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آزادگان، رسوال ن انقالب

امــروز متعلــق بــه آزادگان عزیز اســت. در چنین روزی 
کبوتــران ســبک بال و  یعنــی 26 مردادمــاه 1369، 

پرســتوهای عاشــق پــس از ســال ها اســارت و شــکنجه و 
عــذاب بــه میهــن اســامی بازگشــتند.

 در ایــن روز مــردم مــا شــادمان و مســرور از ورود فرزنــدان 
گریــان از شــدت خوشــحالی  غیــور و صبورشــان بــا چشــم 
کشــور  آمدنــد؛  و جنــگ  انقــاب  رســوالن  اســتقبال  بــه 
گرفتــه بــود. در ایــن روز قاصــدک  را شــادی و نشــاط فرا

آزادی، پیــام آور رهایــی بــود.
 امــام صــادق)ع( در مقــام آزادگان فرمودنــد: آزاده در همــه 
گــر بــا و ســختی بــه او رســد، شــکیبایی  حــال آزاده اســت. ا
گــر مصیبت هــا بــر ســرش فروریزنــد، او را نشــکنند؛  ورزد و ا
هرچنــد بــه اســیری افتــد و مقهــور شــود و آســایش را از 

دســت نهــد و بــه ســختی و تنگدســتی  افتــد...

ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید
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 آخرین ایستگاه برای 
سفر به جام جهانی 2018

کمیت مطلق تیم ملی   حا
والیبال ایران در آسیا

صفحه 9

 گزارش آمریکا نادرستاخبار روز
مغرضانه و سیاسی است

بهــرام قاســمی، ســخنگو و رئیــس مرکــز دیپلماســی عمومــی و رســانه ای 
گــزارش  انتشــار  بــه  کنــش  وا در  کشــورمان،  امــور خارجــه  وزارت 

ــی در  ــای مذهب ــوص آزادی ه ــکا درخص ــه آمری ــور خارج وزارت ام
گفــت: جمهــوری اســامی ایــران ایــن... جهــان 

در صفحه سیاست )2( بخوانید

در صفحه اصفهان )4( بخوانید

 سردار اشتری: نیروی انتظامی 
آمر به مردم نیست

روزنامه برگزیده فرهنگستان زبان و ادب فاریس

سردار معصوم بیگی به جای سردار آقاخانی، سکان دار نیروی انتظامی اصفهان شد

گهی روزنامه کیمیای وطن جذب آ

95013701-4

تجدید آگهی مناقصه عمومی
نوبت دوم

شهرداری زرین شهر به استناد بودجه عمرانی مصوب سال 1396 خود در 
نظر دارد نسبت به اجرای عملیات احداث فاز اول ایستگاه آتش نشانی 

مرکزی زرین شهر با اعتبار اولیه 4/400/000/000 ریال از طریق مناقصه 

عمل  به  دعوت  شرایط  واجد  متقاضیان  از  لذا  نماید.  اقدام  عمومی 

می آید جهت دریافت اسناد مناقصه و کسب اطالعات بیشتر از تاریخ 

انتشار تا پایان وقت اداری مورخ 96/5/31 به شهرداری زرین شهر 

مراجعه نمایند.
جواد جمالی - شهردار زرین شهر

آقای مسعود صادقی 

ک کاشان  مدیر محترم بایگانی اداره ثبت اسناد و امال

درگذشــت خواهر گرامیتان را به شــما و خانواده محترم تســلیت 

عرض نموده و آرزوی صبر و ســالمتی برایتان داریم از خداوند 

منــان خواســتاریم کــه به شــما صبرعطا نماید
کیمیای وطن روزنامه 

کران  زنگ خطر ا

تابستان یـخ سینما
صفحه 10

 4 صفحه ویژه گرامیداشت 
شهید محسن حججی

به بهانه سالروز بازگشت آزادگان به میهن اسالمی

بازگشت پرستوها
صفحه 2

مدیر عامل فوالد مبارکه در بیست وچهارمین 
مراسم بهره وری شرکت فوالد مبارکه:

 | مصرف آب فوالد مبارکه 

کمتر از سایر فوالدسازان 
جهان است   صفحه 12

هفته چهارم لیگ برتر فوتبال

  | دربی اصفهان 

در ورزشگاه فوالدشهر   صفحه 9

  | وام ضربتی ازدواج 

در پیچ اعتبار   صفحه 3

  | آبفای اصفهان 

کشور   صفحه 3 پیشتاز در 

گوشت   | امحای دو تن 

غیربهداشتی در اصفهان    
صفحه 4

 | اختصاص 8۴2 میلیارد 

 ریال تسهیالت اشتغال زایی 
به چهارمحال و بختیاری    

صفحه 5

 | رشد سود بانکی 
مانع اشتغال زایی
اقتصاد مقاومتی با جذب 

سرمایه گذاری در بخش تولید 
تحقق می یابد   صفحه 3

کبد  گوارش و  فوق تخصص بیماری های 
کرد:  ح  مطر

| ابتالی 80 درصدی ایرانیان 
کتر   صفحه 6 به هلیکوبا



کوتاه اخبار 
درواکنشبهاظهاراترئیسجمهور
هیلی:نبایدبهایراناجازهدادبا

برجامازدنیاباجبگیرد
هیلــی در واکنــش بــه اظهــارات روز گذشــته حســن 
روحانــی، رئیس جمهــور ایــران، دربــاره امــکان ازســرگیری 
ــد  فعالیت هــای عــادی هســته ای در بیانیــه ای گفــت: بای
ایــران را در برابــر شــلیک موشــک ، حمایــت از تروریســم، 
بی اعتنایــی بــه حقــوق بشــر و نقــض قطعنامه هــای 

ــل پاســخگو نگــه داشــت. شــورای امنیــت ســازمان مل
وی کــه در نیویــورک صحبــت می کــرد، افــزود: نبایــد 
ــروگان  ــرای گ ــق هســته ای ب ــران اجــازه داد از تواف ــه ای ب

ــد.  ــتفاده کن ــان اس ــن جه گرفت
ایــران، تحــت هیــچ شــرایطی، هرگــز اجــازه دســتیابی بــه 
تســلیحات اتمــی را نخواهــد یافــت... توافــق هســته ای را 
ــه نظــر  ــودی ب ــل ناب ــزرگ کــرد کــه غیرقاب ــد آنقــدر ب نبای

برســد. خبرگــزاری رویتــرز

عربستان:هرگزخواهانمیانجیگری
برایرابطهباایراننبودهایم

ــمی  ــزاری رس ــه خبرگ ــعودی ب ــئول س ــام مس ــک مق ی
ــه درخواســتی  ــن کشــور هیچ گون ــه ای عربســتان گفــت ک
بــرای میانجیگــری بــه هــر شــکلی بــرای رابطــه بــا ایــران 

نداشــته اســت.
ــار منتشرشــده در  ایــن مقــام ســعودی گفتــه اســت اخب

ــن رابطــه همگــی نادرســت هســتند. تســنیم ای

نیویورکرگزارشداد:
آمریکادرآستانهجنگداخلی

مجلــه آمریکایــی نیویورکــر بــا بیــان اینکــه در حــال 
حاضــر ۹۰۰ گــروه نژادپرســت در حــال فعالیــت در آمریــکا 
ــن  ــی دوم را در ای ــگ داخل ــوع جن ــال وق ــتند، احتم هس

ــت.  ــته اس ــوع دانس ــور قریب الوق کش
وبــگاه یــک مجلــه آمریکایــی بــا ارائــه آمــاری از فعالیــت 
۹۰۰ گــروه نفرت پراکــن در آمریــکا نوشــته کــه ایــن کشــور 

در آســتانه جنــگ داخلــی قــرار دارد.
نیویورکــر می نویســد: چنــد روز پــس از خشــونت  ها و 
کشــتارهای جنجالــی و نژادپرســتانه در ویرجینیــا، فرماندار 

ــه اینجــا رســیدیم؟ تــری مک  آیلیــف پرســید: چطــور ب

»گال«بهجان»داعش«
درتلعفرافتاد

ــه  ــد ک ــر« اعــام کردن ــی در شــهر »تلعف ــع آگاه محل مناب
اغلــب عناصــر داعــش دچــار »گال« و ســایر بیماری هــای 

ــده اند. ــتی ش پوس
اغلــب عناصــر داعــش بــه دلیــل اســتفاده زیــاد از 
تونل هــا و پناهگاه هــای زیرزمینــی و دور بــودن از نــور 
خورشــید دچــار بیماری هــای پوســتی بــه ویــژه گال 
شــده اند؛ لــذا مجبورنــد از داروهایــی نظیــر پرمتریــن کــه 

نوعــی حشــره کش اســت، اســتفاده کننــد.
آن  عامــل  و  خــارش دار  انگلــی  بیمــاری  یــک  گال، 
بندپایــی از گــروه هیره هــا بــه نــام هیــره خارشــی اســت. 
ــا بســیار  ــه، ام ــی شــبیه کن هیره هــای خارشــی موجودات

کوچک تــر و میکروســکوپی هســتند. بغــداد پســت

کشتهشدنبیشاز۱۰۰داعشی
درشهر»رقه«سوریه

ــرد  ــان کُ ــتر آن ــه بیش ــوریه ک ــک س ــای دموکراتی نیروه
ــا داعــش در شــهر »رقــه«  هســتند، شــامگاه سه شــنبه ب

ــر شــدند. درگی
ــه در  ــرد ک ــام ک ــرات اع ــای دموک ــع از نیروه ــک منب ی
ــه  ــش در محل ــا داع ــرد ب ــای ک ــری نیروه ــان درگی جری

»الروضــه«، بیــش از 23 داعشــی کشــته شــدند.
ــه معارضــان گــزارش داد کــه  وبــگاه خبــری آرا وابســته ب
ــه دارد و  ــان ادام ــور« همچن ــه »منص ــا در محل درگیری ه
تاکنــون بــه کشــته شــدن 12 داعشــی منجــر شــده اســت. 

فــارس

آمریکاباردیگردربارهسفربهایران
هشدارداد

ــکا  ــه آمری ــایت وزارت خارج ــه در س ــه ای ک در اطاعی
ــرادی  ــژه اف ــن کشــور به وی ــاع ای ــه اتب منتشــر شــده، ب
ــاره  ــد، درب ــی دارن ــه ایرانی-آمریکای ــت دوگان ــه تابعی ک
شــده داده  هشــدار  ایــران  در  بازداشــت   احتمــال 

 است.
ــای  ــت: مقام ه ــده اس ــه آم ــن اطاعی ــی از ای در بخش
ــه  ــی را ک ــژه آن های ــاالت متحــده به وی ــاع ای ــی اتب ایران
اصلیــت ایرانــی دارنــد، بازداشــت کــرده و آزار داده انــد. 
ــیار  ــت بس ــا دق ــد ب ــده بای ــاالت متح ــهروندان ای ش
ــد.  ــران را بررســی کنن ــه ای ــق ســفر ب ریســک ها و تعوی

شــهر خبــر

هشتگاستیضاحترامپ
اوجگرفت

کــه  آمریــکا  رئیس جمهــور  اظهــارات  جدیدتریــن 
برداشــت شــده،  نژادپرســتان  از  از آن هــا حمایــت 
ــان  ــم جمهوری خواه ــدن خش ــه ش ــب برانگیخت موج
ــتگ  ــد و هش ــی ش ــای خارج ــا و مقام ه و دموکرات ه
اســتیضاح ترامــپ را بــرای چندیــن ســاعت بــه اولیــن 

ــرد. دانشــجو ــل ک ــر تبدی ــوع داغ توییت موض

خودکفاییکرهشمالی
درساختموتورموشک

نهادهــای جاسوســی آمریــکا و یکــی از اندیشــکده های 
ــر  ــه پیش ت ــگ ک ــد پیونگ یان ــا می کنن ــس ادع انگلی
بــه طــور غیرقانونــی از بعضــی کشــورها موتــور موشــک 
ایــن زمینــه  می خریــده، حــاال بــه خودکفایــی در 

رســیده اســت.
ــد  ــی ش ــی مدع ــار گزارش ــا انتش ــز« ب ــورک تایم »نیوی
ــن  ــکا و همچنی ــی آمری ــی نهادهــای اطاعات ــه ارزیاب ک
موسســه بین المللــی مطالعــات اســتراتژیک لنــدن 
نشــان می دهــد کــره شــمالی بی آنکــه نیازمنــد واردات 
ــوردار  ــک برخ ــور موش ــاخت موت ــی س ــد، از توانای باش

اســت.رویداد 24

کوتاه خبر 
سخنگویسپاه:

سپاهعملیاتمستقلزمینی
درسوریهنداشتهاست

ــری  ــا انتشــار خب ــروز ب ــح دی ــن صب ــری المیادی شــبکه خب
اعــام کــرد کــه ســپاه پاســداران انقــاب اســامی عملیــات 
گســترده ای را بــه  منظــور گرفتــن انتقــام خــون شــهید 
تروریســت های  توســط  پیــش  روز  حججــی کــه چنــد 
تکفیــری در ســوریه بــه شــهادت رســید، در منطقــه ای بــه  نــام 

ــت. ــرده اس ــاز ک ــور آغ ــن کش ــه در ای حمیم
ــوع  ــدن موض ــن ش ــور روش ــه منظ ــوص، ب ــن خص در همی
ســردار ســرتیپ پاســدار رمضــان شــریف، ســخنگو و مســئول 
ــه انتشــار ایــن خبــر  ــا اشــاره ب روابــط عمومــی کل ســپاه، ب
گفــت: ســپاه پاســداران انقــاب اســامی مصمم تــر از 
و  ارتــش  از  را  خــود  مستشــاری  حمایت هــای  گذشــته 
تــا برچیــده شــدن بســاط  نیروهــای مردمــی ســوریه 

ــد داد. ــه خواه ــور ادام ــن کش ــری از ای ــم تکفی تروریس
ســردار شــریف بــا تأکیــد بــر اینکــه بــا وجــود اخبــار 
ــوریه  ــی در س ــتقل زمین ــات مس ــپاه عملی ــده، س منتشرش
ــش و  ــخت از داع ــام س ــرد: انتق ــد ک ــت، تأکی ــته اس نداش
تکفیری هــا، بــه  واســطه شــهادت »شــهید حججــی« و 
ــان  ــرار دارد و در زم ــپاه ق ــتورکار س ــرم در دس ــان ح مدافع

مقتضــی عملیاتــی می شــود. تســنیم

سرمقاله
بهقلممدیرمسئول

آزادگان،رسوالنانقالب
چنــان کــه یوســف صدیــق امیــن بــه بندگــی گرفتــه 
و مقهــور و اســیر شــد؛ ولــی ایــن همــه بــه آزادگــی 

او آســیب نرســاند. 
آزادگان بــا ایمــان راســخ خــود در برابــر همــه 
فشــارهای جســمی و روحــی دشــمنان ایســتادند و 
روابــط اجتماعــی جامعــه کوچــک اردوگاهــی خــود 

ــد.  ــا نهادن ــه اخــاق حســنه بن ــر پای را ب
آن هــا از شــکنجه های مــزدوران بعثــی هراســی بــه 
خــود راه ندادنــد. آزادگان، صبورتــر از ســنگ صبــور و 
ــان  ــد. این ــه قضــای الهــی بودن راضی تریــن افــراد ب
از  و  داشــتند  اقیانــوس  از  فراخ تــر  ســینه هایی 
همــه جــا و همــه کــس، بریــده و بــه خــدا پیوســته 

بودنــد. 
مکتــب  از  الهــام  بــا  ســرافراز  و  دالور  آزادگان 
بــا  و  اطهــار  ائمــه  انسان ســاز اســام و ســیره 
درس گرفتــن از زندگــی انقابــی و حماسه ســاز 
ــداری  ــر و پای ــوه صب ــه اس ــب)س( ک ــرت زین حض
بــود، توانســتند دوران دشــوار اســارت را پشــت ســر 
نهنــد و شــکوه مقاومــت و ســرافرازی را در صحیفــه 

ــد.  ــت کنن ــامی ثب ــران اس ــان ای درخش
امــروز یــادآور بازگشــت غرورآفریــن مــردان و زنــان 
آزاده ای اســت کــه پــس از تحمــل ســال ها شــکنجه 
و دوری از عزیــزان خویــش، بــه وطــن بازگشــتند و 

بــه انتظــار میلیون هــا ایرانــی پایــان دادنــد. 
ــدران، همســران  ــادران، پ ــن روز، شــکیبایی م در ای
و فرزنــدان ایــن آزادمــردان بــه بــار نشســت و 
ســال های نگرانــی و شــوق دیــدار بــه پایــان رســید  
و وعــده الهــی تحقــق یافــت: »و بّشــر الصابریــن«. 
دربــاره عاقــه شــدید آزادگان بــه امــام راحــل 
ــیر  ــى از اس ــر عراق ــک روز افس ــه: ی ــنویم ک مى ش
مجروحــى کــه یــک بســیجى پانــزده ســاله ای بــود، 
ــادرت را دوســت  ــدر و م ــدازه پ ــو چــه ان پرســید: ت

دارى؟
 گفت: به اندازه چشمانم. 

ــرت  ــو کــه بســیجى هســتى، رهب پرســید: خــوب ت
ــت دارى؟  ــدر دوس ــى را چق خمین

ــه  ــت؛ او را ب ــن اس ــب م ــى قل ــام خمین ــت: ام گف
ــم  ــدون چش ــان ب ــت دارم. انس ــم دوس ــدازه قلب ان
ــب،  ــدون قل ــى ب ــا زندگ ــد، ام ــى کن ــد زندگ مى توان

ــت.   ــن نیس ممک
امــام راحــل چــه زیبــا و شایســته در توصیــف 
در چنــگال  فرموده انــد: »اســرا  فرزنــدان خــود 
دژخیمــان خــود ســرود آزادى ســر دادنــد و آزادگان 

جهــان آن  را زمزمــه مى کننــد.« 
ــا دور  ــه آن ه ــد، بلک ــیر نبودن ــا اس ــان نه تنه آرى، آن
ــداى  ــد و ن ــتگى  بودن ــتگى  و دلبس ــه وابس از هرگون
ــان رســاندند.  ــه جهانی ــوش هم ــه گ ــردى را ب آزادم
ــد:  ــاره آزادگان می فرماین ــری درب ــام معظــم رهب مق
»... یکــی از چیزهایــی کــه شــما را و دل هایتــان را 
ــت،  ــه می داش ــد نگ ــت، پرامی ــه می داش ــده نگ زن
یــاد آن چهــره و روحیــه پرصابــت امــام عزیزمــان 
بــود. آن بزرگــوار هــم خیلــی بــه یــاد اســرا بودنــد. 
حــال پــدری را کــه فرزندانــش بــه ایــن شــکل از او 

ــد.«  دور شــده باشــند، راحــت می شــود فهمی
»مســئله اســارت طوالنــی ایــن ملــت بــه نوبــه خــود 
ــت  ــا موفقی ــا ب ــت م ــه مل ــود ک امتحــان دیگــری ب
آن را بــه انجــام رســاند و اســرای مــا هماننــد ملــت 
ایــران از خــود آزادمــردی نشــان دادنــد و ســرانجام 
ــتند...   ــن بازگش ــه وط ــرافرازی ب ــت و س ــا موفقی ب
را  ســختی  شــرایط  اســارت،  دوران  در  شــما 
ــن و  ــظ دی ــا حف ــال ب ــن ح ــا در عی ــد، ام گذراندی
ــام و  ــام، ام ــه اس ــود ب ــتگی خ ــادات و دلبس اعتق
انقــاب موجــب افتخــار و آبرومنــدی ملــت خــود در 

ــدید.« ــمن ش ــر دش براب
کســانی  کنــار  در  زیســتن  امــروز،  نســل  آری، 
را تجربــه می کنــد کــه زندگــی آن هــا ترجمــان 
آزادگــی، صبــر، ایثــار و مجاهــدت اســت. کبوترانــی 
ــد و  ــوب رفتن ــرب محب ــدای ق ــا بلن ــروز ت ــه دی ک
ــروز،  ــد و ام ــس کردن ــهادت را ح ــس ش ــی نف گرم
ــن  ــای میه ــی و اعت ــا در آبادان ــوش و بی ادع خام

می کوشــند.
 آنــان برکاتــی هســتند کــه می تواننــد فرهنــگ ایثــار 
ــت  ــد و معنوی ــق کنن ــه تزری ــه جامع ــت را ب و گذش
ــه  ــرافراز ب ــس ای آزادگان س ــازند. پ ــه س را نهادین
پــا خیزیــد و فرهنــگ را دریابیــد تــا جامعــه از 
ــون  ــمنان مص ــی دش ــم فرهنگ ــای تهاج ویروس ه

ــردد. گ
روزهــای رهایــی از اســارت بــر آزادگان ســرافراز 

ــاد! ــی ب ــارک و گرام مب

P.Sharifi@eskimia.ir
پروانه شریفیگروه سیاست

آزادگان آمدنــد همان طــور کــه رفتــه بودنــد 
دلیــر و مقــاوم؛ مــردان قبیلــه غیــرت 
ــه در  ــتند ک ــمندی هس ــای ارزش گنجینه ه
درون آن هــا فرهنــگ انسان ســاز، صبــوری 

ــت. ــه اس ــارت نهفت ــت دوره اس و مقاوم
ــزاران  ــران، ه ــه ای ــراق ب ــاوز ع ــاز تج ــا آغ ب
ــیجی،  ــی و بس ــران، نظام ــردم ای ــر از م نف
ــه باطــل  ــرد حــق علی ــای نب راهــی جبهه ه

شــدند.
کنــار  در  تحمیلــی  جنــگ  طــول  در 
در  اســام کــه  رزمنــدگان  پیروزی هــای 
نهایــت منجــر بــه عقــب رانــدن رژیــم بعــث 
از ســرزمین عزیزمــان تــا قلــب عــراق شــد، 

تعــدادی از رزمنــدگان دفــاع مقــدس نیــز 
بــه اســارت نظامیــان بعــث درآمدنــد کــه بــا 

می شــوند. نامیــده  »آزادگان«  عنــوان 
دلیبزرگترازاقیانوس

اگــر نگاهــی بــه آمــار اســرای ایرانــی 
در دوره هشــت ســاله جنــگ تحمیلــی 
ــگ  ــول جن ــد در ط ــم دی ــم، خواهی بیندازی
ــدگان اســام  ــر از رزمن حــدود 45 هــزار نف
بــه اســارت درآمدنــد و حــدود 25 هــزار نفر 
دیگــر از آنــان مفقوداالثــر شــدند. مقاومــت 
شــکنجه های  مقابــل  در  مــا  رزمنــدگان 
وحشــیانه و غیرانســانی بعثی هــای صــدام 
بــود کــه ســربازان عراقــی را  آن چنــان 

ــرار داد. ــر ق ــت تاثی تح
و  تفکــر  بــا  ایــران  انقابــی  اســرای 

دلســوزی، توانســتند انقابــی مانــدن و 
امیــد را بــرای مــا معنــا کننــد و صبــوری را 

ــد.  ــا بیاموزن ــه م ب
ــوس  ــر از اقیان ــی بزرگ ت ــیران دل ــن اس ای
داشــتند، از دنیــا بریدنــد و تســلیم رضــای 

ــد.  ــد شــدند و لقــب آزاده گرفتن خداون
ــه  ــه نقط ــود ک ــال 6۹ ب ــتان س ــه تابس نیم
عطــف دیگــری از انقــاب اســامی در تاریخ 
کشــور ثبــت شــد؛ روزی کــه هــزاران هــزار 
رزمنــده از چنــگال اســارت رژیــم بعثــی بــه 

میهــن اســامی خــود بازگشــتند. 
ــره شــیرین بازگشــت  ــادآور خاط آن روز، ی
ــت؛ روزی  ــامی اس ــن اس ــه میه آزادگان ب
ــت قامت  ــران راس ــه در آن، صاب ــارک ک مب
از  پــس  ایــران،  اســامی  جمهــوری 
ــن  ــه خــاک میه ســال ها دوری از وطــن ب
ــواده و  ــوش خان ــه آغ ــتند و ب ــای گذاش پ

ــتند. ــت بازگش مل
سالممرابهآنهابرسانید

شــکنجه های  وجــود  بــا  آزادگانــی کــه 
ــی  ــام یک ــال ام ــم ارتح ــان، غ شــدید بعثی
از بزرگ  تریــن شــکنجه هایی بــود کــه در 
دوران اسارت شــان متحمــل شــدند و از 
امــام فقــط چنــد جملــه ای هدیــه گرفتنــد 
کــه »اگــر روزی اســرا برگشــتند و مــن 
ــانید و  ــا برس ــه آن ه ــرا ب ــام م ــودم، س نب

ــود.« ــان ب ــی در فکرت ــد خمین بگویی
هنــوز هــم غــرش گلوله هــا و صدامــی 
ــده  ــپرده ش ــخ س ــه دان تاری ــه زبال ــه  ب ک
ــدگان  ــازان و رزمن ــا، جانب ــوش آزاده ه در گ
ماندنــد  کــه  آن هایــی  می پیچــد؛  مــا 

آمدنــد کــه  خاطــرات  از  بــا کوله بــاری 
هنــوز هــم شــنیدنش خالــی از لطــف 
نیســت؛ خاطراتــی کــه هــر کــدام داســتان 
را  خــودش  خــاص  قهرمــان  و  واقعــی 
دارد؛ قهرمان هــا هیــچ  وقــت فرامــوش 
نمی شــوند. 3 نســل از جنــگ و دفــاع 
مقــدس گذشــته اســت امــا بــا مــرور زمــان 
و تغییــرات فرهنگــی هنــوز هــم آن هــا 
قهرمانــان اصلــی حــوادث جنــگ تحمیلــی 

هســتند.

آزادگاندرکالمرهبر
ــرو  ــام آب ــه اس ــما ب ــتقامت ش ــر و اس صب
بخشــید؛ شــماها ده ســال، هشــت ســال 
ــخت ترین دوران را  ــتر ـ س ــا بیش ــر ی ـ کمت

ــد.  گذراندی
ــباب  ــراوت دوران ش ــی باط ــی و زندگ جوان
ــد؛  ــرر نکردی ــا ض ــد، ام ــدا دادی را در راه خ
ــر و  ــد. صب ــه کردی ــدا معامل ــا خ ــون ب چ
اســتقامت شــما، بــه اســام آبــرو بخشــید. 

ــر خــود اســام  ــا صب خانواده هــای شــما ب
را روســفید کردنــد و بــه نظــام و جمهــوری 
اســامی آبــرو دادنــد. در ایــن مدت هشــت 
ســال و ده ســال و دوران تلــخ اســارت 
شــما در دســت دشــمن، ملــت ایــران 
بســیار  گذرگاه هــای  از  ســربلندی  بــا 
ــاده  ــت در ج ــن مل ــرد. ای ــور ک ســختی عب
گردنه هــای  نکــرد.  حرکــت  آســفالته 
ــا خطرهــا مواجــه  ــادی را طــی کــرد و ب زی
ــای  ــه خانواده ه ــما و ب ــه ش ــا ب ــد... م ش
افتخــار  شــما  مجاهــدت  بــه  و   شــما 

می کنیم.
ضرورتترویجفرهنگاسارت

ــتند  ــمندی هس ــای ارزش آزادگان، گنجینه ه
انسان ســاز  فرهنــگ  آن،  درون  در  کــه 
ــع  ــت وقای ــه اســت. ثب دوران اســارت نهفت
اســارت پلــی اســت بــرای انتقــال فرهنــگ 
ــهرهای  ــه ش ــا ب ــارت از درون اردوگاه ه اس

میهــن اســامی مان، ایــران. 
در حقیقــت آزدگان دالور و ســرافزار بــا الهام 
از مکتــب انسان ســاز اســام و ســیره ائمــه 
اطهــار و بــا درس گرفتــن از زندگــی انقابــی 
زینــب)س(  حضــرت  حماسه ســاز  و 
بودنــد،  صبــر  و  پایــداری  اســوه  کــه 
ــت  ــارت را پش ــوار اس ــتند دوران دش  توانس
و  مقاومــت  شــکوه  و  بگذارنــد  ســر 
ــران  ــه درخشــان ای ســرافزاری را در صحیف
اســامی ثبــت کننــد و در مســیری گام 
بردارنــد کــه الگــو و افتخــار ایرانیــان و همــه 
مســلمانان شــوند؛ قهرمان هــا هیــچ گاه 

. نمی شــوند...  فرامــوش 

بهبهانهسالروزبازگشتآزادگانبهمیهناسالمی

بازگشت پرستوها
ادامه از صفحه اول

طباطبایی نــژاد  یوســف  ســید  آیــت هللا 
نماینــده ولــی فقیــه در اســتان و امــام 
ــام  ــا قائم مق ــدار ب ــان، در دی ــه اصفه جمع
شــورای هماهنگــی تبلیغــات اســامی و 
 اعضــای ایــن شــورا در اســتان اصفهــان 
ــعائر  ــم ش ــأ تعظی ــه منش ــان اینک ــا بی و  ب
الهــی، تقــوای قلبــی اســت نــه تقــوای 
ــه  ــت: آنچ ــار داش ــی، اظه ــری و لفظ ظاه
شــعائر دیــن را بــزرگ جلــوه می دهــد، 
و  برمی خیــزد  مؤمــن  قلــب  از  فقــط 
ــان،  ــه در اصفه ــتیم ک ــاکر هس ــدا را ش خ
فــراوان  انقابــی  مؤمــن  انســان های 

هســتند.
ــه تــاش  اعضــای شــورای  ــا اشــاره ب وی ب

اســتان  اســامی  تبلیغــات  هماهنگــی 
شــورا،  ایــن  ریاســت  به ویــژه  اصفهــان 
افــزود: در فعالیت هــای شــورای هماهنگــی 
ــط  ــا خ ــده ت ــاش ش ــامی ت ــات اس  تبلیغ
ــد  ــرح نباش ــی در آن مط ــوط سیاس و خط
ایجــاد                  اصفهــان  در  اختــاف  زمینــه  و 

نشــود.
نماینــده ولــی فقیه در اســتان و امــام جمعه 
اصفهــان بــا اشــاره بــه فعالیــت چشــمگیر 
شــورای هماهنگــی تبلیغــات اســامی در در 
برنامه هایــی همچــون تشــییع شــهدا کــه از 
وظایــف اصلــی شــورای هماهنگــی نیســت، 
بیــان کــرد: همــه تاش هــا حاکــی از ایجــاد 
ــان دســتگاه ها و  ــی می انســجام و هماهنگ

عوامــل اجرایــی در راســتای تعظیــم شــعائر 
انقــاب اســامی و یــک نــوع آرامــش 
اســت؛ تجربــه نشــان داده کــه اگــر اصفهــان 
اســت  آرام  نیــز  باشــد، کل کشــور   آرام 
ــهرها  ــایر ش ــه س ــان ب ــش در اصفه و آرام

می کنــد. ســرایت 
ــواره  ــا هم ــه اصفهانی ه ــان اینک ــا بی وی ب
انــدک کارهــای  بــا هزینــه   توانســته اند 
بــزرگ انجــام دهنــد، تصریــح کــرد: تربیــت 
ــرم،  ــع ح ــهید مداف ــون ش ــهدایی همچ ش
محســن حججــی از تعظیــم شــعائر الهــی 
منشــأ می گیــرد؛ این گونــه شــهدا پــس 
و  شــده اند  متولــد  تحمیلــی  جنــگ  از 

ویژگی هــای خاصــی دارنــد.

آیــت هللا طباطبایی نــژاد ادامــه داد: یکــی 
واالمقــام،  شــهید  ایــن  ویژگی هــای  از 
را  آن  خوبــی  بــه  اســت کــه  خلــوص 
می تــوان در وصیت نامــه و توصیه هایــش 
ــل  ــه در مقاب ــا تواضعــی ک ــرد ی مشــاهده ک

پــدر و مــادرش داشــت.
ــوع  وی شــهادت شــهید حججــی را یــک ن
ــن  ــت: ای ــت و گف ــی دانس ــت تاریخ جنای
بــه مقــام  شــهید در غربــت و اســارت 
او،  شــهادت  نحــوه  و  رســید  شــهادت 
ــا شــبیه حضــرت  ــدن از قف شــاید ســر بری
اباعبــدهللا الحســین)ع( باشــد؛ در مجمــوع 
وجــود چنیــن جوانانــی کــه آمــاده خدمــت 
ــات و  ــن جلس ــتند، از همی ــام هس ــه اس ب

ــأت  ــی نش ــعائر اله ــم ش ــا و تعظی برنامه ه
می گیــرد.

مجلــس  در  اصفهــان  مــردم  نماینــده 
خبــرگان رهبــری تصریــح کــرد: بــه شــهید 
حججــی گفتــه شــده بــود کــه اکنــون نــرو، 
بگــذار امــام زمــان بیایــد بعــدا اقــدام کــن؛ 
بــود مــن می خواهــم  پاســخ گفتــه  در 
زمــان  در  و  شــوم  شــهید  هم اکنــون 
حضــرت مهدی)عــج( دوبــاره زنــده شــوم و 
شــهید شــوم. بــه نظــرم انســان هــر چقــدر 
بــرای انقــاب هزینــه کنــد، ارزش دارد؛ مــن 
اعتقــاد دارم کــه خداونــد عالــم را بــرای 

ــت. ــرده اس ــق ک ــرادی خل ــن اف چنی
ــامی  ــعائر اس ــر روی ش ــر ب ــت: اگ وی گف
کار شــود، فرزندانمــان اســامی تربیــت 
صــورت  ایــن  غیــر  در  می شــوند؛ 
پایــگاه  می شــوند.  تربیــت  غیراســامی 
اطالع رســانی نماینــده ولــی فقیــه در اســتان

آیتهللاطباطبایینژاد:

تربیت شهدایی همچون شهید حججی، از تعظیم شعائر الهی منشأ می گیرد

فرماندهنیرویزمینیارتش:
حماسهایکهمدافعینحرم

آفریدند،بینظیراست
در  ارتــش  زمینــی  نیــروی  فرمانــده 
مراســم اختتامیــه هفدهمیــن مســابقات 
ــی ارتــش  سراســری قــرآن نیــروی زمین
گفــت: نــوری کــه شــهدای مدافــع حــرم 
ــرآن  ــه جامعــه می بخشــند، از برکــت ق ب

اســت.
امیــر کیومــرث حیــدری، فرمانــده نیــروی 
ــع  ــروز در جم ــح دی ــش، صب ــی ارت زمین

ــاغل  ــران ش ــدان و خواه ــران، فرزن همس
ــی ارتــش گفــت: مدافعیــن  نیــروی زمین
ظهــور  منصــه   بــه  حماســه ای  حــرم، 
رســاندند کــه تــا حــاال بی نظیــر بــوده 

ــت. اس
وی گفــت: خــدا را شــاکریم کــه در زمانــی 
ــت  ــایه والی ــه در س ــم ک ــی می کنی زندگ
ــدون  ــا ب ــه این ه ــتیم و هم ــرآن هس و ق
شــک رهیــن تربیــت، حضــور، مربیگــری 
ــازمان  ــون س ــری و روحانی ــاد رهب و ارش

عقیدتی سیاســی اســت.
اگــر  حیــدری گفــت:  ســرتیپ  امیــر 

ــروی  ــروز در نی ــود، ام ــی نب ــت قرآن تربی
زمینــی شــاهد ایــن همــه موفقیــت و 

نبودیــم. ســرافرازی 
وی افــزود: خداونــد را شــاکریم کــه تنهــا 
ــت  ــت والی ــه از نعم ــتیم ک ــوری هس کش
ــیر  ــم در مس ــه بتوانی ــت ک ــوردار اس برخ
والیــت و پشــت ســر والیــت گام برداریــم.

وی گفــت: مــا در برابــر عظمــت روح 
شــهدای مدافــع حــرم غبطــه می خوریــم 
ــان  ــن جوان ــد در بی ــه می توانن ــه چگون ک
و  بســتر  اگــر  و  باشــند  اثرگــذار  مــا 
ــه  ــاهد این گون ــود، ش ــی نب ــت قرآن تربی

نبودیــم. عروج هایــی 
وی در ادامــه گفــت: در تمــام کســانی 
کــه در مســیر قــرآن گام برمی دارنــد و 
در هــر یــگان از نیــروی زمینــی هســتند، 
ــو  ــود دارد و در پرت ــی وج ــت خاص نورانی
ایــن افــراد کارکنــان دیگــری نیــز در 
ــن  ــه ای ــد ک ــرآن گام برمی دارن ــیر ق مس
خــود در ارتقــای ســطح معنــوی و رزمــی 

ــت. ــر اس ــان مؤث آن
گفتنــی اســت در پایــان ایــن مراســم 
معنــوی از تمامــی نفــرات برتــر رشــته های 

ــد. دانشــجو ــل ش ــف تجلی مختل

امنیت
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،،
همان طــور  آمدنــد  »آزادگان«   
مقــاوم؛  و  دلیــر  بودنــد،  رفتــه  کــه 
مــردان قبیلــه غیــرت گنجینه هــای 
درون  در  کــه  هســتند  ارزشــمندی 
آن هــا فرهنــگ انسان ســاز، صبــوری 
و مقاومت دوره اسارت نهفته است

سخنگوورئیسمرکزدیپلماسیعمومی:

گزارش آمریکا نادرست، مغرضانه و سیاسی است 
جانشینفرماندهکلارتشجمهوریاسالمیایران:

ایران با تهدیدات جدیدی مواجه است 

بهــرام قاســمی، ســخنگو و رئیــس مرکــز دیپلماســی عمومــی 
ــه  ــش ب ــورمان، در واکن ــه کش ــور خارج ــانه ای وزارت ام و رس
انتشــار گــزارش وزارت امــور خارجــه آمریــکا درخصــوص 
آزادی هــای مذهبــی در جهــان گفــت: جمهــوری اســامی ایــران 
ایــن گــزارش را غیرواقع بینانــه، بی پایــه و اســاس و مغرضانــه 
خــاص  بهره برداری هــای  هــدف  بــا  تنهــا  می دانــد کــه 

ــه شــده اســت. سیاســی تهی
ســخنگوی وزارت خارجــه درخصــوص  تفســیرهای موجــود در 
ــی خاطرنشــان  ــد مذهب ــاره مذاهــب و عقای ــزارش درب ــن گ ای
کــرد: ارائــه تفســیرهای خودســاخته و بی اســاس دربــاره 
مذاهــب و عقایــد مذهبــی در نهایــت منجــر بــه وخامــت 
بحران هــا و مشــکات بیــن مذهبــی شــده و هیــچ نتیجــه و 

ــدارد. ــراه ن ــه هم ــی ب فرجــام مثبت
 بــرای حــل و فصــل اختافــات مذهبــی و نزدیکــی آنــان الزم 
ــاب  ــه  شــدت اجتن اســت از سیاســی کــردن ایــن موضــوع ب
کــرد و تنهــا از طریــق گفت وگــو و احتــرام بــه عقایــد یکدیگــر 
بــر اســاس ارزش هــای  متعالــی انســانی و احتــرام بــه 
ــت.  ــیر گام برداش ــن مس ــی در ای ــان اله ــه ادی ــروان هم پی

ــه  ــم را ب ــدف مه ــن ه ــکا ای ــت آمری ــد دول ــر می رس ــه نظ ب
فراموشــی ســپرده و تنهــا درصــدد بهره بــرداری سیاســی 
ــان اســت  ــی در بعضــی کشــورهای جه ــوع مذهب  از وجــود تن
و تصــور بــر آن اســت ایــن کشــور حتــی ارزیابــی واقع بینانــه ای 
ــی و  ــرایط جمعیت ــژه از ش ــورها، به وی ــی کش ــاع داخل از اوض

مذهبــی آن هــا نــدارد.
ــم  ــه ه ــای ب ــات و دنی ــر ارتباط ــت: در عص ــان گف وی در پای
پیوســته کنونــی بــه روشــنی و آشــکارا قابــل مشــاهده اســت 
کــه  تبعیــض نــژادی و مذهبــی، اسام ســتیزی و دیگرهراســی، 
ــی  ــت ورزان آمریکای ــزد سیاس ــترده ن ــایع و گس ــده ای ش پدی
ــدف  ــه ه ــورت روزان ــه ص ــور ب ــن کش ــلمانان ای ــوده و مس ب
ــی  ــای دولت ــوی نهاده ــز از س ــن و تبعیض آمی ــات خش اقدام
ــات  ــن تبلیغ ــی و همچنی ــای امنیت ــس و نیروه همچــون پلی
و اقدامــات اسام هراســانه از ســوی رســانه ها و نهادهــای 
ــذا،  ــه آزار و ای ــه نحــوی ک ــد؛ ب ــرار می گیرن ــی خــاص ق مذهب
ــتن آزادی در  ــی، نداش ــد مذهب ــات و عقای ــه مقدس ــن ب توهی
ــلمانان  ــای مس ــه عبادتگاه ه ــه ب ــی و حمل ــور مذهب ــام ام انج
بــه امــری روزمــره در آمریــکا تبدیــل شــده اســت. شــبکه خبــر

ــده کل ارتــش جمهــوری اســامی  جانشــین فرمان
ــروز کشــور در شــرایط حساســی  ــت: ام ــران گف ای
ــت  ــه اس ــازه ای مواج ــدات ت ــا تهدی ــرار دارد و ب ق
کــه همیــن امــر لــزوم بصیرت افزایــی و آگاهــی از 

ــدات را ضــروری ســاخته اســت.  ــواع تهدی ان
امیــر احمدرضــا پوردســتان، جانشــین فرمانــده کل 
ارتــش، در بازدیــد از پایــگاه شــهید نــوژه همــدان در 
ــت:  ــگاه گف ــن پای ــان ای جمــع فرماندهــان و کارکن
آمادگــی نیروهــای مســلح کشــور بــا تجربــه 
ارزشــمند هشــت ســال دفــاع مقــدس کــه در رأس 
ــر قــرار  آن ولــی فقیــه و فرماندهــی مقتــدر و مدب
دارد، اجــازه هرگونــه تهدیــد و تعــرض بــه کشــور را 

از ســوی دشــمن ســلب کــرده اســت.
وی بــا اشــاره بــه تهاجــم فرهنگــی دشــمنان 
تصریــح کــرد: امــروز دشــمن بــا ناامیــدی از 
ــم  ــه تهاج ــرم ب ــگ گ ــتقیم در جن ــی مس رویاروی
ــرم روی آورده اســت  ــگ ن ــق جن ــی از طری فرهنگ
بیــداری و آگاهــی کارکنــان و خانواده هــا  کــه 

تهاجم هــا و  ایــن  بــا  عامــل اساســی مقابلــه 
خنثــی کــردن آن اســت.

اصلــی  هــدف  ارتــش  فرمانــده کل  جانشــین 
دشــمن در جنــگ نــرم را جوانــان دانســت و افزود: 
دشــمن بــا صــرف هزینه هــای زیــاد در جنــگ نــرم 
ــه آن  ــان برنامه ریــزی کــرده و ب ــده جوان ــرای آین ب
ــزاری  ــا برگ ــت ب ــه الزم اس ــت ک ــدوار اس ــم امی ه
ــه شــرکت  ــان ب اردوهــای جهــادی و ترغیــب جوان
ــا قــرآن، دشــمن را  در مراســم مذهبــی و انــس ب
از رســیدن بــه اهــداف شــوم خــود مأیــوس کنیــم.
امیــر پوردســتان تصریــح کــرد: دشــمن از ابتــدای 
ــمنی  ــه دش ــا ب ــا م ــامی ب ــاب اس ــروزی انق پی
ماهیــت  هــم،  او  دشــمنی  علــت  و  پرداختــه 
جمهــوری اســامی ایــران اســت؛ ولــی همبســتگی 
رهبــری  داهیانــه  هدایت هــای  عزیــز،  مــردم 
نیروهــای مســلح  آمادگــی  و  انقــاب  معظــم 
همــواره مانــع رســیدن او بــه اهدافــش شــده 

اســت. تســنیم



کوتاه از اقتصاد ایران
تخلیه حساب های بانکی دولت 

حجــم وام هــا و ســپرده های دولتــی در شــبکه بانکــی بــا 
رونــدی کاهشــی پیــش رفتــه اســت؛ تغییــری که ریشــه 
ــتورکار  ــدن دس ــی ش ــوان در اجرای ــی از آن را می ت بخش
تمرکــز حســاب های دولــت در بانــک مرکــزی و خــروج 

ــرد.  ــت وجو ک ــا جس آن از بانک ه
تازه تریــن گزارشــی کــه بانــک مرکــزی از دارایــی و 
بدهــی سیســتم بانکــی منتشــر کــرده نشــان می دهــد 
و  وام هــا  امســال حجــم  پایــان خردادمــاه  کــه در 
ســپرده های دولتــی تــا حــدود ۵۸ هــزار میلیــارد تومــان 

ــت.  ــه اس ــش یافت کاه
ــارد  ــزار میلی ــدود ۸۰ ه ــرداد ۱۳۹۴ ح ــم در خ ــن رق ای
ــارد تومــان طــی دو  ــا ۲۲ هــزار میلی ــه ت ــوده ک تومــان ب

ــت. ایســنا ــه اس ــش یافت ــال کاه س

ورود دومین خودرو پسابرجامی 
به ایران 

ــا قیمتــی  پــژو ۳۰۱، دومیــن خــودرو پســابرجامی ب
نزدیــک بــه صــد میلیــون تومــان بــه زودی وارد بــازار 

خواهــد شــد. 
و  ایــران  بــازار  بــه   ۲۰۰۸ پــژو  ورود  از  پــس 
ــر ۱۰۰  ــا قیمــت زی ــه ســرانجام ب ــروش آن ک پیش ف
میلیــون تومــان و بــا حــرف و حدیث هــای گوناگــون 
ــدد  ــودرو درص ــرکت ایران خ ــال ش ــد، ح ــام ش انج
اســت تــا محصــول دیگــری را از شــرکت پــژو روانــه 

ــد. ــازار کن ب
شــنیده ها حاکــی از آن اســت کــه فــروش پــژو 
ــا قیمــت ۹۴ میلیــون و ۹۰۰ هــزار تومــان  ۳۰۱ نیــز ب

ــد. خبــر فارســی ــد ش ــام خواه ــه زودی انج ب

 ۴ صدرنشین تورم 
در گروه های خوراکی 

ــط  ــود از متوس ــد خ ــزارش جدی ــزی گ ــک مرک بان
قیمــت خرده فروشــی بعضــی از مــواد خوراکــی را در 
تهــران در هفتــه منتهــی بــه ۲۰ مــرداد منتشــر کــرد. 
ــک  ــد بان ــزارش جدی ــده از گ ــت آم ــه دس ــج ب نتای
مرکــزی نشــان می دهــد در میــان ۱۱ گــروه غذایــی 
»حبوبــات«،  »برنــج«،  »تخم مــرغ«،  »لبنیــات«، 
ــت  ــازه«، »گوش ــبزی های ت ــازه«، »س ــای ت »میوه ه
قرمــز«، »گوشــت  مــرغ«، »قنــد و شــکر«، »چــای« 
ــروه  ــش گ ــت ش ــط قیم ــی« متوس ــن  نبات و »روغ
ــی کاهــش داشــته  ــروه غذای ــش، ۲ گ ــی افزای غذای
و ســه گــروه غذایــی نیــز بــدون تغییــر بــوده اســت. 

اقتصــاد نیــوز

کاهش GDP با ادامه رکود مسکن
بخــش مســکن در حالــی چهل وهشــتمین مــاه 
رکــود خــود را پشــت ســر گذاشــته کــه کارشناســان 
معتقدنــد ادامــه ایــن وضعیــت می توانــد تــا ۸ 
ــد. ــش ده ــی را کاه ــص داخل ــد ناخال ــد تولی درص

ــج در  ــه تدری ــکن ب ــازار مس ــدت ب ــود طوالنی م رک
حــال اثرگــذاری بــر روی شــاخص های کالن اقتصــاد 

و افزایــش ضریــب بیــکاری اســت.
ــا ۳۰۰ نــوع  ــه ارتبــاط بخــش مســکن ب ــا توجــه ب  ب
ــر  ــد منج ــکن می توان ــش مس ــق بخ ــت، رون صنع
ــن  ــا ای ــط ب ــدی مرتب ــه تحــرک در حوزه هــای تولی ب
بخــش شــود؛ امــا بخــش مســکن طــی هفته هــای 
گذشــته چهل وهشــتمین مــاه نــزول قیمتــی خــود را 
نســبت بــه تــورم نقطــه بــه نقطــه تجربــه کــرد. ایســنا

اقتصاد جهان

آمریکا، بزرگ ترین بدهکار چین 
ــکا  ــه آمری ــد ک ــالم کردن ــن اع ــری چی ــع خب مناب
و  نامناســب  اقتصــادی  شــرایط  دلیــل  بــه 
چالش هــای پیــش رو، بــا بیــش از یــک هــزار و 
ــن  ــن، بزرگ تری ــه چی ــارد دالر بدهــی ب ۱۴6 میلی
ــن کشــور آســیایی اســت. ــه ای کشــور بدهــکار ب

ــد  ــان می ده ــده نش ــمی منتشرش ــای رس آماره
ــون  ــزان اوراق قرضــه ای کــه پکــن هم اکن کــه می
ــزار و ۱۴6  ــک ه ــه ی ــار دارد ب ــکا در اختی از آمری
ایــن  و  رســیده  دالر  میلیــون   ۵۰۰ و  میلیــارد 
ــور  ــن کش ــن بزرگ تری ــده چی ــث ش ــئله باع مس

ــا ــرد. ایرن ــب بگی ــکا لق ــکار از آمری طلب

 افزایش قیمت مواد غذایی 
در قطر 

ــی  ــای عرب ــن تحریم ه ــدت گرفت ــال ش ــه دنب ب
علیــه قطــر، قیمــت مــواد غذایــی در ایــن کشــور 
ــازار مســکن هــم  ــه رو و ب ــا ســیر افزایشــی روب ب

کســاد شــد. 
بــه  اقتصــادی علیــه قطــر کــه  تحریم هــای 
همــکاری  و  ســعودی  عربســتان  ســرکردگی 
بحریــن و امــارات متحــده عربــی علیــه قطری هــا 
از چنــد مــاه قبــل کلیــد خــورده، اکنــون موجــب 
نوشــیدنی  و  غذایــی  مــواد  قیمــت  افزایــش 
ــد  ــن رون ــه ای ــت؛ البت ــده اس ــور ش ــن کش در ای
ــن  ــه ای نیســت کــه اقتصــاد ای ــه گون صعــودی ب
ــه طــور شــدیدی تحت الشــعاع خــود  کشــور را ب

ــوز ــد. افکارنی ــرار ده ق

چین واردات از کره شمالی را 
ممنوع کرد 

چیــن واردات زغــال ســنگ، ســنگ آهــن، ســرب 
ــوع  ــمالی ممن ــره ش ــی را از ک ــای دریای و غذاه

اعــالم کــرد. 
بــه دنبــال افزایــش فشــار بــر روی کــره شــمالی 
ایــن کشــور،  موشــکی  آزمایــش  دلیــل  بــه 
»پکــن« ممنوعیــت واردات زغــال ســنگ، ســنگ 
از کــره  را  آهــن، ســرب و غذاهــای دریایــی 

ــرد.  ــالم ک ــمالی اع ش
جدیــد  تحریم هــای  جهــت  در  تحریــم  ایــن 
ســازمان ملــل اســت کــه عرصــه اقتصــادی را بــر 
خبــر شــهر  می کنــد.  تنگ تــر  »پیونگ یانــگ« 

تعطیلی تأسیسات نفتی نیجریه 
ــل  ــی ش ــات نفت ــی تأسیس ــان، تعطیل معترض
در دلتــای نیجــر را بــه روز پنجــم کشــاندند. 
گذشــته  هفتــه  پایــان  در  معترضــان  ایــن 
توســعه  و  اشــتغال  ایجــاد  درخواســت  بــا 
زیرســاخت ها، بــه ایــن تأسیســات حملــه کــرده 

ــد. بودن
معترضــان یادشــده کــه شــمار آنــان بــه ۸۰۰ تــن 
ــه  ــردم منطق ــه م ــد ک ــالم کرده ان ــد، اع می رس
دلتــای نیجــر ســهمی از ثــروت نفتــی آن ندارنــد 
آلودگی هــای  پایــان  خواهــان  همچنیــن  و 
ناشــی از تولیــد نفــت در ایــن منطقــه هســتند.

مهر

گرانی طال در راه است
اوگنــی آنانیــف، رئیــس بخــش فلــزات گرانبهــا 
بانــک ســرمایه گذاری وی تی بــی روســیه  در 
تاکیــد کــرد: قیمــت جهانــی هــر اونــس طــال تــا 
ــد  ــش از ۱۴۰۰ دالر خواه ــه بی ــال ب ــان امس پای

رســید. اتــاق خبــر

ــاد  ــود در اقتص ــرخ س ــر ن ــال حاض در ح
ایــران بــه یــک مانــع مهم بــرای اشــتغال، 
تولیــد و یــک عامــل ثبــات زدا بــرای نظــام 

بانکــی تبدیــل شــده اســت. 
ــات  ــی از موضوع ــی، یک ــود بانک ــرخ س ن
مهــم در اقتصــاد کشــور بــه شــمار می آیــد 
کــه بــا توجــه بــه مصوبه هــای بانــک 
مرکــزی بــرای کاهــش نــرخ ســپرده های 
ــاهد دور  ــوز ش ــد، هن ــه ۱۵ درص ــی ب بانک
ــا  ــی از بانک ه ــان بعض ــون در می زدن قان

هســتیم.
 پرداخت سود تا سقف 21 درصد

ــپرده های  ــود س ــودی س ــد صع ــن رون ای
بانکــی تــا جایــی ادامــه یافتــه کــه عــالوه 
ــه  ــدام ب ــه اق ــای خصوصــی ک ــر بانک ه ب
پرداخــت ســود تــا ســقف ۲۵ درصــد 
ــن  ــن بی ــد، در ای ــپرده ها می کنن ــرای س ب
بانک هــای دولتــی نیــز از ایــن قافلــه 
عقــب نمانــده و اقــدام بــه طرح هــای 
ســرمایه گذاری  جــذب  بــرای  ویــژه ای 
ــی کــه شــاهد پرداخــت  ــا جای ــد ت کرده ان
ایــن  در  درصــد   ۲۱ ســقف  تــا  ســود 

بوده ایــم. بانک هــا 
 رکود فضای کسب و کار

بــاال  نــرخ  پرداخــت  رونــد  همچنیــن 
از  یکــی  بانکــی،  ســپرده های  بــرای 
فضــای  رکــود  بــر  تأثیرگــذار  عوامــل 
ــی  ــا جای ــت ت ــور اس ــب و کار در کش کس
کــه ســرمایه گذاران ترجیــح می دهنــد 
ــود  ــی خ ــردن نقدینگ ــه ک ــای روان ــه ج ب
ــه  ــق بخشــیدن ب ــازار ســرمایه و رون ــه ب ب
ــچ  ــدون هی ــود را ب ــپرده خ ــتغال، س اش
و  دهنــد  قــرار  بانک هــا  در  دردســری 

ماهیانــه ســود دریافــت کننــد.
بــا ایــن حــال رونــد پرداخــت ســود 

بــاال بــه مشــتریان بانک هــا،  ســپرده 
مرکــزی  بانــک  اقدامــات  ســایه  در 
بــرای کاهــش نــرخ صــورت می گیــرد 
و  شــاهد افزایــش بانک هــای دولتــی 
نرخ هــای  کــه  هســتیم  خصوصــی  و 
ــن  ــرای ســپرده های خــود تعیی ــادی ب  زی

می کنند.

