــی  می کنــد کــه 

دارد.  نورون  هــا 
ــا اســترس و افزایــش ســن کاهــش  تولیــدBDNF ب

ــد.  ــدا می  کن پی
زردچوبــه می توانــد بــا افزایــش تولیــد و عملکــرد 
ایــن هورمــون، آثــار کاهــش ادراک را کــه مربــوط بــه 
ــد و درنتیجــه حافظــه را  ســن هســتند، معکــوس کن

ــش دهــد. ــز را افزای ــت مغ ــرده و قابلی ــت ک تقوی
 گیاه Sage یا همان مریم گلی 

ایــن گیــاه حافظــه را بهبــود می بخشــد. در مطالعــات 
کوچــک مشــخص شــده کــه عصــاره ایــن گیــاه 
منجــر بــه بهبــود عملکــرد افــراد در آزمــون حافظــه در 

ــا شــده اســت.  ــا دارونم مقایســه ب
ــا  ــه ب ــرای مقابل ــی ب ــم گل ــاره مری ــانس ها و عص اس
آلزایمــر موثــر اســت. آلزایمــر درنتیجــه  کاهــش 
ــروز مــی  ــی ب ســطح یکــی از انتقال  دهنده  هــای عصب
 کنــد کــه مریــم گلــی ایــن رونــد را کاهــش می دهــد؛ 
بــه دلیــل اینکــه قــادر اســت از ترشــح آنزیــم مســئول 

ــد. ایــن تخریــب جلوگیــری کن
 سیر 

مــاده مغــذی موجــود در ســیر از مغــز در برابــر رونــد 
ــر آن  ــالوه ب ــد؛ ع ــت می کن ــاری محافظ ــری و بیم پی
از بــروز بیماری هــای مربــوط بــه اعصــاب ماننــد 

ــد.  ــگیری می کن ــز پیش ــون نی ــر و پارکینس آلزایم
ــه  ــترس ب ــر اس ــز در براب ــردن مغ ــاوم ک ــا مق ــیر ب س

اعصــاب ســود می رســاند.آوای ســامت

زیبایی

چند راز تقویت دندان ها
مینــای دنــدان ســطح خارجــی دنــدان را تشــکیل 
ــت  ــع پوســیدگی و درنتیجــه تقوی ــد و مان می ده

دندان هــا می شــود.
ــی  ــور طبیع ــه ط ــا ب ــدودی در مین ــا ح ــه ت البت
ســایش ایجــاد می شــو؛ بــا وجــود ایــن کارهــای 
زیــادی می تــوان انجــام داد تــا ایــن ســد طبیعــی 
ــرد. ــن ک ــت دندان هــا را تضمی ــر و تقوی را محکم ت

 تقویت دندان ها با محدود کردن 
خوراکی ها و نوشیدنی های حاوی 

کربوهیدرات )حاوی قند(
باکتری هــای مقیــم دهــان از قنــد موجــود در 
غذاهــا و نوشــیدنی ها تغذیــه می کننــد کــه در 

ــوند. ــید می ش ــد اس ــث تولی ــت باع نهای
ــا  ــه ســطح دندان ه ــه ب ــی ک شــکالت های جویدن
ــن  ــث آســیب می شــوند. همچنی می چســبند باع
نوشــیدنی های شــیرین )حــاوی قنــد( باعــث 
تولیــد حجــم زیــادی اســید شــده و مانــع تقویــت 

می شــوند. دندان هــا 
ــنه  ــه تش ــی ک ــیدنی زمان ــاب نوش ــن انتخ بهتری
هســتید، یــک لیــوان آب اســت. بســیاری از 

آب هــای طعــم دار حــاوی اســید  هســتند.
تقویــت  باعــث  را میــل کنیــد کــه  غذاهایــی 
دندان هــا می شــوند. کلســیم غــذا، اثــر اســید 
داخــل دهــان را خنثــی، همچنیــن اســتخوان ها را 
ــود. ــا می ش ــت دندان ه ــبب تقوی ــتحکم و س مس

شــیر، پنیــر و دیگــر محصــوالت لبنــی کمــک بــه 
ــد. ــدان می کن ــای دن ــت مین تفوی

ــی را  ــدون چرب ــا ب ــرب ی ــی کم چ ــوالت لبن محص
ــما را  ــدن ش ــری ب ــزان کال ــا می ــد ت ــاب کنی انتخ

ــه دارد. ــن نگ پایی
ــد  ــتفاده نمی کنی ــی اس ــول لبن ــما محص ــر ش اگ
بــه دنبــال غذاهایــی بــا کلســیم افــزوده باشــید.

مینــای  بپرهیزیــد.  خشــن  زدن  مســواک  از   
دنــدان بــا مســواک زدن ســریع و محکــم دچــار 

می شــود.  ســایش 
ــد و آن  ــرم اســتفاده کنی ــوع ن ــک مســواک از ن ی
ــرار  ــا ق ــه لثه ه ــبت ب ــه نس ــه ۴5 درج ــا زاوی را ب
ــه  ــه طــرف لب ــه ب داده و مســواک را از ســمت لث
دندان هــا بــا ضربه هــای آرام و کوتــاه حرکــت 

ــد. دهی
آب میوه هــای  و  شــیرینی ها  مصــرف  از  بعــد 
ــد  ــک ســاعت بای ــل از ی ــا قب ــر ت اســیدی حداکث
مســواک کنیــد؛ زیــرا اســید تولیدشــده در دهــان 

ــود.  ــدان می ش ــای دن ــدن مین ــرم ش ــث ن باع
 استفاده از فلوراید 

ــک  ــد را ی ــکا فلورای ــکان آمری ــن دندانپزش انجم
ــرا  ــد زی ــیدگی می نامن ــد پوس ــی ض ــاده طبیع م
ــم  ــا و ترمی ــطح مین ــا، س ــت دندان ه ــث تقوی باع
می شــود.  دنــدان  پوســیدگی  اولیــه  مراحــل 
همچنیــن فلورایــد باعــث مقاومــت و تقویــت 
ــل  ــای داخ ــید و باکتری ه ــر اس ــا در براب دندان ه

دهــان می شــود. شــهر خبــر

خانواده
 توصیه های دقیقه نودی 

برای مادران باردار
خــود  تحقیقــات  جدیدتریــن  در  کارشناســان 
ــد در روزهــا و حتــی ســاعات  ــد مــادران بای دریافته ان
پایانــی زایمــان و وضــع حمــل خــود تــا حــد امــکان 
از خــوردن خوراکی هــای شــیرین اجتنــاب کننــد؛ بــر 
ــا  ــوع خوراکی ه ــن ن ــرف ای ــا مص ــاس پژوهش ه اس
باعــث افزایــش خطــر ابتــالی نــوزاد بــه آســم 

می شــود.
مــواد غذایی شــیرین، شــامل انــواع کیک و شــیرینی، 
ــد  ــکر و قن ــر از ش ــرهای پ ــات و دس ــکالت، آب نب ش
ــن در حــال رشــد آســیب می رســاند و  ــه جنی ــه ری ب
ــون  ــی چ ــه بیماری های ــال ب ــه ابت ــر ب ــد منج می توان

ــود. ــی در او ش ــای عفون ــا بیماری ه ــا ی اگزم
آســم، یکــی از بیماری هــای بســیار جــدی در دســته 
بیماری هــای آلرژیــک اســت و ناشــی از التهــاب 
لوله هــای تنفســی انتقال دهنــده هــوا بــه ریــه اســت؛ 
ــه دلیــل ورود آلودگی هــای  در بیشــتر مواقــع آســم ب
محیطــی چــون گــرد و غبــار، گــرده بعضــی از گل هــا 
و گیاهــان، مــوی حیوانــات، مــواد شــیمیایی و حتــی 
بعضــی از ادویه هــا در افــراد ایجــاد می شــود و در 
برخــی مــوارد می توانــد بــا ایجــاد شــوک آنافالکســی 

ســبب مــرگ فــرد شــود.
ــن  ــا آخری ــه ت ــت ک ــدن اس ــای ب ــی از اعض ــه، یک ری
ــد  ــال رش ــن در ح ــدن جنی ــارداری در ب ــای ب  هفته ه
و تکامــل اســت؛ بــه همیــن دلیــل بســیاری از 
ــا  ــد ب ــا می آین ــه دنی ــارس ب ــه طــور ن ــه ب ــی ک کودکان
ــل بســتری  ــوی مواجــه هســتند و دلی مشــکالت ری
آن هــا در NICU بــرای کمــک بــه رشــد ریــه در کــودک 

اســت.
مصــرف شــکر توســط مــادر می توانــد در رشــد و 
ــد و او را در  ــاد کن ــالل ایج ــن اخت ــه جنی ــل ری تکام
معــرض ابتــال بــه آســم آلر ژیــک در ســال های آینــده 
قــرار دهــد. کارشناســان هشــدار می دهنــد افــرادی کــه 
ــی،  ــکالت تنفس ــار مش ــی دچ ــنین کودک ــی از س حت
ســرفه، تنگــی نفــس و بســته شــدن مجاری تنفســی 
ــوژی  ــم و ایمونول ــص آس ــه متخص ــد ب ــتند، بای هس
ــا انجــام تســت تنفــس و ســایر  ــا ب مراجعــه کننــد ت
ــه طــور کامــل تشــخیص  آزمایش هــا، آســم آن هــا ب
داده شــود. بســیاری از افــراد در دنیــا بــدون مراجعــه 
ــدت  ــزان ش ــق می ــی دقی ــا بررس ــص ی ــه متخص ب
بیمــاری خــود از داروهــای آســم اســتفاده می کننــد.

متخصصــان بــه مــادران بــاردار توصیــه می کننــد 
ــر  ــای آخ ــی در روزه ــارداری و حت ــول دوران ب در ط
ــای  ــه ج ــد و ب ــت کنن ــالمی را رعای ــی س ــم غذای ر ژی
ــوه  ــیرین از می ــکالت های ش ــیرینی و ش ــوردن ش خ
و شــکالت  نــان ســبوس دار  تــازه،  و ســبزیجات 
ــا                 ــه دنی ــالمی ب ــد س ــا فرزن ــد ت ــتفاده کنن ــخ اس تل

باشــگاه خبرنــگاران آورنــد. 

P.Sharifi@eskimia.ir
پروانه شریفیگروه سالمت

ــان  ــت درم ــتانی معاون ــور بیمارس ــر ام مدی
ــت:  ــان گف ــکی اصفه ــوم پزش ــگاه عل دانش
اعتباربخشــی  و  درمــان  همیــار  طــرح 
بیمارســتان ها بــا هــدف ایمنــی بیشــتر 
بیمــار، بــرای اولین بــار در اصفهــان اجــرا 

. د می شــو
 ایمنی، مهم ترین هدف 

نظام درمان کشور
جمــع  در  جنگجــو  علی اکبــر  دکتــر 
ــرح  ــرای ط ــه اج ــاره ب ــا اش ــگاران  ب خبرن
»همیــار درمــان« در اســتان اصفهــان اظهــار 
ــدف  ــن ه ــوان مهم تری ــه عن ــی ب ــرد: ایمن ک
ــه  ــورد توج ــواره م ــور هم ــان کش ــام درم نظ

ــت. اس
وی ادامــه داد: درگیر شــدن پرســنل محیطی 
ــی  ــش اثربخش ــا و افزای ــره در نظارت ه خب
بازدیدهــا، اســتفاده از متــد آموزش آبشــاری 
آموزش هــا،  اثربخشــی  افزایــش  جهــت 

ــز  ــایر مراک ــق س ــات موف ــتفاده از تجربی اس
مثبــت  رقابــت  نوعــی  ایجــاد  درمانــی، 
پیگیــری  اســتان،  درمانــی  مراکــز  بیــن 
ــورت  ــه ص ــی ب ــز درمان ــص مراک ــع نواق رف
فعــال، ارتقــای نســبی کمــی و کیفــی ارائــه 
ــخگویی و  ــگ پاس ــج فرهن ــات و تروی خدم
ــئولیت پذیری در بیمارســتان، از جملــه  مس

ــت. ــرح اس ــن ط ــرای ای ــات اج ضروری
 هدف از اجرای طرح

ــان  ــت درم ــتانی معاون ــور بیمارس ــر ام مدی
ــدف  ــان ه ــکی اصفه ــوم پزش ــگاه عل دانش
از اجــرای ایــن طــرح را نظــارت مســتمر بــر 
بیمارســتان های اســتان، کاهــش خطاهــای 

ــرد. ــالم ک ــار اع ــم بیم ــی و تکری درمان
طــرح  اجرایــی  بســته  افــزود:  جنگجــو 
»همیــار درمــان« طــی شــش مــاه مطالعــه 
بــا اســتفاده از نظــر خبــرگان اســتانی تدوین 
ــتان  ــت بیمارس ــرح، هش ــن ط ــد و در ای ش
ــوان بیمارســتان های  ــه عن ــم از اســتان ب مه
ســایر  و  شــده  گرفتــه  نظــر  در  قطــب 

بــر اســاس موقعیت هــای   بیمارســتان ها 
هــر  و  شــدند  تقســیم بندی  جغرافیایــی 
ــر  ــره ه ــه در زنجی ــورت حلق ــه ص ــدام ب ک

ــد. ــرار گرفتن ــا ق ــک از آن ه ی
 استمرار طرح اعتباربخشی در 

بیمارستان ها
وی بــا بیــان اینکــه ایــن کار بــرای نخســتین 
ــود،  ــرا می ش ــان اج ــور در اصفه ــار در کش ب
ــتان های  ــب، بیمارس ــن ترتی ــه داد: بدی ادام
ــه  ــره ای ب ــورت زنجی ــه ص ــتان ب ــب اس قط
نظــارت مســتمر و بازدیــد از بیمارســتان های 
زیرمجموعــه خــود می پردازنــد تــا طــرح 
اســتمرار  بیمارســتان ها،  در  اعتباربخشــی 

داشــته باشــد.
ــان  ــت درم ــتانی معاون ــور بیمارس ــر ام مدی
اصفهــان  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه 
را  اصفهــان  قطــب  بیمارســتان های 
الزهــرا)س(، خورشــید،  بیمارســتان های  
ــران،  ــهید چم ــانی، ش ــت هللا کاش ــن، آی امی
فالورجــان و شــهید منتظــری نجف آبــاد 
ــتان ها  ــن بیمارس ــت: ای ــرد و گف ــی ک معرف
ــال های  ــوب س ــای خ ــه رتبه ه ــه ب ــا توج ب
انســانی،  نیــروی  و  امکانــات  و  گذشــته 

شــدند. انتخــاب 
جنگجــو گفــت: در طــرح همیــار درمــان 
ــتان ها  ــره بیمارس ــای خب ــر از نیروه ۱۴۰ نف
از  بازدیــد  بــه  و  می شــوند  انتخــاب 

می پردازنــد. بیمارســتان ها 
ــن کار بودجــه  ــرای ای ــه ب ــان اینک ــا بی وی ب
ــزود:  ــه نشــده، اف ــه ای در نظــر گرفت جداگان
در اجــرای ایــن طــرح از پرســنل خــود 
دانشــگاه اســتفاده شــده و بودجــه اضافــی 

ــت. ــده اس ــل نش تحمی
ایــن مقــام مســئول تصریــح کــرد: همچنیــن 
کالس هــای آموزشــی توجیهــی درخصــوص 
و  ارزیابــی  نحــوه  لیســت ها،  چــک 
برگــزار  همیــاران  نظــرات  یکسان ســازی 
ــاه  ــان« از تیرم ــار درم ــرح »همی ــده و ط ش
ــارک  ــاه مب ــان م ــس از پای ــاری پ ــال ج س
ــورده  ــد خ ــان کلی ــتان اصفه ــان در اس رمض

ــت. اس
 اصفهان اولین استان اجراکننده 

طرح »همیار درمان« در کشور

ــار  ــرح »همی ــرد: ط ــان ک ــو خاطرنش جنگج
ــه  ــار در کشــور ب ــرای نخســتین ب درمــان« ب
ــان  ــتان اصفه ــق در اس ــال موف ــورت کام ص
اجــرا شــده کــه در راســتای اجــرای آن 
نزدیــک بــه 5۰ بازدیــد در مــاه از مراکــز 
درمانــی اســتان اصفهــان صــورت گرفتــه 

ــت. اس
منظــور  بــه  تأکیــد کــرد: همچنیــن  وی 
اســتمرار نظــارت بــر بیمارســتان های اســتان 
و بــا هــدف کاهــش خطاهــای درمانــی و در 
ــد در ســال  ــار، ۶۰۰ بازدی ــم بیم ــت تکری نهای
ــام  ــان انج ــتان اصفه ــی اس ــز درمان از مراک

می شــود.
جنگجــو افزود: داشــبورد اطالعــات مدیریتی 
بــه منظــور ارزیابــی عملکــرد مدیــران ارشــد 
مراکــز درمانــی اســتان اصفهــان ایجاد شــده 
و طــرح »همیــار درمــان« بــه صــورت پایلوت 

در اســتان اصفهــان اجــرا شــده اســت.

وی اضافــه کــرد: ایــن طــرح در قطــب هفــت 
کشــور )یــزد، کاشــان، چهارمحــال بختیــاری 
ــان( اجــرا شــده و بخــش کشــوری  و اصفه

آن نیــز در حــال اجراســت.
 نخستین استانداردهای 

اعتباربخشی
ــات بســتری  ــر خدم ــس اداره نظــارت ب رئی
ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــان دانش ــت درم معاون
اصفهــان نیــز گفــت: طــرح اعتباربخشــی در 
ــت؛  ــاری اس ــا، اختی ــورهای دنی ــتر کش بیش

ــاری اســت. ــران، اجب ــا در ای ام
دکتــر مجتبــی گلــزاری بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــی در  ــتانداردهای اعتباربخش ــتین اس نخس

بومی ســازی   ۱۳89 ســال  در  کشــورمان 
شــد، افــزود: اکنــون 9۰۳ شــاخص در طــرح 
اعتبارســنجی مــورد ارزیابــی قــرار می گیــرد.

 بیمارستان الزهرا)س( در سطح 
نزدیک به عالی

وی اظهــار کــرد: بــر اســاس نتایــج حاصــل 
از اعتبارســنجی، بیمارســتان ها در ســطوح 

ــد. ــرار می گیرن ــی ق ــا عال ــارم ت چه
ــات بســتری  ــر خدم ــس اداره نظــارت ب رئی
ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــان دانش ــت درم معاون
بیمارســتان هایی  داد:  توضیــح  اصفهــان 
ــا 2۰ درصــد شــاخص های یادشــده را  کــه ت
ــا ۳۰  ــار، از 2۱ ت ــد در ســطح چه ــت کنن رعای
ــا  ــا ۴۰ ســطح ســه، ۴۱ ت ســطح ســه، ۳۱ ت
۶۰ ســطح دو، ۶۱ تــا 8۰ ســطح یــک و 8۱ تــا 

ــد. ــرار می گیرن ــی ق ــطح عال ۱۰۰ در س
بــه گفتــه وی از اســتان اصفهــان بیمارســتان 
ــی  ــه عال ــک ب ــطح نزدی ــرا)س( در س الزه

ــرار دارد. ق
گلــزاری بــا بیــان اینکــه هرچــه ســطح 
می توانــد  باشــد،  بهتــر  بیمارســتان 
ــد،  ــته باش ــز داش ــتری نی ــی بیش درآمدزای
ســازمان  از  گــروه  دو  تاکنــون  گفــت: 
بهداشــت جهانــی و مؤسســه بین المللــی 
طــرح  از  ایســکوا  استانداردســازی 
ــد. ــد کرده ان ــان بازدی ــی در اصفه اعتباربخش

 طرح اعتباربخشی در استان 
اصفهان

بیمارســتان   58 دارای  اصفهــان  اســتان 
آموزشــی درمانی  بیمارســتان   ۱۱ شــامل 
دانشــگاهی  بیمارســتان   2۶ )دولتــی(، 
 ۴ خصوصــی،  بیمارســتان   ۷ )دولتــی(، 
ــه، ۱۰ بیمارســتان وابســته  بیمارســتان خیری
ــی  ــز جراح ــن ۱۳ مرک ــا و همچنی ــه نهاده ب

محــدود اســت.
ــه ســال 95 اجــرا  در طــرح اعتباربخشــی ک
ــم از  ــور اع ــتان های کش ــه بیمارس ــد، هم ش
بیمارســتان دولتــی، خصوصــی و خیریــه 
ــا  ــت ب ــرد و مطابق ــوه عملک ــاس نح ــر اس ب
زمینه هــای  در  )شــاخص(  ســنجه   9۰۳
ــار،  ــی بیم ــت، ایمن ــد مدیری ــف مانن مختل
منابــع انســانی و تجهیــزات مــورد ارزیابــی و 

ــد. ــرار گرفتن ــی ق اعتباربخش

،،
 طرح »همیار درمان و اعتباربخشی 
ایمنــی  هــدف  بــا  بیمارســتان ها« 
در  بــار  اولیــن  بــرای  بیمــار  بیشــتر 

می شــود اجــرا  اصفهــان 

مدیر امور بیمارستانی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان خبر داد:

اجرای طرح »همیار درمان« برای اولین بار در اصفهان 
 ایمنی، مهم ترین هدف نظام درمان
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وجود ۱۵ هزار رقبه وقفی با 

کاربری کشاورزی در استان یزد
مدیـر کل اوقـاف و امـور خیریه اسـتان یـزد گفت: 
بـا وجـود ۱۵ هـزار رقبـه کشـاورزی افـزون بـر ۶۸ 
درصـد موقوفـات اسـتان یـزد  کاربـری کشـاورزی 

دارد. 
 حجت االسـام حسـین زارع زاده، مدیـر کل اوقاف 
و امـور خیریـه اسـتان یـزد، در نشسـت مشـترک 
بـا مدیـران سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان اظهار 
کـرد: اسـتان یـزد جایـگاه پنجم کشـور را بـه لحاظ 
تعـداد موقوفـات دارد و افـزون بـر ۱۵ هـزار رقبـه 

وقفـی آن کاربـری کشـاورزی دارد.
مدیـر کل اوقـاف و امـور خیریه اسـتان یـزد افزود: 
ایـن تعـداد ۶۸ درصد موقوفات را شـامل می شـود 
کـه ایـن خـود ضـرورت تعامـل و همـکاری هـر دو 

نهـاد را بیـش از پیـش نشـان می دهد.
وی بـا اشـاره بـه ظرفیت هـای نهفتـه در موقوفـات 
موقوفـات  از  دسـته  ایـن  اگـر  کشـاورزی گفـت: 
احیـا شـوند و بـه بهـره وری اقتصـادی برسـند، هم 
در اشـتغال آفرینی مؤثـر خواهـد بـود و هـم نیـات 

واقفـان خیراندیـش عملـی خواهـد شـد.
بـا  آبیـاری  زارع زاده مباحثـی ماننـد نـوع کشـت، 
سیسـتم های نویـن، احیـای قنـوات و تسـهیاتی 
از آن می شـود اسـتفاده کـرد، یـادآور شـد   را کـه 
و تاکیـد کـرد: با تعامل و همـکاری دو نهاد می توان 
احیـای موقوفـات  در حـوزه  را  قدم هـای موثـری 
کشـاورزی برداشـت که ان شـاءهللا برکت آن شامل 

حـال احیاکننـدگان نیز خواهد شـد.
وی ابـراز امیـدواری کـرد: ان شـاءهللا در سـالی کـه 
»اقتصـاد  نـام  بـه  رهبـری  معظـم  مقـام  توسـط 
شـده  نامگـذاری  اشـتغال«  و  تولیـد  مقاومتـی، 
بتوانیـم بیـش از گذشـته در احیـای ایـن سـنت 

حسـنه موفـق باشـیم. رسـا
 احیای موقوفات با ایجاد شهرک های 

کشاورزی میسر است
ــزد  ــتان ی ــاورزی اس ــاد کش ــازمان جه ــس س رئی
بــا  اشــتغال زایی  و  موقوفــات  گفــت:  احیــای 
ــف  ــی وق ــاورزی در اراض ــهرک های کش ــاد ش ایج

ــت.  ــر اس میس
 ســید جمــال ســجادی پور، رئیــس ســازمان 
نشســت  در  یــزد،  اســتان  کشــاورزی  جهــاد 
ــران اداره  ــا مدی ــاد ب ــن نه ــران ای ــترک مدی مش
ــرد:  ــار ک ــتان اظه ــه اس ــور خیری ــاف و ام کل اوق
ــا  ــه ب ــی موقوف ــاد اراض ــت زی ــه ظرفی ــه ب ــا توج ب
کاربــری کشــاورزی در اســتان بعــد از اولویت بنــدی 
شــهرک های  ایجــاد  بــا  می تــوان  طرح هــا، 
بــه  و  کــرد  احیــا  را  موقوفــات  کشــاورزی 

رســاند. اشــتغال آفرینی  و  درآمدزایــی 
ســجادی پور افــزود: بــه اراضــی وقفــی و در رونــد 
تثبیــت مالکیت هــا حساســیت زیــادی داریــم 
و کارگروهــی از نماینــدگان دو طــرف می تواننــد 
ــرده و  ــم بررســی ک ــا ه ــاد را ب ــر دو نه ــن ه قوانی

ــد. ایکنــا ــع و مســائل را حــل و فصــل کنن موان

گردشگری
موزه هرندی 

ــان  ــری شــمال شــرق شــهر کرم شــهداد در ۸۷ کیلومت
ــر۲۴ هــزار  ــغ ب ــا وســعتی بال قــرار دارد. کویــر شــهداد ب
ــوت  ــر ل ــی کوی ــیه غرب ــی از حاش ــع بخش ــر مرب کیلومت

اســت. 
ــه مناطــق کوهســتانی  ــرب ب ــوب غ ــر شــهداد از جن  کوی
و سردســیر ســیرچ و از شــمال شــرق بــه مناطــق 
ــل  ــوت متص ــل کل ــری از قبی ــگری ِبک ــری و گردش  کوی

است.
ــع،  در ۲۵ کیلومتــری شــرق شــهداد، شــاهد مناظــر بدی
زاییده هــای طبیعــت  از  حیــرت آور و شــگفت انگیزی 
هســتیم. کلوت هــا از لحــاظ شــکل ناهمــواری و شــرایط 

ــد.  ــا بی نظیرن ــش در دنی پیدای
از دوردســت کــه بــه کلوت هــا می نگریــم شــهری بــزرگ 
ــد. ایــن  ــا آســمان خراش های فــراوان را تداعــی می کن ب
ــر  ــر اث ــه ب ــوازی هســتند ک ــا رشــته داالن های م کلوت ه
ــده و  ــاد ش ــان ایج ــرور زم ــه م ــدید ب ــاد ش ــاران و ب ب

ــد.  ــر می رس ــه ۲00 مت ــا ب ــای آن ه ــاع دیواره ه ارتف
شــهر افســانه ای کلوت هــا ۱۱ هــزار کیلومتــر مربــع 
وســعت دارد و حــدود ۲0 هــزار ســال قبــل، بــا فرســایش 

ــه وجــود آمــده اســت.  ــادى، ب ــی و ب آب
در کویــر شــهداد، ۱00 هکتــار نمکــزار بــه شــکل جوشــش 
تخم مرغــی وجــود دارد کــه در هیــچ جــاى دنیــا مشــابه 

آن نیســت.
ــر  ــدود ۱۴۵ کیلومت ــوب ح ــه جن ــمال ب ــا از ش کلوت ه
ــر  ــه ۷0 کیلومت ــک ب ــرق نزدی ــه ش ــرب ب ــول و از غ ط
عــرض دارنــد و در مــوازات تــل ماســه های عظیــم شــرق 
ناشــناخته تر،  امــا کلوت هــا  گرفته انــد؛  قــرار  کویــر 
ــرقی  ــه های ش ــل ماس ــانه ای تر از ت ــر و افس خطرناک ت

ــوت هســتند.  ل
قدیمی تریــن پرچــم فلــزی در جهــان بــا عنــوان درفــش 
ــی  ــوزه مل ــه کشــف شــده و در م ــن منطق شــهداد در ای
ــا  ــن ب ــه روی زمی ــن نقط ــود. گرم تری ــداری می ش نگه
دمــای ۶۳ درجــه ســانتیگراد بــرای صحــرای آریزونــای 
ــی  ــان ایران ــا کار شناس ــت، ام ــده اس ــت ش ــکا ثب آمری
معتقدنــد کــه در ۸0 کیلومتــری کویــر شــهداد منطقــه ای 
بــه نــام »گنــدم بریــان« یــا »ریگ ســوخته« وجــود دارد 
کــه بــا دمــای ۶۷ درجــه ســانتیگراد در ســایه و ۱00 درجه 
ســانتیگراد روی خــاک و گدازه هــای آتش فشــانی در 

ــن اســت. ــه روی زمی ــن نقط ــاب، گرم تری آفت
ــخص  ــاده و راه مش ــتن ج ــل نداش ــه دلی ــه ب ــن نقط ای
دســتیابی بــه آن بــه ســختی و تنهــا بــا همراهــی تعــداد 
ــر  ــه مســیرها هســتند، امکان پذی معــدودی کــه آشــنا ب
پوشــش  بــا  ای  منطقــه   بریــان«،  »گنــدم  اســت. 
آتشفشــانی اســت و همیــن پوشــش ســیاه آتشفشــانی 
ــه اســت.  ــن منطق ــا در ای ــش شــدید دم موجــب افزای
ــی  ــه داخل ــت  ترین منطق ــن پس ــه همچنی ــن منطق ای
ــز از  ــوع نی ــن موض ــود و ای ــوب می  ش ــز محس ــران نی ای
دیگــر دالیــل گرمــای شــدید آن اســت. گردشــگری ایــران 

دانشــگاه  مســلمان   آمریکایــی  دانشــجوی 
فردوســی مشــهد از چگونگــی  مســلمان  شــدنش 
ــش از  ــی پی ــه حت ــی ک ــت و روزهای ــان گف برایم
ــاه  ــه قــرآن پن ــرای آرامــش ب مســلمان شــدن، ب

می بــرد. 
ــت  ــکا تح ــجویی در آمری ــان دوران دانش »در هم
ــان  ــاره ادی ــم درب ــن پژوهش های ــی از عناوی یک
ــا از  ــا قــرآن آشــنا شــدم. در اوایــل تنه جهــان، ب
ــرآن را  ــا هــدف کار علمــی، ق روی کنجــکاوی و ب
مطالعــه می کــردم؛ امــا بــه تدریــج ماهیــت ایــن 
کتــاب آســمانی در نظــرم تغییــر یافــت. آرامشــی 
را کــه از مــرور آیــات قــرآن در قلبــم ایجــاد 
ــری  ــاب دیگ ــچ کت ــش از آن در هی ــد، پی می ش

ــودم. ــه ب نیافت
 از آن پــس در روزهــای بی تابــی و شــب های 
بی خوابــی ناگزیــر بــه ســراغ قــرآن می رفتــم تــا 
راز آرامشــی را کــه در البــه الی خطــوط ایــن کتــاب 
آســمانی نهفتــه شــده، بیابــم. دســتیابی بــه ایــن 
ــا کام  ــا ب ــه ای شــد ت ــاده، بهان احســاس فوق الع
قــرآن انــس بگیــرم و بــه اســام عاقه مند شــوم. 
ایــن عاقــه انگیــزه ام را بــرای یادگیــری تعالیــم و 

دســتورات دیــن اســام تقویــت کــرد.«  
بنیامیــن  صحبت هــای  از  بخشــی  این هــا 

آمریکایــی  دانشــجوی  اولیــن  کیافچــن، 
مســلمان پــس از انقــاب در دانشــگاه فردوســی 
ــه جهــت  مشــهد اســت؛ وی کــه ســال جــاری ب
ــان  ــته زب ــی در رش ــع کارشناس ــل در مقط تحصی
ــه صــورت غیــر بورســیه وارد  و ادبیــات فارســی ب
ایــن دانشــگاه شــده، از خانــواده، نحــوه آشــنایی 
بــا اســام،  مطالعاتــش در ایــن زمینــه، پذیــرش 
و  تاجیکســتان  بــه  ازدواج، مهاجــرت  اســام، 

ــت. ــان گف ــران برایم ــل در ای تحصی

وی کــه در یــک خانــواده کاتولیــک بــه دنیــا آمــده 
و تنهــا تعالیــم مســیحیت را از والدیــن خــود 

ــه  ــان این گون ــواده اش برایم ــود، از خان ــه ب آموخت
گفــت: خانــواده مــن، بــرای اصــول دینــی اهمیت 
چندانــی قائــل نیســتند و اطاعــات زیــادی 
دربــاره مســیحیت و تعالیــم حضــرت عیســی)ع( 
ندارنــد. مــن بــه همــراه دو خواهــرم در ریورســاید 
کــه یکــی از کان شــهرهای ایالــت کالیفرنیاســت، 

متولــد و همانجــا بــزرگ شــدیم. 
ــک شــرکت  ــی ی ــر داخل ــدرم مدی ــان، پ در آن زم

ــود. ــه دار ب ــادرم خان ــی و م ــی الکترونیک بازرگان
وی ادامــه داد: اگرچــه در آن روزهــا هــم بــه 
ــی  ــودم، امــا عاقــه چندان وجــود خــدا معتقــد ب
بــه دیــن نداشــتم و مانند بســیاری از مســیحیان، 
و  نمــود  هیــچ  زندگــی شــخصی ام  در  دیــن 
کاربــردی نداشــت. از دوران نوجوانــی، ذهــن 
همیشــه کنجــکاوم بــه دنبــال پاســخی بــرای ایــن 
ــن  ــه ای ــرای چــه ب ــود کــه از کجــا و ب ســؤاالت ب
جهــان آمده ایــم و ســرانجام از ایــن دنیــا بــه کجــا 
ــتم،  ــتر می گش ــه بیش ــا هرچ ــت؛ ام ــم رف خواهی

ــم. ــؤاالتم می یافت ــرای س ــی ب ــر جواب کمت
 مطالعات بیشتر

چنیــن گفــت:  خــود  بیــان شــخصیت  در  او 
بســیاری از مــردم آمریــکا بــدون مطالعــه و 
ــاره  ــران درب ــرف دیگ ــت، ح ــت وجوی واقعی جس

ــال  ــور مث ــه ط ــد؛ ب ــی می پذیرن ــه راحت ــن را ب دی
ــت؟  ــدا کیس ــد خ ــوال کنی ــیحیان س ــر از مس اگ
متأســفانه بــا اطمینانــی نادرســت در جــواب 
ــن  ــا م ــت؛ ام ــان خداس ــی هم ــد عیس می گوین
برخــاف آنــان شــخصیتی کنجــکاو داشــتم. بایــد 
ــا  ــل از کج ــت، انجی ــدا کیس ــه خ ــتم ک می دانس

ــان دارد. ــی برایم ــه پیام ــده و چ آم
بنیامیــن ادامــه داد: در یکــی از واحدهــای درســی 
دانشــگاه تحــت عنــوان »ادیــان جهــان« بــا ادیان 
ــی،  ــت، بودای ــام، یهودی ــه اس ــی از جمل مختلف
زرتشــتی و ... آشــنا شــدم. روحیــه پرسشــگری ام 
ــان  ــن ادی ــاره ای ــتر درب ــات بیش ــه مطالع ــرا ب م
جــذب کــرد؛ از همیــن رو بــه کتابخانــه می رفتــم 
و کتاب هــای فراوانــی در این بــاره می خوانــدم. 