 عواقب نرخ سود زیاد
در  اقتصــاد،  وزیــر  طیب نیــا،  علــی 
ــش  ــه کاه ــت ک ــد اس ــه معتق ــن زمین ای
ــتن  ــق نداش ــرمایه گذاری، رون ــزه س انگی
بخــش مســکن و بــازار ســرمایه، کاهــش 
ــش  ــهیالت، افزای ــت تس ــدرت بازپرداخ ق
مطالبــات غیرجــاری، کاهــش ســودآوری 
بنگاه هــای تولیــدی و افزایــش هزینــه 
ــب  ــه عواق ــا از جمل ــع بانک ه ــز مناب تجهی

ــت. ــاد اس ــود زی ــرخ س ن
 وی تاکیــد کــرد: تــا زمانــی کــه الزامــات 
ــرخ  ــرای کاهــش ن ــادی و سیاســتی ب نه
ــود،  ــی نش ــن و اجرای ــی تدوی ــود بانک س
هــدف رشــد پایــدار اقتصــادی تحقــق 

نمی یابــد.
حســین عبــده تبریــزی، مشــاور وزیــر راه 

ــد:  ــه می گوی ــن زمین ــازی، در ای و شهرس
نبــود تعــادل در کل بازارهــای مالــی را 
ــر  ــه بازارهــای دیگ ــه ب شــاهد هســتیم ک
ــه  ــرده و آن هــم ب ــدا ک ــز گســترش پی نی
ــرخ  ــی و ن ــود بانک ــرخ س ــن ن ــه بی رابط

ــت. ــط اس ــورم مرتب ت
 فعالیت نهادهای مالی غیرقانونی

ــه عــالوه مشــاور وزیــر راه و شهرســازی  ب
می افزاید:نــرخ ســود بانکــی هــم اکنــون، 
حاصــل  اســت کــه  غیرتعادلــی  نــرخ 
غیرقانونــی  مالــی  نهادهــای  فعالیــت 
مطلــوب  مالــی  مؤسســات  بعضــی  و 

نیســت. 
ــرخ  ــزی ادامــه داد: ن ــده تبری حســین عب
ــردن  ــه کار ک ــده ک ــث ش ــاد باع ــود زی س
ــون  ــد؛ چ ــت بده ــود را از دس ــای خ معن
دریافــت  را  ســود  نــرخ  کســانی کــه 
ــکی  ــه ریس ــد ک ــرض می کنن ــد ف می کنن
ــدون  ــود ب ــرخ س ــن ن ــدارد و ای ــود ن وج
ریســک از نــرخ ســود کســب و کار باالتــر 
رفتــه و از ایــن نظــر مــا مشــکل اساســی 
ــا ایــن مســئله حــل  ــم و ت در کشــور داری
نشــود، اصــوال مــا نــرخ رشــد مناســبی را 

ــت.  ــم داش نخواهی
ــتوری  ــد دس ــد: بای ــت می گوی وی در نهای

نــرخ ســود را کاهــش داد.
 روند صعودی هزینه دریافت 

تسهیالت
کارشــناس  صــادق زاده،  رمضان علــی 
اقتصــادی گفــت: بــه هــر میــزان کــه نــرخ 
ســود بانکــی در اقتصــاد کشــور افزایــش 
ــد  ــاهد رون ــبت ش ــان نس ــه هم ــد، ب یاب
تســهیالت  دریافــت  هزینــه  صعــودی 
و  اشــتغال  تولیــد،  بخش هــای  در 

بــود. خواهیــم  ســرمایه گذاری 

افزایــش  رونــد  افــزود:  ادامــه  در  وی 
در  رقابت پذیــری  بانکــی  ســود  نــرخ 
عرصــه اقتصــاد را بــه شــدت کاهــش 
 داده و درواقــع ضــد تولیــد و اشــتغال 

است.
ــد:  ــادآور ش ــادی ی ــناس اقتص ــن کارش ای
ــد  ــی بای ــود بانک ــرخ س ــش ن ــد کاه رون
بیشــتر از گذشــته مــورد توجــه قــرار گیــرد 
تــا شــاهد رونــق بخش هــای تولیــدی در 
کشــور باشــیم و در ایــن راســتا بــه شــعار 
ســال کــه از ســوی مقــام معظــم رهبــری 
تولیــد و اشــتغال بیــان شــده اســت، 

ــم. ــت یابی ــتر دس ــه بیش هرچ
 اقدامات بانک های عامل برای 

رونق اشتغال در اقتصاد
ــات  ــت اقدام ــان اهمی ــا بی ــادق زاده ب ص
ــتغال  ــق اش ــرای رون ــل ب ــای عام بانک ه
در اقتصــاد تصریــح کــرد: رونــد پرداخــت 
از  یکــی  ســود کمتــر،  بــا  تســهیالت 
بانک هــا در جهــت  اقدامــات موثــر در 
رونــق ســرمایه گذاری در صنایــع محســوب 

می شــود.
تصریــح  اقتصــادی  کارشــناس  ایــن 

ــی  ــن راســتا اقتصــاد مقاومت ــرد:  در ای ک
محقــق و بــه عــالوه رشــد ۸ درصــدی در 
نظــر گرفته شــده بــرای اقتصــاد کشــور بــا 
ــد  ــش تولی ــرمایه گذاری در بخ ــذب س ج
ــد  ــن خواه ــا ممک ــروج آن از بانک ه و خ

شــد.
 کاهش رقابت پذیری در فضای 

اقتصاد
وی در ادامــه اظهــار کــرد: ســرمایه گذاری 
بــا نــرخ زیــاد رقابت پذیــری را در فضــای 

اقتصــاد کاهــش می دهــد.
ــان  ــادی خاطرنش ــناس اقتص ــن کارش ای
کــرد: اگــر نــرخ تــورم بــا همیــن ســرعت 
و بــا شــتاب بیشــتر از نــرخ ســود بانکــی 
کاهــش پیــدا کنــد، شــاهد رشــد و رونــق 

ــود. اقتصــادی در کشــور خواهیــم ب
ــش  ــا کاه ــزارش، ب ــن گ ــاس ای ــر اس ب
واقعــی نــرخ ســود بانکــی در اقتصــاد 
ــه  ــوان انتظــار ســرازیری نقدینگــی ب می ت
ــد  ــش تولی ــرمایه گذاری، بخ ــای س بازاره
و اشــتغال را داشــت و بایــد در ایــن راســتا 
ــز در  کاهــش هزینه هــای تســهیالت را نی

ــت. میــزان نظــر گرف

 رشد سود بانکی 
مانع اشتغال زایی

اقتصاد مقاومتی با جذب سرمایه گذاری در بخش تولید تحقق می یابد

در حالــی کــه بانــک مرکــزی طــرح ضربتــی وام ازدواج را از 
ابتــدای مــاه جــاری اجــرا کــرد و قــرار بــود صــف ۵۰۰ هــزار نفــری 
دریافت کننــدگان تســهیالت ازدواج شکســته شــود، شــواهد 
نشــان می دهــد بســیاری از بانک هــا از اجــرای ایــن طــرح 

امتنــاع می کننــد.
ــان  ــود متقاضی ــده ب ــی وام ازدواج آم ــرح ضربت ــنامه ط در بخش
وام ۱۰ میلیونــی ازدواج می تواننــد پــس از ثبت نــام در ســایت 
بانــک مرکــزی و انتخــاب یکــی از بانک هــای ملــی ایــران، 
صــادرات ایــران، تجــارت، ملــت، ســپه، رفــاه کارگــران، کشــاورزی، 
ــدوق  ــران و صن ــر ای ــاون، قرض الحســنه مه مســکن، توســعه تع
ــدام  ــن تســهیالت اق ــت ای ــرای دریاف قرض الحســنه پارســیان ب

کننــد.
ــه شــعب بانک هــای  ــد پرداخــت وام ازدواج ب ــرای بررســی رون ب
عامــل ســر زدیــم. رئیــس شــعبه یــک بانــک خصوصی در پاســخ 

بــه ایــن ســوال کــه آیــا بخشــنامه بانــک مرکــزی اجــرا می شــود 
ــت  ــرای دول ــدر ب ــل پ ــا مث ــا بانک ه ــه، ام ــت: بل ــر، گف ــا خی ی
شــدند. بــه ایــن دلیــل کــه هــر جایــی پــول کــم مــی آورد و قصــد 
دارد نــام خــود را ســر زبان هــا بینــدازد، از نظــام بانکــی اســتفاده 

ــد. ــل می کن ــا تحمی ــه بانک ه ــی را ب ــرده و تســهیالت تکلیف ک
ایــن رئیــس شــعبه افــزود: اکنــون بانــک مرکــزی اعــالم کــرده که 
از حســاب یارانــه بــه عنــوان ضمانــت بــرای وام ازدواج اســتفاده 
کنیــد؛ امــا مشــکل اینجاســت کــه میــزان یارانــه دو نفــر کفــاف 
ــود  ــع خ ــه مناب ــر ب ــک دیرت ــد و بان ــم نمی ده ــط را ه ــک قس ی
دســت پیــدا می کنــد؛ از ایــن  رو ضامــن را طلــب می کنــد کــه بــا 

ــه رو می شــود. ــی مشــتریان روب نارضایت
نشــان  عامــل  بانک هــای  در  ازدواج  وام  پرداخــت  بررســی 
ــوان  ــه عن ــدی ب ــه نق ــرش یاران ــا از پذی ــد بعضــی بانک ه می ده

ضامــن وام ازدواج خــودداری می کننــد. جــام جــم

ــازار و  ــا هــدف تنظیــم ب تعرفــه واردات تخم مــرغ بــه کشــور ب
کاهــش قیمت هــا تــا پایــان آذرمــاه امســال ۵ درصــد تعییــن 

  . شد
 بــر اســاس جدیدتریــن آمــار بانــک مرکــزی از قیمــت 
ــول در  ــن محص ــرخ ای ــی، ن ــازار خرده فروش ــرغ در ب تخم م
هفتــه منتهــی بــه ۲۰ مردادمــاه بــه ۱۱۹ هــزار ریــال در ســطح 
میادیــن شــهرداری تهــران رســید؛ امــا در ســطح شــهر تــا ۱۵۰ 

ــز قیمــت آن افزایــش یافــت. ــال نی هــزار ری
قیمــت تخم مــرغ در هفتــه قبــل رشــد هفتگــی ۳.۲ درصــدی 
ــه مشــابه مــاه  ــه هفت را پشــت ســر گذاشــت؛ امــا نســبت ب

قبــل )تیــر( بیــش از ۳۰ درصــد رشــد دارد.
ــد  ــز رش ــرداد نی ــه ۲۰ م ــی ب ــال منته ــک س ــرغ در ی تخم م
ــن رو وزارت  ــرده و از ای ــت ک ــا ثب ــدی را در آماره ۲۹.6 درص
جهــاد کشــاورزی بــه عنــوان مســئول تنظیــم بــازار محصــوالت 

ــی  ــور تعادل بخش ــه منظ ــنهاد واردات آن را ب ــاورزی پیش کش
ــه آن  ــران پیشــنهاد داد و مصوب ــه هیئــت وزی ــه قیمت هــا ب ب

را دریافــت کــرد.
بــر اســاس ایــن تصمیــم حقــوق ورودی تخم مــرغ خوراکــی 

تــا تاریــخ ۳۰ آذر امســال بــه میــزان ۵ درصــد تعییــن شــد.
ــا  ــی ب ــرغ خوراک ــرای واردات تخم م ــت ســفارش ب ــت ثب مهل
ایــن نــرخ تــا تاریــخ ۳۰ آبــان و مهلــت ترخیــص محموله هــای 
ــا ۳۰  ــده اند، ت ــور ش ــه وارد کش ــن مصوب ــا ای ــه ب ــی ک واردات

آذرمــاه اســت.
ایــن محموله هــا قــرار اســت زیــر نظــر تنظیــم ســتاد تنظیــم 
ــت  ــی قیم ــد افزایش ــا رون ــوند ت ــع ش ــور توزی ــازار در کش ب

تخم مــرغ در هفته هــای اخیــر متوقــف شــود.
ــه گمــرکات اجرایــی سراســر کشــور  ــه به تازگــی ب ایــن مصوب

ابــالغ شــده اســت. ایرنــا

700 ۳0  مصوبه استانی برای  ۲۵۱ 
پیشگیری از زمین خواری 

 میلیون وام برای 
بازنشستگان و مستمری بگیران

میلیارد صادرات هندوانه 

مشــاور حقوقی وزیر راه و شهرســازی از ۷۰۰ مصوبه اســتانی 
بــرای پیشــگیری از زمین خــواری خبــر داد. 

و  مســتمری بگیران  بــه   ۹۶ کرامــت  طــرح  در  رفــاه  بانــک 
بازنشســتگان  و  اجتماعــی  تامیــن  ســازمان  بازنشســتگان 

می پــردازد.  تســهیالت  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه های 

بــر اســاس آمــار گمــرک در چهــار ماهــه نخســت ســال جــاری 
بیــش از ۴۰۰ هــزار تــن هندوانــه تــازه بــه کشــور های مختلــف 

جهــان صــادر شــده اســت. 
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،،
در حــال حاضــر نــرخ ســود در اقتصــاد 
بــرای  مهــم  مانــع  یــک  بــه  ایــران 
اشــتغال، تولید و یک عامل ثبات زدا 
برای نظام بانکی تبدیل شــده اســت 

اسنوا
شــرکت اســنوا، بزرگ تریــن مجتمــع صنعتــی تولیــد لــوازم خانگــی در ایــران و یکــی از پیشــرفته ترین 
ــر ۵  ــغ ب ــه بال ــه اســت. ایــن شــرکت روزان ــوازم خانگــی در خاورمیان ــد ل شــرکت ها و کارخانه هــای تولی
هــزار محصــول لــوازم خانگــی از قبیــل یخچال هــای سایدبای ســاید، یخچال هــای پاییــن و بــاال فریــزر 

و یخچــال، لباسشــویی، ظرفشــویی، اجــاق گاز و لــوازم صوتــی و تصویــری را تولیــد می کنــد.
ــا  ــوالت ب ــا محص ــم ت ــم کرده ای ــرایطی را فراه ــرکت ش ــن ش ــت: در ای ــنوا گف ــرکت اس ــد ش ــر تولی مدی
باالتریــن کیفیــت و دانــش روز تولیــد و بــه بــازار عرضــه شــوند. واقعیــت ایــن اســت کــه برنــد اســنوا 
ــادی را پشــت ســر گذاشــته؛ بنابرایــن مــا افتخــار  ــون فــراز و نشــیب های زی از آغــاز شــکل گیری تاکن
می کنیــم کــه بــا کمــک و همــکاری تیــم بزرگــی از همکارانمــان در عرصــه تولیــد، تحقیــق و توســعه و 
فــروش در سراســر کشــور توانســتیم ســبد کاملــی از محصــوالت لــوازم خانگــی را  تولیــد و بــه بــازار لــوازم 

خانگــی عرضــه کنیــم. 
مجتبــی رنجکــش افــزود: اســنوا ایــن افتخــار را دارد کــه در کل کشــور چتــر خدمــات پــس از فــروش را 
گســترانده و وقتــی می گوییــم مصرف کننــدگان روی مــا حســاب کنیــد بــه ایــن دلیــل اســت. در واقــع 
مــا بــه گونــه ای عمــل کرده ایــم کــه اگــر یــک جایــی هــم اشــتباهی شــد، حتمــا نقطــه جبرانــش را در 

ــم.  ــر گرفته ای نظ

و  آب  شــرکت  عامــل  مدیــر 
اصفهــان  اســتان  فاضــالب 
گفــت: دفتــر تجهیــز منابــع 
شــرکت  توســعه  و  مالــی 
در  اســتان  فاضــالب  و  آب 
ســال های اخیــر بــا انعقــاد 
۱۱ قــرارداد بیــع متقابــل بــا 
ــه  ــق ب ــی موف ــش خصوص بخ
کســب رتبــه برتــر در کشــور 
شــد؛ ایــن در حالــی اســت 
گذشــته  ســال های  در  کــه 
صنعــت آب و فاضــالب کشــور 

ــل  ــع متقاب ــب بی ــرارداد در قال ــاد ۳۳ ق ــه انعق ــق ب موف
بــا بخــش خصوصــی شــد کــه از ایــن تعــدد ۱۱ قــرارداد 
ــوده  ــان ب ــتان اصفه ــای اس ــرکت آبف ــه ش ــوط ب آن مرب
ــش از ۳۳  ــت بی ــوان گف ــه می ت ــوری ک ــه ط ــت؛ ب اس
ــا ســرمایه گذاری بخــش  ــا ب ــداد قرارداده درصــد کل تع
خصوصــی در قالــب قــرارداد بیــع متقابــل مختــص 
 بــه شــرکت آب و فاضــالب اســتان اصفهــان بــوده

 است.
مهنــدس  هاشــم امینــی اعــالم کــرد: در ســال های 
ــور   ــه منظ ــان ب ــتان اصفه ــای اس ــرکت آبف ــته ش گذش
ــه  ــه ب ــا توج ــالب ب ــات فاض ــکیل تاسیس ــعه و تش توس
اعتبــارات  قطره چکانــی  تزریــق  و  مالــی  تنگناهــای 
دولتــی و نیــز در راســتای اجــرای اصــل ۴۴ قانــون 
اساســی بــه منظــور بهره گیــری از ظرفیــت بخــش 

ــاد  ــه انعق ــدام ب ــی، اق خصوص
ــرد. ــل ک ــع متقاب ــرارداد بی ق

پروژه هــای  بــه  وی 
قالــب  در  ســرمایه گذاری 
قــرارداد بیــع متقابــل پرداخت و 
اعــالم کــرد: قــرارداد بــا شــرکت 
منظــور  بــه  مبارکــه  فــوالد 
اجــرای ۲۲۴ کیلومتــر شــبکه 
فاضــالب در شهرســتان لنجــان 
و ۲۲۰ کیلومتــر در شهرســتان 
مبارکــه با شــرکت ســازه گســتر 
اجــرای  منظــور  بــه  منفــرد 
۹۴ کیلومتــر شــبکه فاضــالب در شهرســتان تیــران، 
ــبکه  ــر ش ــرای ۴۳ کیلومت ــا اج ــاد ب ــهرداری دولت آب ش
فاضــالب در شــهر دولت آبــاد، شــهرداری نجف آبــاد و 
ــه منظــور اجــرای ۲۰۰ کیلومتــر شــبکه فاضــالب شــهر  ب
ــرای ۲6  ــدف اج ــا ه ــورزوق ب ــهرداری خ ــاد، ش نجف آب
شــهرداری  خــورزوق،  در  فاضــالب  شــبکه  کیلومتــر 
ــالب در  ــبکه فاض ــر ش ــرای ۲6کیلومت ــا اج ــتگرد ب دس
شــهر دســتگرد، شــهرداری گــرگاب بــا اجــرای ۱۰ کیلومتر 
شــبکه فاضــالب در گــرگاب، شــهرداری دهــق بــا اجــرای 
ــوالد  ــرکت ف ــق، ش ــالب در ده ــبکه فاض ــر ش ۲۱ کیلومت
مبارکــه اصفهــان بــه منظــور اجــرای ۱67 کیلومتــر شــبکه 
فاضــالب در شــهرهای زیباشــهر و دیزیچــه و شــهرداری 
ــر شــبکه فاضــالب در  ــور ۳۳۰ کیلومت ــه منظ ــان ب اصفه

ــت. ــوده اس ــهرداری ب ــیه ش حاش

بــه گــزارش کیمیــای وطــن 
ــورس  ــازمان ب ــل از س ــه نق ب
محســن  بهــادار،  اوراق  و 
خدابخــش، مدیــر نظــارت بــر 
بــورس،  ســازمان  بازارهــای 
گفــت: هــدف ســازمان اساســا 
شــایعات  ایــن  مخالــف 
اســت. ســازمان بــه دنبــال 
ــه  ــرادی ک ــه اف ــت ک ــن اس ای
در معامــالت ضــرر می کننــد 
معــاف از پرداخــت مالیــات 

باشــند.
ــالت  ــه معام ــه از ۱.۵۵ درصــد هزین ــان اینک ــا بی وی ب
ــوع  ــات مقط ــه مالی ــق ب ــد آن متعل ــهام، ۰.۵ درص س
نقــل و انتقــال ســهام اســت، اظهــار داشــت: ســازمان 
بــورس ایــن مالیــات را بــرای معامــالت زیــان ده زیــاد 
می دانــد و بــه دنبــال رایزنــی بــا ســازمان امــور مالیاتــی 
ــون اســت؛ امــا ایــن  ــن بخــش از قان ــرای حــذف ای ب
معافیــت بــه معنــای ایــن نیســت کــه ســازمان بــورس 
ــتند  ــن هس ــال ای ــه دنب ــی ب ــور مالیات ــازمان ام ــا س ی
ــات  ــد، مالی ــب می کنن ــود کس ــه س ــرادی ک ــه از اف ک

ــد. ــه جبــران ایــن اقــدام بگیرن بیشــتری ب
خدابخــش در ادامــه افــزود: قانــون صراحــت دارد 
مقطــوع مالیــات  ســهام،  فــروش  مالیــات   کــه 

 است.
 بنابرایــن پیگیری هــا بــه گونــه ای نیســت کــه اقدامــی 

ــبات  ــح و مناس ــالف مصال خ
بــازار ســرمایه انجــام گیــرد 
و  صحبت هــا  ایــن  همــه  و 
شــایعات، چاقویــی اســت کــه 
را  دســت خــود ســهامداران 

می کنــد. زخــم 
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه تمــام 
و  بــورس  ســازمان  تــالش 
اوراق بهــادار حــذف ۰.۵ درصــد 
ــالت  ــوع از معام ــات مقط مالی
در  گفــت:  اســت،  زیــان ده 
بــر  مالیــات  حاضــر  حــال 
ــزان ۰.۵  ــه می ــروش ب ــان ف ــهام در زم ــالت س معام
درصــد ارزش معاملــه از ســهامداران - چــه ســود چــه 

زیــان کــرده باشــند - گرفتــه می شــود. 
ــه  ــه ای ک ــا از معامل ــای دنی ــچ ج ــه در هی ــی ک در حال
ــود و  ــه نمی ش ــات گرفت ــود، مالی ــان ش ــه زی ــل ب تبدی
ــذف  ــرای ح ــی ب ــال رایزن ــز در ح ــورس نی ــازمان ب س
مالیــات از معامــالت منجــر بــه زیــان و کاهــش 

ــت. ــروش اس ــان ف ــد در زم ــات ۰.۵ درص مالی
خدابخــش تصریــح کــرد: در حــال حاضــر نیــز در ایــران 
ــن  ــل از تقســیم ســود بی ــات ۲۵ درصــد قب ــن مالی ای
ســهامداران از ســود شــرکت کســر می شــود. بنابرایــن 
ســهامداران مالیــات ســهامداری خــود را از طریــق 
شــرکت ها و بــه طــور غیرمســتقیم بــه ماخــذ ۲۵ 

درصــد می پردازنــد.

تولید ملی تکذیب دریافت مالیات ۲۵ درصدی از سهام آبفای اصفهان، پیشتاز در کشور

تعرفه واردات تخم مرغ ۵ درصد تعیین شد  وام ضربتی ازدواج در پیچ اعتبار 

 اتحادیه طال 
جواهر و سکه 

تهران
)قیمت ها به ریال(

610

روپیه هند 

30,910

دالر کانادا 

350

ین ژاپن

5,790

یوان چین

10,440

درهم امارات

49,290

پوند

45,540

یورو

38,200

دالر



هشتبهشت

فوالدشهر به 36 مدرسه نیاز دارد

M.R.Sharifi@eskimia.ir
محمدرضا شریفیفوالدشهر

رئیــس  آمــوزش و پــرورش فوالدشــهر بــا اشــاره بــه اینکــه 
ایــن اداره در مهرمــاه ســال 95 شــروع بــه کار کــرد و اکنون 
بــا مشــکالت عدیــده ای دســت بــه گریبــان اســت، گفــت: 
ــن شــهر  ــرورش ای ــد آمــوزش و پ ــب تصــور نمی کردن اغل
ــه زودی ایــن اداره  ــد روی پــای خــود بایســتد؛ امــا ب بتوان
در ســاختمان آمــوزش و پــرورش کــه قبــال دانشــگاه بــوده 

مســتقر خواهــد شــد.

ــه اینکــه  ــا توجــه ب ــزود: ب ــاء موســوی اف ســید ضی
ــاری از  آمــوزش و پــرورش ایــن شــهر حامــل کوله ب
ــروی دانش آمــوز  ــر نی مشــکالت اســت 18 هــزار نف
دارد؛ بــه همیــن جهــت انجمــن خیریــن مدرسه ســاز 
تشــکیل شــده و مدرســه ای کــه توســط خیریــه 
ســاخته شــده در اول مهــر تحویــل داده خواهــد شــد.

وی گفــت: 70 درصــد مــدارس ایــن شــهر دو نوبتــی 
هســتند و مــا بــه 36 مدرســه دیگــر نیــاز داریــم تــا 
بتوانیــم جوابگــوی دانش آمــوزان فوالدشــهری و 

مهاجــر باشــیم.
موســوی ادامــه داد: تــالش می کنیــم حتی االمــکان 
نیــاز معلمــان را حــل کنیــم کــه در ایــن راســتا بانــک 
ملــی 3 میلیــارد تومــان وام بــرای توســعه آمــوزش 
و 180 میلیــون تومــان بــا ســود 4 درصــد بــرای وام 
بــه معلمــان در اختیــار آمــوزش و پــرورش قــرار داده 

اســت.

 طرح اعطای مدرک تخصصی 
به حافظان قرآن کریم

رئیــس اداره امــور قرآنــی تبلیغــات  کیمیای وطن
ــه دوم  ــزاری مرحل ــان از برگ ــتان اصفه ــالمی اس اس
طــرح ارزیابــی و اعطــای مــدرک تخصصــی بــه 

حافظان قرآن کریم خبر داد.
ــم  ــرآن کری ــان ق ــت: حافظ ــماریان گف ــدی مس مه
اســتان اصفهــان کــه اردیبهشــت ماه امســال در 
ــن دوره  ــی( دوازدهمی ــون کتب ــه )آزم ــن مرحل اولی
ــی و اعطــای مــدرک تخصصــی موفــق  طــرح ارزیاب
بــه کســب نمــره قبولــی شــدند، بــه مرحلــه دوم ایــن 

ــد. ــرح راه یافتن ط
وی افــزود: در مرحلــه دوم ایــن طــرح کــه بــه 
صــورت شــفاهی از 25 تــا 27 مردادمــاه در دو حــوزه 
اصفهــان و کاشــان برگــزار می شــود، 314 نفــر از 
خواهــران و 41 نفــر از بــرادران بــرای کســب مــدرک 

تخصصــی تــالش می کننــد.
مســماریان گفــت: شــرکت کنندگان در رشــته های 
حفــظ کل، بیســت و ده جــزء قــرآن پــس از کســب 
حــد نصــاب نمــره قبولــی، مــدرک تخصصــی حفظ از 
ســوی ســازمان تبلیغــات اســالمی و وزارت فرهنــگ 
ــدگان  ــد و قبول ش ــب می کنن ــالمی کس ــاد اس و ارش
ــور  ــه منظ ــط ب ــه فق ــز ک ــزء نی ــج ج ــته های پن رش
آشــنایی بــا نحــوه اخــذ ایــن آزمــون شــرکت 
کرده انــد، گواهینامــه اســتانی دریافــت خواهنــد 

کــرد.

استقرار اتوبوس مدیریت مصرف برق 
در برخوار

 M.Toghyani@eskimia.ir
مهناز طغیانیبرخوار 

ــه منظــور  ــرق شهرســتان برخــوار گفــت: ب ــور ب ــر ام مدی
اتوبــوس  بــرق،  مصــرف  صحیــح  فرهنــگ  اشــاعه 

مدیریــت مصــرف بــرق در برخــوار مســتقر شــد.
مدیریــت  اتوبوس هــای  افــزود:  اســکندری  مســعود 
مصــرف بــا حضــور مــروج مدیریــت مصــرف خانــم 
در  بــرق  اداره  روابــط عمومــی  و همــکاری  ســالمیو 
روزهــای یکشــنبه و دوشــنبه بیســت و دوم و بیســت و 
ــوان  ــودک و نوج ــی ک ــون فرهنگ ــاه در کان ــوم مردادم س
ــی از  ــروف و نه ــه مع ــر ب ــتاد ام ــاد و س ــهر حبیب آب ش
ــتقر  ــاد مس ــهر دولت آب ــران( ش ــت خواه ــر )معاون منک

ــد. ش

بازدید 8 هزار گردشگر خارجی از 
امامزاده هالل بن علی آران و بیدگل

M.Zagheian@eskimia.ir
محمد زاغیانآران و بیدگل

رئیــس اداره اوقــاف آران و بیــدگل گفــت: از ابتــدای 
ــر خارجــی  ــون، 8 هــزار گردشــگر و زائ ســال جــاری تاکن
ــر امامــزاده محمــد  ــف از حــرم مطه ــا ملیت هــای مختل ب

دیــدن کرده انــد.  بیــدگل  و  آران  هالل بن علــی)ع( 
ــه بازدیــد روزانــه  ــا اشــاره ب حجت االســالم ولــی هللا روان ب
ــزاده  ــی از امام ــر خارج ــگر و زائ ــا 60 گردش ــدود 50 ت ح
ــته  ــال گذش ــت: س ــار داش ــی)ع( اظه ــد هالل بن عل محم
شــاهد معرفــی ایــن امامــزاده در مجلــه »تــراول« فرانســه 
ــل و  ــوان چه ــه عن ــدس را ب ــکان مق ــن م ــه ای ــم ک بودی
ــی  ــدن دارد، معرف ــه ارزش دی ــان ک ــه جه ــتمین نقط هش

ــود. کــرده ب
مقــدس  آســتان  مــوزه  راه انــدازی  از  همچنیــن  وی   
ــن  ــت: در ای ــر داد و گف ــک خب ــده نزدی ــالل )ع( در آین ه
مــوزه نســخه های خطــی، کتاب هــای قدیمــی و مجموعــه 
عکس هایــی از گذشــته تــا حــال ایــن مــکان مقــدس بــه 

نمایــش گذاشــته می شــود.

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریگروه اصفهان

نفــت  پاالیــش  شــرکت  میزبانــی  بــه   
زیــر 17  400 ورزشــکار دختــر  اصفهــان، 
ــش  ــش و پخ ــی پاالی ــرکت مل ــال از ش س
رشــته   6 در  ایــران  نفتــی  فرآورده هــای 

ورزشــی بــه رقابــت پرداختنــد.
ــال    ــر 17 س ــر زی ــکار دخت ــدان ورزش فرزن
و  پاالیــش  زیرمجموعــه  شــرکت های 
پخــش از سراســر کشــور بــا حضــور در 
ــد منتظــری طــی  7  شــهرک شــهید محم
شــطرنج،  بدمینتــون،  رشــته های  در  روز 
بســکتبال، والیبــال، شــنا و تنیــس روی 

ــد. ــت پرداختن ــه رقاب ــز ب می
 تجلیل از بانوان محجبه ورزشکار

مســابقات  برگــزاری  ســتاد  رئیــس 
ــش  ــی پاالی ــرکت مل ــران ش ــی دخت ورزش

ــزاری  ــد برگ ــوص رون ــران درخص ــت  ای نف
ــن مســابقات  ــت: در ای ــن مســابقات گف ای
ــی،  ــات فرهنگ ــل از موضوع ــه ای کام کتابچ
ــابقه  ــراه مس ــه هم ــاهیر، ب ــادی، مش اعتق
فرهنگــی در اختیــار سرپرســتان، مربیــان و 

ــد. ــرار داده ش ــکاران ق ــام ورزش تم
بــه حجــم  بــا اشــاره  جهانگیــر زنگنــه 
ــان  گســترده و تعــداد ورزشــکاران و میهمان
حاضــر در مســابقه تصریــح کــرد: بــرای 
ــری  ــی« و جلوگی ــاد مقاومت ــق »اقتص تحق
ظرفیت هــای  از  اضافــی  هزینه هــای  از 
موجــود در شــهرک شــهید محمــد منتظــری 
ــرکت کنندگان  ــی ش ــکان و پذیرای ــرای اس ب

ــد.   ــتفاده ش اس
ــوان ورزشــکار  ــه بان ــه ب ــاء هدی  وی از اعط
بــا حجــاب برتــر نیــز خبــر داد و گفــت: بــا 
هــدف تشــویق و بهره گیــری از حجــاب برتــر 

ــای  ــه مســابقات هدای )چــادر(، در اختتامی
نفیــس و ارزشــمندی بــه برترین هــای ایــن 

دوره از مســابقات اعطــا شــد.
زنگنــه از به کارگیــری داوران ملــی هیئت هــای 
ورزشــی در برگــزاری مســابقات منطبــق بــر 
ورزشــی  فدراســیون های  اســتانداردهای 
ورزشــکاران خبــر داد و از تقدیــر نفــرات 

ــت. ــز ســخن گف ــده نی برگزی
 معرفی نفرات برگزیده   

بدنــی  تربیــت  و  امــور ورزش   مســئول 
ــا  ــز ب ــان نی ــت اصفه ــش نف ــرکت پاالی ش
اشــاره بــه اینکــه در ایــن دوره از مســابقات 
ــم از شــرکت های  ــون 6 تی در رشــته بدمینت
پاالیــش نفــت آبــادان، اراک، بنــدر عبــاس، 
و  مخابــرات  و  لولــه  خطــوط  شــرکت 
نفتــی  فرآورده هــای  پخــش  شــرکت 
ایــران، در مجمــوع 42 ورزشــکار  بــه رقابــت 

پرداختنــد. 
بــا معرفــی  ایــن مســابقات  نهایــت  در 
بــه  لولــه و مخابــرات  شــرکت خطــوط 
اراک  نفــت  پاالیــش  و  قهرمــان  عنــوان 
بــه عنــوان نایب قهرمــان و قــرار گرفتــن 
شــرکت ملــی پخــش در جایــگاه ســوم بــه 

ــید. ــان رس پای
ــه  ــه فاطم ــام اول ب ــرادی مق در بخــش انف
ابراهیمــی از خطــوط لولــه و مخابــرات،  
مقــام دوم بــه معصومــه رکن الدینــی از 
پخــش فرآورده هــای نفتــی و مقــام ســوم 
ــه ســتایش کرمــی  ــه صــورت مشــترک ب ب
ــازند  ــی ش ــام خمین ــت ام ــش نف از  پاالی
اراک و  پارمیــدا احمــدی از خطــوط لولــه و 

ــا شــد. ــرات اعط مخاب
وی بــا اشــاره بــه اینکــه 35 نفــر از بانــوان 

ــی  ــرکت مل ــال ش ــر 17 س ــطرنج باز زی ش
پاالیــش و پخــش فرآورده هــای نفتــی 
ایــران، در کتابخانــه شــهرک شــهید محمــد 
منتظــری بــه رقابــت پرداختنــد و در نهایــت 
نفــر اول میــز یــک مریــم خداشــناس، نفــر 
اول میــز  دو عاطفــه کدیــور، نفــر اول میــز  
ــار  ــز چه ســه شــیدا شــهبازی، نفــر اول می
ســارا خواجــه ســروی و نفــر اول میــز پنــج  

ــا شــریفی معرفــی شــدند. والی

وی ادامــه داد: در رشــته بســکتبال 5 تیــم 
ــرکت  ــادان، ش ــت آب ــش نف ــرکت پاالی ش
پاالیــش نفــت امــام خمینــی شــازند اراک، 
ــرکت  ــان، ش ــت اصفه ــش نف ــرکت پاالی ش
خطــوط لولــه و مخابــرات و شــرکت پخــش 
ســالن  محــل  در  نفتــی  فرآورده هــای 
پاالیــش  شــرکت  شــهدای  چندمنظــوره 
ــهید  ــهرک ش ــع در ش ــان و اق ــت اصفه نف
ــا حضــور 75 ورزشــکار  محمــد منتظــری ب

ــد.  ــت پرداختن ــه رقاب ب
ــادان  ــت آب ــش نف ــا پاالی ــن رقابت ه در ای
اراک  نفــت  پاالیــش  و  شــد  قهرمــان 

ترتیــب  بــه  اصفهــان  نفــت  پاالیــش  و 
ــد. ــب کردن ــوم را کس ــای دوم و س مقام ه

حقیقت منــش اضافــه کــرد: رقابــت والیبــال 
ــا حضــور تیم هــای شــرکت پاالیــش  ــز ب نی
نفــت آبــادان، شــرکت پاالیــش نفــت اراک، 
خطــوط لولــه و شــرکت پخــش بــا حضــور 

60  نفــر ورزشــکار  برگــزار شــد. 
ــت  ــش نف ــا، شــرکت پاالی ــن رقابت ه در ای
اراک مقــام اول، شــرکت پاالیــش نفــت 
نفتــی  فرآورده هــای  پخــش  و  آبــادان 

جایــگاه  دوم و ســوم را کســب کردنــد.
 وی گفــت: رقابت هــای نزدیــک و نفســگیر 
 28 حضــور  بــا  نیــز  میــز  روی  تنیــس 
ورزشــکار در باشــگاه شــهرک شــهید محمــد 
ــا،   ــن رقابت ه ــد. در ای ــزار ش ــری برگ منتظ
ــادان در ســکوی  شــرکت پاالیــش نفــت آب
ــت  ــش نف ــرکت پاالی ــتاد، ش ــت ایس نخس
ــان شــد و شــرکت خطــوط  اراک نایب قهرم
لولــه و مخابــرات نیــز بــه مقــام ســوم 

ــد. ــت یافتن دس
بدنــی  تربیــت  و  ورزش  امــور  مســئول 
شــرکت پاالیــش نفــت اصفهــان گفــت: 
ــش   ــناگر در دو بخ ــر ش ــن 114 نف همچنی
آزاد و مختلــط )کــرال ســینه، کــرال پشــت، 
ــدادی،  ــورت ام ــه ص ــه( ب ــه و پروان قورباغ
تیمــی و انفــرادی در اســتخر شــهرک شــهید 
ــد.  ــت پرداختن ــه رقاب ــری ب ــد منتظ محم

ــرکت  ــم ش ــی تی ــا معرف ــا ب ــن رقابت ه ای
ــم اول،  ــوان تی ــه عن ــت اراک ب ــش نف پاالی
ــم  ــوان تی ــه عن ــرات ب ــه و مخاب خطــوط لول
ــای  ــی پخــش فرآورده ه دوم و شــرکت مل
ــه کار  ــوم ب ــم س ــوان تی ــه عن ــز ب ــی نی نفت

ــان داد. ــود پای خ

به مدت 7 روز برگزار شد:

 میزبانی اصفهان در مسابقات بانوان ورزشکار 
خانواده شرکت ملی پاالیش نفت ایران

P.Khakbazan@eskimia.ir
پریسا خاکبازانگروه اصفهان

انتخــاب فرمانــده جدیــد نیــروی انتظامــی 
اصفهــان بــا حساســیت پیگیــری شــد.

ســردار حســین اشــتری، فرمانــده نیــروی 
انتظامــی، گفــت: نیــروی انتظامــی در کنــار 
ــالش  ــور ت ــت کش ــظ امنی ــرای حف ــردم و ب م

می کنــد و آمــر بــه مــردم نیســت.
ســردار حســین اشــتری در مراســم تکریــم 
ــتان  ــی اس ــروی انتظام ــده نی ــه فرمان و معارف
ــئولیت  ــی مس ــروی انتظام ــزود: نی ــان اف اصفه
و  اعتمــاد  و کســب  امنیــت کشــور  حفــظ 
مشــارکت مــردم را بــر عهــده دارد و بــرای حفــظ 

ــد. ــالش می کن ــدار ت ــا اقت ــور ب ــت کش امنی
عیــن  در  انتظامــی  نیــروی  داد:  ادامــه  وی 

ــردم  ــار م ــی در کن ــت و مهربان ــا عطوف ــدار ب اقت
قــرار دارد، امــا بــا قانون گریــزان و افــراد شــرور 
بــا جدیــت برخــورد می کنــد. پلیــس بایــد 
حرفــه ای و دانش بنیــان باشــد و بــا روحیــه 
جهــادی، تــالش مخلصانــه را ســرلوحه کار خــود 

ــد. ــرار ده ق
نیــروی  ارائــه خدمــات  بــه  بــا اشــاره  وی 
انتظامــی بــه مــردم گفــت: بــرای مثــال ســاالنه 
30 میلیــون تمــاس بــا مرکــز فوریت هــای 
پلیــس )110( برقــرار شــده و بیــش از 60 درصــد 
از ایــن تماس هــا بــه اقدامــات عملیاتــی منجــر 

می شــود.
وی افــزود: مشــارکت مردم، مســئوالن، ســازمان ها 
و نهادهــای مختلــف، امــری ضــروری بــه شــمار 
مــی رود و ایــن انســجام و همدلــی باعــث شــده 

ــظ  ــرایط حف ــن ش ــا بهتری ــور ب ــت کش ــا امنی ت
ــتردگی،  ــری، گس ــتری فراگی ــردار اش ــود. س ش
تمســک  و  بــودن  مردمــی  جامعه محــوری، 
ــروی  ــارز نی ــات ب ــه صف ــت را از جمل ــه والی ب

ــوری اســالمی برشــمرد. ــی جمه انتظام
ــر  ــروی انتظامــی همچنیــن از تغیی ــده نی فرمان
هشــت  در  انتظامــی  نیــروی  فرماندهــان 
ــزود:  ــر داد و اف ــده خب ــه آین ــی هفت ــتان ط اس
ــی  ــروی انتظام ــد نی ــان جدی ــون فرمانده تاکن
رضــوی،  خراســان  تهــران،  اســتان های 
سیســتان و بلوچســتان و اصفهــان معرفــی 
پیشــین  فرماندهــان  خدمــات  از  و  شــدند 

تجلیــل شــده اســت.
ــده  ــاب فرمان ــرای انتخ ــه ب ــان اینک ــا بی وی ب
ــان از  ــتان اصفه ــی اس ــروی انتظام ــد نی جدی

ــتان  ــت: اس ــم، گف ــر بودی ــه فک ــل ب ــال قب س
برخــوردار  خاصــی  شــرایط  از  اصفهــان 
ــا  ــد ب ــده جدی ــاب فرمان ــن انتخ ــت؛ بنابرای اس

بــود. همــراه  بیشــتری  حساســیت های 
تشــکر  ضمــن  انتظامــی  نیــروی  فرمانــده 
فرمانــده  آقاخانــی،  ســردار  تالش هــای  از 
پیشــین نیــروی انتظامــی اســتان اصفهــان، 
برنامه ریــزی مناســب  و  تعامــل  بــا  گفــت: 
در  ویــژه ای  خدمــات  معصوم بیگــی  ســردار 
ایــن  و  شــد  انجــام  کشــور  کالنتری هــای 
بــه  بهتــری  برنامه ریــزی  بــا  مجموعه هــا 

خدمــات خــود ادامــه دادنــد.
ســردار اشــتری تغییــرات مدیریتــی در نیــروی 
ــتر  ــرک بیش ــادابی و تح ــث ش ــی را باع انتظام
ایــن نیــرو ارزیابــی کــرد و گفــت: سیاســت های 
نیــروی انتظامــی یکســان اســت، امــا شــیوه ها 
شــادابی  بــا  می توانــد  اجــرا  روش هــای  و 

ــره وری شــود. بیشــتر باعــث افزایــش به
ــه اینکــه فرماندهــان اســتان ها  ــا اشــاره ب وی ب

منصــوب  ســاله  ســه  دوره  یــک  بــرای 
ــدت پایــان  ــه از م ــا آنک ــزود: ب می شــوند، اف
تصــدی فرماندهــی بعضــی اســتان ها از جملــه 
اصفهــان 2 ســال گذشــته بــود، تصمیــم گرفتــه 
شــد تــا تغییــر فرماندهــی نیــروی انتظامــی در 
ــول  ــات موک ــس از انتخاب ــه پ ــن اســتان ها ب ای

شــود.
مراســم تکریــم و معارفــه فرمانــده نیــروی 
ــده  ــا حضــور فرمان انتظامــی اســتان اصفهــان ب
ــتان  ــئوالن اس ــور و مس ــی کش ــروی انتظام نی
اصفهــان در ســالن کوثــر ایــن شــهر برگــزار شــد.
ــی  ــدی معصوم بیگ ــردار مه ــم س ــن مراس در ای
ــی اســتان  ــروی انتظام ــده نی ــوان فرمان ــه عن ب
اصفهــان معرفــی و از خدمــات پنــج ســاله 
ســردار عبدالرضــا آقاخانــی در ایــن ســمت 

ــد. ــی ش قدردان
گفتنــی اســت ســردار معصوم بیگــی پیــش 
ــگیری  ــس پیش ــس پلی ــین رئی ــن جانش از ای

ــود. ــا ب ناج

سردار معصوم بیگی به جای سردار آقاخانی، سکان دار نیروی انتظامی اصفهان شد

سردار اشتری: نیروی انتظامی آمر به مردم نیست

 باغ فین کاشان 
عروس باغ های تاریخی کشور 

بــاغ فیــن کاشــان در 15 آذر در فهرســت آثــار ملــی و در ســال 1389 در 
فهرســت آثــار جهانــی بــه ثبــت رســید و بــا آنکــه وســعت زیادی نــدارد 
ــی  ــج معرف ــه تدری ــه ب ــی اســت ک ــن تاریخــی فراوان ــا دارای اماک ام

می شــوند.
 بنــای اولیــه ایــن بــاغ در دوره شــاه عبــاس اول صفــوی شــکل گرفتــه 
و در دوره هــای بعــدی نیــز عمارت هایــی بــه آن افــزوده شــده و آنچــه 
در زمــان شــاه عبــاس اول صفــوی ســاخته شــد، اگرچــه بــه تفصیــل 
امــروز نبــود، امــا شــکل کلــی و فضــای غالــب بــاغ جزئــی از طراحــی 

آن دوره اســت.
ــی و حمامــی در آن  ــاغ، ســردرخانه، کوشــک میان ــاروی ب برج هــا و ب
زمــان در بــاغ ســاخته شــد و در ســال 1004 هجــری قمــری مصــادف 
ــی  ــز جشــن بزرگ ــاس نی ــا ســال 962 هجــری شمســی، شــاه عب ب
ــاغ برقــرار کــرد و ایلچیــان و ســفرای بعضــی از کشــورهای  در ایــن ب
آســیایی و اروپایــی را بــه حضــور پذیرفــت و از آن هــا پذیرایــی کــرد.

ــان  ــی در هم ــای دیده بان ــتی ورودی و برج ه ــردر و هش ــارت س عم

ســال نیــز بــه دســتور وی در ایــن بــاغ ســاخته شــد و کوشــک مرکزی 
بــاغ کــه بــه عمــارت »شــترگلوی صفــوی« موســوم اســت، در ســال 
1016 هجــری قمــری مصــادف بــا 974 هجــری شمســی بــه همــت 

آقاخضــر نهاونــدی، حاکــم وقــت کاشــان، احــداث شــد.
 حــوض جــوش، مــکان دیگــری در بــاغ فیــن اســت کــه آب چشــمه 
ــه طــور مســتقیم در آن ظاهــر می شــود و از داخــل تقســیم گاه آب  ب
ــق  ــود از طری ــاغ می ش ــه وارد ب ــی ک ــوم آب ــه یک س ــمه زنان ــا چش ی
کاریــزی کــه در زیــر اتــاق شاه نشــین احــداث شــده، وارد ایــن حــوض 

می شــود.
ــت  ــی و باالدس ــور اصل ــوض در رأس مح ــن ح ــی ای ــکان هندس  م
و  نظــام  لحــاظ  از  عباســی  شــترگلوی  و  فــواره  دوازده  حــوض 
سلســله مراتب نمایــش آب از اهمیــت خاصــی برخــوردار اســت.

کــف ایــن حــوض بنــا بــه گفته هــا و آثــار موجــود در مــوزه ملی کاشــان 
از کاشــی هفــت رنــگ بــا طــرح و نقشــه قالــی کاشــان پوشــیده شــده 
بــوده کــه بــا قرارگیــری گل هــای نقشــه بــر روی هــر کــدام از حفره هــا 
ــا  ــروز ب ــفانه ام ــت؛ متاس ــده اس ــارج می ش ــا خ ــط گل ه آب از وس
رســوب امــالح آب بیشــتر حفره هــا مســدود و عمــل مکــش حــوض 

متوقــف شــده و تنهــا از چنــد حفــره آب خــارج می شــود.

P.Khakbazan@eskimia.ir
پریسا خاکبازانگروه اصفهان

 
جایــگاه  بررســی  تخصصــی  نشســت   
دارویــی،  گیاهــان  حــوزه  در  اســتان 
حضــور  بــا  چالش هــا  و  فرصت هــا 
و کارشناســان حــوزه گیاهــان  مدیــران 
دارویــی اســتان در تــاالر اجتماعــات اتــاق 

شــد. برگــزار  اصفهــان  بازرگانــی 
مســئول کمیتــه تولیــدات کشــاورزی و 
صنایــع تبدیلــی کمیســیون کشــاورزی 
اتــاق بازرگانــی اصفهــان در ایــن نشســت 
اهلــی کــردن  و  گفــت: طــرح کشــت 
از  کــه  سال هاســت  دارویــی  گیاهــان 
و  تحقیقــات کشــاورزی  مرکــز  ســوی 
ــان  ــگاه اصفه ــازی دانش ــکده داروس دانش
در دســت انجــام اســت؛ ولــی حجــم 
ظرفیت هــا  بــا  متناســب  تولیــدات 

نیســت.
را  دارویــی  گیاهــان  معقــول  مجتبــی 

جایگزینــی مناســب بــرای محصــوالت 
کشــاورزی آب بــر دانســت و گفــت: در 
شــرایط خشکســالی می تــوان گیاهــان 
را  بیشــتری  ارزش افــزوده  بــا  دارویــی 
تولیــد و بــه بازارهــای جهانــی عرضــه کــرد.

بیشــتر  آشــنایی  بــرای  افــزود:  وی 
ــا گیاهــان دارویــی پیشــنهاد  شــهروندان ب
می شــود در بعضــی از بخش هــای منطقــه 
ــی کشــت  ــوان، گیاهــان داروی ــی نات جنگل
شــود تــا از نزدیــک مراحــل تولیــد و نحــوه 
اســتفاده از ایــن گیاهــان را شــهروندان 

ــد. ــاهده کنن مش
 چالش پیش روی گیاهان 

دارویی، آب است
تحقیــق  مرکــز  مدیــر  معطــر،  فریبــرز 
و توســعه شــرکت داروســازی گیاهــی 
ــت: گیاهــان  ــن نشســت گف گل دارو، در ای
دارویــی تولیدشــده در اصفهــان از نظــر 
ــت  ــت کش ــژه  و قابلی ــگاه وی ــت جای کیفی

در ســطح انبــوه دارد.
وی بــه معرفــی گیاهــان دارویــی از جملــه 
بابونــه، ســنبل الطیب، مریم گلــی، گل راعــی، 
ــی، ختمــی،  آویشــن باغــی، آویشــن دنای
ــت:  ــت و گف ــه پرداخ ــرک و بادرنجبوی پنی
ســالمت  تامیــن  در  دارویــی  گیاهــان 
جســم و روان انســان ها نقــش بســیار 

مهمــی ایفــا می کننــد.
در  زعفــران  مهــد  را  اصفهــان  معطــر 
و گفــت:  دانســت  ســده های گذشــته 
ــه  ــده ک ــث ش ــان باع ــم اصفه ــر اقلی تغیی
ایــن  و  شــود  دوبــاره کشــت  زعفــران 
محصــول ارزش  افــزوده باالیــی بــرای 

می کنــد. ایجــاد  کشــاورزان 
وی مهم تریــن چالــش پیــش روی تولیــد 
ــت:  ــی را آب دانســت و گف ــان داروی گیاه
خشــکی زاینــده رود و پاییــن رفتــن ســطح 
ــا  ــی را ب ــان داروی ــد گیاه ــا، تولی آبخوان ه

مشــکل روبــه رو ســاخته اســت.

 گل محمدی و زعفران، گیاهان 
پررونق اصفهان  

حســین زینلــی، رئیــس انجمــن گیاهــان 
دارویــی اصفهــان و نماینــده عطاری هــا 
نیــز بــا بیــان اینکــه حجــم مبــادالت 
تجــاری گیاهــان دارویــی در دنیــا 200 
میلیــارد  دالر اســت و تــا ســال 2020 
بــه 1000 میلیــارد دالر می رســد، افــزود: 
ــا  ــی در دنی ــان داروی ــه گیاه ــزار گون 21 ه
ــران و  ــه آن در ای ــه 2000 گون وجــود دارد ک
400 گونــه در اســتان اصفهــان وجــود دارد.

وی گفــت: 200 گونــه گیاهــان دارویــی 
فنولوژیکــی و مورفولوژیکــی در اســتان 
ــن  ــه مهم تری ــود ک ــت می ش ــان کش اصفه
گیاهــان دارویــی اســتان اصفهــان شــامل 
گل محمــدی 1260 هکتــار و زعفــران 526 

ــار اســت.  هکت
بــازار،  و  اقتصــاد  حــوزه  افــزود:  وی 
ایجــاد و توســعه بنگاه هــای اقتصــادی 

اطالعــات  تجاری ســازی  دانش بنیــان، 
تولیــدی در کشــور، حمایــت و پشــتیبانی 
از تولیدکننــدگان صنایــع گیاهــان دارویــی، 
کارآفرینــی بــر اســاس محصــوالت نــوآور 
ــد و صــادرات  از مســائل پیــش روی تولی

ــت. ــی اس ــان داروی گیاه
 300 نوع گیاه دارویی در 

اصفهان
اداره  مســئول  میرطالبــی،  آبتیــن 
طبیعــی  منابــع  کل  اداره  بهره بــرداری 
ــن نشســت گفــت:  ــان در ای اســتان اصفه
در اســتان اصفهــان حــدود 300 نــوع گیــاه 
ــن  ــه عمده تری ــود ک ــد می ش ــی تولی داروی
ــن محصــوالت از نظــر حجمــی شــامل  ای
بــرگ کرفــس، پیــاز موســیر، انــواع کتیــرا 

و آنغــوزه و باریجــه هســتند.  
حــدود  45  گونــه گیــاه دارویــی- صنعتــی 
در عرصه هــای طبیعــی وجــود دارد و  از 
ــن  ــی ای ــگاه های تمام ــه رویش ــی  ک آنجای
ــه نشــده، مســاحت 7  محصــوالت مطالع
میلیــون هکتــار رویشــگاه های طبیعــی 

تخمیــن زده می شــود.

#میراث_طبیعی
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 برگزاری مسابقات ریخته گری کشور 
در اصفهان

ششــمین دوره مســابقات ریخته گــری  کیمیای وطن
ــی شــهید مهاجــر  ــه مــدت دو روز در دانشــکده فن کشــور ب

اصفهان برگزار شد. 
بنــا بــر اعــالم روابــط عمومــی دانشــکده فنــی شــهید مهاجــر 
اصفهــان ایــن مســابقات بــا هــدف ترویــج علــم ریخته گــری 
در میــان صنایــع مــادر، ایجــاد رقابــت ســازنده و ســالم در 
بیــن دانشــجویان مســتعد و عالقه منــد بــه حــوزه  مهندســی 
ــه  ــم ب ــی عل ــطح عمل گرای ــای س ــه ارتق ــک ب ــواد و کم م

مــدت دو روز برگــزار شــد.
50 دانشــجوی پســر و دختــر رشــته مهندســی مــواد و 
ــوژی از 10 دانشــگاه سراســر کشــور، در قالــب 18 تیــم  متال
ــن دوره از  ــی در ای ــی و غیرآهن در 2 رشــته ریخته گــری آهن

مســابقات شــرکت کرده انــد.
حائــز اهمیــت اســت ریخته گــری و مهندســی مــواد کاربــرد 
بســیاری در صنایــع مختلــف از جملــه صنایــع نظامــی، حمل 
ــرفته از  ــواد پیش ــد م ــک و تولی ــا، الکترونی ــل، هوافض و نق

ــا دارد. ــه کامپوزیت ه جمل

 امحای دو تن گوشت غیربهداشتی 
در اصفهان  

دو تــن گوشــت غیربهداشــتی در اصفهــان  کیمیای وطن
از چرخه مصرف حذف و امحا شد.

رئیــس اداره نظــارت بــر بهداشــت عمومــی و مــواد غذایــی 
ــزان  ــن می ــت: ای ــان گف ــتان اصفه ــکی اس اداره کل دام پزش
گوشــت غیرمجــاز در دو واحــد دامــداری متروکــه کشــف و 
توقیــف و بــه موقــع از عرضــه آن هــا در بــازار جلوگیــری شــد. 
ــد  ــان اینکــه دام هــای بیمــار و فاق ــا بی عبدالرضــا مــرادی ب
هویــت و غیرشــرعی در ایــن محل هــا ذبــح می شــدند 
ــالمت  ــی س ــب های جعل ــا درج برچس ــان ب ــت: متخلف گف
قصــد داشــتند ایــن گوشــت ها را وارد چرخــه مصــرف کننــد.  
ــر  ــده هشــت نف ــن پرون ــاره ای ــه اینکــه درب ــا اشــاره ب وی ب
ــی ســپرده شــدند، گفــت: در  ــه مراجــع قضای دســتگیر  و ب
4 ماهــه ابتدایــی ســال بیــش از 717 هــزار راس دام در 
ــن  ــن از ای ــه 76 ُت ــدند ک ــته ش ــتان کش ــتارگاه های اس کش
بــا تشــخیص ناظــران بهداشــتی از چرخــه  گوشــت ها 

ــد.  ــارج ش ــرف خ مص

ساخت دستگاه هشداردهنده 
خواب آلودگی رانندگان در نصف جهان 
بــا طراحــی و ســاخت دســتگاه هشــداردهنده خواب آلودگــی 
در دانشــگاه اصفهــان، آمــار حــوادث مرگبــار جــاده ای تــا 50 

ــد.   درصــد کاهــش می یاب
ایــن  اصفهــان گفــت:  دانشــگاه  عضــو هیئــت علمــی 
ــی و  ــوش مصنوع ــای ه ــتفاده از تکنیک ه ــا اس ــتگاه ب دس
ــالم  ــا اع ــده و ب ــار رانن ــر رفت ــارت ب ــا نظ ــر ب ــردازش تصوی پ
ــدم  ــر از ص ــو در کمت ــه جل ــی ب ــا بی توجه ــی ی خواب آلودگ
ثانیــه بــا هشــدارها و پیام هــای صوتــی، راننــده را از شــرایط 

می ســازد. آگاه  پرمخاطــره 
ســید امیرحســین منجمــی افــزود: ایــن دســتگاه از واحــد 
ــه  ــکیل و ب ــداردهنده تش ــد هش ــن و واح ــده، دوربی پردازن
ــواع خــودروی ســبک و  ــه ای طراحــی شــده کــه روی ان گون

ــل نصــب اســت. ــی قاب ســنگین و ماشــین آالت صنعت
وی تشــخیص نزدیــک بــه 100 درصــدی مــوارد خواب آلودگــی 
و بی توجهــی راننــده بــه جلــو، امــکان فعالیــت در روز و 
ــای  ــای دوربین ه ــر روی اپراتوره ــب ب ــت نص ــب، قابلی ش
مداربســته و راننــدگان ماشــین آالت صنعتــی و خیابانــی را از 

ــمرد. ــتگاه برش ــن دس ــای ای ــن ویژگی ه مهم تری
منجمــی گفــت: ایــن سیســتم مجهــز بــه دوربیــن و برنامــه 

هوشــمند تشــخیص اســت. صداوســیما

کشف حدود ۱۴کیلوگرم طالی قاچاق 
در اصفهان

دادســتان عمومــی و انقــالب اصفهــان از  کیمیای وطن
کشــف دو محمولــه طــالی قاچــاق بــه وزن حــدود 14 
ــر داد.   ــه خب ــن زمین ــر در ای ــرم و دســتگیری ســه نف کیلوگ
حســن رحیمــی گفــت: ایــن محمولــه در پــی رصــد شــبکه 
قاچــاق طــالی خارجــی و انتقــال محمولــه وارداتــی از یکــی 
ــف  ــان کش ــه اصفه ــارس ب ــج ف ــیه خلی ــورهای حاش از کش

شد.
ــو  ــل 3 کیل ــودروی حام ــات خ ــن عملی ــزود: در ای  وی اف
ــاالی  ــاغ ب ــان چهارب ــی در خیاب ــالی خارج ــرم ط و 255 گ

ــدند. ــتگیر ش ــر دس ــه نف ــد و س ــایی ش ــان شناس اصفه

 آب شرب ۱۴5 روستای نایین 
با تانکر تامین می شود

مدیــر شــرکت آب و فاضــالب روســتایی شهرســتان ناییــن 
گفــت: 450 متــر مکعــب آب شــرب مــورد نیــاز اهالــی 145 
روســتای ایــن شهرســتان روزانــه بــا 6 دســتگاه تانکــر ســیار 

ــود.   ــن می ش تامی
رضــا دهقانــی بــا بیــان اینکــه 98 روســتای شهرســتان نایین 
ــتایی  ــالب روس ــرکت آب و فاض ــات ش ــش خدم ــر پوش زی
ــن  ــر در ای ــتای دیگ ــزود: 47 روس ــد، اف ــرار دارن ــن ق نایی
ــرکت  ــن ش ــات ای ــوردی از خدم ــورت م ــه ص ــتان ب شهرس

می شــوند. بهره منــد 
ــن را 124  ــتاهای نایی ــع آب در روس ــبکه توزی ــول ش وی ط
کیلومتــر بیــان کــرد و گفــت: 86 کیلومتــر خــط انتقــال، 43 
حلقــه چــاه، ســه رشــته قنــات و هفــت چشــمه، آب شــرب 
5 هــزار مشــترک خانگــی روســتاهای شهرســتان ناییــن را 
تامیــن می کنند.بــه گفتــه وی هزینــه آبرســانی ســیار روزانــه 
ــه 210  ــال و ماهیان ــون ری توســط بخــش خصوصــی 7 میلی
ــه وســیله شــرکت  ــه ب ــال اســت ک ــزار ری ــون و 800 ه میلی

ــا  ــود. ایرن ــت می ش پرداخ

کارشناسان در نشست تخصصی بررسی جایگاه استان اصفهان در حوزه گیاهان دارویی:

 پایین رفتن سطح آبخوان ها، تولید گیاهان دارویی را با مشکل مواجه کرده است   

،،
بــه میزبانــی شــرکت پاالیــش نفــت 
اصفهــان، 400 ورزشــکار دختــر زیــر 
ــی پاالیــش و  17 ســال از شــرکت مل
پخــش فرآورده هــای نفتــی ایــران در 
6 رشــته ورزشــی به رقابت پرداختند
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رخداد
اختصاص ۸۴۲ میلیارد ریال 

 تسهیالت اشتغال زایی 
به چهارمحال و بختیاری  

مدیــر کل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی اســتان 
ــارد  ــت: ۸۴۲ میلی ــاری گف ــال و بختی چهارمح
ریــال تســهیالت در قالــب طــرح تأمیــن مالــی 
مشــاغل خانگــی بــه اســتان اختصــاص یافتــه 

اســت.
عبــاس جزایــری افــزود: ۲0 هــزار میلیــارد 
ــتغال زایی 970  ــور اش ــه منظ ــهیالت ب ــال تس ری
ــر از  ــرای طرح هــای اشــتغال فراگی ــر ب هــزار نف
محــل صنــدوق توســعه ملــی بــا ســود 11 درصــد 
اختصــاص یافتــه اســت کــه ســهم اســتان 
ریــال  اعتبــار ۸۴۲ میلیــارد  ایــن میــزان   از 

است.
ــتغال  ــای پراش ــته ظرفیت ه ــایی رس وی شناس
متناســب بــا هــر اســتان را از شــاخص ترین 
و  کار  و  توســعه کســب  طــرح  برنامه هــای 
برنامــه  افــزود:  و  دانســت  پایــدار  اشــتغال 
سیاســت های  راســتای  در  فراگیــر  اشــتغال 
ایجــاد  هــدف  بــا  و  مقاومتــی  اقتصــاد 
ــتغال پذیری،  ــای اش ــغلی، ارتق ــای ش فرصت ه
حفــظ و صیانــت از اشــتغال موجــود و کاهــش 

نــرخ بیــکاری اجــرا می شــود.
وی گفــت: ســقف تســهیالت قرض الحســنه 
مشــاغل خانگــی ۸ میلیــون تومــان بــه ازای هــر 

نفــر اســت. تســنیم

اجرای طرح نوین آبیاری کم فشار 
در ۹۵ هکتار از اراضی بهاباد 

مدیــر جهــاد کشــاورزی بهابــاد از اجــرای طــرح 
آبیــاری تحــت فشــار و سیســتم های نویــن 
آبیــاری در 9۵ هکتــار از اراضــی ایــن شهرســتان 
خبــر داد و گفــت: ایــن طــرح در ســطح 9۵ 
هکتــار از اراضــی کشــاورزی بهابــاد در حــال 

ــت. اجراس

علــی اکبــر رحمتیــان بــا بیــان اینکــه بــا اجــرای 
ــن  ــذاری پلی اتیل ــر لوله گ ــرح 11 کیلومت ــن ط ای
بــرای  تصریــح کــرد:  انجــام می شــود،   ۲00
اجــرای ایــن طــرح در مجمــوع 6 میلیــارد و 
930 میلیــون ریــال هزینــه می شــود کــه مبلــغ 
ــه صــورت  ــال آن ب ــون ری ــارد و 1۲0 میلی 6 میلی
بالعــوض از طــرف جهــاد کشــاورزی بهابــاد 
تامیــن می شــود و بقیــه ۸10 میلیــون ریــال 

ــت. ــی اس ــاری اهال ــل خودی ــم از مح ه
رحمتیــان گفــت: مهم تریــن مزیــت آبیــاری 
ــزان 3۵  ــه می ــت آب ب ــش هدررف ــار کاه کم فش
درصــد اســت؛ بــا جلوگیــری از تبخیــر آب و 
بازگشــت آن بــه زمیــن ســبب کاهــش هدررفــت 

می شــود. آب 
ــاد  ــاد کشــاورزی بهاب ــت جه ــزود: مدیری وی اف
اجــرای  و  پذیــرش  بــرای  را  الزم  آمادگــی 
ــاری  ــن آبی ــامانه های نوی ــد س ــای جدی طرح ه
بــا یارانــه دولتــی بــدون هیــچ محدودیتــی دارد. 

تســنیم 

۴۰ درصد قتل های استان کرمان 
مربوط به جنوب این استان است

بــا  جیرفــت  انتظامــی شهرســتان  فرمانــده 
ــتان  ــای اس ــد قتل ه ــه ۴0 درص ــه اینک ــاره ب اش
می دهــد،  رخ  کرمــان  جنــوب  در  کرمــان 
ــام  ــه انج ــن منطق ــه در ای ــی ک ــت: قتل های گف
ــد  ــد و می طلب ــی ندارن ــه امنیت ــود، ریش می ش
آن هــا را کارشناســی کــرد تــا بــه عمــق موضــوع 

ــرد. ــی ب پ
ســرهنگ ماشــاءهللا مالیــی بــا اشــاره بــه 
انتظامــی  نیــروی  از شــهدای  نیمــی  اینکــه 
اســتان کرمــان مربــوط بــه شهرســتان جیرفــت 
ــهید  ــان 100 ش ــتان کرم ــزود: در اس ــتند، اف هس
نیــروی انتظامــی داریــم کــه ۵0 نفــر ایــن شــهدا 
مربــوط بــه شهرســتان جیرفــت بــوده و بیشــتر 

ــتند. ــرباز هس ــا س آن ه
ــش  ــد افزای ــه 6۲ درص ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
کشــف ســرقت نســبت بــه ســال گذشــته 
از ۸0 درصــد  در جیرفــت داشــتیم و بیــش 
انجــام  منطقــه  ایــن  در  کــه  ســرقت هایی 
ــزود:  ــه کشــف شــده اســت، اف شــده، منجــر ب
در دســتگیری ســارقین 7۵ درصــد افزایــش 
ــوان  ــدی و ت ــن نشــان از کارآم ــه ای داشــتیم ک
نیروهــای ایــن نهــاد اســت. پایــگاه خبــری 

پلیــس 

اختصاص ۳ میلیارد تومان 
سرمایه در گردش به شهرک 

صنعتی سامان  
و  معــدن  صنعــت،  رئیــس  کیمیای وطن
تجــارت چهارمحــال و بختیــاری گفــت: در ســال 
اقتصــاد مقاومتــی بــه 7 واحــد صنعتــی در 
شهرســتان ســامان، 3 میلیــارد تومــان ســرمایه 

در گردش تخصیص یافته است.
در شــهرک صنعتــی  افــزود:  امامــی  نعیــم 
ســامان 7۴ درصــد واحدهــا بــا ظرفیــت بیــش 
از ۸0 درصــد فعالیــت می کننــد و ۲۸ درصــد 

واحدهــا تعطیــل یــا نیمه فعــال هســتند.

ــت:  ــد گف ــر میب ــال و جواه ــه ط ــس اتحادی رئی
مالیــات بــر ارزش افــزوده، عمده تریــن مشــکل 

ــت. ــد اس ــی های میب طالفروش
رئیــس اتحادیــه طــال و جواهــر میبــد بــا اشــاره 
ــتان  ــر شهرس ــال و جواه ــه ط ــه اتحادی ــه اینک ب
میبــد اولیــن اتحادیــه در ســطح شهرســتان های 
اســتان یــزد بــوده کــه بــه طــور مســتقل از اتــاق 
تجــارت  و  معــدن  صنعــت،  اداره  و  اصنــاف 
فعالیــت و امــور مرتبــط بــا اتحادیــه را پیگیــری 
می کنــد، افــزود: در دیگــر شهرســتان ها بــه 
دلیــل نبــود امکانــات پیگیــری امــور ماننــد 
صــدور پروانــه بــا توافقــی کــه بــا اتــاق اصنــاف 

ــاق اســت. ــن ات ــر عهــده ای شــده، ب
ــه  ــه اتحادی ــه اینک ــاره ب ــا اش ــالح ب ــی ف مرتض
ــازی،  ــامل طالس ــته ش ــد از 7 دس ــالی میب ط
طالفـروشـــی، نقـره فروشـــی، نقـره ســـازی، 
گل فروشــی و عینک ســازی تشــکیل شــده و در 
حــال حاضــر 60 نفــر عضــو دارد، افــزود: در ایــن 
ــازی در  ــی و طالس ــد طالفروش ــه 3۲ واح زمین

ــد.   ــت می کنن ــتان فعالی ــطح شهرس س
فــالح دربــاره وجــود طــالی تقلبــی در بــازار 
ایــن شهرســتان گفــت: در میبــد طــالی تقلبــی 
بســیار کــم اســت. در ایــن زمینــه و بــرای رفــع 

مشــکالت احتمالــی کســانی کــه بخواهنــد 
پروانــه کســب بگیرنــد، بایــد دســت کم در 
ــون  ــد و آزم ــرکت کنن ــری ش ــه زرگ دوره 6 ماه
دهنــد تــا بتواننــد فــرق طــالی اصــل بــا تقلبــی 

ــد.  ــخیص دهن را تش

بــر روی تمــام مصنوعــات طــال عــالوه بــر 
کدهــای عیــار طــال، کدهــای مخصــوص ســازنده 
ــا  ــده ت ــک ش ــال ح ــر روی ط ــال ب ــوع ط آن ن
ســازنده آن نــوع ســاخته نیــز مشــخص شــود. 
ــار ۲1  ــان دهنده عی ــای ۸7۵ نش ــن کده در ضم
ــد 7۵0  ــار ۲0 و ک ــان دهنده عی ــد ۸33 نش و ک

ــت. ــار 1۸ طالس ــان دهنده عی نش
وی بــا بیــان اینکــه بــرای راه انــدازی  یــک 
ــال  ــو ط ــه کیل ــد س ــت کم بای ــی دس طالفروش
ــی  ــازنده خاص ــد س ــت: در میب ــرد، گف ــه ک تهی
در زمینــه طــال وجــود نــدارد و طالفروشــان 
ــه  ــزد تهی طــالی خــود را از تهــران، اصفهــان و ی
می کننــد؛ البتــه بایــد ایــن نکتــه را یــادآور 
شــوم کــه فــروش طــالی خارجــی هــم در بــازار 

ــت. ــوع اس ممن
ــاره  ــد درب ــر میب ــال و جواه ــه ط ــس اتحادی رئی
محاســبه نــرخ طــال عنــوان کــرد: قیمــت طــال بر 
اســاس گــرم بــه اضافــه 7 درصــد ســود واحــد 
طالفــروش بــه اضافــه اجــرت ســاخت آن نــوع 
طــال، ضربــدر وزن طــالی سفارشــی بــه اضافــه 
ــبه  ــزوده محاس ــر ارزش اف ــات ب ــد مالی 9 درص
ــه ماشــین  ــه کلی ــن زمین ــه در ای می شــود. البت
ــای  ــرت و فاکتوره ــت های اج ــاب ها، لیس حس
ــم اســت.  ــل ه ــزوده، یکنواخــت و مث ارزش اف
ــای  ــن در تابلوه ــورت آنالی ــه ص ــال ب ــت ط قیم
ــتریان  ــترس مش ــا در دس ــده زرگری ه نصب ش
ــا  ــر فاکتوره ــاه ب ــر م ــز ه ــه نی ــت. اتحادی اس
ــردن  ــره ک ــاه  کار کلیب ــر 3 م ــارت دارد و ه نظ

ــد. ــام می ده ــا را انج ترازوه

وی بــا اشــاره بــه اینکــه رکــود و مالیــات 
مشــکل  عمده تریــن  افــزوده  ارزش  بــر 
طالفروشــی های میبــد اســت، گفــت: متاســفانه 
در چنــد ســاله اخیــر مالیــات بــر ارزش افــزوده 
ــی نداشــته  ــازار خوب باعــث شــده کــه زرگرهــا ب
باشــند و خریــد طــال بــه شــدت کاهــش یافتــه 

ــت. اس
ــور  ــه مجب ــی ک ــا زمان ــردم ت ــه داد: م وی ادام
نباشــند اقــدام بــه خریــد طــال نمی کننــد و 
بیشــتر بــرای مجلــس عروســی، جشــن و کادو 
ــر  ــم در سراس ــی ه ــد. اعتصاب های ــد دارن خری
ــان و شــیراز انجــام شــده  ــژه اصفه کشــور به وی
ــی  ــون عمل ــه تاکن ــی داده ک ــت وعده های و دول

ــت.  ــده اس نش
وی تاکیــد کــرد: متاســفانه بــه طــال بــه عنــوان 
کاالی ســرمایه ای نــگاه نمی شــود و بیشــتر بــه 
عنــوان یــک کالی زینتــی مــورد اســتفاده قــرار 

می گیــرد. 

بــه دلیــل وضعیــت اقتصــادی بــد مــردم و 
ــال  ــال عم ــد ط ــرای خری ــد ب ــدار بای ــه خری اینک
ــنده، ارزش  ــود فروش ــوان س ــه عن ــد ب ۲0 درص
ــال  ــد ط ــد، خری ــت کن ــرت پرداخ ــزوده و اج اف
ــرار  ــردم ق ــی م ــا 11 زندگ ــای 10 ت  در اولویت ه

دارد.
فــالح اضافــه کــرد: در ســال 96 نوســانات 
چشــمگیری در بــازار طــال و ســکه نداشــته ایم و 
دولــت اگــر مســئله ارزش افــزوده را حــل کنــد، 

ــون خواهــد شــد. ــازار دگرگ شــرایط ب
واحدهــای  امنیتــی  وضعیــت  دربــاره  وی 
طالفروشــی اظهــار داشــت: بــرای ایجــاد امنیــت 
واحدهــای طالفروشــی، اقدامــات مختلفــی 
ــه  ــی صــورت گرفت ــروی انتظام ــکاری نی ــا هم ب
ــوری  ــت های موت ــر گش ــال حاض ــت. در ح اس
ــن  ــرار و همچنی ــا برق ــن خیابان ه ــاده در ای و پی
ــرای  مجــوز اســتفاده از اســپری و شــوکر نیــز ب

ــا ــت. راه دان ــده اس ــه ش ــا گرفت زرگره

رئیس اتحادیه طال و جواهر میبد:

مالیات بر ارزش افزوده، مشکل اصلی 
طالفروشان میبد است

ــه   ــه اینک ــا اشــاره ب ــد دانشــگاه آزاد اســالمی ب ــس جدی  رئی
اولویــت مســئوالن جدیــد دانشــگاه آزاد گام برداشــتن در 
ــده  ــت: بن ــری در دانشگاه هاســت، گف ــات رهب راســتای مطالب
ــرا  ــم؛ زی ــود می دان ــرای خ ــون ب ــه آزم ــه را عرص ــن عرص ای
ــی  ــه علمی پژوهش ــک مؤسس ــم ی ــالمی ه ــگاه آزاد اس دانش
اســت و هــم اینکــه از دســتاوردهای نظــام اســت. پــس 
می خواهیــم دانشــگاه آزاد در حــوزه فرهنــگ مایــه زینــت نظــام 
ــوزه  ــفافیت و در ح ــی ش ــوزه مال ــتا در ح ــن راس ــد؛ در ای باش

ــت. ــم اس ــت مه ــد کیفی ــی رش آموزشی پژوهش
ــگاه ها  ــل اول دانش ــه نس ــان اینک ــا بی ــری ب ــدهللا منظ  حم
ســوم  نســل  و  پژوهشــی  دوم  نســل  بودنــد،  آموزشــی 
دانشــگاه های کارآفریــن هســتند، افــزود: نبایــد دانش آموختــه 
ــر اشــتغال زایی در  ــارت دیگ ــه عب ــکار باشــد؛ ب دانشــگاهی بی

رشــته های دانشــگاهی، مهم تریــن مســئله اســت.
منظــری توکلــی افــزود: امیدواریــم  در راســتای کیفــی کــردن 
دانشــگاه و اشــتغال زایی و کارآفرینــی و رشــد موسســات 
می کننــد     ثــروت  بــه  تبدیــل  را  علــم  دانش بنیــان کــه 

ــم. ــی برداری ــای مهم گام ه
وی درخصــوص فعالیت هــای بســیج دانشــجویی توضیــح داد: 
مــا بســیج دانشــجویی را بــه عنــوان یــک تشــکل نمی بینیــم؛ 
بلکــه بــه عنــوان یــک فرهنــگ می دانیــم کــه بــا دســت و فکــر 
ــر  ــم تفک ــم بتوانی ــیجی امیدواری ــان بس ــن جوان ــه ای و اندیش

بســیجی را در دانشــگاه ها جــاری ســازیم.
ــف  ــار داشــت: طی ــد دانشــگاه آزاد اســالمی اظه رئیــس جدی
جدیــد مســئوالن دانشــگاه آزاد بنــا بــر انقالبــی و جهــادی عمل 

کــردن دارنــد، نــه درگیــر بروکراســی شــدن. دانشــجو آزاد

ــدی آب  ــاخص بهره من ــت: ش ــوب گف ــار جن ــدار رودب فرمان
شــرب روســتایی در ایــن شهرســتان از ۴7 درصــد در ســال 
ــد  ــر و امی ــت تدبی ــان کار دول ــد در پای ــه 76 درص 1393 ب

رســیده اســت.
 عطــا ناوکــی افــزود: در دولــت یازدهــم 10 مجتمــع آبرســانی 
ــد  ــرا گردی ــتان اج ــن شهرس ــتایی در ای ــش آب روس در بخ
کــه ســبب ارتقــای شــاخص رشــد بهره منــدی مــردم از آب 

شــرب در روســتاها شــد.
وی ادامــه داد: رشــد ایــن شــاخص ها و فراهــم کــردن 
زیرســاخت های آب و بــرق در ایــن شهرســتان از مهاجــرت 

ــه شــهر جلوگیــری کــرده اســت. روســتاییان ب
ــه  ــاخت و ارائ ــردن زیرس ــم ک ــا فراه ــت ب ــت: دول وی گف
ــت  ــرد حمای ــاد خ ــای اقتص ــره از طرح ه ــهیالت کم به تس

ــازد. ــم س ــتاها را فراه ــرفت روس ــه پیش ــا زمین ــد ت می کن
فرمانــدار رودبــار جنــوب افــزود: توســعه روســتاها بــا هــدف 
تحقــق مطلوب تــر سیاســت های اقتصــاد مقاومتــی در 

ــت اســت. دســتورکار دول
ــت  ــع اف ــتا، رف ــدن ۲۲ روس ــرق دار ش ــرد: ب ــه ک وی اضاف
ولتــاژ در ۴00 نقطــه و مــکان، احــداث ۴0 خانــه بهداشــت و 
همچنیــن رفــع مشــکل آب شــرب شــهری در رودبــار جنوب 

از خدمــات دیگــر دولــت در ایــن شهرســتان اســت.
 وی تصریــح کــرد: قــرارگاه ســازندگی خاتم االنبیــا، قــرارگاه 
قــدس، آســتان قــدس رضــوی و ســایر مؤسســات و خیران 
ــتان  ــر در شهرس ــرکت های حاض ــات و ش ــه مؤسس از جمل
ــن  ــرای ای ــی ب ــات خوب ــه خدم ــتند ک ــوب هس ــار جن رودب

ــادگار گذاشــته اند. ایرنــا  ــه ی ــه ب منطق

فرمانــدار شهرســتان اردل چهارمحــال و بختیــاری در 
ــن آب شــرب  ــرای تامی ــات مردمــی ب ــه مطالب پاســخ ب
ــرح 30  ــرای ط ــا اج ــت: ب ــتان گف ــن اس ــهر کاج ای ش
ــا 10  ــه ت ــن منطق ــی، مشــکل آب شــرب ای ــارد ریال میلی

ــود. ــع می ش ــه مرتف ــرای همیش ــده ب روز آین
محمــد نــوذری درخصــوص گالیــه برخــی از مــردم شــهر 
کاج بــه علــت کم آبــی افــزود: بــا تخصیــص 30 لیتــر آب 
ــاز  ــورد نی ــرب م ــی از آب ش ــیف آباد بخش ــمه س از چش

شــهرها و روســتاهای ایــن منطقــه برطــرف می شــود.
بــه گفتــه وی آب شــرب روســتاها و شــهرهای همجــوار 
مجتمــع دزداران شهرســتان اردل از محــل ایــن انتقــال تــا 

حــدودی تامیــن خواهــد شــد.
وی افــزود: بــرای اجــرای ایــن طــرح 30 میلیــارد ریــال 

هزینــه شــده و میــزان دبــی آب شــرب ایــن منطقــه تــا 
ــد. ــش می یاب ــر افزای 10 روز دیگ

وی افــزود: چهارمحــال و بختیــاری بــه دلیــل کاهــش 30 
درصــد بارندگــی و افــت ســفره های زیرزمینــی و ممنــوع 
اعــالم شــدن 9 دشــت ایــن اســتان در 9 ســال اخیــر بــا 

مشــکل جــدی خشکســالی روبــه رو شــده اســت.
ــتان  ــهر کاج شهرس ــردم ش ــی از م ــت جمع ــی اس گفتن
اردل روز سه شــنبه خواســتار رفــع کم آبــی در منطقــه 

شــدند.
ــا وجــود  ــاره اظهــار کــرد: ب یکــی از شــهروندان در ایــن ب
ــد  ــا چن ــم، ام ــرار داری ــه کارون ق ــار رودخان ــه در کن اینک
ــرب و  ــش ش ــی در بخ ــکل کم آب ــا مش ــت ب ــالی اس س

ــا  ــم. ایرن ــرم می کنی ــه ن ــت و پنج ــاورزی دس کش

نماینــده مــردم اردل، فارســان، کوهرنــگ و کیــار در مجلــس گفــت: 
ــران – شــهرکرد – کیــش           ــران – شــهرکرد – عســلویه، ته ــرواز ته پ

ــود. ــرار می ش ــت برق ــهرکرد – کوی ــران – ش و ته
علــی کاظمــی باباحیــدری بــا اشــاره بــه دیــدار بــا مدیــر عامــل 
ــرد:  ــار ک ــران اظه ــالمی ای ــوری اس ــی جمه ــازمان هواپیمای س
هــدف ایــن اســت کــه جاده هــای هوایــی اســتان توســعه یابنــد.

وی افــزود: افزایــش تــردد بــه اســتان موجــب پیشــرفت 
چهارمحــال و بختیــاری و توســعه خطــوط هوایــی، ریلــی و 

ــد. ــد ش ــی خواه زمین
عضــو کمیســیون برنامــه، بودجــه و دیــوان محاســبات مجلــس 
ــواز،  ــلویه، اه ــه عس ــتان ب ــرواز از اس ــراری پ ــرد: برق ــح ک تصری
ــتان  ــردم اس ــته م ــراق خواس ــت و ع ــورهای کوی ــش و کش کی
ــی های  ــوص بررس ــن خص ــدار در ای ــن دی ــت و در ای ــوده اس ب

ــت. ــورت گرف الزم ص
کاظمــی باباحیــدری بــا اشــاره بــه حضــور اســتاندار چهارمحــال 
ــد  ــدار تاکی ــن دی ــن در ای ــردم بروج ــده م ــاری و نماین و بختی
عســلویه،   – شــهرکرد   – تهــران  پــرواز  شــد  مقــرر   کــرد: 
تهــران – شــهرکرد – کیــش و تهــران – شــهرکرد – کویــت برقــرار 

شــود.
وی گفــت: در آینــده نیــز پــرواز شــهرکرد – نجــف برقــرار و 
پروازهــای شــهرکرد - تهــران و بالعکــس و شــهرکرد – مشــهد و 

ــود. ــتر می ش ــز بیش ــس نی بالعک
رئیــس مجمــع نماینــدگان اســتان بــا بیــان اینکــه خریــد 
هواپیماهــای ATR  بــرای کشــور انجــام شــده، خاطرنشــان کــرد: 
ــرای اســتان در نظــر  ــا ب ــن هواپیم ــرر شــده ســهمیه ای از ای مق

ــه شــود. ایســنا  گرفت

استانها

رئیس جدید دانشگاه آزاد کرمان مطرح کرد:

ایجاد دانشگاه های کارآفرین برای  رفع مشکل بیکاری
فرماندار اردل چهارمحال و بختیاری عنوان کرد:

ضرورت رفع مشکل کمبود آب شرب شهر کاج

فرماندار رودبار جنوب:

بهره مندی آب روستاهای رودبار جنوب 76 درصد است
نماینده مردم اردل در مجلس:

پروازهای فرودگاه شهرکرد افزایش می یابد

 ثبت بزرگ ترین پل راه آهن ایران 
در کتاب گینس

 بزرگ تریــن پــل راه آهــن سراســری ایــران و پــل پیــروزی جنــگ جهانــی دوم 
تنهــا پلــی اســت کــه در کتــاب گینــس ثبت شــد.

 یکــی از راه هــای ورودی بــه اســتان سرســبز مازنــدران و اســتفاده از 
ــران  ــن ته ــق راه آه ــتان، از طری ــن اس ــی ای ــگری و دیدن ــای گردش جاذبه ه
بــه شــمال اســت کــه بــا احــداث خــط ریلــی تهــران، گرمســار، فیروزکــوه بــه 
شــهرهای مازنــدران چــون پــل ســفید، ســوادکوه، قائمشــهر و ســاری وصــل 

می شــود.
 ایــن پــل کــه از شــاهکارهای مهندســی بــه حســاب می آیــد در ســال 131۵ 
بازگشــایی شــد. پــل ورســک کــه راه آهــن سراســری تهــرانـ  شــمال را بــه هم 
ــا  ــری و ب ــه 66 مت ــا دهان ــه دره ب ــری از ت ــاع 110 مت ــد، در ارتف متصــل می کن

وســایلی ابتدایــی ســاخته شــد.
رضاخــان پــس از آنکــه ســاخت و ســاز پــل بــه پایــان رســید، بــرای گشــایش 
پــل بــه ســوادکوه آمــد. او پــس از بررســی و نگــرش بــر چگونگــی ســاخت پل 
در کاری شــگفت، فرمــان داد تــا ســرمهندس اتریشــی همــراه بــا خانــواده اش 
بــه زیــر پــل رفتــه و همانجــا بماننــد تــا نخســتین قطــار از روی پــل بگــذرد. 

ــت آورد و  ــه دس ــان ب ــی اطمین ــدس اتریش ــت از کار مهن ــاه می خواس رضاش
ــه  مهنــدس اتریشــی هــم چــون از کار خــود و گروهــش اطمینــان داشــت ب

ایــن کار تــن داد.
ــران  ــار فنی مهندســی راه آهــن شــمال ای ــن آث ــل ورســک در شــمار مهم تری پ
محســوب می شــود کــه در مهرمــاه 13۵6 بــا شــماره 1۵3۴ ثبــت آثــار ملــی 
شــده اســت. ورســک از جملــه پل هــای اســتراتژیک ایــران اســت کــه توســط 
شــرکت دانمارکــی کامپســاکس و بــا تضمیــن 70 ســاله احــداث شــد. این پل 
ــی دوم توســط چرچیــل، نخســت وزیر وقــت انگلیــس  در دوران جنــگ جهان
پــل پیــروزی لقــب گرفــت. همچنیــن در ۲3 تیرمــاه 13۲۴ بنــا بــر پیشــنهاد 

وزارت راه، پــل ورســک بــه نــام پــل پیــروزی نامیــده شــد.
ــور قطــار اســت و در حــال حاضــر قطارهــای  ــط مخصــوص عب ــل فق ــن پ ای
ــش از 70  ــت بی ــس از گذش ــرگان پ ــران- گ ــاری و ته ــران- س ــافری ته مس
ــای  ــن قطاره ــد. همچنی ــه از روی آن می گذرن ــن مرتب ــر روز چندی ــال ه س

ــد. ــور می کنن ــز از روی آن عب ــوختی نی ــاری و س ب
ــل، از  ــل و نق ــت حم ــژه در صنع ــت وی ــر اهمی ــالوه ب ــل ورســک ع ــروزه پ ام
ــل ورســک در  ــام پ ــز محســوب می شــود. ن ــران نی جاذبه هــای ســیاحتی ای
ــه  ــر ب ــش از 61 مت ــاع بی ــا ارتف ــای ب ــش پل ه ــس در بخ ــورد گین ــاب رک کت

ــت رســیده اســت. ثب

#میراث _ماندگار

روزنه
اعطای دیپلم افتخار آکادمی ریاضی 

روسیه به دانش آموزان بروجنی
و  چهارمحــال  اســتان  پــرورش  و  آمــوزش  کل  مدیــر 
ــه  ــتان نمون ــه دبیرس ــوزان نخب ــت: دانش آم ــاری گف بختی
اندیشــه شهرســتان بروجــن در مســابقات جهانــی ریاضــی 
ــی  ــی ریاض ــت را از آکادم ــار موفقی ــم افتخ ــکو دیپل مس

ــد. ــت کردن ــیه دریاف روس
بهــروز امیــدی افــزود: تیــم ریاضــی چهارمحــال و بختیــاری 
متشــکل از دانش آمــوزان عمادالدین رســولی، محمدحســین 
ــتی  ــه سرپرس ــلیمی ب ــین س ــماعیل زاده و محمدحس اس
دکتــر قربانعلــی نصیــری در مرحلــه نهایــی تورنمنــت 
بین المللــی ریاضــی مســکو در کالس خلــق و تکمیــل 

ــت. ــت یاف ــار دس ــن افتخ ــه ای ــی ب ــای ریاض پروژه ه
ــدن مراحــل  ــوزان پــس از گذران ــن دانش آم ــزود: ای وی اف
ــه  ــد و ب ــی راه یافتن ــه نهای ــه مرحل ــی و کشــوری ب مقدمات

ــی مســکو اعــزام شــدند. صداوســیما مســابقات جهان

 تعهد دولت برای پرداخت سهم ۵ هزار 
میلیاردی ساخت مدرسه در یزد  

رئیــس مجمــع خیــران مدرسه ســاز اســتان یــزد خواســتار 
پرداخــت ســهم معوقــه دولــت جهــت ســاخت 300 مدرســه 

در اســتان یــزد شــد.
ــران مدرسه ســاز اســتان  ــع خی ــره مجم ــس هیئت مدی رئی
ــی  ــزد یعن ــتان ی ــدارس اس ــد از م ــت: 3۵ درص ــزد گف ی
ــن در  ــت. همچنی ــتاندارد اس ــه غیراس ــدود 300 مدرس ح
ــه 60  ــاز ب ــر نی ــد مســکن مه ــد شــهر مانن بافت هــای جدی

ــود. ــاس می ش ــد احس ــه جدی مدرس
امیرحســین رادمنــش بــا اشــاره بــه فعالیــت مجمــع 
خیــران مدرسه ســاز بــرای جبــران کمبــود 360 واحــد 
ــدود ۲0  ــال 9۴ ح ــت: در س ــان داش ــتان بی ــی اس آموزش
پــروژه خیرســاز بــه ارزش ۲77 میلیــارد ریــال و ســال 9۵ 
ــال انجــام  ــارد ری ــه ارزش 3۵0 میلی ــروژه خیرســاز ب 36 پ
شــده اســت. همچنیــن در پنــج مــاه نخســت امســال ۲۴0 
ــدارس  ــاخت م ــرای س ــران ب ــوی خی ــال از س ــارد ری میلی

ــه شــده اســت. هزین
ــن مجمــع در  ــه ســابقه کاری 19 ســاله ای ــا اشــاره ب وی ب
اســتان یــزد گفــت: بــه همــت خیــران مدرسه ســاز اســتان 
ــه 60 واحــد آموزشــی برطــرف شــده و  ــاز ب ــون نی ــزد اکن ی
ــود  ــاس می ش ــه احس ــاخت 300 مدرس ــه س ــاز ب ــوز نی هن
کــه ایــن مشــکل نیــز بــا پرداخــت ســهم ۵ هــزار میلیــارد 

ــی دولــت محقــق خواهــد شــد. عصــر فرهنــگ ریال

طرح اصالح نقاط حادثه خیز محور 
کوهرنگ به مسجد سلیمان

ــور  ــز در مح ــه حادثه خی ــالح 13 نقط اص کیمیای وطن
ــال و  ــتان چهارمح ــلیمان در اس ــجد س ــه مس ــگ ب کوهرن

بختیاری آغاز شد.

ــل جــاده ای چهارمحــال  ــر کل راهــداری و حمــل و نق مدی
ــت در  ــا اولوی ــه ب ــاط پرحادث ــن نق ــت: ای ــاری گف و بختی
ــه ســمت اســتان  ــگ ب ــر از محــور کوهرن طــول 70 کیلومت

ــت. ــده اس ــایی ش ــتان شناس خوزس
ــان  ــا پای احمــد جمشــیدی پیش بینــی کــرد ایــن طــرح ت
شــهریورماه بــه اتمــام برســد و افــزود: دو گــروه راهــداری 
بــا 10 دســتگاه کامیــون، بولــدوزر، لــودر و گریــدر بــا هــدف 
ــا  ــردد ب ــور و ت ــی مح ــش ایمن ــات، افزای ــش تصادف کاه

ســرعت در حــال اجــرای طــرح هســتند.
ــه اســتان خوزســتان، یکــی  وی گفــت: محــور کوهرنــگ ب
ــل  ــه دلی ــه ب ــت ک ــتان اس ــن اس ــی ای ــای اصل از محوره
کوهســتانی بــودن بیــش از شــش ماه از ســال تحــت تاثیر 
ــر  ــرار دارد. ب ــاران ق ــرف و ب ــارش ب ــی از ب ــکالت ناش مش
ــل  ــل و نق ــداری و حم ــای اداره کل راه ــاس گزارش ه اس
ــز و  ــاری ۲00 نقطــه حادثه خی جــاده ای چهارمحــال و بختی
پیــچ خطرنــاک و 1۵1 گردنــه شناســایی شــده و کــددار در 

ــن اســتان وجــود دارد. ای

 کاهش ورودی پرونده های طالق 
به دادگستری کرمان 

امســال رشــد ورودی پرونــده طــالق بــه  کیمیای وطن

دادگستری استان کرمان متوقف شده است.
 معــاون آمــار و فنــاوری اطالعــات دادگســتری کل اســتان 
ــه  ــبت ب ــال 96 نس ــه اول س ــار ماه ــت: در چه ــان گف کرم
مــدت توقــف رشــد ورود پرونده هــای طــالق به دادگســتری 
ــای  ــداد ورودی پرونده ه ــل، تع ــال قب ــابه س ــتان مش اس

طــالق در اســتان کرمــان تغییــری نداشــته اســت.
خالقــی بــا بیــان اینکــه در چهــار ماهــه اول امســال ۲ هــزار 
ــا موضــوع طــالق وارد دادگســتری  ــده ب و ۸۵6 فقــره پرون
اســتان شــده، اظهــار داشــت : متوســط ورودی پرونده هــای 
ــک  ــه ی ــه ازای 6۲ دقیق ــتان ب ــتری اس ــه دادگس ــالق ب ط
پرونــده و در طــول ۲۴ ســاعت، ۲3 فقــره پرونــده اســت.

وی افــزود: شهرســتان ریــگان در بیــن شهرســتان های 
ــده  ــش پرون ــد کاه ــا 36 درص ــدت ب ــن م ــتان در ای اس
طــالق، بیشــترین کاهــش ورودی پرونــده طــالق را در 

ــت. ــته اس ــتان داش اس
وی افــزود: تحقیــق درخصــوص وضعیــت اخالقــی و 
خانوادگــی فــرد مدنظــر قبــل از ازدواج و مشــاوره های 
الزم درخصــوص مشــکالت پیــش آمــده بعــد از ازدواج، در 

ــت. ــر اس ــیار مؤث ــن بس ــالق زوجی ــش ط کاه

بهره برداری از ۲۵ طرح عمرانی 
شهرستان اردل در هفته دولت

فرمانــدار اردل از افتتــاح و بهره بــرداری از ۲۵ طــرح عمرانــی 
و خدماتــی طــی هفتــه دولــت در این شهرســتان خبــر داد.

محمــد نــوذری اعتبــار ایــن طرح هــا را ۲70 میلیــارد ریــال 
و در بخش هــای کشــاورزی، بهداشــت و درمــان، آمــوزش 

و پــرورش، فرهنگــی و روســتایی عنــوان کــرد.
بــه گفتــه وی هفتــه دولــت فرصــت مناســبی بــرای بیــان 
ــه  ــای روحی ــام در راســتای ارتق ــت و نظ ــای دول فعالیت ه

امیــد و نشــاط در جامعــه اســت.

بــرای  شــهری  محیــط  مناسب ســازی   
داشــتن زندگــی آرام و بی دغدغــه همــراه 
ــه از  ــرهای جامع ــام قش ــدی تم ــا رضایتمن ب
امکانــات شــهری از جملــه مــواردی اســت کــه 
ــی در  ــتاندارد بین الملل ــک اس ــورت ی ــه ص ب
تمــام کشــورهای دنیــا ســابقه بســی طوالنــی 

دارد. 
ــا وجــود آنکــه درصــد جالــب  در کشــور مــا ب
افــراد  را  جامعــه  جمعیــت  از  توجهــی 
معلــول و جانبــاز تشــکیل می دهنــد، امــا 
 مســئله توانبخشــی معلــوالن و جانبــازان 
بحــث  شــهری  محیــط  مناسب ســازی  و 
جــوان و در عیــن حــال رو بــه رشــدی اســت.

 بــر اســاس مصوبــه شــورای عالــی معمــاری 
ــاده  ــد )ج( م ــتناد بن ــه اس ــازی و ب و شهرس
193 برنامــه ســوم توســعه کشــور که در ســال 
1379 آیین نامــه اجرایــی آن بــه تصویــب 
هیئــت وزیــران رســید و بــا توجــه بــه اینکــه 
قانــون دربــاره مناسب ســازی محیــط شــهری 
و اماکــن دولتــی صراحــت دارد، امــا ایــن امــر 
در مقــام اجرایــی آن بــا چالش هایــی مواجــه 
مناسب ســازی  می بایــد  بنابرایــن  اســت. 
شــهری را یــک فرهنــگ بدانیــم تــا بــا 
فرهنــگ مناســب بســتر تحــول در جامعــه و 

ــد. ــعه یاب ــی توس ــازمان های دولت س
در تناســب محیــط تــا آنجایــی کــه بــه 

ــود  ــعی ش ــود، س ــوط می ش ــهرداری مرب ش
هنــگام شــب معابــر عمومــی را از لحــاظ 
ــی  ــای راهنمای ــت و از چراغ ه روشــنایی تقوی
ــتفاده  ــش اس ــت پوش ــق تح ــا در مناط گوی
پیاده روهــا  نیــز  آن  مــوازات  بــه  و   کــرده 
و ســایر اماکــن عمومــی شــهری را بــرای 
عبــور آســان جانبــازان و معلــوالن مهیــا کنــد.

رانندگــی  و  راهنمایــی  عالئــم  زمینــه  در   
ــی  ــوالن، اداره راهنمای ــازان و معل ــژه جانب  وی
و رانندگــی بایــد تدابیــر امنیتــی بیندیشــد تــا 
ــد.  ــان باش ــوالن در ام ــازان و معل ــان جانب ج
ســاختمان های  اغلــب  حاضــر  حــال  در 
فقــط  و خصوصــی  دولتــی  ســازمان های 

ــوالن  ــر راه معل ــر س ــع ب ــاد موان ــت ایج جه
ــت. ــوده اس ب

احســان میرزاخانــی، سرپرســت معاونــت 
فرمانــدار  عمرانــی  امــور  و  برنامه ریــزی 
ــار  ــه اظه ــن زمین ــهرکرد، در ای ــتان ش شهرس
داشــت: مناسب ســازی اصــالح محیطــی 
حمــل  وســایل  تــردد  بــرای  تدارکاتــی  و 
ــراد  ــه اف ــه هم ــوری ک ــه ط ــت؛ ب ــل اس و نق
ــاردار  ــان ب ــژه افــراد ســالمند، کــودکان، زن به وی
جانبــازان و معلولیــن بتواننــد آزادانــه در محیــط 
عمومــی،  اماکــن  ماننــد  خــود  پیرامــون 
معابــر محیــط شــهری و بیــن شــهری و 
ســاختمان عمومــی تــردد کنند و از تســهیالت 
ــادی  ــی و اقتص ــی، فرهنگ ــی اجتماع محیط
بهره منــد فــردی  اســتقالل  حفــظ   بــا 

 شوند. بام ایران خبر

معاونت عمرانی فرماندار شهرکرد:

مناسب سازی شهری باید به یک فرهنگ تبدیل شود

،،
متاسفانه در چند ساله اخیر مالیات 
افــزوده باعــث شــده کــه  بــر ارزش 
زرگرهــا بــازار خوبــی نداشــته باشــند و 
خریــد طــا بــه شــدت کاهــش یافتــه 

اســت



داریــوش  دائــر، عضــو انجمــن متخصصــان پوســت ایــران اظهــار 
ــزو  ــت ج ــت زیرپوس ــا باف ــت ی ــیم در پوس ــوب کلس ــرد: رس ک
ــن عارضــه  ــدارد. ای ــی ن ــه شــیوع چندان ــی اســت ک بیماری های
بــا نــام »کلسیفیکاســیون پوســتی« یــا »کلســینوزیس کوتیس« 

ــود. ــناخته می ش ش
ــرد: از  ــان ک ــروز »کلســینوزیس کوتیس« بی ــل ب ــاره عل وی درب
مهم تریــن بیماری هــای التهابــی کــه در پیدایــش ایــن عارضــه 
ــد  ــمی مانن ــای روماتیس ــه بیماری ه ــوان ب ــد، می ت ــش دارن نق
ــاره  ــت( اش ــب پوس ــکلرودرما« )تصل ــت« و »اس »درماتومیوزی
کــرد. همچنیــن در بیمــاری لوپــوس و پورفیــری بــه دنبــال ورود 
و آلودگــی پوســت بــا بعضــی ِکرم هــا از قبیــل فیالریــا و کــدوی 

خوکــی نیــز، رســوب کلســیم در پوســت دیــده می شــود.
ــزود: وارد  ــران اف ــت ای ــان پوس ــن متخصص ــو انجم ــن عض ای

آمــدن ضربــه بــه پوســت یــا تزریــق مــواد حــاوی کلســیم هــم 
ــت. ــر اس ــتی« مؤث ــیون پوس ــاد »کلسیفیکاس در ایج

 دائــر تاکیــد کــرد: تومــور و بیماری هــای ژنتیکــی نیــز از دیگــر 
ــن  ــت. ای ــینوزیس کوتیس« اس ــدن »کلس ــود آم ــه وج ــل ب عل
بیمــاری می توانــد بــه دلیــل اختــالل در ســوخت و ســاز کلســیم 
و افزایــش ســطح ویتامیــن D در بــدن، بیمــاری ســارکوئیدوز و 

همــراه بــا پــرکاری پاراتیروئیــد بــه وجــود آیــد.
گســترش  از  ناشــی  می توانــد  »کلســینوزیس کوتیس« 
ــد. ــز باش ــتخوان ها نی ــه اس ــی ب ــای داخل ــرطان های اعض س

وی یــادآور شــد: رســوبات و تجمــع کلســیم در پوســت یــا 
ــه شــود و در صــورت مشــاهده  ــد جــدی گرفت ــر پوســت بای زی
نشــانه های ایــن بیمــاری بایــد بــه متخصــص مراجعــه کــرد تــا 
تشــخیص به موقــع و درمــان صــورت گیــرد. باشــگاه خبرنــگاران

ــای  ــر فرآورده ه ــارت ب ــاون اداره کل نظ ــاح، مع ــمیره صب س
غذایــی ســازمان غــذا و دارو، بــا بیــان اینکــه تقلبــات در مواد 
ــت:  ــرد، گف ــورت می گی ــف ص ــکل های مختل ــه ش ــی ب غذای
ــه  ــی ب ــواد تقلب ــردن م ــوط ک ــن آن هــا مخل یکــی از مهم تری

ــه قصــد سوء اســتفاده اســت. مــواد غذایــی ب
ــزودن روغن هــای جانشــین  ــب در اف ــه تقل ــا اشــاره ب وی ب
ــای  ــر روغن ه ــا دیگ ــو ب ــره کاکائ ــای ک ــه ج ــو ب ــره کاکائ ک
ــب کســب ســود بیشــتر  ــن تقل گیاهــی گفــت: هــدف از ای
ــو در  ــره کاکائ ــاد ک ــت زی ــل قیم ــه دلی ــه ب ــر اک ــت؛ چ اس
صــورت اســتفاده از مــاده اصلــی، ســود کاهــش پیــدا 

می کنــد. 
فــروش  مثــل  مشــکالتی  وجــود  کــرد:  تصریــح  وی 
چربی هــای بــا کیفیــت پاییــن و نیــز امــکان بازیابــی 

چربــی از مــواد زائــدی چــون پوســته کاکائــو ممکــن اســت 
تولیدکننــدگان را بــه تقلــب ایــن مــاده ترغیــب کنــد؛ کمااینکه 
انجــام فرآیندهــای مختلفــی نظیــر بوگیــری، تصفیــه و جــزء 
ــن  ــب ای ــر در ترکی ــب تغیی ــد موج ــازی می توان ــه جزءس ب

ــی شــود. چرب
ــای  ــر فرآورده ه ــارت ب ــئول در اداره کل نظ ــام مس ــن مق ای
غذایــی، آرایشــی و بهداشــتی ســازمان غــذا و دارو بــا تاکیــد 
بــر ضــرورت ابــداع و اســتفاده از روش هــای قابــل اعتمــاد و 
ــا  ــرای شناســایی ســایر روغــن و چربی هــا ب ــاال ب صحــت ب
توجــه بــه مصــرف زیاد کــره کاکائــو در صنایــع غذایی کشــور، 
ــوع تقلــب  یکــی از مهم تریــن روش هــای شناســایی ایــن ن
را تعییــن یــک نــوع چربــی بــه نــام تــری اســیل گلیســرید 

برشــمرد. خبــر داغ

 برجستگی های گنبدی پوست 
پیامد تلخ بیماری های التهابی 

 کاکائو های تقلبی که سودجویان 
به خورد مردم می دهند 

 خواص سیاه دانه 
برای درمان ۱۰ بیماری

ــد  ــه عبارتن ــن دو گون ــت. ای ــود اس ــیاه دانه موج ــه از س ــران دو گون در ای
ــا  ــی ی ــیاه تخمه وحش ــزروع NIGELLA SATIVA و س ــیاه دانه م از: س

.Nigella arvensis دشــتی
ــن  ــای روغ ــوع دوم از ترکیب ه ــد و ن ــان می ریزن ــر روی ن ــوع اول را ب ن
درمــان  بــرای  ســیاه دانه  از  می توانیــد  شــما  اســت.  ســیاه تخمه 
ــد. ــم، اســتفاده کنی ــه آن هــا اشــاره می کنی ــی کــه در ادامــه ب بیماری های

ــد  ــا چن ــل را ب ــوری عس ــق مرباخ ــک قاش ســرگیجه و درد گــوش: ی
قطــره روغــن ســیاه دانه مخلــوط کــرده و هــر صبــح ناشــتا میــل کنیــد. 