 وقت عمل است 
ــک  ــاره ی ــه درب ــی ک ــه هنگام ــان اینک ــا بی وی ب
دیــن مطالعــه می کــردم، همــواره بــه دنبــال فهــم 
دو موضــوع بــودم، عنــوان کــرد: فرهنــگ جامعــه 
ــی  ــمانی آن، دو موضوع ــاب آس ــن و کت ــک دی ی
ــس  ــد؛ پ ــؤال می ش ــم س ــواره برای ــه هم ــود ک ب

ــا  ــم ت ــرآن رفت ــی ق ــه انگلیس ــراغ ترجم ــه س ب
بفهمــم کام کتــاب مقــدس اســام چیســت. 
ــا  ــرآن را ب ــا ق ــید ت ــول کش ــال ط ــدود یکس ح
ــل  ــارم غاف ــار آن روی رفت ــدم و از آث ــت خوان  دق

بودم. 
پــس از مدتــی بــه خــود آمــدم و دیــدم قــرآن را 
کامــا قبــول دارم کــه ایــن مســئله مــرا بــه فکــر 

وادار کــرد. 
ــود  ــدام از خ ــدی م ــس از چن ــه داد: پ وی ادام
می پرســیدم کــه قــرآن از مــن چــه می خواهــد؟ 
می دانســتم قــرآن هدایت کننــده اســت و انســان 
را بــه عمــل درســت راهنمایــی می کنــد، بــا خــود 

ــل اســت. ــت عم ــون، وق ــم اکن می گفت
ــرای  اینجــا پایــان یــک راه و آغــاز راهــی دیگــر ب
ــن  ــرار گرفت ــرای ق ــود؛ او ب ــن ب ــن کیافچ بنیامی
ــی  ــه ط ــه آنچ ــد ب ــی بای ــت زندگ ــیر درس در مس
دو ســه ســال بــه آن هــا رســیده بــود، عمــل 
ــی  ــد. او در حال ــام را برگزی ــس اس ــرد؛ پ می ک
اســام را پذیرفــت کــه خــود طــی تحقیقــات ســه 

ــود. ایکنــا ــیده ب ــه آن  رس ــاله اش ب س

روایتی از یک دانشجوی آمریکایی

  پیش از مسلمان  شدن هم 
با قرآن آرام می شدم

ــدران  ــردان و پ ــان و م ــه زن ــه رفســنجان گفــت: هم ــام جمع  ام
ــه حجــاب و عفــاف را نهادینــه کنیــد و کــودکان  و مــادران در خان
ــد. ــار بیاورن ــه ب ــالگی محجب ــج  س ــار، پن ــنین چه ــود را از س خ

ــور، امــام جمعــه رفســنجان در  ــاس رمضانی پ حجت االســام عب
ــه مناســبت هفتــه  ــواده ب ــزرگ صیانــت از حریــم خان اجتمــاع ب
ــاب و  ــگ حج ــترش فرهن ــد گس ــت: بای ــاف گف ــاب و عف حج

ــیم. ــته باش ــه داش ــاف را در جامع عف
وی افــزود: در قــرآن کریــم حجــاب یــک واجــب الهــی شــمرده 
شــده اســت؛ آیــه ۵۹ ســوره مبارکــه احــزاب اشــاره بــه ایــن دارد 
ــه الزم  ــی در جامع ــت عموم ــت عف ــاب و رعای ــوب حج ــه وج ک

اســت.
ــر)ص(  ــه پیامب ــد ب ــرد: خداون ــان ک ــنجان بی ــه رفس ــام جمع ام
ــن  ــه دی ــه ب ــه را ک ــان مؤمن ــام زن ــت و تم ــام دختران ــود تم فرم

مبیــن اســام و مبانــی شــرعی اعتقــاد دارنــد، بــه پوشــیدن چــادر 
توصیــه کــن.

ترویــج  را  برهنگــی  بعضی هــا  امــروز  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
می دهنــد، فکــر می کننــد آزادی در بی حجابــی و بی بندوبــاری 
ــرب  ــن غ ــدن دروغی ــای متم ــته دنی ــن خواس ــزود: ای ــت، اف اس
ــردن  ــاری و ابزاری ک ــج بی بندوب ــا تروی ــد ب ــه می خواه ــت ک اس
زنــان در جامعــه از آن هــا بهره گیــری کنــد تــا معنویــت در جامعــه 
دنیــای  تصریــح کــرد:  رمضانی پــور  حجت االســام  نباشــد. 
غــرب می خواهــد مــردم چیــزی از خــدا و پیامبــر)ص( و کتــب 
الهــی نداننــد. دنیــای غــرب بــه طــور کامــل بــا پدیــده ارزشــمند 
حجــاب مقابلــه کــرده و بعضــی مجالــس آن حجــاب را ممنــوع 
و در مــدارس و دانشگاه هایشــان دختــران محجبــه را از تحصیــل 

ــد. محــروم کردن

ــع دســتی  ــراث فرهنگــی، صنای مشــاور رئیــس ســازمان می
و گردشــگری گفــت: شناســایی مقاصــد گردشــگری جدیــد، 
شناســایی بازارهــای دنیــا و ســاماندهی تورهــای گردشــگری 
ــگری  ــوزه گردش ــی در ح ــراث فرهنگ ــازمان می ــداف س از اه

اســت.
ــور  ــری ام ــت سراس ــتین نشس ــی در نخس ــه کرباس  فاطم
ــواده کــه در چهارمحــال و بختیــاری برگــزار شــد  ــان و خان زن
بــا بیــان اینکــه در بحــث اقتصــاد مقاومتــی، تولیــد و اشــتغال 
ــگری  ــتی و گردش ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ ــازمان می س
ــراث  ــازمان می ــت: س ــار داش ــرار دارد، اظه ــدم ق ــط مق در خ
فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری در خــط مقــدم تولیــد 
و اشــتغال، هــم در حــوزه گردشــگری و هــم در حــوزه صنایــع 
ــش  ــان نق ــوع زن ــن موض ــه در ای ــرار دارد و البت ــتی، ق دس

ــد. مهمــی دارن
 وی بــا بیــان اینکــه نخســتین نشســت کارشناســان زنــان و 
خانــواده ایــن ســازمان در چهارمحــال و بختیــاری و بــا حضور 
کارشناســان ۳۱ اســتان و معاونت هــای ۶گانــه ســازمان 
تشــکیل شــده، افــزود: هــدف اصلــی ایــن نشســت بررســی 
ــد  ــی، تولی وضعیــت کل اســتان ها در بحــث اقتصــاد مقاومت

و اشــتغال اســت.
ــع دســتی  ــراث فرهنگــی، صنای مشــاور رئیــس ســازمان می
و گردشــگری بــا اشــاره بــه اهمیــت عفــاف و حجــاب بیــان 
 کــرد: دلیــل برگــزاری ایــن نشســت در هفتــه ملــی حجــاب 
و عفــاف ایــن اســت کــه بتوانیــم بــا هم افزایــی و بــه اشــتراک 
گذاشــتن تجربیــات در حــوزه وظایــف ایــن ســازمان خروجی 

مناســبی در پیشــبرد اهداف داشــته باشــیم. تســنیم

 امام جمعه رفسنجان:

همه در خانه، حجاب و عفاف را نهادینه کنید
 ساماندهی تورهای گردشگری، یکی از اهداف 

میراث  فرهنگی در حوزه گردشگری است

،،
حــدود یکســال طــول کشــید تا قــرآن 
را بــا دقــت خوانــدم و از آثــار آن روی 
رفتــارم غافــل بــودم. پــس از مدتــی 
بــه خــود آمــدم و دیــدم قــرآن را کامــا 
ــه  قبــول دارم کــه ایــن مســئله مــرا ب

فکــر وادار کــرد

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 
13 آئین نامه قانون مذکور اداره ثبت 

اسناد وامالک خوروبیابانک
برابــر آراء صــادره هیــأت موضــوع قانــون تعییــن 
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در اداره ثبــت اســناد 
و امــاک خوروبیابانــک تصرفــات مالکانــه و 
ــت   ــده اس ــرز گردی ــان مح ــارض متقاضی بامع
ــورد  ــاک  م ــان و ام ــخصات متقاضی ــذا مش ل
تقاضــا بــه شــرح زیــر بــه منظــور اطــاع عمــوم 
ــه ۱۵ روز آگهــی میشــود   ــه فاصل ــت ب در دو نوب
ــدور  ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ــی ک در صورت
ــته  ــی داش ــان اعتراض ــت متقاضی ــند مالکی س
باشــند  میتواننــد  از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهی 
ــه  اداره  ــراض خــود را ب ــاه  اعت ــه مــدت دو م ب
ثبــت اســناد وامــاک خوروبیابانــک تســلیم  و 
پــس از اخــذ رســید،  ظــرف مــدت یــک مــاه 
ــراض، دادخواســت خــود  ــخ تســلیم اعت از تاری
ــی  ــد بدیه ــم نماین ــی تقدی ــع قضای ــه مرج را ب
اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم 
وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت 

صــادر خواهــد شــد.
۱.رای شــماره  ۱۳۹۶۶0۳0۲0۲۹0000۹۴ مــورخ 
آقــا  عبــاس  ،آقــای  هیــات    ۹۶/0۳/۲۳
ــماره  ــه ش ــین ب ــد  آقاحس ــی  فرزن غامرضائ
بــه  خوروبیابانــک  از  صــادره   ۱۹ شناســنامه 
شــماره ملــی ۵۴0۹۶۸۸0۹0 ششــدانگ یکبــاب 
مغــازه  بــه مســاحت ۴۳.۳۱  متــر مربــع 
ــاک   ــمتی از پ ــده از قس ــزی ش ــروز  و مج مف
ــاد  ــادر آب ــتای ق ــع در روس ــی واق ۳۴۳۸  اصل
بخــش ۶ ثبــت خوروبیابانــک  خریــداری عــادی 
مــع الواســطه ازمالــک رســمی مشــاعی آقــای 

ــی  ــی انارک ــاس عظیم عب
۲.رای شــماره  ۱۳۹۶۶0۳0۲0۲۹0000۹۵  مــورخ 
آقــا  عبــاس  ،آقــای  هیــات    ۹۶/0۳/۲۳
ــماره  ــه ش ــین ب ــد  آقاحس ــی  فرزن غامرضائ
بــه  خوروبیابانــک  از  صــادره   ۱۹ شناســنامه 
شــماره ملــی ۵۴0۹۶۸۸0۹0 ششــدانگ یکبــاب 
مغــازه   بــه مســاحت ۴۱.۵0  متــر مربــع 
ــاک   ــمتی از پ ــده از قس ــزی ش ــروز  و مج مف
ــاد  ــادر آب ــتای ق ــع در روس ــی واق ۳۴۳۸  اصل
بخــش ۶ ثبــت خوروبیابانــک  خریــداری عــادی 
مــع الواســطه ازمالــک رســمی مشــاعی آقــای 

ــی  ــی انارک ــاس عظیم عب
ــورخ  ــماره  ۱۳۹۶۶0۳0۲0۲۹0000۹۶  م ۳.رای ش
آقــا  عبــاس  ،آقــای  هیــات    ۹۶/0۳/۲۳
ــماره  ــه ش ــین ب ــد  آقاحس ــی  فرزن غامرضائ
بــه  خوروبیابانــک  از  صــادره   ۱۹ شناســنامه 
شــماره ملــی ۵۴0۹۶۸۸0۹0 ششــدانگ یکبــاب 
ــروز   ــع مف ــر مرب ــاحت ۶0  مت ــه مس ــازه   ب مغ
ــاک  ۳۴۳۸   ــمتی از پ ــده از قس ــزی ش و مج
ــاد بخــش  ــادر آب ــع در روســتای ق ــی واق اصل
ــادی  ــداری ع ــک  خری ــت خوروبیابان ۶ ثب

مــع الواســطه ازمالــک رســمی مشــاعی آقــای 
ــی  ــی انارک ــاس عظیم عب

۴.رای شــماره  ۱۳۹۶۶0۳0۲0۲۹0000۹۷  مــورخ 
آقــا  عبــاس  ،آقــای  هیــات    ۹۶/0۳/۲۳
غامرضائــی  فرزنــد  آقاحســین بــه شــماره 
بــه  خوروبیابانــک  از  صــادره   ۱۹ شناســنامه 
ــگ مشــاع  ــی ۵۴0۹۶۸۸0۹0 چهاردان شــماره مل
از ششــدانگ یکبــاب خانــه   بــه مســاحت 
ششــدانگ  ۷0۴.۳۴  متــر مربــع مفــروز  و 
مجــزی شــده از قســمتی از پــاک  ۳۴۳۸  
ــش  ــاد بخ ــادر آب ــتای ق ــع در روس ــی واق اصل
ــع  ــادی م ــداری ع ــک  خری ــت خوروبیابان ۶ ثب
آقــای  مشــاعی  رســمی  ازمالــک  الواســطه 

عبــاس عظیمــی انارکــی 
۵.رای شــماره  ۱۳۹۶۶0۳0۲0۲۹0000۹۸  مــورخ 
۹۶/0۳/۲۳  هیــات ،خانــم طاهــره غامرضائــی  
فرزنــد  عبــاس آقــا بــه شــماره شناســنامه 
ــی  ــماره مل ــه ش ــک ب ــادره از خوروبیابان ۱۸ ص
۵۴0۹۹0۲۶۸۸ دودانــگ مشــاع از ششــدانگ 
ششــدانگ   مســاحت  بــه  خانــه    یکبــاب 
مجــزی  و  مفــروز   مربــع  متــر    ۷0۴.۳۴
شــده از قســمتی از پــاک  ۳۴۳۸  اصلــی 
ــت  ــش ۶ ثب ــاد بخ ــادر آب ــتای ق ــع در روس واق
خوروبیابانــک  خریــداری عــادی مــع الواســطه 
عبــاس  آقــای  مشــاعی  رســمی  ازمالــک 

ــی  ــی انارک عظیم
۶.رای شــماره  ۱۳۹۶۶0۳0۲0۲۹0000۹۹  مــورخ 
آقــا  عبــاس  ،آقــای  هیــات    ۹۶/0۳/۲۳
غامرضائــی  فرزنــد  آقاحســین بــه شــماره 
بــه  خوروبیابانــک  از  صــادره   ۱۹ شناســنامه 
شــماره ملــی ۵۴0۹۶۸۸0۹0 ششــدانگ یــک 
ــه  ــی ب ــای احداث ــا بن ــور ب ــن محص ــه زمی قطع
ــزی  ــروز  و مج ــع مف ــر مرب ــاحت ۵۲۱  مت مس
شــده از قســمتی از پــاک  ۳۴۳۸  اصلــی 
ــت  ــش ۶ ثب ــاد بخ ــادر آب ــتای ق ــع در روس واق
خوروبیابانــک  خریــداری عــادی مــع الواســطه 
عبــاس  آقــای  مشــاعی  رســمی  ازمالــک 

عظیمــی انارکــی   م الــف ۱۳0
 تاریخ انتشار نوبت اول :      ۱0/ ۱۳۹۶/0۴    
  تاریخ انتشار نوبت دوم:       ۱۳۹۶/0۴/۲۴  

 محمد علی بیطرف 
 رئیس ثبت خوروبیابانک

مفاد آراء
تکلیــف  تعییــن  آراء)قانــون  مفــاد  آگهــی 
ــد  ــاختمانهای فاق ــی وس ــی اراض ــت ثبت وضعی
ســند رســمی (هیــات حــل اختــاف مســتقر در 

اداره ثبــت اســناد وامــاک جوشــقان
تکلیــف  تعییــن  آراءقانــون  مفــاد  آگهــی 
ــد  ــاختمانهای فاق ــی وس ــی اراض ــت ثبت وضعی
ســند رســمی کــه در اجــرای مــاده یــک قانــون 
ــتقر  ــاف مس ــل اخت ــت ح ــط هیئ ــور توس مذک
ــرای  ــده ودر اج ــادر گردی ــقان ص ــت جوش در ثب
ــه  ــه فاصل ــت ب ــور در دو نوب ــون مذک ــاده ۳قان م
۱۵روز از طریــق روزنامه هــای کثیــر االنتشــار 

یــا  تــا شــخص  میشــود  آگهــی  و محلــی 
ــد  ــراض دارن ــور اعت ــه آراءمذک ــه ب ــخاصی ک اش
ــدت  ــرف م ــی ظ ــن آگه ــار اولی ــخ انتش از تاری
ــه اداره ثبــت اســناد  دو مــاه اعتــراض خــود را ب
وامــاک جوشــقان تســلیم ورســید اخــذ نماینــد 
واز تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت ظــرف 
ــه  ــه تقدیــم دادخواســت ب یــک مــاه مبــادرت ب
ــم  دادگاه عمومــی محــل نمــوده و گواهــی تقدی
ــقان  ــت جوش ــه اداره ثب ــذ وب ــت را اخ دادخواس
تســلیم نماینــد در ایــن صــورت اقدامــات ثبــت 
موکــول بــه ارائــه حکــم قطعــی دادگاه اســت در 
صورتــی کــه اعتــراض در مهلــت قانونــی واصــل 
نگــردد یــا معتــرض گواهــی تقدیــم دادخواســت 
ــد اداره  ــه نکن ــل را ارائ ــی مح ــه دادگاه عموم ب
ثبــت جوشــقان مبــادرت بــه صــدور ســند 
مالکیــت مینمایــد صــدور ســند مالکیــت مانع از 

ــد. ــی باش ــه دادگاه نم ــرر ب ــه متض مراجع
مــورخ    ۱۳۹۶۶0۳0۲۱۱۹0000۳۵ شــماره  ۱-رای 
ــد  ــت فرزن ــزت هللا رعی ــای ع ۱۳۹۶/0۲/۱۷- اق
محمــد اقــا بــه شــماره ملــی ۱۲۶0۸۶۴۹۵۲ 
ــه  ــک قطع ــدانگ ی ــاع از شش ــگ مش ــه دان س
زمیــن مزروعــی پــاک شــماره ۸۹ فرعــی  از ۲۲  
اصلــی بــه مســاحت ۶۴۴/۷۹ متــر مربــع واقــع 
ــان غامرضــا  ــداری شــده از اقای درچــوگان خری
شــفیعی دولــت آبــادی و محمــد مهــدی قاســم 
زاده)شــفیعی ابیانــه( بصــورت قولنامــه عــادی.

مــورخ    ۱۳۹۶۶0۳0۲۱۱۹0000۷۲ شــماره  ۲-رای 
علــی  محمــد  علــی  آقــای   -۱۳۹۶/0۳/۲۸
ــی  ــماره مل ــه ش ــینعلی ب ــد حس ــی فرزن رضائ
ــاع از  ــگ  مش ــم دان ــک و نی ۱۲۶0۸۵۹۳۵۵ ی
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی پــاک 
شــماره ۱۵۳۳ فرعــی  از ۲۱  اصلــی به مســاحت 
۲۷۲۴/۸۸ متــر مربــع واقــع در کامــو خریــداری 
ــد حاجــی  شــده از اقــای محمــود فقیهــی فرزن

ــادی. ــه ع ــد بصــورت قولنام ــرزا محم می
 ۱۳۹۶۶0۳0۲۱۱۹0000۷۱ شــماره  ۳-رای 
مــورخ  ۱۳۹۶/0۳/۲۸- آقــای علــی محمــد 
ــماره  ــه ش ــینعلی ب ــد حس ــی فرزن ــی رضائ عل
ملــی ۱۲۶0۸۵۹۳۵۵ چهــار دانــگ مشــاع از 
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی پــاک 
شــماره ۱۵۷۵ فرعــی  از ۲۱  اصلــی بــه مســاحت 
۱۴۵۱/۷۳ متــر مربــع واقــع در کامــو خریــداری 
شــده از اقــای حســن ســلیمانی جوینانــی 
فرزنــد مشــهدی غامحســین بصــورت قولنامــه 

ــادی. ع
۴-رای شــماره ۱۳۹۵۶0۳0۲۱۱۹0000۳۴ مــورخ  
۱۳۹۶/0۲/۱۷- آقــای محمــد علــی عابدیــن پــور 
ــی  ــه شــماره مل جوشــقانی  فرزندشــعبانعلی ب
۱۲۶۲۵0۷۶۱۸ یــک دانــگ و یــک ســهم از پنــج 
ــاب  ــدانگ یکب ــاع از شش ــگ مش ــهم یکدان س
خانــه  پــاک شــماره ۱۶۸ فرعــی  از یــک  
اصلــی  بــه مســاحت ۱۲۱/۲۹ متــر مربــع واقــع 
ــادی  ــورت ع ــده بص ــداری ش ــقان خری در جوش
ــای  ــا و اق ــد غامرض ــان فرزن ــه مهری از معصوم

ــد. ــی محم ــد عل ــری فرزن ــی دبی بمانعل

 ۱۳۹۵۶0۳0۲۱۱۹0000۶۲ شــماره  ۵-رای 
ــن  ــام الدی ــای حس ــورخ  ۱۳۹۶/0۳/0۸- آق م
ــی  ــماره مل ــه ش ــر ب ــی اکب ــد عل ــی  فرزن آمل
۱۲۶0۸۶۲۳۵۶ ششــدانگ یکبــاب خانــه پــاک 
ــه مســاحت  ــی  ب شــماره ۴ فرعــی  از ۲۳  اصل
ــداری  ــع در کاموخری ــع واق ــر مرب ۵۳۸/۸۸ مت
شــده بصــورت عــادی ازوراث اقــای نظــام الدین 

ــن . ــن الدی ــیخ زی ــد ش ــی فرزن آمل
تاریخ انتشار نوبت اول شنبه ۲۴ / 0۴  /۱۳۹۶

تاریخ انتشار نوبت دوم یکشنبه  ۸  /۱۳۹۶/0۵    
حســین نــوروز- رئیــس ثبــت اســناد و امــاک 

جوشــقان  م الــف ۶۶۶

ابالغ وقت رسیدگی
ــه اینکــه خواهــان مجیدرضــا قائــم پنــاه  نظــر ب
ــت آقــای مهــدی صحــت دادخواســتی  ــا وکال ب
 ۱۴۵/۸۵0/000 مبلــغ  مطالبــه  خواســته  بــه 
 ۶۹۴۹۶۹ چک هــای  فقــره   ۳ بابــت  ریــال 
بتاریــخ ۸۲/۱/۱ و ۶۹۴۹۶۸ بتاریــخ ۸۱/۱۲/۲۵ 
و ۶۳0۲۶۳ بتاریــخ ۸۱/۱۱/۲0 بانــک تجــارت 
ــر  ــی و تاخی ــارات دادرس ــه خس ــال ، کلی میانچ
ــه مجتمــع  ــه طرفیــت اصغــر قائمــی ب ــه ب تادی
ــه  ــم ک ــان تقدی ــاف کاش ــل اخت ــوراهای ح ش
ــه شــعبه ۱۲ حقوقــی شــورای  پــس از ارجــاع ب
حــل اختــاف بــه کاســه ۲۱0/۹۶ ثبــت و بــرای 
تاریــخ ۹۶/۵/۲۵ ســاعت ۶  وقــت رســیدگی 
تعییــن گردیــده از آنجــا کــه خوانــده فــوق الذکــر 
مجهــول المــکان بــوده لــذا بــه تجویــز مــاده ۷۳ 
ــی و  ــای عموم ــی دادگاه ه ــن دادرس ــون آئی قان
انقــاب در امــور مدنــی مراتــب بــه نامبــرده اباغ 
کــه در وقــت مقــرر در جلســه دادرســی حاضــر 
ــل از  ــا قب ــد ت ــی توان ــرده م ــا نامب ــوند ضمن ش
جلســه رســیدگی جهــت دریافــت نســخه ثانــی 
دادخواســت و ضمائــم آن بــه دفتــر شــورا 
مراجعــه نماینــد انتشــار ایــن آگهــی بــه منزلــه 
ابــاغ محســوب شــده در صــورت عــدم حضــور 
شــورا تصمیــم مقتضــی اتخــاذ خواهــد نمــود . 
مســئول دفتــر شــعبه ۱۲ شــورای حــل اختــاف 

کاشــان 

رونوشت آگهی حصر وراثت 
ــه شناســنامه شــماره  ــی ب ــا ابوالفضــل طهران آق
۵0۷ بــه شــرح دادخواســت بــه کاســه ۴۱۸/۹۶ 
ــت  ــی حصروراث ــت گواه ــورا درخواس ــن ش از ای
نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان 
شــماره  بــه  محمدآبــادی  طهرانــی  حســن 
ــگاه  ــخ ۱۳۹۶/۱/۱۳ اقامت ــنامه ۱۶ در تاری شناس
دائمــی خــود بــدرود گفتــه ورثــه حیــن الفــوت 
آن مرحــوم منحصــر اســت بــه ۱. کبــری ســامی 
فرزنــد زیــن العابدیــن بــه ش ش ۴۵۲ همســر 
ــد  ــادی فرزن ــی محمدآب ــا طهران ــی ۲. لی متوف
ــن  ــن العابدی ــه ش ش ۱۴۷۷ ۳. زی ــن ب حس
ــه ش  ــن ب ــد حس ــادی فرزن ــی محمدآب طهران
محمدآبــادی  طهرانــی  ۴. کبریــا   ۴0۳۴ ش 
ــل  ــه ش ش ۵۲۳ ۵. ابوالفض ــن ب ــد حس فرزن

طهرانــی فرزنــد حســن بــه ش ش ۵0۷ همگــی 
ــام  ــا انج ــک ب ــر .این ــی و الغی ــدان متوف فرزن
تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در 
ــد  ــی نمای ــی م ــه آگه ــک مرتب ــت و ی ــک نوب ی
تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از 
متوفــی / متوفیــه نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر 
آگهــی ظــرف یک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال 

ــد شــد .  گواهــی صــادر خواه
ــاف  ــل اخت ــورای ح ــم ش ــعبه شش ــی ش قاض

ــور  ــین پ ــه حس ــان – فاطم کاش

رونوشت آگهی حصروراثت 
آقــا جــواد عبدالرحیمــی بــه شناســنامه شــماره 
ــه ۴۲۶/۹۶  ــه کاس ــت ب ــرح دادخواس ــه ش ۴ ب
ــت  ــی حصروراث ــت گواه ــورا درخواس ــن ش از ای
نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان 
خانــم آغــا ارســان بــه شــماره شناســنامه ۱۶۱۹ 
خــود  دائمــی  اقامتــگاه   ۹۶/۱/۱۴ تاریــخ  در 
ــوت آن  ــن الف ــه حی ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ب
مرحــوم منحصر اســت بــه ۱. ناصــر عبدالرحیمی 
ــا  ــه ش ش ۹۷ ۲. علیرض ــی ب ــد محمدعل فرزن
عبدالرحیمــی فرزنــد محمدعلــی بــه ش ش ۴۹ 
ــی  ــد محمدعل ــی فرزن ــین عبدالرحیم ۳. حس
عبدالرحیمــی  جــواد   .۴  ۱۶ ش  ش  بــه 
ــه  ــه ش ش ۴ ۵. خدیج ــی ب ــد محمدعل فرزن
عبدالرحیمــی فرزنــد محمدعلــی بــه ش ش 
ــک  ــر . این ــی و الغی ــدان متوف ۷۲ همگــی فرزن
بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت 
ــی  ــه آگه ــک مرتب ــت و ی ــک نوب ــور را در ی مزب
ــا  ــی دارد و ی ــی اعتراض ــا هرکس ــد ت ــی نمای م
ــد  ــزد اوباش ــه ن ــی / متوفی ــه از متوف وصیتنام
از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه 
ــد  ــادر خواه ــی ص ــم دارد واال گواه ــورا تقدی  ش

شد . 
ــاف  ــل اخت ــورای ح ــم ش ــعبه شش ــی ش قاض

ــور  ــین پ ــه حس ــان – فاطم کاش

آگهی فقدان سند مالکیت
ــه دو  ــد نصرال ــدالهی فرزن ــل اس ــای ابوالفض آق
ــاء  ــت و امض ــه هوی ــی ک ــهاد محل ــرگ استش ب
شــهود رســما گواهــی شــده مدعــی شــده اســت 
کــه ســند مالکیــت بــه شــماره چاپــی ۴۶۷۹۸۴ 
ــه  ــاب خان الــف/۸۵ بمیــزان ششــدانگ یــک ب
پــاک ۱0۱/۶۶ واقــع در بخــش ۱۶ ثبــت اصفهان 
کــه در صفحــه ۲۵۷ دفتــر ۱۴ ذیــل ثبــت شــماره 
۲۶۶۵ بــه نامــش ثبــت و صادر و تســلیم گردیده 
و اظهــار داشــته کــه در اثــر جــا بــه جایــی مفقــود 
ــی  شــده اســت چــون درخواســت صــدور المثن
ســند مالکیــت نمــوده انــد طبــق مــاده ۱۲0 آئین 
نامــه قانــون ثبــت مراتــب آگهــی مــی شــود کــه 
هــر کــس مدعــی انجــام معاملــه )غیر آنچــه در 
ایــن آگهــی ذکــر شــده( نســبت بــه آن یــا وجود 
ســند مالکیــت مزبــور نــزد خــود باشــد از تاریــخ 
انتشــار ایــن آگهــی تــا ده روز بــه ایــن اداره 
ــه  ــا ضمــن ارائ ــراض خــود را کتب مراجعــه و اعت

ــع تســلیم  ــت و ســند معامل اصــل ســند مالکی
نمایــد تــا مراتــب صــورت مجلــس و اصــل ســند 

بــه ارائــه کننــده مســترد گــردد .
ــا  ــرر اعتراضــی نرســید ی ــت مق اگــر ظــرف مهل
ــود  ــه نش ــند ارائ ــل س ــراض اص ــورت اعت در ص
ــه  ــادر و ب ــوم ص ــت مرق ــند مالکی ــی س المثن

ــد. ــد ش ــلیم خواه ــی تس متقاض
تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/0۴/۲۴ 

ــت اســناد و امــاک  ــی - رئیــس اداره ثب حبیب
برخــوار

اداره ثبــت اســناد و امــاک برخوار   شــماره:۳۳۱ 
/۳۷/0۵/الــف/م به تاریــخ ۹۶/0۴/۱۹

دادنامه 
کاســه پرونــده : ۹۵۱۴۸0 شــماره دادنامــه : 
۹۶00۴۴۵ مــورخ ۹۶/۳/۶ مرجــع رســیدگی : 
شــعبه ۱۲شــورای حــل اختــاف  خواهــان نــادر 
ــوی  ــیمین ک ــه راه س ــانی اص س ــی  نش رحیم
امــام  بــن بســت رجایــی پ ۳۹  وکیــل : علــی 
ــه  ــیمین  طبق ــه راه س ــش س ــیرزاده اص نب ش
ــد  ــده محم ــامت     خوان ــه س ــوم  داروخان س
رضــا رهــرو مســتقیم  مجهــول المــکان بــا 
ــه  ــذ نظری ــده و اخ ــات پرون ــه محتوی ــت ب عنای
مشــورتی اعضــا شــورا ختــم رســیدگی را اعــام 
ــه صــدور رای مــی   ــه شــرح آتــی مبــادرت ب و ب
ــاف در  ــل اخت ــورای ح ــی ش ــد رای قاض نمای
خصــوص دعــوی نــادر رحیمــی  بــا وکالــت 
علــی شــیرزاده بــه طرفیــت محمــد رضــا رهــرو 
  ۱۵0000000 مطالبــه  خواســته  بــه  مســتقیم  
ــه شــماره ۸۱۲۹۲۵ مــورخ  ریــال  وجــه چــک ب
ــه  ــران   ب ــاه کار گ ــک رف ــده بان ۸۹/۹/۲۵  عه
انضمــام مطلــق خســارات قانونــی بــا توجــه بــه 
ــر مصــدق چــک و  ــی تصوی دادخواســت تقدیم
ــال  ــک مح ــط بان ــت توس ــدم پرداخ ــی ع گواه
ــده و  ــه خوان ــتغال ذم ــور در اش ــه ظه ــه ک علی
اســتحقاق خواهــان در مطالبــه وجــه آن دارد 
ــی در  ــاغ قانون ــم اب ــی رغ ــده عل ــه خوان و اینک
ــه  جلســه رســیدگی حضــور نداشــته و هیچگون
الیحــه و دفاعیــات مســتند و محکمــه پســندی 
ــه دعــوی خواهــان از  ــاع نســبت ب ــام دف در مق
ــوی  ــذا دع ــوده اســت ل ــه ننم ــراز و ارای ــود اب خ
خواهــان علیــه خوانــده ثابــت بــه نظــر میرســد 
کــه بــه اســتناد مــواد ۳۱0و۳۱۳ قانــون تجــارت 
و ۱۹۸و۵۱۵و۵۱۹و۵۲۲ قانــون آئیــن دادرســی 
مدنــی حکــم بــه محکومیــت خوانــده بــه 
پرداخــت مبلــغ یکصــد و پنجــاه  میلیــون ریــال  
ــت  ــال باب ــت اصــل خواســته و ۳۹۷۵000 ری باب
هزینــه دادرســی و نشــر آگهــی و  خســارت 
تاریــخ ســر رســید چــک  از  تادیــه  تاخیــر 
ــا تاریــخ اجــرای حکــم در  موصــوف ۸۹/۹/۲۵ت
ــد رای  ــی نمای ــام م ــادر و اع ــان ص ــق خواه ح
صــادره غیابــی و ظــرف مهلــت بیســت روز پــس 
از ابــاغ قابــل واخواهــی در ایــن شــعبه و پــس 
ــت روز  ــرف بیس ــی ظ ــت واخواه ــام مهل از اتم
قابــل تجدیــد نظــر در محاکــم عمومــی حقوقــی 

ــی باشــد  ــان م اصفه
م الــف ۱۱0۶۳ قاضــی شــعبه ۱۲ شــورای حــل 

اختــاف  اصفهــان 

دادنامه 
کاســه پرونــده : ۹۵۱۳۲۸ شــماره دادنامــه 
 ۹۶/۳/۲۵ مــورخ   ۹۶0۹۹۷۶۷۹۶۳00۷۷۳  :
ــل  ــورای ح ــعبه  ۳۳ش ــیدگی : ش ــع رس مرج
اختــاف  خواهــان بانــک مهــر اقتصــاد  ســهامی 
عــام  نمایندگــی آقــای علیرضــا زمانــی نشــانی 
ــل :  ــاک ۳ وکی ــد پ ــدای خ توحی ــل آذر ابت پ
ــاغ  ــار ب ــانی چه ــاره نش ــی  قهس ــس صادق نرگ
ــاران ط ۵ واحــد ۳۵   خوانــدگان ۱-  مجتمــع ب
احمــد حبیبــی ۲- ابراهیــم محمــدی فرســتانی  
هــر دو  مجهــول المــکان  شــورا بــا عنایــت بــه 
محتویــات پرونــده و اخــذ نظریــه مشــورتی 
اعضــا شــورا ختــم رســیدگی را اعــام و بــه 
شــرح آتــی مبــادرت بــه صــدور رای مــی  نمایــد 
رای قاضــی شــورای حــل اختــاف در خصــوص 
دعــوی بانــک مهــر اقتصــاد  ســهامی عــام  
ــت  ــه وکال ــی ب ــای علیرضــا زمان ــی آق بنمایندگ
ــت  ــه طرفی ــاره ب ــی قهس ــس صادق ــم نرگ خان
احمــد حبیبــی ۲- ابراهیــم محمــدی فرســتانی  
بــه خواســته مطالبــه مبلــغ ۱۶۴۴۸۴۵۳۲ ریــال  
وجــه بخشــی از چــک بــه شــماره ۸00۸۶۵ 
مــورخ۹۵/۸/۲۶ بــه عهــده بانــک صــادرات   بــه 
انضمــام مطلــق خســارات قانونــی بــا توجــه بــه 
ــر مصــدق چــک و  دادخواســت تقدیمــی تصوی
ــال  ــک مح ــط بان ــت توس ــدم پرداخ ــی ع گواه
ــده و  ــه خوان ــتغال ذم ــور در اش ــه ظه ــه ک علی
ــه آن دارد  ــه وج ــان در مطالب ــتحقاق خواه اس
ــی در  ــاغ قانون ــم اب ــی رغ ــده عل ــه خوان و اینک
ــه  جلســه رســیدگی حضــور نداشــته و هیچگون
الیحــه و دفاعیــات مســتند و محکمــه پســندی 
ــه دعــوی خواهــان از  در مقــام دفــاع نســبت ب
ــوی  ــذا دع ــوده اســت ل ــه ننم ــراز و ارای خــود اب
خواهــان علیــه خوانــده ثابــت بــه نظــر میرســد 
کــه بــه اســتناد مــواد ۳۱0و۳۱۳ قانــون تجــارت 
ــی  ــن دادرس ــون آئی و ۱۹۸و۵۱۵و۵۱۹و۵۲۲ قان
مدنــی حکــم بــه محکومیــت خوانــدگان بــه نحو 
تضامنــی  بــه پرداخــت مبلــغ ۱۶۴۴۸۴۵۳۲ 
ریــال  بابــت اصــل خواســته و ۴۲۳۲۱۱0 ریــال 
ــال  ــغ  ۱۲0000 ری ــی ومبل ــه دادرس ــت هزین باب
هزینــه نشــر آگهــی و حــق الوکالــه وکیــل طبــق 
تعرفــه قانونــی و  خســارت تاخیــر تادیــه از 
تاریــخ ســر رســید چــک موصــوف ۹۵/۸/۲۶تــا 
ــان صــادر  ــم در حــق خواه ــخ اجــرای حک تاری
و اعــام مــی نمایــد رای صــادره غیابــی و 
ــل  ــاغ قاب ــت بیســت روز پــس از اب ظــرف مهل
واخواهــی در ایــن شــعبه و پــس از اتمــام مهلت 
واخواهــی ظــرف بیســت روز قابــل تجدیــد 
 نظــر در محاکــم عمومــی حقوقــی اصفهــان