ــد. ــه دهی ــا ۱۱ روز ادام ــت کم ت ــن کار را دس ای
اســهال خونــی: یــک قاشــق غذاخــوری ســیاه دانه آسیاب شــده را 
بــا نصــف اســتکان عصــاره ترتیــزک )شــاهی( مخلــوط کــرده و پــس از 

ــد. ــل کنی صــرف غــذا در ســه وعــده می
ــرزرد  ــاه صب ــا گی ــودر ســیاه دانه را ب ناراحتی هــای کبــدی: مقــداری از پ
)آلوئــه ورا( و عســل مخلــوط کــرده و هــر صبــح ناشــتا، بــه مــدت هفــت 

روز یــک قاشــق مرباخــوری از آن را میــل کنیــد. 

همچنیــن می توانیــد روغــن ســیاه دانه را کــه در حــال جــوش اســت، بــا 
ــش از  ــرده و پی ــوط ک ــک( مخل ــای کوچ ــد )برگ ه ــای بی ــه برگ ه غنچ
خــواب یــک قاشــق مرباخــوری از آن را بــه مــدت یــک هفتــه میــل کنیــد.

ــا نصــف  ســردرد و میگــرن: نصــف قاشــق ســیاه دانه آسیاب شــده را ب
ــک  ــه میخ ــه تک ــه دارد( و س ــبیه رازیان ــی ش ــون )دانه های ــق انیس قاش
ــر  ــانید )بهت ــیر بجوش ــوان ش ــک لی ــا ی ــد و ب ــوط کنی ــده، مخل کوبیده ش
ــن  ــان از ای ــک فنج ــد(. ی ــه کنی ــز اضاف ــص نی ــل خال ــی  عس ــت کم اس
معجــون دارویــی را می توانیــد هنــگام شــروع ســردرد و میگــرن بنوشــید.
در ضمــن بــا روغــن ســیاه دانه، گیجــگاه و شــقیقه خــود را چــرب کنیــد.

درد و ناراحتی هــای کلیــوی: یــک اســتکان ســیاه دانه را در یــک لیتــر 
آب بجوشــانید و بــا عســل شــیرین کنیــد و بــه مــدت یــک هفتــه، صبــح 
ــوری  ــق غذاخ ــک قاش ــد ی ــن می توانی ــد. همچنی ــل کنی ــتا آن را می ناش
ســیاه دانه آسیاب شــده را بــا نصــف لیــوان روغــن زیتــون مخلــوط کــرده 
و بــه صــورت ضمــاد در آن قســمت از کلیــه کــه احســاس درد می کنیــد 
بگذاریــد. ایــن عمــل را روزانــه یــک بــار و بــه مــدت پنــج روز ادامــه دهیــد. 
هــر روز مقــداری جعفــری را در یــک لیــوان آب بجوشــانید و هفــت قطــره 
ــل  ــک فنجــان می ــح و شــب ی ــزوده و صب ــه آن اف روغــن ســیاه دانه را ب

کنیــد. ایــن کار را بــه مــدت پنــج روز ادامــه دهیــد. دکتــر ســام

درمان هــای  بــا  اعتیــاد  بهبــود  چرخــه  آغــاز 
ــه دریافــت  بیولوژیــک اســت و انتهــای آن هــم ب
ــوزه  ــن ح ــی در ای ــی و مداخالت ــات اجتماع خدم
ختــم می شــود؛ بخشــی کــه تاکنــون بســیار کمتــر 
از درمــان مــورد توجــه قــرار گرفتــه  و نتایــج آن را 

ــرار داده اســت.   ــر ق تحــت تاثی
یکــی از نگرانی هایــی کــه  در حــوزه  اعتیــاد 
نکــردن خدمــات  دریافــت  مطــرح می شــود، 
ــه  ــی ک ــت؛ موضوع ــان اس ــس از درم ــت پ مراقب
ــواد  ــمت م ــه س ــادان را ب ــادی از معت ــد زی درص
مخــدر بازمی گردانــد و نگرانــی وزارت بهداشــت 
دربــاره تاثیــر اقدامــات خــود در ایــن زمینــه را بــه 

دنبــال دارد.   

بــه گفتــه دکتــر احمــد حاجبــی، مدیــر کل دفتــر 
وزارت  اعتیــاد  و  اجتماعــی  روانــی،  ســالمت 
بهداشــت، در حــال حاضــر چرخــه درمــان اعتیــاد 
ــای  ــی از راه حل ه ــت و یک ــص اس ــور ناق در کش
ــروج  ــس از خ ــت پ ــه مراقب ــی آیین نام آن،  یعن

معتــادان اجــرا نمی شــود.
وی دربــاره جزئیــات ایــن آیین نامــه گفــت: چهــار 
ســال پیــش، بســته مداخــالت مراقبت هــا پــس 
ــالت  ــه مداخ ــوط ب ــتر مرب ــه بیش ــص ک از ترخی
ــه  ــوه قضائی ــس ق ــط رئی ــت، توس ــی اس اجتماع
ــی نشــده  ــه امــروز عملیات ــا ب ــی ت ــالغ شــد؛ ول اب
روان شــناختی  و  بیولوژیــک  درمــان  اســت. 
ــی  ــی کس ــت؛ یعن ــت اس ــص وزارت بهداش تخص

کــه هروئیــن مصــرف می کنــد، ابتــدا بــا متــادون 
درمــان  روان شــناختی  مداخــالت  و  درمانــی 
ــد. ــت نمی کن ــن موضــوع کفای ــی ای می شــود؛ ول

وی ادامــه داد: وقتــی کســی ســابقه مصــرف 
ــرک آن،  ــس از ت ــواد داشــته باشــد، پ ــی م طوالن
ــه راحتــی پذیرفتــه نمی شــود.  از طــرف جامعــه ب
ایــن فــرد اعتبــار، روابــط اجتماعــی، شــغل خــود 
و خانــواده را در جامعــه از دســت داده  اســت؛ بــه 
همیــن دلیــل در ایــن مرحلــه بایــد دســتگاه های 

ــی وارد شــوند. حمایت
ــی  ــی اجتماع ــر بازتوان ــرد: اگ ــد ک ــی تاکی حاجب
بــرای کســانی کــه اعتیــاد خــود را تــرک کرده انــد 
انجــام نشــود، احتمــال بازگشــت آن هــا به ســمت 

ــه  ــاد اســت؛ اینجاســت ک ــواد مخــدر بســیار زی م
ــاد  ــان اعتی ــد. درم ــص می مان ــان ناق ــه درم چرخ
ــالت  ــی و مداخ ــادون درمان ــی مت ــه معن ــط ب فق
ــه ای  ــاد مقول ــان اعتی روان شــناختی نیســت؛ درم
پیچیــده اســت و بــه مداخلــه در خانــواده، اجتماع 

ــاز دارد. ــط کار نی و محی
ابــالغ رســمی آیین نامــه ای کــه حاجبــی از آن 
ــال  ــاه س ــخ ۱2 آبان م ــه تاری ــد ب ــت می کن صحب
ــه  ــن آیین نام ــه در ای ــوه قضائی ــردد. ق ۹2 بازمی گ
ــه  ــدر آن را تهی ــواد مخ ــا م ــارزه ب ــتاد مب ــه س ک
ــا  ــه بن ــی ک ــده معتادان ــر عه ــی را ب ــرده، تکالیف ک
ــده اند،  ــف ش ــان مکل ــه درم ــون ب ــم قان ــر حک ب
ــه  ــه ب ــف مراجع ــی از وظای ــت. یک ــته اس گذاش
مراکــز موضــوع مــاده )۱۵( قانــون مبــارزه بــا مــواد 
مخــدر بــرای شــرکت در برنامه هــای درمــان، 
بازتوانــی و کاهــش آســیب مثــل درمان هــای 

دارویــی و جلســات مشــاوره ای و آموزشــی اســت. 
گروه هــای  جلســات  در  شــرکت  آن  کنــار  در 
خودیــاری کــه بــر حســب ضوابــط و مقــررات 
مراجعــه  دارنــد،  فعالیــت  مجــوز  مربوطــه، 
زمانــی  دوره هــای  در  درمانــی  مراکــز  بــه 
مشــخص و اخــذ گواهــی ســالمت و تســلیم 
آن بــه نماینــده مقــام قضایــی موضــوع ایــن 
ــت  ــی اس ــری از وظایف ــمت دیگ ــه، قس آیین نام
 کــه ایــن گــروه از معتــادان بایــد آن را اجــرا 

کنند. 
ــر  ــر کل دفت ــارات مدی ــر اظه ــا ب ــال بن ــر ح در ه
وزارت  اعتیــاد  و  اجتماعــی  روانــی،  ســالمت 
ــروز  ــه ام ــن آیین نام ــردن  ای ــرا نک ــت، اج بهداش
و  ناکارآمــد کــرده  را  اعتیــاد  درمــان  چرخــه 
ــرای  ــه ای ب ــون برنام ــی تاکن ــتگاه های متول دس

ایســنا نکرده انــد.  تدویــن  آن  اجــرای 
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مدیر کل دفتر سالمت اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت مطرح کرد:

چرخه ناقص درمان اعتیاد در کشور 

تازههایپزشکی
 افزایش میزان کلسترول 

در افراد دیابتی 
ــوارض  ــن ع ــی در بی ــش مهم ــی نق ــای عروق بیماری ه

ــد.  ــت دارن ــه دیاب ــال ب ــراد مبت درازمــدت در اف
ــتری  ــه بس ــاز ب ــد نی ــی ۷۵ درص ــای قلبی عروق بیمار ه
ــا ۵۰ درصــد  ــن بیمار ه ــد و ای شــدن در بیمارســتان دارن
افزایــش  را شــامل می شــوند.  کل مــرگ و میرهــا 
ــب شــریان،  ــی در تصل ــر مهم ــور پرخط کلســترول فاکت

ــت. ــی اس ــوارض عروق ــون و ع ــردش خ ــالالت گ اخت
دکتــر موریســیو بریلــی دیــاز، عضــو محقــق از موسســه 
دیابــت و ســرطان در مونیــخ آلمــان، در ایــن بــاره 
می گویــد: حتــی اگــر میــزان گلوکــز خــون تحــت 
کنتــرل باشــد، برخــی افــراد مبتــال بــه دیابــت در معرض 
ریســک بــاالی عــوارض جانبــی بلندمــدت ایــن بیمــاری 
ــن  ــی ای ــت اصل ــم عل ــرای فه ــالش ب ــا در ت هســتند. م

ــتیم. ــوع هس موض
در ایــن مطالعــه محققــان بــر روی فرآیندهــای التهابــی 
ــت  ــد دیاب ــک مانن ــالالت متابولی ــه در بســیاری از اخت ک
نــوع 2 و چاقــی رخ می دهــد و بــه طــور جالــب توجهــی 

ــد. ــز کردن ــوارض طوالنی مــدت نقــش دارد، تمرک در ع
بــه طــور خــاص آن هــا بــر عامــل فاکتــور نابــاروری تومور 
ــی  ــیژن واکنش ــای اکس ــد گونه ه ــه در تولی ــی ک التهاب

ــد. مهــر ــد نقــش دارد، تمرکــز کردن )ROS( در کب

چرا در تابستان احساس خستگی 
می کنیم؟

افــراد بیشــتر دچــار خســتگی   در فصــل تابســتان 
و کســالت می شــوند؛ امــا چــرا گرمــا موجــب احســاس 

ــی می شــود؟ رخــوت و بیحال
بــه گفتــه کارشناســان در فصــل تابســتان و گرمــا فعالیت 
بــدن بــرای خنــک مانــدن افزایــش می یابــد و ایــن کاِر 

اضافــی، باعــث بــروز احســاس خســتگی می شــود. 
همچنیــن بــدن در ایــن فصــل از ســال به ویــژه زیــر نــور 
ــای  ــا دم ــد ت ــالش می کن ــه ســختی کار و ت خورشــید ب

طبیعــی و داخلــی خــود را حفــظ کنــد.
ــت  ــظ و ثاب ــرای حف ــدن ب ــتان ب ــای داغ تابس در روزه
نگهداشــتن دمــای خــود راهکارهــای متفاوتــی را در نظــر  
ــاز شــده  ــی ب ــای خون ــال رگ ه ــور مث ــه ط ــرد؛. ب می گی
ــطح  ــی س ــتری در نزدیک ــون بیش ــود خ ــث می ش و باع

ــان داشــته باشــد.  پوســت جری
ــه  ــا ب ــده و گرم ــک ش ــرم خن ــون گ ــد خ ــن فرآین در ای
ــن  ــود. همچنی ــت می ش ــت هدای ــارج پوس ــمت خ س
ــان خــون در نزدیکــی پوســت  ــش جری ــل افزای ــه دلی ب
ســرخ تر  گرمــا  احســاس  هنــگام  افــراد  صــورت 

می شــود.
بــدن هنــگام گرمــا تعریــق می کنــد. تعریــق روی ســطح 
ــن  ــود. در ای ــدن آن می ش ــک ش ــب خن ــت موج پوس
ــدن  ــاز ب ــوخت و س ــزان س ــب و می ــان قل ــرایط ضرب ش

افزایــش می یابــد.
افزایــش ضربــان قلــب و افزایــش میــزان ســوخت 
و ســاز در نهایــت موجــب می شــود فــرد احســاس 

ایســنا باشــد.  خســتگی و خواب آلودگــی داشــته 

تغذیه
 خوراکی هایی برای تنظیم 

قند خون بارداری 
افزایــش قنــد خــون در دوران بــارداری می توانــد بــه دیابــت 
ــه  ــر دو را ب ــن ه ــادر و جنی ــان م ــارداری منجــر شــود و ج ب

خطــر بینــدازد. 
در طــول دوران بــارداری بــدن شــما انســولین بیشــتری تولیــد 
ــالمت  ــد س ــون را در ح ــد خ ــزان قن ــد می ــا بتوان ــد ت می کن
ــدازه  ــه ان ــولین ب ــع انس ــی مواق ــی در بعض ــد؛ ول ــظ کن حف
ــود  ــث می ش ــارداری باع ــت ب ــود. دیاب ــد نمی ش ــی تولی کاف

ــد مشــکل تنفســی داشــته باشــد.  ــوزاد پــس از تول کــه ن
بــا رژیــم غذایــی مناســب و ورزش کــردن می توانیــد میــزان 
قنــد خونتــان را کنتــرل کنیــد، بــدون اینکــه نیــاز بــه انســولین 

و ســایر داروهــای پزشــکی داشــته باشــید. 
 قدرت فیبرها 

خــون  قنــد  ســطح  ناگهانــی  افزایــش  باعــث  فیبرهــا 
و  آب  در  محلــول  دســته اند؛  دو  فیبرهــا  نمی شــوند. 
حل نشــدنی در آب؛ فیبرهــای حل نشــدنی بــه ســالمت 
ــز  ــول نی ــای محل ــد. فیبره ــک می کنن ــوارش کم ــتگاه گ دس

باعــث بهبــود ســطح قنــد خــون می شــوند.
 میزان قند موجود در مواد غذایی 

کلــی خــودداری کنیــد.  بــه طــور  نوشــابه  نوشــیدن  از 
نوشــابه های انــرژی زا را نیــز از برنامــه غذایی تــان حــذف 
بــه برچســب محصــوالت غذایــی کــه مصــرف  کنیــد. 

باشــید. داشــته  توجــه  می کنیــد، 
 تمشک و توت فرنگی 

تمشــک و توت فرنگــی نقــش موثــری در کاهــش قنــد 
ــد. شــما می توانیــد آن هــا را جایگزیــن برخــی از  خــون دارن
میوه هــا کــرده و بــه کاهــش قنــد خــون خــود کمــک کنیــد. 
عــالوه بــر ایــن توت هــا سرشــار از آنتی اکســیدان ها هســتند 

کــه بــرای بــدن بســیار مفیدنــد.
 تخم  مرغ بخورید 

یــک تخم  مــرغ کامــل، منبــع پروتئیــن و حــاوی آهــن اســت. 
تخم مــرغ کولیــن دارد و بــه رشــد مغــزی جنیــن نیــز کمــک 

ــد.  می کن
 چربی های سالم 

ــای  ــه چربی ه ــا ب ــدن م ــتند و ب ــر نیس ــا مض ــه چربی ه هم
ــاب  ــا باعــث ایجــاد الته ــاز دارد. بعضــی از چربی ه ــد نی مفی

ــد. ــا دوری کنی ــرف آن ه ــد از مص ــوند و بای می ش
 پودر دارچین به کاهش قند خون کمک می کند 

ــود  ــات موج ــادی دارد. ترکیب ــی زی ــرف داروی ــن مص دارچی
ــد و  ــری می کن ــون جلوگی ــد در خ ــذب قن ــن از ج در دارچی
ــن  ــاند؛ در ضم ــل می رس ــه حداق ــون را ب ــد خ ــانات قن نوس

ــد. ــود می بخش ــز بهب ــولین را نی ــیت انس حساس
 کشمش و بادام 

منیزیــم کمــک زیــادی در تنظیــم قنــد خــون می کنــد. 
ــزان  ــش می ــی کاه ــده، ول ــخص نش ــوز مش ــرد آن هن عملک
ــوط  ــوع ۱ و 2 مرب ــت ن ــه دیاب ــال ب ــا ابت ــه نوعــی ب ــم ب منیزی
ــس  ــتند. پ ــم هس ــاوی منیزی ــادام ح ــمش و ب ــت. کش اس
ــد.  ــود بگنجانی ــی خ ــه غذای ــر دو را در برنام ــت ه ــر اس بهت
نکتــه: اســفناج، گوجه فرنگــی، ماهــی و حبوبــات نیــز از دیگــر 
ــون در  ــد خ ــش قن ــرای کاه ــد ب ــر و مفی ــی موث ــواد غذای م
ــت محســوب می شــوند. ــری از دیاب ــارداری و جلوگی دوران ب

زندگــی آناین

زیبایی

چشم های پف آلود 
بــاال  پلــک  عضــالت  و  پوســت  زمــان،  طــول  در 
ــن کوچــک  ــک چی ــت ی ــر می شــوند و در نهای طویل ت
پوســتی بــه دلیــل پوســت اضافــه بــه وجــود می آیــد 
ــک  ــه ســمت خــارج برجســته شــده و روی پل ــه ب ک

آویــزان می شــود.
تشــکیل کیســه و افتادگــی پوســت دور چشــم ها 
ــه  ــن ب ــش س ــا افزای ــوال ب ــوده و معم ــی ب ــوال ارث اص
ــن  ــم ممک ــر ه ــه زودت ــد ک ــر چن ــد؛ ه ــود می آی وج

ــود. ــاد ش ــت ایج اس
در حالــت عــادی پوســت ایــن مناطــق ظریف تــر بــوده 
و بــه زیــر پوســت محکــم چســبیده نیســت. بنابرایــن 
بــه تدریــج کــه شــخص پیــر می شــود، برخــی از 
عضــالت زیــری و بافت هــای زیریــن تحلیــل مــی رود 

ــورد. ــن می خ ــد و چی ــن می افت ــک پایی و پل
اســت  ممکــن  باشــند،  بــزرگ  وقتــی کیســه ها 
قیافــه را تغییــر دهنــد کــه یــک مشــکل اجتماعــی و 
اقتصــادی اســت؛ به ویــژه اگــر شــخص جــوان باشــد 

اقدامــات آرایشــی کار زیــادی نمی تواننــد بکننــد.
ــک زدن عضــالت و پوســت پلک هــای  ــار پل ــا هــر ب ب
ــای  ــی فیبره ــوند، ول ــیده می ش ــدری کش ــی ق فوقان
ــه موقعیــت  االســتیک موجــود در پوســت، آن هــا را ب

ــد.  ــود بازمی گردانن ــی خ طبیع
بــاال  پلــک  عضــالت  و  پوســت  زمــان،  طــول  در 
ــن کوچــک  ــک چی ــت ی ــر می شــوند و در نهای طویل ت
پوســتی بــه دلیــل پوســت اضافــه بــه وجــود می آیــد 
ــک  ــه ســمت خــارج برجســته شــده و روی پل ــه ب ک

آویــزان می شــود. 
ــا روی مژه هــا  در بعضــی افــراد ایــن پوســت حتــی ت
ــرده  ــی ک ــاس ناراحت ــاد احس ــرد ایج ــد و در ف می آی
ــاال را مشــکل می ســازد.  ــه ســمت ب ــردن ب ــگاه ک و ن
اگــر مشــکل شــدید باشــد، فــرد متوجــه محدودیــت 

ــاده می شــود. ــن افت ــک پایی ــد خــود توســط پل دی
ــه  ــد ب ــاال می توان ــک ب ــه در پل ــت اضاف ــاد پوس ایج
ــوارد  ــن م ــد. در ای ــرو باش ــی اب ــن افتادگ ــل پایی دلی
جراحــی پلــک بــه تنهایــی نمی توانــد نتیجــه ایــده آل 

ــال داشــته باشــد. ــه دنب ب
پایین افتادگــی پلــک تحتانــی بــه صــورت کیســه های 
ــر  ــا ه ــد. تقریب ــان می ده ــود را نش ــم خ ــر چش زی
فــردی در ایــن ناحیــه دچــار درجاتــی از افتادگــی 

ــت. اس
ــن  ــن، مهم تری ــش س ــن و افزای ــه زمی ــروی جاذب نی
ــراد  ــی اف ــی حت ــتند؛ ول ــه  هس ــن زمین ــل در ای عوام
جــوان نیــز ممکــن اســت دارای ذخیــره چربــی اضافــه 

ــند. ــم ها باش ــر چش در زی
چشــم ها توســط الیــه ضخیمــی از بافــت چربــی 
محاصــره شــده اند کــه توســط یــک غشــاء در محــل 
خــود محکــم شــده اســت. در طــول زمــان ایــن غشــاء 
سســت می شــود و بــه بافــت چربــی، اجــازه حرکــت 
بــه ســمت پاییــن را می دهــد. پوســت و عضلــه 
توســط بافــت بیــرون زده، کشــیده می شــوند و ایجــاد 
ــوان آن  ــه نمی ت ــد ک ــودی را می کن ــی پف آل بیرون زدگ

ــا مــواد آرایشــی مخفــی کــرد. شــهر خبــر را ب

خانواده
اصول اساسی در تربیت فرزند

 اصل بیست و هشتم:  راهنمایى در دوست یابى )2(
ــا افــراد بزرگــوار و   امــا ســعادت انســان در ایــن اســت کــه ب
ــده  ــزت و شــرافت معاشــرت داشــته باشــد. در شــعر آم باع

کــه:
خارم ولى گالب ز من مى توان گرفت  

از بس که بوى همدمى گل گرفته ام
ــن  ــاس م ــعد الن ــت: اس ــوده اس ــوم)ع( فرم ــه معص  چنانک

ــاس  ــا الن ــط کرام خال
و از دوســتى بــا افــراد کوته فکــر، کســانى کــه احتــرام 
اخالقــى  لغــزش  داراى  ندارنــد، کســانى کــه  اجتماعــى 
ــد  ــکار بای ــب و گناه ــس، دنیاطل ــراد ضعیف النف ــتند، اف هس
ــه  ــد ب ــدر و مــادر بای ــن مهــم اســت کــه پ ــاب کــرد و ای اجتن
فرزنــد خــود ایــن مــوارد و بســیارى دیگــر از مــوارد را در ایــن 

ــد. ــر بیاموزن ام
ــاه  ــا گن ــه ب ــوده اســت: کســى ک ــر)ع( فرم ــد باق ــام محم ام
کار همنشــین شــود، راه ناپاکــى را از وى یــاد مى گیــرد و 
کســى کــه بــا رفیــق بــد همــراه گــردد، از فســاد اخــالق ســالم 

نمى مانــد.
ــروه  ــج گ ــا پن ــد: از مجالســت ب ــام ســجاد)ع( فرموده ان و ام

بپرهیــز: 
۱ - دروغ سازان 

2 - افراد گناهکار و الابالى 
3 - بخیل 
4 - احمق 

۵ - کسى که قطع رحم کرده است.
ــق،  ــن، مناف ــراد خائ ــا اف ــت ب ــد: از رفاق ــى)ع( فرموده ان و عل

ــاب کــن. ســتمکار و فریــب کار اجتن
  بــه هــر تقدیــر پــدر و مــادر و مربــى موظــف هســتند فرزنــد 
و متربــى را معیــار بدهنــد و او را از شــرایط دوســتى آگاه کننــد 
تــا فرزنــد بــه خطــا نــرود کــه اگــر خــداى ناکــرده بــه خطــا 
رفــت، بــه ناکجاآبــاد کشــیده خواهــد شــد و راه بازگشــت یــا 
نخواهــد داشــت یــا بســیار ســخت و ســنگین و ناگــوار خواهــد 

بــود. 
بحــث را بــا ســخنى از حضــرت عیســى مســیح پایــان 
ــا  ــیدند ب ــه پرس ــون ک ــخ حواری ــان در پاس ــیم. ایش می بخش
ــن دوســت و  ــد: بهتری ــم، فرمودن چــه کســى مجالســت کنی

ــه: ــت ک ــى اس ــما کس ــر ش معاش
۱- وقتــى او را مى بینــى چهــره اش، رفتــارش و عملــش شــما 

را بــه یــاد خــدا بینــدازد.
2- اگر لب به سخن گشود، بیانش علم شما را بیفزاید.

3- و اعمالش شما را به آخرت ترغیب کند.
از مســئله  بیشــتر  اطــالع  بــراى  عالقه منــدان مى تواننــد 
انتخــاب  بــه کتــاب »راهنمــاى  دوســتى و دوســت یابى 

دوســت« مراجعــه کننــد. 
مؤکــدا توصیــه مى شــود نوجوانــان و جوانانتــان را بــه مطالعــه 
ــر  ــاءهللا مؤث ــد؛ ان ش ــویق کنی ــب و تش ــده ترغی ــاب یاش کت
کتــاب »اصــول تربیــت«، انتشــارات همــای  خواهــد بــود.از 

رحمــت

باکتــری  نوعــی  پیلــوری،  هلیکوباکتــر 
زندگــی  انســان  معــده  در  اســت کــه 
می کنــد و در حــدود ۱۰۰ ســال گذشــته 
پدیــد آمــد و تــا چندیــن ســال ناشــناخته 
بــود؛ ایــن باکتــری درنهایــت بــه واســطه 
ــک دانشــمند اســترالیایی کشــف شــد. ی

ایــن نــوع باکتــری در معــده زندگــی 
ــل شــدن فعالیــت  ــد و باعــث مخت می کن
ایــن  همچنیــن  می شــود؛  معــده 
موجــودات ذره بینــی در طوالنی مــدت در 
ــده و نارســایی های  ــار زخــم مع ــدن بیم ب

می کننــد. ایجــاد  گوارشــی 
ــا  ــروب ب ــوع میک ــن ن ــیوع ای ــزان ش می
نیــز  اقتصــادی  و  بهداشــت  وضعیــت 
ارتبــاط مســتقیم دارد و هــر چقــدر جوامــع 
از لحــاظ بهداشــت و اقتصــاد در وضعیــت 
ــه  ــر ب ــرار داشــته باشــند، کمت مناســبی ق

ایــن بیمــاری گرفتــار می شــوند.
در حــال حاضــر حــدود دوســوم در جهــان 
و نیــز حــدود ۷۰ تــا ۸۰ درصــد افراد کشــور 

مــا بــه میکــروب معــده مبتــال هســتند.
دربــاره بیمــاری هلیکوباکتــر پیلــوری و 
راهکارهــای مقابلــه بــا آن گفت وگویــی 
را بــا دکتــر وحیــد ســبقت الهی، فــوق 
تخصــص بیماری هــای گــوارش و کبــد، 

انجــام داده ایــم کــه مشــروح آن را در 
می خوانیــد. ادامــه 

 بیماری هلیکوباکتر چیست؟
هلیکوباکتــر پیلــوری، نوعی باکتری اســت 
 کــه در معــده انســان زندگــی می کنــد 
نــکات  نکــردن  رعایــت  طریــق  از  و 
ــال می شــوند؛  ــه آن مبت ــراد ب بهداشــتی اف
اکنــون حــدود ۸۰ درصــد از افــراد جامعــه 

ــتند. ــال هس ــاری مبت ــن بیم ــه ای ــا ب م
 راه های انتقال این بیماری 

چگونه است؟
راه   از  میکــروب  ایــن  انتقــال  راه هــای 
دهانی مقعــدی و دهــان بــه دهــان اســت؛ 
از همیــن رو فــرد مبتــال بــه ایــن بیمــاری 
ــال  ــتی فع ــکات بهداش ــت ن ــد در رعای بای
معــده  باکتری هــای  چــرا کــه  باشــد؛ 
از رطریــق مدفــوع دفــع  فــرده مبتــال 
بایــد  رو شــخص  همیــن  از  می شــود؛ 
پــس از دستشــویی مســائل بهداشــتی 
ــد  ــت کن ــد شســتن دســت ها  را رعای مانن
تــا از منتقــل شــدن ایــن بیمــاری بــه 

ــود. ــری ش ــران جلوگی دیگ
همچنیــن ایــن میکــروب از راه دهــان نیــز 
ــز  ــادران نی ــود و م ــراد می ش ــدن اف وارد ب
ــق  ــه قاش ــند ک ــته باش ــه داش ــد توج بای

غــذای کــودکان را بــه دهــان خــود نزدیــک 
ــف  ــودک ضعی ــدن ک ــه ب ــرا ک ــد؛ چ نکنن
اســت و ســریع بــه ایــن میکــروب مبتــال 

می شــود.
 این باکتری از چند سالگی وارد 

بدن می شود؟
انســان ها فقــط میزبــان ایــن بیمــاری 
هســتند و در ۵ ســال اول زندگــی وارد 
در  بیمــار  فــرد  می شــود؛  فــرد  بــدن 
ــکات بهداشــتی  ــت نکــردن ن صــورت رعای
ــل  ــر منتق ــرد دیگ ــه ف ــاری را ب ــن بیم ای

. می کنــد
 آیا به واسطه بیماری هلیکوباکتر 

بیماری های دیگری در بدن فرد 
بیمار به وجود می آید؟

ــده  ــی مع ــه مخاط ــروب در الی ــن میک ای
یافــت می شــود و ســال های ســال در 
بــدن بیمــار زندگــی می کنــد و حــدود 
بــه  آن  اثــر  در  بیمارهــا  از  درصــد   ۱۵
بیماری هــای زخــم معــده، اثنــی عشــر یــا 

ورم معــده مبتــال می شــوند.
همچنیــن میکــروب هلیکوباکتــر در برخــی 
ــراد باعــث ســرطان معــده می شــود؛  از اف
البتــه ســرطان معــده بــه صــورت نــادر در 

ــده می شــود. ــراد دی اف

 بیشترین شیوع بیماری سرطان 
معده در کدام شهرهای کشور است؟

ــی خــزر و آذربایجــان  ــار دریای در نواحــی کن
ــر اســتان ها  ــی و شــرقی بیشــتر از دیگ غرب

وجــود دارد.
 چه عواملی در مبتال شدن فرد به 

سرطان معده دخیل است؟
عواملــی همچــون ژنتیــک، مصــرف ســیگار 
و غذاهــای شــور و کنسروشــده در مبتــال 
شــدن بــه ســرطان معــده بســیار موثــر 
هســتند؛ لــذا افــراد بایــد از خــوردن چنیــن 
ــاب  ــود اجتن ــالمتی خ ــرای س ــی ب غذاهای
نزدیــکان  افــرادی کــه  کننــد؛ همچنیــن 
آنــان بــه ایــن بیمــاری مبتــال هســتند بایــد 
ایــن  از  پیشــگری  را  الزم  پیگیری هــای 

ــد. ــام دهن ــاری انج بیم
 شایع ترین بیماری هایی که باعث 

مرگ و میر می شوند، چیست؟
بیماری هــای قلبــی و عروقــی از شــایع ترین 
بیماری هایــی هســتند کــه باعــث مــرگ 
ــد  ــراد بای ــن رو اف ــوند؛ از همی ــراد می ش اف
ــون  ــار خ ــی و فش ــب، چاق ــالمتی قل ــه س ب

ــد. خــود توجــه بیشــتری نشــان دهن
همچنیــن تصادف هــا، دومیــن عامــل مــرگ 
ــل  ــومین عام ــوده و س ــان ها ب ــن انس در بی
نیــز ســرطان اســت؛ امــا خوشــبختانه  آمــار 
ــه ســرطان معــده در جامعــه  ــال ب ــراد مبت اف

بســیار پاییــن اســت.
 راه های تشخیص بیماری 

هلیکوباکتر چگونه است؟
بیمــاری هلیکوباکتــر از دو طریــق تهاجمــی و 

غیرتهاجمــی تشــخیص داده می شــود.
در روش تهاجمــی از معده مریض آندوســکوپی 
و نمونه بــرداری می شــود و در روش غیرتهاجمــی 
آزمایش هــای خــون، مدفوع و تســت تنفســی 

نیــز انجــام می شــود.
ــوردن  ــذا خ ــس از غ ــه پ ــرادی ک ــرای اف ب
ــخ  ــردل و نف ــا  درد س ــد ی ــتفراغ می کنن اس
ــا  ــن 4۰ ت ــن  بی ــز پایی ــان نی ــد و سنش دارن
4۵ ســال اســت، از روش هــای غیرتهاجمــی 
اســتفاده می شــود؛ امــا اگــر ســن فــرد 
بیــش از 4۵ ســال بــود و کاهــش وزن 
بــه  او  یــک  درجــه  فامیــل  یــا  داشــته 
ــال باشــد، از روش هــای  ســرطان معــده مبت

می شــود. اســتفاده  تهاجمــی 
 آیا تمام دل دردها نشان دهنده 

بیماری هلیکوباکتر است؟
نــه، بعضــی از ایــن دل دردهــا و نفخ هــا 
نشــان دهنده آثــار عصبــی، ســکته یــا کیســه 

ــت. صفراس
 رعایت نکات بهداشتی در 

جلوگیری از مبتال شدن به 
هلیکوباکتر چقدر موثر است؟

بایــد مســائل بهداشــتی حتمــا رعایــت شــود 
ــژه در کــودکان  و شست وشــوی دســت به وی
ــد  ــاالن بای ــودکان و بزرگس ــت. ک ــر اس مؤث
ــود را  ــت های خ ــذا دس ــوردن غ ــش از خ پی

بشــویند.
 آیا بوی دهان به بیماری 

هلیکوباکتر مرتبط است؟
شــایع ترین بیمــاری بــرای بــوی دهــان 

ــت. ــه اس ــدان و لث ــه دن ــوط ب مرب
 فــرد بایــد در مرحلــه اول ســالمت دهــان و 
ــز  ــه دوم نی ــه خــود را و در محل ــدان و لث دن
ــی را بررســی  ــق و بین ســالمت گــوش و حل
ــدان و  ــودن دن ــد و در صــورت ســالمت ب کن
ــرای اینکــه  ــد بررســی های الزم ب گــوش بای
فــرد بــه بیمــاری هلیکوباکتــر مبتالســت یــا 

نــه انجــام شــود.

 داروهایی که برای بیماری 
هلیکوباکتر استفاده می شود 

چیست؟ 
درمــان بیمــاری باکتــری معــده ۱4 روزه 
ــار 3  ــرد بیم ــه ف ــن روش ب ــه در ای اســت ک
ــده  ــراه مهارکنن ــه هم ــک ب داروی آنتی بیوتی

اســید داده می شــود. ایمنــا

،،
هلیکوباکتــر در معــده انســان ها زندگــی 
از  بعضــی  اســت  ممکــن  و  می کنــد 
بیماری هــا ماننــد زخــم معــده و اثنی عشــر 

را بــه وجــود بیــاورد

فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد مطرح کرد: 

ابتالی ۸۰ درصدی ایرانیان به هلیکوباکتر 
دل درد تنها نشانه ابتال به میکروب معده نیست



7 و گردشگریامروز پنجشنبه 26 مردادماه 1396 - سال سوم - شماره 504 روزنامه معارف  معارف

باالترین ثواب زیارت امام رضا)ع(
ــارت  ــواب زی ــاره ث ــی درب ــام کاظــم)ع( ضمــن روایت ام
ــه شــاید  ــرد ک ــی اشــاره ک ــه عمل ــد بزرگوارشــان ب فرزن
ــا)ع(  ــام رض ــارت ام ــواب زی ــن ث ــت باالتری ــوان گف بت

محســوب می شــود.
خداونــد بــرای زیــارت قبــور اهــل  بیــت عصمــت و 
ــت و  ــرار داده اس ــی ق ــوی فراوان ــار معن ــارت)ع( آث طه
ــه  ــان توج ــش هم ــن علت ــت مهم تری ــوان گف ــاید بت ش
بــه ایــن انــوار مقــدس الهــی و تفکــر دربــاره آن اســت؛ 
ــل  ــه اه ــه ب ــدازه ای ک ــه ان ــی ب ــان در زندگ ــی مؤمن یعن
ــد  ــند، خداون ــته باش ــل داش ــه و توس ــرت)ع( توج عت
ــث  ــد و باع ــا می کن ــا عط ــه آن ه ــتری را ب ــرکات بیش ب
می شــود آثــار معنــوی فراوانــی را در زندگــی خــود 

ــند.  ــاهد باش ش
از ایــن رو دربــاره ثــواب زیــارت قبــور معصومیــن)ع( در 
روایــات اهــل  بیــت)ع( مطالبــی می خوانیــم کــه واقعــا 
بــا فرمول هایــی دنیایــی قابــل درک نیســتند؛ بــه عنــوان 
ــد: »زیــارت  ــه امــام صــادق)ع( در روایتــی فرمودن نمون
ــارت  ــر شــهدا و زی ــارت قب ــر خــدا)ص( و زی ــر پیامب قب
ــول  ــج مقب ــک ح ــا ی ــر ب ــین)ع( براب ــام حس ــر ام قب
همــراه رســول خــدا)ص( اســت. )وســائل الشــیعه، ج 

۱۰، ص ۲۷۸(
همچنیــن امــام کاظــم)ع( ضمــن روایتــی دربــاره ثــواب 

زیــارت فرزنــدش امــام رضــا)ع( فرمــود:
ــه  ــزدش بیتوت ــک شــب ن ــارت و ی ــر کــس او را زی »ه
ــرش  ــد را در ع ــه خداون ــت ک ــی اس ــد کس ــد، مانن کن
ــروت(، ج  ــوار )ط - بی ــت.« )بحاراألن ــرده اس ــارت ک زی

تســنیم   ۹۹، ص ۴۲( 

مجاهدت در انفاق مال 
دشوارتر از سایر عبادات

ــه ۹۲ ســوره  ــی در بخشــی از تفســیر آی عالمــه طباطبای
آ ل  عمــران نوشــته اند: مجاهــدت در انفــاق مــال بســی 

دشــوارتر از ســایر عبــادات اســت.
ــوا  ــْن َتناُل در آیــه ۹۲ ســوره آل  عمــران آمــده اســت: »َل
ــوَن َو مــا ُتْنِفُقــوا ِمــْن َشــيْ ٍء  ــا ُتِحبُّ ــي ُتْنِفُقــوا ِممَّ اْلِبــرَّ َحتَّ

ــَه ِبــِه َعليــٌم«  َفــِإنَّ اللَّ
»هرگــز بــه نیکــی )کامــل( نمی رســید تــا از آنچــه خــود 
دوســت داریــد انفــاق کــرده و هرچــه انفــاق کنیــد حتمــا 

خداونــد بــه آن داناســت.«
عالمــه طباطبایــی، مفســر بــزرگ قــرآن کریــم، در 
تفســیر ایــن آیــه نوشــته اند: »)لــن تنالــوا( یعنــی )لــن 
تصلــوا( هرگــز نمی رســید و )بــر( بــه معنــای بــاز بــودن 
ــعت در  ــی وس ــت؛ یعن ــر اس ــان در کار خی ــت انس دس
انجــام خیــر و اینجــا اعــم از فعــل قلــب و فعــل بــدن 
ــاک  ــت پ ــل اعتقادحــق و نی ــب از قبی ــل قل  اســت. فع
و فعــل جــوارح از قبیــل انفــاق در راه خــدا و ســایر 
اعمــال صالــح و ذات انســان بــه گونــه  ای اســت کــه بــه 
آنچــه از مــال جمــع آوری کــرده تعلــق خاطــر دارد و آن 
را ماننــد جزئــی از نفــس خــودش عزیــز مــی دارد و اگــر 
مــال خــود را از دســت بدهــد، گویــا جزئــی از جــان خــود 

را از دســت داده اســت.« ایکنــا

گردشگری
 روستا، گنجی پنهان 

و گوهری ناشناخته
M.Ghotbi@eskimia.ir

محمد قطبی جشوقانیگروه معارف

روســتاهای ایــران، گنجــی پنهــان هســتند کــه هنــوز 
مســئوالن کشــور آن را کشــف نکرده انــد.

ــی  ــی فراوان ــوس فرهنگ ــوس و ناملم ــراث ملم  می
در روســتاهای ایــن کشــور در حــال نابــودی اســت؛ 
چــه بســیار اســت عادت واره هــای اجتماعــی و 
ــه  ــینه ب ــال س ــالیان س ــه س ــی ک ــنت های عرف س
ســینه از گذشــتگان بــه مــا رســیده، ولــی اکنــون بــا 
بی مهــری و بی توجهــی مســئوالن در حــال نابــودی 

اســت.
میــراث نــه فقــط خشــت و گل و ســفال کــه آداب، 
ایرانیــان  رســوم، ســنت ها و فرهنــگ شــفاهی 

ــت.  اس
در جای جــای ایــن مــرز و بــوم، هــزاران نقــش 
و نــگار، نــاز و کرشــمه، ســبک و ســیاق، آداب و 
رســوم، آییــن و عــادت واره، بــازی بومــی و محلــی، 
و  پوشــش  نیایــش،  و  نمایــش  کارآوا،  و  آواز 
پیرایــش، خــوراک و تغذیــه و...  پراکنــده اســت کــه 
نــه کســی بــه فکــر ثبــت و مســتندنگاری آن هاســت 
و نــه هیــچ رســانه ای در اندیشــه بازنشــر آن اســت.

روســتاهای ایــران در بردارنــده حجــم انبوهــی 
از میــراث گرانبهــای فرهنگــی و هنــری اســت؛ 
ــان  ــداران و متولی ــاران، بخش ــفانه دهی ــی متاس ول
امــور روســتایی تنهــا رمــز موفقیــت خــود را در 
ــردن  ــفالت ک ــا و آس ــردن رودخانه ه ــنگ فرش ک س
کوچه هــا می داننــد و از ســنت ها و عادت واره هــا 
و فرهنــگ ناملمــوس و ســبک زندگــی صادقانــه و 

صمیمــی روســتایی غفلــت کرده انــد.
ــه جاســت بخشــداران محتــرم کــه اولیــن حلقــه  ب
مدیریــت رســمی روســتایی را بــر عهــده دارنــد، در 
ــند  ــته باش ــری داش ــت جدی ت ــه فعالی ــن زمین ای
عادت واره هــای  و  زنده ســازی ســنت ها  بــرای  و 
بومــی و محلــی در روســتاهای اســتان اقــدام کننــد.

بعضــی روســتاهای اســتان ظرفیــت تبدیــل شــدن 
ــه برندهــا و نشــانه منطقــه ای و بلکــه کشــوری و  ب
ــن  ــر از ای ــت اگ ــه اس ــد و نامهربانان ــی را دارن جهان
ظرفیــت و گوهرهــای پنهــان بهــره کامــل بــرده 

نشــود.

M.Ebrahimi@eskimia.ir
محمد ابراهیمیگروه معارف

بسم رب الشهدا و الصدیقین.
ــراف  ــِدی َو...« )اع ــَو اْلُمْهَت ــُه َفُه ــِد اللَّ ــْن َیْه  »َم

)۱۷۸
»هــر کــه را خداونــد هدایــت کنــد، او هدایت یافتــه 

است.«
وارد خطــه مجاهدپــرور ایــران و دیــار ســردار حــاج 
احمــد کاظمــی شــدیم. در و دیــوار شــهر مزّیــن بــه 
تمثــال کــوه اســتقامت در پوســت خــود نمی گنجــد 
خوش آمــد  میهمانــان  بــه  رســا  زبــان  بــا  و 

می گویــد... 
 محله شیخ آباد، جنب مسجد حضرت 

امیرالمؤمنین علیه السالم در یک محله 
فقیرنشین منزل پدر شهید:

ــه  ــش ب ــی و آت ــان والی ــل، جوان ــای مح بروبچه ه
اختیــار، پرشــور و اشــتیاق، بــا لبــاس مشــکی 
بــه  و  هســتند  محــل  آذین بنــدی  مشــغول 

می گوینــد.  خوش آمــد  میهمانــان 
جنــاب آقــای جعفــری، مســئول هماهنگــی دفتــر 
ــاد، بــه اســتقبال مــا  امــام جمعــه محتــرم نجف آب
آمــد. او می گویــد کــه مــردم و مســئوالن پیوســته 
ســازمان  کل  مدیــران  هســتند.  رفت وآمــد  در 
تبلیغــات اســالمی، اوقــاف و امــور خیریــه اســتان 
و برخــی از روحانیــون و قشــرهای مختلــف مــردم 

ــد. هــم حضــور دارن
ــار،  ــر و باوق ــت، صاب ــتوار و باصالب ــهید اس ــدر ش پ
ــدا را  ــد: خ ــاید و می گوی ــکر می گش ــه ش ــان ب زب

ــرد.  ــد ک ــه را ســر بلن ــدم هم ــه فرزن شــاکرم ک
 محله آزادگان، منزل شهید:

و حــرارت  باشــکوهی، چــه شــور  آذیــن  چــه 
ــود؛  ــاز نمی ش ــلیت ب ــه تس ــان ب ــا زب ــی! اینج واالی
ــین و  ــا و دلنش ــی، زیب ــی و رّبان ــا نوران ــدر فض آنق
روح بخــش اســت کــه عــارض تســلیت، احســاس 

می کنــد. حقــارت 

ــه دامــاد بلکــه فقــدان  ــو، ن ــزرگ علــی کوچول پدرب
ــا پســرش را داغــدار شــده اســت.  تنه

ــن  ــش محس ــال پی ــج س ــی پن ــد: وقت او می گوی
بــرای خواســتگاری بــه منزلــم آمــد، بررســی کــردم 
ــا  ــم آق ــه او گفت ــت. ب ــی اس ــوان مؤمن ــدم ج دی
ــا پســر  ــدارم؛ حاضــری تنه محســن! مــن پســر ن
ــک  ــه او را ی ــرد. مهری ــول ک ــوی؟ و او قب ــن بش م
ــزار  ــی، ۱۲۴ ه ــفر زیارت ــک س ــار آزادی، ی ــکه به س
صلــوات و حفــظ کل قــرآن کریــم قــرار دادیــم. در 

ایــن مــدت بیــش از نصــف قــرآن کریــم را حفــظ 
ــرد. ک

امــا اوج گــزارش از اینجــا بــه بعــد رقــم می خــورد؛ 
ــوی  ــرام دو بان ــه احت ــه حضــار ب ــه هم ــی ک هنگام

ــتند. ــد برخاس ــت تمام ق باکرام
ــان و  ــور، مهرب ــن، صب ــی، آرام، متی ــزرگ عل مادرب
بــا چهــره ای گشــاده و دریایــی از حــرف نگفتــه، بــه 

ــت. ــد گف ــه خوش آم هم
ــم  ــش می کن ــد: خواه ــم می گوی ــهید ه ــر ش همس
بــرای مــا دعــا کنیــد تــا بتوانیــم ادامه دهنــده 
ــار  ــه افتخ ــا و هم ــرای م راه محســن باشــیم. او ب
و  اســت. می دانــم کــه دشــمن دقیقــا رفتــار 
حــرکات مــا را زیــر نظــر دارد، گریــه نمی کنــم بلکــه 
ــید.  ــعادت رس ــه س ــوهرم ب ــون ش ــحالم؛ چ خوش
ــه  ــم؛ ب ــی نمی بین ــم، جــز زیبای ــگاه می کن ــی ن وقت
خــدا خانــم زینــب کبــری ســالم هللا علیهــا درســت 

ــال« ــت اال جمی ــا رای ــد: »م فرمودن
ــه  ــر!  ن ــا! ایــن چــه عظمتــی اســت؟! هللا اکب خدای
ــی می ایســتد  ــد، زینب ــگاه می کن ــب وار ن ــه زین اینک
و رجــز می خوانــد، بلکــه زینــب وار در ایــن لحظــات 

ــد.  ــم می کن ــی ه معلم
محســن  خصوصیــات  از  می خواهــم  او گفــت: 

ــم: بگوی
- بسیار رئوف و مهربان و با خدا بود.

ــه جماعــت  ــح را ب - ســعی می کــرد نمازهــای صب
بخوانــد.

- هر روز صبح قبل از اذان مشغول عبادت بود.
- بعــد از نمــاز تــا ســاعت ۷ صبــح پیوســته دعــای 

ــارت  ــژه زی ــث کســا و به وی امــام زمان)عــج(، حدی
عاشــورا برنامــه منظــم هــر روزش بــود.

خیلــی  می گویــد:  همچنیــن  شــهید  همســر 
خوشــحالم از اینکــه شــوهرم بــرای دفــاع از بی بــی 
ســالم هللا علیهــا بــه ســوریه رفــت و خــدا را شــکر 
کــه مثــل اربابــش ســر از بــدن او جــدا شــد؛ خــدا 
ــم  ــه ســعادتمند شــد؛ از خــدا می خواه را شــکر ک
بــه مــن توفیــق بدهــد تــا یــادگارش علــی را ماننــد 

ــم. خــودش والیــی تربیــت کن
ــی  ــه عل ــد ک ــی ترکی ــار وقت ــض حض ــا بغ ... و ام
بــه  را  بی قــرار  و  بی تــاب  دوســاله  کوچولــوی 
دیگــر جــای  اینجــا  آوردنــد؛  مــادرش  دامــان 
ــل  ــا اه ــم ی ــالم علیک ــت... . »الس ــکوت نیس س

بیــت النبــوه«
ــه پســر شــبیب فرمــود:  امــام رضــا علیه الســالم ب
ــِک  ــٍئ َفْاب ــًا لَِش ــَت باِکی ــبیٍب! اِْن کُْن ــَن َش ــا اب َی

ــّى... ــِن َعل ــْیِن ْب لِْلُحَس
عرضــه داشــتم خواهــر محتــرم، مــادر عزیــز، پــدر 

ــنتان را  ــح محس ــر ذب ــما خب ــه ش ــدر، اگرچ گرانق
شــنیدید و شــاید تصویــر ســر بریــده را دیــده 
ــه  ــه ای ک ــد آن لحظ ــاد بیاوری ــه ی ــا ب ــید، ام باش
ــه  دختــر امیرالمؤمنیــن علیه الســالم از خیمــه گاه ب
ســمت قتلــگاه می دویــد، چــه دیــد آن دردانــه 
امیرالمؤمنیــن علیه الســالم کــه رو کــرد بــه ســمت 
ــون  ــه هام ــاده ب ــته فت ــن کش ــود: ای ــه و فرم مدین

ــت ــین توس حس
ویــن صیــد دســت و پــا زده در خــون حســین 

ــت توس
...الیوم کیومک یا اباعبدهللا...

ــالُم َعَلــى اْلُحَســْیِن َو َعلــى َعِلــىِّ ْبِن اْلُحَســْیِن  َالسَّ
َو َعلــى َاْوالِد اْلُحَســْیِن َعلــى َو َاْصحاِب اْلُحَســْیِن

خدایــا! مــا را قدرشــناس ایــن همــه نعمــت قــرار 
ــه عــزت زهــرای اطهــر ســالم هللا  ــار الهــا! ب ــده. ب ب
ــهدا  ــدار ش ــا را وام ــر م ــرای محش ــا در صح علیه
محشــور مفرمــا، آمیــن یــا رب العالمیــن. در دیــدار 

ــواده شــهید محســن حججــی ــا خان ب

گزارش یک دیدار...

ــار و نشــر ارزش هــای دفــاع مقــدس  اداره  کل حفــظ آث
ــت  ــا گرامیداش ــه ای ب ــاری در بیانی ــال و بختی چهارمح
ســالروز ورود آزادگان بــه میهــن اســالمی، آزادگان را نماد 
مقاومــت و ایثارگــری ملــت ایــران و ســفیران اســتقامت 

و... توصیــف کــرده اســت.
و  رســالت  یــادآور  را  مردادمــاه   ۲۶ بیانیــه  ایــن 
ــال حماســه،  ــران در قب ــت ای ــر مل مســئولیت های خطی
ــم  ــد رژی ــدگان دربن ــتادگی رزمن ــار و ایس ــت، ایث مقاوم
بعثــی صــدام در جنــگ تحمیلی هشــت ســاله دانســت.