می باشد .
م الــف ۱۱0۴۱ قاضــی شــعبه ۳۳ شــورای حــل 

ــاف اصفهان  اخت
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ــو  ــر عربل ــام: باق ــه: ن ــوم علی ــخصات محک مش
مفیــد  فرزنــد برفعلــی شــغل آزاد   نشــانی 
ــخصات  ــکان مش ــول الم ــت: مجه ــل اقام مح
محکــوم لــه: نامبهمــن پیــر مرادیــان  بــه 
ــر حاجــی   نشــانی محــل  ــت  یوســف می وکال
ــم   ــارراه حکی ــهرضا  چه ــان – ش ــت: اصفه اقام
فرزانــه  مجتمــع انصــار  طبقــه اول  دفتــر 
وکالــت  محکــوم به:بــه موجــب رای شــماره 
شــورای  دوم   حــوزه   95/8/17 تاریــخ   596
حــل اختــاف شهرســتان شــهرضا  کــه قطعیــت 
یافتــه اســت.محکوم علیــه محکــوم اســت 
ــت  ــال باب ــون ری ــد و ده میلی ــت یکص به:پرداخ
وجــه دو فقــره چــک  1- چــک شــماره 229077 
مــورخ 94/10/14 بــه مبلــغ یکصــد میلیــون 
ــی  2- چــک شــماره  ــک مل ــده بان ــال    عه ری
ــون  ــغ ده میلی ــه مبل ــورخ 91/5/10 ب 229097 م
ــغ  ــام  مبل ــه انضم ــی ب ــک مل ــده بان ــال عه ری
ــه  ــه دادرســی و حــق الوکال ــال هزین 1700000 ری
وکیــل طبــق تعرفــه  2- پرداخــت تاخیــر تادیــه 
ــر  ــت ب ــم دادخواس ــخ 94/11/25  تقدی از تاری
ــزی در  ــک مرک ــی بان ــاخص اعام ــای  ش مبن
ــه  3-  پرداخــت  حــق االجــرا   حــق محکــوم ل
در حــق صنــدوق دولــت  مــاده 34 قانــون 
اجــرای احــکام: همیــن کــه اجرائیــه بــه محکوم 
علیــه ابــاغ شــد، محکــوم علیــه مکلــف اســت 
ظــرف مــدت ده روز مفــاد آن را بــه موقــع اجــرا 
بگــذارد یــا ترتیبــی بــرای پرداخــت محکــوم بــه 
بدهــد یــا مالــی معرفــی کنــد کــه اجــرای حکــم 
ــد و  ــر باش ــه از آن میس ــوم ب ــتیفاء محک و اس
ــه اجــرای مفــاد  در صورتــی کــه خــود را قــادر ب
اجرائیــه ندانــد، بایــد ظــرف مهلــت مزبــور 
صــورت جامــع دارایــی خــود را بــه قســمت 
اجــرا تســلیم کنــد و اگــر مالــی نــدارد، صریحــا 

ــد  ــام نمای اع
قاضی شورای حل اختاف  شعبه 2 شهرضا 

آگهی تحدید حدود اختصاصی پالک 
40/3818 بخش 14 ثبت اصفهان 

نظــر بــه اینکــه تحدیــد حــدود ششــدانگ 
یکبــاب خانــه پــاک شــماره 40/3818 مجــزی 
شــده  از پــاک 40/815 در اجــرای موضــوع 
قانــون تعییــن تکلیــف  واقــع در بخــش 14 
ثبــت اصفهــان کــه طبــق ســوابق و پرونــده 
ثبتــی  بــه نــام اصغــر صالحــی مورکانــی  فرزنــد 
نعمــت الــه    در جریــان ثبــت اســت و عملیــات 
ــده  ــل نیام ــه عم ــی آن  ب ــدود قانون ــد ح تحدی
ــر  ــمت اخی ــتور قس ــه دس ــا ب ــک بن ــت این اس
مــاده 15 قانــون ثبــت و طبــق تقاضــای نامبــرده 
ــنبه  ــوم در روز یکش ــاک مرق ــدود پ ــد ح تحدی
مــورخ 96/5/15 ســاعت 9 صبــح  در محــل 
شــروع و بــه عمــل خواهــد آمــد، لــذا بــه موجب 
ــی  ــار م ــن اخط ــه مجاوری ــه کلی ــی ب ــن آگه ای
گــردد کــه در روز و ســاعت مقــرر در ایــن آگهــی 
ــن  ــات مالکی ــد و اعتراض ــور یابن ــل حض در مح
ــون ثبــت از  ــق مــاده 20 قان ــا مجاوریــن مطاب ی
تاریــخ تنظیــم صــورت مجلــس تحدیــدی تــا 30 

ــد. ــد ش ــه خواه روز پذیرفت
 تاریخ انتشار : 96/4/24

م الــف 12027 علیرضــا حیــدری رئیــس منطقــه  
ثبــت اســناد و امــاک غــرب اصفهــان 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
 9610460353400010  : درخواســت  شــماره 
 9509980353408578  : پرونــده  شــماره 
تاریــخ   958990  : شــعبه  بایگانــی  شــماره 
دادخواســت  حســب   1396/4/19  : تنظیــم 
اعســار  از پرداخــت محکــوم بــه  دادنامــه 
آقــای   93/5/18  –  9309970353400806
ــورث   ــد طهم ــانی ، فرزن ــم  احس ــد ابراهی محم
ــی  ــان ، مصطف ــد فانی ــان  محم ــت آقای بطرفی
ابراهیــم پــور ، فرهــاد توکلــی ، مجیــد ابطحــی ، 
محســن  راعــی ، علــی محمــد پرنــده خوزانــی ، 
ســید علــی نکوئــی ، حســن رضائــی ، حســین 
ســعادت  راد ، ناصــر پیمــان زاده ، علی مظاهری 
، امیــد شــیرانی ،  و فاضــل اکبــری  پــور کــه بــه 
دادگاههــای عمومــی شهرســتان اصفهــان ارجــاع  
گردیــده  و جهــت رســیدگی  در شــعبه 108 
دادگاه کیفــری دو شــهر اصفهــان )108(  جزایــی  
ســابق  واقــع در اصفهــان  - خ چهــار بــاغ بــاال  
خ شــهید نیکبخــت  - ســاختمان دادگســتری 
ــماره  ــاق ش ــه 2 ات ــان  - طبق ــتان اصفه کل اس
ــه  ــده  ک ــت  گردی ــه ثب ــه کاس ــاع  و ب 205 ارج
وقــت رســیدگی آن 96/5/25 ســاعت 10 صبــح 
تعییــن شــده اســت بــه علــت مجهــول المــکان 
بــودن خوانــدگان و بــه تجویــز مــاده 73 قانــون 
ــای عمومــی و انقــاب   آئیــن دادرســی دادگاهه
ــک  ــب ی ــی  و دســتور دادگاه  مرات ــور مدن در ام
نوبــت  در یکــی از جرایــد کثیــر االنتشــار  آگهــی 
مــی شــود  تــا خوانــدگان  پــس از نشــر آگهــی  
و اطــاع از مفــاد آن بــه دادگاه مراجعــه و ضمــن 
اعــام نشــانی کامــل خــود  در وقــت مقــرر فــوق 

ــردد .  ــت رســیدگی حاضــر گ جه
ــعبه 108 دادگاه  ــر ش ــر دفت ــف 12039 مدی م ال

ــی  ــان – ادیب ــهر اصفه ــری دو ش کیف

آگهی حصر وراثت
ــه پــور بافرانــی بــه شناســنامه  آقــای حبیــب ال
شــماره 1766 بــه شــرح دادخواســت بــه کاســه 
گواهــی  درخواســت  شــورا  ایــن  از   83/96
حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده 
ــه  ــی ب ــور بافران ــه پ ــت ال ــادروان نعم ــه ش ک
شناســنامه شــماره 71 در تاریــخ 96/3/3 در 
ــه  ــی گفت ــدرود زندگ ــود ب ــی خ ــگاه دائم اقامت
ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت 
ــر( ــه پررہافرانی)پس ــب ال ــی : حبی به1۔متقاض
2- ســاجدپور بافرانــی )پســر(  3-گوهرشــادپور 
ــریفات  ــام تش ــا انج ــک ب ــر(  این بافرانی)همس

مقدماتــی در خواســت مزبــور را یکمرتبــه آگهــی 
ــا  ــا هــر کســی اعتراضــی دارد و ی مــی نمایــد ت
وصیتنامــه ازمتوفــی نــزد او باشــد از تاریخ نشــر 
ــورا  ــه ش ــاد ب ــک م ــرف ی ــی ظ ــتین آگه نخس

تقدیــم دارد و اال گواهــی صــادر خواهــد شــد. 
م الــف144  شــعبه ســوم حقوقــی شــورای حــل 

اختــاف شهرســتان ناییــن- احمد قاســمی 

آگهی وقت رسیدگی پرونده کالسه 
۹۶04۲۵ ح

بخــت  فیــروز  مجتبــی  آقــای  خواهــان 
ــده  ــم حمی ــت خان ــا وکال ــا ب ــد عبدالرض فرزن
ــین  ــد حس ــاهی فرزن ــه ش ــین زاده مزرع حس
ــای حســین  ــده آق ــت خوان دادخواســتی بطرفی
ــغ  ــه مبل ــر مطالب ــر ب ــا دائ ــد رض ــی فرزن ماهران
230/000/000 ریــال وجــه چــک شــماره 612812 
و  بانــک صــادرات  عهــده   95/03/16 مــورخ 
هزینــه دادرســی و خســارت تاخیــر تادیــه و 
ــوده  ــم نم ــن تقدی ــه دادگاه نایی ــه ب ــق الوکال ح
ــر و  ــن دفت ــه ای ــدن ب ــل ش ــس از واص ــه پ ک
ثبــت بــه کاســه فــوق و جــری تشــریفات 
ــرای روز  ــیدگی ب ــت رس ــن وق ــی و تعیی قانون
ــا  ــح ، ب ــورخ 96/6/6 ســاعت 9 صب دوشــنبه م
ــه  ــده ب ــودن خوان ــول المــکان ب ــه مجه توجــه ب
اســتناد مــاده 73 قانــون آئیــن دادرســی مدنــی 
دادگاههــای عمومــی و انقــاب مراتــب در یکــی 
از روزنامــه هــای کثیراالنتشــار آگهــی مــی شــود 
تــا نامبــرده قبــل از حلــول وقــت بــه دفتر شــعبه 
ــی  ــخه ثان ــت نس ــه دریاف ــبت ب ــه و نس مراجع
دادخواســت و ضمائــم اقــدام و ســپس  در 
وقــت رســیدگی تعییــن شــده در جلســه دادگاه 

ــد ــور یابن حض
م الــف138 احمــد قاســمی رئیــس شــعبه اول 

دادگاه عمومــی نائیــن 

دادنامه
کاسه پرونده: 9/96 ش 1

مرجــع رســیدگی : شــورای حــل اختــاف خــور 
ــاکن  ــم س ــد قاس ــی  فرزن ــان: زراره ثابت خواه
بــه خیابــان کاشــانی  کوچــه شــهید  خــور 
ســعادت  پــاک 20منــزل شــخصی محمــد 
کریمــی خوانــدگان: 1 هــادی 2- مهــدی 3- 
ــهبازی  ــاری ش ــی بختی ــجاد همگ ــا4 - س ژی
فرزنــدان نــوذر 5 - ثریــا شــهبازی بهــزادی 
همگــی مجهــول المــکان موضــوع: مطالبــه 
و  دادرســی  هزینــه  بانضمــام  چــک  وجــه 
ــات  ــی محتوی ــا بررس ــورا ب ــر ش ــارت تاخی خس
ــرح  ــه ش ــام و ب ــیدگی را اع ــم رس ــده خت پرون
ذیــل مبــادرت بــه صــدور رای مــی نمایــد . رای 
شــورای حــل اختــاف .در خصــوص دعــوی 
ــد قاســم ســاکن خــور  ــم زراره ثابتــی فرزن خان
ــادی 2   ــا 1- ه ــم ه ــان و خان ــت آقای ــه طرفی ب
مهــدی 3- ژیــا 4- ســجاد همگــی بختیــاری 
شــهبازی فرزنــدان نــوذر و خانــم ثریــا شــهبازی 
بهــزادی همگــی مجهــول المــکان بــه خواســته 
مطالبــه وجــه دو فقــره چــک بــه شــماره هــای 
یــک  مبلــغ  بــه   71/4/28 مــورخ   960764
میلیــون  ریــال و 960758 مــورخ 70/10/18 
ــر دو  ــال ه ــزار ری ــغ پانصــد و پنجــاه ه ــه مبل ب
عهــده حســاب 3194 بانــک صــادرات و مطالبــه 
هزینــه دادرســی و خســارت تأخیــر تأدیــه چکهــا 
ــاد دادخواســت تقدیمــی ، شــورا  ــه شــرح مف ب
ــه  ــو ج ــا ت ــده  و ب ــات پرون ــی محتوی ــا بررس ب
ــه رونوشــت مصــدق چــک هــای موصــوف و  ب
گواهینامــه هــای عــدم پرداخــت بانــک محــال 
علیــه )صــادر ات ( ضــم داد خواســت و بــا 
توجــه بــه اظهــارات خواهان در جلســه رســیدگی 
ــذاری  ــید واگ ــه رس ــن ماحظ ــورا و همچنی ش
کلیــه حــق و حقوقــی چــک موضــوع پرونــده بــه 
خواهــان ، دعــو ای خواهــان را ثابــت تشــخیص 
داده و بــه اســتناد مــواد 198، 515، 519 قانــون 
آئیــن دادرســی مدنــی و مــاده 2 قالــون صــدور 
ــه  ــار ب ــون استفس ــه 1382 و قان ــک اصاحی چ
تبصــره الحاقــی بــه مــاده 2 قانــون اصــاح 
ــون صــدور چــک مصــوب 1377  ــوادی از قان م
خوانــدگان موصــوف را جمعــًا بــه پرداخــت 
ــزار  ــاه ه ــد و پنج ــون و پانص ــک میلی ــغ ی مبل
ــغ  ــت مبل ــته و پرداخ ــل خواس ــت اص ــال باب ری
هشــتصد و ســی و نــه هــزار و ســیصد و هفتــاد 
و پنــج ریــال بابــت هزینــه دادرســی و بــه 
ــه  چــک هــای  ــر تادی پرداخــت خســارت تاخی
موضــوع پرونــده از تاریــخ ســر ر ســید آنهــا تــا 
تاریــخ تادیــه و جــه کــه توســط دایــره مجــری 
ــی   ــورم اعام ــاخص ت ــرخ  ش ــق ن ــم  طب حک
از ســوی بانــک مرکــزی محاســبه میگــردد  
در حــق خواهــان محکــوم مــی نمایــد  رای 
ــت بیســت  ــوده  و ظــرف مهل ــی  ب صــادره غیاب
ــن  ــی  در ای ــل واخواه ــاغ قاب ــس از اب روز  پ
شــورا و ســپس ظــرف مهلــت بیســت روز قابــل 
اعتــراض  در دادگاه محتــرم عمومــی  شهرســتان 

ــد.  ــک میباش ــور و بیابان خ
ــل  ــورای ح ــعبه اول ش ــی ش ــف142 قاض م ال

ــک  ــور و بیابان ــاف خ اخت

آگهی ابالغ اجرائیه
کاسه پرونده : 267/95ش 2 شورا

ــد محمــد  ــد فررن ــه : فرشــید خردمن محکــوم ل
ــوع ــان امــام عکاســی طل ســاکن ناییــن خیاب

ــول  ــنی مجه ــزه  حس ــا : 1- حم ــوم علیه محک
المــکان 2. حســین گــودرزی ســاکن فشــم 
روســتای اللــون موضــوع )محکــوم بــه ( : 
ــماره 445  ــب رای ش ــه موج ــب ب ــه طل مطالب
مــورخ 95/11/30 صــادره از شــعبه دوم شــورای 
حــل اختــاف نــا ییــن محکــوم علیــه محکــوم 
ــال  ــغ 150/000/000 ری ــت مبل ــه پرداخ ــت ب اس
وجــه یــک فقــره چــک  بــه شــماره  265274 
ــغ  ــه مبل ــه دادرســی ب مــورخ 95/5/23 و هزین
ــه  ــر تادی ــارت تاخی ــال و خس و 3/225/000 ری

از تاریــخ سررســید چــک لغایــت  زمــان اجــرا، 
ضمنــًا محکــوم علیهــا محکــوم هســتند بــه 
پرداخــت نیــم درصــد از کل مبلــغ بدهــی بعنوان 
ــذا نظــر  نیــم عشــر دولتــی در حــق دو لــت ، ل
بــه اینکــه محکــوم علیــه مجهــول المــکان مــی 
ــتناد  ــه اس ــه ب ــدرج در اجرائی ــوارد من ــد م باش
ــای  ــی دادگاهه ــن دادرس ــون آئی ــاده 73 قان م
عمومــی و انقــاب در امــور مدنــی بــرای یکبار در 
یکــی از روزنامــه هــای کلیــر االنتشــار آگهــی می 
گــردد تــا محکــوم علیــه پــس از رؤیــت و ظــرف 
ده روز نســبت بــه اجــرای مفــاد اجرائیــه اقــدام 
نمایــد در غیــر اینصــورت و فــق مقــررات قانونــی 
و از طریــق دایــره اجــرای احــکام عملیــات  

ــف 134 . ــی انجــام خواشــد شــد. م ال اجرائ
دفتر شعبه دوم شورای حل اختاف نایین

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصــوص پرونــده کاســه 951243 خواهــان 
مبنــی  دادخواســتی  نــژاد  مصــری  مهــدی 
بهرامــی  حســین  طرفیــت  بــه  بر:مطالبــه  
ــوده  ــم نم ــاس    تقدی ــد عب ــاد فرزن شــریف آب
اســت .وقــت رســیدگی بــرای روز......... مــورخ 
96/5/28ســاعت 9 صبــح  تعییــن گردیــده 
ــودن  ــکان ب ــول الم ــه مجه ــه ب ــا توج ــت. ب اس
خوانــده حســب تقاضــای خواهــان برابــر مــاده 
دادرســی مدنــی مراتــب  آئیــن  قانــون   73
ــت  ــل از وق ــده قب ــا خوان ــر ت ــد منتش در جرای
ــان  ــع در اصفه ــعبه واق ــن ش ــه ای ــیدگی ب رس
ــارراه وکا  ــمالی  چه ــدوق ش ــیخ ص ــدای ش ابت
ــع حــرم  شــورای حــل  ــع شــهدای مداف مجتم
اختــاف مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت و 
ضمائــم را اخــذ نماییــد. در صــورت عــدم حضــور 
ــم  ــی و تصمی ــده تلق ــاغ ش ــیدگی اب ــت رس وق

ــود ــی ش ــاذ م ــی اتخ مقتض
شماره: 10139/م الف

مســئول دفتــر شــعبه  8 مجتمــع شــهدای 
ــان ــاف اصفه ــل اخت ــورای ح ــرم ش ــع ح مداف

ابالغیه 
ــماره  ــه :9610106797200216 ش ــماره اباغنام ش
ــی  ــده : 9609986797200012شــماره بایگان پرون
تنظیــم:1396/04/11  تاریــخ   960012: شــعبه 
ــام  ــی : 1- ن ــونده حقیق ــاغ ش ــخصات اب مش
: محمــد جــواد  2- نــام خانوادگــی: روفــی 
 -4  8178616895: عادگانــی  3- کدپســتی 
نشــانی : فعــا مجهــول المــکان تاریــخ حضــور 
1396/5/28 شــنبه ســاعت 16:00 محــل حضــور 
: اصفهــان – خیابــان ســجاد – خ آیــت الــه 
ــور – جنــب  ــروی مدرســه نیلــی پ ــاب – روب ارب
ــور  ــخ حض ــاک 57 تاری ــا – پ ــاختمان صب س
1396/05/28 ســاعت حضــور :16:00 در خصوص 
ــما  ــت ش ــه طرفی ــدی  ب ــد معتم ــوی محم دع
ــن  ــت رســیدگی در ای ــوق جه ــرر ف ــت مق در وق

شــعبه حاضــر شــوید. 
 42 شــعبه  دفتــر  الــف  :11025/م  شــماره 
ــاف  ــل اخت ــورای ح ــک ش ــماره ی ــع ش مجتم

اصفهــان شهرســتان 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
ــان  ــده کاســه 960226 خواه در خصــوص پرون
ــنجری (  ــود س ــت محم ــا وکال ــت )ب ــک مل بان
دادخواســتی مبنــی بر:مطالبــه  بــه طرفیــت 
1- پــوران مالمیــر 2- محمــد رضــا موســی 
ــد     تقدیــم نمــوده اســت .وقــت رســیدگی  ون
96/5/28ســاعت  مــورخ  روز.........  بــرای 
ــا توجــه  ــده اســت. ب ــن گردی 5:15 عصــر  تعیی
ــب  ــده حس ــودن خوان ــکان ب ــول الم ــه مجه ب
تقاضــای خواهــان برابــر مــاده 73 قانــون آئیــن 
ــا  ــد منتشــر ت ــب در جرای ــی مرات دادرســی مدن
خوانــده قبــل از وقــت رســیدگی بــه ایــن شــعبه 
واقــع در اصفهــان مجتمــع شــهدای مدافــع حرم  
مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم 
را اخــذ نماییــد. در صــورت عــدم حضــور وقــت 
رســیدگی ابــاغ شــده تلقــی و تصمیــم مقتضــی 

ــف  ــماره: 11094/م ال ــی شود.ش ــاذ م اتخ
مدیــر دفتــر شــعبه  29 مجتمــع شــماره 2 

شــورای حــل اختــاف اصفهــان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
ــان  ــه 960413خواه ــده کاس ــوص پرون در خص
ــه  ــی بر:مطالب ــتی مبن ــدری  دادخواس ــدا حی ن
وجــه  بــه طرفیــت علــی غیبــی حاجــی ور  
ــرای  ــیدگی ب ــت رس ــت . وق ــوده اس ــم نم تقدی
روز ............. مورخــه 96/5/28 ســاعت 10/30 
تعییــن گردیــده بــا توجــه بــه مجهــول المــکان 
خواهــان  تقاضــای  حســب  خوانــده  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
ــتی 8165756441  ــد پس ــاک 57 ک ــا – پ صب
مجتمــع شــورای حــل اختــاف اصفهــان – 
شــعبه 13 شــورای حــل اختــاف اصفهــان 
مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم 
ــت  ــدم حضــور وق ــد. در صــورت ع را اخــذ نمای
رســیدگی ابــاغ شــده تلقــی و تصمیــم مقتضــی 

ــود. ــی ش ــاذ م اتخ
شماره: 11083/م الف 

ــک  ــماره ی ــع ش ــعبه 13 مجتم ــر ش ــر دفت مدی
ــان ــاف اصفه ــل اخت ــورای ح ش

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
ــان  ــده کاســه 960368خواه در خصــوص پرون
ســید حســین درخشــنده   دادخواســتی مبنــی 
بر:مطالبــه وجــه  بــه طرفیــت ســید کمــال 
درخشــنده   تقدیــم نمــوده اســت . وقــت 
رســیدگی بــرای روز ............. مورخــه 96/5/28 
توجــه  بــا  گردیــده  تعییــن   8/30 ســاعت 

ــب  ــده حس ــودن خوان ــکان ب ــول الم ــه مجه ب
ــر  ــد منتش ــب در جرای ــان مرات ــای خواه تقاض
ــن  ــه ای ــیدگی ب ــت رس ــل از وق ــده قب ــا خوان ت
ــان   ــان ســجاد- اول خیاب ــع در خیاب شــعبه واق
اربــاب – روبــه روی مدرســه نیلــی پــور – جنــب 
پــاک 57 کــد پســتی  ســاختمان صبــا – 
8165756441 مجتمــع شــورای حــل اختــاف 
ــاف  ــل اخت ــورای ح ــعبه 13 ش ــان – ش اصفه
اصفهــان مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت و 
ضمائــم را اخــذ نمایــد. در صــورت عــدم حضــور 
ــم  ــی و تصمی ــده تلق ــاغ ش ــیدگی اب ــت رس وق

ــود. ــی ش ــاذ م ــی اتخ مقتض
شماره: 10137/م الف 

ــک  ــماره ی ــع ش ــعبه 13 مجتم ــر ش ــر دفت مدی
ــان ــاف اصفه ــل اخت ــورای ح ش

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
ــده کاســه 960341 خواهــان  در خصــوص پرون
ابراهیــم قرهــی قهــی  دادخواســتی مبنــی 
ــی      ــد بنهان ــت فری ــه طرفی ــه ب ــه  وج بر:مطالب
ــرای  ــیدگی ب ــت رس ــت .وق ــوده اس ــم نم تقدی
روز......... مــورخ 96/5/28ســاعت 10:30 صبــح  
ــول  ــه مجه ــا توجــه ب ــده اســت. ب ــن گردی تعیی
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
ــع  ــن شــعبه واق ــه ای ــل از وقــت رســیدگی ب قب
در اصفهــان ابتــدای شــیخ صــدوق شــمالی  
ــاف  ــل اخت ــورای ح ــع ش ــارراه وکا مجتم چه
مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم 
را اخــذ نماییــد. در صــورت عــدم حضــور وقــت 
رســیدگی ابــاغ شــده تلقــی و تصمیــم مقتضــی 

ــف  ــماره: 11110/م ال ــی شود.ش ــاذ م اتخ
مدیــر  دفتــر شــعبه  7 مجتمــع شــماره 2 

شــورای حــل اختــاف اصفهــان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
ــده کاســه 960340 خواهــان  در خصــوص پرون
ابراهیــم قرهــی قهــی  دادخواســتی مبنــی 
ــاری  ــپیده مخت ــت 1- س ــه طرفی ــه ب بر:مطالب
2- نســیم مختــاری   تقدیــم نمــوده اســت 
مــورخ  روز.........  بــرای  رســیدگی  .وقــت 
96/5/28ســاعت: 10 صبــح  تعییــن گردیــده 
ــودن  ــکان ب ــول الم ــه مجه ــه ب ــا توج ــت. ب اس
خوانــده حســب تقاضــای خواهــان برابــر مــاده 
دادرســی مدنــی مراتــب  آئیــن  قانــون   73
ــت  ــل از وق ــده قب ــا خوان ــر ت ــد منتش در جرای
ــان  ــع در اصفه ــعبه واق ــن ش ــه ای ــیدگی ب رس
چهــارراه  شــمالی   صــدوق  شــیخ  ابتــدای 
ــه  ــاف مراجع ــل اخت ــورای ح ــع ش وکا مجتم
را  ضمائــم  و  دادخواســت  ثانــی  نســخه  و 
ــت  ــور وق ــدم حض ــورت ع ــد. در ص ــذ نمایی اخ
رســیدگی ابــاغ شــده تلقــی و تصمیــم مقتضــی 

اتخــاذ مــی شود.شــماره: 11111/م الــف 
مدیــر  دفتــر شــعبه  7 مجتمــع شــماره 2 

شــورای حــل اختــاف اصفهــان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
ــان  ــه 960114 خواه ــده کاس ــوص پرون در خص
علیرضــا صالحــی دادخواســتی مبنــی بر:مطالبــه  
بــه طرفیــت مهــدی کاظمــی اســفه      تقدیــم 
نمــوده اســت .وقــت رســیدگی بــرای روز......... 
مــورخ 96/5/29ســاعت 17:15 تعییــن گردیــده 
ــودن  ــکان ب ــول الم ــه مجه ــه ب ــا توج ــت. ب اس
خوانــده حســب تقاضــای خواهــان برابــر مــاده 
ــب در  ــی مرات ــی مدن ــن دادرس ــون آئی 73 قان
جرایــد منتشــر تــا خوانــده قبل از وقت رســیدگی 
بــه ایــن شــعبه واقــع در اصفهــان خیابــان شــیخ 
صــدوق چهــارراه وکا  مجتمــع شــهدای مدافــع 
ــت و  ــی دادخواس ــخه ثان ــه و نس ــرم  مراجع ح
ضمائــم را اخــذ نماییــد. در صــورت عــدم حضــور 
ــم  ــی و تصمی ــده تلق ــاغ ش ــیدگی اب ــت رس وق

مقتضــی اتخــاذ مــی شــود.
شماره: 11120/م الف 

مدیــر دفتــر شــعبه  16 مجتمــع شــماره 2 
شــورای حــل اختــاف اصفهــان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
ــان  ــه 960113 خواه ــده کاس ــوص پرون در خص
علیرضــا صالحــی دادخواســتی مبنــی بر:مطالبــه  
بــه طرفیــت جمشــید کاظمــی اســفه      تقدیــم 
نمــوده اســت .وقــت رســیدگی بــرای روز......... 
ــده  ــن گردی ــورخ 96/5/29ســاعت 17:00 تعیی م
ــودن  ــکان ب ــول الم ــه مجه ــه ب ــا توج ــت. ب اس
خوانــده حســب تقاضــای خواهــان برابــر مــاده 
دادرســی مدنــی مراتــب  آئیــن  قانــون   73
ــت  ــل از وق ــده قب ــا خوان ــر ت ــد منتش در جرای
ــان  ــع در اصفه ــعبه واق ــن ش ــه ای ــیدگی ب رس
ــع  ــارراه وکا مجتم ــدوق چه ــیخ ص ــان ش خیاب
شــهدای مدافــع حــرم  مراجعــه و نســخه 
ــد.  ــذ نمایی ــم را اخ ــت و ضمائ ــی دادخواس ثان
در صــورت عــدم حضــور وقــت رســیدگی ابــاغ 
ــی  ــاذ م ــی اتخ ــم مقتض ــی و تصمی ــده تلق ش

شود.شــماره: 11121/م الــف 
مدیــر دفتــر شــعبه  16 مجتمــع شــماره 2 

شــورای حــل اختــاف اصفهــان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
ــان  ــه 506/96خواه ــده کاس ــوص پرون در خص
مبنــی  دادخواســتی  حســینی     داود  میــر 
بر:مطالبــه  بــه طرفیــت فرهــاد اســکندری  
ــرای  ــیدگی ب ــت رس ــت .وق ــوده اس ــم نم تقدی
 8/30 96/5/30ســاعت  مــورخ  روزدوشــنبه 
ــول  ــه مجه ــا توجــه ب ــده اســت. ب ــن گردی تعیی
تقاضــای  حســب  خوانــده  بــودن  المــکان 
ــده  ــا خوان خواهــان مراتــب در جرایــد منتشــر ت
ــه  ــعبه ب ــن ش ــه ای ــیدگی ب ــت رس ــل از وق قب
ــان شــهید خــرازی حدفاصــل  ــار اتوب نشــانی کن

خیابــان آتشــگاه و خیابــان میــرزا طاهــر مجتمع 
ــان  ــاف اصفه ــل اخت ــورای ح ــه  ش ــماره س ش
اصفهــان  اختــاف  حــل  شــورای   ... شــعبه 
مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم 
را اخــذ نماییــد. در صــورت عــدم حضــور وقــت 
رســیدگی ابــاغ شــده تلقــی و تصمیــم مقتضــی 

ــود. ــی ش ــاذ م اتخ
شماره: 11087/م الف 

ــه   ــماره س ــع ش ــعبه 52مجتم ــر ش ــر دفت مدی
ــان ــاف اصفه ــل اخت ــورای ح ش

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
ــان  ــه 960257خواه ــده کاس ــوص پرون در خص
مبنــی  دادخواســتی  نجفــی     ابراهیــم 
ــه طرفیــت امیــن عســگری    بر:مطالبــه وجــه  ب
ــرای  ــیدگی ب ــت رس ــت . وق ــوده اس ــم نم تقدی
 ..... ............. مورخــه 96/5/31 ســاعت  روز 
تعییــن گردیــده بــا توجــه بــه مجهــول المــکان 
خواهــان  تقاضــای  حســب  خوانــده  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
ــتی 8165756441  ــد پس ــاک 57 ک ــا – پ صب
مجتمــع شــورای حــل اختــاف اصفهــان – 
شــعبه .... شــورای حــل اختــاف اصفهــان 
مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم 
ــت  ــدم حضــور وق ــد. در صــورت ع را اخــذ نمای
رســیدگی ابــاغ شــده تلقــی و تصمیــم مقتضــی 

ــود. ــی ش ــاذ م اتخ
شماره: 11026/م الف 

مدیــر دفتــر شــعبه 32 مجتمــع شــماره دو 
شــورای حــل اختــاف اصفهــان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
ــه 95-1221 ش 51  ــده کاس ــوص پرون در خص
ح خواهــان بانــک ملــت     دادخواســتی مبنــی 
ــم  ــی چ ــرا عراب ــت 1- زه ــه طرفی ــه  ب بر:مطالب
علیشــاهی 2- میثــم کلوشــانی 3- محمــد 
رمضانــی چــم علیشــاهی   تقدیــم نمــوده اســت 
ــورخ  ــنبه م ــه ش ــرای روزس ــیدگی ب ــت رس .وق
ــت.  ــده اس ــن گردی ــاعت 9:00 تعیی 96/5/31س
ــده  ــودن خوان ــکان ب ــول الم ــه مجه ــا توجــه ب ب
ــد  ــب در جرای ــان مرات ــای خواه ــب تقاض حس
ــیدگی  ــت رس ــل از وق ــده قب ــا خوان ــر ت منتش
بــه ایــن شــعبه بــه نشــانی کنــار اتوبــان شــهید 
ــان  ــان آتشــگاه و خیاب خــرازی حدفاصــل خیاب
ــورای  ــه  ش ــماره س ــع ش ــر مجتم ــرزا طاه می
شــورای   ... اصفهــان شــعبه  اختــاف  حــل 
نســخه  و  مراجعــه  اصفهــان  اختــاف  حــل 
ــد.  ــذ نمایی ــم را اخ ــت و ضمائ ــی دادخواس ثان
در صــورت عــدم حضــور وقــت رســیدگی ابــاغ 
ــی  ــاذ م ــی اتخ ــم مقتض ــی و تصمی ــده تلق ش

شود.شــماره: 10158/م الــف 
ــه   ــماره س ــع ش ــعبه 51مجتم ــر ش ــر دفت مدی

شــورای حــل اختــاف اصفهــان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
شــماره اباغیــه: 9610460350700058شــماره 
ــی  ــماره بایگان ــده: 9509980350700900ش پرون
شــعبه: 951041 تاریــخ تنظیــم: 1396/04/11 
خواهــان حســین اعظمــی کتایونچــه بــا وکالــت 
نگیــن مائیــان فرزنــد امــام وردی  دادخواســتی 
بــه طرفیــت خوانــده حمیــد اکبــری بنــی فرزنــد 
ــه وجــه چــک و  ــه خواســته مطالب اســماعیل ب
ــه  ــر در تادی ــه خســارات دادرســی و تاخی مطالب
شهرســتان  عمومــی  هــای  دادگاه  تقدیــم 
شهرســتان اصفهــان نمــوده کــه جهــت رســیدگی 
بــه شــعبه 7 دادگاه عمومــی حقوقــی شهرســتان 
اصفهــان واقــع در اصفهــان خ چهاربــاغ بــاال – خ 
شــهید نیکبخــت – ســاختمان دادگســتری کل 
ــماره 311  ــاق ش ــه 3 ات ــان- طبق ــتان اصفه اس
ارجــاع و بــه کاســه  951041ثبــت گردیــده کــه 
و ســاعت   1396/05/31 آن  رســیدگی  وقــت 
ــت  ــه عل ــت. ب ــده اس ــن ش ــح تعیی 10/30 صب
ــت  ــده و درخواس ــودن خوان ــکان ب ــول الم مجه
ــن  ــون آیی ــاده 73 قان ــز م ــه تجوی ــان و ب خواه
دادرســی دادگاه هــای عمومــی و انقــاب در 
امــور مدنــی و دســتور دادگاه مراتــب یــک نوبــت 
در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار آگهــی مــی 
شــود تــا خوانــده پــس از نشــر آگهــی و اطــاع 
ــه دادگاه مراجعــه و ضمــن اعــام  از مفــاد آن ب
ــت  ــخه دوم دادخواس ــود نس ــل خ ــانی کام نش
ــوق  ــرر ف ــت مق ــت و در وق ــم را دریاف و ضمائ

ــردد. ــت  رســیدگی حاضــر گ جه
شماره: 11153/م الف 

حقوقــی  عمومــی  دادگاه   7 شــعبه  منشــی 
شهرســتان اصفهــان- حیــدر علــی هاشــم پــور

تبادل لوایح 
در خصــوص پرونــده تجدیــد نظــر خواهــی 
ــر  ــد نظ ــت تجدی ــه طرفی ــی ب ــرک تراب ــم ت مری
ــی  ــی رحمان ــمی – مرتض ــد قاس ــده محم خوان
ــماره  ــه ش ــده 95-749 دادنام ــه پرون ــه کاس ب
ــورخ دادنامــه 96/2/3  9609976795300166 م
شــعبه 23 شــورای حــل اختــاف اصفهــان 
ــد  ــاب تجدی ــم ارب ــاج رحی ــان ح ــع در خیاب واق
خوانــدگان محمــد قاســمی – مرتضــی رحمانــی 
ــه  ــه دفاعی ــه الیح ــح و ارائ ــادل لوای ــت تب جه
ظــرف مهلــت ده روز از تاریــخ نشــر اگهــی اقــدام 
ــدام  ــررات اق ــق مق ــدم حضــور وف ــد . ع فرمایی

ــردد.  ــی گ م
شــماره:9131/م الــف مســئول دفتــر شــعبه 23 

شــورای حــل اختــاف اصفهــان

آگهی ابالغ اجرائیه 
 139504002003001506/1: پرونــده  شــماره 
ــماره  ــده :9502923/1 ش ــی پرون ــماره بایگان ش

 139603802003000077: اباغیــه  آگهــی 
وســیله  بدیــن  صــدور:1396/03/24  تاریــخ 
ــی  ــد قدمعل ــری فرزن ــد مجی ــای مجی ــه آق ب
اصفهــان  از  شناســنامه شــماره 132 صــادره 
ســاکن اصفهــان خیابــان مــدرس ایســتگاه 
ــی  ــاغ م ــد اب ــازی مجی ــک س ــداری موزائی به
ــغ  شــود کــه بانــک قوامیــن جهــت وصــول مبل
35/000/000 بــه اســتناد چــک شــماره 203275 
مــورخ 1391/07/26 عهــده بانــک ســپه شــعبه 
ــوده و  ــادر نم ــه ص ــما اجرائی ــه ش ــدرس علی م
ــن  ــه کاســه 9502923 در ای ــی ب ــده اجرائ پرون
اداره تشــکیل شــده و طبــق گــزارش مــورخ 
1396/02/02 مامــور پســت ، محــل اقامــت 
ــده  ــناخته نش ــند ش ــن س ــرح مت ــه ش ــما ب ش
ــاده  ــق م ــتانکار طب ــای بس ــه تقاض ــا ب ــذا بن ، ل
18 آئیــن نامــه اجــرا مفــاد اجرائیــه فقــط یــک 
مرتبــه در یکــی از روزنامــه کیمیــای وطــن 
آگهــی مــی شــود و چنانچه ظــرف مــدت ده روز 
ــوب  ــاغ محس ــه روز اب ــی ک ــن آگه ــخ ای از تاری
مــی گــردد ، نســبت بــه پرداخــت بدهــی خــود 
اقــدام ننماییــد ، عملیــات اجرائــی جریــان 

ــت .  ــد یاف خواه
شــماره :11600/ م الــف رییــس اداره اجــرای 

ــدی  ــان اس ــمی اصفه ــناد رس اس

 آگهی ابالغ اجرائیه 
13۹30400۲003000378/1

 139304002003000378/1: پرونــده  شــماره 
ــماره  ــده :9300666/1 ش ــی پرون ــماره بایگان ش
ــخ  ــه :139603802003000066 تاری ــی اباغی آگه
خانــم  بــه  بدینوســیله  صــدور:1396/03/20 
ــه ش ش  ــن ب ــد حس ــی فرزن ــرین دهقان نس
3805 صــادره از لنجــان به نشــانی ورودی شــهر 
ــردد  ــی گ ــاغ م ــا اب ــه گله ــزه مجموع ــر حم امی
کــه بانــک قوامیــن شــعبه بلــوار کشــاورز جهــت 
وصــول مبلــغ 90000000 بــه اســتناد چــک شــماره 
304209-92/3/22  علیــه شــما اجرائیــه صــادر 
نمــوده و پرونــده اجرائــی بــه کاســه 9300666 
ــزارش  ــق گ ــده و طب ــکیل ش ــن اداره تش در ای
مامــور مربوطــه  ، محــل اقامــت شــما بــه 
ــا  ــذا بن ــده ، ل ــناخته نش ــند ش ــن س ــرح مت ش
ــن  ــاده 18 آئی ــق م ــتانکار طب ــای بس ــه تقاض ب
نامــه اجــرا مفــاد اجرائیــه فقــط یــک مرتبــه در 
ــی  ــی م ــن آگه ــای وط ــه کیمی ــی از روزنام یک
ــخ  شــود و چنانچــه ظــرف مــدت ده روز از تاری
ایــن آگهــی کــه روز ابــاغ محســوب مــی گــردد 
، نســبت بــه پرداخــت بدهــی خــود اقــدام 
ننماییــد ، عملیــات اجرائــی جریــان خواهــد 

ــت . یاف
ــرای  ــس اداره اج ــف ریی ــماره :11605/ م ال ش

ــدی  ــان اس ــمی اصفه ــناد رس اس

آگهی ابالغ اجرائیه 
 139504002003001500/1: پرونــده  شــماره 
ــماره  ــده :9502917/1 ش ــی پرون ــماره بایگان ش
ــخ  ــه :139603802003000068 تاری ــی اباغی آگه
صــدور:1396/03/21 بدینوســیله بــه آقــای علــی 
ــنامه  ــماره شناس ــر ش ــدر : اصغ ــام پ ــار ن معم
بــه   1282324527 ملــی  شــماره   39545:
ــر  ــان مه ــان جــی خیاب ــان خیاب نشــانی : اصفه
ــه  ــود ک ــی ش ــاغ م ــاک 32 اب ــر پ ــه قص کوچ
ــول  ــت وص ــه جه ــعبه زینبی ــن ش ــک قوامی بان
مبلــغ 29700000 ریــال بــه اســتناد چــک شــماره 
ــه  ــما اجرائی ــه ش ــورخ 91/7/5  علی 168049 م
ــه  ــه کاس ــی ب ــده اجرائ ــوده و پرون ــادر نم ص
ــق  ــده و طب ــکیل ش ــن اداره تش 9502917 در ای
گــزارش مــورخ 96/1/29مامــور مربوطــه  ، محل 
ــن ســند شــناخته  ــه شــرح مت ــت شــما ب اقام
ــق  ــه تقاضــای بســتانکار طب ــا ب ــذا بن نشــده ، ل
مــاده 18 آئیــن نامــه اجــرا مفــاد اجرائیــه فقــط 
یــک مرتبــه در یکــی از روزنامــه کیمیــای وطــن 
آگهــی مــی شــود و چنانچه ظــرف مــدت ده روز 
ــوب  ــاغ محس ــه روز اب ــی ک ــن آگه ــخ ای از تاری
مــی گــردد ، نســبت بــه پرداخــت بدهــی خــود 
اقــدام ننماییــد ، عملیــات اجرائــی جریــان 

ــت .  ــد یاف خواه
شماره :11602/ م الف 

ــان  ــمی اصفه ــناد رس ــرای اس ــس اداره اج ریی
ــی  ــدی اورگان ــانه  اس افس

دادنامه 
کاســه پرونــده : 597/95 شــماره دادنامــه 
دادنامــه   تاریــخ   9609986794800218  :
96/3/31 مرجــع رســیدگی : شــعبه 18 شــورای 
ــی  ــای عل ــان آق ــان  خواه ــاف اصفه حــل اخت
ــان : خ  ــادی نشــانی : اصفه ــون آب محمــدی عل
ــی  ــت اصفهان ــن بس ــن  ب ــن یمی ــن خ اب پروی
پــاک 63   خوانــده خانــم زینــب فرشــید 
نیــا   مجهــول المــکان خواســته مطالبــه  پــس 
ــت آن  ــعبه و ثب ــن ش ــه ای ــده  ب ــاع پرون از ارج
بکاســه فــوق و طــی تشــریفات قانونــی و اخــذ 
ــم  ــورا خت ــی ش ــا قاض ــورتی اعض ــه مش نظری
رســیدگی را اعــام و بشــرح آتــی مبــادرت 
ــد  رای قاضــی شــورای حــل  بصــدور رای منمای
علــی  آقــای  دعــوی  در خصــوص  اختــاف 
محمــدی بــه طرفیــت زینــب فرشــید نیــا   بــه 
ریــال     82/900/000 مبلــغ  خواســته مطالبــه 
موضــوع 4 فقــره چــک بــه شــماره 608512 
 95/3/15 مــورخ  و 810976   95/2/10 مــورخ 
608525 مــورخ  و 810975 مــورخ 95/2/26 
95/2/10   بــا عنایــت بــه محتویــات پرونــده  و 
ــان   ــد خواه ــدارک  در ی ــناد و م ــول اس ــا اص بق
ــر اســتقرار دیــن و اشــتغال ذمــه  ــت ب کــه دالل
خوانــده و اســتحقاق خواهــان  در مطالبــه وجــه 
آن دارد  و نیــز عــدم حضــور خوانــده در جلســه 
رســیدگی  و اینکــه مشــار الیــه هیچگونــه دلیــل 
و یــا مــدرک  موثــر قانونمــی  مبنــی بــر برائــت 
ذمــه خویــش اقامــه و ارائــه  نکــرده اســت  

شــورا دعــوی مطروحــه را وارد و ثابــت دانســته 
ــارت  ــون تج ــواد 310و313 قان ــه م ــتندا ب و مس
ــون  ــی 198و515و519و522 قان ــره الحاق و تبص
ــت  ــه محکومی ــم ب ــی حک ــی مدن ــن دادرس آئی
دو  و  هشــتاد  مبلــغ  پرداخــت  بــه  خوانــده 
میلیــون و نهصــد هــزار  ریــال  بابــت اصــل 
بابــت  ریــال   3/053/000 مبلــغ  و  خواســته 
هزینــه دادرســی و همچنیــن   خســارت تاخیــر 
تادیــه از تاریــخ ســر رســید چــک لغایــت زمــان 
ــاخص  ــن ش ــق آخری ــه طب ــوم ب ــول  محک وص
ــق  ــامی  در ح ــوری اس ــزی  جمه ــک مرک بان
خواهــان صــادر و اعــام مــی نمایــد . رای 
صــادره غیابــی و ظــرف مهلــت بیســت روز پــس 
از ابــاغ قابــل واخواهــی در ایــن شــعبه و پــس 
ــت روز  ــرف بیس ــی ظ ــت واخواه ــام مهل از اتم
قابــل تجدیــد نظــر در محاکــم عمومــی حقوقــی 

ــد . ــی باش ــان م اصفه
ــاف  ــل اخت ــورای ح ــی ش ــف قاض 11029 /م ال

ــان ــی اصفه ــوزه قضائ ــعبه 18  ح ش

دادنامه 
دادنامــه  شــماره   619/95  : پرونــده  کاســه 
دادنامــه   تاریــخ   9609986794800351  :
74/2/31 مرجــع رســیدگی : شــعبه 18 شــورای 
ــی  ــای عل ــان آق ــان  خواه ــاف اصفه حــل اخت
محمــدی نشــانی : اصفهــان : خ پرویــن خ 
ــاک 63    ــی پ ــت اصفهان ــن بس ــن ب ــن یمی اب
خوانــده آقــای علیرضــا نــادری کوپایــی   مجهول 
المــکان خواســته مطالبــه  پــس از ارجــاع 
ــه  ــت آن بکاس ــعبه و ثب ــن ش ــه ای ــده  ب پرون
فــوق و طــی تشــریفات قانونــی و اخــذ نظریــه 
ــم رســیدگی  مشــورتی اعضــا قاضــی شــورا خت
ــدور رای  ــادرت بص ــی مب ــرح آت ــام و بش را اع
منمایــد  رای قاضــی شــورای حــل اختــاف 
ــه  ــی محمــدی ب ــای عل در خصــوص دعــوی آق
طرفیــت علیرضــا نــادری کوپایــی   بــه خواســته 
مطالبــه مبلــغ 20/000/000  ریال)بیســت میلیــون 
ریــال (   موضــوع یــک  چــک بــه شــماره 
بــا عنایــت     95/6/14- 1507/802867/43
ــا اصــول اســناد و  ــده  و بق ــات پرون ــه محتوی ب
مــدارک  در یــد خواهــان  کــه داللــت بر اســتقرار 
دیــن و اشــتغال ذمــه خوانــده و اســتحقاق 
خواهــان  در مطالبــه وجــه آن دارد  و نیــز عــدم 
ــه  ــیدگی  و اینک ــه رس ــده در جلس ــور خوان حض
مشــار الیــه هیچگونــه دلیــل و یــا مــدرک  موثــر 
قانونمــی  مبنــی بــر برائــت ذمــه خویــش اقامــه 
ــه  نکــرده اســت  شــورا دعــوی مطروحــه  و ارائ
را وارد و ثابــت دانســته و مســتندا بــه مــواد 
310و313 قانــون تجــارت و تبصــره الحاقــی 
دادرســی  آئیــن  قانــون  198و515و519و522 
بــه  بــه محکومیــت خوانــده  مدنــی حکــم 
پرداخــت مبلــغ بیســت میلیــون   ریــال  بابــت 
اصــل خواســته و مبلــغ هفتصــد و ده هــزار ریــال 
ــن   خســارت  ــه دادرســی و همچنی ــت هزین باب
تاخیــر تادیــه از تاریــخ ســر رســید چــک لغایــت 
زمــان وصــول  محکــوم بــه طبــق آخریــن 
شــاخص بانــک مرکــزی  جمهــوری اســامی  در 
حــق خواهــان صــادر و اعــام مــی نمایــد . رای 
صــادره غیابــی و ظــرف مهلــت بیســت روز پــس 
از ابــاغ قابــل واخواهــی در ایــن شــعبه و پــس 
ــت روز  ــرف بیس ــی ظ ــت واخواه ــام مهل از اتم
قابــل تجدیــد نظــر در محاکــم عمومــی حقوقــی 

ــد . ــی باش ــان م اصفه
ــاف  ــف قاضــی شــورای حــل اخت 11035 /م ال

ــان ــی اصفه شــعبه 18  حــوزه قضائ

دادنامه 
کاســه پرونــده : 950885 شــماره دادنامــه 
دادنامــه   تاریــخ   9609976794500234  :
96/2/31 مرجــع رســیدگی : شــعبه شــورای 
علیرضــا  اصفهــان  خواهــان  اختــاف  حــل 
ــاده  ــان : ج ــانی : اصفه ــه  نش ــی ب ــق عل عش
تهــران – شــهرک صنعتــی محمــود آبــاد خ 
30    نیــرو بلوبــر  خوانــده احمــد عبدالهــی بــه 
نشــانی :    مجهــول المــکان خواســته: مطالبــه  
پــس از ارجــاع پرونــده  بــه ایــن شــعبه و ثبــت 
آن بکاســه فــوق و طــی تشــریفات قانونــی 
ــورا  ــی ش ــا قاض ــورتی اعض ــه مش ــذ نظری و اخ
ختــم رســیدگی را اعــام و بشــرح آتــی مبــادرت 
قاضــی شــورای  رای  منمایــد    رای  بصــدور 
حــل اختــاف در خصــوص دعــوی علیرضــا 
عشــق علــی بــه طرفیــت احمــد عبدالهــی    بــه 
ریــال    100/000/000 مبلــغ  مطالبــه  خواســته 
ــای 282094  ــماره ه ــه ش ــک ب ــوع 2  چ موض
 88/11/1 مــورخ   282095 و   88/10/1 مــورخ 
ــا  ــال    ب ــون ری ــد میلی ــغ یکص ــه مبل ــا ب جمع
ــول  ــا اص ــده  و بق ــات پرون ــه محتوی ــت ب عنای
ــت  ــد خواهــان  کــه دالل اســناد و مــدارک  در ی
ــده و  ــه خوان ــتغال ذم ــن و اش ــتقرار دی ــر اس ب
اســتحقاق خواهــان  در مطالبــه وجــه آن دارد  و 
ــده در جلســه رســیدگی   نیــز عــدم حضــور خوان
و اینکــه مشــار الیــه هیچگونــه دلیــل و یــا 
مــدرک  موثــر قانونمــی  مبنــی بــر برائــت ذمــه 
ــورا  ــت  ش ــرده اس ــه  نک ــه و ارائ ــش اقام خوی
دعــوی مطروحــه را وارد و ثابــت دانســته و 
ــارت و  ــون تج ــواد 310و313 قان ــه م ــتندا ب مس
تبصــره الحاقــی 198و515و519و522 قانــون 
ــت  ــه محکومی ــم ب ــی حک ــی مدن ــن دادرس آئی
ــال    ــغ 100/000/000 ری ــت مبل ــه پرداخ ــده ب خوان
بابــت اصــل خواســته و مبلــغ 2/735/000 ریــال 
ــن   خســارت  ــه دادرســی و همچنی ــت هزین باب
تاخیــر تادیــه از تاریــخ ســر رســید چــک لغایــت 
زمــان وصــول  محکــوم بــه طبــق آخریــن 
شــاخص بانــک مرکــزی  جمهــوری اســامی  در 
حــق خواهــان صــادر و اعــام مــی نمایــد . رای 
صــادره غیابــی و ظــرف مهلــت بیســت روز پــس 
از ابــاغ قابــل واخواهــی در ایــن شــعبه و پــس 
ــت روز  ــرف بیس ــی ظ ــت واخواه ــام مهل از اتم
قابــل تجدیــد نظــر در محاکــم عمومــی حقوقــی 

ــد . ــی باش ــان م اصفه
ــاف  ــل اخت ــورای ح ــی ش ــف قاض 11114 /م ال

ــان ــی اصفه ــوزه قضائ ــعبه 15  ح ش
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کوتاه از ورزش

 کاراته ایران، مقتدرانه 
قهرمان آسیا شد

تیــم کاراتــه نوجوانــان و جوانــان ایــران بــا کســب ۱۰ مــدال 
ــاره  ــکوی اول ق ــر س ــه ب ــز، فاتحان ــره و ۶ برن ــا، ۴ نق ط

کهــن ایســتاد. 
ــه  ــه ب ــیا ک ــی آس ــابقات قهرمان ــانزدهمین دوره مس در ش
میزبانــی آســتانه قزاقســتان بــا حضــور ۶۶۰ کاراتــه کا از ۲۷ 
کشــور در حــال برگــزاری اســت، تیــم ایــران موفــق شــد در 
دو بخــش نوجوانــان و جوانــان بــا کســب ۱۰ مــدال طــا، ۴ 
نقــره و ۶ برنــز مقتدرانــه بــه مقــام قهرمانــی دســت یابــد. 
ــرار  ــکان دوم ق ــز در م ــره و ۶ برن ــا، ۴ نق ــا ۶ ط ــن ب ژاپ
ــوم  ــز س ــره و ۴ برن ــا، ۲ نق ــا ۶ ط ــتان ب ــت. قزاقس گرف
شــد. اندونــزی بــا یــک طــا و یــک نقــره در مــکان چهــارم 

ایســتاد. 
ــره و  ــا ۲ نق ــز، قرقیزســتان ب ــره و ۳ برن ــا ۴ نق ــزی ب مال
یــک برنــز، عربســتان بــا یــک نقــره و ۵ برنــز، ازبکســتان 
ــره و ۲  ــک نق ــا ی ــگ ب ــن و هنگ کن ــره، چی ــک نق ــا ی ب
برنــز، تایلنــد بــا یــک نقــره و یــک برنــز، تاجیکســتان بــا 
یــک نقــره، چیــن، اردن و ویتنــام هــر کــدام بــا ۳ برنــز و 
امــارات بــا یــک برنــز بــه ترتیــب در مکان هــای پنجــم تــا 

کاراتــه هفدهــم قــرار گرفتنــد. فدراســیون 

مصدومیت ملی پوش فوق سنگین 
وزنه برداری

نخســتین مرحلــه تیــم ملــی وزنه بــرداری بعــد از تعطیلــی 
داخــل  یونیورســیاد،  بازی هــای  بــرای  طوالنی مــدت 
ســالن آســیا و قهرمانــی جهــان در ورزقــان در حــال 
برگــزاری اســت؛ امــا رامیــن ربیعــی، وزنه بــردار فــوق 
ســنگین ایــران و دارنــده مــدل برنــز بازی هــای کشــورهای 
اســامی بــه دلیــل مصدومیــت مجبــور شــد از ورزقــان بــه 

ــد.  ــران بیای ته
ــه  ــرد: از ناحی ــان ک ــود بی ــت خ ــاره مصدومی ــی درب ربیع
 MRI ــا ــران برگشــتم ت ــه ته ــه ب ــده ام ک ــف آســیب دی کت
بگیــرم و مشــخص شــود میــزان آســیب دید گــی ام چقــدر 

اســت. ایســنا

 پیروزی پانیونیوس 
با درخشش ایرانی ها

پانیونیــوس پنجشنبه شــب در دیــدار رفــت پلــی آف لیــگ 
اروپــا برابــر گوریــکا قــرار گرفــت و بــا دو گل پیــروز شــد. 
ــه ثمــر  ــازی را یســیل در دقیقــه ۱۲ ب ــن ب گل نخســت ای
ــا  ــه نخســت ب ــی نیم ــات پایان ــچ در لحظ رســاند. کاواچی
دریافــت کارت قرمــز از بــازی اخــراج شــد و گوریــکا مهمان 

۱۰ نفــره بــه کار خــود ادامــه داد. 
ــاس مســعود شــجاعی و  ــا پ ــوس ب ــه دوم پانیونی در نیم
ــش  ــش پی ــر از حریف ــر صف ــیل دو ب ــاره یس ــی دوب گلزن

ــاد.  افت
شــجاعی و احســان حاج صفــی در ترکیــب اصلــی حضــور 
ــرد  ــرک ک ــن را ت ــه ۷۸ زمی ــجاعی در دقیق ــتند. ش  داش
و حاج صفــی ۹۰ دقیقــه بــرای تیمــش بــازی کــرد. دیــدار 

برگشــت هفتــه آینــده برگــزار می شــود. گل

کوتاه اخبار 
ساعی مسئوالن فدراسیون تکواندو 

را به مناظره طلبید
پرافتخارتریــن ورزشــکار المپیکــی ایــران بــا حضــور در یــک 
ــدو  ــف تکوان ــائل مختل ــوص مس ــری درخص ــت خب نشس
ــرد  ــه عملک ــاد ب ــه انتق ــی ک ــد داد. در حال ــخ خواه پاس
تیــم ملــی در رقابت هــای اخیــر از ســوی کارشناســان ایــن 
رشــته بــاال گرفتــه و مســئوالن فدراســیون تکوانــدو مدعــی 
هســتند نتیجــه رقم خــورده در مســابقات قهرمانــی جهــان 
ــی ایــن رشــته  ــده نیســت، کارشناســان و اهال ــد کنن ناامی
نظــر دیگــری دارنــد. انتقــاد بــه عملکــرد فدراســیون و تیــم 
ملــی از ســوی کارشناســان، مربیــان و اعضــای ســابق تیــم 
ملــی طــی روزهــای اخیــر و ســکوت  هــادی ســاعی باعــث 
ایجــاد بعضــی شــایعات در ایــن زمینــه شــده بــود کــه در 
ــه  نهایــت وی تصمیــم گرفــت در یــک نشســت خبــری ب

ســواالت خبرنــگاران پاســخ دهــد.
ایــن خصــوص گفــت: مســئوالن  در   هــادی ســاعی 
فدراســیون مدعــی هســتند از نظــرات منتقــدان اســتفاده 
ــی  ــرایط فعل ــود ش ــز بهب ــی ج ــم هدف ــا ه ــد و م می کنن
تکوانــدو نداریــم؛ بــه همیــن دلیــل از دوســتانی کــه ســکان 
هدایــت فدراســیون را در اختیــار دارنــد، دعــوت می کنیــم 
در ایــن جلســه حضــور یابنــد تــا بــا بحــث و تبــادل نظــر 
ــده  ــرای آین ــت ب ــه ای مثب ــه نتیج ــدو ب ــوص تکوان درخص
ــری روز شــنبه در  ــن نشســت خب ــم. ای ــدا کنی دســت پی

ــزار خواهــد شــد. مهــر ــر  هــادی ســاعی برگ دفت

 شب فوق العاده مهاجم ایرانی 
برابر گاالتاسرای

ــی اوسترســاندس ســوئد  ــدوس، مهاجــم ایران ســامان ق
در لیــگ اروپــا درخشــید و دروازه گاالتســرای را بــاز کــرد. 
ــای  ــن تیم ه ــی از بهتری ــل یک ــل قب ــاندس فص اوسترس
لیــگ ســوئد بــود و جــواز حضــور در مســابقات مقدماتــی 
ــن  ــم بهتری ــن مه ــه ای ــت آورد ک ــه دس ــا را ب ــگ اروپ لی
فرصــت را بــرای بازیکنــان ایــن تیــم بــه وجــود آورد تــا در 
ــد.  ــد و خــودی نشــان دهن ــدام کنن ــورو لیــگ عــرض ان ی
ــود؛  ــتثنی نب ــده مس ــن قاع ــم از ای ــدوس ه ــامان ق س
ــی و ۲۳ ســاله ای کــه چندیــن ســال اســت  مهاجــم ایران
ــل  ــته مقاب ــب گذش ــد و ش ــازی می کن ــوئد ب ــگ س در لی
تیــم قدرتمنــد و قدیمــی فوتبــال ترکیــه یعنــی گاالتســرای 
عملکــرد خیره کننــده ای بــه نمایــش گذاشــت و در مرحلــه 
ــی  ــورو لیــگ خــوش درخشــید. ایــن مهاجــم ایران دوم ی
گل اول اوسترســاندس را در دقیقــه ۶۸ بــه ثمــر رســاند و 
ــوت  ــه ۲+۹۰ برای هاپک ــش را در دقیق ــاس گل دوم تیم پ
ــاغل  ــی ش ــان ایران ــه بازیکن ــدوس از جمل ــرد. ق ــا ک مهی
ــوس  ــه کارل ــورد توج ــدا م ــه ابت ــود ک ــا ب ــال اروپ در فوتب
کــی روش قــرار داشــت؛ امــا وقتــی دیــد دیگــر از ســرمربی 
تیــم ملــی خبــری نیســت، بــازی بــا پیراهــن تیــم ملــی 
ســوئد را برگزیــد و در چنــد بــازی تدارکاتــی و البتــه 

ــدان رفــت. نــود ــه می ــم ب ــن تی ــرای ای غیررســمی ب
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ــال  ــار فوتب ــا اخب ــن روزه ــه ای ــی ک در حال
ــا  ــدن ی ــزار ش ــوش برگ ــول و ح ــران ح ای
نشــدن دربــی در آلمــان می چرخــد، خیلــی 
ــذب  ــال ج ــدا در ح ــر و ص ــا بی س از تیم ه

ــتند.  ــود هس ــر خ ــای مدنظ مهره ه
نقــل  گزارش هــای  سلســله  ادامــه  در 
امــروز نگاهــی  برتــر  لیــگ  انتقــاالت  و 
و  اخبــار  آخریــن  بــه  داشــت  خواهیــم 

بازیکنــان. جابه جایــی  شــایعات 
 خداحافظی به جای نفت

فوتبــال  بااخــاق  بازیکــن  زارع،  مازیــار 
ایــران کــه قــرار بــود راهــی تیــم نفــت 
تهــران شــود، قیــد فوتبــال را زد و از دنیــای 

فوتبــال خداحافظــی کــرد. 
ــابقه  ــی، س ــم مل ــازی در تی ــار ب زارع در کن
بــازی و بســتن بازوبنــد کاپیتانــی را در 

دارد.  پرســپولیس  و  ملــوان  تیم هــای 
ماندنی تریــن  یــاد  بــه  از  یکــی  شــاید 
خاطــرات فوتبالــی مــا از مازیــار زارع از 
دروازه بانــی او، گرفتــن پنالتــی فرنانــدو 
پرســپولیس  برزیلــی  گابریل، هافبــک 

باشــد. 
زارع کــه پــدرش از دروازه بان هــای قدیمــی 
فوتبــال گیــان اســت، در دیــدار خاطره انگیز 

اخــراج  از  پــس  پرســپولیس  و  ملــوان 
دروازهبــان ملــوان درون دروازه ایســتاد و بــا 
یــک شــیرجه اســتثنایی مانــع گلزنــی تیــم 

ســابقش شــد.
 نانگ به پارس جنوبی پیوست

آلویــس نانــگ، مهاجــم فصــل گذشــته 
پــارس  تیــم  بــه  خوزســتان،  اســتقال 

پیوســت.  جنوبــی 
بــا حضــور ایــن مهاجــم کامرونــی بــه نظــر 
ــم  ــی تی ــب اصل ــه ترکی ــار ب ــد تارت می رس

خــود رســیده اســت.

 مدافع برزیلی در تمرین 
طالیی پوشان

طایی پوشــان اصفهــان عــزم خــود را بــرای 

حضــور موفــق در ســال آینــده از حــاال جــزم 
کرده انــد. 

ــای  ــی از پرکاره ــه یک ــپاهان ک ــگاه س باش
ــال  ــه دنب ــوده، ب ــاالت ب ــل و انتق ــازار نق ب
ــت؛ از  ــار اس ــع تمام عی ــک مداف ــذب ی ج
ــن  ــر ای ــد روز اخی ــن چن همیــن رو در تمری
و  پیشکســوت  رودریگوئــز،  تیــم کایــرو 
ــال  ــوری فع ــی، حض ــط برزیل ــع وس مداف

ــت.  ــته اس داش
ــگ دســته دوم  ــازی در لی ــرو ســابقه ب کای
بلغارســتان  لیــگ  پرتغــال و همین طــور 
را در کارنامــه دارد و فصــل گذشــته را در 
نفتچــی باکــو )لیــگ آذربایجــان( گذرانــده 
بــه  بــار  نفتچــی ۳۳  در  اســت؛ کایــرو 
میــدان رفتــه و ۲ بــار هــم بــرای ایــن تیــم 

ــت.  ــرده اس ــی ک گلزن
ــار  ــه  کرانچ ــن دغدغ ــن بازیک ــور ای ــا حض ب
بــرای ترمیــم خــط دفاعــی اش رفــع خواهــد 
شــد و بــا حضــور مــروان حســین، مهاجــم 
ــه  ــم ســپاهانی ها ب ــراق، کم ک ــی ع ــم مل تی
ترکیــب اصلــی خــود بــرای لیــگ هفدهــم 

دســت خواهنــد یافــت. 
نهایــی  ایــن دو خریــد  در صورتــی کــه 
ــاز در  ــک بازی س ــک  هافب ــد ی ــود، خری ش
ــد  ــرار خواه ــران ســپاهان ق دســتورکار مدی

ــت. گرف

 مدافع آلمانی، خرید جدید 
سیاه جامگان

یــوری چــاک، مدافــع دورگــه آلمانــی 
کــروات کــه ســابقه حضــور در بونــدس لیــگا 
را هــم دارد، بــه ســیاه جامگان پیوســت.