ــق  ــده اســت: یکــی از حقای ــه آم ــن بیانی ــدای ای  در ابت
الهام بخــش و درس آمــوز ملت هــا در عرصــه جنگ هــای 
ــدگان اسیرشــده  ــت و ایســتادگی رزمن تاریخــی، مقاوم
در بنــد دشــمن اســت کــه بــه تناســب نحــوه پایــداری 

اســارت  دوران  مرارت هــای  و  ســختی ها  تحمــل  و 
و تاثیــری کــه در رونــد موفقیت هــا و پیروزی هــای 
ــگاه و  ــود از جای ــه خ ــزد جامع ــته اند، ن ــان داش کشورش

ارزش در خــور و شایســته ای برخــوردار می شــوند.
ــدگان  ــت رزمن ــت مقاوم ــد: روای ــه می افزای ــن بیانی ای
اســالم و فرزنــدان آزاده ملــت ایــران در جنــگ تحمیلــی 
وحشــیگری های  و  جنایــت  برابــر  ســاله  هشــت 
ــاور  ــدی و ب ــزان پایبن ــادآور می ــراق، ی ــی ع ــم بعث رژی
ــی،  ــای دین ــداف و آرمان ه ــه اه ــان ب ــر آن توصیف ناپذی
انقالبــی و ملــی اســت؛ بــه گونــه ای کــه در ایــن عرصــه، 
ــدند؛  ــراوان ش ــای ف ــت و آزاره ــکنجه و اذی ــل ش متحم
امــا در برابــر دشــمن، لحظــه ای و ذره ای از خــود سســتی 

ــد. ــان ندادن ــف نش و ضع

ــع حــرم »محســن حججــی«  مراســم بزرگداشــت شــهید مداف
ــین)ع(  ــدهللا الحس ــود اباعب ــوالی خ ــون م ــه همچ ــه مظلومان ک
ــور  ــا حض ــید، ب ــهادت رس ــه ش ــش ب ــد داع ــل پلی ــط عوام توس
جمعــی از جامعــه قرآنــی کشــور امــروز پنجشــنبه ۲۶ مردادماه در 

نجف آبــاد اصفهــان برگــزار می شــود.
شــهادت مظلومانــه مدافــع حــرم شــهید »محســن حججــی« در 
مــرز عــراق و ســوریه توســط عوامــل پلیــد داعــش طــی چنــد روز 
گذشــته، یکــی از موضوعــات پیــش از دســتور هشــتاد و پنجمیــن 
جلســه مجمــع مشــورتی شــورای توســعه فرهنــگ قرآنــی را بــه 
خــود اختصــاص داد و طــی آن پیشــنهادی از ســوی شــبکه قــرآن 
و معــارف ســیما جهــت اعــزام هیئتــی از جامعــه قرآنــی کشــور در 
ــزل ایــن شــهید مدافــع حــرم در شــهر  ــه من روز ۲۶ مردادمــاه ب

ــاد مطــرح شــد. نجف آب

بــر اســاس ایــن پیشــنهاد و موافقــت اعضــای حاضــر مقــرر شــد 
ــرای ایــن شــهید  جامعــه قرآنــی کشــور برنامــه بزرگداشــتی را ب
واالمقــام تــدارک ببینــد. بنــا بــر ایــن گــزارش، مقــرر شــد تــا ایــن 
مراســم در روز پنجشــنبه ۲۶ مردادمــاه )امــروز( از ســاعت ۹ صبح 
بــا حضــور در منــزل شــهید در شــهر نجف آبــاد و در ادامــه اجــرای 
ــا ۱۳ در مصــالی  ــا قــرآن از ســاعت ۱۱ ت برنامــه محفــل انــس ب
ــت)ع(  ــل بی ــا و مداحــی اه ــواب تالوت ه ــه ث ــن شــهر و هدی ای
بــه روح بلنــد شــهید و در پایــان اقامــه نمــاز ظهــر و عصــر برگــزار 
ــو  ــیما و رادی ــارف س ــرآن و مع ــبکه ق ــم از ش ــن مراس ــود. ای ش

ــده پخــش می شــود.  ــه صــورت زن قــرآن ب
طــی ایــن مراســم جمعــی از مســئوالن، اســتادان، پیشکســوتان 
ــرای تشــکیل  ــزل شــهید ب ــی کشــور در من ــران قرآن و صاحب نظ

محفــل انــس بــا قــرآن حاضــر خواهنــد شــد.

 جزئیات برگزاری مراسم بزرگداشت 
شهید »محسن حججی« در مصالی نجف آباد

 آزادگان، نماد مقاومت و سفیران استقامت 
ملت ایران

دادنامه
شــماره   ۹۶۰۱۰۳  : پرونــده  کالســه 
 ۹۶۰۹۹۷۶۷۹۴5۰۰5۶۶  : دادنامــه 
 : رســیدگی  مرجــع  مــورخ۹۶/۴/۲۸ 
شــعبه ۱5شــورای  حــل اختــالف اصفهــان   
ــانی  ــی بنش ــق عل ــا عش ــان علیرض خواه
اصفهــان روبــروی دادگســتری ســاختمان 
     ۴۰۲ واحــد  چهــارم   طبقــه  مدیــران 
ــاوی  ــمس ج ــه ش ــمت ال ــده حش خوان
مطالبــه    خواســته  المــکان  مجهــول 
پــس از ارجــاع پرونــده  بــه ایــن شــعبه و 
ثبــت آن بکالســه فــوق و طــی تشــریفات 
ــا  ــورتی اعض ــه مش ــذ نظری ــی و اخ قانون
ــالم  ــیدگی را اع ــم رس ــورا خت ــی ش قاض
رای بصــدور  مبــادرت  آتــی  بشــرح   و 

حــل  قاضــی شــورای  رای  منمایــد     
اختــالف در خصــوص دعــوی علیرضــا 
ــه  ــمت ال ــت حش ــه طرفی ــی ب ــق عل عش
ــه  ــته مطالب ــه خواس ــاوی   ب ــمس ج ش
ــره  ــال  موضــوع دو فق ــغ ۱۰۰۰۰۰۰۰  ری مبل
چــک بــه شــماره هــای ۴۷۳۷۸۶ مــورخ 
۹5/۱/۳۰ و ۴۷۳۷۸5 مــورخ ۹5/۱۲/۳۰ 
عهــده بانــک ملــی لــردگان بانضمــام 
ــت  ــا عنای ــی    ب ــارات  قانون ــق خس مطل
بــه محتویــات پرونــده  و بقــا اصــول 
ــه  ــان  ک ــد خواه ــدارک  در ی ــناد و م اس
بــر اســتقرار دیــن و اشــتغال  داللــت 
خواهــان   اســتحقاق  و  خوانــده  ذمــه 
در مطالبــه وجــه آن دارد  و نیــز عــدم 
حضــور خوانــده در جلســه رســیدگی  و 
اینکــه مشــار الیــه هیچگونــه دلیــل و 
ــر  ــی ب ــی  مبن ــر قانونم ــدرک  موث ــا م ی
ارائــه   و  اقامــه  خویــش  ذمــه  برائــت 
ــه  ــوی مطروح ــورا دع ــت  ش ــرده اس نک
را وارد و ثابــت دانســته و مســتندا بــه 
مــواد ۳۱۰و۳۱۳ قانــون تجــارت و تبصــره 
الحاقــی بــه مــاده ۲ قانــون صــدور چــک 
و مــواد ۱۹۸و5۱5و5۱۹و5۲۲ قانــون آئیــن 
ــت  ــه محکومی ــم ب ــی حک ــی مدن دادرس
 ۱۰۰۰۰۰۰۰ مبلــغ  پرداخــت  بــه  خوانــده 
ــته و ۱۲۳۰۰۰۰  ــل خواس ــت اص ــال  باب ری
ریــال بابــت هزینــه دادرســی و همچنیــن   
خســارت تاخیــر تادیه از تاریخ ســر رســید 
چــک لغایــت زمــان وصــول  محکــوم بــه 
ــزی   ــک مرک ــاخص بان ــن ش ــق آخری طب
جمهــوری اســالمی  در حــق خواهــان 
ــد . رای صــادره  صــادر و اعــالم مــی نمای
غیابــی و ظــرف مهلــت بیســت روز پــس 
ــعبه  ــن ش ــی در ای ــل واخواه ــالغ قاب از اب
واخواهــی  مهلــت  اتمــام  از  پــس  و 
ظــرف بیســت روز قابــل تجدیــد نظــر 
 در محاکــم عمومــی حقوقــی اصفهــان

 می باشد .
م الــف ۱۶۲۸۰ قاضــی شــعبه ۱5 شــورای 

حــل اختــالف  دادگســتری اصفهان 

دادنامه 
شــماره   ۹۶۰۱۰۴: پرونــده  کالســه 
ــورخ   ــه : ۹۶۰۹۹۷۶۷۹۴5۰۰5۶۴ م دادنام
شــعبه   : رســیدگی  مرجــع   ۹۶/۴/۲۸
اصفهــان    اختــالف  حــل  ۱5شــورای  
ــانی  ــی بنش ــق عل ــا عش ــان علیرض خواه
اصفهــان روبــروی دادگســتری ســاختمان 
     ۴۰۲ واحــد  چهــارم   طبقــه  مدیــران 
خوانــده یوســف ترابــی  نشــانی  مجهــول 
از  پــس  مطالبــه    المــکان خواســته 
ــت  ــن شــعبه و ثب ــه ای ــده  ب ارجــاع پرون
تشــریفات  طــی  و  فــوق  بکالســه  آن 
ــا  ــورتی اعض ــه مش ــذ نظری ــی و اخ قانون
قاضــی شــورا ختــم رســیدگی را اعــالم و 
بشــرح آتــی مبــادرت بصــدور رای منمایــد   
اختــالف  حــل  شــورای  قاضــی  رای 
عشــق  علیرضــا  دعــوی  خصــوص  در 
ــه  ــی    ب ــف تراب ــت یوس ــه طرفی ــی ب عل
ــال   ــغ ۱۲۴۰۰۰۰۰  ری ــه مبل خواســته مطالب
موضــوع دو فقــره چــک بــه شــماره هــای 
۴۳۶5۶۱ مــورخ ۹5/۱۱/۲5 و ۴۳۶5۶۲ 
مــورخ ۹۶/۱/۲5 عهــده بانــک ملــی جلفــا 
بانضمــام مطلــق خســارات  قانونــی    بــا 
عنایــت بــه محتویــات پرونــده  و بقــا 
اصــول اســناد و مــدارک  در یــد خواهــان  
کــه داللــت بــر اســتقرار دیــن و اشــتغال 
خواهــان   اســتحقاق  و  خوانــده  ذمــه 
در مطالبــه وجــه آن دارد  و نیــز عــدم 
ــیدگی  و  ــه رس ــده در جلس ــور خوان حض
اینکــه مشــار الیــه هیچگونــه دلیــل و 
ــر  ــی ب ــی  مبن ــر قانونم ــدرک  موث ــا م ی
ارائــه   و  اقامــه  برائــت ذمــه خویــش 
ــه  ــوی مطروح ــورا دع ــت  ش ــرده اس نک
را وارد و ثابــت دانســته و مســتندا بــه 
مــواد ۳۱۰و۳۱۳ قانــون تجــارت و تبصــره 
صــدور  قانــون   ۲ مــاده  بــه  الحاقــی 
۱۹۸و5۱5و5۱۹و5۲۲  مــواد  و  چــک 
ــه  ــون آئیــن دادرســی مدنــی حکــم ب قان
ــغ  ــه پرداخــت مبل ــده ب ــت خوان محکومی
۱۲۴۰۰۰۰۰ ریــال  بابــت اصــل خواســته 
ــی  ــه دادرس ــت هزین ــال باب و ۱۲۹۰۰۰۰ ری
ــه از  ــر تادی ــارت تاخی ــن   خس و همچنی
ــان  ــت زم ــک لغای ــید چ ــر رس ــخ س تاری
آخریــن  طبــق  بــه  محکــوم  وصــول  
جمهــوری  مرکــزی   بانــک  شــاخص 
و  صــادر  خواهــان  حــق  در  اســالمی  
ــی  ــادره غیاب ــد . رای ص ــی نمای ــالم م اع
از  پــس  روز  بیســت  مهلــت  ظــرف  و 
ابــالغ قابــل واخواهــی در ایــن شــعبه 
واخواهــی  مهلــت  اتمــام  از  پــس  و 
ظــرف بیســت روز قابــل تجدیــد نظــر 
 در محاکــم عمومــی حقوقــی اصفهــان

 می باشد .
م الــف ۱۶۲۸۲ قاضــی شــعبه ۱5 شــورای 

حــل اختــالف  دادگســتری اصفهــان 

دادنامه 
کالســه پرونــده :۹۶۰۰۹۷ شــماره دادنامــه 
: ۹۶۰۹۹۷۶۷۹۴5۰۰5۷۹ مــورخ  ۹۶/5/۴ 
۱5شــورای   : شــعبه  رســیدگی  مرجــع 
خواهــان  اصفهــان    اختــالف  حــل 
ــان  ــانی اصفه ــی بنش ــق عل ــا عش علیرض
روبــروی دادگســتری ســاختمان مدیــران 
طبقــه چهــارم  واحــد ۴۰۲     خوانــده 
مجیــد محمــدی زاده   نشــانی  مجهــول 
از  پــس  مطالبــه    المــکان خواســته 
ــت  ــن شــعبه و ثب ــه ای ــده  ب ارجــاع پرون
تشــریفات  طــی  و  فــوق  بکالســه  آن 
ــا  ــورتی اعض ــه مش ــذ نظری ــی و اخ قانون
ــالم  ــیدگی را اع ــم رس ــورا خت ــی ش قاض
رای  بصــدور  مبــادرت  آتــی  بشــرح  و 
حــل  شــورای  قاضــی  رای  منمایــد   
اختــالف در خصــوص دعــوی علیرضــا 
مجیــد  طرفیــت  بــه  علــی  عشــق 
ــه  ــته مطالب ــه خواس ــدی زاده     ب محم
مبلــغ ۱۴۰۰۰۰۰۰  ریــال  موضــوع یــک 
ــه شــماره  ۲۰۲۰۶۳ مــورخ  فقــره چــک ب
۹5/۲/۲ عهــده بانــک تجــارت اشــتر جان  
بانضمــام مطلــق خســارات  قانونــی    بــا 
عنایــت بــه محتویــات پرونــده  و بقــا 
اصــول اســناد و مــدارک  در یــد خواهــان  
کــه داللــت بــر اســتقرار دیــن و اشــتغال 
خواهــان   اســتحقاق  و  خوانــده  ذمــه 
در مطالبــه وجــه آن دارد  و نیــز عــدم 
ــیدگی  و  ــه رس ــده در جلس ــور خوان حض
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 و مســتندا بــه مــواد 
تبصــره  و  تجــارت  قانــون  ۳۱۰و۳۱۳ 
صــدور  قانــون   ۲ مــاده  بــه  الحاقــی 
۱۹۸و5۱5و5۱۹و5۲۲  مــواد  و  چــک 
ــه  ــون آئیــن دادرســی مدنــی حکــم ب قان
ــغ  ــه پرداخــت مبل ــده ب ــت خوان محکومی
۱۴۰۰۰۰۰۰ ریــال  بابــت اصــل خواســته 
ــی  ــه دادرس ــت هزین ــال باب و ۱۳۱۰۰۰۰ ری
ــه از  ــر تادی ــارت تاخی ــن   خس و همچنی
ــان  ــت زم ــک لغای ــید چ ــر رس ــخ س تاری
آخریــن  طبــق  بــه  محکــوم  وصــول  
جمهــوری  مرکــزی   بانــک  شــاخص 
و  صــادر  خواهــان  حــق  در  اســالمی  
ــی  ــادره غیاب ــد . رای ص ــی نمای ــالم م اع
از  پــس  روز  بیســت  مهلــت  ظــرف  و 
ابــالغ قابــل واخواهــی در ایــن شــعبه 
واخواهــی  مهلــت  اتمــام  از  پــس  و 
ظــرف بیســت روز قابــل تجدیــد نظــر 
 در محاکــم عمومــی حقوقــی اصفهــان 

می باشد .
م الــف ۱۶۲۸۴ قاضــی شــعبه ۱5 شــورای 

حــل اختــالف  دادگســتری اصفهان 

دادنامه 
ــه  ــماره دادنام ــده :۹۶۰۰۹۸ ش ــه پرون کالس
: ۹۶۰۹۹۷۶۷۹۴5۰۰5۶۱ مــورخ  ۹۶/۴/۲۸ 
مرجــع رســیدگی : شــعبه ۱5شــورای  حــل 
اختــالف اصفهــان   خواهــان علیرضــا عشــق 
علــی بنشــانی اصفهــان روبروی دادگســتری 
ــد  ــارم  واح ــه چه ــران طبق ــاختمان مدی س
۴۰۲     خوانــده علــی انبــاوی    نشــانی  
ــس  ــه   پ ــکان خواســته مطالب ــول الم مجه
ــت  ــن شــعبه و ثب ــه ای ــده  ب ــاع پرون از ارج
آن بکالســه فــوق و طــی تشــریفات قانونــی 
اعضــا قاضــی  نظریــه مشــورتی  اخــذ  و 
ــرح  ــالم و بش ــیدگی را اع ــم رس ــورا خت ش
آتــی مبــادرت بصــدور رای منمایــد   رای 
قاضــی شــورای حــل اختــالف در خصــوص 
ــت  ــه طرفی ــی ب ــق عل ــا عش ــوی علیرض دع
علــی انبــاوی      بــه خواســته مطالبــه 
ــره  ــوع ۳  فق ــال  موض ــغ ۱۲۰۰۰۰۰۰۰  ری مبل
چــک بــه شــمار ه هــای   ۳۴۰۳۸۹ مــورخ 
و   ۹۳/۴/۴ مــورخ   ۳۴۰۳۸۸ و   ۹۳/5/۴
۳۴۰۳۸۷ مــورخ ۹۳/۳/۴  عهــده بانــک 
ــی     ــق خســارات  قانون ــاه   بانضمــام مطل رف
ــا  ــده  و بق ــات پرون ــه محتوی ــت ب ــا عنای ب
ــان   ــد خواه ــدارک  در ی ــناد و م ــول اس اص
ــتغال  ــن و اش ــتقرار دی ــر اس ــت ب ــه دالل ک
ذمــه خوانــده و اســتحقاق خواهــان  در 
ــز عــدم حضــور  ــه وجــه آن دارد  و نی مطالب
خوانــده در جلســه رســیدگی  و اینکــه مشــار 
ــر  ــدرک  موث ــا م ــل و ی ــه دلی ــه هیچگون الی
ــش  ــه خوی ــت ذم ــر برائ ــی ب ــی  مبن قانونم
اقامــه و ارائــه  نکــرده اســت  شــورا دعــوی 
مطروحــه را وارد و ثابــت دانســته و مســتندا 
بــه مــواد ۳۱۰و۳۱۳ قانــون تجــارت و تبصــره 
ــک  ــدور چ ــون ص ــاده ۲ قان ــه م ــی ب الحاق
ــن  ــون آئی ــواد ۱۹۸و5۱5و5۱۹و5۲۲ قان و م
بــه محکومیــت  دادرســی مدنــی حکــم 
خوانــده بــه پرداخــت مبلــغ ۱۲۰۰۰۰۰۰۰ ریــال  
بابــت اصــل خواســته و ۴۰۰۰۰۰۰ ریــال بابــت 
هزینــه دادرســی و همچنیــن   خســارت 
ــک  ــید چ ــر رس ــخ س ــه از تاری ــر تادی تاخی
ــق  ــه طب ــوم ب ــول  محک ــان وص ــت زم لغای
آخریــن شــاخص بانــک مرکــزی  جمهــوری 
اســالمی  در حــق خواهان صــادر و اعالم می 
نمایــد . رای صــادره غیابــی و ظــرف مهلــت 
ــل واخواهــی  ــالغ قاب ــس از اب بیســت روز پ
در ایــن شــعبه و پــس از اتمــام مهلــت 
ــد  ــل تجدی واخواهــی ظــرف بیســت روز قاب
 نظــر در محاکــم عمومــی حقوقــی اصفهــان 

می باشد .
ــورای  ــعبه ۱5 ش ــی ش ــف ۱۶۲۸۶ قاض م ال

ــان  ــتری اصفه ــالف  دادگس ــل اخت ح

دادنامه 
کالســه پرونــده : ۹5۱5۸۸ شــماره دادنامــه 
 ۹۶/۴/۲۲ مــورخ   ۹۶۰۹۹۷۶۷۹۳۷۰۲۱۰۷  :

ــل  ــورای ح ــعبه ۷ش ــیدگی : ش ــع رس مرج
اختــالف اصفهــان   خواهان تعاونــی اعتباری 
ثامــن االئمــه  بــا نمایندگــی آقایــان محمــد 
حســین  نظــری توکلــی و مســعود  مهردادی  
ــانی  ــت نش ــد هدای ــای محم ــت آق ــا وکال ب
اصفهــان خ جــی  روبــروی خ تــاالر ســر 
پرســتی تعاونــی اعتبــار ثامــن االئمــه وکیــل 
ــی-  ــان خ رودک ــش اصفه ــاء من ــام ضی اله
روبــروی مدرســه محســنیه  مجتمــع بهشــت 
طبقــه 5     خوانــده محمــود هوشــیانی 
مجهــول  مرتضــی    فرزنــد  زاده  حســن 
ــات  ــه محتوی ــت ب ــا عنای ــورا ب ــکان  ش الم
پرونــده و اخــذ نظریــه مشــورتی اعضــا شــورا 
ــی  ــه شــرح آت ــالم و ب ــم رســیدگی را اع خت
ــد رای  ــی  نمای ــدور رای م ــه ص ــادرت ب مب
ــالف در خصــوص  قاضــی شــورای حــل اخت
ــا  ــه ب ــن االئم ــاری ثام ــی اعتب ــوی تعاون دع
ــد حســین نظــری  ــان  محم ــی آقای نمایندگ
ــت  ــا وکال ــردادی  ب ــعود مه ــی  و مس توکل
ــم  ــت خان ــا وکال ــت  و ب ــای محمــد هدای آق
ــود  ــت محم ــه طرفی ــش ب ــاء من ــام ضی اله
هوشــیانی  حســن زاده  فرزنــد مرتضــی  
ــه  ــال  وج ــون  ری ــده میلی ــته هف ــه خواس ب
ــه شــماره ۲۰۶۴۷۱ مــورخ ۹۴/۹/۱۶   چــک ب
ــق  ــام مطل ــه انضم ــپه   ب ــک س ــده بان عه
خســارات قانونــی بــا توجــه بــه دادخواســت 
ــی  ــک و گواه ــدق چ ــر مص ــی تصوی تقدیم
ــه  ــک محــال علی عــدم پرداخــت توســط بان
و  خوانــده  ذمــه  اشــتغال  در  ظهــور  کــه 
اســتحقاق خواهــان در مطالبــه وجــه آن 
ابــالغ  اینکــه خوانــده علــی رغــم  دارد و 
قانونــی در جلســه رســیدگی حضــور نداشــته 
ــتند و  ــات مس ــه و دفاعی ــه الیح و هیچگون
ــبت  ــاع نس ــام دف ــندی در مق ــه پس محکم
ــه  ــراز و ارای ــود اب ــان از خ ــوی خواه ــه دع ب
ــه  ــان علی ــوی خواه ــذا دع ــت ل ــوده اس ننم
خوانــده ثابــت بــه نظــر میرســد کــه بــه 
اســتناد مــواد ۳۱۰و۳۱۳ قانــون تجــارت و 
۱۹۸و5۱5و5۱۹و5۲۲ قانــون آئیــن دادرســی 
ــه  ــده ب ــت خوان ــه محکومی ــم ب ــی حک مدن
پرداخــت مبلــغ هفــده میلیــون ریــال  بابــت 
ــار صــد  ــون چه ــک میلی اصــل خواســته و ی
ــه  ــت هزین ــال باب ــزار  ری ــج ه ــی و پن و س
دادرســی و نشــر آگهــی و  خســارت تاخیــر 
ــه از تاریــخ ســر رســید چــک موصــوف  تادی
ــق  ــم در ح ــرای حک ــخ اج ــا تاری ۹۴/۹/۱۶ت
خواهــان صــادر و اعــالم مــی نمایــد رای 
ــت بیســت روز  ــرف مهل ــی و ظ صــادره غیاب
ایــن  ابــالغ قابــل واخواهــی در  از  پــس 
ــی  ــت واخواه ــام مهل ــس از اتم ــعبه و پ ش
نظــر  تجدیــد  قابــل  روز  بیســت  ظــرف 
اصفهــان  حقوقــی  عمومــی  محاکــم   در 

می باشد .
ــورای  ــعبه ۷ ش ــی ش ــف ۱۶۱۸۳  قاض م ال
حــل اختــالف اصفهــان حمیــد رضــا عبــادی 

دادنامه 
ــه :  ــده :۹5-۸۴۱شــماره دادنام کالســه پرون
۱۳ مــورخ ۹۶/۱/۱۷-  ۹۶۰۹۹۷۶۸۰5۳۰۰5۰۹ 
مــورخ ۹۶/5/۲۱ مرجع رســیدگی : شــعبه5۳ 
ــان    ــالف اصفه ــل اخت ــورای  ح ــی ش حقوق
خواهــان میــالد مــاه پیشــانیان  فرزنــد 
ــح  پشــت  ــر  خ مفت حســن  اص خ بزرگمه
بانــک ملــی  ســاختمان  طبقــات ۷ و ۹    
خوانــده محمــد رضــا حقیقــت  منــش فرزند 
ــه  ــته مطالب ــکان خواس ــول الم ــر  مجه اکب
ــره  ــت وجــه دو فق ــال باب ــغ ۶۰5۰۰۰۰۰ ری مبل
ــی و  ــه خســارات  قانون چــک  بانضمــام کلی
ــه   ــر تادی ــارت تاخی ــی  و خس ــه دادرس هزین
بــدوا صــدور قــرار تامیــن خواســته   شــورا بــا 
عنایــت بــه محتویــات پرونــده و اخــذ نظریــه 
مشــورتی اعضــا شــورا ختــم رســیدگی را 
اعــالم و بــه شــرح آتــی مبــادرت بــه صــدور 
ــل  ــورای ح ــی ش ــد رای قاض ــی  نمای رای م
ــاه  ــالد م ــوی می ــوص دع ــالف در خص اخت
طرفیــت  بــه  حســن  فرزنــد  پیشــانیان 
ــر   ــد اکب ــش فرزن ــت من ــد رضــا حقیق محم
ــک  ــه چ ــال  وج ــته ۶۰5۰۰۰۰۰ ری ــه خواس ب
بــه شــماره ۱۰۸5۲۳ و ۱۰۸5۲۱ عهــده بانــک 
صــادرات بانضمــام   بــه انضمــام مطلــق 
خســارات قانونــی بــا توجــه بــه دادخواســت 
ــی  ــک و گواه ــدق چ ــر مص ــی تصوی تقدیم
ــه  ــک محــال علی عــدم پرداخــت توســط بان
و  خوانــده  ذمــه  اشــتغال  در  ظهــور  کــه 
اســتحقاق خواهــان در مطالبــه وجــه آن 
ابــالغ  اینکــه خوانــده علــی رغــم  دارد و 
قانونــی در جلســه رســیدگی حضــور نداشــته 
ــتند و  ــات مس ــه و دفاعی ــه الیح و هیچگون
محکمــه پســندی در مقــام دفــاع نســبت بــه 
دعــوی خواهــان از خــود ابــراز و ارایــه ننمــوده 
ــده  ــه خوان ــان علی ــوی خواه ــذا دع ــت ل اس
ثابــت بــه نظــر میرســد کــه بــه اســتناد مــواد 
۳۱۰و ۳۱۳  مــاده واحــده قانــون استفســاریه  
تبصــره الحاقــی  مــاده ۲ قانــون صــدور 
ــن  ــون آئی ــک و ۱۹۸و5۱5و5۱۹و5۲۲ قان چ
محکومیــت  بــه  حکــم  مدنــی  دادرســی 
ــال   ــغ ۶۰5۰۰۰۰۰ ری ــه پرداخــت مبل ــده ب خوان
بابــت اصــل خواســته و ۲۴5۷5۰۰ ریــال 
ریــال   ۱۲۰۰۰۰ و  دادرســی  هزینــه  بابــت 
بابــت  نشــر آگهــی و  خســارت تاخیــر 
ــه از تاریــخ ســر رســید چــک موصــوف  تادی
اجــرای  تاریــخ  ۹5/۲/۲5تــا  و   ۹5/۱/۲5
حکــم در حــق خواهــان صــادر و اعــالم مــی 
ــت  ــرف مهل ــی و ظ ــادره غیاب ــد رای ص نمای
ــی  ــل واخواه ــالغ قاب ــس از اب ــت روز پ بیس
در ایــن شــعبه و پــس از اتمــام مهلــت 
ــد  ــل تجدی ــت روز قاب ــرف بیس ــی ظ واخواه
ــان ــی اصفه ــم عمومــی حقوق  نظــر در محاک

 می باشد .
ــورای  ــعبه 5۳ ش ــی ش ــف ۱۶۱۸۸ قاض م ال

ــان  ــالف اصفه حــل اخت

دادنامه 
شــماره   ۹۶۰۰۸۳  : پرونــده  کالســه 
دادنامــه : ۹۶۰۹۹۷۶۷۹۴۱۰۱55۰ مــورخ 
شــعبه   : رســیدگی  مرجــع   ۹۶/5/۲۲
ــان  ــالف  خواه ــل اخت ــورای ح ــازده ش ی
ــه راه  ــانی س ــعید ی نش ــا س ــد رض محم
ــازه  ــاری  مغ نظــر گوشــت فروشــی جانث
ــی ناظــری  ــده محمــد عل ــی    خوان قصاب
ــا  ــکان  شــورا ب ــول الم دســتجردی  مجه
عنایــت بــه محتویــات پرونــده و اخــذ 
ختــم  شــورا  اعضــا  مشــورتی  نظریــه 
رســیدگی را اعــالم و بــه شــرح آتــی 
مبــادرت بــه صــدور رای مــی  نمایــد رای 
قاضــی شــورای حــل اختــالف در خصوص 
بــه  ســعیدی  رضــا  محمــد   دعــوی 
ــر دســتجردی   ــی ناظ ــد عل ــت محم طرفی
بــه خواســته ۷۰۰۰۰۰۰۰ ریــال  وجــه چــک 
ــک ســپه  ــده بان ــه شــماره ۷۴۶۶۶۹ عه  ب
  بــه انضمــام مطلــق خســارات قانونــی بــا 
ــر  ــی تصوی ــت تقدیم ــه دادخواس ــه ب توج
ــت  ــدم پرداخ ــی ع ــک و گواه ــدق چ مص
ــور ــه ظه ــه ک ــال علی ــک مح ــط بان  توس
ــتحقاق  ــده و اس ــه خوان ــتغال ذم  در اش
دارد  آن  وجــه  مطالبــه  در  خواهــان 
ابــالغ  رغــم  علــی  خوانــده  اینکــه  و 
حضــور  رســیدگی  جلســه  در  قانونــی 
و الیحــه  هیچگونــه  و   نداشــته 
ــندی  ــه پس ــتند و محکم ــات مس  دفاعی
دعــوی  بــه  نســبت  دفــاع  مقــام  در 
ــوده  ــه ننم ــراز و ارای ــود اب ــان از خ خواه
علیــه  خواهــان  دعــوی  لــذا  اســت 
خوانــده ثابــت بــه نظــر میرســد کــه 
قانــون  ۳۱۰و۳۱۳  مــواد  اســتناد  بــه 
قانــون  ۱۹۸و5۱5و5۱۹و5۲۲  و  تجــارت 
بــه  حکــم  مدنــی  دادرســی  آئیــن 
پرداخــت  بــه  خوانــده  محکومیــت 
اصــل  بابــت  ریــال    ۷۰۰۰۰۰۰۰ مبلــغ 
ــه  ــت هزین ــال باب ــته و ۱۶۶۰۰۰۰ ری خواس
نشــر  بابــت  ریــال   ۱۲۰۰۰۰  دادرســی  
آگهــی و  خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ 
ــا  ــوف ۹5/۸/۱ت ــک موص ــید چ ــر رس س
تاریــخ اجــرای حکم در حــق خواهان صادر 
و اعــالم مــی نمایــد رای صــادره غیابــی و 
ــالغ  ــس از اب ــت روز پ ــت بیس ــرف مهل ظ
ــس  ــعبه و پ ــن ش ــی در ای ــل واخواه قاب
 از اتمــام مهلــت واخواهــی ظــرف بیســت
 روز قابــل تجدیــد نظــر در محاکــم عمومی 
در  .و  باشــد  مــی  اصفهــان  حقوقــی 
خصــوص تامیــن خواســته  بــا توجــه بــه 
 واریــز کــردن خســارت احتمالــی  از ســوی 
ــا اســتناد بــه مــاده ۱۱5 آئیــن  خواهــان ب
دادرســی مدنــی قــرار رد تامیــن خواســتاه 

صــادر مــی نمایــد . 
م الــف ۱۶۱۹۷ دفتــر  شــعبه ۱۱ شــورای 

حــل اختــالف اصفهــان 

،،
خواهــش می کنــم بــرای مــا دعا کنید 
تــا بتوانیــم ادامه دهنــده راه محســن 
باشــیم. او بــرای مــا و همــه افتخــار 

اســت
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ــاع  ــه اط ــور ب ــی غفارپ ــرم محمدتق ــه محت ورث
ــت  ــال باب ــغ 2750000 ری ــه مبل ــاند ک ــی رس م
اجــاره مغــازه  ســرای غفارپــور توســط محمــود 
مقصــود نــزد دفترخانــه 17 کاشــان جهــت 
ــا  ــه شــما ســپرده شــده اســت. لطف ــل ب تحوی
جهــت دریافــت بــه دفترخانــه مذکــور مراجعــه 

ــد. کنی

آگهــی حصر وراثت
خانــم محبوبــه عدالــت بــه شناســنامه شــماره 
کاســه  بــه  دادخواســت  شــرح  بــه   150
587/96 از ایــن شــورا درخواســت گواهــی 
ــح داده  ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــر وراث حص
بــه شــماره  ثابــت  کــه شــادروان فاطمــه 
شناســنامه 814 در تاریــخ 94/10/09  اقامتــگاه 
دایمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن 
ــد  ــه محم ــت ب ــر اس ــوم منحص ــوت مرح الف
عدالــت فرزنــد اســتاد حســن بــه ش.ش 
فرزنــد  عدالــت  محبوبــه  همســر،   1633
عدالــت  150، حســین  بــه ش.ش  محمــد 
ــدان  ــه ش.ش 43052، فرزن ــد محمــد ب فرزن
متوفــی و الغیــر. اینــک بــا انجــام تشــریفات 
مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت 
و یــک مرتبــه آگهــی مــی نمایــد تــا هرکســی 
اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد 
ــک  ــرف ی ــی ظ ــر آگه ــخ نش ــد از تاری او باش
مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر 

ــود. ــد ش خواه
ــاف  قاضــی شــعبه ششــم شــورای حــل اخت

ــف ــور 955/ م ال ــین پ ــان-فاطمه حس کاش

آگهــی حصر وراثت
آقــای حســین رمضانــی فــرح آبــادی بــه 
شناســنامه شــماره 36 بــه شــرح دادخواســت 
بــه کاســه 584/96 از ایــن شــورا درخواســت 
چنیــن  و  نمــوده  وراثــت  حصــر  گواهــی 
توضیــح داده کــه شــادروان ماشــااله رمضانــی 
ــنامه 1050 در  ــماره شناس ــه ش ــادی ب ــرح آب ف
دایمــی خــود  اقامتــگاه    96/01/15 تاریــخ 
بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت 
مرحــوم منحصــر اســت بــه حســین رمضانــی 
فــرح آبــادی فرزنــد ماشــااله بــه ش.ش 
آبــادی  فــرح  رمضانــی  ابوالقاســم   ،36
عباســعلی   ،3 ش.ش  بــه  فرزندماشــااله 
ــه  ــااله ب ــد ماش ــادی  فرزن ــرح آب ــی ف رمضان
ش.ش 1، نــگار رمضانــی فــرح آبــادی فرزنــد 
ماشــااله بــه ش.ش2، معصومــه رمضانــی 
ش.ش  بــه  فرزندماشــااله  آبــادی  فــرح 
ــد  ــادی فرزن ــرح آب ــی ف ــه رمضان 39، محبوب
ماشــااله بــه ش.ش 4، اکــرم رمضانــی فــرح 
آبــادی فرزنــد ماشــااله بــه ش.ش4،نــگار 
ــه  ــااله ب ــد ماش ــادی فرزن ــرح آب ــی ف رمضان
آبــادی  فــرح  رمضانــی  اعظــم  ش.ش39، 
فرزنــد ماشــااله بــه ش.ش 1، زهــره رمضانــی 
ــه ش.ش1،  ــااله ب ــد ماش ــادی فرزن ــرح آب ف
ــام  ــا انج ــک ب ــر. این ــی و الغی ــدان متوف فرزن
ــور را در  ــی درخواســت مزب تشــریفات مقدمات
ــد  ــه آگهــی مــی نمای یــک نوبــت و یــک مرتب
تــا هرکســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از 
ــی  ــر آگه ــخ نش ــد از تاری ــزد او باش ــی ن متوف
ــم دارد واال  ــورا تقدی ــه ش ــاه ب ــک م ــرف ی ظ

ــود. ــد ش ــادر خواه ــی ص گواه
ــاف  قاضــی شــعبه ششــم شــورای حــل اخت

ــف ــور 953/ م ال ــین پ ــان-فاطمه حس کاش

آگهــی حصر وراثت
آقــای مهــدی زارعیــان بــه شناســنامه شــماره 
بــه کاســه  دادخواســت  بــه شــرح   2390
درخواســت گواهــی  شــورا  ایــن  از   96/27
ــح داده  ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــر وراث حص
ــماره  ــه ش ــان ب ــدی زارعی ــادروان مه ــه ش ک
  96/04/08 تاریــخ  در   12511641 شناســنامه 
زندگــی  بــدرود  خــود  دایمــی  اقامتــگاه 
ــر  ــوم منحص ــوت مرح ــن الف ــه حی ــه ورث گفت
ــان  ــدی زارعی ــل: مه ــخاص ذی ــه اش ــت ب اس
حــوزه  از  2390صــادره  شناســنامه  شــماره 
زارعیــان  راضیــه  متوفــی،  پــدر  5 کاشــان 
شــماره شناســنامه 1250169283 صــادره از 
حــوزه3 کاشــان مــادر متوفــی و الغیــر. اینــک 
ــت  ــی درخواس ــریفات مقدمات ــام تش ــا انج ب
ــه آگهــی  ــت و یــک مرتب ــور را در یــک نوب مزب
ــا  ــا هرکســی اعتراضــی دارد و ی ــد ت مــی نمای
ــخ  ــد از تاری ــزد او باش ــی ن ــه از متوف وصیتنام
نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم 

دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــود.
ــاف  ــر شــعبه هفدهــم شــورای حــل اخت دفت

ــف ــی 954/ م ال ــقان قال جوش

آگهی ابالغ وقت رســیدگی
نظــر بــه اینکــه خواهــان جــواد آباییــان فینــی 
ــه  ــه ب ــه وج ــته مطالب ــه خواس ــتی ب دادخواس
فرزنــد  طبایی)طباطبایــی(  بابــک  طرفیــت 
ــه  ــم ک ــان تقدی ــتری کاش ــه دادگس ــب ب حبی
بــه شــعبه چهــارم دادگاه  ارجــاع  از  پــس 
ثبــت   4960071/6 کاســه  بــه  حقوقــی 
صبــح   9 ســاعت   96/07/22 روز  بــرای  و 
آنجــا  از  تعییــن گردیــده  رســیدگی  وقــت 
ــکان  ــول الم ــر مجه ــوق الذک ــده ف ــه خوان ک
ــن  ــون آیی ــاده 73 قان ــز م ــه تجوی ــذا ب ــوه ل ب
ــاب در  ــی و انق ــای عموم ــی دادگاه ه دادرس
امــور مدنــی مراتــب بــه نامبــردگان ابــاغ 
جلســه  در  مقــرر  وقــت  در  مــی گرددکــه 
نامبــردگان  ضمنــا  شــوند.  حاضــر  دادگاه 
مــی تواننــد تــا قبــل از جلســه رســیدگی 
جهــت دریافــت نســخه ثانــی دادخواســت 
مراجعــه  دادگاه  دفتــر  بــه  آن  ضمایــم  و 
ــاغ  ــه اب ــه منزل ــن آگهــی ب ــد. انتشــار ای نماین
ــور،  ــدم حض ــورت ع ــده و در ص ــوب ش محس

خواهــد  اتخــاذ  مقتضــی  تصمیــم   دادگاه 
کرد.

مدیــر دفتــر شــعبه چهــارم دادگاه عمومــی 
حقوقــی کاشــان- رضایــی فــرد 956/ م الــف

اخطار اجرایی
مشــخصات محکــوم علیــه: نــام: محمــود 
نصــر اصفهانــی    نشــانی محــل اقامــت: 
مجهــول المــکان مشــخصات محکــوم لــه: 
ــه مرحــوم   ــان 2- ورث ــام1- حســن خدادادی ن
حبیــب  وکالــت  بــا  خدادادیــان  حســین 
ــان  ــت: اصفه ــل اقام ــانی مح ــدی    نش محم
ــران جنوبــی  روســتای  ــه آدرس ب – همگــی ب
شــیدان  هرمــز آبــاد  محکــوم بــه: بــه موجــب 
ــوزه 17   ــخ 95/5/3 ح ــماره 537 تاری رای ش
شــورای حــل اختــاف شهرســتان اصفهــان کــه 
ــه محکــوم  ــه اســت.محکوم علی قطعیــت یافت
اســت به:حضــور در یکــی از دفاتــر اســناد 
رســمی  و انتقــال قطعــی 2000) دو هــزار ( 
متــر مربــع  از پــاک 5  اصلــی از بخــش 
ــه  ــان  و س ــن خدادادی ــام حس ــه ن ــت ب بیس
ــی  بخــش  ــاک 5 اصل ــع از پ ــر مرب ــزار مت ه
ــین  ــوم  حس ــه ی مرح ــام ورث ــه ن ــت  ب بیس
خدادایــان از ملــک ایقاعــی موضــوع ســند 
ــق  ــت ح ــر 77 و پرداخ 729-26-4-42 دفت
الوکالــه وکیــل  در حــق حســن خدادادیــان  و 
پرداخــت ســیصد هــزار ریــال هزینــه دادرســی 
بالســویه  در حــق خواهــان  هــا و نیــم عشــر 
حــق االجــرا  مــاده 34 قانــون اجــرای احــکام: 
ــه محکــوم علیــه ابــاغ  همیــن کــه اجرائیــه ب
شــد، محکــوم علیــه مکلــف اســت ظــرف 
مــدت ده روز مفــاد آن را بــه موقــع اجــرا 
ــوم  ــت محک ــرای پرداخ ــی ب ــا ترتیب ــذارد ی بگ
بــه بدهــد یــا مالــی معرفــی کنــد کــه اجــرای 
ــر  ــه از آن میس ــوم ب ــتیفاء محک ــم و اس حک
باشــد و در صورتــی کــه خــود را قــادر بــه 
اجــرای مفــاد اجرائیــه ندانــد، بایــد ظــرف 
ــور صــورت جامــع دارایــی خــود را  مهلــت مزب
ــی  ــر مال ــد و اگ ــه قســمت اجــرا تســلیم کن ب

ــد ــام نمای ــا اع ــدارد، صریح ن
ــماره 2  ــع ش ــعبه 17 مجتم ــف ش 15210. م ال

ــان ــاف شهرســتان اصفه شــورای حــل اخت

نظریه کارشناسی 
در خصــوص پرونــده کاســه 950881 خواهــان 
ملیحــه فامــرزی  و حســین پوریــا ی ولــی  با 
وکالــت  فرهــاد   رســتم شــیراز  دادخواســتی 
ــه کارشناســی   ــر جهــت روئیــت  نظری مبنــی ب
در مهلــت قانونــی  بــه طرفیــت پــری 2- 
مهیــن 3- مهــری 4- مریــم 5- مرجــان 
همگــی جعفــر پیشــه حضــور  فرمائیــد. و 
وقــت رســیدگی بــرای روز ظــرف مــدت هفــت 
ــت .  ــده اس ــن گردی ــر  تعیی ــخ نش روز از تاری
باعنایــت بــه  مجهــول المــکان بــودن خوانــده 
ــل  ــده قب ــا خوان ــر ت ــد منتش ــب در جرای مرات
ــع در  ــعبه واق ــن ش ــه ای ــیدگی ب ــت رس از وق
خیابــان ســجاد- اول خیابــان  اربــاب – روبــه 
ــاختمان  ــب س ــور – جن ــی پ ــه نیل روی مدرس
صبــا – پــاک 57 کــد پســتی 8165756441 
شــورای حــل اختــاف اصفهــان – شــعبه 
......... مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت و 
ضمائــم را اخــذ نمایــد. در صــورت عــدم حضور 
تلقــی  قانونــی   ابــاغ  وقــت رســیدگی  در 
 شــده  و تصمیــم مقتضــی اتخــاذ خواهــد 

شد.
مدیــر دفتــر شــعبه 22 شــورای حــل اختــاف 

اصفهــان

آگهی وقت رســیدگی 
 9610106836203561  : اباغنامــه  شــماره 
 9609986836200380  : پرونــده  شــماره 
شــماره بایگانــی شــعبه : 960433 تاریــخ 

96/5/2  : تنظیــم 
خواهــان النــاز اورک شــیرانی دادخواســتی بــه 
طرفیــت خوانــده محمــد حســینی بــه خواســته 
ــتی   ــه دادخواس ــت زوج ــه درخواس ــاق  ب ط
شهرســتان  عمومــی  هــای  دادگاه  تقدیــم 
اصفهــان نمــوده کــه وقــت رســیدگی 96/6/28 
ســاعت 10/30 تعییــن شــده اســت  بــه علــت 
مجهــول المــکان بــودن خوانــده آقــای محمــد 
ــه تجویــز  حســینی و درخواســت خواهــان و ب
مــاده 73 قانــون آییــن دادرســی دادگاه هــای 
ــتور  ــی و دس ــور مدن ــاب در ام ــی و انق عموم
ــد  ــت در یکــی از جرای ــک نوب ــب ی دادگاه مرات
ــده  ــا خوان ــود ت ــی ش ــی م ــار آگه کثیراالنتش
ــه  پــس از نشــر آگهــی و اطــاع از مفــاد آن ب

ــد . ــه نمای دادگاه مراجع
م الف 14157

دادگاه   2 شــعبه  حقوقــی  دادگاه  منشــی 
اصفهــان شهرســتان  خانــواده 

آگهی ابالغ وقت رســیدگی  
 9610100354002945  : اباغنامــه  شــماره 
شــماره پرونــده : 9609980366100060 شــماره 
بایگانــی شــعبه : 960625 تاریــخ تنظیــم : 
ــا   ــم لی ــکایت خان ــاس  ش ــر اس 96/5/14 ب
ــدی   ــی عاب ــد  عل ــای محم ــه آق ــی  علی محب
مبنــی بــر توهیــن و تــرک انفــاق  بــا توجــه بــه 
مجهــول المــکان بــودن  متهــم و عــدم امــکان 
ــت  ــرده  وق ــه نامب ــیدگی  ب ــت رس ــاغ  وق اب
ــاعت 8:30 در  ــه 96/6/29 س ــیدگی مورخ رس
محــل شــعبه 114 کیفــری 2 اصفهــان  خیابــان  
نیکبخــت  طبقــه 3 شــعبه 114 بــر گــذار مــی 
ــاغ  ــه وی اب ــی  ب ــر آگه ــق نش ــردد از طری گ

مــی گــردد  
دفتــری   امــور  متصــدی   15223 الــف  م 
ــان  ــهر اصفه ــری دو ش ــعبه 14 دادگاه کیف ش

114 جزایــی ســابق – علــی کیانــی 

 موضــوع : آگهــی تحدید حدود 
اختصاصی

نظــر بــا اینکــه تحدیــد حــدود ششــدانگ 
 27/2239 شــماره  پــاک  خانــه  یکبــاب 
مجــزی شــده از پــاک 27/61 واقــع در بخــش 
14 ثبــت اصفهــان کــه طبــق ســوابق و پرونــده 
ثبتــی بــه نــام اقــای جهانشــاه قائــدی فرزنــد 
فرزنــد  فدائــی  محتــرم  خانــم  و  خدارحــم 
ــان ثبــت اســت و عملیــات  امیــر علــی در جری
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
تقاضــای   طبــق   و  ثبــت  قانــون   15 مــاده 
ــوم در روز  ــاک مرق ــد حــدود پ ــرده تحدی نامب
ــح در  ــاعت 9 صب ــورخ 96/6/19 س ــنبه م یکش
محــل شــروع و بــه عمــل خواهــد آمــد، لــذا بــه 
موجــب ایــن آگهــی بــه کلیــه مجاوریــن اخطــار 
مــی گــردد کــه در روز و ســاعت مقــرر در ایــن 
آگهــی در محــل حضــور یابنــد و اعتراضــات 
 20 مــاده  مطابــق  مجاوریــن  یــا  مالکیــن 
قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم صــورت مجلــس 
ــد. ــد ش ــه خواه ــا 30 روز پذیرفت ــدی ت تحدی

م الف 16328
تاریخ انتشار: 96/5/26

علیرضــا حیــدری  رئیــس منطقــه ثبــت اســناد 
و امــاک غــرب اصفهــان

آگهی فقدان ســند مالکیت
مانیــان  مصطفــی  آقــای  اینکــه  بــه  نظــر 
ســودانی فرزنــد محمــود بــا تســلیم یــک بــرگ 
استشــهاد شــهود شــماره : 44367 مــورخ 
اصفهــان، مدعــی   15 96/دفترخانــه   /02/26
ششــدانگ  مالکیــت  ســند  شــدن  مفقــود 
اصلــی   40 از  فرعــی   2708 پــاک شــماره: 
واقــع در بخــش 14 ثبــت اصفهــان کــه در 
ــر 899  ــه 140 دفت ــت 204923 صفح ــل ثب ذی
بخــش چهــارده اصفهــان تحــت شــماره چاپــی 
667093 ســری ب  ســال 91 صــادر و تســلیم 
ــماره  ــال ش ــند انتق ــب س ــه موج ــده و ب گردی
ــناد  ــه اس ــورخ 1391/06/7 دفترخان 160731 م
اســتان  اصفهــان  15 شــهر  رســمی شــماره 
ــار  ــه و اظه ــال یافت ــرده انتق ــه نامب ــان ب اصفه
داشــته کــه ســند مالکیــت مرقــوم در اثــر 
اســباب کشــی مفقــود گردیــده و تقاضــای 
صــدور ســند مالکیــت المثنــی نمــوده اســت . 
لــذا دفترچــه ســند مالکیــت مــذ کــور از درجــه 
اعتبــار ســاقط و مقتضــی اســت چنانچــه ســند 
هرگونــه  انجــام  جهــت  مفقــودی  مالکیــت 
از  ارائــه گردیــد  دفترخانــه  آن  بــه  معاملــه 
جهــت  را  آن  و  خــودداری  معاملــه  انجــام 
ــد  ــن اداره ارســال نمائی ــه ای اعمــال مقــررات ب
ــت  ــند مالکی ــا س ــه ب ــوع معامل ــام هرن ه انج
المشــنی موکــول بــه اســتعام از ایــن اداره 
ــره  ــتناد تبص ــه اس ــب ب ــذا مرات ــد. ل ــی باش م
ــه  ــن نام ــاده 120 آیی ــل م ــی ذی ــک اصاح ی
ــت آگهــی مــی شــود  ــون ثبــت در یــک نوب قان
چنانچــه کســی مدعــی انجــام معاملــه نســبت 
بــه ملــک مرقــوم یــا وجــود ســند مالکیــت نــزد 
ــی  ــن آگه ــار ای ــخ انتش ــد از تاری ــود میباش خ
ظــرف مــدت ده روز اعتــراض خــود را کتبــا 
ــند  ــا س ــت ی ــند مالکی ــل س ــه اص ــن ارائ ضم
ــذ  ــید اخ ــلیم و رس ــن اداره تس ــه ای ــه ب معامل
ــل  ــس و اص ــورت مجل ــب ص ــا مرات ــد ت نمای
ــده ســند مســترد  ــه کنن ــه ارائ ســند مالکیــت ب
ــرر  گــردد بدیهــی اســت اگــر ظــرف مــدت مق
اعتراضــی نرســید یــا در صــورت اعتــراض اصــل 
ــه نشــود  ــه ارائ ــا ســند معامل ــت ی ســند مالکی
اقــدام بــه صــدور ســند مالکیــت المشــنی 

ــد . ــد ش ــررات خواه ــق مق طب
ــٹادواماک  ــٹ اس ــں ثب ــف 16360 رئیس م ال
ــدری  ــا حی ــان – علیرض ــرب اصفه ــه غ منطق

ابالغ اجرائیه چک پرونده به شــماره 
بایگانی 9600704 

شماره پرونده :1 /139604002003000330
ــده : 9600704/1 شــماره  ــی پرون شــماره بایگان
آگهــی اباغیــه : 139603802003000129  تاریــخ 
بــه  بدینوســیله    96/5/24 : آگهــی  صــدور 
ــین  ــدر : غامحس ــام پ ــق ، ن ــل بح ــای جلی آق
ــی :  ــماره مل ــنامه : 20167، ش ــماره شناس ، ش
1292354836، بــه نشــانی : اصفهــان خیابــان 
کاشــانی شــمالی کــوی احمــدی کــوی شــهید 
 8183673871 1 کدپســتی  پــاک  خلجــی 
ابــاغ مــی شــود کــه آقــای محمــد شمســائی 
اصــل بــه وکالــت آقــای محمــد معصومــی 
بــه  700 ریــال   000000 جهــت وصــول مبلــغ 
510/668105مــورخ  شــماره  چــک  اســتناد 
ــر  ــنه مه ــرض الحس ــک ق ــده بان 95/12/3 عه
ــما اجرائیــه  ــه ش ــعبه کاشــانی علی ایــران ش
ــه  ــه کاس ــی ب ــده اجرائ ــوده و پرون ــادر نم ص
ــق  ــن اداره تشــکیل شــده و طب 9600704 در ای
گــزارش مامــور مربوطــه مــورخ 96/5/10 محــل 
ــن ســند شــناخته  ــه شــرح مت اقامــت شــما ب
ــق  ــه تقاضــای بســتانکار طب ــا ب ــذا بن نشــده، ل
مــاده 18 آئیــن نامــه اجــرا مفــاد اجرائیــه فقــط 
ــی  ــن آگه ــای وط ــه کیمی ــه روزنام ــک مرتب ی
ــدت ده روز از  ــرف م ــه ظ ــود و چنانچ ــی ش م
ــوب  ــاغ محس ــه روز اب ــی ک ــن آگه ــخ ای تاری
مــی گــردد، نســبت بــه پرداخــت بدهــی خــود 
ننماییــد، عملیــات اجرائــی جریــان  اقــدام 

ــت. ــد یاف خواه
م الف 16399

آگهــی مزایــده اموال غیرمنقول
« اجــرای احــکام حقوقــی شــعبه 12 اصفهــان 
ــوص  ــده ای در خص ــه مزای ــر دارد جلس در نظ
پرونــده اجرایــی کاســه 961156ج /12 لــه 
مریــم عزیــزی باوکالــت آقــای پیغــان و علیــه 
ــه  ــه مهری ــر مطالب ــی ب ــر مبن ــر رنجب ــی اصغ عل

در روز شــنبه مورخــه 96/6/25 ســاعت 12 
ــتری  ــکام دادگس ــرای اح ــل اج ــر در مح ظه
اصفهــان طبقــه زیرزمیــن اتــاق 15 جهــت 
فــروش 10/5 حبــه از 72 حبــه شــش دانــگ 
ملکــی بــا مشــخصات منــدرج در نظریــه 
کارشناســی کــه ذیــًا درج شــده اســت و 
اکنــون در تصــرف مســتاجر می باشــد توســط 
ــرح  ــه ش ــتری ب ــمی دادگس ــناس رس کارش
ذیــل ارزیابــی شــده و نظریــه وی مصــون از 
تعــرض طرفیــن واقــع گردیــده برگــزار نمایــد. 
طالبیــن خریــد میتواننــد ظــرف 5 روز قبــل از 
جلســه مزایــده بــه نشــانی ذیــل مراجعــه و از 
ملــک بازدیــد و بــا ســپردن 10 ٪ قیمــت پایــه 
ــه شــماره  ــه حســاب ســپرده دادگســتری ب ب
ــرکت  ــده ش ــه مزای 2171290210008 در جلس
ــت  ــن قیم ــده باالتری ــنهاد دهن ــد. پیش نماین
ــک  ــلیم مل ــود تس ــد ب ــده خواه ــده مزای برن
مــورد مزایــده پــس از پرداخــت تمــام بهــای 
آن صــورت خواهــد گرفــت. هزینــه هــای 
اجرایــی بــر عهــده محکــوم علیــه مــی باشــد.
محــل    – مزایــده  مــورد  ملــک  اوصــاف 
وقــوع ملــک بــه نشــانی : اصفهان-کنــدروی 
مبــارزان  خیابــان   - آقابابایــی  اتوبــان 
شــرقی- مغــازه خیاطــی زنانــه دوزی بــا 
کدپســتی: 8156937783 و پــاک ثبتــی 
آن 11502/ 15190 بخــش 5 اصفهــان مــی 
ــکان  ــت ملک:م ــخصات و موقعی ــد. مش باش
ــه آدرس مذکــور  ــاب مغــازه ب مــورد نظــر یکب
بــه مســاحت حــدود 43/65 متــر مربــع 
باضافــه احــداث بالکــن در انتهــای مغــازه 
ــی  ــع م ــزده مترمرب ــدود پان ــاحت ح ــه مس ب
ســاختمانی  مشــخصات  دارای   - باشــد. 
فــرش،  ســرامیک  کــف  رویــه:  ســطوح 
دیوارهــا اجــرای ســنگ در پاییــن دســت 
و مابقــی انــدود گــچ ونقاشــی، دارای درب 
ورودی از نــوع پروفیــل فلــزی ونصب شیشــه 
انشــعابات  و دارای ســرویس بهداشــتی و 
آب و فاضــاب و بــرق، گازمشــترک مــی 
ــه  ــت ب ــا عنای ــی: ب ــه کارشناس ــد.  نظری باش
مطالــب صدراالشــاره، متــراژ عرصــه و اعیــان، 
 ، انشــعابات  بــودن،  مشــاعی  موقعیــت، 
امکانــات، نــوع کاربــری )تجــاری( و بررســی 
جمیــع جهــات موثــر در قضیــه باالخــص 
عرضــه و تقاضــا و نوســانات بــازار، ارزش 
ــوق در  ــخصات ف ــا مش ــور ب ــه مذک ــرخ پای ن
زمــان مباشــرت جمعــا مبلــغ 2425000000 
ریــال تعییــن و اعــام نظــر مــی گــردد و 
ســهم محکــوم علیــه پــس از کســر یــک 
ــادل 10/5  ــی مع ــه متوف ــهم زوج ــتم س هش
حبــه و بــه ارزش 353/645/800 ریــال مــی 

ــد .  باش
م الــف 16191 مدیــر  ودادورز اجــرای احــکام 

حقوقــی  اصفهــان – حســن منصــوری 

آگهی ابالغ وقت رســیدگی 
 9610100354704054  : اباغنامــه  شــماره 
 9609980358800222  : پرونــده  شــماره 
شــماره بایگانــی  شــعبه : 960721 تاریــخ 
جهــاد  اداره  شــاکی   96/5/22  : تنظیــم 
ــم  ــت مته ــه طرفی ــتی ب ــاورزی دادخواس کش
مصطفــی ایگــدر باصــری فرزنــد غامحســین 
بــه اتهــام تغییــر کاربــری اراضــی تقدیــم 
ــی شهرســتان شهرســتان  ــای عموم دادگاه ه
اصفهــان نمــوده کــه جهــت رســیدگی بــه 
ــان  ــری دو شــهر اصفه شــعبه 121 دادگاه کیف
)121 جزایــی ســابق( واقــع در اصفهــان - 
خ چهاربــاغ بــاال - خ شــهید نیکبخــت - 
ــان   ــتان اصفه ــتری کل اس ــاختمان دادگس س
طبقــه 2 اتــاق شــماره 225 ارجــاع و بــه 
ــت رســیدگی  ــه وق ــده  ک ــت گردی کاســه  ثب
بــه  اســت.  تعییــن شــده   8:00  96/6/27
ــودن خوانده/متهــم  علــت مجهــول المــکان ب
ــز  ــه تجوی و درخواســت خواهــان اشــاکی و ب
دادگاه  دادرســی  آییــن  قانــون   73 مــاده 
ــی و  ــور مدن ــاب در ام ــی و انق ــای عموم ه
ــی  ــت در یک ــک نوب ــب ی ــتور دادگاه مرات دس
ــا  ــی شــود ت ــی م ــد کثیراالنتشــار آگه از جرای
خوانده/متهــم پــس از نشــر آگهــی و اطــاع از 
مفــاد آن بــه دادگاه مراجعــه و ضمــن اعــام 
نشــانی کامــل خــود نســخه دوم دادخواســت 
و ضمائــم را دریافــت و در وقــت مقــرر فــوق 

ــردد. ــر گ ــیدگی حاض ــت رس جه
م الف 16208 

متصــدی امــور دفتــری دادگاه شــعبه 121 
 121( اصفهــان  شــهر  دو  کیفــری  دادگاه 
ــر ــی مه ــی رمضان ــابق( - مصطف ــی س جزای

دادنامه 
 9609970353200724  : دادنامــه  شــمار 
تاریــخ تنظیــم : 96/5/10 شــماره پرونــده 
بایگانــی  شــماره    9309980358901259  :
شــعبه : 960432  شــاکی : آقــای مهــران 
ســقائی فرزنــد حســن بــه نشــانی خ مهرآبــاد 
ــید  ــای س ــم: آق ــرقی پ19 مته ــم ش ک ده
ــادی فرزنــد ســید  خلیــل خلیلــی حســین آب
رضــا بــه نشــانی مجهــول المــکان  اتهــام هــا: 
1. ســرقت کارت عابــر بانــک 2-  کاهبــرداری 
اینترنتــی گردشــکار: دادگاه بــا توجــه بــه 
ــام  ــم رســیدگی را اع ــده خت ــات پرون محتوی
ــدور رای  ــه ص ــادرت ب ــل مب ــرح ذی ــه ش و ب
ــام  ــوص اته ــد. رأی دادگاه در خص ــی نمای م
ــادی  ــی حســین آب ــل خلیل ــای ســید خلی آق
ــرقت کارت  ــر س ــر ب ــا دائ ــید رض ــد س فرزن
ــون  ــه میلی ــغ س ــت مبل ــک و برداش ــر بان عاب
ان  از  نقــد  ریــال وجــه  و چهارصــد هــزار 
ــقائی  ــران س ــای مه ــاکی اق ــه ش ــق ب متعل
ــهر  ــورخ 93/7/11 در ش ــن در م ــد حس فرزن
اصفهــان، ایــن دادگاه بــا توجــه بــه تحقیقــات 

معمولــه ، شــکایت شــاکی ، صورتجلســه 
تنظیمــی . از ســوی ماموریــن انتظامــی و 
مضافــا تصاویــر أخــذ شــده از دوربیــن مــدار 
بســته محــل وقــوع بــزه کــه داللــت بــر اقــدام 
ــودرو از  ــوخت خ ــودن کارت س ــه رب ــم ب مته
ــگاه  ــل جای ــدن از مح ــواری ش ــاکی و مت ش
ــته و  ــان داش ــه اصفه ــعبه قائمی ــوخت ش س
ــک  ــه از بان ــن اســتعام صــورت گرفت همچنی
صــورت  بررســی  و  ماحظــه  و  صــادرات 
گــردش حســاب مربوطــه مبنــی بــر برداشــت 
مبلــغ ســه میلیــون و چهارصــد هــزار ریــال از 
ــر  ــیله کارت عاب ــاکی بوس ــی ش ــاب بانک حس
ــم  ــی رغ ــم عل ــه مته ــروقه و اینک ــک مس بان
پیگیریهــای متعــدد و چندیــن بــار ابــاغ 
ــق  ــار از طری ــب و احض ــتور جل ــی و دس قانون
ــرا و  ــل دادس ــوری در مح ــی حض ــر آگه نش
ــای  ــه دفاعیه ــته و الیح ــه دادگاه نداش جلس
نیــز ارســال ننمــوده اســت و توجهــا بــه 
کیفــر خواســت صــادره از دادســرای عمومــی 
را  انتســابی  بــزه  لــذا  اصفهــان  انقــاب  و 
محــرز دانســته و مســتندا بــه مــاده 657 
و 667 قانــون مجــازات اســامی مصــوب 
ــه تحمــل  ــه محکومیــت متهــم ب 75 حکــم ب
ــه  ــاه ضرب ــری و پنج ــس تعزی ــال حب دو س
ــه  ــغ س ــن رد مبل ــری و همچنی ــاق تعزی ش
ــق  ــال در ح ــزار ری ــد ه ــار ص ــون و چه میلی
شــاکی صــادر واعــام مــی دارد در خصــوص 
موضــوع اتهامــی نامبــرده در کیفرخواســت 
 ، اینترنتــی  کاهبــرداری  دائربــر  صــادره 
ــه اینکــه اقدامــات صــورت گرفتــه  باعنایــت ب
پیــش  مطالــب  متهــم حســب  ســوی  از 
ــزه  ــا ب ــق ب ــده منطب ــات پرون ــه و محتوی گفت
ــی  ــرداری نم ــمول کاهب ــود و مش ــرقت ب س
باشــد لذااتهامــی  را از ایــن جهــت  | وارد 
ندانســته و  مســتندا بــه مــاده 4 قانــون آئیــن 
ــادر   ــت ص ــه برائ ــم ب ــری حک ــی کیف دادرس
و اعــام مــی دارد  آرائ صــادره غیابــی و 
ــل  ــاغ قاب ــخ اب ــت 20 روز از تاری ــرف مهل ظ
واخواهــی  در همیــن شــعبه و مجــددا ظــرف 
ــی در  ــر خواه ــل تجدیدنظ ــت 20 روز قاب مهل
 محاکــم محتــرم تجدیدنظــر اســتان اصفهــان 

می باشد. 
106 دادگاه  رئیــس شــعبه  الــف 16231  م 

کیفــری 2 اصفهــان – الهــی نــژاد 

 احضــار متهم 
 9610100354704062  : اباغنامــه  شــماره 
 9609980354700024  : پرونــده  شــماره 
شــماره بایگانــی شــعبه : 960516  تاریــخ 
تنظیــم : 96/5/22 شــاکی احســان نصــر 
آزادانــی دادخواســتی بــه طرفیــت متهــم رضــا 
گرامــی بــه اتهــام فــروش مــال غیــر تقدیــم 
ــی شهرســتان شهرســتان  ــای عموم دادگاه ه
اصفهــان نمــوده کــه جهــت رســیدگی بــه 
ــان  ــری دو شــهر اصفه شــعبه 121 دادگاه کیف
)121 جزایــی ســابق( واقــع در اصفهــان - 
خ چهاربــاغ بــاال - خ شــهید نیکبخــت - 
ــان  ــتان اصفه ــتری کل اس ــاختمان دادگس س
ــه  ــاع و ب ــماره 225 ارج ــاق ش ــه 2 ات - طبق
ــیدگی  ــت رس ــه وق ــده ک ــت گردی ــه ثب کاس
آن و ســاعت تعییــن شــده اســت. بــه علــت 
مجهــول المــکان بــودن خوانــده متهــم و 
درخواســت خواهــان شــاکی و بــه تجویــز 
دادگاه  دادرســی  آییــن  قانــون   73 مــاده 
ــی و  ــور مدن ــاب در ام ــی و انق ــای عموم ه
ــی  ــت در یک ــک نوب ــب ی ــتور دادگاه مرات دس
ــا  ــی شــود ت ــی م ــد کثیراالنتشــار آگه از جرای
خوانــده امتهــم پــس از نشــر آگهــی و اطــاع 
از مفــاد آن بــه دادگاه مراجعــه و ضمــن اعام 
نشــانی کامــل خــود نســخه دوم دادخواســت 
و ضمائــم را دریافــت و در وقــت مقــرر فــوق 

ــردد. ــر گ ــیدگی حاض ــت رس جه
م الف 16209

متصــدی امــور دفتــری دادگاه شــعبه 121 
 121( اصفهــان  شــهر  دو  کیفــری  دادگاه 
ــر ــی مه ــی رمضان ــابق( - مصطف ــی س جزای

احضار 
ــارم  ــعبه چه ــه 0125 96 ش ــده کاس در پرون
انقــاب  و  عمومــی  دادســرای  بازپرســی 
اصفهــان آقــای مهــدی معظــم و علیرضــا 
آرش  اقــای  علیــه   شــکایتی  محقــق  
تقویــان  دائــر بــر کاهبــرداری و تحصیــل 
ــوده  ــرح نم ــروع  مط ــق نامش ــال  از طری م
ــه ایــن شــعبه ارجــاع  کــه جهــت رســیدگی ب
ــول  ــن مجه ــه متهمی ــه اینک ــر ب ــده ؛ نظ گردی
المــکان مــی باشــد حســب مــاده 174 آئیــن 
دادرســی کیفــری مراتــب یــک نوبــت در 
ــی آگاهــی  ــد کثیراالنتشــار محل یکــی از جرای
ــی  ــر آگه ــخ نش ــم از تاری ــا مته ــود ت ــی ش م
ــه شــعبه مربوطــه  ــاه ب ــک م ــدت ی ظــرف م
مراجعــه تــا ضمــن اعــام نشــانی کامــل 
ــام وارده و  ــه اته ــخگویی ب ــت پاس ــود جه خ
دفــاع از خــود حاضــر گــردد؛ در صــورت عــدم  
ــم مقتضــی  أتخــاذ  حضــور، داد. ســرا تصمی

ــود. ــد نم خواه
م الف 16172 

بازپــرس  شــعبه چهــارم بازپرســی دادســرای 
عمومــی و انقــاب اصفهــان - 

احضار 
ــارم  ــعبه چه ــه 712 960 ش ــده کاس در پرون
انقــاب  و  عمومــی  دادســرای  بازپرســی 
اصفهــان آقــای علیرضــا شــعاعی   شــکایتی 
ــر  ــژاد دائ ــبی ن ــران حاس ــان مه ــه  اقای علی
بــر فحاشــی و تهدیــد 2- شــایان کار گــر 
بــر فحاشــی   مطــرح نمــوده کــه  دایــر 
جهــت رســیدگی بــه ایــن شــعبه ارجــاع 

ــول  ــن مجه ــه متهمی ــه اینک ــر ب ــده ؛ نظ گردی
المــکان مــی باشــد حســب مــاده 174 آئیــن 
دادرســی کیفــری مراتــب یــک نوبــت در 
ــی آگاهــی  ــد کثیراالنتشــار محل یکــی از جرای
ــی  ــر آگه ــخ نش ــم از تاری ــا مته ــود ت ــی ش م
ــه شــعبه مربوطــه  ــاه ب ــک م ــدت ی ظــرف م
مراجعــه تــا ضمــن اعــام نشــانی کامــل 
ــام وارده و  ــه اته ــخگویی ب ــت پاس ــود جه خ
دفــاع از خــود حاضــر گــردد؛ در صــورت عــدم  
ــم مقتضــی  أتخــاذ  حضــور، داد. ســرا تصمی

ــود. ــد نم خواه
م الف 16171

بازپــرس  شــعبه چهــارم بازپرســی دادســرای 
عمومــی و انقــاب اصفهــان – همــت نــژاد

اجرائیه
شماره اجرائیه: 9610426794700022

ــم:  ــخ  تنظی ــه  : 1212/94 تاری ــماره کاس ش
ــف  ــه ردی ــوم ل ــخصات محک 96/4/27  مش
1 نــام محمــد بهمنــی  حیــدر آبــادی  فرزنــد 
ــرقی  ــوری ش ــان خ فاط ــانی اصفه ــی نش عل
مشــخصات  نمایندگــی سامســونگ       –
ــانی:  ــی      نش ــد عظیم ــه احم ــوم علی محک
مجهــول المــکان  محکــوم بــه: بموجــب 
بــه  مربوطــه  حکــم  اجــرای  درخواســت 
مربوطــه   دادنامــه  شــماره  و  شــماره 
علیــه  محکــوم   9609976794700541
ــغ هیجــده  ــه پرداخــت مبل ــوم اســت ب محک
و  خواســته   اصــل  بابــت  ریــال  میلیــون 
ــه دادرســی  ــت  هزین ــال باب ــغ 175000 ری مبل
و پرداخــت  هزینــه هــای نشــر آگهــی  و 
ــال  ــغ 120000 ری ــه مبل ــل  ب ــه وکی حــق الوکال
ــخ94/1/31  ــه  از تاری ــر تادی و خســارت تاخی
حــق  در  حکــم  کامــل   اجــرای   تــا 
ــف اســت  ــه مکل ــوم علی ــان    .   محک خواه
ــرف ده روز  ــه : 1- ظ ــاغ اجرائی ــخ اب از تاری
ــاده34  ــذارد ) م ــرا گ ــع اج ــرا بموق ــاد آن مف
ــی  ــی( .2- ترتیب ــون اجــرای احــکام مدن قان
بــرای پرداخــت محکــوم بــه بدهــد . 3- 
مالــی معرفــی کنــد کــه اجــرا حکــم و اســتیفا 
محکــوم بــه از آن میســر باشــد. چنانچــه 
خــود را قــادر بــه اجــرای مفــاد اجراییــه 
ندانــد بایــد ظــرف ســی روز کلیــه امــوال 
ــت  ــدار و قیم ــا مق ــداد ی ــامل تع ــود را ش خ
همــه امــوال منقــول و غیــر منقــول ، بــه طــور 
ــدی  ــوه نق ــزان وج ــر می مشــروح مشــتمل ب
کــه بــه هــر عنــوان نــزد بانکهــا و موسســات 
ــی دارد  ــا خارج ــی ی ــاری ایران ــی و اعتب مال
بــه همــراه مشــخصات دقیــق حســابهای 
ــو  ــر نح ــه ه ــه او ب ــی ک ــه اموال ــور و کلی مذک
ــات  ــه مطالب ــث دارد و کلی ــزد اشــخاص ثال ن
ــل و  ــت نق ــز فهرس ــث ونی ــخاص ثال او از اش
ــوال  ــر دیگــر در ام ــوع تغیی ــاالت و هــر ن انتق
ــرح  ــل از ط ــال  قب ــک س ــان ی ــور از زم مذک
دعــوای اعســار بــه ضمیمــه دادخواســت 
ــد واال  ــه نمای ــی ارائ ــام قضائ ــه مق ــار ب اعس
بــه در خواســت محکــوم لــه بــاز داشــت 
مــی شــود) مــواد 8و3 قانــون نحــوه اجــرای 
محکومیــت مالــی 1394(  .4- خــودداری 
محکــوم علیــه از اعــام کامــل صــورت امــوال 
ــس  ــم ، حب ــرای حک ــرار از اج ــور ف ــه منظ ب
تعزیــری در جــه هفــت را در پــی دارد. ) مــاده 
ــاده  ــی و م ــکام مدن ــرای اح ــون اج 34 قان
20 ق.م.ا و مــاده 16 قانــون نحــوه اجــرای 
ــال  ــال م ــی 1394( 5- انتق ــت مال محکومی
ــا انگیــزه فــرار از  ــه هــر نحــو ب ــه دیگــری ب ب
ــده امــوال  ــه نحــوی کــه باقیمان ــن ب ادای دی
بــرای پرداخــت دیــون کافــی نباشــد موجــب 
ــزای  ــا ج ــری درجــه شــش ی ــازات تعزی مج
نقــدی معــادل نصــف محکــوم بــه یــا هــردو 
قانــون   21 ) مــاده  مجــازات مــی شــود. 
نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی 1394(. 6- 
چنانچــه صــورت امــوال پــس از مهلــت ســی 
روز ارائــه شــود آزادی محکــوم علیــه از زنــدان 
ــع  ــا تودی ــه ی ــوم ل ــت محک ــه موافق ــوط ب من
ــوم  ــط محک ــل توس ــی کفی ــا معرف ــه ی وثیق
علیــه خواهــد بــود.) تبصــره 1 مــاده 3 قانــون 

ــی 1394( ــت مال ــرای محکومی ــوه اج نح
م الف16261

منشــی شــعبه 17 حقوقــی شــورای حــل 
اختــاف اصفهــان ) مجتمــع شــهدای مدافــع 

ــدی  ــادر محم ــین ن ــرم(  حس ح

اجرائیه
شماره اجرائیه:9610426794700021

ــم:  ــخ  تنظی ــه  : 1211/94 تاری ــماره کاس ش
ــف  ــه ردی ــوم ل ــخصات محک 96/4/27  مش
1 نــام محمــد بهمنــی  حیــدر آبــادی  فرزنــد 
ــرقی  ــوری ش ــان خ فاط ــانی اصفه ــی نش عل
مشــخصات  نمایندگــی سامســونگ       –
ــانی:  ــی      نش ــد عظیم ــه احم ــوم علی محک
مجهــول المــکان  محکــوم بــه: بموجــب 
درخواســت اجــرای حکــم مربوطــه بــه شــماره 
دادنامــه  شــماره  و   9610096794700115
محکــوم   9609976794700542 مربوطــه 
علیــه محکــوم اســت بــه پرداخــت مبلــغ 
هیجــده میلیــون ریــال بابــت اصــل خواســته  
و مبلــغ 175000 ریــال بابــت  هزینــه دادرســی 
و خســارت تاخیــر تادیــه  از تاریــخ94/2/31 
ــان  ــق خواه ــم در ح ــل  حک ــرای کام ــا اج ت
ــزان 60 درصــد   ــه می ــل ب ــه وکی و حــق الوکال
ــخ  ــت از تاری ــف اس ــه مکل ــوم علی  .   محک
مفــاد  روز  ده  ظــرف   -1  : اجرائیــه  ابــاغ 
ــون  ــاده34 قان ــذارد ) م ــع اجــرا گ ــرا بموق آن
ــرای  ــی ب ــی( .2- ترتیب ــکام مدن ــرای اح اج
پرداخــت محکــوم بــه بدهــد . 3- مالــی 
معرفــی کنــد کــه اجــرا حکــم و اســتیفا 
محکــوم بــه از آن میســر باشــد. چنانچــه 

خــود را قــادر بــه اجــرای مفــاد اجراییــه 
ندانــد بایــد ظــرف ســی روز کلیــه امــوال 
ــت  ــدار و قیم ــا مق ــداد ی ــامل تع ــود را ش خ
همــه امــوال منقــول و غیــر منقــول ، بــه طــور 
ــدی  ــوه نق ــزان وج ــر می مشــروح مشــتمل ب
کــه بــه هــر عنــوان نــزد بانکهــا و موسســات 
ــی دارد  ــا خارج ــی ی ــاری ایران ــی و اعتب مال
بــه همــراه مشــخصات دقیــق حســابهای 
ــو  ــر نح ــه ه ــه او ب ــی ک ــه اموال ــور و کلی مذک
ــات  ــه مطالب ــث دارد و کلی ــزد اشــخاص ثال ن
ــل و  ــت نق ــز فهرس ــث ونی ــخاص ثال او از اش
ــوال  ــر دیگــر در ام ــوع تغیی ــاالت و هــر ن انتق
ــرح  ــل از ط ــال  قب ــک س ــان ی ــور از زم مذک
دعــوای اعســار بــه ضمیمــه دادخواســت 
ــد واال  ــه نمای ــی ارائ ــام قضائ ــه مق ــار ب اعس
بــه در خواســت محکــوم لــه بــاز داشــت 
مــی شــود) مــواد 8و3 قانــون نحــوه اجــرای 
محکومیــت مالــی 1394(  .4- خــودداری 
محکــوم علیــه از اعــام کامــل صــورت امــوال 
ــس  ــم ، حب ــرای حک ــرار از اج ــور ف ــه منظ ب
تعزیــری در جــه هفــت را در پــی دارد. ) مــاده 
ــاده  ــی و م ــکام مدن ــرای اح ــون اج 34 قان
20 ق.م.ا و مــاده 16 قانــون نحــوه اجــرای 
ــال  ــال م ــی 1394( 5- انتق ــت مال محکومی
ــا انگیــزه فــرار از  ــه هــر نحــو ب ــه دیگــری ب ب
ــده امــوال  ــه نحــوی کــه باقیمان ــن ب ادای دی
بــرای پرداخــت دیــون کافــی نباشــد موجــب 
ــزای  ــا ج ــری درجــه شــش ی ــازات تعزی مج
نقــدی معــادل نصــف محکــوم بــه یــا هــردو 
قانــون   21 ) مــاده  مجــازات مــی شــود. 
نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی 1394(. 
ــت  ــس از مهل ــوال پ ــورت ام ــه ص 6- چنانچ
ــه  ــوم علی ــود آزادی محک ــه ش ــی روز ارائ س
ــه  ــوم ل ــت محک ــه موافق ــوط ب ــدان من از زن
ــل توســط  ــی کفی ــا معرف ــه ی ــع وثیق ــا تودی ی
محکــوم علیــه خواهــد بــود.) تبصــره 1 مــاده 
ــی ــت مال ــرای محکومی ــوه اج ــون نح  3 قان

)1394 
م 16275

منشــی شــعبه 17 حقوقــی شــورای حــل 
اختــاف اصفهــان ) مجتمــع شــهدای مدافــع 

ــدی  ــادر محم ــین ن ــرم(  حس ح

اجرائیه
شماره اجرائیه: 9610426805100001

شماره پرونده : 9509986805100229
/950229 :   : بایگانــی  شــعبه  شــماره 

96/5/22  مشــخصات  تنظیــم:  تاریــخ  
ــی  ــر تاکــی بوان ــف 1 جعف ــه ردی محکــوم ل
ــان خ  ــانی اصفه ــی    نش ــر عل ــد قنب فرزن
آزادی  ک بعثــت  پ 12 8 هشــت بهشــت 
ــوم  ــخصات محک ــرو      مش ــرقی خ نی ش
ــد        ــد محم ــرد  فرزن ــران ف ــه ســعید مه علی
محکــوم  المــکان   مجهــول  نشــانی: 
بــه: بموجــب درخواســت اجــرای حکــم 
مربوطــه بــه شــماره و شــماره دادنامــه 
محکــوم   9609976805100310 مربوطــه  
ــغ  ــت مبل ــه پرداخ ــت ب ــوم اس ــه محک علی
خواســته   اصــل  بابــت  ریــال   42000000
هزینــه  بابــت   ریــال   1895000 مبلــغ  و 
ــر  ــای نش ــه ه ــت  هزین ــی و پرداخ دادرس
آگهــی طبــق تعرفــه قانونــی  و تاخیــر تادیــه  
از 94/9/27 تــا اجــرای کامــل  حکــم و 
ــه  ــوم علی ــرای     .   محک ــر اج ــم عش نی
ــه :  ــاغ اجرائی ــخ اب ــت از تاری ــف اس مکل
ــرا  ــع اج ــرا بموق ــاد آن ــرف ده روز مف 1- ظ
ــکام  ــرای اح ــون اج ــاده34 قان ــذارد ) م گ
پرداخــت  بــرای  ترتیبــی   -2. مدنــی( 
ــی  ــی معرف ــد . 3- مال ــه بده ــوم ب محک
ــوم  ــتیفا محک ــم و اس ــرا حک ــه اج ــد ک کن
ــود را  ــه خ ــد. چنانچ ــر باش ــه از آن میس ب
قــادر بــه اجــرای مفــاد اجراییــه ندانــد بایــد 
ظــرف ســی روز کلیــه امــوال خــود را شــامل 
ــوال  ــه ام ــت هم ــدار و قیم ــا مق ــداد ی تع
ــه طــور مشــروح  منقــول و غیــر منقــول ، ب
ــه  ــزان وجــوه نقــدی کــه ب ــر می مشــتمل ب
هــر عنــوان نــزد بانکهــا و موسســات مالی و 
اعتبــاری ایرانــی یــا خارجــی دارد بــه همراه 
مشــخصات دقیــق حســابهای مذکــور و کلیه 
اموالــی کــه او بــه هــر نحــو نــزد اشــخاص 
ثالــث دارد و کلیــه مطالبــات او از اشــخاص 
ثالــث ونیــز فهرســت نقــل و انتقــاالت و هــر 
نــوع تغییــر دیگــر در امــوال مذکــور از زمــان 
ــل از طــرح دعــوای اعســار  یــک ســال  قب
بــه ضمیمــه دادخواســت اعســار بــه مقــام 
ــت  ــه در خواس ــد واال ب ــه نمای ــی ارائ قضائ
محکــوم لــه بــاز داشــت مــی شــود) مــواد 
اجــرای محکومیــت  نحــوه  قانــون  8و3 
مالــی 1394(  .4- خــودداری محکــوم 
ــه  ــوال ب ــورت ام ــل ص ــام کام ــه از اع علی
منظــور فــرار از اجــرای حکــم ، حبــس 
ــی دارد. )  ــت را در پ ــه هف ــری در ج تعزی
ــی و  ــون اجــرای احــکام مدن مــاده 34 قان
مــاده 20 ق.م.ا و مــاده 16 قانــون نحــوه 
 -5  )1394 مالــی  محکومیــت  اجــرای 
ــا  ــه هــر نحــو ب ــه دیگــری ب انتقــال مــال ب
ــه  ــه نحــوی ک ــن ب ــرار از ادای دی ــزه ف انگی
ــون  ــت دی ــرای پرداخ ــوال ب ــده ام باقیمان
ــری  ــازات تعزی ــب مج ــد موج ــی نباش کاف
ــادل  ــدی مع ــزای نق ــا ج ــش ی ــه ش درج
نصــف محکــوم بــه یــا هــردو مجــازات مــی 
شــود. ) مــاده 21 قانــون نحــوه اجــرای 
مالــی 1394(. 6- چنانچــه  محکومیــت 
ــی روز  ــت س ــس از مهل ــوال پ ــورت ام ص
ــدان  ارائــه شــود آزادی محکــوم علیــه از زن
منــوط بــه موافقــت محکــوم لــه یــا تودیــع 
ــل توســط محکــوم  ــی کفی ــا معرف ــه ی وثیق
علیــه خواهــد بــود.) تبصــره 1 مــاده 3 
ــی ــت مال ــرای محکومی ــوه اج ــون نح  قان

)1394 
ــف 16292 شــعبه 51 مجتمــع شــماره  م ال

3 شــهر ســتان اصفهــان  
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کوتاه اخبار 
والیبال بانوان قهرمانی آسیا - فیلیپین

تیم ملی ایران نهم شد
ــوان ایــران دیــروز در آخریــن بــازی  تیــم ملــی والیبــال بان
ــه  ــترالیا ب ــل اس ــیا مقاب ــی آس ــابقات قهرمان ــود در مس خ
ــای  ــن دوره رقابت ه ــد. نوزدهمی ــم ش ــید و نه ــری رس برت
قهرمانــی والیبــال بانــوان آســیا بــا حضــور 14 تیــم در مانیــل 

ــری اســت. فــارس ــن در حــال پیگی فیلیپی

در پنج سال گذشته رخ داد 
 رشد 158 درصدی رکوردشکنی 

در شنا 
ــنا  ــی ش ــته ورزش ــکنی در رش ــدی رکوردش ــد 1۵۸ درص رش
ــار   ــن رشــته ورزشــی طــی چه ــده ای از پیشــرفت خیره کنن
ــا را  ــت رکورده ــد. ارزش ثب ــر می ده ــر خب ــال اخی ــج س پن
تنهــا ورزشــکاری می دانــد کــه روزهــا و بلکــه ســال ها بــرای 
رســیدن بــه آن تــاش می کنــد. بــرای دســتیابی بــه یــک 
رکــورد ملــی، نه تنهــا یــک ورزشــکار، بلکــه یــک تیــم اعــم 
ــز  ــناس و … نی ــه، روان ش ــی تغذی ــاز، مرب ــی، بدنس از مرب
بایــد بــا صــرف هزینــه و زمــان زیــاد به صــورت شــبانه روزی 
تــاش کننــد. بــدون تردیــد برگــزاری پی درپــی مســابقات و 
اعــزام بــه اردوهــای برون مــرزی نیــز از جملــه مســائل مهــم 

در ثبــت رکوردهــای جدیــد اســت. برنــا

رئیس فدراسیون کشتی: 
منتظر تایید اساسنامه کشتی 

هستیم
ــتی در  ــنامه کش ــت: اساس ــتی گف ــیون کش ــس فدراس رئی
مجمــع فدراســیون اصــاح و بــه اتحادیــه جهانــی فرســتاده 
شــده؛ امــا هنــوز پاســخی دریافــت نکردیــم. رســول خــادم 
ــن  ــان ای ــا بی ــی کشــتی آزاد ب ــم مل ــات تی در حاشــیه تمرین
ــی آزاد و  ــای مل ــی تیم ه ــای انتخاب ــزود: رقابت ه ــب اف مطل
فرنگــی برگــزار شــد و بــر مبنــای نتایــج انتخابــی و در بعضــی 
ــتی گیرانی  ــی کش ــرد خارج ــابقه عملک ــه و س از اوزان، کارنام
ــرای  ــد، ملی پوشــان ب ــر وزن بودن ــر ه ــرات برت ــه جــزو نف ک

ــی انتخــاب شــدند. مهــر حضــور در مســابقات جهان

مدیر عامل باشگاه سپاهان: 
 مذاکرات مثبتی با علی کریمی 

داشته ایم
ــر عامــل باشــگاه ســپاهان، گفــت:  محســن طاهــری، مدی
ــا از  ــت و قطع ــپاهان اس ــب س ــد مکت ــی فرزن ــی کریم عل
ــحال  ــان خوش ــع زردپوش ــان و جم ــه اصفه ــت او ب بازگش

ــد.  ــم ش خواهی
وی ادامــه داد: کریمــی در حــال انجــام آخریــن امــور اداری 
ــا باشــگاه دیناموزاگــرب اســت و پــس از  ــرارداد ب فســخ ق
ــرای جــذب  ــه طــور کامــل انجــام شــد، ب ــن کار ب اینکــه ای

ــم داد.  ــات جــدی را انجــام خواهی وی اقدام
ــا  طاهــری همچنیــن اظهــار داشــت: مذاکــرات مثبتــی را ب
وی داشــته ایم و امیدواریــم در ایــن فصــل مــا را در مســیر 

موفقیــت یــاری کنــد. پایــگاه خبــری ســپاهان

کوتاه از ورزش
2 بازیکن جنجالی ایران دوباره به 

تیم ملی دعوت شدند
پــس از اتفاقــات اخیــر و خبرهــای ضــد و نقیــض 
ــا محــروم نشــدن مســعود  ــاره محرومیــت ی درب
شــجاعی و احســان حاج صفــی بــه دلیــل بــازی 
مقابــل نماینــده رژیــم اشــغالگر قــدس در لیــگ 
بازیکــن  دو  ایــن  اروپــا، ســرانجام وضعیــت 

مشــخص شــد. 
ــام  ــی، ن ــم مل ــرمربی تی ــی روش، س ــوس ک کارل
ــام  ــی ج ــر مقدمات ــازی آخ ــرای دو ب ــر دو را ب ه
جهانــی در لیســت قــرار داده اســت. در واقــع 
ــی روش نامشــان را  ــد و ک ــا در لیســت بودن آن ه

ــت. جــام نیــوز ــزده اس ــط ن خ

پایان یک جنجال 
ــان ســابق اســتقال  ــی، کاپیت امیرحســین صادق
بــه دلیــل ماجراهــای اخیــر و درگیــری بــا فــرزاد 
ــه  ــی در کمیت ــدی رحمت ــکایت مه ــی و ش حاتم

اخــاق حاضــر شــد.
کاپیتــان ســابق اســتقال طبــق حکــم اولیــه بــه 
مــدت یــک مــاه از تمــام فعالیت هــای فوتبالــی 
ــی  ــم قطع ــت تصمی ــا در نهای ــده ت ــروم ش مح

ــه شــود.  ــاره او گرفت درب
بــر ایــن اســاس امیرحســین صادقــی از 22 
ــد و  ــازی کن ــد ب ــهریور نمی توان ــا 22 ش ــرداد ت م
ــوالد را از  ــپیدرود و ف ــل س ــش مقاب ــدار تیم دی

دســت خواهــد داد. افکارنیــوز

نیمکت نشینی شاه ماهی استقالل
آن طــور کــه از تمرینــات اســتقال مشــخص 
اســت، منصوریــان قصــد دارد در بــازی بــا ســایپا 
ــازی  ــان ب ــور همزم ــه ط ــاری ب ــاروف و جب از جب
ــراوان  ــال ف ــه احتم ــرایط ب ــن ش ــا ای ــرد و ب بگی
ــد. ــین می کن ــجاعیان را نیمکت نش ــوش ش داری

شــهر خبــر

جنجال کامیابی نیا 
پیشکســوت باشــگاه پرســپولیس گفــت: کامیابی نیا 
ــی  ــا آمادگ ــح داده ب ــوده و ترجی ــی مصــدوم ب مدت
ــه  ــن اینک ــردد؛ ضم ــب بازگ ــه ترکی ــتری ب بیش
ــه  ــت ک ــد نیس ــپولیس ب ــینی در پرس نیمکت نش

ناراحــت شــود. 
مرتضــی فنونــی زاده دربــاره مشــکات کمــال 
کامیابی نیــا و خــط خــوردن او از لیســت 1۸ نفــره 
ســیاه جامگان  بــا  دیــدار  بــرای  سرخ پوشــان 
اظهــار داشــت: اگــر مشــکل ایــن بازیکــن مالــی 
ــرده و آن را  ــت ک ــگاه صحب ــا باش ــد ب ــد، بای باش
حــل کنــد؛ امــا بحــث فنــی مطــرح باشــد، دلیلــی 

ــد. خبــر فارســی ــر کن ــدارد کــه قه ن

A.Galandari@eskimia.ir
اصغر قلندریگروه ورزش

پیروزی هــای  بــا  ایــران  والیبــال  ملــی  تیــم 
ــره  ــای ک ــل تیم ه ــر مقاب ــر صف ــه ب ــه س مقتدران
ــود را در  ــور خ ــتان، حض ــن و قزاقس ــی، چی جنوب
ــرای  ــرد و ب ــجل ک ــی 201۸ مس ــابقات جهان مس
ــمند در  ــای ارزش ــه پیروزی ه ــیدن ب ــداوم بخش ت
ــا ترکیبــی  آخریــن ایســتگاه بــرای صدرنشــینی ب

ــد. ــر ش ــر ظاه ــم قط ــر تی ــاوت براب ــا متف کام
ــاز از  ــب 9 امتی ــا کس ــی ب ــچ وقت ــور کوالکووی ایگ
ســه بــازی، صعــود تیــم ملــی جمهــوری اســامی 
ــا  ــه جــام جهانــی 201۸ قطعــی کــرد، ب ایــران را ب
ــای  ــازه در گرم ــی ت ــا آرایش ــوده و ب ــی آس خیال
نفــری رضــازاده و در  شــدید ســالن 6 هــزار 
ــش  ــور از ش ــاد عبادی پ ــط می ــه فق ــرایطی ک ش
نفــر اصلــی در ترکیــب تیــم قــرار داشــت و بقیــه 
ــه  ــد، ب ــده بودن ــش ش ــره گزین ــان ذخی از بازیکن

ــت. ــر رف ــم قط ــاف تی مص
در ترکیــب تیــم ملــی ایــران برابــر تیــم قطــر عــاوه 
بــر میــاد عبادی پــور، علــی شــفیعی، فرهــاد 
ســال افزون، مســعود غامــی، رضــا قــرا و فرهــاد 

نظــری افشــار قــرار داشــتند.
درآخریــن ایســتگاه مســابقات انتخابــی والیبــال 

جهــان تیــم ملــی والیبــال ایــران در ســالن مملو از 
تماشــاگران زن و مــرد اردبیــل، مقابــل تیم آشــفته 
و بی انگیــزه قطــری ســت اول را در رقابتــی نســبتا 
تنگاتنــگ بــا نتیجــه 22/2۵ بــه ســود خــود کــرد. 
ــار  ــب چه ــا کس ــفیعی ب ــی ش ــت عل ــن س در ای
ــرد  ــن م ــوان امتیازآورتری ــه عن ــاز مســتقیم ب امتی
ــه  ــه اینک ــاف ب ــد؛ مض ــناخته ش ــران ش ــم ای تی
ــی  فرهــاد ســال افزون پاســور بلندقامــت تیــم مل
ایــران در کار دفــاع روی تــور بــا مدافــع کنــاری بــه 

ــرد. ــب توجــه می ک ــی جل خوب
ســت دوم تیــم ایــران بــا ســرویس های ریســکی 

ــی  ــرا و عل ــا ق ــور، رض ــاد عبادی پ ــی می و قدرت
شــفیعی بهتــر از ســت اول و در شــرایطی بــود کــه 
ــان دو  ــور یــک ســروگردن از ســایر بازیکن عبادی پ

تیــم باالتــر قــرار داشــت.
 در ایــن ســت تیــم ایــران بــا حســاب 19/2۵ بــه 
برتــری رســید و علــی شــفیعی بــا کســب 9 امتیــاز 
ــی  ــعود غام ــود. مس ــدان ب ــن می ــن بازیک بهتری
بــا 3 امتیــاز از دفــاع روی تــور و اســپک های 
ســرعتی و رضــا قــرا بــا آبشــارهای قدرتــی از 
منطقــه، دو مــرد همــه کاره تیــم ملــی ایــران بودند؛ 
ــه  ــل همیش ــور مث ــاد عبادی پ ــه می ــن اینک ضم
ــت  ــن رقاب ــرد اول ای ــدون حاشــیه م ــروغ و ب پرف
در مصــاف بــا تیــم چندملیتــی قطــر بــود کــه بــه 
ــی  ــم مل ــرای تی ــف قــدری ب نظــر می رســید حری

ــوده اســت. ــران نب ــال ای والیب
ــان  ــا هم ــت دوم و ب ــر س ــم نظی ــوم ه ــت س س
نتیجــه 19/2۵ بــه ســود تیــم ایــران خاتمــه یافــت 
ــار  ــاز از چه ــا 12 امتی ــی ب ــم مل ــت تی ــا در نهای ت
 ،A ــروه ــین گ ــوان صدرنش ــه عن ــر 0 ب ــازی 3 ب ب
ــی  ــابقات جهان ــود را در مس ــور خ ــمین حض شش
ســال آینــده جشــن بگیــرد و بــار دیگــر حاکمیــت 
ــامی  ــوری اس ــال جمه ــی والیب ــم مل ــق تی مطل

ــات رســاند. ــه اثب ــران را در آســیا ب ای

از نــکات شــایان ذکــر اینکــه در طــول ۵ روز 
ــان در  ــی جه ــال انتخاب ــزاری مســابقات والیب برگ
ســالن 6 هــزار نفــری حســین رضــازاده اردبیــل در 
ــم  ــه شــروع مســابقه تی ــک ســاعت ب ــر از ی کمت
ملــی والیبــال ایــران، جایــگاه اختصاصــی بانــوان 
ورزش دوســت اردبیــل بیــش از تعــداد 1۵00 نفــری 
بــوده کــه از ســوی مســئوالن تخصیــص داده شــده 

ــوده اســت. ب
لژیــو  معنوی نــژاد،  محمدجــواد  اینکــه  دیگــر 
و  خوش قــد  جــوان  ایتالیــا،  ورونــای  نرتیــم 
اصفهانــی  خوش تکنیــک  و  متعصــب  قامــت، 
تیــم ملــی والیبــال ایــران کــه در اعــزام تیــم ملــی 
بــه بازی هــای المپیــک ریودوژانیــرو از ســوی 
ــع شــده  ــری واق ــورد بی مه فدراسیون نشــین ها م
ــی  ــات پیــش از رقابت هــای انتخاب ــود، در تمرین ب
ــد. ــیب دی ــر آس ــه کم ــی از ناحی ــابقات جهان مس
ایــن  در  بــرای حضــور  درمــان  از  پــس  وی   
مســابقات آمادگــی خــود را اعــام کــرد؛ امــا ایــن 
ــه  ــه بهان ــچ ب ــور کوالکووی ــوی ایگ ــز از س ــار نی ب
حفــظ  و  جدی تــر  مصدومیــت  از  پیشــگیری 

ســامتی جــوان برومنــد تیــم ملــی، اجــازه بــازی 
بــه معنوی نــژاد داده نشــد.

ــال  ــی والیب ــم مل ــچ، ســرمربی تی ایگــور کوالکووی
ایــران، جوانانــی همچــون میــاد عبادی پــور، 
محمدجــواد معنوی نــژاد، ســامان فائــزی، فرهــاد 
ســال افزون، امیرحســین اســفندیار، جــواد کریمی، 
علــی شــفیعی، مســعود غامــی، ســلیم چپرلــی، 
رضــا قــرا، رحمــان تقــی زاده، امیــن اســماعیل نژاد 
بــا  را در کنــار  )لیبــرو(  و مصطفــی حیــدری 
تجربه هایــی نظیــر ســعید معــروف، ســید محمــد 
ــور،  ــر غف ــی، امی ــاد قائم ــی، فره ــوی عراق موس
ــار و  ــری افش ــاد نظ ــور، فره ــی میرزاجان پ مجتب
مهــدی مرنــدی )لیبــرو( بــه اردو فراخوانــده اســت 
ــه  ــزام ب ــرای اع ــن را ب ــان 14 بازیک ــن آن ــا از بی ت

ــد. ــن انتخــاب کن ژاپ
ایــران، فرانســه، آمریــکا،  جمهــوری اســامی 
برزیــل، ایتالیــا و ژاپــن شــش تیــم شــرکت کننده 
ــه  ــتند ک ــان هس ــزرگ جه ــان ب ــام قهرمان در ج
مســابقات خــود را در دو شــهر ناگویــا و اوســاکای 

ــرد. ــد ک ــزار خواهن ــن برگ ژاپ

آخرین ایستگاه برای سفر به جام جهانی 2018

 حاکمیت مطلق تیم ملی 
والیبال ایران در آسیا

 باشــگاه ذوب آهــن اصفهــان شــایعه تغییــر مــکان 
برگــزاری دیــدار دربــی اصفهــان، میــان ذوب آهــن و 

ســپاهان را تکذیــب کــرد. 
بــه نقــل از روابــط عمومــی و امــور بین الملــل 
اصفهــان  ذوب آهــن  فرهنگی ورزشــی  باشــگاه 
ــی  ــر مبن ــای اخی ــایعات روزه ــی ش ــی بعض در پ
بــر برگــزاری دیــدار دو تیــم فوتبــال ذوب آهــن 
اصفهــان و فــوالد مبارکــه ســپاهان در ورزشــگاه 
ــر ورزشــگاه  ــان محســن صالحــی، مدی نقــش جه
ــار  ــی اخب ــاف بعض ــرد: برخ ــار ک ــهر، اظه فوالدش
روزهــا  ایــن  بی مــورد کــه  شــایعات  و  کــذب 
چشــم  بــه  مجــازی  و  رســانه ای  فضاهــای  در 
می خــورد، ضمــن تکذیــب همــه مــوارد فــوق 

اعــام  فوالدشــهر  ورزشــگاه  مدیــر  عنــوان  بــه 
ــهر  ــگاه فوالدش ــن ورزش ــن چم ــه زمی ــم ک می کن
ــی از  ــرار دارد و حت ــود ق ــرایط موج ــن ش در بهتری
کیفیــت بهتــری نســبت بــه دیــدار دو تیــم فوتبــال 
ــوردار                                                                      ــز برخ ــوالد تبری ــترش ف ــا گس ــن ب ذوب آه

ــت. اس
در همیــن ارتبــاط روابــط عمومــی و امــور بین الملــل 
باشــگاه فرهنگی ورزشــی ذوب آهــن اصفهــان اعــام 
ــهر  ــگاه فوالدش ــان در ورزش ــی اصفه ــه درب ــرد ک ک
ــگاه  ــی ورزش ــل اجرای ــه عوام ــده و کلی ــزار ش برگ
ــگاه  ــابقات باش ــی مس ــل اجرای ــهر و عوام فوالدش
ذوب آهــن در آمادگــی کامــل بــرای برگــزاری هرچــه 
ــد.  ــه ســر می برن ــن مســابقه پرهیجــان ب ــر ای بهت

حســن یزدانــی، عضــو تیــم ملــی کشــتی آزاد کشــورمان  
ــن اردو  ــنگین ای ــات س ــس از تمرین ــت: پ ــار داش اظه
اردوی ریــکاوری اســت و خــدا را شــکر در ایــن مــدت 
تمرینــات خوبــی را پشــت  ســر گذاشــتیم و ان شــاءهللا 

ــیم. ــی الزم می رس ــه آمادگ ــابقه ب روز مس
ــات  ــت و تمرین ــوب اس ــا خ ــرایط تقریب ــزود: ش وی اف
ــویم  ــاده می ش ــتیم و آم ــر گذاش ــت  س ــی را پش خوب
ــی  ــش خوب ــک نمای ــم ی ــا بتوانی ــابقه ت ــرای روز مس ب

ــم. ــرا کنی را اج
در  گفــت:   آســیب دیدگی اش  درخصــوص  یزدانــی 
ــود  ــه وج ــم ب ــرای کتف ــی ب ــکل کوچک ــات مش تمرین
آمــد؛ ولــی مشــکل خاصــی نیســت. اصــوال ورزش هــای 

دارد. را  آســیب دیدگی های جزئــی  ایــن  انفــرادی 

در  حضــورش  درخصــوص  ریــو  المپیــک  قهرمــان 
ــابقات  ــس از مس ــت:  پ ــان داش ــر اذع ــک وزن باالت ی
ــم  ــه دلیــل مشــکل وزنــی کــه داشــتم، وزن المپیــک ب
را تغییــر دادم و بــه یــک وزن باالتــر رفتــم. بــا بعضــی 
از حریفانــم در وزن جدیــد کشــتی گرفتــه ام و شــناخت 
دارم و بــا بعضــی از آن هــا هــم هنــوز کشــتی نگرفتــه ام. 
شــناختی  تقریبــا  و  می کنــم  نــگاه  را  تیم هایشــان 

دورادور از آن هــا دارم. 
ــم  ــر مــردم بتوان ــا دعــای خی ــدوارم روز مســابقه ب  امی
دســت  بــه  برایشــان  خوش رنــگ  مــدال  یــک 
ــه  ــم ک ــم را می کن ــعی و تاش ــام س ــن تم ــاروم. م بی
ــن  ــرای ای ــم و ب ــب کن ــدال را کس ــن م خوش رنگ تری

هــدف از هیــچ کوششــی دریــغ نمی کنــم. فــارس

هفته چهارم لیگ برتر فوتبال

دربی اصفهان در ورزشگاه فوالدشهر 
 عضو تیم ملی کشتی آزاد کشور:

امیدوارم یک مدال خوش رنگ به دست آورم

ورزش

دادنامه
 کاســه پرونــده : 96-13۸ شــماره دادنامــه 
 96/4/24 مــورخ   9609976796100۸0۸  :
ــل  ــورای ح ــعبه 31ش ــیدگی : ش ــع رس مرج
اختــاف  خواهــان حســینعلی خســروی 
ــاری   ــر انص ــان خ جاب ــانی اصفه ــی  نش دهق
ابتــدای خ طاهــرزاده  مجتمــع مســکونی 
یــاس    خوانــده مجیــد منتهــا  مجهــول 

ــک  ــه چ ــه وج ــته مطالب ــکان خواس الم
ــده و  ــات پرون ــه محتوی ــت ب ــا عنای ــورا ب ش
ــم  ــورا خت ــا ش ــورتی اعض ــه مش ــذ نظری اخ
رســیدگی را اعــام و بــه شــرح آتــی مبــادرت 
بــه صــدور رای مــی  نمایــد رای قاضــی 
ــوی  ــوص دع ــاف در خص ــل اخت ــورای ح ش
ــت  ــه طرفی ــی ب ــروی دهق ــینعلی خس حس
ــه خواســته بیســت و شــش  مجیــد منتهــا ب
میلیــون  ریــال  وجــه چــک بــه شــماره 
ــام  ــه انضم ــی  ب ــک مل ــده بان 747۸۸۸ عه
بــا توجــه بــه  مطلــق خســارات قانونــی 
دادخواســت تقدیمــی تصویــر مصــدق چــک و 
گواهــی عــدم پرداخــت توســط بانــک محــال 
ــده و  ــور در اشــتغال ذمــه خوان ــه کــه ظه علی
اســتحقاق خواهــان در مطالبــه وجــه آن دارد 
و اینکــه خوانــده علــی رغــم ابــاغ قانونــی در 
جلســه رســیدگی حضــور نداشــته و هیچگونــه 
محکمــه  و  مســتند  دفاعیــات  و  الیحــه 
ــه دعــوی  ــاع نســبت ب پســندی در مقــام دف
خواهــان از خــود ابــراز و ارایــه ننمــوده اســت 
لــذا دعــوی خواهــان علیــه خوانــده ثابــت بــه 
نظــر میرســد کــه بــه اســتناد مــواد 310و313 
قانــون تجــارت و 19۸و۵1۵و۵19و۵22 قانــون 
آئیــن دادرســی مدنــی حکــم بــه محکومیــت 
خوانــده بــه پرداخــت مبلــغ بیســت و شــش 
میلیــون ریــال  ریــال  بابــت اصــل خواســته 
و هفتصــد و پنجــاه هــزار  ریــال بابــت هزینــه 
ــی و  خســارت  ــه نشــر آگه دادرســی و هزین
تاخیــر تادیــه از تاریــخ ســر رســید چــک 
موصــوف ............تــا تاریــخ اجــرای حکــم در 
حــق خواهــان صــادر و اعــام مــی نمایــد رای 
ــت روز  ــت بیس ــرف مهل ــی و ظ ــادره غیاب ص
پــس از ابــاغ قابــل واخواهــی در ایــن شــعبه 
و پــس از اتمــام مهلــت واخواهــی ظــرف 
ــم  ــر در محاک ــد نظ ــل تجدی ــت روز قاب بیس