ایــن  پانزدهمیــن خریــد  ایــن مدافــع، 
ــراردادی  ــا ق ــت. او ب ــان اس ــل میثاقی فص
ــته و  ــیاه جامگان پیوس ــه س ــاله ب ــک س ی
ــه  ــم اضاف ــن تی ــات ای ــه تمرین ــروز ب از ام

ــد. ــد ش خواه
 ارسالن در حوالی فوالد

ارســان مطهــری، مهاجــم خــوب تیــم 
فــوالد  باشــگاه  توجــه  مــورد  نفــت، 

اســت.  گرفتــه  قــرار  خوزســتان 
ــرر باشــگاه  ــای مک ــه بدقولی ه ــه ب ــا توج ب
بــه  مطهــری  نظــر می رســد  بــه  نفــت 
ــه از  ــت ک ــگاهی اس ــه باش ــن ب ــال رفت دنب
ثبــات مدیریتــی و مالــی بهتــری برخــوردار 

ــور  ــی حض ــد حت ــر می رس ــه نظ ــد. ب باش
علــی کریمــی نیــز نتوانســته مطهــری را 

ــد. ــدن کن ــه مان ــی ب ــد راض صددرص
 سامان مورد توجه پیکان

ســامان نریمان جهــان،  هافبــک پرســپولیس 
کــه مــورد بی مهــری قــرار گرفتــه و در 
لیســت مــازاد ایــن باشــگاه قــرار دارد، مــورد 

ــه اســت.  توجــه پیــکان قــرار گرفت
گفتــه می شــود نریمان جهــان در صــورت 
ــکان  ــه پی ــی ب ــی در روزهــای آت توافــق مال

خواهــد پیوســت.
 بازگشت افشین به خانه

فصــل گذشــته  مهاجــم  افشــین،  آرش 
ــت  ــتانه بازگش ــتان، در آس ــتقال خوزس اس
بــه فــوالد قــرار دارد. افشــین امیــد دارد 
تــا بــار دیگــر بــا حضــور در تیــم محبوبــش 
درخشــش ســال های دور خــود را تکــرار 

ــد. کن

آخرین اخبار نقل و انتقاالت لیگ برتر

خداحافظی با مازیار زارع

پــس از کــش و قوس هــای زیــاد و تأییــد و تکذیب هــای فــراوان 
ــخص  ــان مش ــی در آلم ــزاری درب ــخ برگ ــد تاری ــر می رس ــه نظ ب
شــده اســت. راینــارد گرینــدل، رئیــس فدراســیون فوتبــال آلمــان، 
ــران،  ــود در ای ــای خ ــاج، همت ــدی ت ــه مه ــه ای ب ــال نام ــا ارس ب
موافقــت خــود را بــا برگــزاری ایــن مســابقه اعــام کرده اســت. در 
نامــه گرینــدل ذکــر شــده کــه اســتانداردهای الزم بــرای برگــزاری 
مســابقه رعایــت خواهــد شــد؛ امــا فدراســیون آلمــان بــرای ایــن 
ــن  ــرد. از ســوی دیگــر در ای ــده نمی گی ــر عه ــازی مســئولیتی ب ب
نامــه عنــوان شــده کــه ایــن بــازی در کشــور آلمــان پخــش زنــده 
تلویزیونــی نــدارد. مهم تریــن موضــوع در نامــه رئیــس فدراســیون 
آلمــان بــه تــاج دربــاره زمــان برگــزاری مســابقه اســت. در حالــی 
ــاه  ــخ ۳۱ تیرم ــازی در تاری ــزاری ب ــی از برگ ــئوالن ایران ــه مس ک
ســخن گفته انــد، امــا در نامــه گرینــدل بــه تــاج زمــان بــازی ۱۶ 
جــوالی )۲۵ تیرمــاه( ذکــر شــده اســت. ۲۵ تیرمــاه، زمــان قبلــی 

اســت کــه بــرای برگــزاری بــازی اعــام شــده بــود و فدراســیون 
آلمــان نیــز بــا برگــزاری بــازی در ایــن تاریــخ موافقت کرده اســت. 
ــران ارســال  ــه فدراســیون ای ــروز ب ــه دی ــن نام ــر ای از ســوی دیگ
شــده و بــه نظــر می رســد مســئوالن برگزارکننــده در ایــران تاریــخ 
ــد. در بخشــی از  ــام نکرده ان ــان اع ــه فدراســیون آلم ــد را ب جدی
ــا،  ــن م ــق قوانی ــاج طب ــای ت ــاب آق ــده: جن ــه آم ــن نام ــن ای مت
برگــزاری دیــدار دوســتانه بیــن دو تیــم خارجــی یــا باشــگاه هایی 
کــه زیــر نظــر فدراســیون آلمــان نیســتند، مجــاز نیســت. پــس 
از دریافــت درخواســت رســمی شــما، مــا بــار دیگــر ظرفیت هــای 
برگــزاری و همین طــور صحبت هــای الزم را بــا مســئولین مربوطــه 
ــه  ــانیم ک ــتحضار برس ــه اس ــه ب ــحالیم ک ــم و خوش ــام دادی انج
 اجــازه برگــزاری ایــن دیــدار دوســتانه بیــن دو تیــم پرســپولیس 
و اســتقال در روز ۱۶ جــوالی در ورزشــگاه شــوکو آره نــا بیلــه فیلــد 
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ــه تیــم ملــی  ــاور اســت بازیکنانــی کــه ب ــر ایــن ب زینــب گیــوه ب
بزرگســال اضافــه شــده اند هــم ســن و ســال بازیکنــان گذشــته 
هســتند و جایگزیــن مناســبی بــرای بازیکنــان بزرگســال وجــود 
ــی  ــم مل ــرایط تی ــاره ش ــوان درب ــال بان ــوش والیب ــدارد. ملی پ ن
والیبــال بانــوان پیــش از مســابقات قهرمانــی آســیا کــه مردادمــاه 
ــرده و  ــات فش ــرد: تمرین ــان ک ــود، بی ــزار می ش ــن برگ در فیلیپی
ــرار  ــختی ق ــیار س ــروه بس ــم و در گ ــپری می کنی ــختی را س س
گرفته ایــم. امیــدوار هســتم کــه بــا شکســت چیــن تایپــه بتوانیــم 
ــزود:  ــه اف ــم. او در ادام ــرار بگیری ــر ق ــم برت ــت تی ــن هش در بی
شکســت چیــن تایپــه امکان پذیــر اســت. فقــط اینکــه ایــن تیــم 
ــخت  ــا س ــرای م ــن، کار را ب ــادی دارد و ای ــرعت زی ــه و س تجرب
می کنــد. گیــوه در ادامــه بــا اشــاره بــه اردوی مشــترک تیــم ملــی 
بــا ویتنــام بیــان کــرد: تورنمنتــی کــه قــرار اســت در ویتنــام برگــزار 
شــود، بــه شــناخت بیشــتر مربیــان نســبت بــه بازیکنــان کمــک 

خواهــد کــرد و می توانــد تاثیرگــذار باشــد. ایــن ملی پــوش 
والیبــال بانــوان در ادامــه دربــاره جوانگرایــی در تیــم ملــی، بیــان 
کــرد: جوانگرایــی نیــازِ یــک تیــم اســت؛ امــا بایــد بازیکنــان جوان 
و خــوب نیــز حضــور داشــته باشــند کــه جایگزیــن شــوند. در حال 
حاضــر بازیکنانــی کــه اضافــه شــده اند، تقریبــا همســن و ســال 
بازیکنــان فعلــی هســتند و از تیــم ملــی امیــد نیــز بــه جــز تهمینه 
درگزنــی کــه آینــده بســیار خوبــی دارد، بازیکنــان زیــادی اضافــه 
ــب  ــی مناس ــفانه جایگزین ــزود: متاس ــه اف ــده اند. وی در ادام نش
بــرای بازیکنــان بزرگســال وجــود نــدارد و بایــد بــر روی تیم هــای 
ــه  ــا نتیج ــرد ت ــرمایه گذاری ک ــت و س ــان گذاش ــیار زم ــه بس پای
ــوش  ــود فرن ــاره نب ــوه درب ــب گی ــد. زین ــت آی ــه دس ــب ب مناس
شــیخی در تیــم نیــز بیــان کــرد: شــیخی از بازیکنــان خــوب تیــم 
ملــی اســت کــه متاســفانه بــا توجــه بــه شــرایطش نتوانســت در 

اردو حضــور داشــته باشــد. ایســنا

ورزش

،،
آرش افشین، مهاجم فصل گذشته 
آســتانه  در  خوزســتان،  اســتقالل 
بازگشــت به فوالد قرار دارد. افشــین 
امیــد دارد تــا بــار دیگــر بــا حضــور در 
تیــم محبوبــش درخشــش ســال های 

دور خــود را تکــرار کنــد

دادنامه 
ــه  ــماره دادنام ــده : ۹۵۱۲۹۷ش ــه پرون کاس
 ۹۶/۳/۳۱ مــورخ   ۹۶۰۹۹۷۶۷۹۴۴۰۰۶۶۷  :
مرجــع رســیدگی : شــعبه۱۴ شــورای حــل 
اختــاف   خواهــان محمــد علــی صنعتگــر بــا 
ــه نشــانی  وکالــت امیــر حســین مبارکیــان : ب
ــه  ــش کوچ ــن نب ــاغ پایی ــان خ چهارب : اصفه
اربــاب دفتــر وکالــت    خوانــده مرتضــی 
بــا  المــکان  شــورا  دربکوشــکی  مجهــول 
ــه محتویــات پرونــده و اخــذ نظریــه  عنایــت ب
مشــورتی اعضــا شــورا ختــم رســیدگی را اعــام 
و بــه شــرح آتــی مبــادرت بــه صــدور رای مــی  
ــاف در  ــل اخت ــورای ح ــی ش ــد رای قاض نمای
ــا  ــر ب ــی صنعتگ ــد عل ــوی محم ــوص دع خص
ــت  ــه طرفی ــان ب ــر حســین مبارکی ــت امی وکال
مرتضــی دربکوشــکی   بــه خواســته مبلــغ 
۸۰/۰۰۰/۰۰۰  ریــال  وجــه چــک بــه شــماره 
۲۹۹۹۲۲ بــه   عهــده بانــک انصــار  بــه انضمــام 
بــه  توجــه  بــا  قانونــی  خســارات  مطلــق 
دادخواســت تقدیمــی تصویــر مصــدق چــک و 
گواهــی عــدم پرداخــت توســط بانــک محــال 
ــده و  ــه خوان ــتغال ذم ــور در اش ــه ظه ــه ک علی
ــه آن دارد  ــه وج ــان در مطالب ــتحقاق خواه اس
ــده علــی رغــم ابــاغ قانونــی در  و اینکــه خوان
جلســه رســیدگی حضــور نداشــته و هیچگونــه 
الیحــه و دفاعیــات مســتند و محکمــه پســندی 
در مقــام دفــاع نســبت بــه دعــوی خواهــان از 
خــود ابــراز و ارایــه ننمــوده اســت لــذا دعــوی 
خواهــان علیــه خوانــده ثابــت بــه نظــر میرســد 
کــه بــه اســتناد مــواد ۳۱۰و۳۱۳ قانــون تجــارت 
ــون آئیــن دادرســی  و ۱۹۸و۵۱۵و۵۱۹و۵۲۲ قان
مدنــی حکــم بــه محکومیــت خوانــده بــه 
بابــت  ریــال     ۸۰/۰۰۰/۰۰۰ مبلــغ  پرداخــت 
بابــت  اصــل خواســته و ۲/۸۹۵/۰۰۰ ریــال 
ــق  ــل طب ــه وکی ــه دادرســی و حــق الوکال هزین
تعرفــه قانونــی هزینــه نشــر آگهــی و  خســارت 
ــک  ــید چ ــر رس ــخ س ــه  از تاری ــر درتادی تاخی
موصــوف) ۹۵/۳/۱۱ ( تــا تاریــخ اجــرای حکــم 
ــد  ــی نمای ــام م ــادر و اع ــان ص ــق خواه در ح
رای صــادره غیابــی و ظــرف مهلــت بیســت روز 
پــس از ابــاغ قابــل واخواهــی در ایــن شــعبه و 
پــس از اتمــام مهلــت واخواهــی ظــرف بیســت 
ــی  ــم عموم ــر در محاک ــد نظ ــل تجدی روز قاب

ــد . ــی باش ــان م ــی اصفه حقوق
۱۱۰۷۲/م الــف قاضــی شــعبه ۱۴  شــورای حــل 

ــاف  اصفهان  اخت

دادنامه 
ــه :  ــماره دادنام ــده : ۹۵۱۴۸۱ش ــه پرون کاس
۹۶۰۰۴۳۴ مــورخ ۹۶/۳/۴ مرجــع رســیدگی 
ــان  ــاف   خواه ــل اخت ــورای ح ــعبه۱۲ ش : ش
رســول حیــدری رنانــی بــه نشــانی : اصفهــان 
ــاک  ــوی ۹۲ پ ــی ک ــهیدان غرب ــان خ ش رهن
۲۵۸    وکیــل : علــی شــیرزاده اصفهــان 
نبــش ســه راه ســیمین طبقــه ســوم 

داروخانــه ســامت خوانــده کیــوان خــدا بنــده 
شــهرکی    مجهــول المــکان  شــورا بــا عنایــت 
بــه محتویــات پرونــده و اخــذ نظریــه مشــورتی 
ــه  ــام و ب ــیدگی را اع ــم رس ــورا خت ــا ش اعض
شــرح آتــی مبــادرت بــه صــدور رای مــی  نماید 
رای قاضــی شــورای حــل اختــاف در خصــوص 
دعــوی رســول حیــدری رنانــی بــا وکالــت 
علــی شــیرزاده بــه طرفیــت کیــوان خــدا 
ــه خواســته مبلــغ ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰  بنــده شــهرکی ب
ریــال  وجــه چــک بــه شــماره ۱۵۵۰۵۳ مــورخ 
۹۵/۱۱/۱۲  بــه   عهــده بانــک تجــارت   بــه 
انضمــام مطلــق خســارات قانونــی بــا توجــه بــه 
دادخواســت تقدیمــی تصویــر مصــدق چــک و 
ــک محــال  گواهــی عــدم پرداخــت توســط بان
ــده و  ــه خوان ــتغال ذم ــور در اش ــه ظه ــه ک علی
ــه آن دارد  ــه وج ــان در مطالب ــتحقاق خواه اس
ــی در  ــاغ قانون ــی رغــم اب ــده عل و اینکــه خوان
جلســه رســیدگی حضــور نداشــته و هیچگونــه 
محکمــه  و  مســتند  دفاعیــات  و  الیحــه 
ــوی  ــه دع ــبت ب ــاع نس ــام دف ــندی در مق پس
ــوده اســت  ــه ننم ــراز و ارای ــان از خــود اب خواه
ــه  ــده ثابــت ب ــذا دعــوی خواهــان علیــه خوان ل
ــواد ۳۱۰و۳۱۳  ــه اســتناد م ــه ب نظــر میرســد ک
ــون  ــارت و ۱۹۸و۵۱۵و۵۱۹و۵۲۲ قان ــون تج قان
ــت  ــه محکومی ــی حکــم ب ــن دادرســی مدن آئی
خوانــده بــه پرداخــت مبلــغ دویســت میلیــون   
ریــال  بابــت اصــل خواســته و ۵/۲۲۵/۰۰۰ 
ــر  ــه نش ــی و هزین ــه دادرس ــت هزین ــال باب ری
آگهــی و حــق الوکالــه وکیــل طبــق تعرفــه 
قانونــی هزینــه نشــر آگهــی و  خســارت تاخیــر 
درتادیــه  از تاریــخ ســر رســید چــک موصــوف) 
ــم در حــق  ــخ اجــرای حک ــا تاری ۹۵/۱۱/۱۲ ( ت
رای  نمایــد  مــی  اعــام  و  صــادر  خواهــان 
صــادره غیابــی و ظــرف مهلــت بیســت روز 
پــس از ابــاغ قابــل واخواهــی در ایــن شــعبه و 
پــس از اتمــام مهلــت واخواهــی ظــرف بیســت 
روز قابــل تجدیــد نظــر در محاکــم عمومــی 

ــد . ــی باش ــان م ــی اصفه حقوق
۱۱۰۶۲/م الــف قاضــی شــعبه ۱۲  شــورای حــل 

اختــاف  اصفهــان 

دادنامه 
دادنامــه  : ۹۵۱۲۶۲شــماره  پرونــده  کاســه 
 ۹۶/۳/۳۱ مــورخ   ۹۶۰۹۹۷۶۷۹۴۴۰۰۶۸۲  :
مرجــع رســیدگی : شــعبه۱۴ شــورای حــل 
اختــاف   خواهــان ثمیــن ناظــم زاده  بــه 
ــی خ  ــی ج ــهرک صنعت ــان ش ــانی : اصفه نش
ــد  ــده حمی ــا چــدن     خوان ســوم پ ۴۰ کیمی
علیخانــی     مجهــول المــکان  شــورا بــا 
ــه  ــده و اخــذ نظری ــات پرون ــه محتوی ــت ب عنای
مشــورتی اعضــا شــورا ختــم رســیدگی را اعــام 
و بــه شــرح آتــی مبــادرت بــه صــدور رای مــی  
نمایــد رای قاضــی شــورای حــل اختــاف 
در خصــوص دعــوی ثمیــن ناظــم زاده  بــه 
طرفیــت حمیــد علیخانــی  بــه خواســته مبلــغ 

۴۵/۰۰۰/۰۰۰ ریــال  وجــه چــک بــه شــماره 
۰۵۱۹۶۴ بــه   عهــده بانــک رفــاه کارگــران    بــه 
انضمــام مطلــق خســارات قانونــی بــا توجــه بــه 
دادخواســت تقدیمــی تصویــر مصــدق چــک و 
ــک محــال  گواهــی عــدم پرداخــت توســط بان
ــده و  ــه خوان ــتغال ذم ــور در اش ــه ظه ــه ک علی
ــه آن دارد  ــه وج ــان در مطالب ــتحقاق خواه اس
ــی در  ــاغ قانون ــی رغــم اب ــده عل و اینکــه خوان
جلســه رســیدگی حضــور نداشــته و هیچگونــه 
الیحــه و دفاعیــات مســتند و محکمــه پســندی 
در مقــام دفــاع نســبت بــه دعــوی خواهــان از 
ــذا دعــوی  ــراز و ارایــه ننمــوده اســت ل خــود اب
خواهــان علیــه خوانــده ثابــت بــه نظــر میرســد 
کــه بــه اســتناد مــواد ۳۱۰و۳۱۳ قانــون تجــارت 
ــن دادرســی  ــون آئی و ۱۹۸و۵۱۵و۵۱۹و۵۲۲ قان
مدنــی حکــم بــه محکومیــت خوانــده بــه 
پرداخــت مبلــغ چهــل و پنــج میلیــون    ریــال  
بابــت اصــل خواســته و یکصــد و نــود و چهــار 
هــزار تومــان  بابــت هزینــه دادرســی و هزینــه 
نشــر آگهــی و طبــق تعرفــه قانونــی و  خســارت 
ــک  ــید چ ــر رس ــخ س ــه  از تاری ــر درتادی تاخی
موصــوف) ۹۵/۴/۲۹ ( تــا تاریــخ اجــرای حکــم 
ــد  ــی نمای ــام م ــادر و اع ــان ص ــق خواه در ح
رای صــادره غیابــی و ظــرف مهلــت بیســت روز 
پــس از ابــاغ قابــل واخواهــی در ایــن شــعبه و 
پــس از اتمــام مهلــت واخواهــی ظــرف بیســت 
روز قابــل تجدیــد نظــر در محاکــم عمومــی 

ــی باشــد . ــان م ــی اصفه حقوق
۱۱۰۰۷/م الــف قاضــی شــعبه ۱۴  شــورای حــل 

اختــاف  اصفهــان 

دادنامه 
کاســه پرونــده : ۹۵۰۸۸۴ شــماره دادنامــه 
 ۹۶/۲/۳۱ مــورخ   ۹۶۰۹۹۷۶۷۹۴۵۰۰۲۳۵  :
مرجــع رســیدگی : شــعبه ۱۵شــورای حــل 
علــی   عشــق  علیرضــا  خواهــان  اختــاف  
بنشــانی : اصفهــان – جــاده تهــران  - شــهرک 
صنعتــی  محمــود آبــاد  خ ۳۰  نبــرد بویلــر   
ــکان  ــول الم ــی  مجه ــد  عبداله ــده احم خوان
خواســته مطالبــه  پــس از ارجــاع پرونــده  بــه 
ــوق و طــی  ــت آن بکاســه ف ــن شــعبه و ثب ای
ــورتی  ــه مش ــذ نظری ــی و اخ ــریفات قانون تش
اعضــا قاضــی شــورا ختــم رســیدگی را اعــام و 
بشــرح آتــی مبــادرت بصــدور رای منمایــد  رای 
ــوص  ــاف در خص ــل اخت ــورای ح ــی ش قاض
دعــوی علیرضــا عشــق علــی بــه طرفیــت 
 ۱۵۰۰۰۰۰۰۰ خواســته  بــه  عبدالهــی   احمــد 
ریــال  موضــوع ۳ فقــره چــک بــه شــماره های 
۲۸۲۰۹۳ مــورخ ۸۸/۹/۱  و ۲۸۲۰۹۲ مــورخ 
ــه  ــا ب ۸۸/۸/۱ و ۲۸۲۰۹۱ مــورخ ۸۸/۷/۱ جمع
مبلــغ ۱۵۰۰۰۰۰۰۰ ریــال  بــا عنایــت بــه محتویات 
ــدارک  در  ــناد و م ــول اس ــا اص ــده  و بق پرون
ــر اســتقرار دیــن و  ــد خواهــان  کــه داللــت ب ی
ــان   ــتحقاق خواه ــده و اس ــه خوان ــتغال ذم اش
ــز عــدم حضــور  ــه وجــه آن دارد  و نی در مطالب

ــار  ــه مش ــیدگی  و اینک ــه رس ــده در جلس خوان
الیــه هیچگونــه دلیــل و یــا مــدرک  موثــر 
قانونمــی  مبنــی بــر برائــت ذمــه خویــش 
ــوی  ــورا دع ــت  ش ــرده اس ــه  نک ــه و ارائ اقام
ــتندا  ــته و مس ــت دانس ــه را وارد و ثاب مطروح
ــره  ــارت و تبص ــون تج ــواد ۳۱۰و۳۱۳ قان ــه م ب
آئیــن  قانــون  ۱۹۸و۵۱۵و۵۱۹و۵۲۲  الحاقــی 
دادرســی مدنــی حکــم بــه محکومیــت خوانــده 
بــه پرداخــت مبلــغ ۱۵۰۰۰۰۰۰۰ ریــال  بابــت 
ــه  ــت هزین ــال باب اصــل خواســته و ۴۰۰۰۰۰۰ ری
دادرســی و همچنیــن   خســارت تاخیــر تادیه از 
تاریــخ ســر رســید چــک لغایــت زمــان وصــول  
ــک  ــاخص بان ــن ش ــق آخری ــه طب ــوم ب محک
مرکــزی  جمهــوری اســامی  در حــق خواهــان 
صــادر و اعــام مــی نمایــد . رای صــادره غیابــی 
و ظــرف مهلــت بیســت روز پــس از ابــاغ قابــل 
واخواهــی در ایــن شــعبه و پــس از اتمــام 
مهلــت واخواهــی ظــرف بیســت روز قابــل 
تجدیــد نظــر در محاکــم عمومــی حقوقــی 

ــد . ــی باش ــان م اصفه
ــاف  ــل اخت ــورای ح ــی ش ــف ۱۱۱۱۳ قاض م ال

ــان  ــی اصفه ــوزه قضائ ــعبه ۱۵ ح ش

آگهی ابالغ اجرائیه   
  ۱۳۹۵۰۴۰۰۲۰۰۳۰۰۰۷۰۳/۱  : پرونــده  شــماره 
ــماره  ــده :۹۵۰۱۳۷۱/۱ش ــی پرون ــماره بایگان ش
ــخ  ــه ۱۳۹۶۰۳۸۰۲۰۰۳۰۰۰۰۷۱ تاری ــی اباغی آگه
صــدور ۹۶/۳/۲۱   آگهــی ابــاغ اجرائیه  کاســه 
: ۱/ ۱۳۹۵۰۴۰۰۲۰۰۳۰۰۰۷۰۳  بدینوســیله بــه 
تــوران بهــرام فرزنــد رضــا  بــه شناســنامه 
ــه  ــی ۱۹۷۰۸۲۸۲۹۳ ب ــد مل ــماره ۴۹۹۲ و ک ش
نشــانی اص خ ربــاط  خ ســاحل  کوچــه رز 
منــزل دوم ســمت راســت ۲- امیــن شــهبازی  
ــد  ــنامه ۴۱۰۷ و ک ــه شناس ــم  ب ــد ابراهی فرزن
ملــی ۱۹۷۱۶۷۰۴۹۹ بــه نشــانی اص خ شــهید 
شــیرانی  خ ســاحل نبــش کوچــه بنفشــه  
ــده  ــزل اول ســمت راســت بدهــکاران  پرون من
کاســه  ۱/ ۱۳۹۵۰۴۰۰۲۰۰۳۰۰۰۷۰۳   کــه برابــر 
گــزارش اداره پســت  نشــاط اصفهان   شــناخته 
نگردیــده ایــد ابــاغ مــی گــردد کــه برابــر قــرار 
داد بانکــی  شــماره ۹۴/۸/۱۹-۹۳۰۵۸۸۱۹۱۷  
بیــن شــما و بانــک ملــی شــعبه میــدان  امــام 
حســین )ع( مبلــغ ۳۸۸۸۸۸۸۸ ریــال بابــت 
اصــل طلــب  و مبلــغ ۱۳۶۲۳۳۴۶ ریــال  بابــت 
بابــت  خســارت  ریــال   ۲۷۸۴۶۱۰ و  ســود 
تاخیــر تادیــه  تــا تاریــخ ۹۵/۴/۱۵ و از آن 
بــه بعــد  روزانــه  مبلــغ ۳۱۹۵۴ ریــال بدهــکار 
مــی باشــید  کــه بــر اثــر عــدم پرداخــت  وجــه 
بســتانکار  درخواســت صــدور اجرائیــه  نمــوده 
ــه صــادر و  ــی  اجرائی ــس از تشــریفات قانون پ
بکاســه فــوق در ایــن اجــرا مطــرح مــی باشــد 
ــی  ــه اجرائ ــن نام ــاده ۱۸ آئی ــق م ــذا طب .  ل
ــاغ مــی گــردد  ــاد اســناد رســمی بشــما اب مف
از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی کــه تاریــخ ابــاغ 
اجرائیــه محســوب اســت فقــط یــک نوبــت در  

ــان درج  ــاپ اصفه ــای وطــن چ ــه کیمی روزنام
ــدت ده  ــرف م ــذا ظ ــردد . ل ــی گ ــر م و منتش
ــه پرداخــت  بدهــی خــود اقــدام  روز نســبت ب
ــی  ــار آگه ــدون انتش ــورت ب ــن ص ــر ای و در غی
دیگــری عملیــات اجرائــی طبــق مقــررات علیــه 

شــما تعقیــب خواهــد شــد./
شماره:۱۱۵۹۷/م الف 

رئیس اد اره اجرای اسناد رسمی اصفهان

آگهی ابالغ اجرائیه   
 : پرونــده  شــماره 
بایگانــی  ۱۳۹۵۰۴۰۰۲۰۰۳۰۰۰۷۰۴/۱شــماره 
اباغیــه  ۹۵۰۱۳۷۲/۱آگهــی  پرونــده 
۱۳۹۶۰۳۸۰۲۰۰۳۰۰۰۰۶۹ تاریــخ صدور ۹۶/۳/۲۱

 : کاســه  اجرائیــه   ابــاغ  آگهــی    
ه  ر ۱شــما ۳ ۹ ۵ ۰ ۴ ۰ ۰ ۲ ۰ ۰ ۳ ۰ ۰ ۰ ۷ ۰ ۴

بدینوســیله بــه امیــن شــهبازی فرزنــد ابراهیــم   
ملــی  و کــد  بــه شناســنامه شــماره ۴۱۰۷ 
۱۹۷۱۶۷۰۴۹۹ بــه نشــانی اص خ ربــاط  اول خ 
ــه کســاره نبــش کوچــه بنفشــه  درویــش محل
ــده  ــکار  پرون ــت بده ــمت راس ــزل اول س من
کاســه  ۱۳۹۵۰۴۰۰۲۰۰۳۰۰۰۷۰۴/۱ کــه برابــر 
گــزارش واحــد ابــاغ نیــروی انتظامــی  اصفهان    
ــه  ــردد ک ــی گ ــاغ م ــد اب ــده ای شــناخته نگردی
برابــر قــرار داد بانکــی  شــماره ۹۳۰۵۷۵۰۷۶۲-

ــعبه  ــی ش ــک مل ــما و بان ــن ش ۹۳/۷/۲۳  بی
میــدان امــام حســین )ع(  مبلــغ ۳۴۵۲۵۵۰۵ 
ریــال بابــت اصــل طلــب  و مبلــغ ۱۳۱۲۵۲۴۳ 
ریــال  بابــت ســود و مبلــغ  ۱۸۵۴۴۴۸ ریــال 
بابــت  خســارت تاخیــر تادیــه  تــا تاریــخ 
مبلــغ  روزانــه   بعــد   بــه  آن  از  ۹۵/۴/۱۵و 
۲۸۳۶۸ ریــال بدهــکار مــی باشــید  کــه بــر اثــر 
ــت  ــتانکار  درخواس ــه بس ــت  وج ــدم پرداخ ع
صــدور اجرائیــه  نمــوده پــس از تشــریفات 
قانونــی  اجرائیــه صــادر و بکاســه فــوق در ایــن 
ــاده  ــق م ــذا طب ــد .  ل ــی باش ــرح م ــرا مط اج
ــاد اســناد رســمی  ــی مف ــه اجرائ ــن نام ۱۸ آئی
بشــما ابــاغ مــی گــردد از تاریــخ انتشــار ایــن 
ــوب  ــه محس ــاغ اجرائی ــخ اب ــه تاری ــی ک آگه
اســت فقــط یــک نوبــت در  روزنامــه کیمیــای 
وطــن چــاپ اصفهــان درج و منتشــر مــی 
ــه  ــبت ب ــدت ده روز نس ــرف م ــذا ظ ــردد . ل گ
ــر ایــن  پرداخــت  بدهــی خــود اقــدام و در غی
صــورت بــدون انتشــار آگهــی دیگــری عملیــات 
ــب  ــما تعقی ــه ش ــررات علی ــق مق ــی طب اجرائ

ــف  ــماره۱۱۵۹۸م ال ــد./ ش ش ــد ش خواه
رئیس اد اره اجرای اسناد رسمی اصفهان

آگهی ابالغ اجرائیه   
 : پرونــده  شــماره 
بایگانــی  ۱۳۹۵۰۴۰۰۲۰۰۳۰۰۱۵۰۳/۱شــماره 
پرونــده ۹۵۰۲۹۲۰/۱ شــماره آگهــی اباغیــه 
صــدور  تاریــخ   ۱۳۹۶۰۳۸۰۲۰۰۳۰۰۰۰۷۳
ابــاغ اجرائیــه  کاســه  آگهــی     ۹۶/۳/۲۱
۱۳۹۵۰۴۰۰۲۰۰۳۰۰۱۵۰۳بدینوســیله   /۱  :

بــه نعمــت الــه  تقــی محمــدی خوندابــی  
ــماره ۸  ــنامه ش ــه شناس ــی   ب ــد قدمعل فرزن
و کــد ملــی ۱۰۹۲۰۰۲۳۵۹ بــه نشــانی اصفهــان  
خیابــان زینبیــه جنــب پــارک اللــه کوچــه 
ــت  ــن بس ــش ب ــی  نب ــام خمین ــدس ک ام ق
شــادی پ ۱۰ تولیــدی محمــدی   بدهــکار  
ــده کاســه  ۱۳۹۵۰۴۰۰۲۰۰۳۰۰۱۵۰۳/۱ کــه  پرون
ــان    ــاط اصفه ــت  نش ــزارش اداره پس ــر گ براب
ــه  ــردد ک ــی گ ــاغ م ــد اب ــده ای شــناخته نگردی
برابــر چــک  شــماره ۳۰۵۸۵۲-۹۱/۱۱/۷  بیــن 
ــغ  شــما و بانــک قوامیــن  شــعبه زینبیــه  مبل
ــال  بدهــکار مــی باشــید  شــانزده میلیــون  ری
ــتانکار   ــه بس ــت  وج ــدم پرداخ ــر ع ــر اث ــه ب ک
ــس از  ــوده پ ــه  نم ــدور اجرائی ــت ص درخواس
ــه صــادر و بکاســه  ــی  اجرائی تشــریفات قانون
ــذا  فــوق در ایــن اجــرا مطــرح مــی باشــد .  ل
طبــق مــاده ۱۸ آئیــن نامــه اجرائــی مفــاد 
اســناد رســمی بشــما ابــاغ مــی گــردد از تاریخ 
انتشــار ایــن آگهــی کــه تاریــخ ابــاغ اجرائیــه 
محســوب اســت فقــط یــک نوبــت در  روزنامــه 
کیمیــای وطــن چــاپ اصفهــان درج و منتشــر 
ــذا ظــرف مــدت ده روز نســبت  مــی گــردد . ل
ــر  ــدام و در غی ــود اق ــی خ ــت  بده ــه پرداخ ب
ــری  ــی دیگ ــار آگه ــدون انتش ــورت ب ــن ص ای
ــه شــما  ــررات علی ــق مق ــی طب ــات اجرائ عملی
تعقیــب خواهــد شــد./ ش شــماره۱۱۶۰۱م الــف  

رئیس اد اره اجرای اسناد رسمی اصفهان

آگهی ابالغ اجرائیه   
 : پرونــده  شــماره 
بایگانــی  ۱۳۹۵۰۴۰۰۲۰۰۳۰۰۰۳۹۱/۱شــماره 
پرونــده ۹۵۰۰۸۳۶/۱شــماره آگهــی اباغیــه 
صــدور  تاریــخ   ۱۳۹۶۰۳۸۰۲۰۰۳۰۰۰۰۶۱
۹۶/۳/۱۳ دفتــر خانــه اسنادرســمی شــماره ۵۶ 
شــهر اصفهــان  اســتان اصفهــان    آگهــی ابــاغ 
 ۱۳۹۵۰۴۰۰۲۰۰۳۰۰۰۳۹۱/۱  : اجرائیــه  کاســه 
ــد  ــی فرزن ــن رجائ ــای حس ــه آق ــیله ب بدینوس
محمــد   بــه شناســنامه شــماره ۶۰ بــه نشــانی 
اصفهــان خ زینبیــه چهــارراه بنائــی کــوی شــهید 
ــکار   ــخصی  بده ــزل ش ــاک ۱/۲ من ــی پ تهران
ــه  ــده کاســه  ۱۳۹۵۰۴۰۰۲۰۰۳۰۰۰۳۹۱/۱ ک پرون
ــی   ــروی انتظام ــاغ نی ــد اب ــزارش واح ــر گ براب
ــن اداره  ــرم ای ــور محت ــان و مام ــتان اصفه اس
ــه  ــردد ک ــی گ ــاغ م ــد اب ــده ای شــناخته نگردی
برابــر ســند اجــاره  شــماره ۶۳/۵/۲۷-۱۱۲۴۹۹  
بیــن شــما و وزارت جهــاد کشــاورزی   اســتان 
تخلیــه  بــه  نســبت  میباســت   اصفهــان 
مســاحت ۱۰۰۰۰ متــر مربــه  اراضــی ملــی پاک  
شــماره ۴۹ بخــش مرکــزی اراضــی کیلــو متــر 
ــه  ۹ شــرق  جــاده قمصــر کاشــان موســوم  ب
صفــی آبــاد از توابــع  شهرســتان کاشــان  اقــدام 
ــه  موجــر    ــر عــدم تخلی ــر  اث ــد  کــه ب مینمودی
ــه نمــوده  پــس از  در خواســت  صــدور اجرائی
ــه  صــادر و بکاســه   ــی اجرائی تشــریفات قانون
ــذا  فــوق  در ایــن اجــرا مطــرح مــی باشــد.  ل

طبــق مــاده ۱۸ آئیــن نامــه اجرائــی مفــاد 
ــردد از  ــی گ ــاغ م ــما اب ــمی بش ــناد رس اس

ــاغ  ــخ اب ــه تاری ــی ک ــن آگه ــار ای ــخ انتش تاری
اجرائیــه محســوب اســت فقــط یــک نوبــت در  
ــان درج  ــای وطــن چــاپ اصفه ــه کیمی روزنام
ــدت ده  ــرف م ــذا ظ ــردد . ل ــی گ ــر م و منتش
روز نســبت بــه پرداخــت  بدهــی خــود اقــدام 
ــی  ــار آگه ــدون انتش ــورت ب ــن ص ــر ای و در غی
دیگــری عملیــات اجرائــی طبــق مقــررات 

علیــه شــما تعقیــب خواهــد شــد./ ش 
شماره:۱۱۶۰۳م الف 

رئیس اد اره اجرای اسناد رسمی اصفهان

آگهی ابالغ اجرائیه   
 : پرونــده  شــماره 
بایگانــی  ۱۳۹۵۰۴۰۰۲۰۰۳۰۰۰۸۸۳/۱شــماره 
پرونــده ۹۵۰۱۷۴۱/۱ شــماره آگهــی اباغیــه 
صــدور  تاریــخ   ۱۳۹۶۰۳۸۰۲۰۰۳۰۰۰۰۶۰
اسنادرســمی  خانــه  دفتــر   ۹۶/۳/۱۳
اســتان  اصفهــان   شــهر   ۶۰ شــماره 
اصفهــان   آگهــی ابــاغ اجرائیــه  کاســه : 
۱۳۹۵۰۴۰۰۲۰۰۳۰۰۰۸۸۳/۱بدینوســیله بــه ســید 
عــزت الــه حســینی  فرزنــد ســید علــی    بــه 
شناســنامه شــماره ۴ بــه نشــانی اصفهــان 
خیابــان آتشــگاه خیابــان نبــوی منــش  خ 
شــهیدان تیمــوری بن بســت ســبحان   بدهکار  
پرونــده کاســه  ۱۳۹۵۰۴۰۰۲۰۰۳۰۰۰۸۸۳/۱کــه 
ــان   ــاط اصفه ــت  نش ــزارش اداره پس ــر گ براب
ــه  ــردد ک ــاغ مــی گ ــد اب ــده ای شــناخته نگردی
ــماره ۹۱/۶/۲۷-۸۷۹۱۱   ــاره  ش ــند اج ــر س براب
بیــن شــما و وزارت جهــاد کشــاورزی   اســتان 
تخلیــه  بــه  نســبت  میباســت   اصفهــان 
مســاحت ۳۰۰۰۰ متــر مربــع  اراضــی ملــی 
تحــت پــاک  شــماره ۲۹ فرعــی از ۱۵۱ اصلــی 
ــاد )  ــدر آب ــه حی ــع در روســتای موســوم ب واق
حاجــی آبــاد ( بخــش  ۲۲ ثبتــی شــهر ســتان 
ــدم  ــر ع ــر  اث ــه ب ــد  ک ــدام نمایی ــان اق اصفه
تخلیــه  موجــر   در خواســت  صــدور اجرائیــه 
ــه   ــی اجرائی ــریفات قانون ــس از تش ــوده  پ نم
صــادر و بکاســه  فــوق  در ایــن اجــرا مطــرح 
ــق مــاده ۱۸ آئیــن نامــه  ــذا طب مــی باشــد.  ل
ــاغ  ــما اب ــمی بش ــناد رس ــاد اس ــی مف اجرائ
ــه  ــی ک ــن آگه ــخ انتشــار ای ــردد از تاری ــی گ م
ــه محســوب اســت فقــط  ــاغ اجرائی ــخ اب تاری
یــک نوبــت در  روزنامــه کیمیــای وطــن چــاپ 
اصفهــان درج و منتشــر مــی گــردد . لــذا ظــرف 
مــدت ده روز نســبت بــه پرداخــت  بدهــی 
ــدون  ــورت ب ــن ص ــر ای ــدام و در غی ــود اق خ
انتشــار آگهــی دیگــری عملیــات اجرائــی طبــق 
ــد.  ــد ش ــب خواه ــما تعقی ــه ش ــررات علی مق
شــماره:۱۱۶۰۴ الــف مســئول شــعبه  اول اداره 

اجــرای اســناد رســمی اصفهــان 
افســانه اســدی اورگانــی  و ضرغــام وکیلــی و 
ــره و  ــی و رضــوان شــریعتی  زف اعظــم نادعل

ــت و حســینعلی  ســعیده آی

شکست چین تایپه امکان پذیر استاخبار جدید از برگزاری دربی در آلمان



حرف و نقل

 غالمرضــا الماســی، مدیــر گــروه فیلــم و 
گفت وگویــی  در  ســیما،  پنــج  شــبکه  ســریال 
ــاره مجموعه هــای نمایشــی ایــن شــبکه بیــان  درب
کــرد: قــرار اســت در شــبکه پنــج، ســریال هایی بــا 
تعــداد قســمت های زیــاد بســازیم و از ایــن حیــث 
ــریال  ــبت ها س ــه مناس ــرای هم ــت ب ــن اس ممک
نداشــته باشــیم؛ امــا انــرژی خــود را در حــوزه 
زیــاد  قســمت های  بــا  ســریال هایی  ســاخت 

صــرف می کنیــم.
ــی ســلیمانی، کارگــردان و بازیگــر نمایــش   عل
»مکعــب« کــه ایــن روزهــا نخســتین تجربــه 
ــه  ــه صحن ــش ب ــه نمای ــود را در خان ــی خ کارگردان
ــه  ــن ب ــت: م ــر گف ــن اث ــرای ای ــاره اج ــرده، درب ب
جــز بازیگــری، تحصیــالت روان شناســی هــم 
داشــتم و بــه همیــن دلیــل فرضیــه »مکعــب 
ــران  ــی بازیگ ــد ذهن ــر فرآین ــه ب ــا تکی ــی« را ب ذهن
تنهایــی هنرمنــدان در ذهــن خودشــان کــه  و 
ــا زندگــی شــخصی افــراد  چالش هــای مغایــری ب
ــرار  ــر ق ــن اث ــتمایه ای ــوان دس ــه عن ــر دارد، ب  دیگ

دادم.
ــش  ــران نمای ــروه بازیگ ــه گ ــاد ب ــارال فرج  م
ــی  ــی عل ــه کارگردان ــد« ب ــنه های بلن ــب دش »ش
شــمس پیوســت کــه قــرار اســت از اول مردادمــاه 

ــرود. ــه ب ــران روی صحن ــتقل ته ــر مس در تئات
 نســرین وکیلــی، مترجــم کتــاب کــودکان و 
ــران ســخن  ــان، از ضعــف ترجمــه شــعر در ای نوجوان
گفــت و اظهــار کــرد: در ایــران افــراد زیــادی بــه ترجمه 
کتــاب مشــغول هســتند؛ امــا در زمینــه ترجمه شــعر 

ضعیــف هســتیم.
ــه   مجموعــه انیمیشــن »آخریــن فرســتاده« ب
کارگردانــی کیانــوش دالونــد که موفقیت هایــی را در 
چنــد جشــنواره داشــته، بعــد از چنــد ســال هنــوز از 

آنتــن رســانه ملــی پخــش نشــده اســت.
ــی  ــز ام ــصت ونهمین دوره جوای ــای ش  نامزده
ــتازی دو  ــا پیش ــی ب ــکار تلویزیون ــه اس ــوم ب موس
محصــول شــبکه »HBO« و نامــزد شــدن ســریال 
»ِوســت ُورلــد« و برنامــه »شــوی شــنبه شــب« در 

۲۲ شــاخه اعــالم شــد.
 در حرکتــی غیرعــادی کلینــت ایســتوود از آنتونی 
ســدلر، الــک اســکارالتوس و اسپســنر اســتون 
خواســته در فیلــم بعــدی اش کــه »قطــار ۱۵:۱۷ 
ــازی  ــان را ب ــش خودش ــام دارد، نق ــس« ن ــه پاری ب
کننــد. ایــن فیلــم داســتان ســه آمریکایــی را تعریف 
ــک تروریســت را در قطــاری  ــوی ی ــه جل ــد ک می کن
ــه ســمت پاریــس حرکــت می کــرد، گرفتنــد. کــه ب

ــران  ــد: ای ــم، می گوی ــی، مترج ــم مفتاح  مری
ــی  ــه راحت ــت نیســت. هــر ناشــری ب ــع کپی رای تاب
می توانــد هــر کتابــی را ترجمــه و راهــی بــازار 
ــه ناشــران کتاب هــای  ــد، مشــکل اینجاســت ک کن
منتشــر  و کاســت  بــدون کــم  را  ترجمه شــده 
ــی   ــه کپ ــد ک ــای جدی ــع ترجمه ه ــد. در واق می کنن
ــن کار، کار  ــت و ای ــازی اس ــی کتاب س ــده، نوع ش

ــت. ــی نیس خوب
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فیلــم ســینمایی »کارگــر ســاده نیازمندیــم« 
ششــمین ســاخته منوچهــر  هــادی به تازگــی 
اکــران  حــال  در  فیلم هــای  جرگــه  بــه 

ــت.  ــته اس پیوس
منوچهــر  هــادی  فیلمســازی  کارنامــه  در 
ســالوادور  »مــن  چــون:  فیلم هایــی 
دیگریســت«،  جــای  »زندگــی  نیســتم«، 
»دنیــای پرامیــد«، »یکــی می خــواد باهــات 
بــه چشــم  بزنــه« و »قرنطینــه«  حــرف 
فیلم هــای  اگرچــه  هــادی  می خــورد.  
پرفروشــی ماننــد »مــن ســالوادور نیســتم« 
را در کارنامــه دارد امــا پرونــده کاری او در 
ــت و از  ــاع نیس ــل دف ــان قاب ــینما آن چن س
نظــر فیلمســازی او را بایــد بــه قشــر وســیع 
داد. نســبت  فیلم فارسی ســازان  جامعــه 

 خالصه داستان:
ــد  ــاگردی می کن ــت ش ــازه رحم ــدم، در مغ ق
و عاشــق مونــس، دختــر رحمــت اســت. 
ــت  ــان از موقعی ــت، جه ــرگ رحم ــس از م پ
اســتفاده می کنــد و دختــر ۱6 ســاله رحمــت 
ــتگاری  ــادرش خواس ــش از م را در ازای طلب
عصبانــی  بابــت  ایــن  از  قــدم  می کنــد؛ 

.  ... و  می شــود 
 داش آکل دسته دوم

اگرچــه  منوچهــر  هــادی  فیلــم  آخریــن 
در اتمســفری نســبتا متفــاوت بــا دیگــر 
فیلم هایــش روایــت می شــود، امــا ایــن 
ــه دالیــل ضعف هــای متعــددی  ــز ب ــم نی فیل
کــه در ادامــه عنــوان خواهــد شــد، اثــر قابــل 
ــردان  ــن کارگ ــری ای ــه هن ــی در کارنام دفاع

ــت.  نیس
داســتان فیلــم ســینمایی »کارگــر ســاده 

نیازمندیــم« در نــگاه اول بی شــباهت بــه 
داســتان معــروف »داش آکل« نیســت؛ امــا 
داســتان ایــن فیلــم در نهایــت آن قــدر آبکــی 
پیش بینــی  قابــل  البتــه  و  بی منطــق  و 
اســت کــه در بهتریــن حالــت آن را می تــوان 
یــک کپــی ضعیــف و دســته دوم از داســتان 

ــت.  ــروف »داش آکل« دانس ــم مع و فیل
ــروار  ــرکات قیص ــی، ح ــه طبقات ــر و فاصل فق
ــه  ــم، ن ــی فیل ــه پنجاه ــای ده و دیالوگ ه
ــذب  ــینما را ج ــام س ــدگان ع ــد بینن می توان
کنــد و نــه در نظــر بیننــدگان حرفه ای تــر 

ــت.  ــذاب اس ــینما ج س
ــه  ــز ب ــم نی ــخصیت های فیل ــام ش ــی ن حت
اســت.  دســتی  دم  و  شــدت کلیشــه ای 
جهــان نماینــده قــدرت و ثــروت بــوده و 
رحمــت هــم کــه از نامــش مشــخص اســت 

ــد.  ــه باش ــت چگون ــرار اس ق
ــا  ــی بــردارد ی ــرار اســت قدم قــدم کــه ق
قدمــی برنــدارد و مونــس کــه از نامــش 
می تــوان پــی بــرد کــه تنهــا قــرار اســت 
بــرای خالــی نبــودن عریضــه حضــور داشــته 

ــد. باش
ــتان پردازی  ــا در داس ــم نه تنه ــفانه فیل  متاس
ــخصیت ها  ــام ش ــاب ن ــی در انتخ ــه حت بلک
شــده  ظاهــر  و کلیشــه ای  هــم ضعیــف 

ــت. اس

 بازی های مصنوعی
ســیامک  ناصــر،  یکتــا  پســیانی،  آتیــال 
ــدی  ــران احم ــری، ســحر قریشــی و مه صف
از  پلــه  چندیــن  فیلــم  ایــن  در  همگــی 
ــود ضعیف تــر ظاهــر  ســطح بازی هــای خ
شــده اند. آتیــال پســیانی در ایــن فیلــم تنهــا 
ــده  ــر ش ــه ای ظاه ــپ کلیش ــک تی ــد ی در ح

ــت.  اس

ــوب  ــر خ ــدی، بازیگ ــران احم ــت مه وضعی
ســینما، نیــز در ایــن فیلــم بهتــر از پســیانی 
ــه  ــه ب ــا توج ــد ب ــر می رس ــه نظ ــت و ب نیس
گفت وگــوی مهــران احمــدی در برنامــه »دور 
همــی«، ایــن فیلــم یکــی از آن کارهایــی 
ــردن در آن  ــازی ک ــدی از ب ــه احم ــت ک اس

ــت.  ــیمان اس پش
ــم  ــن فیل ــم در ای ــی ه ــحر قریش ــازی س ب
ــر از بازی هــای او در  ــا کمت ــزی بیشــتر ی چی
ــد  ــر می رس ــه نظ ــت و ب ــال ها نیس ــن س ای
ــای مجــازی، بیــش  ــداد فالوورهــا در دنی تع
ــم  ــن فیل ــاب او در ای ــرای انتخ ــی ب از توانای

نقــش داشــته اســت. 
یکتــا ناصــر هــم در ایــن ســال ها نشــان داده 
کــه در انتخــاب نقش هــا فــراز و نشــیب 
بــه  نقش هایــی  گاهــی  او  دارد.  زیــادی 
ــد و در آن هــا  شــدت متفــاوت را ایفــا می کن
می درخشــد و گاهــی هــم ماننــد ایــن فیلــم 
چیــزی جــز ناامیــدی بــرای طرفدارانــش بــه 
دنبــال نــدارد. تنهــا نکتــه مثبــت ایــن فیلــم را 
بایــد گریــم مهــران احمــدی دانســت کــه بــه 

خوبــی بــه چهــره او نشســته اســت.
تمــام  در  نیازمندیــم«  ســاده  »کارگــر 
بخش هــا، فیلمــی ضعیــف اســت کــه حــرف 

خاصــی بــرای گفتــن نــدارد. 
یــا  فیلم هایــی  چنیــن  ســاخت  منطــق 
اصــوال گرفتــن پروانــه ســاخت آن هــا ســوالی 
اســت کــه بایــد از مســئوالن ارشــاد پرســیده 
شــود؛ آن هــم در حالــی کــه بســیاری از 
ــال ها  ــن س ــینما در ای ــوب س ــای خ فیلم ه
و  غریــب  و  عجیــب  ممیزی هــای  اســیر 

شــده اند. غیرمنطقــی 

ــی  ــردن نقش های ــاوت ک ــرای متف ــد: »ب ــی می گوی ــادی کاظم ه
ــن ریســک وجــود دارد  ــم، همیشــه ای ــا کنی ــرار اســت ایف ــه ق ک
کــه مخاطــب آن را دوســت نداشــته باشــد؛ ولــی همیشــه تــالش 
ــاره   ــر درب ــن بازیگ ــرم.« ای ــک ها را بپذی ــن ریس ــه ای ــرده ام ک ک
ــرده،  ــا ک ــون ایف ــریال های گوناگ ــون در س ــه تاکن ــی ک نقش های
ــروژه  ــک پ ــور در ی ــرای حض ــردم ب ــی رویک ــور کل ــه ط ــت: ب گف
ایــن اســت کــه بتوانــم بــرای نقشــی کــه قــرار اســت ایفــا کنــم، 
ــش  ــا پی ــم. باره ــرا کن ــی و اج ــی را طراح ــای متفاوت ویژگی ه
آمــده کاراکتــری کــه قــرار بــود آن را بــازی کنــم، چنــدان پــردازش  
ــروژه،  ــردان آن پ ــنده و کارگ ــراه نویس ــه هم ــی ب ــود؛ ول ــده ب نش
ویژگی هــای جدیــدی برایــش تعریــف کردیــم تــا بــه قــول 
معــروف جــان بگیــرد. بازیگــر ســریال های »شــب های بــرره« و 
»علی البــدل« ادامــه داد: بــه طــور کلــی بــرای بازیگــران متفــاوت 

ــا ریســک هایی  ــد ب کــردن نقش هایــی کــه قــرار اســت ایفــا کنن
ــه  ــرس از اینک ــود دارد. ت ــه وج ــک همیش ــت؛ ریس ــراه اس هم
ــا  ــرد و از آن ه ــا را نپذی ــن تفاوت ه ــب ای ــت مخاط ــن اس ممک
اســتقبال نکنــد؛ امــا بــه نظــرم در نهایــت بایــد همــه جوانــب را در 
ــه خــودم همیشــه  ــه نوب نظــر گرفــت و ریســک ها را پذیرفــت. ب
ــر ســریال  ــرم. بازیگ ــن ریســک ها را بپذی ــه ای ــرده ام ک ــالش ک ت
ــار نمایشــی تلویزیــون در  ــاره  ســطح کیفــی آث »قهــوه تلــخ« درب
ــه درصــد کمــی از  ــرد: گاه شــنیده ام ک ــار ک ــر اظه ســال های اخی
مــردم ایــران تلویزیــون نــگاه می کننــد و چــه بســا ممکــن اســت 
ــد.  ــش یاب ــم کاه ــاز ه ــد ب ــن درص ــده ای ــال های آین ــه در س ک
ــیما  ــت های صداوس ــه سیاس ــت، ب ــی باکیفی ــار نمایش ــد آث تولی
و چــه  تصویــب  را  فیلمنامه هایــی  اینکــه چــه  بازمی گــردد؛ 

بودجه هایــی را بــرای پروژه هــا تعریــف می کنــد. ایســنا

محمدحســین توتونچیــان از اســتقبال کم نظیــر مــردم از 
ــی  ــه کارگردان ــراف« ب ــش »اعت ــای نمای ــروش بلیت ه پیش ف

ــر داد.  ــینی خب ــهاب حس ش
ــه  ــاره ب ــا اش ــراف« ب ــش »اعت ــروش نمای ــایت ف ــر س مدی
همایــون  می میــرد«  نشســته  »می سی ســی پی  نمایــش 
ــال  ــروش س ــای پرف ــی از نمایش ه ــوان یک ــه عن ــی زاده ب غن
گذشــته بیــان کــرد: بــرای نمایــش »می سی ســی پی...« 
آمــار فــروش خیلــی خوبــی داشــتیم؛ هرچنــد قیمــت بلیــت 
ــای  ــروش بلیت ه ــه در پیش ف ــی ک ــا رقم ــود، ام ــتر ب آن بیش
نمایــش »اعتــراف« در حــوزه تئاتــر رد و بــدل شــده، بــا 

برابــری کنــد.  می توانــد  »می سی ســی پی«  نمایــش 
ــی پی...«  ــل »می سی س ــی مث ــزود: در نمایش ــان اف توتونچی
ــن  ــد و قوانی ــرا می ش ــدت اج ــاالر وح ــه در ت ــل اینک ــه دلی ب

اداره کل هنرهــای نمایــش بــرای تعییــن بلیــت شــامل حالش 
ــاس  ــر اس ــه ب ــی را ک ــت قیمت ــازه داش ــده اج ــود، تهیه کنن نب
ــا متأســفانه  ــذارد؛ ام ــا بگ ــع کار وجــود دارد، روی بلیت ه مناف
در نمایــش »اعتــراف« اجــازه داده نشــد تــا بلیت هــا بــه 
قیمــت واقعــی بــه فــروش برســند کــه اگــر این طــور می شــد 
ــذاری  ــا را قیمت گ ــد بلیت ه ــان بای ــزار توم ــا ۱00 ه ــن 90 ت بی
ــان دارم اســتقبال  ــاز هــم اطمین ــم و در آن صــورت ب می کردی

ــت.  ــورت می گرف ــادی ص زی
ــراف«  ــای »اعت ــروش بلیت ه ــان پیش ف ــه توتونچی ــه گفت ب
بــرای شــروع اجــرا از 3۱ خردادمــاه آغــاز شــده بــود و فعــال تــا 
۱6 مردادمــاه بلیت هــا تمــام شــده اســت. همچنیــن ســه روز 
ــا چنــد  ــا ۱9 مردادمــاه هــم تمدیــد شــده کــه احتمــاال ت ۱۷ ت

ــود. خبــر فارســی ــر )sold out( می ش ــر ُپ ــاعت دیگ س
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نوبت دوم

موسیقی
انصراف امیر جدیدی از پروژه 

»سی«
ــر،  ــان«، بازیگــران تئات ــال شــومون« و »حســین صوفی »بانیپ
ــش  ــود را در نق ــات خ ــتند و تمرین ــی« پیوس ــروژه  »س ــه پ ب
اســفندیار و ســهراب بــا علی اصغــر دشــتی )کارگــردان بخــش 

نمایشــی( آغــاز کردنــد. 
ســینما کــه  و  تئاتــر  بازیگــر  جدیــدی«،  »امیــر  همچنیــن 
ــرت نمایش  ــران کنس ــی از بازیگ ــوان یک ــه عن ــن ب ــش از ای پی
ــم  ــدن فیل ــه  طــول انجامی ــت ب ــه عل »ســی« حضــور داشــت، ب
ــه  ــادر ب ــی«، ق ــرای »س ــان اج ــا زم ــل ب ــینمایی اش و تداخ س
ــا آن انصــراف  ــروژه نیســت و از همــکاری ب ــن پ ــا ای  همــکاری ب

داد. 

ــل  ــینمایی »قات ــم س ــا فیل ــن روزه ــه ای ــدی ک ــر جدی امی
اهلــی« را در نوبــت اکــران دارد، دربــاره جدایــی از ایــن 
کنســرت نمایش می گویــد: »بــا وجــوِد آنکــه از مدت هــا 
پیــش بــرای انجــام ایــن پــروژه جلســات مختلفــی را برگــزار 
کــرده و بخشــی از تمرینــات را نیــز انجــام داده بودیــم، 
بــه علــت تداخــل بــا فیلــم ســینمایی کــه فیلمبــرداری اش 
و  انجامیــد  بــه طــول  قبلــی  برخــالف پیش بینی هــای 
مــن نیــز بــه آن تعهــد داشــتم، علی رغــم میــل شــخصی ام 

ــدم.«  ــی« ش ــروژه  »س ــراف از پ ــه انص ــور ب مجب
ــش از  ــر پی ــر اب ــدل و صاب ــدی پاک ــاهی، مه ــحر دولتش س
ــی«، کاری  ــد. »س ــته بودن ــی« پیوس ــروژه »س ــه پ ــن ب ای
ــاس  ــر اس ــری، ب ــهراب پورناظ ــجریان و س ــون ش از همای

ــه«،  ــاهنامه »زال و روداب ــتان های ش ــتان از داس ــه داس س
ــه از  ــت ک ــهراب« اس ــتم و س ــفندیار« و »رس ــتم و اس »رس
۱۵ مردادمــاه در مجموعــه  فرهنگی هنــری ســعدآباد روی 
ــر  ــی ب ــر را نغمــه ثمین ــن اث ــه مــی رود. نویســندگی ای صحن

ــر ــران تئات ــده دارد. ای عه

تئاتر

نمایش به رخ کشیدن طبقات 
مختلف جامعه در »بر پهنه دریا«

نمایــش »بــر پهنــه دریــا« تــا 3۱ تیرمــاه بــه  کیمیای وطن
ــری  ــاه در مجموعــه فرهنگی هن ــر از روزهــای ۲8 و ۲9 تیرم غی

استاد فرشچیان به نمایش درمی آید. 
فرهنگی تفریحــی  ســازمان  عمومــی  روابــط  بــه گــزارش 
شــهرداری اصفهــان، نمایــش »بــر پهنــه دریــا« بــه نویســندگی 

ــا 3۱ تیرمــاه ســاعت ۲0 و 30 دقیقــه در  ایمــان جمشــیدیان ت
مجموعــه فرهنگی هنــری اســتاد فرشــچیان بــه نمایــش 

درمی آیــد. 
نمایــش »بــر پهنــه دریــا« بــه نویســندگی اســالومیر مــروژک 
و ترجمــه داریــوش مؤدبیــان، یکــی از تولیــدات کارگاه آمــوزش 
بازیگــری و کارگردانــی رپرتــوار تجربــه اســت کــه در خردادمــاه 
ــی  ــازمان فرهنگی تفریح ــر س ــاالر هن ــوی ت ــاری از س ــال ج س

شــهرداری اصفهــان برگــزار شــد. 

خالصــه داســتان بــه ســه مــردی اشــاره دارد کــه روی قایقــی 
در دریــا گرفتــار شــده اند و از گرســنگی تصمیــم می گیرنــد کــه 

یکــی را از بیــن خودشــان انتخــاب کننــد تــا بخورنــد. 
قصــد نویســنده از نوشــتن ایــن نمایــش بــه رخ کشــیدن 
طبقــات مختلــف جامعــه بــه تماشــاچی اســت کــه در آن رؤیــا 
عیدی ونــد، فرشــته احمــدی، یاســمین صغــادی و ایمــان 
جمشــیدیان بــه ایفــای نقــش می پردازنــد. گفتنــی اســت ایــن 

ــود. ــرا نمی ش ــاه اج ــای ۲8 و ۲9 تیرم ــش روزه نمای

نمایش خانگی

پایان باز برای »عاشقانه«
ــش  ــریال نمای ــندگان س ــی از نویس ــی، یک ــعید جالل س
خانگــی »عاشــقانه«، دربــاره بازخوردهــای مخاطبــان 
نســبت بــه ایــن مجموعــه و اینکــه چــرا ایــن ســریال در 

ــرد.  ــو ک ــد، گفت وگ ــاخته نش ــون س تلویزی
او دربــاره  پایــان »عاشــقانه« گفــت: »عاشــقانه« بــه 
ــب کاراکترهــا در  ــی نوشــته شــده کــه تکلیــف غال صورت
آن مشــخص می شــود و تنهــا یــک خــط بــه صــورت بــاز 
باقــی خواهــد مانــد تــا بیننــده فرصــت انتخــاب و تفکــر 

داشــته باشــد. 
ــد  ــظ خواه ــی خــود را حف ــا فضــای خانوادگ ــا انته کار ت
کــرد و عامدانــه ســعی شــده تــا از فضــای پلیســی 

ــم.  ــه بگیری فاصل
در  عاشــقانه  چــرا  اینکــه  دربــاره  جاللــی  ســعید 
صداوســیما ســاخته نشــد، گفــت: متأســفانه این مســئله 
بــه برخــی افــرادی کــه در تلویزیــون هســتند برمی گــردد 

ــرد.  ــؤال ب ــر س ــران را زی ــه مدی ــود هم و نمی ش
معــدود افــرادی هســتند در تلویزیــون کــه گویــا فرامــوش 
ــای  ــد بچه ه ــانه کار می کنن ــه در رس ــانی ک ــد کس کرده ان

خــود تلویزیــون و دســت پرورده خودشــان هســتند. 
م الف 59335خبرآنالیــن
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مدیــر عامــل شــرکت مخابــرات اســتان اصفهــان گفــت: 
ــر  ــد ب ــا تأکی ــرآن ب در ســال های گذشــته مســابقات ق
ــد  ــزار ش ــرآن برگ ــی ق ــی و روان خوان ــالوت، روخوان ت
ــال های  ــا س ــال را ب ــرآن امس ــابقات ق ــه مس ــا آنچ ام
ــرآن  ــم ق ــر مفاهی ــد ب ــرده، تأکی ــاوت ک ــته متف گذش
ــده در  ــتورات یادش ــه دس ــور ک ــن منظ ــه ای ــت؛ ب اس
قــرآن، مفاهیــم، مضامیــن و اصــول قــرآن را بتوانیم آن 
گونــه کــه شایســته و بایســته اســت بــه نحــو مطلــوب 

ــم.  ــرا کنی ــه کاری اج ــی و برنام ــی خانوادگ در زندگ

مخابــرات  خانواده هــای  جمــع  در  حیــدری زاده 
منطقــه اصفهــان بــا تأکیــد بــر اینکــه بایــد در 
کنــار فعالیت هــای تخصصــی و فنــی مخابــرات 
ــم،  ــج دهی ــی را تروی ــی و قرآن ــای فرهنگ فعالیت ه
افــزود: بایــد قــرآن را ســرلوحه برنامــه کاری و 
زندگــی قــرار دهیــم؛ چــرا کــه نبایــد قــرآن و اجــرای 
برنامه هــای  لیســت  از  فرهنگــی  برنامه هــای 
اجرایــی حــذف شــود تــا بتــوان بــا توســل بــه قــرآن 
ــردم  ــور م ــته و در خ ــات شایس ــار خدم ــه اطه و ائم

ــم.  ــه دهی ارائ
ــن  ــراه پنجمی ــه هم ــن مســابقات ب ــه وی ای ــه گفت ب
شــهر  بهشــتی  شــهید  اردوگاه  در  قرآنــی  اردوی 
ــد ضمــن  ــا بتوانن ــا خانواده ه ــزار شــد ت ابریشــم برگ
شــرکت در مســابقات و حضــور در کارگاه، از فضــا 
ــره را  ــوب کمــال به ــه نحــو مطل ــات اردوگاه ب و امکان

ــد.  ببرن
قــرآن مخابــرات منطقــه  هجدهمیــن جشــنواره 

ــذاری  ــر« نامگ ــوان »طــرح تدب ــه عن ــه ب ــان ک اصفه
شــده بــا یــک هــزار و ۲00 نفــر شــرکت کننده از 
کارکنــان و خانواده هــای مخابــرات در قالــب 3۵0 
در  اصفهــان  اســتان  شهرســتان های  از  خانــواده 
ــزار شــد. اردوگاه شــهید بهشــتی شــهر ابریشــم برگ

در حاشــیه مســابقات قرآنــی، کارگاه آموزشــی طــب 
ســنتی اســالمی برگــزار و نیــز نمایشــگاه قرآنــی دایــر 

شــد. 
پذیــرش شــرکت کنندگان در ایــن مســابقه از ســاعت 
۷ تــا 9 صبــح انجــام، 9 تــا ۱۲ مســابقات و در پایــان 
ــنی  ــای س ــد؛ در رده ه ــزار ش ــه برگ ــم اختتامی مراس
پیش دبســتانی، دبســتان از کالس اول تــا ســوم، 
ــا ششــم، دبیرســتان متوســطه  دبســتان از چهــارم ت
ــر و  ــجو دخت ــر، دانش ــر و دخت ــژه پس اول و دوم وی
پســر و نیــز کارکنــا ن و همســران آن هــا و از نفــرات 
برگزیــده در تمامــی رده هــا تجلیــل بــه عمــل آمــد و 

جوایــزی اهــدا شــد.
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 زائران حج داروهای ممنوعه 

حمل نکنند
رئیــس ســازمان حــج و زیــارت گفــت: زائــران حــج تمتــع 
۹۶ داروهــای ممنوعــه را در ســفر همــراه نداشــته باشــند؛ 
ــده و در  ــل ش ــران معط ــرودگاه ای ــه در ف ــل آنک ــه دلی ب
ــه رو  ــدی روب ــکالت ج ــا مش ــده ب ــا ج ــه ی ــرودگاه مدین ف

ــد شــد.  خواهن
 حمیــد محمــدی در نشســت یــک روزه مدیــران ســتادی 
آخریــن  تشــریح  حــج، ضمــن  ســازمان  اســتانی  و 
جــاری  ســال  تمتــع  حــج  برنامه هــای  و  اقدامــات 
ــارت  ــج و زی ــازمان ح ــه س ــم آنک ــت: علی رغ ــار داش اظه
ــا عربســتان  ــر از ســایر کشــورها ب ــاه دیرت دســت کم ۴ م
ــه  ــکن، تغذی ــای مس ــان حوزه ه ــرد و کارشناس ــره ک مذاک
ــازار عربســتان شــدند و  ــگام وارد ب ــل دیرهن و حمــل و نق
بــا وجــود اینکــه بعضــی از زیرســاخت های خدماتــی حــج 
ــل عــدم حضــور در حــج ســال گذشــته از دســت  ــه دلی ب
رفتــه بــود، امــا خوشــبختانه امــور حــج بــر اســاس برنامــه 
زمان بنــدی پیــش مــی رود و خدمــات خوبــی، به ویــژه در 
حــوزه مســکن تأمیــن شــده و تــداوم ایــن رونــد نیازمنــد 
کار مــداوم و مســتمر و برنامه ریــزی دقیــق مدیــران و 

ــت.  ــج اس ــزاران ح کارگ
وی تاکیــد کــرد: موفقیــت حــج امســال در گــرو آن اســت 
ــر اســاس  ــه اجرایــی حــج و مدیــران کاروان هــا ب کــه بدن

ــد. مهــر ــل کنن ــتورکار ها عم ــده و دس ــف تعریف ش وظای

واریز »هدیه ازدواج« بیمه شدگان 
به حساب آن ها

ــا  ــی ب ــن اجتماع ــازمان تأمی ــد س ــی و درآم ــاون فن مع
ــن  ــادل آخری ــه ازدواج، مع ــغ کمک هزین ــه مبل ــان اینک بی
ــال  ــت: قب ــد، گف ــت می کن ــرد دریاف ــه ف ــی اســت ک حقوق
الزم بــود اشــخاص بــا در دســت داشــتن مــدارک الزم بــه 
شــعب ســازمان مراجعــه کننــد تــا بتواننــد هدیــه ازدواج را 
دریافــت کننــد؛ امــا از ایــن پــس دیگــر نیــازی بــه مراجعــه 

حضــوری بــه شــعب نیســت. 
دریافــت  شــرایط  واجدیــن  دربــاره  زدا  محمدحســن 
ــر  ــرد: ه ــار ک ــی اظه ــن اجتماع ــه ازدواج تأمی کمک هزین
ــه ازدواج  ــی ک ــن اجتماع ــش تأمی ــت پوش ــخص تح ش
ــود.  ــوردار ش ــرح برخ ــن ط ــای ای ــد از مزای ــد، می توان کن
ــه  ــه اینک ــود دارد از جمل ــرایطی وج ــه ش ــزود: البت وی اف
ازدواج اول و دائــم فــرد باشــد و شــخص بیمه شــده 
ظــرف مــدت پنــج ســال پیــش از ازدواج، دســت کم ۷۲۰ 

ــه داشــته باشــد.  ــابقه پرداخــت حــق بیم روز س
معــاون فنــی و درآمــد ســازمان تأمیــن اجتماعــی بــا بیــان 
اینکــه مبلــغ کمک هزینــه ازدواج، معــادل آخریــن حقوقــی 
اســت کــه فــرد دریافــت می کنــد، عنــوان کــرد: قبــال الزم 
بــود اشــخاص با در دســت داشــتن مــدارک الزم به شــعب 
ــه  ــه کمک هزین ــد هدی ــا بتوانن ــد ت ــه کنن ــازمان مراجع س
ــازی  ــر نی ــس دیگ ــن پ ــا از ای ــد؛ ام ــت کنن ازدواج دریاف
ــق ســازمان  ــا از طری ــه شــعب نیســت و م ــه مراجعــه ب ب
ــر  ــم و اگ ــت می کنی ــات الزم را دریاف ــوال اطالع ــت اح ثب
شــخصی واجــد شــرایط باشــد، ایــن مبلــغ بــه حســابش 

واریــز خواهــد شــد. ایمنــا

جامعه
افزایش تعداد کودکان کار در ایران

ــوان  ــودکان عن ــوق ک ــت از حق ــن حمای ــس انجم نایب رئی
کــرد: متاســفانه علی رغــم آنکــه در ســطح جهــان آمــار 
کــودکان کار رو بــه کاهــش بــوده، امــا در ایــران شــاهد 
افزایــش تعــداد کــودکان کار هســتیم و تــا زمانــی کــه 
ــه کن  ــر ریش ــالح و فق ــور اص ــادی کش ــاختارهای اقتص س

ــت.  ــد داش ــه خواه ــد ادام ــن رون ــود، ای نش
طاهــره پژوهــش گفــت: زمانــی کــه حداقــل دســتمزد 
ــی کــه قیمــت  یــک کارگــر 8۰۰ هــزار تومــان اســت، در حال
ــبه  ــک محاس ــا ی ــیده، ب ــک کش ــه فل ــر ب ــا س اجاره خانه ه
ــوق  ــزان حق ــن می ــا ای ــه ب ــد ک ــوان فهمی ــتی می ت  سرانگش
مناســب  ســرپناه  یــک  نمی تــوان  حتــی  دســتمزد،  و 
ــب  ــن ترتی ــه ای ــود؛ ب ــد ب ــا بهره من ــت و از کمترین ه داش
ــتیم  ــامانمان آگاه نیس ــا بس ــادی ن ــاع اقتص ــی از اوض  وقت
و ســاختارهای نادرســت را اصــالح نمی کنیــم، عجیــب 
نیســت کــه در آیین نامه هایمــان مدعــی آن شــویم کــه 
ــودک کار  ــر ک ــه ه ــان ب ــزار توم ــه 5۰ ه ــا پرداخــت ماهیان ب
ــد  ــد و از رش ــل برگردان ــه تحصی ــه چرخ ــان را ب ــوان آن می ت
ایــن معضــل در کشــور جلوگیــری کــرد. نایب رئیــس انجمــن 
حمایــت از حقــوق کــودکان در ادامــه ضمــن تاکیــد بــر اینکــه 
مســئله کــودکان کار بایــد مســئله همــه باشــد و بایــد بدانیــم 
ــل  ــور ح ــل در کش ــن معض ــه ای ــکاری همه جانب ــدون هم ب
نخواهــد شــد، افــزود: چنانچــه بخواهیــم کودکــی را از چرخــه 
تولیــد خــارج کنیــم، بایــد درک درســتی از شــرایط اجتماعــی 

و اقتصــادی کشــور داشــته باشــیم. خبــر آنالیــن

 هزینه کالس کنکور را 
صرف مدرسه سازی کنید

بنیانگــذار علــم آمــوزش نویــن ریاضــی بــا بیــان اینکــه امــروز 
ــه و  ــات کوچ ــی وارد ادبی ــدی ریاض ــائل ج ــیاری از مس بس
بــازاری شــده، عنــوان کــرد: بایــد آمــوزش ریاضــی را دریابیــم. 
ــرد  ــوزش و کارب ــس آم ــن کنفران ــا در اولی ــرا گوی ــر زه دکت
ریاضیــات کــه در کرمانشــاه برگــزار شــد، بــا تاکیــد بــر اینکــه 
ــروز  ــرد: ام ــه ک ــه اســت، اضاف ــک شمشــیر دولب ــوزش ی آم
ــق  ــان پررون ــوزش آن چن ــراف آم ــت اط ــه صنع ــم ک می بینی
شــده کــه مقابلــه بــا آن کار ســختی اســت. گویــا بــا اشــاره بــه 
اینکــه امــروز تمامــی دانشــگاه ها مــورد هجمــه آموزشــگاه ها 
قــرار گرفته انــد، تاکیــد کــرد: آمــوزش و پــرورش بــه شــدت 
از نظــر بودجــه تحــت فشــار اســت، ایــن در حالــی اســت کــه 
ــردش  ــت در گ ــرف صنع ــاردی ص ــای میلی ــاالنه هزینه ه س
آمــوزش  علــم  بنیانگــذار  می شــود.  کالس هــای کنکــور 
نویــن ریاضــی کشــور تصریــح کــرد: اگــر همــه معلم هــا بــه 
فشــارهای بی دلیــل و منطــق ایــن بــازار »نــه« بگوینــد، قطعــا 
ایــن بــازار بــه ســمت و ســوی بهتــری تغییــر مســیر خواهــد 
داد. وی اضافــه کــرد: اگــر هزینه هــای میلیــاردی کــه صــرف 
ــود،  ــازی ش ــرف مدرسه س ــود، ص ــور می ش ــای کنک کالس ه
شــاهد تحــول چشــمگیری در حــوزه مدرسه ســازی در کشــور 

ــود. جــام جــم آنالیــن خواهیــم ب

کنش    وا

قائم مقام سازمان جنگل ها، مراتع و 
آبخیزداری کشور   

در سه ماه ابتدایی سال ۹5، حدود ۲۲۰۰ هکتار 
آتش سوزی در منابع طبیعی داشتیم؛ این در 

حالی است که در سه ماه اول سال ۹۶ تا پایان ۳۱ 
خردادماه، هزار و 55۰ هکتار منابع دچار حریق شد. 