ــی باشــد . ــان م ــی اصفه ــی حقوق عموم
م الــف 16207قاضــی شــعبه 31 شــورای 

حــل اختــاف اصفهــان 

دادنامه 
ــه :  ــماره دادنام ــده : 960191 ش ــه پرون کاس
1090-960 مــورخ 96/۵/22 مرجــع رســیدگی 
ــان  ــاف  خواه ــل اخت ــورای ح ــعبه 9ش : ش
نشــانی  کفرانــی  قدیــری  الــه  رحمــت 
اصفهــان خ جــی خ ابــر اطشــاران  میــاد 
ــور   ــلمان پ ــان س ــده ایم 14 پ 122   خوان
مطالبــه  خواســته  المــکان  مجهــول 

وجــه ســه فقــره چــک  شــورا بــا عنایــت بــه 
ــورتی  ــه مش ــذ نظری ــده و اخ ــات پرون محتوی
ــه  ــام و ب ــیدگی را اع ــم رس ــورا خت ــا ش اعض
شــرح آتــی مبــادرت بــه صــدور رای مــی  
نمایــد رای قاضــی شــورای حــل اختــاف 
در خصــوص دعــوی رحمــت الــه قدیــری 
کفرانــی بــه طرفیــت ایمــان ســلمان پــور  
ــره   ــه3 فق ــال  وج ــته ۵7000000 ری ــه خواس ب
و   ۵09147 و   ۵09146 شــماره  بــه  چــک 
ــام  ــه انضم ــار   ب ــک انص ــده بان ۵0914۸  عه
بــه  توجــه  بــا  قانونــی  مطلــق خســارات 
دادخواســت تقدیمــی تصویــر مصــدق چــک و 
گواهــی عــدم پرداخــت توســط بانــک محــال 
ــده و  ــه خوان ــور در اشــتغال ذم ــه ظه ــه ک علی
اســتحقاق خواهــان در مطالبــه وجــه آن دارد 
و اینکــه خوانــده علــی رغــم ابــاغ قانونــی در 
جلســه رســیدگی حضــور نداشــته و هیچگونــه 
محکمــه  و  مســتند  دفاعیــات  و  الیحــه 
ــوی  ــه دع ــاع نســبت ب ــام دف پســندی در مق
خواهــان از خــود ابــراز و ارایــه ننمــوده اســت 
لــذا دعــوی خواهــان علیــه خوانــده ثابــت بــه 
نظــر میرســد کــه بــه اســتناد مــواد 310و313 
قانــون تجــارت و 19۸و۵1۵و۵19و۵22 قانــون 
آئیــن دادرســی مدنــی حکــم بــه محکومیــت 
ــال   ــغ ۵7000000 ری ــه پرداخــت مبل ــده ب خوان
بابــت اصــل خواســته و 16۸۵000 ریــال بابــت 
هزینــه دادرســی و هزینــه  نشــر آگهــی طبــق 
ــه از  ــر تادی ــی  و  خســارت تاخی ــه قانون تعرف
ــی  ــوف همگ ــک موص ــید چ ــر رس ــخ س تاری
بــه تاریــخ 96/2/17 تــا تاریــخ اجــرای حکــم 
در حــق خواهــان صــادر و اعــام مــی نمایــد 
رای صــادره غیابــی و ظــرف مهلت بیســت روز 
پــس از ابــاغ قابــل واخواهــی در این شــعبه و 
پــس از اتمــام مهلــت واخواهــی ظرف بیســت 
ــی  ــم عموم ــر در محاک ــد نظ ــل تجدی روز قاب

ــد . ــی باش ــان م ــی اصفه حقوق
م الــف 1624۸ قاضــی شــعبه 9 شــورای حــل 

ــاف اصفهان اخت

دادنامه 
کاســه پرونــده : 9۵-۸۸۸ شــماره دادنامــه : 
960997679۵000401 مــورخ 96/2/16 مرجــع 
ــاف   ــل اخت ــورای ح ــعبه 20ش ــیدگی : ش رس
ــی   ــه نمایندگ ــر اقتصــاد ب ــک مه ــان بان خواه
علیرضــا زمانــی  اصفهــان بــا وکالــت  نســرین 
ــان  ــدای خیاب ــل آذر  ابت ــاز آدرس پ ــوم س م
توحیــد  پ 3    خوانــده 1- اصغــر محمــدی  
مجهــول المــکان و مصطفــی باقــری اصفهــان 
ــا  ــورا ب ــه   ش ــتای باچ ــمالی روس ــرآن ش ب
عنایــت بــه محتویــات پرونــده و اخــذ نظریــه 
مشــورتی اعضــا شــورا ختــم رســیدگی را اعام 
و بــه شــرح آتــی مبــادرت بــه صــدور رای مــی  
ــد رای قاضــی شــورای حــل اختــاف در  نمای
خصــوص دعــوی خانــم نســرین  مــوم ســاز  
ــه طرفیــت  ــر اقتصــاد ب ــک مه ــت بان ــا وکال ب

1- اصغــر محمــدی 2- مصطفــی باقــری  بــه 
خواســته یکصــد و ســی میلیــون  ریــال  وجــه 
چــک بــه شــماره 13۵۸/34۵2۵4/22 عهــده 
ــام  ــه انضم ــعبه ...........   ب ــت ش ــک مل بان
بــه  توجــه  بــا  قانونــی  مطلــق خســارات 
دادخواســت تقدیمــی تصویــر مصــدق چــک و 
گواهــی عــدم پرداخــت توســط بانــک محــال 
ــده و  ــه خوان ــور در اشــتغال ذم ــه ظه ــه ک علی
اســتحقاق خواهــان در مطالبــه وجــه آن دارد 
و اینکــه خوانــده  مبنــی بــر پرداخــت  ظــرف 
مهلــت دو روز محقــق نگردیــد  بــا وجــه 
تلقــی مــی گــردد بــر شــورا ثابــت اســت 
ــون  ــواد 310و313 قان ــتناد م ــه اس ــه ب ــذا ب ل
ــن  ــون آئی تجــارت و 19۸و۵1۵و۵19و۵22 قان
محکومیــت  بــه  حکــم  مدنــی  دادرســی 
تضامنــی  خوانــدگان بــه پرداخــت مبلــغ 
و   خواســته  اصــل  بابــت  ریــال   130000000
مبلــغ 20443۵0  ریــال دو میلیــون چهــل 
و چهــار هــزار و ســیصد  و پنجــاه  ریــال  
بابــت هزینــه دادرســی و همچنیــن خســارت  
تاخیــر تادیــه  از تاریــخ ســر رســی د تــا تاریــخ 
ــرخ  ــاس ن ــر اس ــبه آن ب ــه محاس ــول  ک وص
ــده  ــر عه ــزی  ب ــک مرک ــی از ســوی بان اعام
اجــرای احــکام مــی باشــد  در حــق خواهــان 
ــادره در  ــد  رای ص ــی نمای ــام م ــادر و اع ص
خصــوص خوانــده دوم  حضــوری و ظــرف 
قابــل  ابــاغ  از  پــس  روز  بیســت  مهلــت 
اعتــراض در دادگاههــای عمومــی اصفهــان 
مــی باشــد و در خصــوص خوانــده ردیــف اول 
ــخ  ــت بیســت روز از تاری ــی و ظــرف مهل غیاب
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

ــی باشــد . ــان م ــی اصفه حقوق
م الــف 16263 قاضــی شــعبه 20 شــورای 

ــان  ــاف اصفه ــل اخت ح

دادنامه 
شــماره   ۵ 9۵1۵۸2ش   : پرونــده  کاســه 
مــورخ   9609976793۵01406  : دادنامــه 
96/۵/1۸ مرجــع رســیدگی : شــعبه ۵شــورای 
حــل اختــاف  خواهــان حســن ســلطانی  
ــن  ــن  خ شــهید بهشــتی  ی ــان خ پروی اصفه
بســت ماندنی پ ۵۵ کد ملــی 11۸934۸۵61 
ــل مهــدی محمــدی فشــارکی  و محمــد  وکی
جــواد منفــرد  هــر دو اصفهــان  خ بزرگمهــر  خ 
ــور  ط دوم  ســپهبد  قرنــی  مجتمــع میــاد ن
واحــد 203    خوانــده گان 1- شــرکت آراســته 
نــگاه ایرانیــان  بــه شــماره ثبــت 4۸661 
اصفهــان خ کاوه ایســتگاه مــادی  ســاختمان 
ــتی  ۸1۵61۵6423  ــد پس ــه 2 ک ــن طبق نگی
2- راضیــه منصــور زاده  3- محمــد امیدانــی  
خوانــده 2 و 3 مجهــول المــکان  مجهــول 
المــکان  شــورا بــا عنایــت بــه محتویــات 
پرونــده و اخــذ نظریــه مشــورتی اعضــا شــورا 

ــی  ــرح آت ــه ش ــام و ب ــیدگی را اع ــم رس خت
مبــادرت بــه صــدور رای مــی  نمایــد رای 
ــوص  ــاف در خص ــل اخت ــورای ح ــی ش قاض
ــا وکالــت  مهــدی  دعــوی حســن ســلطانی ب
ــرد   ــواد منف ــد ج ــارکی  و محم ــدی فش محم
ــان  ــگاه ایرانی ــه طرفیــت شــرکت آراســته  ن ب
و راضیــه منصــور زاده و محمــد امیدانــی  بــه 
خواســته ۸0000000 ریــال  وجــه چــک بــه 
شــماره 696447و 696446 عهــده بانک ملی   
بــه انضمــام مطلــق خســارات قانونــی بــا توجه 
بــه دادخواســت تقدیمــی تصویــر مصــدق 
چــک و گواهــی عــدم پرداخــت توســط بانــک 
محــال علیــه کــه ظهــور در اشــتغال ذمــه 
خوانــده و اســتحقاق خواهــان در مطالبــه 
ــم  ــی رغ ــده عل ــه خوان ــه آن دارد و اینک وج
ــور  ــیدگی حض ــه رس ــی در جلس ــاغ قانون اب
دفاعیــات  و  الیحــه  هیچگونــه  و  نداشــته 
ــاع  ــام دف ــه پســندی در مق مســتند و محکم
ــراز و  ــان از خــود اب ــوی خواه ــه دع نســبت ب
ــان  ــوی خواه ــذا دع ــت ل ــوده اس ــه ننم ارای
ــه  ــد ک ــر میرس ــه نظ ــت ب ــده ثاب ــه خوان علی
بــه اســتناد مــواد 310و313 قانــون تجــارت و 
ــی  ــن دادرس ــون آئی 19۸و۵1۵و۵19و۵22 قان
ــه  ــده ب ــت خوان ــه محکومی ــم ب ــی حک مدن
ــغ ۸0000000  ــه پرداخــت مبل ــی  ب نحــو تضامن
ریــال  بابــت اصــل خواســته و 2360000 ریــال 
بابــت هزینــه دادرســی و هزینــه  نشــر آگهــی 
و  خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ ســر رســید 
تــا  چــک موصــوف 94/11/30و 94/10/30 
تاریــخ اجــرای حکــم در حــق خواهــان صــادر 
و اعــام مــی نمایــد رای صــادره غیابــی و 
ظــرف مهلــت بیســت روز پــس از ابــاغ قابــل 
ــام  ــس از اتم ــعبه و پ ــن ش ــی در ای واخواه
ــل  ــت روز قاب ــرف بیس ــی ظ ــت واخواه مهل
ــی  ــی حقوق ــم عموم ــر در محاک ــد نظ تجدی

ــی باشــد  ــان م اصفه
.م الــف 16272 قاضــی شــعبه ۵ شــورای 

ــان  ــاف اصفه ــل اخت ح

 دادنامه 
شــماره   ۵ 9۵1۵۸1ش   : پرونــده  کاســه 
مــورخ   9609976793۵01403  : دادنامــه 
96/۵/1۸ مرجــع رســیدگی : شــعبه ۵شــورای 
حســین   امیــر  خواهــان  اختــاف   حــل 
شــجاعی دوســت  اصفهــان خ جابــر انصــاری  
خ ۵ رمضــان  مجتمــع صــدف کوچــه شــادی 
وکیــل   12۸۸074۸40 ملــی  کــد   3۸ پ 
ــد جــواد  ــدی محمــدی فشــارکی  و محم مه
منفــرد  هــر دو اصفهــان  خ بزرگمهــر  خ 
ســپهبد  قرنــی  مجتمــع میــاد نــور  ط 
ــاکر  ــود ش ــده محم ــد 203     خوان دوم واح
حیــدری  مجهــول المــکان  شــورا بــا عنایــت 
نظریــه  اخــذ  و  پرونــده  محتویــات  بــه 
مشــورتی اعضــا شــورا ختــم رســیدگی را 
اعــام و بــه شــرح آتــی مبــادرت بــه صــدور 

ــل  ــورای ح ــی ش ــد رای قاض ــی  نمای رای م
ــین  ــر حس ــوی امی ــوص دع ــاف در خص اخت
شــجاعی دوســت بــا وکالــت مهــدی محمدی  
فشــارکی و محمــد جــواد منفــرد  بــه طرفیــت 
خواســته  بــه  حیــدری   شــاکر  محمــود 
ــه شــماره  ــال  وجــه چــک ب 1۸۵۸97600  ری
ــه  ــک ســپه  ب ــده بان ۸۵9039 و ۸۵9040 عه
انضمــام مطلــق خســارات قانونــی بــا توجــه به 
دادخواســت تقدیمــی تصویــر مصــدق چــک و 
گواهــی عــدم پرداخــت توســط بانــک محــال 
ــده و  ــه خوان ــور در اشــتغال ذم ــه ظه ــه ک علی
اســتحقاق خواهــان در مطالبــه وجــه آن دارد 
و اینکــه خوانــده علــی رغــم ابــاغ قانونــی در 
جلســه رســیدگی حضــور نداشــته و هیچگونــه 
محکمــه  و  مســتند  دفاعیــات  و  الیحــه 
ــوی  ــه دع ــاع نســبت ب ــام دف پســندی در مق
خواهــان از خــود ابــراز و ارایــه ننمــوده اســت 
لــذا دعــوی خواهــان علیــه خوانــده ثابــت بــه 
نظــر میرســد کــه بــه اســتناد مــواد 310و313 
قانــون تجــارت و 19۸و۵1۵و۵19و۵22 قانــون 
آئیــن دادرســی مدنــی حکــم بــه محکومیــت 
بــه پرداخــت مبلــغ 1۸۵۸97600  خوانــده 
ریــال  بابــت اصــل خواســته و 4930000 ریــال 
بابــت هزینــه دادرســی و هزینــه نشــر آگهــی 
و  خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ ســر رســید 
چــک موصــوف 94/11/1۵ و 94/11/23تــا 
تاریــخ اجــرای حکــم در حــق خواهــان صــادر 
و اعــام مــی نمایــد رای صــادره غیابــی و 
ظــرف مهلــت بیســت روز پــس از ابــاغ قابــل 
ــام  ــس از اتم ــعبه و پ ــن ش ــی در ای واخواه
ــل  ــت روز قاب ــرف بیس ــی ظ ــت واخواه مهل
ــی  ــی حقوق ــم عموم ــر در محاک ــد نظ تجدی

ــد . ــی باش ــان م اصفه
م الــف 16273 قاضــی شــعبه ۵ شــورای 

ــان  ــاف اصفه ــل اخت ح

دادنامه 
ــه  ــماره دادنام ــده : 96013۸ ش ــه پرون کاس
 96/۵/1۸ مــورخ   96099767944009۵9  :
ــل  ــورای ح ــعبه 14ش ــیدگی : ش ــع رس مرج
ــنه  ــرض الحس ــک ق ــان بان ــاف  خواه اخت
رســالت  بــه مدیریــت  عاملــی آقــای محمــد 
حســین   : وکیــل  زاده  حســین  حســین 
محمدیــان  و مهــدی نمازیــان هــر دو اصفهان 
ســاختمان   شــمالی   صــدوق  شــیخ  خ 
ــه ســوم  واحــد  ــوان  طبق ــک تجــارت ارغ بان
ــا  و  ــدی نی ــر آون ــدی تی ــدگان مه 1۸    خوان
ــن  ــادم و محس ــاد خ ــادم و فره ــید خ فرش
رنجبــر کاهریــزی  مجهــول المــکان  شــورا بــا 
عنایــت بــه محتویــات پرونــده و اخــذ نظریــه 
مشــورتی اعضــا شــورا ختــم رســیدگی را اعام 
و بــه شــرح آتــی مبــادرت بــه صــدور رای مــی  
ــد رای قاضــی شــورای حــل اختــاف در  نمای
خصــوص دعــوی بانــک قــرض الحســنه  
رســالت بــه مدیریــت عاملــی  آقــای محمــد 

حســین حســین زاده   بــا وکالــت آقــای 
ــت  ــه طرفی ــان  ب ــم نمازی ــان و خان محمدی
ــادم  ــید خ ــا 2- فرش ــدی نی ــر آون ــدی تی مه
رنجبــر  محســن   -4 خــادم  فرهــاد   -3
ــه 172000000  ــته مطالب ــه خواس ــزی  ب کاهری
ریــال  وجــه بخشــی از چــک بــه شــماره 
09913۵ عهــده بانــک ملــی  بــه انضمــام 
بــه  توجــه  بــا  قانونــی  مطلــق خســارات 
دادخواســت تقدیمــی تصویــر مصــدق چــک و 
گواهــی عــدم پرداخــت توســط بانــک محــال 
ــده و  ــه خوان ــور در اشــتغال ذم ــه ظه ــه ک علی
اســتحقاق خواهــان در مطالبــه وجــه آن دارد 
و اینکــه خوانــده علــی رغــم ابــاغ قانونــی در 
جلســه رســیدگی حضــور نداشــته و هیچگونــه 
محکمــه  و  مســتند  دفاعیــات  و  الیحــه 
ــوی  ــه دع ــاع نســبت ب ــام دف پســندی در مق
خواهــان از خــود ابــراز و ارایــه ننمــوده اســت 
لــذا دعــوی خواهــان علیــه خوانــده ثابــت بــه 
نظــر میرســد کــه بــه اســتناد مــواد 310و313 
قانــون تجــارت و 19۸و۵1۵و۵19و۵22 قانــون 
آئیــن دادرســی مدنــی حکــم بــه محکومیــت 
ــه پرداخــت  ــی  ب ــه نحــو تضامن ــدگان ب خوان
مبلــغ 172000000 ریــال  بابــت اصــل خواســته 
و پانصــد و چهــل هــزار و پانصــد تومــان  بابــت 
هزینــه دادرســی و هزینــه  نشــر آگهــی و  
ــخ ســر رســید  ــه از تاری ــر تادی خســارت تاخی
ــخ اجــرای  ــا تاری چــک موصــوف 9۵/10/22ت
حکــم در حــق خواهــان صــادر و اعــام مــی 
ــت  ــرف مهل ــی و ظ ــادره غیاب ــد رای ص نمای
ــی  ــل واخواه ــاغ قاب ــس از اب ــت روز پ بیس
اتمــام مهلــت  از  ایــن شــعبه و پــس  در 
ــد  ــل تجدی ــت روز قاب ــرف بیس ــی ظ واخواه
ــان  ــی اصفه ــی حقوق ــم عموم ــر در محاک نظ

ــی باشــد . م
م الــف 161۸2 قاضــی شــعبه 14 شــورای 

ــان  ــاف اصفه ــل اخت ح

آگهی حصر وراثت
آبــادی  نــوش  قدیــری  مهــدی  آقــای 
شــرح  بــه   221 شــماره  شناســنامه  بــه 
ایــن  از  بــه کاســه ۵94/96  دادخواســت 
وراثــت  حصــر  درخواســت گواهــی  شــورا 
ــح داده کــه شــادروان  ــن توضی نمــوده و چنی
نــگار نســائی بــه شــماره شناســنامه 3۸2 
ــود  ــی خ ــگاه دایم ــخ 96/01/12 اقامت در تاری
بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن 
ــری  ــد قدی ــه احم ــت ب ــر اس ــوم منحص مرح
فرزنــد حســن بــه ش.ش ۵3۸، مهــدی 
ــه  ــن ب ــد حس ــادی فرزن ــوش آب ــری ن قدی
ش.ش 221، فاطمــه قدیــری فرزنــد حســن 
بــه ش.ش2۵3، محمــود قدیــری نــوش 
ش.ش233،  بــه  حســن  فرزنــد  آبــادی 
ــام  ــا انج ــک ب ــر. این ــی والغی ــدان متوف فرزن
تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را 
در یــک نوبــت و یــک مرتبــه آگهــی مــی 

اعتراضــی دارد و  تــا هرکســی  نمایــد 
ــد  ــزد او باش ــه ن ــه ای از متوفی ــا وصیتنام ی
ــه  ــاه ب ــک م ــرف ی ــی ظ ــر آگه ــخ نش از تاری
 شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد 

شد.
قاضــی شــعبه ششــم شــورای حــل اختــاف 
کاشــان- فاطمــه حســین پــور 962/ م الــف

احضار 
ــارم  ــعبه چه ــه 006۸ 96 ش ــده کاس در پرون
انقــاب  و  عمومــی  دادســرای  بازپرســی 
ــکایتی  ــلیمیان ش ــد س ــای مجی ــان آق اصفه
علیــه  اقــای جمشــید شهرســتانی دائــر 
ــه  ــوده ک ــرح نم ــر مط ــال غی ــروش م ــر ف ب
جهــت رســیدگی بــه ایــن شــعبه ارجــاع 
ــول  ــن مجه ــه اینکــه متهمی ــده ؛ نظــر ب گردی
المــکان مــی باشــد حســب مــاده 174 آئیــن 
دادرســی کیفــری مراتــب یــک نوبــت در 
یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار محلــی آگاهــی 
ــی  ــر آگه ــخ نش ــم از تاری ــا مته ــود ت ــی ش م
ــه شــعبه مربوطــه  ــاه ب ــک م ظــرف مــدت ی
مراجعــه تــا ضمــن اعــام نشــانی کامــل 
ــام وارده و  ــه اته ــخگویی ب ــت پاس ــود جه خ
دفــاع از خــود حاضــر گــردد؛ در صــورت عــدم  
حضــور، داد. ســرا تصمیــم مقتضــی  أتخــاذ 

ــود. ــد نم خواه
م الــف 16173 بازپــرس  شــعبه چهــارم 
انقــاب  و  عمومــی  دادســرای  بازپرســی 

زاده -دبیــر  اصفهــان 

آگهی حصر وراثت
خانــم فهیمــه یوســفی بــه شناســنامه شــماره 
بــه کاســه  دادخواســت  شــرح  بــه   ۸09
ــی  ــت گواه ــورا درخواس ــن ش ۵9۸/96 از ای
حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده 
ــه  ــی ب ــفی فین ــد یوس ــادروان محم ــه ش ک
ــخ 96/04/21  ــنامه 34 در تاری ــماره شناس ش
اقامتــگاه دایمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه 
ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصر اســت 
بــه زهــرا چهارباغــی فرزنــد محمــود بــه 
ــی  ــفی فین ــه یوس ــر، فهیم ش.ش66 همس
فاطمــه   ،۸09 بــه ش.ش  فرزنــد محمــد 
یوســفی فینــی فرزنــد محمــد بــه ش.ش22، 
ــه  ــد ب ــد محم ــی فرزن ــفی فین ــا یوس علیرض
ش.ش۵1، فرزنــدان متوفــی والغیــر. اینــک 
ــت  ــی درخواس ــریفات مقدمات ــام تش ــا انج ب
مزبــور را در یــک نوبــت و یــک مرتبــه آگهــی 
مــی نمایــد تــا هرکســی اعتراضــی دارد و 
ــد  ــزد او باش ــی ن ــه ای از متوف ــا وصیتنام ی
ــه  ــاه ب ــک م ــرف ی ــی ظ ــر آگه ــخ نش از تاری
 شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد

 شد.
قاضــی شــعبه ششــم شــورای حــل اختــاف 
کاشــان- فاطمــه حســین پــور ۵6۸/ م 

ــف ال

،،
تیــم ملــی والیبال ایــران بــا پیروزی های 
مقتدرانه سه بر صفر مقابل تیم های 
قزاقســتان،  و  چیــن  جنوبــی،  کــره 
حضــور خــود را در مســابقات جهانــی 

2018 مســجل کــرد



حرف و نقل

 راضیــه تجــار، یــک داســتان نویس، می گویــد: 
نوشــتن حــال آدم را خــوب می کنــد؛ زیــرا فــرد 
ــب  ــش را در قال ــد و آرزوهای ــه ، امی ــراب ، دغدغ اضط
کلمــات می ریــزد و بــا نوشــتن خــود را رهــا می ســازد.

 نمایــش »ســه خواهــر« بیســت وهفتم مردادمــاه 
بــه نفــع خیریــه آراســته در تماشــاخانه ایرانشــهر روی 
صحنــه خواهــد رفــت. »ســه خواهــر« بــه کارگردانــى 
حســن معجونــى از تاریــخ 5 مردادمــاه اجراهــای خــود 
را در ســالن اســتاد ســمندریان تماشــاخانه ایرانشــهر 
آغــاز کــرده و تــا تاریــخ 3 شــهریور بــه اجراهــاى خــود 

ــد. ــه               مى ده ادام
 پوســتر فیلــم »تابســتان داغ« بــه کارگردانــی 
ــی  ــواد نوروزبیگ ــی ج ــرج زاد و تهیه کنندگ ــم ای ابراهی
همزمــان بــا نزدیــک شــدن بــه زمــان اکــران رونمایــی 
شــد. پرىنــاز ایزدیــار، علــى مصفــا، مینا ســاداتى، یســنا 
میرطهماســب، مانیــا علیجانــى و صابــر ابــر، بازیگــران 

ــتند. ــتان داغ« هس ــى »تابس اصل
 بازیگــران زن »فاطمــا گل« و »عمــر گل اللــه« 
بــه ایــران می آینــد. در روزهایــی کــه برخــی منتقــدان 
ــم ســینمایی »اکســیدان«  ــوای فیل ــه محت و مــردم ب
ــری دوم  ــاخت س ــا از س ــد، خبره ــدید دارن ــاد ش انتق

ــد. ــت می کن ــم حکای ــن فیل ای
 فیلــم ســینمایی »یتیم خانــه ایــران« دیــروز 
ــم  ــن فیل ــع شــد. ای ــش خانگــی توزی در شــبکه نمای
داســتان قحطــی و خشکســالی عظیــم ایــران در 
ســال های ۱۲۹5 تــا ۱۲۹۷ و در کــوران جنــگ اول 
ــوای  ــت ق ــه دس ــران ب ــغال ای ــان اش ــی و در زم جهان

بیگانــه روس و انگلیــس اســت.
ــده  ــی، نوازن ــد انتظام ــت مجی ــم بزرگداش  مراس
ــا حضــور  ــوذری و ب ــا اجــرای رســالت ب و آهنگســاز، ب
ــی  ــی و اهال ــران فرهنگ ــینماگران، مدی ــدان، س هنرمن

ــد. ــزار ش ــری برگ ــوزه هن ــوره ح ــاالر س ــانه در ت رس
 اکــرم محمــدی، بازیگــر عرصــه تلویزیون و ســینما، 
بــا بیــان صحبت هایــی درخصــوص بازی هــای گروهــی 
در عرصــه بازیگــری، از کــم کاری و بیــکاری بــه  عنــوان 
عاملــی بــرای تعــداد معــدودی از پیشکســوتان بازیگــر 

ســخن گفــت.
 احمــد یوســف زاده، نویســنده کتــاب »آن بیســت و 
ســه نفــر«،  گفــت: امیــدوارم خاطــرات مدافعیــن حرم 
را نیــز مثــل خاطــرات شــهدای دفــاع مقدس به رشــته 
تحریــر در آوریــم تــا بعدها شــجاعت شــهدایی همچون 
شــهید حججــی تکــرار شــود. آرزو دارم بــه ســوریه بروم 

و کتــاب زندگــی مدافعــان حرم را بنویســم.
ــا اشــاره  ــرار« ب ــده ســریال »پا هــای بی ق  تهیه کنن
بــه آغــاز تصویربــرداری ایــن اثــر تــا پایــان مردادمــاه، 
از مســعود سخاوت دوســت بــه عنــوان آهنگســاز 

ــت. ــدو« ســخن گف »آرمان
 محمدحســین نیرومنــد، داور بین الملــل طنــز و 
کاریکاتــور »همــه مســئولیم«، گفــت: کاریکاتور بــه عنوان 
یــک هنــر کــه ســه اصــل اغــراق، بزرگنمایــی و کمــدی 
ــده خــود  ــا بّرن ــان، ام ــان پنه ــا زب ــه اســت ب در آن نهفت
ــش  ــی نق ــاد مقاومت ــازی اقتص ــد در فرهنگ س می توان

مؤثــری داشــته باشــد.

کوتاه اخبار 

 پیشنهاد حمیدرضا آذرنگ 
به خانواده ها

حمیدرضــا آذرنــگ بــا اشــاره بــه فیلم »بیســت و 
یــک روز بعــد« گفــت: در روزگاری کــه فیلم هــای 
ــری  ــورد بی مه ــدت م ــه ش ــوان ب ــودک و نوج ک
قــرار می گیرنــد، تماشــای فیلــم »بیســت و یــک 
ــک  ــان و ی ــوژه درخش ــک س ــه ی ــد« را ک روز بع
دغدغــه  اجتماعــی بی نظیــر در آن ســیال اســت، 

بــا کــودکان خــود از دســت ندهیــد. ایســنا

آغاز ساخت فیلم کوتاه »آرزو« 
فیلــم کوتــاه »آرزو« بــه نویســندگی و کارگردانــی 
ــا  ــوری ب ــا ن ــان و تهیه کنندگــی پوی ــد بیطرف وحی
ــکالت و  ــی مش ــه بررس ــن ب ــت معلولی محوری

ــردازد. ــه می پ ــر از جامع ــن قش ــب ای مصائ
داســتان »آرزو« دربــاره زندگــی دختــری بــه نــام 
آرزوســت کــه پــس از یــک تصــادف وحشــتناک، 
پــدر و مــادر خــود را از دســت داده و دچــار 
ــر  ــه کم ــت و از ناحی ــده اس ــی ش ــه نخاع ضایع
فلــج می شــود. زندگــی آرزو پــس از تصــادف بــا 
مشــکالتی همــراه می شــود. باشــگاه خبرنــگاران

انتشار دومین دفتر از مجموعه 
غزل های انتظار 

انتشــارات هــزاره ققنــوس دومیــن دفتــر از 
مجموعــه غزل هــای انتظــار را بــا عنــوان »آخریــن 
 غــزل« بــه کوشــش رحیــم زریــان منتشــر 

کرد.
پیــش از ایــن دفتــر نخســت ایــن کتــاب در ســال 

۱3۹۰ منتشــر شــده بود.
ــر  ــاعران معاص ــزل از ش ــد ۱5۶ غ ــن مجل  در ای
ــا موضــوع  ــه ب ــه هم ــان ک ــم زری ــا همــت رحی ب
ــده  ــردآوری ش ــت، گ ــده اس ــروده ش ــار س انتظ

ــت. مهــر اس

ــای  ــی فیلم ه ــاال و رکوردزن ــروش ب ــر ف اگ
ــف« در اول  ــد، جل »گشــت ۲« و »خــوب، ب
ــگ  ــی چــون »نهن ــروش فیلم های ســال و ف
عنبــر۲«، »اکســیدان« و »ســاعت 5 عصــر« 
را در ادامــه و ابتــدای تابســتان کنــار بگذاریم، 
ــتان  ــل تابس ــه فص ــران در ادام ــت اک وضعی
چنــدان امیدوارکننــده نیســت و بــا توجــه بــه 
فیلم هایــی کــه روی پــرده ســینماها هســتند 
یــا در دیگــر نوبت هــای نمایــش اکــران 
ــع فروشــی هم ســنگ  ــد توق می شــوند، نبای
ــل  ــم پرفــروش اوای ــد فیل و هــم وزن آن چن

ســال را داشــته باشــیم. 
ــی  ــل عل ــی قب ــران را مدت ــر اک ــگ خط زن
ســرتیپی، رئیــس کانــون پخش کننــدگان 
ــان  ــدا درآورد و اذع ــه ص ــران، ب ــینمای ای س
کــرد کــه وضعیــت اکــران در نیمــه دوم ســال 

ــت.  ــب نیس ــدان مناس چن
بــا مــروری  ایــن در حالــی اســت کــه 
ــته  ــال گذش ــد س ــتان چن ــران تابس ــر اک ب

می بینیــم تعــداد فیلم هــای پرفــروش و 
چندمیلیــاردی بــه مراتــب بیشــتر از تابســتان 
امســال اســت و ایــن یعنــی چنتــه ســینمای 
ــن فصــول اکــران، از  مــا در یکــی از مهم تری
فیلم هایــی بــا ظرفیــت فــروش خیلــی بــاال 
ــت.  ــی اس ــکن خال ــند و رکوردش و گیشه پس
ایــن  بــه  کارشناســان  بــا  گفت وگــو  در 
معضــل نگران کننــده اکــران پرداخته ایــم.

 سبد کم فروش
ــاره  ســخنگوی شــورای صنفــی نمایــش درب
دســت خالــی ســینما از فیلم هــای پرفروش 
در ادامــه اکــران تابســتان و نیمــه دوم ســال 
گفــت: بخــش اعظــم ایــن بحــث و وضعیــت 
ــه  ــه مقول ــران ب ــینمای ای ــران س ــی اک کنون
تولیــد برمی گــردد؛ یعنــی اگــر در تولیــد 
فیلم هــای ســینمایی بحــث ســاماندهی 
ــم و تقســیم ژانرهــا و ســاخت  را لحــاظ کنی
فیلــم بــرای ســالیق مختلــف مشــخص 
خروجــی  شــاهد  صــورت  آن  در  باشــد، 

مناســب و پرفروغــی در گیشــه ســینماها 
مختلــف  نوبت هــای  در  و  بــود  خواهیــم 
ــا  ــی ب ــتان، فیلم های ــه تابس ــران از جمل اک
ــب  ــاالی مخاط ــذب ب ــای ج ــر و معیاره  مت
ــم داشــت.  ــی خــوب خواهی ــروش خیل و ف
ــر  ــد، دیگ ــی بیفت ــاق ایده آل ــن اتف ــر چنی اگ
ــران  ــت اک ــل و نوب ــچ فص ــرای هی ــا ب قطع

ــت. ــد داش ــود نخواه ــکلی وج مش
بخــش  در  داد:  ادامــه  فرجــی  غالمرضــا 
صــدور پروانــه ســاخت، بایــد بــه تنــوع 
ــژه ای داده شــود و ســلیقه  ــت وی ــر اهمی ژان
ــاظ  ــف را لح ــای مختل ــاگران طیف ه تماش
کننــد. اگــر خروجــی پروانــه ســاخت فیلــم، 
ــه  ــد ب ــد، امی ــته باش ــی داش ــت خوب مدیری
ــول  ــق در ط ــق و پررون ــوب و موف ــران خ اک
ــرایط  ــر ش ــا اگ ــد؛ ام ــش می یاب ــال افزای س
ــال  ــا دنب ــه م مناســب نباشــد، همیشــه هم

یــک مقصــر می گردیــم. 
در صورتــی  کــه وضعیــت فعلــی اکــران 

معلــول علــل مختلفــی اســت.
ــی  ــبد فعل ــزود: س ــئول اف ــام مس ــن مق ای
ــی  ــن فیلم های ــران همی ــا در اک ــینمای م س
ــه در  ــی ک ــد و فیلم های ــه می بینی ــت ک اس
ــن  ــد. در ای ــد ش ــران خواه ــال اک ــه س ادام
ســبد تولیــد انبــوه وجــود دارد، امــا متاســفانه 
تولیــدی نیســت کــه بتــوان روی بخــش 
ــاال  ــب ب ــذب مخاط ــرای ج ــادی از آن ب زی
ــکنی در  ــوب و رکوردش ــی خ ــروش خیل و ف
ــاز  نوبت هــای پیــش روی اکــران حســاب ب
کــرد و چرخــه اکــران در نیمــه دوم ســال را 
بــه خوبــی بچرخانــد. بــا ایــن حال، همــکاران 
مشــغول رایزنــی و برنامه ریــزی هســتند تــا 
بتواننــد ادامــه اکــران را در تابســتان و شــش 

ــد. مــاه دوم ســال مدیریــت کنن
 توجه به جذابیت در تولید 

رئیــس انجمــن ســینماداران دربــاره وضعیت 
نامناســب اکــران و خــأ فیلم هایــی بــا 
ظرفیــت فــروش خیلــی بــاال گفت: تابســتان 
امســال بــا وجــود فیلم هایــی چــون »نهنــگ 
عنبــر۲«، »اکســیدان« و »ســاعت 5 عصــر« 
ــار فــروش  شــروع خوبــی داشــت و ایــن آث
ــاره  ــی درب ــن نگران ــا ای ــتند؛ ام ــی داش باالی
دوم  نیمــه  و  تابســتان  در  اکــران  ادامــه 
ــه  ــاز ب ــت نی ــن وضعی ــود دارد. ای ــال وج س
ــزی مناســبی در نوبت هــای بعــدی  برنامه ری
ــروش  ــت ف ــت ظرفی ــا از نهای ــران دارد ت اک
اســتفاده  نمایــش  نوبــت  در  فیلم هــای 

شــود. 
ــزاری  ــا برگ ــاد ب ــینما و وزارت ارش ــه س خان
ــال  ــه دنب ــف ب ــوف مختل ــا صن ــاتی ب جلس
ایــن هســتند تــا در ادامــه فیلم هایــی اکــران 
شــود کــه واقعــا بتواننــد همیــن میــزان 
فــروش فعلــی ســینما را حفــظ کننــد و 
ــد  ــن نیای ــار ســینمایی پایی ــروش آث ــم ف رق
و ســینماداران و صاحبــان آثــار متحمــل 

ــوند. ــان نش ــارت و زی خس
محمدقاصــد اشــرفی ادامــه داد: بخــش 
عمــده ایــن وضعیــت ماحصــل کیفیــت تولید 
ــرای  ــزی ب ــم، چی ــز فیل ــینما ج ــت و س اس
عرضــه نــدارد. بنابرایــن باید در بحــث تولید و 

ســاخت فیلــم بــه کیفیــت و ســاختار جــذاب 
اثــر بــرای جــذب مخاطــب زیــاد فکــر کــرد. 
ــان  ــد از هم ــت و هدفمن ــزی درس برنامه ری
ابتــدای راه و بخــش تولیــد، باعــث تضمیــن 
وضعیــت فیلم هــا در اکــران و موفقیــت 
آن هــا در ارتبــاط بــا تماشــاگر و فــروش 

ــود.  ــه می ش ــوب در گیش خ
در ایــن  صــورت زحمت هایــی کــه در مرحلــه 
ــث  ــود، باع ــیده می ش ــاخت کش ــد و س تولی
اکــران  مرحلــه  در  درســت  بهره بــرداری 
ــی فیلم هــا  خواهــد شــد؛ چــون هــدف نهای
جلــب رضایــت تماشــاگران سینماســت. 
ــرگرمی و  ــز س ــه ج ــه ب ــه البت ــن اینک ضم
جلــب نظــر مخاطبــان، ســینما و فیلــم ، 
هــدف مهــم ارتقــای ســطح فرهنگــی را نیــز 

دنبــال می کنــد.

ــزود:  ــا اف ــینمایی ماندان ــع س ــر مجتم مدی
ــه  ــان توج ــینمادار خواه ــوان س ــه عن ــا ب م
ــدور  ــه ص ــار در مرحل ــه آث ــژه ب ــارت وی و نظ
ــم  ــت داری ــتیم و دوس ــاخت هس ــه س پروان
فیلم هایــی کــه ظرفیــت باالیــی بــرای جــذب 
ــد،  ــاال دارن ــروش ب ــی و ف ــان میلیون مخاطب
وارد چرخــه اکــران شــوند و فیلمســازان هــم 
ایــن نکتــه را در آثــار خــود لحــاظ کننــد و بــه 
ــا  ــاوت آن ه ــالیق متف ــردم و س ــت م خواس
ــرای  ــی ب ــردم وقت توجــه داشــته باشــند. م
ــه  ــدن فیلم هــا هزین ــه ســینما و دی ــن ب رفت
خــوب  فیلــم  دارنــد  دوســت  می کننــد، 

ــد. جــام جــم ــت و جــذاب ببینن باکیفی

ــنواره های  ــت: جش ــه« گف ــت اضاف ــه »وق ــده برنام تهیه کنن
رادیویــی بــرای مــن حکــم تنهــا روزنــه امیــد را بــرای رســیدن 

ــت.  ــازی داش ــای برنامه س ــه رؤی ب
ــری  ــنواره فرهنگی هن ــن جش ــری اولی ــتاد خب ــل از س ــه نق ب
مــردم و رادیــو، محمــد کیانــی، تهیه کننــده برنامه هــای 
ــن  ــه ای ــن اشــاره ب ــه«، ضم ــت اضاف ــران« و »وق »ورزش ای
مطلــب گفــت: ســعی می کــردم در هــر جشــنواره ای شــرکت 

ــانم. ــات برس ــه اثب ــودم را ب ــای خ ــا توانایی ه ــم ت کن
ــال  ــالگی و از س ــنواره ها را از ۱۸ س ــرکت در جش ــه ش وی ک
۸۸ در دهمیــن جشــنواره داخلــی صــدا شــروع کــرده، افــزود: 
ــام دوم را  ــاری مق ــگران افتخ ــش گزارش ــال در بخ در آن س
کســب کــردم. قــرار بــود ســه نفــر برتــر جــذب رادیــو شــوند 
ــه در ســال ۹۲ در جشــنواره  ــا اینک ــاد ت ــاق نیفت ــن اتف ــا ای ام

ــده  ــرات برگزی ــردم و توانســتم جــزو نف ــه« شــرکت ک »جوان
ایــن جشــنواره شــوم و پــس از طــی دوره هــای فشــرده 
ــد و  ــم ش ــم فراه ــازی برای ــکان برنامه س ــی و ام تهیه کنندگ
ــران هســتم. ــو ای ــای ورزشــی رادی ــده برنامه ه حــاال تهیه کنن

ــد  ــن« می توان ــران م ــنواره »ای ــت: جش ــد اس ــی معتق کیان
بســتری بــرای همــه کســانی باشــد کــه فکــر می کننــد 
ــرای محــک زدن خودشــان  ــی را ب ــا جای ــد، ام اســتعداد دارن

پیــدا نمی کننــد.
ــک  ــوان ی ــه عن ــن« ب ــران م ــنواره »ای ــت جش ــی اس گفتن
ــان  ــرای مخاطب ــک زدن را ب ــکان مح ــوری ام ــابقه آمات مس
رادیــو فراهــم کــرده اســت؛ بــا ایــن حــال طبــق اعــالم 
ــدگان آن  ــذب برگزی ــرای ج ــه ای ب ــنواره برنام ــئوالن جش مس

وجــود نــدارد. خبــر فارســی

بــا همــکاری کمیتــه رســانه ســازمان فرهنگی تفریحــی 
ــاعدت  ــالمی و مس ــالب اس ــه انق ــان و خان ــهرداری اصفه ش
ــای  ــازمان فض ــراه س ــه هم ــان ب ــز اصفه ــیمای مرک صداوس
مجــازی ســراج اســتان اصفهــان، نخســتین نمایشــگاه 
رســانه های دیجیتــال انقــالب اســالمی اســتان اصفهــان آغــاز 

ــرد. ــد ک ــه کار خواه ب
ــان  ــهرداری اصفه ــی ش ــازمان فرهنگی تفریح ــل از س ــه نق ب
ایــن نمایشــگاه کــه در ۹ بخــش مجــزا شــامل بــازی 
خبــری،  ســایت های  و  خبرگزاری هــا  پویانمایــی،  و 
اجتماعــی،  شــبکه های  و  اینترنتــی، کانــال  پایگاه هــای 
ــات،  ــات و ارتباط ــاوری اطالع ــزار، فن ــراه و نرم اف ــی هم گوش
فناوری هــای نویــن، رویدادهــای ویــژه و ســواد فضــای 
ــا  ــرار اســت از 3۱ مردادمــاه ت مجــازی و رســانه ای اســت، ق

ــع در  ــر واق ــاغ غدی ــا ۲3 در ب ــاعت ۱۸ ت ــهریورماه از س 3 ش
ــود. ــزار ش ــی برگ ــه امین ــان عالم خیاب

ــه ای،  ــای رایان ــابقات بازی ه ــن، مس ــالمت ذه ــک س کلینی
ــی،  ــت های تخصص ــازی، نشس ــای مج ــواد فض ــش س بخ
جنــگ رســانه و ویژه برنامــه تلویزیونــی از جملــه برنامه هــای 
ــالب  ــال انق ــانه های دیجیت ــگاه رس ــتین نمایش ــی نخس جنب

ــود. ــان خواهــد ب اســالمی اســتان اصفه
ایــن نمایشــگاه پیــش از ایــن یــک بخــش جشــنواره ای در 
قالــب مســابقه نیــز داشــته کــه با اعــالم عمومــی فراخــوان از 
تاریــخ ۱۷ تیرمــاه شــروع شــده و آثــار متفاوتــی را در ۹ حــوزه 
مختلــف جشــنواره دریافــت کــرده اســت کــه پــس از داوری و 
ارزیابــی توســط تیــم کمیتــه محتوایــی و علمــی جشــنواره، به 

آثــار برگزیــده جوایــز نفیســی اهــدا خواهــد شــد. 

تهیه کننده برنامه های ورزشی رادیو ایران مطرح کرد:

جشنواره رادیو، تنها روزنه امید
پایان مردادماه در باغ غدیر اصفهان برگزار می شود 

نخستین نمایشگاه رسانه های دیجیتال انقالب اسالمی
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مریم قاسمیگروه فرهنگ

پیــرو مطالــب شــماره پیشــین دو نمونــه 
ــای  ــه »دنی ــوط ب ــا مرب ــر از نامه ه دیگ

تــازه« آورده می شــود.
ســیمین در نامــه 21 شــهریور 1331 از 
ــت:  ــته اس ــد نوش ــدل وایل ــرودگاه ای ف
»جــال عزیــز، االن کــه اینجــا نشســته ام 
یــک ســیاهی اعتصــاب کــرده اســت 
ــه  ــیاه ک ــرد س ــن م ــم. ای و او را می بین

تقریبــا رنــگ خــودم اســت، یعنــی 
ــه  ــذرش را از کاف ــیاه تر، ع ــرده س ــک پ ی
ــه گــردن  ــزی ب خواســته اند و او هــم چی
انداختــه اســت و روی آن نوشــته بــه 
ایــن کافــه نرویــد – بــه مــن ظلــم کــرده 
ــخ. مــن رفتــم و از او ماوقــع  اســت و ال
ــو  ــه ت ــم ب ــم: می توان ــیدم. گفت را پرس
ــش  ــن پرس ــت: همی ــم؟ گف ــی بکن کمک
ــا  ــم: آی ــن محبــت اســت. گفت ــو بهتری ت
ــد؟  ــو می کن ــته ت ــه نوش ــه ب ــی توج کس
گفــت: آن هــا کــه معنــای بیــکاری و 
ــد.  ــه می کنن ــد توج ــی را می دانن بی پول

ــان و  ــنه های بلندش ــا پاش ــا ب ــا زن ه ام
ــان  ــلوار اتوزده ش ــت و ش ــا ک ــا ب مرده
هرگــز. خاصــه دلــم برایــش ســوخت... 
جــال ایــن چیزهــا در آمریــکای بــه ایــن 
ــا  ــار و ب ــول سرش ــن تح ــا ای ــعت و ب وس
ایــن عظمــت زننــده اســت؛ ولــی هســت 
ــان، ص  ــت.« )هم ــم هس ــراوان ه و ف

)44
ــا  ــد: »اینج ــهریور 1331 می نویس 14 ش
واقعــا دیدنــی اســت. خــر تــو خــر 
تمــام  از  محصلیــن  اســت.  عجیبــی 
مصــری،  فرانســوی،  ایرانــی،  جهــان 

برمــه ای و  ژاپنــی،  ایتالیایــی،  عــرب، 
کــره ای؛ خاصــه از تمــام کشــورهای دنیــا 
ــام  ــز ش ــر می ــد و س ــرد آمده ان ــا گ اینج
می بینــد... گروهــی  همه گونــه  آدم 

 اطــاق مــن طبقــه هشــتم اســت و 
تمــام  می تــوان  اوال  اطــاق  ایــن  در 
و  دیــد  را  معــروف  ســاختمان های 
معرکــه  واقعــا  رنگیــن  چراغ هــای 
می کنــد و یــک تــرن از کنــار اطــاق مــن 
ــت  ــدی اس ــه ح ــروصدا ب ــذرد و س می گ
ــی دارد.«  ــذاب چین ــه ع ــباهت ب ــه ش ک

)36 ص  )همــان، 

،،
زنــگ خطــر اکــران را مدتــی قبــل 
کانــون  رئیــس  ســرتیپی،  علــی 
ایــران  ســینمای  پخش کننــدگان 
کــرد  اذعــان  و  درآورد  صــدا  بــه 
کــه وضعیــت اکــران در نیمــه دوم 

نیســت مناســب  چنــدان  ســال 

زنگ خطر اکران 

تابستان یـخ سینما 

انیمیشن

»ملکوت«، انیمیشن ترسناک ایرانی 
فرنــوش  بــه کارگردانــی  »ملکــوت«  انیمیشــن 
طراحــی  و  پیش تولیــد  مرحلــه  در  عابــدی، 
کاراکترهاســت و بــه زودی مرحلــه مدل ســازی آن 

می شــود. آغــاز 
ــه  ــت ک ــو اس ــده پیان ــک نوازن ــاره ی ــوت« درب »ملک
ــد  ــت می ده ــتش را از دس ــه ای دس ــس از حادث پ
ســپس  نیســت؛  زدن  ســاز  بــه  قــادر  دیگــر  و 
ایــن  امــا  می شــود،  زده  پیونــد  او  دســت های 
دســت ها بــه ســمت شــرارت و پلیــدی پیــش 

. می رونــد... 
عابــدی دربــاره  دلیــل انتخاب این ســوژه گفــت: »رژو 
شــرش، پیانیســت و آهنگســازی مجارســتانی در یک 
حادثــه، یکــی از دســت هایش را از دســت داد و پــس 
ــی روی  ــی و خوانندگ ــه آهنگ نویس ــه ب ــود ک از آن ب

آورد و یــاد گرفــت کــه بــا یــک دســت پیانــو بنــوازد. 
او آهنگ هــای بســیاری ســاخت، امــا معروف تریــن 
ــش  ــه برای ــام دارد ک ــز« ن ــنبه غم انگی ــا »یکش آن ه
ــا موجــب خودکشــی  ــی آورد و در سراســر دنی بدنام
هــزاران نفــر شــد. مــن بــا توجــه بــه ایــن داســتان، 
ــت  ــت هایش را از دس ــه دس ــتی را ک ــوژه پیانیس س
ــا  ــردم؛ ام ــاب ک ــن کارم انتخ ــرای جدیدتری داده، ب
ــا داســتان زندگــی  داســتان انیمیشــن مــن کامــال ب

او متفــاوت اســت.« خبرآنالیــن

آگهی مزایده - مرحله سوم
فروش پالک های مسکونی

نوبت دوم

شهرداری کمشچه در نظر دارد به استناد مصوبه جلسه شماره ۱3۱ مورخ ۹۶/۲/۱5 شورای اسالمی 
شهر نسبت به فروش ۱۶ پالک مسکونی تفکیکی واقع در شهر کمشچه از طریق مزایده اقدام نماید. 
متقاضیان می توانند از تاریخ درج آگهی همه روزه بجز ایام تعطیل جهت دریافت اسناد شرکت در 
مزایده و تحویل آن به دبیرخانه شهرداری حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ ۹۶/۶/۷ 

مراجعه نمایند.
سید جواد لقمانی - شهردار کمشچهشماره تماس 454۸۸۰3۰

پیشهناد فیلم

النتوری

کارگردان: رضا درمیشیان
نویسنده: رضا درمیشیان

بازیگــران: مریــم پالیزبــان، بــاران کوثــری، نوید محمــدزاده، 
ــه  ــری، فاطم ــاز جعف ــدی کوشــکی، بهن ــودی، مه رضــا بهب
ــتمی،  ــیر رس ــالح، اردش ــادر ف ــه، ن ــوش نظری ــوی، پری نق
حســین پاکــدل، بهرنــگ علــوی، ســتاره پســیانی، بهــرام 

ــیاحی ــم س ــور، کاظ ــیاوش چراغی پ ــاری، س افش
فیلــم ســینمایی »النتــوری«، ســومین ســاخته رضــا 
درمیشــیان اســت. »النتــوری« بــه عنــوان هفتمیــن 
فیلــم برتــر جشــنواره فجــر از نــگاه کاربــران ســالم ســینما 
انتخــاب شــد. ســوژه اسیدپاشــی »النتــوری« ایــن فیلــم 
را بــه یکــی از کنجکاوبرانگیزتریــن فیلم هــای ســی و 

ــود.  ــرده ب ــل ک ــر تبدی ــم فج ــنواره فیل ــن جش چهارمی
ــووی  ــنواره کارل ــن جش ــوری« در پنجاه ویکمی ــم »النت فیل
ــم شــانگهای،  ــی فیل  واری، نوردهمیــن جشــنواره بین الملل
ــان،  ــن آلم ــی در کل ــای ایران ــتیوال فیلم ه ــومین فس س
ــن و  ــنواره برلی ــمین جش ــای شصت وشش ــش پاناروم بخ
هفتمیــن جشــنواره فلورانــس ایتالیــا بــه نمایــش درآمــده 

اســت. 
ــم »النتــوری«  ــاره فیل ــورا یانــگ، منتقــد آمریکایــی، درب ب
ــای  ــن صداه ــن و صریح تری ــی از اصیل تری ــد: یک می گوی
ســینمای نســل جــوان ایــران، رضــا درمیشــیان نویســنده و 
کارگــردان اســت کــه بــا فیلــم »النتــوری« بــه حــد اعــالی 
ــان  ــا داســتانی اخالقــی کــه چن خــود می رســد؛ فیلمــی ب
ــوه  ــن جل ــایش ناممک ــا تماش ــه تقریب ــت ک ــوک آور اس ش
ــک  ــور ی ــت از حض ــی اس ــم، روایت ــتان فیل ــد. داس می کن
روان پریشــان کــه بــه یــک فعــال اجتماعــی خوش ســیما 
ــب  ــم فری ــن وه ــا ای ــود را ب ــد و خ ــه می کن ــراز عالق اب
ــه او دارد؛  ــی ب ــه متقابل ــز عالق ــر نی ــه آن دخت ــد ک می ده
در نهایــت کار او هــر دو ســوی ایــن ماجــرا را بــه بدتریــن 