اگرچه سطح آتش سوزی کاهش پیدا کرده، ولی 
دفعات وقوع آتش سوزی افزایش یافته است. ۹5 
درصد تا ۱۰۰ درصد آتش سوزی ها در ایران از طریق 

عوامل انسانی صورت می گیرد.

معاون وزیر آموزش و پرورش   
برای حذف کنکور، همه ارگان ها باید دست به دست 

هم دهند تا کنکور حذف شود؛ مقابله با مافیای 
کنکور و گردش مالی سنگینی که در این خصوص 

وجود دارد، نیازمند همکاری همگانی است. رویکرد 
آموزش و پرورش این است که عالوه بر رعایت 

استانداردهای ملی، به استانداردهای مهارت 
جهانی نیز دست یابیم؛ بر همین اساس چنانچه 

دانش آموزان برای ورود به بازار کار آماده شوند 
و فرصت نیز برای صدور نیروی کار فراهم شود، 

می توان امیدوار بود دانش آموزان امروز در آینده در 
عرصه خارجی و بین المللی متصدی امور باشند.

جانشین معاون هماهنگ کننده نیروی 
انتظامی   

حضور مردم در مرکز نظارت همگانی و استقبال 
از جلسات و نشست های مستقیم و چهره به چهره 

با مسئوالن و مدیران ناجا، بیانگر اعتماد 
مردم به پلیس است و این اعتماد مردمی را 

سرمایه ای بزرگ و شایسته قدردانی می دانیم. 
ارائه مطلوب ترین خدمات انتظامی به مردم 

راهبرد اولویت دار نیروی انتظامی است؛ همواره 
»اخالق مداری، حسن خلق و برخورد شایسته« 

با مراجعه کنندگان در نیروی انتظامی مورد تأکید 
است.

نایب رئیس مجلس شورای اسالمی   
هیچ اجباری برای حضور در دفترخانه ها درخصوص 

به ثبت رساندن و نقل و انتقاالت خودرو نیست و 
الزام قانونی در این مورد ویژه وجود ندارد.

رئیس کمیته امداد   
جمعیت جالب توجهی از نیروهای امداد برای جذب 

خیران و مشارکت های مردمی و کمک رسانی به 
نیازمندان در ماه مبارک رمضان با زبان روزه عملکرد 
مطلوبی را از خود به ثبت رسانده اند؛ امدادگری یک 

شغل نیست، بلکه یک مأموریت است که بعضی 
از مددکاران به خوبی این موضوع را درک کرده اند. 

امیدواریم در سال جاری بتوانیم نزدیک به هزار 
و 8۰۰ میلیارد تومان جذب مشارکت های مردمی 
را داشته باشیم تا بتوانیم روند خدمت رسانی به 

مددجویان را سرعت بخشیم.

اجتماعــی  تأمیــن  ســازمان  درمــان  معــاون 
ــر و  ــات مطلوب ت ــه خدم ــور ارائ ــه منظ ــت: ب گف
ــدگان  ــژه بیمه ش ــردم، به وی ــه م ــر ب ــا کیفیت ت ب
داخلــی  ارجــاع  نظــام  مســتمری بگیران،  و 
بیمارســتان های تأمیــن اجتماعــی تــا پایــان 
ســال جــاری در سراســر کشــور اجرایــی می شــود. 
مهــدی درخشــان افــزود: نظــام ارجــاع داخلــی در 
پنــج اســتان کشــور بــه صــورت آزمایشــی انجــام 
ــورت  ــه ص ــز ب ــر نی ــتان دیگ ــج اس ــده و در پن ش
ــان ســال در  ــا پای ــوت درحــال اجراســت و ت پایل

کل کشــور در ۳۱ اســتان اجرایــی می شــود. 
وی اضافــه کــرد: در نهایــت در بیمارســتان میــالد 
ــی،  ــوق تخصص ــتان ف ــوان بیمارس ــه عن ــران ب ته
نظــام ارجــاع انجــام می شــود تــا از ازدحــام 
ــز کاســته شــود. ــن بیمارســتان نی ــاران در ای بیم
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تأمیــن  ســازمان  اعتبــارات  میــزان  بــه  وی 
 اجتماعــی در حــوزه درمــان نیــز اشــاره کــرد 
ــی در  ــن اجتماع ــارات تأمی ــغ اعتب ــت: مبل و گف
ــت  ــان اس ــارد توم ــزار میلی ــاری، ۱۹ ه ــال ج س
کــه ایــن میــزان اعتبــار در ســال گذشــته ۱۷ 
ــزان  ــن می ــه ای ــود؛ البت ــان ب ــارد توم ــزار میلی ه
ــد.  ــش می ده ــم، پوش ــه داری ــی را ک برنامه های
درخشــان ادامــه داد: در ســال ۹۶ برنامه هــای 
ــه  ــه از جمل ــم ک ــان داری ــش درم ــژه ای در بخ وی
ماننــد  خدماتــی  افزایــش  بــه  می تــوان  آن 

افتتــاح دو بیمارســتان در مناطــق محــروم مثــل 
ــگاه  ــول و دو درمان ــادان و دزف بیمارســتان های آب

ــرد.  ــی اشــاره ک ــز ســر پای و مرک
ــز در  ــتان نی ــه دو بیمارس ــرد: البت ــح ک وی تصری
ــری در  ــد و دیگ ــورت جدی ــه ص ــی ب ــران یک ته
ــه  ــازی ب ــازی و بهس ــرح نوس ــرای ط ــب اج قال
ــران در  ــد کــه در ته ــه خدمــت می دهن مــردم ارائ
کنــار بیمارســتان فیــاض بخــش یــک بیمارســتان 
جدیــد ســاخته شــده و بیمارســتان هدایــت هــم 

ــت. ــازی اس ــازی و نوس ــال بازس در ح

 ارتقای هتلینگ بیمارستانی
معــاون درمــان ســازمان تأمیــن اجتماعــی گفــت: 
پارســال در ۴۷ بیمارســتان کشــور بحــث هتلینــگ 
بیمارســتانی اجرایــی شــد و امســال نیــز در تمــام 
می شــود؛  اجرایــی  کشــور  بیمارســتان های 

تأمیــن اجتماعــی در مجمــوع 8۰ بیمارســتان دارد. 
وی اضافــه کــرد: در مرحلــه اول ارتقــای هتلینــگ 
پزشــکی،  تجهیــزات  بحــث  بیمارســتانی، 
ــش دوم  ــود و در بخ ــاختمانی و تاسیســاتی ب س
موضــوع اصــالح فرآیندهــا مدنظــر ماســت و 

نیازهــا از هــر نظــری رفــع می شــود. 
هتلینــگ  اعتبــار  میــزان  دربــاره  درخشــان 
بیمارســتانی نیــز گفــت: مــا هیــچ کاری را بــدون 
برنامــه و داشــتن اعتبــار انجــام نمی دهیــم و 
ــن  ــز تأمی ــرح نی ــن ط ــار ای ــه اعتب ــت ک ــد گف بای
شــده اســت؛ بــرای ایــن طــرح بیــش از ۲۰۰ 

ــم. ــار داری ــان اعتب ــارد توم میلی
 نوسازی آمبوالنس ها

وی در ادامــه بــه موضــوع نوســازی آمبوالنس هــا 
تأمیــن  درمانگاه هــای  و  بیمارســتان ها  در 
اجتماعــی نیــز اشــاره کــرد و افــزود: ۱۰۰ دســتگاه 
ــم  ــه خــارج کردی ــس فرســوده را از گردون آمبوالن
و ۱۰۰ دســتگاه جدیــد وارد نــاوگان آمبوالنــس 
حــوزه درمــان کردیــم و ایــن اقدامــات در دو ســال 

گذشــته انجــام شــده اســت. 
وی تصریــح کــرد: همچنین ۱۰۰ دســتگاه آمبوالنس 
ــس  ــتگاه آمبوالن ــع ۲۰۰ دس ــر و در واق ــد دیگ جدی
در ایــن دو تــا ســه ســال بــه آمبوالنس هــای 
بخــش درمــان ســازمان تأمیــن اجتماعــی اضافــه 

کرده ایــم. 
همــه  از  امســال  کــرد:  اضافــه  درخشــان 
اســتان های کشــور بــرای تأمیــن آمبوالنــس 

ــز  ــه ج ــبختانه ب ــه خوش ــم ک ــی کردی نظرخواه
پنــج دســتگاه آمبوالنــس در هیــچ جــای کشــور، 
ــع  ــم و در واق ــس نداری ــه آمبوالن ــازی ب ــر نی دیگ
می تــوان گفــت فعــال آمبوالنس هــای مــورد نیــاز 
در واحدهــای درمانــی تأمیــن شــده اســت. 

وی اضافــه کــرد: ۱5 دســتگاه ام آرآی در ســال ۹5 
ــتگاه های  ــده و دس ــه ش ــا اضاف ــزات م ــه تجهی ب
ســی تی اســکن نیــز از ۲۶ دســتگاه در ســال ۹۲ 
بــه ۴۶ دســتگاه در ســال جــاری رســیده اســت. 
معــاون درمــان ســازمان تأمیــن اجتماعــی گفــت: 
ــار  ــی، چه ــک دســتگاه سنگ شــکن برون اندام ی
دســتگاه آنژیوگرافــی و ۲۲۳ دســتگاه رادیولــوژی 
دیجیتــال وارد چرخــه درمانــی شــده و برنامــه مــا 
ــوژی  ــتگاه های رادیول ــام دس ــه تم ــت ک ــن اس ای

آنالــوگ در کشــور دیجیتالــی شــود. 
درخشــان بــا بیــان اینکــه تمــام خدمــات در 
ــراه  ــه دســتگاه گوشــی هم ــوژی ب بخــش رادیول
رادیولوژیســت ها  گفــت:  می شــود،  متصــل 
می تواننــد بــا در دســت داشــتن پســورد از طریــق 

ــت  ــوژی را دریاف ــر رادیول ــراه، تصاوی ــی هم گوش
کننــد و نیــازی بــه دریافــت فیلــم نیســت و 
پزشــک درون مطــب می توانــد فیلــم را دریافــت 
ــوژی و نســخه را  ــی دســتور پزشــک رادیول و حت

ــد.  ــز کن ــه تجوی ــان لحظ هم
ــا  ــی ب ــن اجتماع ــازمان تأمی ــان س ــاون درم مع
بیــان اینکــه دیجیتالــی کــردن دســتگاه های 
ــا  ــار داشــت: ب ــوژی کار بزرگــی اســت،  اظه رادیول
ایــن اقــدام حتــی در هزینه هــا نیــز صرفه جویــی               

می شــود. 
ــای  ــن راهنماه ــث تدوی ــه بح ــان اینک ــا بی وی ب
ــزرگ در حــال  ــک کار ب ــوان ی ــه عن ــز دارو ب تجوی
ــا  ــوع ب ــن موض ــرد: ای ــح ک ــت، تصری ــام اس انج
همــکاری مؤسســه عالــی پژوهــش ســازمان 

تأمیــن اجتماعــی اجرایــی می شــود. 
درخشــان افــزود: بــرای بســیاری از داروهــا و در 
ــت  ــده اس ــته ش ــتورکار نوش ــم دس ــدود ۱5 قل ح
ــتورکار  ــن دس ــال تدوی ــز در ح ــه نی ــرای بقی و ب

ــا ــتیم. ایرن هس

وزیــر آمــوزش و پــرورش گفــت: نقــش تربیــت در نظــام 
ــای  ــد مهارت ه ــده و بای ــول مان ــور مغف ــدارس کش ــی م آموزش

ــود.  ــده ش ــا گنجان ــی کالس ه ــاعات درس ــی در س زندگ
ــان و  فخرالدیــن آشــتیانی در نشســت مشــترک شــورای معاون
رؤســای ادارات آمــوزش و پــرورش خراســان رضــوی بــا اشــاره 
بــه مؤلفه هــای ســند تحــول بنیادیــن آمــوزش و پــرورش اظهــار 
ــه کــه  ــار تعلیــم آنگون کــرد: اعتقــاد دارم موضــوع تربیــت در کن
بایــد و شــاید مــورد توجــه قــرار نگرفتــه و امــروز متاســفانه در 
کالس هــای درس بیشــتر بــه مــوارد آموزشــی و درســی پرداختــه 

ــده اســت.  می شــود و نقــش تربیــت در آن مغفــول مان
وی تمــام تــالش نویســندگان کتاب هــای درســی را پرداختــن بــه 
محتواهــای آموزشــی دانســت و عنــوان کــرد: مهم تریــن دلیــل 
ناموفــق بــودن مــا در نظــام آموزشــی کشــور، توجــه ناکافــی بــه 
ــه  ــا ســاعاتی ب ــن خصــوص تنه ــه در ای ــوده ک ــت ب بحــث تربی

ــی اختصــاص داده شــده اســت.  ــی و مهارت بحث هــای تربیت
وزیــر آمــوزش و پــرورش بــا بیــان اینکــه فعالیت هــای خــارج از 
کالس، اگــر خــارج از چارچــوب برنامه ریــزی درســی باشــد بــه 
نتیجــه نخواهــد رســید، تصریــح کــرد: بهتریــن مــکان و موقعیت 
بــرای پرداختــن بــه تربیــت، همــان کالس هــای درس اســت کــه 
ــن خصــوص  ــدی در ای ــق و نظام من ــد برنامه ریزی هــای دقی بای

ــود.  انجام ش
تربیتــی  بخــش  در  معلــم  بــر مســئولیت  تاکیــد  بــا  وی 
دانش آمــوزان بیــان کــرد: ایــن نــگاه کــه تربیــت دانش آمــوزان 
ــه  ــم، ب ــه معل ــت ن ــه اس ــی مدرس ــاون پرورش ــده مع ــر عه ب
ــود  ــالت خ ــد رس ــدا بای ــم ابت ــت؛ معل ــتباه اس ــل اش ــور کام ط
ــن  ــا ای ــم؛ ام ــپس تعلی ــد و س ــوزان بدان ــت دانش آم را در تربی
ــه انجــام نرســیده و اشــکال در نظــام آموزشــی وجــود                   ــم ب مه

ایســنا دارد. 

فرزانــه امیریزدانــی، رئیــس گــروه دفتــر امــور آســیب دیدگان 
ــت و  ــه فعالی ــاره ب ــا اش ــور، ب ــتی کش ــازمان بهزیس ــی س اجتماع
کارکــرد ســامانه الکترونیکــی طــالق در کشــور گفــت: دفتــر امــور 
آســیب دیدگان اجتماعــی ســازمان بهزیســتی کشــور بــا ارائــه 
ــالق«  ــش ط ــور کاه ــه منظ ــواده ب ــور خان ــه در ام ــرح »مداخل ط
ــرل و  ــه، ســعی در کنت ــوه قضائی ــا همــکاری ق در ســال ۱۳8۱ و ب

ــت.  ــران داش ــه ای ــالق در جامع ــار ط ــش آم کاه
رئیــس گــروه دفتــر امــور آســیب دیدگان اجتماعــی ســازمان 
بهزیســتی کشــور بــا اشــاره بــه اینکــه مشــاوره های بعــد از طــرح 
دادخواســت طــالق بــه زوجیــن رونــد مطلــوب و تاثیرگــذاری 
ندارنــد، عنــوان کــرد: بــا تأســیس ســامانه الکترونیکــی طــالق هــر 
ــا پیــش از طــرح دادخواســت  ــزم هســتند ت ــن مل کــدام از زوجی
طــالق در دادگاه هــا در ایــن ســامانه ثبت نــام کننــد تــا مــورد 

ــد.  ــرار گیرن ــی ق ــای تخصص ــت تیم ه هدای

وی بــا بیــان اینکــه طرفیــن طــالق بــا ثبت نــام در ســامانه 
الکترونیکــی طــالق بــه طــور اجبــاری مــورد مشــاوره قــرار 
می گیرنــد، بــه طــوری کــه پیــش از جلســه مشــاوره قانونــا اجــازه 
طــالق نخواهنــد داشــت، درخصــوص هــدف ســامانه الکترونیکــی 
طــالق توضیــح داد: ســامانه الکترونیکــی طــالق در تــالش اســت تا 
طرفیــن طــالق پیــش از درگیــری بــا پروســه قضایــی و حقوقــی، 
مســائل خانوادگــی، شــخصی و اجتماعــی درون خانــواده را حــل و 
رفــع کننــد. وی گفــت: طرفیــن طــالق حداکثــر تــا یــک روز پــس از 
ــه جلســه مشــاوره دعــوت می شــوند.  ــن ســامانه ب ــام در ای ثبت ن
رئیــس گــروه دفتــر امــور آســیب دیدگان اجتماعــی ســازمان 
ــتی  ــازمان بهزیس ــت: س ــد داش ــه تاکی ــور در ادام ــتی کش بهزیس
کشــور بــا همــکاری قــوه قضائیــه در تــالش اســت تــا پایــان ســال 
جــاری در ۱۱ اســتان کشــور ســامانه الکترونیکــی طــالق را تأســیس 

ــه ارائــه  خدمــات بپــردازد. ایلنــا کنــد و ب

معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی خبر داد:

تدوین راهنماهای تجویز دارو

،،
معــاون درمــان ســازمان تأمیــن اجتماعــی 
گفــت: بــه منظــور ارائــه خدمــات مطلوب تــر و 
بــا کیفیت تــر بــه مــردم، به ویــژه بیمه شــدگان 
داخلــی  ارجــاع  نظــام  مســتمری بگیران،  و 
بیمارســتان های تأمیــن اجتماعــی تــا پایــان 
سال جاری در سراسر کشور اجرایی می شود

تحقیقــات و بازجویــی از قاتــل دختربچــه ۷ 
ســاله پارس آبــادی در حالــی ادامــه دارد 
کــه متهــم بــه دومیــن قتــل اعتــراف کــرده 
ــاره قتــل ســوم نیــز آغــاز  و ابهام زدایــی درب

شــده اســت. 
ــر  ــا دخت مراســم تشــییع و خاکســپاری آتن
ــا حضــور قشــرهای  ــادی ب ۷ ســاله پارس آب
مغــان  پارس آبــاد  در  مــردم  مختلــف 
برگــزار شــد؛ ایــن در حالــی اســت کــه 
ــن  ــه دومی ــو ب ــر کوچول ــل بی رحــم دخت قات
 قتــل خــود در ســال ۹5 نیــز اعتــراف کــرده 
و تحقیقــات دربــاره  ســومین قتــل نیــز 

دارد.  ادامــه 
ماجــرای قتــل ســوم بــه کشــف جســد 
ســوخته زن ۳۰ ســاله در خــرداد ســال ۹۳ 
ــی  ــر نخ ــچ س ــون هی ــه تاکن ــردد ک برمی گ
ــده  ــه دســت نیام ــل وی ب ــت قت ــاره  عل درب

ــود. ب
 یک ماجرای وحشــتناک

ــه ۷  ــاره دختربچ ــدن یکب ــم ش ــرای گ ماج
ــدرش  ــل کار پ ــیر مح ــه در مس ــاله ای ک س
ــوزی  ــرز مرم ــه ط ــاد ب ــه در پارس آب ــا خان ت
ــای  ــی زود در فض ــود، خیل ــده ب ــد ش ناپدی

ــد. ــش ش ــازی پخ مج
 ظهــر یکشــنبه ۲8 خــرداد آتنــا اصالنــی 
زمانــی کــه قصــد داشــت از پیــش پــدر 
ــای  ــی از خیابان ه ــود در یک ــتفروش خ دس
پارس آبــاد بــه خانــه برگــردد، بــه طــرز 

ــد.  ــد ش ــوزی ناپدی مرم
خبــر گم شــدن آتنــا - بــه لطــف شــبکه های 
اجتماعــی - خیلــی ســریع تر از آنچــه انتظــار 
می رفــت در شــهر پیچیــد و تمامــی ارگان هــا 
و ســازمان های مربوطــه اعــم از پلیــس 
آگاهــی، هــالل احمــر و… پــای کار آمدنــد.

کارآگاهــان دایــره جنایــی پارس آبــاد در 

مداربســته  دوربین هــای  اقــدام،  اولیــن 
ــر ۷  ــه دخت ــیری را ک ــل و مس ــهری مح ش
ســاله از آن عبــور می کــرد، در دســت بررســی 
ــر در  ــد معب ــل س ــه دلی ــا ب ــد؛ ام ــرار دادن ق
ــه  ــا، موفــق ب ــان محــل گــم شــدن آتن خیاب

ــدند.  ــی نش ــر نخ ــن س یافت
هرچــه بیشــتر از گــم شــدن آتنا می گذشــت، 
ــدند. در  ــر می ش ــز نگران ت ــهر نی ــی ش اهال
ــه از  ــردم منطق ــازی م ــای مج ــطح فض س
پســت های اینســتاگرامی و هشــتگ های 
ــر ۷ ســاله  ــواده دخت ــه خان تلگرامــی  و ... ب
ــرای  ــا امیدشــان را ب ــد ت ــدواری می دادن امی
ــد.  ــردن فرزندشــان از دســت ندهن ــدا ک پی
ــه  ــز ب ــر نی ــالل احم ــای ه ــالش اکیپ ه ت
ــگ های  ــک س ــا کم ــه و ب ــورت همه جانب ص
امــداد و نجــات ادامــه داشــت و حتــی 
عملیــات جســت وجو بــه خــارج از شــهر 
ــداد  ــای ام ــا نیروه ــد؛ ام ــیده ش ــز کش نی
و نجــات نیــز نتوانســتند اثــری از آتنــای 

ــد. ــدا کنن ــاله پی ۷س
در همــان زمــان بــود کــه ماجــرای خودکشــی 
خــط  روی  پارس آبــاد  در  جــوان  مــردی 

ــت.  ــرار گرف ــا ق خبرگزاری ه
شــد.  داغ  شایعه ســازها  بــازار  بالفاصلــه 
شــایعات خبــر مــی داد کــه قاتــل آتنــا 

اســت. خودکشــی کــرده 
از  اولیــه  دقایــق  همــان  در  خبــر  ایــن 
ــد.  ــب ش ــاد تکذی ــدار پارس آب ــوی فرمان س
ــون  ــل مظن ــه دلی ــل ب ــرادر قات ــرانجام ب س
ــا  ــه وی رفــت ت ــه خان ــرادرش ب ــه ب ــودن ب ب
ــگام ورود  ــد؛ هن ــدا کن ــی پی ــر نخ ــاید س ش
ــه رو  ــی روب ــه هولناک ــا صحن ــگ ب ــه پارکین ب

ــد.  ش
بــا بــه دســت آمــدن ایــن ســر نخ هــا متهــم 
ــت  ــت نداش ــان واقعی ــز بی ــاره ای ج ــه چ ک

ــا  ــل آتن ــه قت ــود و ب ــراف گش ــه اعت ــب ب ل
ــرد. ــراف ک اعت

 اعتراف وحشــتناک مرد رنگرز
اســماعیل ۴۲ ســاله در همــان محلــه ای 
ــک  ــرد، ی ــی می ک ــا دستفروش ــدر آتن ــه پ ک
کارگاه رنگــرزی داشــت و صاحــب دو فرزنــد 

نیــز بــود. 
ــواری  ــه نزول خ ــام و ب ــل بدن ــه در مح او ک
ــی  ــه هنگام ــود، در روز حادث ــهور ب ــز مش نی
ــه  ــه خان ــود ب ــدر خ ــل کار پ ــا از مح ــه آتن ک
ــوده و در اســارتگاهش  بازمی گشــته، او را رب
پــس از آزار و اذیــت بــه قتل رســانده اســت. 
عصــر یکشــنبه گذشــته، جســد آتنــا در 
ــاله  ــیطانی ۴۲ س ــرد ش ــه م ــگ خان پارکین
ــزرگ در  ــیار ب ــگ بس ــک دی ــل ی و در داخ
ــادی از  ــدت زی ــه م ــد ک ــف ش ــی کش حال
ــا  ــه این ه ــت؛ هم ــرگ او می گذش ــان م زم
بــا انتقــال جســد بــه پزشــکی قانونــی 

ــد. ــخص ش مش
دختــرک  وحشــتناک  قتــل  از  روز   ۱۶
ــزارش  ــن گ ــاب اولی ــا احتس ــت؛ ب می گذش
ــد  ــری ش ــور نتیجه گی ــا این ط ــودی آتن مفق
ــدت ۴ روز  ــول م ــاال در ط ــم احتم ــه مته ک
مخفیگاهــش  در  را  ســاله   ۷ دختــرک 
ــرار  ــت ق ــورد آزار و اذی ــرده و م ــکنجه ک ش

اســت.  داده 
ــه  ــی داد ک ــان م ــد نش ــف جس ــل کش مح
متهــم پــس از مطمئــن شــدن از مــرگ 
ــردن  ــت ک ــه نیس ــر ب ــد س ــه قص دختربچ
ــود. ــاش نش ــا رازش ف ــته ت ــد را داش جس

بــا بــه دســت آمــدن ایــن ســر نخ هــا 
پرونــده ایــن جنایــت وارد مرحلــه جدیــدی 
شــد. هنگامــی کــه خبــر ایــن جنایــت 
هولنــاک در پارس آبــاد پیچیــد، احساســات 
ــرد  ــه شــدت جریحــه دار ک ــردم شــهر را ب م
ــه  ــت ب ــن جنای ــه ای ــش ب ــردم در واکن و م
ــل  ــزل قات ــل کار و من ــل مح ــان مقاب خیاب
آمدنــد و خواهــان اشــد مجــازات بــرای 

ــدند. ــاله ش ــای ۷ س ــل آتن قات
 رســیدگی ویژه به پرونده

ابرپرونــده  یــک  اصالنــی  آتنــا  پرونــده 
ایــن  کنــار  در  کــه  می شــود  محســوب 
پرونــده تعــداد پرونــده ای هــم مفتــوح شــد 

و بــه جریــان افتــاد. 
دادســتان  طباطبایــی،  عبــدهللا  ســید 
ــت  ــن وضعی ــوص آخری ــاد، درخص پارس آب
رســیدگی بــه پرونــده قتــل آتنــا گفت: جســد 
ایــن کــودک در پارکینــگ خانــه قاتــل کــه در 
یــک بشــکه پالســتیکی جاســازی شــده 

ــد.  ــف ش ــود، کش ب
ــده در  ــد کشف ش ــه جس ــان اینک ــا بی وی ب
پارکینــگ قاتــل، توســط همســر و بــرادر 
قاتــل بــه کالنتــری گــزارش شــده بــود، 
اظهــار داشــت: در کنــار ایــن پرونــده تعــداد 
ــان  ــه جری ــوح شــد و ب ــده ای هــم مفت پرون

ــاد. افت
پارس آبــاد گفــت:  شهرســتان  دادســتان 
ــه دادســرای شهرســتان  ــا اســتراتژی ای ک ب
ــه  ــید ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــرد، ب ــاذ ک اتخ
ایــن پرونــده بــه صــورت ســّری رو بــه جلــو 
حرکــت کنــد؛ ضمــن اینکــه پرونــده آتنــا در 
ایــن دادســرا در جریــان بــود، بــه ایــن نتیجه 
ــده  ــه پرون ــا ک ــده آتن ــار پرون رســیدیم در کن
پرونده هــای  همزمــان  بــود،  مــا  اصلــی 
نیــز  پرونــده  ایــن  بــا  دیگــری  مرتبــط 

ــود. ــایی ش ــی و رمزگش بررس
طباطبایــی افــزود: همــان اوایــل ایــن اتفــاق، 
ــه  ــن نتیج ــه ای ــری ب ــرس اکب ــط بازپ توس
ــرای  ــد ب ــا می توان ــده آتن ــه پرون ــیدیم ک رس
ــی  ــای قبل ــی را از پرونده ه ــر نخ های ــا س م
کــه در گذشــته رخ داده و ســر بــه  مهــر 

ــد.  ــده، حــل کن مان
ــده  حــس ششــم قضایــی مــا در ایــن پرون
مــا را بــا ایــن مواجــه کــرد کــه مــا بــا 
اگــر  و  قتــل ســریالی مواجــه هســتیم 
یــا  بعضــی مواقــع اطالع رســانی نشــده 
اطالع رســانی بــه موقــع انجــام نشــده و بــه 
ــود. ــث ب ــن حی ــوده، از ای ــص ب ــورت ناق ص
وی گفــت: بــه شــدت و بــدون فــوت وقــت 
روی پرونــده آتنــا و دنبــال پرونده هــای 
ــه در  ــتیم ک ــده هس ــن پرون ــا ای ــط ب مرتب
ــده  ــه دســت آم ــه ســرنخ هایی ب ــن زمین ای
و اقداماتــی انجــام شــده کــه متعاقبــا اعــالم 

خواهــد شــد.
ــارات  ــا اظه ــزود: ب ــاد اف ــتان پارس آب دادس
ــه ۲  ــدی ک ــه جس ــد ک ــخص ش ــم مش مته
ــاد  ــتای مجیدآب ــار روس ــش در کن ــال پی س
پیــدا شــده بــود نیــز، توســط ایــن شــخص 
طــی  در  کــه  بــوده  رســیده  قتــل  بــه 
ــرم  ــن ج ــه ای ــه ب ــای انجام یافت بازجویی ه
ــال  ــوارد احتم ــن م ــرد و ای ــراف ک ــز اعت نی
اینکــه ارتــکاب جــرم ایــن شــخص بــاز هــم 
وجــود داشــته باشــد را نشــان می دهــد.

وی بــا تأکیــد بــر اینکــه ایــن پرونــده قتــل 
نیــز بــه ماننــد ســایر پرونده هــای قتــل یــک 
پرونــده عــادی اســت کــه هــر روزه در نقــاط 
مختلــف کشــور و دنیــا اتفــاق می افتــد، 
ــرد: آنچــه بیــش از همــه ســبب  ــح ک تصری

ــن  ــود، س ــده می ش ــن پرون ــیت ای حساس
ــرم  ــه گ ــول و عقب ــیت مقت ــال و جنس و س

مردمــی اســت. 
ــی  ــی مبن ــک قانون ــده ای از پزش ــچ پرون هی
ــان  ــل برایم ــی قات ــالالت روان ــد اخت ــر تأیی ب
ــل  ــک قات ــا ی ــا ب ــت. م ــده اس ــال نش ارس
ــته  ــه در گذش ــتیم ک ــه رو هس ــه ای روب حرف
ــه وی تشــکیل و  ــده علی ــن پرون ــم چندی ه
ــل  ــود دالی ــر نب ــا ب ــا بن ــده؛ ام ــت ش بازداش
ــه  ــود. البت ــده ب ــم آزاد ش ــن مته ــی، ای کاف
ــزه  ــل انگی ــن قت ــود را از ای ــزه خ ــل انگی قات

ــت. ــرده اس ــوان ک ــی عن مال
 تأییــد آزار و اذیــت آتنا

دادســتان اردبیــل نیــز دربــاره  پرونــده قتــل 
آتنــا گفــت: جســد آتنــا دختــر ۷ ســاله 
پارس آبــادی ســالم و دســت نخورده بــود 
ــه  ــر را ب ــن دخت ــه کــردن، ای ــا خف ــل ب و قات

ــت.  ــانده اس ــل رس قت
ــار آزار  ــی آث ــکی قانون ــزارش پزش ــه گ  نتیج
ــا  ــرده، ام ــد ک ــا را تأیی ــدن آتن ــر ب ــت ب و اذی
ــت نــدارد  ــه شــدن جســد او واقعی تکه تک
و فقــط بــرای جریحــه دار کــردن اذهــان 

ــت. ــده اس ــرح ش ــی مط عموم
ناصــر عتباتــی، دادســتان عمومــی و انقــالب 
ــه طــی  ــه اینک ــا اشــاره ب ــل، ب اســتان اردبی
بررســی های انجام یافتــه مشــخص شــد 
کــه قاتــل ۴۲ ســاله متأهــل و دارای فرزنــد 
ــان  ــن اطمین ــت: ای ــت، گف ــابقه دار اس و س
ــتان  ــی شهرس ــول و اهال ــواده مقت ــه خان ب
ایــن  بــه  می شــود کــه  داده  پارس آبــاد 
زمــان رســیدگی  در ســریع ترین  پرونــده 

ــد. ــد ش خواه
 ماجرای جســد ســوخته زن ۳۰ 

ساله
ــه احتمــال مــی رود  ــی ک یکــی از پرونده های
رد پــای شــیطان پارس آبــاد در آن وجــود 
ــاه  ــومین روز خردادم ــه س ــد، ب ــته باش داش

ســال ۹۳ برمی گــردد. 
ــه شــهرک  جســد ســوخته یــک زن در محل
مســجد  نزدیکــی  در  پارس آبــاد  فجــر 
ــد.  ــف ش ــرا)س( کش ــه زه ــرت فاطم حض
ــی  ــوران آگاه ــن موضــوع مأم ــال ای ــه دنب ب
حضــور  ســرصحنه  بالفاصلــه  پارس آبــاد 
مقدماتــی  بررســی های  در  و  یافتنــد 
ــر و  ــدون س ــد ب ــن جس ــد ای ــخص ش مش

کامــال ســوخته اســت.
ــی  ــوران آگاه ــد، مأم ــن جس ــف ای ــا کش ب
ــازه  ــن جن ــت ای ــخیص هوی ــاد، تش پارس آب
عامــل  دســتگیری  و  شناســایی  نیــز  و 

یــا عامــالن ایــن جنایــت هولنــاک را در 
دســتورکار قــرار دادنــد. 

بــه منظــور بررســی های بعــدی، ایــن جســد 
ســوخته و بــدون ســر، بــا هماهنگــی و 
دســتور مقــام قضائــی بــه پزشــکی قانونــی 

ــد. ــل داده ش ــه تحوی منطق
ــاد،  ــزاده، دادســتان وقــت پارس آب رحیــم گل
ــد،  ــل جس ــوختگی کام ــه س ــان اینک ــا بی ب
کار تحقیقــات و کشــف راز ایــن جنایــت 
هولنــاک را بــا مشــکل مواجــه کــرده، اعــالم 
قانونــی  پزشــکی  معاینــات  بــود:  کــرده 
نشــان می دهــد ایــن جســد مربــوط بــه زن 

ــت. ــد اس ــانتیمتر ق ــا ۱۶۰ س ــاله ب ۳۰ س
ایــن جنــازه در حالــی کــه حــدود یــک هفتــه 
قبــل در داخــل گونــی در شــهرک فجــر رهــا 
ــده  ــوخته ش ــرگ س ــد از م ــود، بع ــده ب ش

اســت.
انتظامــی  نیــروی  و گــزارش  تحقیقــات 
حاکــی اســت ایــن جنــازه توســط تعــدادی 
بــدون  و  یادشــده  محلــه  بچه هــای  از 
آنکــه از وجــود جســد در داخــل گونــی 
ــگام آتــش زدن خــس و  ــع باشــند، هن مطل
خاشــاک و علف هــای خشــک، ســوزانده 

ــت.  ــده اس ش
ــن  ــت ای ــا اعــالم اینکــه تشــخیص هوی او ب
عامــالن  یــا  عامــل  و شناســایی  جســد 
ــل آگاهــی  ــت در دســتورکار عوام ــن جنای ای
قانونــی  پزشــکی  و  و تشــخیص هویــت 
در  اینکــه  لحــاظ  بــه  دارد، گفــت:  قــرار 
ایــن شهرســتان مفقــودی اعــالم نشــده 
ــود  ــوص وج ــن خص ــز در ای ــکایتی نی و ش
ــه  ــق ب ــازه متعل ــه جن ــال اینک ــدارد، احتم ن
بســیار محتمــل  باشــد،  غیربومــی  فــرد 

ــت. اس
ــن  ــه دومی ــا ب ــل آتن ــراف قات ــا اعت ــاال ب ح
ــا  ــرای ارتباطــش ب ــا از او ب ــل، بازجویی ه قت

ــه دارد. مهــر ــز ادام ــوم نی ــل س قت

اعتراف قاتل آتنا به دومین قتل

 آیا مرد شیطان صفت، قاتل سریالی است؟

راه اندازی سامانه »طالق« در ۱۱ استاننقش فراموش شده تربیت در مدارس کشور



ترفندهایخانهداری
نظافت، تمیز کردن و لکه گیری سطح 

کابینت چوبی
ــامپو  ــداری ش ــوان مق ــت می ت ــردن کابین ــاک ک ــرای پ  ب
فــرش را در آب حــل کــرد و بــا اســفنج بــر روی کابینت کشــید 

تــا بــه خوبــی تمیــز شــود.
کــردن کابینت هــای  تمیــز  رعایــت  در  نکتــه  اولیــن   
ام دی اف اســتفاده از دســتمال نمــدار و آغشــته بــه مــواد 
ــد وایتکــس،  ــواد شــوینده ای مانن ــه جــز م ــه ب شــوینده البت

مــواد شــوینده الــکل دار و … اســت.
در مرحلــه بعــدی، کابینت هــا را بــا یــک دســتمال تمیــز 

ــد. ــک کنی ــز و خش ــار تمی ــن ب ــس چندی خی
 بــرای تمیــز کــردن کابینت هــای ام دی اف هرگــز از مقــدار 
زیــادی آب اســتفاده نکنیــد و دســتمال نیمه خیــس کفایــت 

می کنــد.
 دســتمال هایی را کــه بــرای تمیــز کــردن کابینت هــای 
اســتفاده  بــراق  ام دی اف  کابینت هــای  به ویــژه  ام دی اف، 
ــا پودرهــای لباسشــویی نشــویید  ــا حــد امــکان ب ــد ت می کنی
و از نرم کننده هــا یــا مایــع ظرفشــویی کــه باعــث زبــری 

ــد. ــتفاده کنی ــوند، اس ــتمال نمی ش دس
ــا از اســکاچ های  ــت کابینت ه ــرای نظاف ــد ب ــچ گاه نبای  هی
چــون  اســتفاده کنیــد؛  ظرفشــویی  ســیم های  یــا  زبــر 
ایــن لــوازم باعــث خــش افتــادن روی ســطح کابینــت                   

می شــود.نوبرانه

سالمباشیم
راه های رفع تتو 

شــاید تتــو کــردن اســم یــک فــرد خــاص بــر روی 
ســاعدتان، االن دیگــر انتخــاب عاقالنــه ای بــه نظــر نیایــد. 

ــر ۸  ــد، از ه ــام ش ــکا انج ــه در امری ــی ک ــر پیمایش ــا ب بن
 امریکایــی یــک نفــر از خالکوبــی کــردن پشــیمان اســت. 

ــه  ــد ک ــزارش می کن ــکا گ ــت امری ــان پوس ــه جراح جامع
هــر روز تعــداد بیشــتری از افــراد بــرای پــاک کــردن ایــن 

خالکوبی هــا  اقــدام می کننــد.
 امــا پیــش از پــاک کــردن خالکوبــی، بایــد بدانیــد کــه چــه 
چاره هایــی وجــود دارد. ســازمان غــذا و داروی امریــکا 

دارد.  ) FDA (  توصیه هایــی 
ــه ای  ــک راه حرف ــین  FDA، ی ــی از مهندس ــه یک ــه گفت  ب
ــزر اســت.  در ایــن  ــی، اســتفاده از لی ــاک کــردن خالکوب پ
ــرژی  ــدید ان ــای ش ــرض ضربان ه ــی در مع روش خالکوب
ــی پــس از تمــاس  ــه خالکوب ــرد. رنگدان ــرار می گی ــزر ق لی
ــا  ــن تکه ه ــکند. ای ــک می ش ــای کوچ ــه تکه ه ــزر ب ــا لی  ب
ــزه  ــدن متابولی ــط ب ــی توس ــورت طبیع ــه ص ــد ب می توانن

ــه بیــرون  ترشــح یابنــد.  ــا ب شــوند ی
الیــه  آن  در  اســت کــه  دیگــری  پوست ســایی، روش 
ــا ســایش از  ــای واقعــی کلمــه ب ــه معن ــی پوســت ب باالی

ــی رود.  ــن م بی
یــک روش دیگــر هــم ایــن اســت کــه پوســت خالکوبی شــده 

را کنــده و پوســت اطــراف را بــه هــم بخیــه زد. ســالمانه

سبکزندگی
اوج ایثار و گذشت زینب)س(

اوج ایثــار و فــداکاری و گذشــت دختــر علــی)ع( در 
روز عاشــورا بــه نمایــش گذاشــته می شــود. 

نقــل می کننــد صبــح روز عاشــورا در حالــی کــه 
ایشــان دو فرزنــد خــود محمــد و عــون را بــه همــراه 

داشــت، خدمــت امــام حســین)ع( رســید. 
عــرض کردنــد: جــدم ابراهیــم خلیــل، قربانــی خــدا 
ــد  ــماعیل از خداون ــدن اس ــی ش ــای قربان ــه ج را ب

جلیــل پذیرفــت. 
ــرا  ــی م ــن دو قربان ــروز ای ــز ام ــو نی ــان! ت ــرادر ج ب
بپذیــر و اگــر دســتور جهــاد از بانــوان برداشــته 
ــوب  ــود را در راه محب ــان خ ــار ج ــزار ب ــد، ه نمی ش
ــار  ــزار ب ــتار ه ــاعت خواس ــر س ــردم و ه ــدا می ک ف

می شــدم.  شــهادت 
ــش از  ــم پی ــت دارم فرزندان ــد: دوس ــگاه فرمودن آن

ــد. ــدان برون ــه می ــم ب برادرزادگان
ــکار  ــس از پی ــب، پ ــوگل زین ــن دو ن ــه ای ــی ک  وقت
بــا دشــمن بــه درجــه رفیــع شــهادت در رکاب امــام 
ــه  ــرق ب ــای غ ــد و پیکره ــل آمدن ــین)ع( نای حس
ــه  ــد، هم ــا آوردن ــار خیمه ه ــه کن ــان را ب ــون آن خ
زینــب  امــا  آمدنــد؛  بیــرون  خیمه هــا  از  زنــان 
ــدهللا  ــادا اباعب ــه مب ــرای اینک ــری علیهاالســالم ب کب
ــود  ــه خ ــوند، از خیم ــت زده ش ــالم خجال علیه الس

ــه ــد. کریم ــرون نیامدن بی

زندگیامروز شنبه 24 تیرماه 1396 - سال سوم - شماره 476 روزنامه
دریچه

  اولین فستیوال چهارجانبه فوتسال سندرم داون کشور 
 عکس: مهر

  برگزاری یازدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع، ابزار، ماشین آالت 
و تولیدات فلزات گرانبها و سنگ های قیمتی با حضور 117 

مشارکت کننده داخلی و خارجی در محل نمایشگاه های بین المللی 
استان اصفهان - عکس: ایرنا

 با ورود ریزگردها به اصفهان و پایداری جو، هوای نصف جهان در 
وضعیت ناسالم قرار گرفت. عکس: فارس  

   مراسم بزرگ روز عفاف و حجاب - عکس: فارس

هزاران نفر از مسلمانان بوسنیایی، در بیست ودومین سالگرد 
 فاجعه سربرنیکا، یاد و خاطره حدود ۸ هزار مسلمان 

قتل عام  شده در این شهر را گرامی داشتند.  

نظامیان صهیونیست روز جمعه سه جوان فلسطینی را 
داخل مسجداالقصی به ضرب گلوله به شهادت رساندند. سه 

فلسطینی دیگر نیز زخمی شدند.   

جدولسودوکو-شماره64

کاریکاتور-قیمتهایاشکآور؛قیمتپیازداخلی6برابرنرخصادراتی!

ک 43   کوچه 16- پال کشور 87  چاپ: آنیل رسانه برتر  دفتر مرکزی: اصفهان-خیابان صغیر اصفهانی-بعد از  کیمیای وطن  صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی هنری نسیم هنر اصفهان  مدیرمسئول: مظفر حاجیان  سردبیر: صدیقه ایروانی  امتیاز: 39.7  رتبه در  کثیراالنتشار  روزنامه 
http://telegram.me/kimia_vatan :کانال تلگرامی   http://eskimia.ir/?page_id=16523 :میثاق نامه  info@eskimia.ir :پست الکترونیکی  eskimia.ir :تلفکس: 4-95013701-031     7-32504254-031  سامانه پیامکی: 3000573433  سایت اینترنتی

 تسنیم

 فرزندان، رفتار والدین را الگو 
قرار می دهند

ــود  ــن خ ــای والدی ــتقیم از رفتاره ــور مس ــه ط ــودکان ب ک
الگوبــرداری و آن را در ذهــن خــود ذخیــره می کننــد.

ناهیــد ازغنــدی، روان شــناس کــودک، بــا تأکیــد بــر اینکــه 
ــار  ــرای رفت ــی ب ــتقیم الگوی ــور مس ــه ط ــن ب ــار والدی رفت
فرزنــدان اســت، اظهــار داشــت: کــودک واکنــش و رفتارهــا 
ــره  ــود ذخی ــن خ ــرده و در ذه ــرداری ک ــد، کپی ب را می بین

می کنــد.
وی در ادامــه تصریــح کــرد: اگــر نخســتین واکنــش 
والدیــن بــه هــر اتفــاق ناخوشــایندی از دســت دادن 
ــا  ــوزد ت ــز می آم ــودک نی ــد، ک ــود باش ــل خ ــر و تحم صب
ــد  ــار کن ــادرش رفت ــدر و م ــد پ ــابه همانن ــرایط مش  در ش
نخواهــد  را  مشــکلی  و  ســختی  هیچ گونــه  طاقــت  و 

داشــت. 
ــادر  ــک م ــا ی ــی ی ــدر عصب ــک پ ــرد: ی ــان ک ــدی بی ازغن
تربیــت  خویــش  ماننــد  را  خــود  فرزنــدان  زودرنــج 
ــادل،  ــن آرام و متع ــودک از والدی ــس ک ــد و بالعک می کنن

می آمــوزد. را  مشــابه  رفتــاری 
ایــن روان شــناس کــودک در پایــان گفــت: والدیــن هرگــز 
 نبایــد بــه طــور مرتــب بــه فرزنــد خــود امــر و نهــی کننــد 
موجــب  زیــرا  دهنــد؛  خــرج  بــه  زیــاد  وســواس  و 
پرخاشــگری، مشــکالت عصبــی و ایجــاد وســواس فکــری 

باشــگاه خبرنــگاران و عملــی در او می شــوند. 

خانواده

َعن رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله و سلم:
ى َلیَلَة اْلَجَواِئِز َأْعَطى اللَُّه اْلَعاِملیَن  »َفِإَذا َكاَنْت َلیَلُة اْلِفْطِر َو ِهی ُتَسمَّ

َأْجَرُهْم ِبَغیِر ِحَساٍب«
پیامرب)ص( فرمودند: »و چون شب عید فطر كه شب جوایز نام دارد 

فرارسد، خداوند پاداش عمل  كنندگان را بدون حساب و مشارش ببخشد.«

حدیثروز

P.Sharifi@eskimia.ir
پروانه شریفیکیمیای وطن

ــت  ــزرگ جمعی ــش ب ــن، همای ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ب
ــئوالن  ــور مس ــا حض ــنبه ب ــر پنجش ــان ظه ــتان اصفه اس
ــان در  ــتان اصفه ــئوالن اس ــوال و مس ــت اح ــوری ثب کش
مرکــز همایش هــای بین المللــی دانشــگاه علــوم پزشــکی 
و خدمــات بهداشــتی درمانی اســتان اصفهــان برگــزار شــد.

فالحتیــان معــاون وزیــر نیــرو، محمدباقــر عباســی مدیــر 
کل دفتــر آمــار و اطالعــات جمعیتــی و مهاجــرت ســازمان 
ــد  ــده پدافن ــی فرمان ــرهنگ توکل ــور، س ــوال کش ــت اح ثب
علــوم  دانشــگاه  رئیــس  اصغــری  هوایــی، غالمرضــا 
ــداران شهرســتان های اصفهــان  پزشــکی، تعــدادی از فرمان
ــد. ــم بودن ــان مراس ــی از میهمان ــتان بخش ــن اس و خیری

مدیــر کل ثبــت احــوال اســتان اصفهــان در ایــن همایــش 
ــه  ــه توج ــت ک ــی اس ــی مدت ــای جمعیت ــت: چالش ه گف
ــود  ــه خ ــران را ب ــان و صاحب نظ ــه کارشناس ــت هم و دق
جلــب کــرده کــه برگــزاری ایــن همایــش برگرفتــه از همین 

دغدغه هاســت.
 اصفهان، سومین استان پرجمعیت کشور

ــه  ــان ب ــتان اصفه ــزود: اس ــی اف ــی کجان ــین غفران حس
ــت کشــور در ســال 45،  ــوان ســومین اســتان پرجمعی عن
ــر  ــی باالت ــرده و مدت ــادی را کســب ک ــه زی 65 و ۸5 تجرب
ــود و گاهــی هــم در معــرض انفجــار  ــرخ جانشــینی ب از ن
جمعیتــی قــرار داشــت کــه این هــا همــه در آمارهــا ثبــت 

شــده اســت.
وی ادامــه داد: ایــن اســتان در حــال حاضــر بــا 5 میلیــون 
و ۸20 هــزار جمعیــت از موقعیــت مطلــوب جمعیتــی 
برخــوردار اســت و امیدواریــم 10 ســال تأخیــر را از ورود بــه 
ــده  ــی از ســال ۸5 در طــول ســال های آین پنجــره جمعیت

جبــران کنیــم.
این مســئول خاطرنشــان کــرد: در ترکیب کــودکان، نوجوانان 
 و جوانــان و همچنیــن میانســاالن و کهنســاالن 3 میلیــون 
ــالگی  ــا 65 س ــتعد 15 ت ــت مس ــر جمعی ــزار نف و 566 ه
ــد؛ در  ــرار دارن ــالش ق ــای کار و ت ــه در عرصه ه ــم ک را داری
ــام  ــت های مق ــالغ سیاس ــائل، اب ــن مس ــی ای ــار تمام کن
ــام  ــئوالن و نظ ــه مس ــراروی هم ــراغ ف ــری چ ــم رهب معظ
ــم  ــه، ه ــدار معظم ل ــه هش ــت ک ــور اس ــزی کش برنامه ری

ــرد. ــن ک ــیر را روش ــم مس ــود و ه ــه ای ب دغدغ
 فعالیت شورای راهبردی جمعیت

جمعیــت  راهبــردی  شــورای  غفرانــی  گفتــه  بــه 
اســتانداری  و  احــوال  ثبــت  کل  اداره  پیشــنهاد  بــه 
کــرد؛  پیــدا  تســری  کشــور  کل  بــه  اصفهــان 

شــد  تشــکیل  اســتان ها  تمامــی  در  شــورا   ایــن 
ــورای  ــای ش ــی از اعض ــوان یک ــه عن ــه ب ــیما ک و صداوس
ــه در  ــه برنام ــزار دقیق ــا 15 ه ــود، ب ــت ب ــردی جمعی راهب
ــای  ــر ازدواج، قدم ه ــعه ام ــواده و توس ــی خان ــه تعال زمین
ــوان پیام هایــی  ــری برداشــت کــه از همــه آن هــا می ت مؤث

ــرد. ــدآوری درک ک ــت و فرزن ــه جمعی ــع ب را راج
ــای  ــه همایش ه ــان در دبیرخان ــور اصفه ــه حض ــی ب غفران
ــاره  ــیه اش ــیا و اقیانوس ــی آس ــای جمعیت ــل رونده تحلی
کــرد و گفــت: ایــن دبیرخانــه بــا شــعار »همــه بایــد دیــده 
شــوند« در یــک دهــه و بــا بیــش از 4 میلیــارد جمعیــت به 
رصــد و کنتــرل جمعیــت مشــغول اســت و نگاهــی کّمــی 
ــده در  ــم اندازهای آین ــم و چش ــل مه ــت و عوام ــه جمعی ب
زمینــه ازدواج و طــالق دارد و ایــران توانســته جایــگاه خوبی 

داشــته باشــد.
ــن  ــار خیری ــن ب ــرای اولی ــال ب ــه امس ــان اینک ــا بی وی ب
اصفهانــی در ایــن جمــع حضــور دارنــد، اظهــار کــرد: کمــک 
ــویق  ــه تش ــا ب ــارکت آن ه ــوزه و مش ــن ح ــه ای ــن ب خیری
جوانــان بــه ازدواج از طریــق مشــاوره های پیــش از ازدواج، 
بــرگ برنــده ای بــرای ثبــت احــوال اســتان اصفهــان اســت.

 سبک زندگی و سالمندی
ــورای  ــس ش ــان مجل ــت و درم ــیون بهداش ــو کمیس عض
اســالمی بــه عنــوان ســخنران بعــدی ایــن همایــش گفــت: 
ــد  ــه فرآین ــویم، ب ــد می ش ــه متول ــا از روزی ک ــع م در واق
ــدن  ــاختارهای ب ــتم ها و س ــویم و سیس ــری وارد می ش پی
مــا بــه ســمت پیــری حرکــت می کننــد؛ امــا در بعضــی از 
مقاطــع زندگــی ایــن رونــد باعــث می شــود قــدرت تطابــق 
مــا بــا شــرایط زندگــی کمتــر شــود و اینجاســت کــه 
ســالمندی خــودش را نشــان                           می دهــد.

حیدرعلــی عابــدی افــزود: بــرای ســالمندی تعاریــف 
مختلفــی ارائــه شــده؛ در ایــن بیــن برخــی ســن را در نظــر 
ــت؛  ــی نیس ــای دقیق ــم مبن ــن ه ــای س ــه مبن ــد ک گرفتن
چــرا کــه غیــر از بحــث ســن، عوامــل دیگــری هــم مؤثــر 
هســتند؛ ولــی بــرای ســاختارهای اداری یــک ســن توافــق 
شــده کــه در بعضــی کشــورها 60 یا 65 ســال مبنا قــرار داده 
ــتند،  ــر هس ــراد فعال ت ــه اف ــتایی ک ــه روس ــد؛ در جامع ش
ــر نشــان می دهــد  پدیده هــای ســالمندی خــودش را کمت

و ســبک زندگــی بســیار در ایــن زمینــه مهــم اســت.
 دهه 60، دوران انفجار جمعیتی

ــالمی  ــورای اس ــس ش ــان در مجل ــردم اصفه ــده م نماین
ــم،  ــگاه کنی ــر ن ــی مثبت ت ــم کم ــر بخواهی ــه داد: اگ ادام
ــد  ــم فرآین ــاد ه ــت زی ــه ســالخوردگی جمعی ــم ک می بینی
ــه  ــم ک ــالمی می بینی ــالب اس ــس از انق ــت؛ پ ــدی نیس ب

سیســتم بهداشــتی درمانی بســیج شــد و مــردم هــم 
همــکاری کردنــد و بســیاری از بیماری هــای واگیــردار 
ریشــه کن شــد و حصبــه و وبــا کــه امــروزه یمــن را درگیــر 
کــرده، در رأس آن هــا قــرار گرفتــه بــود؛ اینکــه می گوئیــم 
جمعیــت مــا ســالخورده اســت، یعنــی شــرایط بهداشــتی و 
اجتماعــی مــا بهبــود پیــدا کــرده و امیــد بــه زندگــی ارتقــا 

ــه اســت. یافت
وی همچنیــن خاطرنشــان کــرد: دهــه 60 بــه دوران انفجــار 
 جمعیتــی معــروف شــد؛ در آن دوران دبســتان کم داشــتیم 
شــیفته  ســه  را  دبســتان ها  و  کرایــه  را  خانه هــا  و 
می کردنــد. در دهــه 70 مــدارس دو شــیفته شــد و در دهــه 
ــرور  ــه م ــد و ب ــل ش ــی تعطی ــه، یک ــه مدرس ــر س ۸0 از ه
مــدارس یک شــیفته شــدند. از طرفــی هــم می بینیــم 
ــد  ــور ندارن ــه کنک ــازی ب ــم و نی ــه حــدود 70 رشــته داری ک
و در بعضــی از دانشــگاه های آزاد هــم امکانــات میلیــاردی 

ــدارد. ــود ن ــجویی وج ــا دانش ــده، ام ــم ش فراه
ــن  ــود: همی ــد ب ــد معتق ــن رون ــریح همی ــدی در تش عاب
ــا  ــتم های اداری م ــر در سیس ــال دیگ ــدود 15 س ــد ح رون
خــودش را نشــان خواهــد داد؛ یعنــی وزارت بهداشــت 
ــد  ــد نخواه ــار کارمن ــا ســازمان آم ــدارد ی ــی ن پرســتار کاف
داشــت و ایــن اتفــاق در بعضــی از کشــورها رخ داده کــه در 
آلمــان چــون رشــد جمعیــت منفــی اســت، وقتــی 10 هــزار 
ــد  نفــر بازنشســته می شــوند، 7 هــزار نفــر ســر کار می رون
و بــرای آن 3 هــزار نفــر از کشــورهای دیگــر اســتفاده 

می کننــد.
 از سالخوردگی جمعیت وحشت نکنیم؛ برنامه 

داشته باشیم
ــث  ــرد: بح ــان ک ــن اذع ــس همچنی ــده مجل ــن نماین ای
 ســالخوردگی چیــزی نیســت کــه مــا از آن وحشــت کنیــم

ایــن  باشــیم؛  برنامه ریــزی داشــته  بــرای آن  بایــد  و 
نشــان دهنده حرکت هــای مثبــت اســت کــه در کشــورهای 
توســعه یافته شــروع شــده و مــا بایــد بــرای ارائــه خدمــات 

بــه جامعــه ســالمندی آمادگــی داشــته باشــیم.
ــس در  ــان در مجل ــردم اصفه ــالمت م ــوزه س ــده ح نماین
ــش از  ــر بی ــت: اگ ــود گف ــخنان خ ــری از س ــش دیگ بخ
10 درصــد جمعیــت مــا را افــراد بــاالی 65 ســال تشــکیل 
بدهنــد، وارد فــاز ســالخوردگی جمعیــت می شــویم کــه در 
حــال حاضــر در اصفهــان حــدود 7 درصد جمعیت ســالمند 
ــالخوردگی  ــوان س ــم می ت ــزان را ه ــن می ــه ای ــم ک داری

ــردد. ــا برمی گ ــی م ــه ســبک زندگ ــه ب دانســت ک
 تصویب طرح مراقبت های پرستاری در منزل

عابــدی تصریــح کــرد: ســال گذشــته موفــق شــدیم 

پیشــنهادی را در برنامــه ششــم بــه مجلــس شــورای 
خوشــبختانه  هــم  برنامــه  ایــن  و  بدهیــم  اســالمی 
شــد  مکلــف  دولــت  آن  طبــق  کــه  شــد  تصویــب 
جامعــه  ســطح  در  پرســتاری   مراقبت هــای 
و منــازل را بــه نیازمنــدان ارائــه دهــد کــه ایــن بــه دولــت 
تکلیــف شــد و ایــن خدمــات بایــد گســترش پیــدا                                                                                         

ــد. کن
 سالمندی بیماری نیست

حیدرعلــی عابــدی در پایــان خاطرنشــان کــرد: طرح هــای 
ــا  ــاس آن مددکاره ــر اس ــه ب ــود دارد ک ــم وج ــری ه دیگ
بایــد بــه منــازل مراجعــه کننــد و امــوری ماننــد خریدهــای 
 ســالمندان و این گونــه مــوارد را پیگیــری کننــد و پزشــکان 
و فیزیوتراپیســت ها هــم بایــد بــه منــازل ســالمندان 

ــد. ــک کنن ــا کم ــه آن ه ــه و ب مراجع
ــت؛  ــاری دانس ــد بیم ــالمندی را نبای ــدی س ــه عاب ــه گفت ب
ســالمندی، مقطعــی از زندگــی اســت کــه نیــاز بــه 

دارد.  بیشــتری  مراقبت هــای 
ــرت  ــی و مهاج ــات جمعیت ــار و اطالع ــر آم ــر کل دفت مدی
ــن  ــدی ای ــه ســخنران بع ــت احــوال کشــور ک ســازمان ثب
ــرد و در  ــاد ک ــت ی ــه روز جمعی ــود، از تاریخچ ــش ب همای
این بــاره گفــت: در 11 ژوئیــه 19۸5، جمعیــت جهــان از 
5 میلیــارد نفــر گذشــت و ایــن پدیــده باعــث شــد تــا در 
ســال 19۸7 جامعــه جهانــی بــه تفکــر جدی تــری دربــاره 
ــا 20 تیرمــاه  جمعیــت و ابعــاد آن برســد و ایــن روز کــه ب
ــد. ــذاری ش ــت نامگ ــی جمعی ــت، روز جهان ــادف اس مص

 ابالغ سیاست های کلی جمعیت از سوی 
رهبری

محمدباقــر عباســی ادامــه داد: در کشــور ایــران عــالوه بــر 
روز جهانــی جمعیــت، مناســبت ویژه تــری داریــم و در 
ــت از  ــی جمعی 30 اردیبهشــت ماه 1393 سیاســت های کل
ســوی رهبــری ابــالغ شــد و ســازمان ثبــت احــوال کشــور 
پیشــنهادی را بــه شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی ارســال 
کــرد و ایــن روز بــه عنــوان روز ملــی جمعیــت نامگــذاری 
ــاره  شــد؛ ایــن روز یــک فرصــت بی همتــا بــرای تفکــر درب

مســائل جمعیتــی کشــور اســت.
 ایــن مســئول افــزود: مســائل جمعیتــی، مســائل محــدود 
ــی  ــا درمان ــی ت ــوم اجتماع ــت و از عل ــوزه ای نیس و تک ح
ــر  ــردم را درگی ــه خــود اختصــاص می دهــد و آحــاد م را ب
ــی اســت و  ــه عموم ــک دغدغ ــت ی ــد؛ جمعی خــود می کن

همــه مــردم بــه فکــر آن هســتند.
عباســی همچنیــن خاطرنشــان کــرد: اتفاقــی کــه مــا انتظار 
داریــم بعــد از ابــالغ سیاســت های کلــی جمعیت در کشــور 

بیفتــد، توجــه بیشــتر جماعــت و مــردم بــه مقولــه جمعیت 
اســت و ایــن سیاســت ها صرفــا بــه موضــوع فرزنــدآوری 
سیاســت ها  ایــن  در  زیــادی  اتفاقــات  و  نمی پــردازد 
ــد دارد.وی  ــن سیاســت ها 14 بن ــه ای ــم بخــورد ک ــد رق بای
همچنیــن تشــریح کــرد: در سرشــماری گذشــته نــرخ 
ــر  ــوده کــه در حــال حاضــر ب ــاروری کل در ایــران 1.۸5 ب ب
اســاس آمارهــای غیررســمی حــدود 2 اســت کــه نشــانگر 
ــاروری  ــر دوران ب ــت؛ اگ ــواده اس ــر خان ــرای ه ــد ب 2 فرزن
مــادران را بــه طــور کلــی از 15 تــا 49 ســال در نظــر بگیریم، 
ــاروری اســت.مدیر  ــرخ ب ــدان مــادر، همــان ن تعــداد فرزن
کل دفتــر آمــار و اطالعــات جمعیتــی و مهاجــرت ســازمان 
ثبــت احــوال کشــور گفــت: خانواده هــای قدیمی تــر تعــداد 
ــای  ــم خانواده ه ــون ه ــتند؛ اکن ــتری داش ــدان بیش فرزن
ــن  ــتند و در همی ــتی هس ــای فرزنددوس ــی خانواده ه ایران
رابطــه پژوهشــی انجــام شــده کــه نشــان می دهــد تعــداد 
ــط  ــه فق ــوده ک ــن 2.3 ب ــرای زوجی ــورد انتظــار ب ــد م فرزن
0.2 درصــد از زوجیــن گفتنــد فرزنــدی نمی خواهیــم؛ 
حــال چــرا پــدر و مــادری کــه می گوینــد 2.3 فرزنــد 
ــد  ــک فرزن ــه ی ــا ب ــد ی ــد نمی آورن ــا فرزن ــم ی می خواهی
اکتفــا می کننــد، اینجــا بــاز هــم اهمیــت خیریــن را بیشــتر 
می فهمیــم. قبــل از مســئولین ایــن ســوال را مــردم بایــد 
از خودشــان بپرســند کــه چــه کمکــی بایــد کــرد کــه پــدر و 

مــادر بــه ایــن آرزوی خــود برســند.
عباســی تصریــح کــرد: متوســط متــراژ صــدور پروانه هــای 
ــدد  ــی ع ــد؛ ول ــر می رس ــدود 120 مت ــه ح ــاختمانی ب س
ــرده و  ــدا ک ــش پی ــر افزای ــا 70 مت ــای 50 ت ــراژ خانه ه مت
ــا 70  ــرای خانواده ه ــو را ب ــر هــم الگ ــی در مســکن مه حت
ــه  ــکنی ک ــت های مس ــا سیاس ــم؛ ب ــر گرفته ای ــر در نظ مت
ــادر  ــادی ق ــت اقتص ــه در وضعی ــی ک ــود دارد، جوانان وج

نیســتند خانه هایــی بــا متــراژ بیشــتری تهیــه کننــد، خــود 
بــه خــود اولیــن تصمیمــی کــه می گیرنــد ایــن اســت کــه 

ــد. ــرل کنن ــدآوری خودشــان را کنت فرزن
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ــر  ــون نف ــه 13 میلی ــود ک ــن زده می ش ــزود: تخمی وی اف
ــن  ــد از ای ــط 10 درص ــر فق ــتند و اگ ــتانه ازدواج هس در آس
افــراد ازدواج کننــد، نــرخ بــاروری کل کــه مــا هدف گــذاری 
ــه 2.6 می رســد و عمــال مشــکل  ــه 2.1 برســد، ب ــم ب کردی
مــا حــل خواهــد شــد؛ امــا سیاســت های کلــی جمعیتــی 
ــه  ــا ب ــوده، صرف ــر معظــم انقــالب ب و آنچــه مــد نظــر رهب

ــد. ــدا نمی کن ــاص پی ــدآوری اختص ــه فرزن مقول
ــرت  ــی و مهاج ــات جمعیت ــار و اطالع ــر آم ــر کل دفت مدی
ســازمان ثبــت احــوال کشــور ادامــه داد: بحــث دوم، بحــث 
رفــع موانــع ازدواج اســت؛ در ایــن راه بایــد فرهنــگ کمــک 
ــای  ــر از بحث ه ــی دیگ ــد و یک ــدا کن ــا پی ــه ازدواج احی ب
مهــم تحکیــم بنیــان و پایــداری خانــواده اســت کــه بنــده 
در ایــن رابطــه در اصفهــان تجربــه جالبــی دیــدم کــه هــرگاه 
خانــواده ای بــه مشــکل برمی خوردنــد، ریش ســفیدان 
ــم مشــکل را حــل می کردنــد. می آمدنــد و بــه عنــوان َحکَ

عباســی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود در همایــش 
ــار  ــال 1365 آم ــت: در س ــان گف ــتان اصفه ــت اس جمعی
ثبــت والدت هــا بــه شــدت کاهــش یافــت و سیاســت های 
تنظیــم خانــواده از ســال 136۸ شــروع شــد؛ یعنــی 
جامعــه یــک تغییــر درونــی را در ســال 65 تجربــه کــرد و 
ــن  ــن ای ــه ســرعت گرفت ــواده ب ــم خان سیاســت های تنظی
رونــد کمــک کــرد؛ بپذیریــم کــه اگــر خــود جامعــه بــه ایــن 
ــواده ترجیحــا  ــدان خان نتیجــه نمی رســید کــه تعــداد فرزن
ــه  ــواده ب ــم خان ــه سیاســت های تنظی ــر باشــد، هرگون کمت

ــید. ــق نمی رس توفی

در همایش جمعیت استان اصفهان مطرح شد:

اصفهان، سومین شهر پرجمعیت کشور 
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