ــاند. ــام می رس ــه فرج ــن ب ــیوه ممک ش

وا
�ن

تو که حساسی
خواننده رضا صادقی و بابک 

 جهانبخش
آهنگساز بابک جهانبخش

ترانه سرا مهدی ایوبی

خوشحالم 
خواننده سیروان خسروی
آهنگساز رادسین مهدوی 

سیروان خسروی
ترانه سرا رادسین مهدوی

عاشق شدم رفت 
خواننده حامد همایون
آهنگساز حامد همایون

ترانه سرا سهیل حسینی

عکاسی

سفر به ناشناخته ها در عکس گذر 
جمعــه ۲۷ مــرداد مجموعــه  ای از عکس  هــای افشــان ســتاره 
بــه نــام »گــذر« و بــه انتخــاب شــادی قدیریــان در گالــری 

هپتــا روی دیــوار مــی  رود. 
مــدرک  دارای  و   ۱355 ســال  متولــد  ســتاره  افشــان 
کارشناســی ارشــد نقاشــی از دانشــگاه الزهــرای تهــران 
ــرادی افشــان ســتاره  ــن نمایشــگاه انف ــذر« اولی اســت. »گ
اســت و او در توضیــح فضــای ایــن مجموعــه گفــت: زمانــی 
کــه روی ایــن مجموعــه کار می  کــردم، در حــال گــذر از 
مرحلــه  ای از زندگــی بــودم کــه برایــم ناشــناخته و مبهــم بود. 
شــاید فضــای رازآلــود عکس  هــا درنتیجــه  همیــن موقعیــت 

ــد.  ــن باش ــی م ــی و فیزیک ــاص ذهن خ

ســتاره ادامــه داد: بــه نظــرم وهم  آلــود بــودن موقعیــت مــن 
روی فــرم عکس هــا هــم تاثیــر گذاشــته و فضــای آن هــا را 
بــه نقاشــی نزدیــک کــرده اســت. در بخشــی از بیانیــه ایــن 
ــت:  ــده اس ــته، آم ــور نوش ــن یزدی  پ ــه محس ــگاه ک نمایش
ــف  ــافری را تعری ــراس مس ــق و ه ــکاوی و عش ــان، کنج زم

ــه اســت. مهــر ــه در حــال کشــف مــکان  بیگان ــد ک می  کن

تاتر

»شیرهای خان باباسلطنه« در شهرزاد
»شــیرهای خان باباســلطنه« بــه کارگردانــی افشــین  هاشــمی از 

3۱ مــرداد در پردیــس تئاتــر شــهرزاد بــه روی صحنــه  مــی رود.
شــادی آوِر  نمایــِش  یــک  خان باباســلطنه«  »شــیرهای 
ــد  ــه  آن در ص ــه قص ــت ک ــکال( اس ــیقایی )کمدی موزی موس

می گــذرد.  پیــش  ســال 
گالب آدینــه، محمدرضــا مالکــی، شــهرام مســعودی ، علیرضــا 
ناصحــی، وحیــد نفــر، محمدرضــا آزادفــرد، افشــین  هاشــمی، 
مســیح کاظمــی، فاطمــه حیدری فــر، النــاز ســلیمانی، احســان 
ــی،  ــدی پناه ــور، مه ــا گرگین پ ــی، صب ــا علیجان ــر، مانی بیات ف
ــاری،  ــن طاهری ط ــی، معی ــن دودانگ ــن، مبی ــد دائی چی محم
صابــر گل  محمــدی و مونــا فرجــاد در ایــن نمایــش بــه ایفــای 

ــد. ــش می پردازن نق
ــرای  ــا ب ــده: »خان باب ــش آم ــن نمای ــتان ای ــه داس در خالص
ــد و  ــد تنومن ــاع از مرزهایــش ســفارش داده شــیری بیاورن دف
ســیه چرده کــه در شــجاعت و دلیــری نســب از رســتِم دســتان 
بــرده؛ قــد و قامــت چــون رخــش، پنجه هــا چــون چاقــو، ســر 

و صــورت گوشــتالو.« باشــگاه خبرنــگاران
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 راهکارهای رشد خانواده 

از نگاه امام رئوف      
خانــواده، یکــی از مهم تریــن نهادهــای جامعــه بشــری و 
اولیــن نهــاد اجتمــاع بــه شــمار می آیــد. خانــواده تاثیــر 
شــگرف و عمیقــی بــر رشــد، تکامل، تعــادل و شــکوفایی 
ــن تاثیــر  فــرد فــرد بشــر و جامعــه انســانی دارد کــه ای

غیــر قابــل انــکار اســت. 
ــر زندگــی فــردی و اجتماعــی  ــواده تأثیــر عمیقــی ب خان
ــی  ــن ســبب همــه فرســتادگان اله ــه همی ــراد دارد؛ ب اف
داشــته اند.  ویــژه ای  توجــه  آن  بــه  )علیهم الســام( 
دیــن اســام بــه عنــوان آخریــن دیــن آســمانی، بخــش 
جالــب توجهــی از قوانیــن و احــکام خــود را بــه خانــواده 

ــت. ــاص داده اس اختص
 پیامبــر اســام)ص( و اولیــای دیــن)ع(، از جملــه  امــام 
ــته  ــواده داش ــائل خان ــه مس ــژه ای ب ــه وی ــا)ع( توج رض
ــان  ــی بی ــط خانوادگ ــاره رواب ــده ای را درب ــب ارزن و مطال

کرده انــد. 
ــر  ــه پیامب ــدا و ب ــه خ ــان ب ــرار و ایم ــا)ع( اق ــام رض ام
خــدا و بــه حّجــت خــدا و هرچــه از نــزد خــدای بــزرگ 
ــواده  ــی خان ــد و کارای ــای رش ــت را از راهکاره ــده اس آم

می داننــد. 
ــام  ــت. از  ام ــوکل اس ــان ت ــگاه ایش ــر از ن ــکار دیگ  راه
رضــا)ع( دربــاره حــد تــوکل ســؤال شــد.  امــام)ع( 
ــا وجــود خــدا از  ــه ب ــوکل آن اســت ک ــد: حــد ت فرمودن

احــدی غیــر از او هراســی بــه دل راه ندهــی. 
 همچنیــن امــام رضــا)ع( فرمودنــد: هــر کــس دوســت 
ــوکل  ــدا ت ــر خ ــد ب ــردم باشــد، بای ــن م دارد نیرومندتری

کنــد.
ــدا  ــه خ ــاد ب ــرای اعتم ــطوحی را ب ــا)ع( س ــام رض  ام

می فرماینــد.  مطــرح 
ــَوکَّل  ــن َیَت ــه »َو َم ــای آی ــا)ع( معن ــام رض ــردی از  ام م

ــد.  ــا ش ــُبه«ُ را جوی ــَو َحس ــی هللِا َفُه َعَل
حضــرت)ع( فرمودنــد: تــوکل درجاتی دارد؛ یکــی آنکه در 
هــر کاری کــه بــا تــو کــرده بــه او اعتمــاد داشــته باشــی، 
بــه همــه راضــی باشــی و بدانــی کــه در هیــچ خیــری و 
ــه  ــار ب ــرده و اختی ــی نک ــو کوتاه ــی در حــق ت ــچ رأی هی
ــه  ــوکل کنــی و کارهــا را ب ــه او ت دســت اوســت. پــس ب
ــت  ــای اوس ــه غیب ه ــان ب ــر ایم ــی. دیگ ــذار کن او واگ
ــه او و  ــش را ب ــد علم ــری. بای ــا بی خب ــو از آن ه ــه ت ک
ــه  ــر آن ب ــاره  آن غیب هــا و غی ــذاری و درب  امنایــش واگ

او اعتمــاد کنــی. 
ــوکل از  ــیعیان)ع(، ت ــوای ش ــتمین پیش ــدگاه هش از دی
ــن  ــار رک ــود دارای چه ــان خ ــت و ایم ــان اس ارکان ایم
اســت: تــوکل بــر خــدا، رضــا به قضــای الهــی، تســلیم در 

ــه او.  ــر فرمــان او و واگــذار کــردن کارهــا ب براب
 تاثیرگذارتریــن راهــکار اخــاق نیکوســت. امــام رضــا)ع( 
ــت  ــن در روز قیام ــه م ــما ب ــن ش ــد: نزدیک تری فرمودن
ــا  کســانی هســتند کــه اخــاق نیکــو داشــته باشــند و ب
خانــواده خــود بیشــتر مهربانــی کننــد. مــدارا در خانــواده 
مســیر رشــد را تعالــی می بخشــد. امــام رضــا)ع( 
فرمودنــد: مؤمــن، مؤمــن نیســت مگــر اینکــه در او 
ــا  ــردن ب ــدارا ک ــر م ــنت پیامب ــد. س ــی باش ــنتی از نب س

ــردم اســت. م

جامعه
حضور2600 کودک در مراکزبهزیستی 

به دلیل »زندانی«بودن والدین 
ســازمان  نوجوانــان  و  کــودکان  امــور  کل  مدیــر   
بهزیســتی کشــور یکــی از شــروط صــدور مجــور احــداث 
مهدکــودک در زندان هــا را وجــود بیــش از 10 کــودک در 

ــرد. ــام ک ــدان اع آن زن
ســوی  از  خبــری  اعــام  پیــرو  نفریــه  محمــد 
ــس  ــی مجل ــی و حقوق ــیون قضای ــس کمیس نایب رئی
ــدازی  ــع راه ان ــع موان ــر »رف ــی ب ــامی مبن ــورای اس ش
ســازمان  گفــت:  زندان هــا«  در  کــودک  مهدهــای 
ــر  ــه ه ــه ب ــی را دارد ک ــن آمادگ ــور ای ــتی کش بهزیس
ــته  ــور داش ــودک در آن حض ــش از 10 ک ــه بی ــدان ک زن
باشــد، مجــوز تاســیس مهدکــودک ارائــه کنــد؛ ایــن در 
حالــی اســت کــه بهزیســتی از ایــن مراکــز بــرای تربیت 

ــرد. ــد ک ــت خواه ــی حمای مرب
ــاط  ــت ارتب ــه عل ــال ب ــر دو س ــودکان زی ــت: ک وی گف
عاطفــی بــا مــادر نیــاز اســت در زنــدان حضــور داشــته 
باشــند و در حــال حاضــر کــه نایب رئیــس کمیســیون 
ــی و حقوقــی مجلــس شــورای اســامی از رفــع  قضای
ــر  ــا خب ــودک در زندان ه ــای ک ــدازی مهده ــع راه ان موان
داده اســت، بهزیســتی نیــز مجــوز تاســیس ایــن 
ــودک  ــش از 10 ک ــه بی ــی ک ــرای زندان های ــا را ب مهده
ــرد. ــد ک ــا حضــور داشــته باشــند، صــادر خواه در آن ه

مدیــر کل امــور کــودکان و نوجوانــان ســازمان بهزیســتی 
ــزار  ــدود 10 ه ــر از ح ــال حاض ــه داد: در ح ــور ادام کش
ــواده  ــبه خان ــتی )ش ــز بهزیس ــر در مراک ــودک حاض ک
و شــیرخوارگاه ها(، 2600 کــودک بــه دلیــل زندانــی 
ــز حاضــر هســتند.  ــن مراک ــود در ای ــن خ ــودن والدی ب
ــداد  ــی از تع ــار و ارقام ــه آم ــت ک ــی اس ــن در حال ای
ــودن  ــی ب ــت زندان ــه عل ــا ب ــودکان حاضــر در زندان ه ک
والدینشــان در دســترس ســازمان بهزیســتی نیســت. 

ایســنا 

فعالیت مرکز درمانی هالل احمر در 
صحرای عرفات از 9 شهریور   

ــا  ــه ب ــران در مک ــر ای ــال احم ــتان ه ــس بیمارس  رئی
ــر  ــا 400 زائ ــه 300 ت ــرپایی روزان ــه س ــه مراجع ــاره ب اش
بیمــار بــه ایــن بیمارســتان گفــت: مرکــز درمانــی هــال 
ــات 9 شــهریور فعــال می شــود. احمــر در صحــرای عرف

ــه بیمارســتان  ــه اینک ــا اشــاره ب ــی حلی ســاز ب محمدتق
هــال احمــر ایــران در مکــه اکنــون بــا اســتعداد 
ــن  ــزود: در ای ــال اســت، اف بســیار خــوب 60 تخــت فع
ارائــه  بــرای  بیمارســتان تمامــی تخصص هــای الزم 
خدمــت بــه زائــران فعــال اســت و بخش هــای آی ســی 
یــو و ســی ســی یــو بیمارســتان نیــز پذیــرش بیمــار دارد.

وی بــا اشــاره بــه مراجعــه ســرپایی روزانــه 300 تــا 400 
زائــر بیمــار بــه بیمارســتان اظهــار کــرد: در حــال حاضــر 
12 زائــر بیمــار کــه بیشــتر آن هــا ســن باالیــی دارنــد در 

بیمارســتان مکــه بســتری هســتند.
رئیــس بیمارســتان هــال احمــر ایــران در مکــه همچنین 
ــتان از  ــان عربس ــت و درم ــئوالن بهداش ــد مس ــه بازدی ب
ایــن بیمارســتان کــه پــس از 2 ســال، دوبــاره راه انــدازی 
شــده و رضایــت آن هــا از خدمــات ارائه شــده و تســریع 

در راه انــدازی بیمارســتان اشــاره کــرد.
ــر در  ــال احم ــتان ه ــه بیمارس ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
صحــرای عرفــات از 9 شــهریور فعــال خواهــد شــد، 
ــات نســبت  ــرد: امســال شــرایط صحــرای عرف ــار ک اظه
بــه قبــل تغییــرات بســیاری کــرده و چادرهــا متفــاوت و 
بــا ســازه های فلــزی برپــا شــده کــه مجهــز بــه کولرهــای 
ــردن فضاهــای  ــک ک ــذا در خن ــوی اســت؛ ل ایســتاده ق

ــا مشــکلی مواجــه نیســتیم. داخــل چادرهــا ب
ــدازی  ــرای راه ان ــه امســال ب ــی ک ــت فضای حلی ســاز گف
ــران اختصــاص  ــه هــال  احمــر ای بیمارســتان عرفــات ب

ــد، بســیار مناســب اســت. فــارس داده ان

 ایده های غربی و شرقی 
در نگاه به فقر توجیهی ندارد 

ــه  ــزوم توجــه ب ــه ل ــا اشــاره ب ــداد ب ــه ام ــام کمیت قائم مق
اشــتغال زایی بــه عنــوان کلیــد حــل بســیاری از مشــکات 
ــار رســمی طــی  ــر اســاس آم ــرد: ب ــوان ک ــان عن مددجوی
ســه ســال گذشــته 20 درصــد مشــاغل ایجادشــده در 
ــوده اســت. ــه امــداد ب ــه واســطه اقدامــات کمیت کشــور ب

ــه اینکــه بیــش از ۵00 هــزار شــغل  ــا اشــاره ب برقعــی ب
در کشــور در ایــن دوران ایجــاد شــده و کمیتــه امــداد بــا 
اشــتغال زایی بیــش از 102 هــزار نفــری توانســته ســهم 
جالــب توجهــی در ایــن زمینــه داشــته باشــد، افــزود: در 
ــرای  ــن ســرمایه ب بنگاه هــای کوچــک اقتصــادی کمتری
ایجــاد اشــتغال، 200 میلیــون تومــان اســت؛ بنابرایــن بــا 
ــن  ــای پائی ــت دهک ه ــوان از ظرفی ــت می ت ــی دق کم

جامعــه بــرای اشــتغال اســتفاده کــرد.
وی بــا انتقــاد از ایده هــای غربــی و شــرقی در نــگاه 
ــن  ــی، تأمی ــاه غرب ــح داد: در اندیشــه رف ــر توضی ــه فق ب
ــر  ــی ب ــی، تحلیــل نهای ــی و اقتصــاد غرب اجتماعــی غرب
ــی  ــای پایین ــه دهک ه ــده ک ــرار داده ش ــور ق ــن مح ای
چــرا کــه  شــده اند؛  تحمیــل  جامعــه  بــه  جامعــه 
ــی در  ــی دوگانگ ــر نوع ــای فق ــروت و دره ه ــای ث قله ه
ــا مشــکل  ــی را ب ــات اجتماع ــرده و ثب ــه ایجــاد ک جامع

می کنــد.  مواجــه 
ــر و  ــه فق ــگاه ب ــه داد: ن ــداد ادام ــه ام ــام کمیت قائم مق
ــل  ــوان عام ــه عن ــتی ب ــام مارکسیس ــت در نظ محرومی
ــی  ــی در اقتصــاد غرب ــرای انقاب هاســت؛ ول محــرک ب
بــه ایــن فقــرا بــه عنــوان تهدیــد نــگاه می شــود؛ از ایــن 
ــر چــرخ توســعه  ــه زی ــن جامع ــر دهک هــای پایی رو اگ
نیــز لــه شــوند، اشــکالی نــدارد، بنابرایــن سیاســت های 
رفــاه و بیمــه اجتماعــی در غــرب تنهــا بــه عنوان ســوپاپ 

ــد.   ــل می کنن ــان عم اطمین

کوتاه حوادث 
 شماره تماس برای اهدای جسد 

به پزشکی قانونی
ــور  ــی کش ــکی قانون ــازمان پزش ــس س ــام رئی ــی اع در پ
مبنــی بــر اهدای جســد ســازمان بــا اختصــاص دو شــماره 
ــه  ــن زمین ــات در ای ــه اطاع ــتیابی ب ــه دس ــاس، زمین تم
ــه اهــدای  ــد ب ــه عاقه من ــرادی ک فراهــم شــده اســت. اف
ــتند،  ــن کار هس ــام ای ــی انج ــی از چگونگ ــد و آگاه جس
می تواننــد بــرای کســب اطاعــات بیشــتر در ســاعات 
 ۵۵442844 و   ۵۵442644 شــماره های  بــا  اداری 

تمــاس بگیرنــد. خبرگــزاری صداوســیما

 کشف ۱6۷ کیلو مواد مخدر 
از ۳ قاچاقچی

ــرج از  ــاب ک ــی و انق ــتان عموم ــن  دادس ــای وط کیمی
کشــف 167 کیلــو تریــاک در کــرج و دســتگیری ســه نفــر 
ــا  ــاره خبــر داد. حاجــی رضــا شــاکرمی گفــت: ب در ایــن ب
ــدأ  ــه ای کــه از مب ــی انجام شــده محمول رصدهــای اطاعات
اســتان کرمــان بــه مقصــد کــرج در حــال انتقــال بــود، در 
ــل  ــایی و از داخ ــرج شناس ــدوده ک ــه مح ــدای ورود ب ابت
یــک دســتگاه خــودرو مقــدار 167 کیلــو و 400 گــرم مــواد 

مخــدر کشــف و ضبــط شــد.

اختالس 600 میلیون تومانی
دادســتان عمومــی و انقــاب اراک از اختــاس 600 میلیــون 
تومانــی یکــی از کارمنــدان تامیــن اجتماعــی اســتان 

ــر داد. ــزی خب مرک
عبــاس قاســمی گفــت: بــا پیگیری هــا و رصد هــای 
انجام شــده، اختــاس 600 میلیونــی یکــی از کارکنــان 
تامیــن اجتماعــی اراک مشــخص شــد و ایــن فــرد اکنــون 
ــای  ــا  پیگیری ه ــه ب ــرد؛ البت ــر می ب ــه س ــت ب در بازداش
ــردار  ــن کاهب ــان از ای ــون توم ــغ 300 میلی انجام شــده مبل

ــد. تســنیم ــودت داده ش ع

تجار و کارگردانان، طعمه های 
کالهبردار میلیاردی

 فــردی کــه بــا ادعــای ارتبــاط تنگاتنــگ بــا مقامــات مهــم 
ــان و کارگردانــان سرشــناس مبالــغ کان  دولتــی از بازرگان
کاهبــرداری کــرده بــود، توســط مأمــوران پلیــس امنیــت 
عمومــی ناجــا دســتگیر شــد. در تحقیقــات پلیســی 
ــه منظــور  ــم )متهــم( ب ــه مشــخص شــد میث صورت گرفت
جلــب اعتمــاد طعمه هایــش، مدعــی شــده بــود کــه دارای 
ــد در ازای  ــت و می توان ــی اس ــیار باالی ــی بس ــردش مال گ
دریافــت مبالــغ کان میلیــاردی ظــرف مــدت معیــن )70 
ــغ را  ــن مبل ــد، ای ــود 20 درص ــا س ــه ب ــا 100 روز( ماهیان ت
ــاب های  ــوز و حس ــه اوراق، مج ــد. ارائ ــا بازگردان ــه آن ه ب
ــود  ــاردی ب ــغ کان میلی ــانگر مبال ــه نش ــی ک ــی جعل بانک
ــا ســه ارگان  ــاط تنگاتنــگ ب ــر ارتب ــی ب ــی مبن ــز ادعای و نی
مهــم دولتــی و پشــتیبانی نهادهــای مزبــور از وی، از دیگــر 
ــه  ــگان ب ــاد مالباخت ــب اعتم ــرای جل ــم ب شــگردهای مته

ــد. ــمار می آی ش

دعوا بر سر ۱.۵ میلیون بدهی رنگ خون گرفت

 دعــوای دو مــرد جــوان بــر ســر بدهــی 1.۵ میلیــون تومانــی بــا 
قتــل یکــی از طرفیــن بــه پایــان رســید.

  در روز 22 شــهریور ســال گذشــته راننــده یــک دســتگاه خــودرو 
تریلــر در جــاده قدیــم قــم – منطقــه حســن آباد در حیــن 
ــدودا ۵0  ــردی ح ــد ف ــا جس ــودرو ب ــتیک های خ ــرل الس کنت
ســاله در کنــاره جــاده روبــه رو می شــود و بافاصلــه موضــوع را 

ــد. ــاع می ده ــی 110 اط ــای پلیس ــز فوریت ه ــه مرک ب
بــا حضــور مأمــوران کانتــری 176 حســن آباد در محــل و انجــام 
بررســی های اولیــه مشــخص شــد کــه متوفــی بــر اثــر اصابــت 
ضربــات متعــدد جســم تیــز بــه ناحیــه قفســه ســینه بــه قتــل 
ــه قاضــی کشــیک دادگاه  ــه موضــوع ب رســیده اســت. بافاصل
بخــش فشــافویه اعــام و پرونــده مقدماتــی بــا موضــوع قتــل 
ــعبه 102 دادگاه  ــس ش ــتور رئی ــه دس ــد و ب ــکیل ش ــد تش عمـ
بخــش فشــافویه، پرونــده جهــت رســیدگی در اختیــار اداره دهم 

ویــژه قتــل پلیــس آگاهــی تهــران بــزرگ قــرار گرفــت.
ــد  ــف جس ــان کش ــد روز از زم ــت چن ــس از گذش ــرانجام پ س
ــهریار  ــری ش ــه کانت ــواده ب ــک خان ــای ی ــه اعض ــا مراجع و ب
ــخصات  ــا مش ــردی ب ــدان ف ــوع فق ــا موض ــکایت ب ــرح ش و ط
ظاهــری جســد کشف شــده در منطقــه حســن آباد، هویــت 
ــام »اســماعیل.م« )4۵ ســاله – تبعــه  ــه ن جســد ناشــناس ب

ــد. ــایی ش ــتان( شناس افغانس
در تحقیقــات از اعضــای خانــواده مقتــول، کارآگاهــان اطاع پیدا 
ــت  ــکاری ســاختمان فعالی ــه پیمان ــول در زمین ــه مقت ــد ک کردن
داشــته و از چنــدی پیــش بــه واســطه اعتیــاد شــدیدی کــه بــه 
مصــرف مــواد مخــدر پیــدا کــرده، دچــار مشــکات شــدید مالــی 
در زمینــه کاری شــده اســت؛ بــه گونــه ای کــه چندیــن نفــر بــه 
عنــوان طلبــکار بارهــا جهــت وصــول طلــب خــود بــه درب خانــه 
مقتــول مراجعــه کــرده  و گاه بــا وی مشــاجره لفظــی داشــته اند 
ــد 1360 –  ــدهللا.م« )متول ــام »عب ــه ن ــش ب ــی از طلبکاران و یک

تبعــه افغانســتان( بــوده اســت.
در تحقیقــات تکمیلــی محــل کار عبــدهللا در محدوده یــک کارگاه 
خریــد و فــروش مصالــح ســاختمانی در شهرســتان شــهریار – 
منطقــه وحیدیــه شناســایی شــد؛ امــا عبــدهللا همزمــان بــا قتــل 
ــده                                                                                              ــواری ش ــتان مت ــه افغانس ــارج و ب ــور خ ــماعیل از کش اس

بــود.
ــس آگاهــی  ــان اداره دهــم پلی ــرداد 1396 کارآگاه ــل م در اوای
اطــاع پیــدا کردنــد کــه عبــدهللا پــس از گذشــت نزدیــک به یک 
ســال بــه صــورت غیرقانونــی وارد ایــران شــده و در حــال حاضــر 
ــه اقدامــات پلیســی  در شهرســتان شــهریار تــردد دارد؛ بافاصل

آغــاز و ســرانجام »عبــدهللا.م« در روز 20 مــرداد دســتگیر و بــه 
اداره دهــم ویــژه قتــل منتقــل شــد.

ــراف  ــت اعت ــکاب جنای ــه ارت ــه ب ــات اولی ــان تحقیق  وی در هم
و انگیــزه خــود از جنایــت را وصــول طلــب یــک میلیــون و ۵00 

هــزار تومانــی خــود از مقتــول عنــوان داشــت.
ــه  ــت ب ــکاب جنای ــش درخصــوص نحــوه ارت ــم در اعترافات مته
ــان  ــردم؛ آن زم ــول کار می ک ــا مقت ــن ب ــت: م ــان گف کارآگاه
ــاختمانی  ــح س ــای مصال ــه جابه جایی ه ــتم و کلی ــان داش نیس
ــی  ــزان بده ــه می ــا اینک ــی دادم ت ــام م ــش انج ــول را برای مقت
ــول  ــه پ ــم ک ــول می گفت ــه مقت ــه ب ــن همیش ــد؛ م ــاد ش او زی
بدهــد؛ امــا او هربــار مدعــی می شــد کــه پولــش را از پیمانــکار 
ــرف  ــواد مص ــرد و م ــول می گی ــه او پ ــتم ک ــه؛ می دانس نگرفت
می کنــد؛ چنــد بــار بــه در منــزل مقتــول رفتــم و حتــی اعضــای 

ــد. ــواده اش نیــز مــرا دیدن خان
روز حادثــه از طریــق تمــاس تلفنــی یکــی از دوســتان متوجــه 
ــت  ــول دریاف ــی پ ــب توجه ــغ جال ــماعیل مبل ــه اس ــدم ک ش
ــود را از او  ــب خ ــا طل ــم ت ــراغش رفت ــه س ــه ب ــرده؛ بافاصل ک
ــی  ــاره مدع ــا او دوب ــده؛ ام ــم را ب ــه پول ــم ک ــه او گفت ــرم؛ ب بگی
شــد کــه پولــی نــدارد. زمانــی کــه اســماعیل اصــرار مــرا بــرای 
گرفتــن پــول دیــد بــه مــن گفــت: اگــر پــول می خواهــی بایــد 
ــول کــردم  ــا از کســی پــول بگیــرم؛ قب ــه حســن آباد برویــم ت ب
ــه  ــی کــه ب ــا زمان ــم؛ ام ــه حســن آباد بروی ــول ب ــا همــراه مقت ت
حســن آباد رســیدیم، ناگهــان مقتــول عنــوان داشــت کــه اصــا 

ــداری. ــی از مــن ن ــو طلب ت
مــن کــه عصبانــی شــده بــودم، بــا او بــه صــورت لفظــی درگیــر 
شــدم کــه او بــه مــن فحاشــی کــرد. ناگهــان مقتــول بــا چاقــوی 
ــر  ــز از زی ــن نی ــه زد؛ م ــن ضرب ــف م ــر و کت ــه س ــن دار ب ضام
صندلــی راننــده یــک چاقــو بیــرون کشــیدم و ]چنــد ضربــه[ بــه 
قفســه ســینه او زدم؛ مقتــول از خــودرو پیــاده شــد و بــه کنــار 
جــاده رفــت و بیحــال شــد؛ او را دنبــال کــردم؛ ناگهــان برگشــت؛ 
ــل دادم؛  ــد؛ او را ه ــو بزن ــا چاق ــرا ب ــد م ــردم می خواه ــر ک فک
مقتــول ]روی زمیــن[ افتــاد و مــن چنــد ضربــه دیگــر بــه قفســه 

ســینه اش زدم و از محــل فــرار کــردم.
ــم  ــا جرای ــارزه ب ــاون مب ــرم، مع ــد مک ــرهنگ کارآگاه حمی س
ــر  ــن خب ــام ای ــا اع ــزرگ، ب ــران ب ــی ته ــس آگاه ــی پلی جنای
ــت  ــرار بازداش ــم، ق ــح مته ــراف صری ــه اعت ــه ب ــا توج ــت: ب گف
ــت  ــم جه ــد و مته ــادر ش ــی ص ــام قضای ــوی مق ــت از س موق
ــل  ــژه قت ــم وی ــار اداره ده ــی در اختی ــات تکمیل ــام تحقیق انج

ــت. ــرار گرف ــزرگ ق ــران ب ــی ته ــس آگاه پلی

رئیــس پلیــس پایتخــت گفــت: برخــورد 
ــان  ــه می ــا مجرمــان و کاهــش فاصل قاطــع ب
ــدی  ــای ج ــرم از برنامه ه ــف ج ــوع و کش وق

ــت. ــس اس پلی
ســردار حســین رحیمــی اظهــار داشــت: پلیس 
بایــد در انجــام وظایفــش مسئولیت شــناس و 
دغدغه منــد باشــد. البتــه نقــش مــردم مهــم 
اســت و بایــد در برقــراری نظــم و امنیــت 

اجتماعــی مــردم را پــای کار بیاوریــم.
 وی افــزود: مــا بــرای اصــاح رفتــار ســازمانی 
زمینــه  ایــن  در  می کنیــم.  تــاش  نیــز 
کانتری هــا بایــد تمرکزشــان خدمــت بــه 
مبــارزه  پلیــس  همچنیــن  باشــد.  مــردم 
ــان،  ــا موادفروش ــد ب ــا بای ــدر م ــواد مخ ــا م ب
 ... باندهــای بــزرگ، معتــادان متجاهــر و 
ــد. پلیــس راهــور مــا نیــز وظیفــه  برخــورد کن
امــا  دارد؛  را  قانون شــکنان  بــا  برخــورد 
ــور و مــرور خواهــد  ــر تســهیل عب تمرکــزش ب

ــود.  ب
ــور  ــه ط ــک را ب ــم مشــکل ترافی ــا نمی توانی م
ــم کاری  ــا می توانی ــم؛ ام ــل کنی ــد ح 100 درص

کنیــم کــه ترافیــک تهــران قفــل نشــود.
وی بــا بیــان اینکــه در پلیــس آگاهــی برخــورد 

ــه بیــن  ــا مجرمــان و کاهــش فاصل ــی ب قانون
برنامه هــای  وقــوع و کشــف جــرم جــزو 
جــدی ماســت، گفــت: توانمندســازی اصــاح 
رفتــار پلیــس، ارتقــای مهارت هــای پلیــس در 
انجــام بهینــه ماموریت هــا و ... بــه طــور جــدی 
در دســتورکار مــا خواهــد بــود و بــه دنبــال این 
ــا آموخته هایشــان را  ــا همــکاران م هســتیم ت

از تئــوری بــه مهــارت تبدیــل کننــد.

حــوزه  در  اینکــه  بــر  تاکیــد  بــا  رحیمــی 
ــه  ــا ب ــی بیشــترین توجــه م ــاط اجتماع انضب
برخوردهــای ایجابــی خواهــد بود، خاطرنشــان 

کــرد: آمــوزش همگانــی را رونــق خواهیــم داد. 
معتقدیــم بســیاری از رفتارهــای خــارج 
ــی  ــوزش همگان ــود آم ــی از نب ــرف ناش از ع
اســت و توجــه بــه آمــوزش همگانــی جــزو 

ــود. ــد ب ــا خواه ــی م ــای اصل برنامه ه
 پلیس وابسته به هیچ دسته و 

جناحی نیست
تاکیــد  بــا  پایتخــت  پلیــس  رئیــس 
بــر اینکــه پلیــس وابســته بــه هیــچ 
گــروه، حــزب، دســته و جناحــی نیســت، 
ــر  ــی ام ــع ول ــا تاب ــرد: م ــان ک خاطرنش
مســلمین هســتیم و حزبمــان هــم حــزب 
ولــی امــر مســلمین اســت. مــا بــه 
ــررات  ــه در چارچــوب مق ــی ک ــام احزاب تم
جمهــوری اســامی حرکــت می کننــد، 
احتــرام می گذاریــم و آنــان مــورد تکریــم 
ــم و  ــی امری ــرباز ول ــا س ــتند؛ م ــا هس م
تــاش می کنیــم ســرباز خوبــی برایشــان 
ــه  باشــیم. مــا احــزاب را می شناســیم و ب
طــور عمیــق هــم از مسائلشــان بــا خبریم؛ 
ــتیم. ــان نیس ــچ کدامش ــدار هی ــا طرف ام

رحیمــی اضافــه کــرد: پلیــس بــدون توجــه 
ــه  ــه هم ــت و ... ب ــژاد، قومی ــگ، ن ــه رن ب

مــردم خدمــت می کنــد. پلیــس بایــد 
ــرای  ــت را ب ــد و امنی ــاب باش ــد آفت مانن

ــاورد. ــان بی ــه ارمغ ــه ب هم
رحیمــی در بخــش دیگــری از ســخنانش 
ــم  ــچ گاه همکاران ــان اینکــه مــن هی ــا بی ب
را بــه دلیــل وقــوع جــرم بازخواســت 
نمی کنــم گفــت: امــا دربــاره کشــف جــرم 
همکارانــم را بازخواســت خواهــم کــرد؛ 
ــرم  ــف ج ــئول کش ــس مس ــه پلی ــرا ک چ
ــای  ــم مؤلفه ه ــوع جرای ــا در وق اســت؛ ام

ــود دارد. ــی وج مختلف
وی دربــاره فعالیــت گشــت ارشــاد اظهــار 
ــر  ــا ه ــورد ب ــئول برخ ــس مس ــرد: پلی ک
ــد  ــگان بای ــت و هم ــاری اس ــوع ناهنج ن
ــه اســامی  شــئونات اســامی را در جامع

ــم.  ــت کنی رعای
البتــه تاکیــد مــا بــر برخوردهــای ایجابــی 
اســت؛ امــا افــرادی کــه از حــد گذشــته و 
مــوارد را رعایــت نکننــد، قطعا پلیــس برابر 
ــه اســت. البتــه  ــه مداخل ــور ب ــون مجب قان

تاکیــد مــا بــر آمــوزش اســت.
معتــادان  جمــع آوری  درخصــوص  وی 
ــه  ــا گفت ــرد: باره ــار ک ــز اظه ــر نی متجاه
شــده و مــا نیــز می گوییــم کــه در عــرض 
ــع آوری  ــی جم ــاعت توانای ــر از 72 س کمت
ایــن افــراد را داریــم؛ امــا بعــد چــه 
ــده را  ــراد جمع آوری ش ــن اف ــود؟ ای می ش
بایــد بــه یــک جایــی تحویــل دهیــم کــه 
ــل  ــئوالن وارد عم ــر مس ــد دیگ ــا بای اینج

ــنا  ــوند. ایس ش

معــاون پیشــگیری و درمــان اعتیــاد ســازمان بهزیســتی کشــور 
گفــت: ســن شــروع مصــرف مــواد در زنــان بــه کمتــر از 30 ســال 
ــرف  ــار مص ــده و آم ــر ش ــا کمت ــرف در آن ه ــح مص ــیده، قب رس
آن هــا بــه مــردان نزدیک تــر شــده اســت؛ بــه طــوری کــه میــل 

ــان جــوان در حــال افزایــش اســت. بــه مصــرف در زن
محســن روشــن پژوه گفــت: بــر اســاس پیمایــش ملــی اعتیــاد 
کــه انجــام شــده، فقــط 3.8 درصــد از مصرف کننــدگان زن 
تحــت پوشــش درمــان اعتیــاد هســتند و بنابرایــن بایــد درمــان 

ــش داد. ــان را افزای اختصاصــی زن
وی ادامــه داد: درمــان اعتیــاد زنــان بســیار ســخت اســت؛ چــرا 
ــه  ــان مراجع ــرای درم ــی ب ــات اجتماع ــل ماحظ ــه دلی ــه ب ک

ــت. ــدود اس ــز مح ــا نی ــان آن ه ــای درم ــد و الگوه نمی کنن
ــه  ــه تجرب ــی ک ــد از زنان ــدود 2.3 درص ــزود: ح ــن پژوه اف روش

ــن  ــد؛ ای ــه کرده ان ــز تجرب ــق را نی ــواد داشــته اند، تزری مصــرف م
در حالــی اســت کــه 7۵ درصــد آن هــا از ســرنگ نــو و اســتریل 
اســتفاده کردنــد و 2۵ درصــد تجربــه تزریــق مشــترک داشــتند.

وی درخصــوص نــوع مــاده مصرفــی در زنــان نیــز تصریــح کــرد: 
تریــاک بیشــترین مــاده مصرفــی در زنــان اســت و پــس از آن 
شیشــه بــوده و ســوخته تریــاک در رتبــه ســوم قــرار دارد. بــه این 
ترتیــب مصــرف مــواد مخــدر در میــان زنــان در رتبــه اول اســت.
روشــن پژوه افــزود: میانگیــن مصــرف در جامعــه زنــان تغییــری 
نکــرده و نمی توانیــم بگوییــم اعتیــاد جوان تــر شــده، بلکــه ســن 
ــر  ــال تغیی ــا 29 س ــه 1۵ ت ــدر در ده ــواد مخ ــرف م ــروع مص ش
ــواد  ــرف م ــه مص ــتر ب ــنی بیش ــروه س ــن گ ــان در ای ــرده و زن ک
مخــدر گرایــش پیــدا کرده انــد و در واقــع ســن شــروع مصــرف 

در زنــان کمتــر از 30 ســال، کاهــش یافتــه اســت.

مدیــر کل دفتــر حمــل و نقــل عمومــی و ترافیــک شــهری ســازمان 
ابتــدای  از  گفــت:  وزارت کشــور  دهیاری هــای  و  شــهرداری ها 
امســال تاکنــون 3 میلیــون و 700 هــزار خــودرو بــه مراکــز مختلــف 
معاینــه فنــی در کشــور مراجعــه کرده انــد کــه ایــن میــزان نســبت 

بــه مــدت مشــابه پارســال 2 برابــر بیشــتر شــده اســت. 
ــال  ــان س ــا پای ــود ت ــی می ش ــزود: پیش بین ــور اف ــر جعفرپ امی
آمــار خودروهایــی کــه بــه مراکــز معاینــه فنــی مراجعــه می کننــد 

ــد. ــر افزایــش یاب ــر 3 براب ــه پارســال افــزون ب نســبت ب
وی ادامــه داد: بــر اســاس قانــون هــوای پــاک زمــان معاینــه فنــی 
بــرای خودروهــا از پنــج ســال بــه چهــار ســال کاهــش یافتــه و در 
کان شــهرها نیــز از ابتــدای شــهریور آتــی خودروهــای فاقــد معاینه 

فنــی بــه میــزان ۵00 هــزار ریــال جریمــه می شــوند.
مدیــر کل دفتــر حمــل و نقــل عمومــی و ترافیــک شــهری ســازمان 

شــهرداری ها و دهیاری هــای وزارت کشــور گفــت: همچنیــن از 
ابتــدای شــهریور آتــی، خودروهــای گازســوز غیرکارخانــه ای در مراکز 
معاینــه فنــی خــودرو پذیــرش نمی شــوند؛ لــذا این گونــه خودروهــا 
ابتــدا بایــد بــه مراکــز تخصصــی بررســی خودروهــای دوگانه ســوز 
مراجعــه کننــد. وی افــزود: مالــکان چنیــن خودروهایــی پــس از 
ــرای درج  ــد ب ــن بای ــی الزم همچنی ــا و بررس ــدن آزمایش ه گذران
عبــارت دوگانه ســوز بــر روی کارت ماشــین بــه پلیــس راهنمایــی و 
رانندگــی و در مرحلــه آخــر بــه مراکــز معاینــه فنــی مراجعــه کننــد.
جعفرپــور ادامــه داد: تعــداد مراکــز معاینــه فنــی گازســوز در کشــور 
ــد.  ــش یافته ان ــز افزای ــه ۵4 مرک ــر از 18 ب ــاه اخی ــک م ــرف ی ظ
چهــار مرکــز از ایــن تعــداد در خراســان رضــوی مســتقرند و 
ــه  ــز معاین ــه مراک ــور ب ــطح کش ــه در س ــی ک ــم خودروهای یک ده

ــا  ــتند. ایرن ــتان هس ــن اس ــد، در ای ــه می کنن ــی مراجع فن

رئیس پلیس پایتخت عنوان کرد:

 برخورد شدید و قانونی پلیس با 
مخالن امنیت

،،
 آموزش همگانی را رونق خواهیم داد. 

معتقدیم بسیاری از رفتارهای خارج از 
عــرف ناشــی از نبــود آمــوزش همگانــی 
است و توجه به آموزش همگانی جزو 

برنامه هــای اصلــی ما خواهــد بود

ســازمان  ســخنگوی  و  پیشــگیری  معــاون 
مدیریــت بحــران کشــور بــا اشــاره بــه عواملــی کــه 
ــره  ــک مخاط ــات ی ــزان تلف ــود می ــث می ش باع
طبیعــی کــم یــا زیــاد باشــد، گفــت: ایــن عوامــل 

ــاد هســتند؛ مــکان،  زی
زمــان، واکنــش مــردم 
اتفــاق  آن  مقابــل  در 
و همچنیــن آمادگــی 
جملــه  از   مســئوالن 

آن هاست.
در  ســعیدی  بهنــام 
ــی  ــه رادیوی ــک برنام ی
ــی  ــوع »چرای ــا موض ب
تعــداد زیــاد تلفــات 
ــه  ــران« ک ــیل در ای س
شــاهین  حضــور  بــا 
معــاون  فتحــی، 

کشــور،  نجــات  و  امــداد  ســازمان  عملیــات 
برگــزار شــد، بــا اشــاره بــه سیل آســا بــودن 
ــرد:  ــار ک ــال اظه ــل از س ــن فص ــا در ای بارندگی ه
بارندگی هایــی کــه در ایــن فصــل از ســال داریــم، 
دارای مشــخصاتی هســتند کــه مهم تریــن آن 
ایــن اســت کــه حجــم زیــاد بــاران در مدت زمــان 
ــک  ــن خش ــون زمی ــد و چ ــاق می افت ــاه اتف کوت
ــه  اســت، آب ســریع جــاری می شــود و در منطق
ــگ و  ــای تن ــد و دره ه ــیب تن ــا ش ــتانی ب کوهس
ــر می شــود. ــن براب باریــک شــدت ســیاب چندی

وی بــا اشــاره بــه اینکــه عوامــل دیگــری هــم بــر 
میــزان تلفــات و خســارات تاثیرگــذار هســتند، 
عنــوان کــرد: اگــر برداشــت غیراصولــی از مصالــح 
ــه را داشــته باشــیم و گودال هــای بزرگــی  رودخان
ــن آب انباشــت می شــود  ایجــاد شــده باشــد، ای
ــا می شــود و شــدت آب را بیشــتر  ــه ره و یکدفع

می کنــد. 
رعایــت  را  مســیل  و  رودخانــه  حریــم  اگــر 
ــانی  ــل انس ــوان عام ــه عن ــه ب ــیم، چ ــرده باش نک
ــدت  ــزان ش ــد در می ــوارد می توان ــایر م ــه س و چ
و خســارت ها  تلفــات جانــی  بــر  تاثیرگــذاری 

تاثیرگــذار باشــد.
وی بــا اشــاره بــه بعضــی عوامــل کــه باعــث 
در حــوادث می شــود،  تلفــات  نــرخ  افزایــش 
گفــت: اگــر ســواحل رودخانــه و خاکریزهــا را 
تخریــب کنیــم و در توســعه مناطــق شــهری و 
روســتایی حریــم رودخانــه را رعایــت نکنیــم، 
اگــر در ســازه هایی کــه بــر رودخانه هــا ایجــاد 
اگــر  نکنیــم،  رعایــت  را  اصــول  می کنیــم، 
اطاع رســانی  یــا  نباشــد  دقیــق  اطاع رســانی 
ــدارها  ــه هش ــردم ب ــود و م ــام نش ــع انج به موق
یــا اخطاریه هایــی کــه صــادر می شــود، توجــه 
ــزان تلفــات  ــا می ــی نداشــته باشــند، قاعدت چندان

می یابــد. افزایــش 

معــاون پیشــگیری ســازمان مدیریــت بحــران 
کشــور افــزود: یکــی از مشــکاتی کــه وجــود دارد 

ــی اســت.  ــع طبیع ــب مناب تخری
مــا در کشــور خشکســالی داریــم و ایــن امــر باعث 
پوشــش  می شــود 
ــرور از  ــه م ــی ب گیاه
و حــاال  بــرود  بیــن 
اگــر عامــل انســانی 
هــم وارد شــود و ایــن 
منابــع را تخریــب کند، 
و  تلفــات  میــزان  در 
خســارات یــک ســیل 
تاثیرگــذار  می توانــد 

باشــد.
برنامــه  ایــن  در 
شــاهین  مهنــدس 
فتحــی نیــز بــا تاکیــد 
بــر اینکــه رفتــار مــردم بــرای مــا بــه عنــوان یــک 
ســازمان امــدادی بســیار مهــم اســت، تاکیــد 
کــرد: مــا در کشــور پرریســکی از نظــر مخاطــرات 
طبیعــی زندگــی می کنیــم؛ لــذا در وهلــه اول 
را  محیطــی خودشــان  مــردم شــرایط  وقتــی 
ــون خودشــان  ــد، مخاطــرات پیرام شناســایی کنن
ــد  ــه حــوادث تغییــر نگــرش دهن را بشناســند و ب
ــه  ــد کــه ایــن حادث ــه ایــن مســئله توجــه کنن و ب
می توانــد بــرای خودشــان نیــز اتفــاق بیفتــد، 
این هــا می توانــد در حــوزه پیشــگیری و کــم 

ــد. ــر باش ــات مؤث ــردن تلف ک
ــزان مشــارکت  ــد می ــه بای ــه اینک ــا اشــاره ب وی ب
ــت بحــران  ــاده در چرخــه مدیری یــک جامعــه آم
بــه خوبــی روشــن باشــد، اظهــار کــرد: اگــر مــردم 
در ایــن زمینــه مشــارکتی نداشــته باشــند، قطعــا 
مقابلــه  بــرای  امــدادی  ســازمان های  تــوان 

ــد.  ــدا می کن ــش پی کاه
ــاش  ــی ت ــوزه آمادگ ــدر در ح ــر چق ــا ه ــذا م ل
ــر دانــش خودمــان بیفزاییــم  بیشــتری کنیــم و ب
ــر نگــرش و  ــش باعــث تغیی ــش دان ــن افزای و ای
ــات  ــوادث تلف ــا در ح ــود، قاعدت ــار ش ــر رفت تغیی

ــت. ــم داش ــری خواهی کمت
معــاون عملیــات ســازمان امــداد و نجــات کشــور 
ــازمان در  ــن س ــرد ای ــرعت عملک ــوص س درخص
ــرد در  ــرعت عملک ــت: س ــوادث گف ــا ح ــورد ب برخ
ســوانح مختلــف متفــاوت اســت. در حــال حاضــر 
میانگیــن رســیدن نیــروی امــداد بــه صحنه هــای 
جــاده ای حــدود 8 تــا 9 دقیقــه اســت کــه نســبت 
فوق العــاده ای  عــدد  دنیــا  اســتانداردهای  بــه 
ــن  ــه ای ــیل و زلزل ــوع س ــن در وق ــت. همچنی اس
موضــوع بــه محلــی بســتگی دارد کــه ایــن اتفــاق 
ــدادی،  ــز ام ــه مراک ــی ب ــاده و دوری و نزدیک افت
ــا  ــزام نیروه ــکان اع ــع و ام ــانی به موق اطاع رس

ــده. ــه حادثه دی ــه منطق ب

زنگ خطر شروع اعتیاد در زنان جوان به صدا درآمد

تریاک، بیشترین ماده مخدر مصرفی زنان
مدیر کل دفتر حمل و نقل عمومی وزارت کشور خبر داد:

افزایش 2 برابری مراجعه به مراکز معاینه فنی خودرو

چرایی تعداد زیاد تلفات سیل در ایران



امامباقرعلیهالسالممیفرمایند:
حكایتكسیكهنیازمندنوكیسهباشد

حكایتدرمهیاستكهدردهانافعیاستكههمبه
آننیازداریوهمازافعیدرخطری.

ترفندهایخانهداری
ــرای شســتن لیوان هــا و فنجان هــای شیشــه ای   ب
ــدر و بدمنظــره شــده اند،  ــر خــوردن چــای ک ــه در اث ک
می توانیــد هفتــه ای یــک بــار همــه لیوان هــا را در 

محلــول ســرکه و نمــک بخیســانید.
ــد،  ــق نداری ــای حری ــزات اطف ــزل تجهی ــر در من  اگ
در اولیــن فرصــت بــه فکــر تهیــه یــک کپســول 
آتش نشــانی باشــید. مطمئــن باشــید که هزینــه آن در 
ــرف  ــوازم بی مص ــد ل ــرای خری ــه ب ــی ک ــر پول های براب

ــت. ــز اس ــیار ناچی ــد، بس دور می ریزی
ــک را در  ــبزی خش ــتفاده از س ــد اس ــه قص  چنانچ
غذاهــا داریــد، توصیــه می کنیــم از حــدود ســه چهــار 
ســاعت قبــل ســبزی ها را در آب ســرد خیــس کنیــد 
تــا بــه تدریــج نــرم شــود و بــه صــورت ســبزی تــازه 

درآیــد.
روی  خواســتید  تفریحــی  ســفرهای  در  اگــر   
زغال هــای صحرایــی در قابلمــه، ماهی تابــه یــا کتــری 
ــری از ســیاه  ــرای جلوگی ــد، ب ــذا درســت کنی خــود غ
ــه پشــت ظــروف خــود گل بمالیــد.  شــدن ظــروف، ب
بــا ایــن تدبیــر ســیاهی ناشــی از دود زغــال و اجــاق به 

راحتــی پــاک خواهد شــد. 
ــش  ــروف خ ــه ظ ــد ک ــت کنی ــو دق ــع شست وش موق
برندارنــد. )بــرای ایــن منظــور اســتفاده از خمیــر 

ــه ــت.( بیتوت ــده اس ــه ش ــم توصی ــش ه ری

سالمباشیم
خواب زیاد و کابوس های شبانه

یکــی از مطالعــات اخیــر نشــان می دهــد کــه خوابیــدن 
ــا کابوس هــای شــبانه  ــد افــراد را ب بیــش از حــد می توان
یــا رؤیاهــای آزاردهنــده مواجــه کنــد و نبایــد کم خوابــی را 

تنهــا علــت ایــن مشــکل دانســت. 
محققــان در ایــن مطالعــه از ۸۴۶ نفــر درخواســت کردنــد 
ــه  ــد و ب ــا در یــک نظرســنجی تنظیم شــده شــرکت کنن ت
ــداد  ــا تع ــای شــبانه ی ــد شــدت کابوس ه ســواالتی مانن
ــخ  ــان پاس ــر زندگی ش ــه اخی ــا در ۲ هفت ــن کابوس ه ای

بدهنــد. 
بــه  عــاوه، وضعیــت هــر کــدام از شــرکت کنندگان هــم از 
منظــر اختــال اســترس پــس از ســانحه )PTSD( مــورد 
ارزیابــی قــرار گرفــت و دربــاره نگرانی هــای روزمــره آنــان 

هــم ســواالت زیــادی پرســیده شــد.
 یافته هــای نهایــی نشــان دادنــد کــه هرچــه افــراد 
نســبت بــه آینــده زندگی شــان بیشــتر نگــران باشــند یــا 
بیشــتر بــه کارهــای اشتباهشــان در گذشــته فکــر کننــد، 
کابوس هــای شــبانه بیشــتری را تجربــه می کننــد و 
ــان بیشــتر  ــرای آن ــز ب ــا نی ــن کابوس ه ــی شــدت ای حت

می شــود. 
عــاوه بــر ایــن محققــان متوجــه شــدند کــه نوعــی ارتباط 
بیــن میــزان کابوس هــای شــبانه و خــواب شــبانه بیشــتر 

از ۹ ســاعت وجــود دارد. سامتیســم

سبکزندگی
اخالص و رضایت الهی 

اکســیر حیات بخشــی کــه بــه کارهــا و افــکار رنــگ 
ــرای  ــل ب ــام عم ــاص و انج ــد، اخ ــی می بخش جاودانگ
رضــای الهــی اســت. خداونــد در قــرآن از بنــدگان مؤمــن 
خویــش خواســته کــه کارهــا را فقــط بــرای رضــای او انجام 
ــه«  ــِه ِصْبَغ ــَن اللَّ ــُن ِم ــْن َأْحَس ــِه َو َم ــَه اللَّ ــد. »ِصْبَغ دهن
»رنــگ الهــی بگیریــد و چــه چیــز از رنــگ الهــی نیکوتــر 

اســت.«
و در آیــه  دیگــر خداونــد بــه پیامبــر می فرمایــد: »َأن 
ــی  ــه تنهای ــه دو و ب ــَرَدی«؛ »دو ب ــی  َو ُف ــِه َمْثَن ــوْا لِلَّ َتُقوُم

ــد.« ــا خیزی ــه پ ــدا ب ــرای خ ب
قــرآن در ســتایش طبقــه ای از مجاهــدان راه حــق و 
ِمــَن  اْشــَتَری   ــَه  اللَّ »ِإنَّ  آن هــا می فرمایــد:  تشــویق 

اْلُمْؤِمِنیــَن َأنُفَســُهْم َو َأْمواَلُهــم ِبــأَنَّ َلُهــُم اْلَجنَّــه«؛
»در حقیقــت خــدا از مؤمنــان جــان و مالشــان را بــه 
]بهــای[ اینکــه بهشــت بــرای آنــان باشــد، خریــده اســت.«
چنان کــه ماحظــه می شــود خداونــد در ایــن آیــه بهشــت 
را بهــای جــان و مــال مؤمنــان جهادگــر می شــمارد؛ امــا در 
آیــه ای دیگــر در ســتایش تعــدادی از انســان های بلندپرواز 
ــاَء  ــُه اْبِتَغ ــِری َنْفَس ــن َیْش ــاِس َم ــَن النَّ ــد: »َوِم می فرمای

ــه« َمْرَضــاِت اللَّ
در ایــن آیــه آنانکــه جانشــان را بــا عشــق بــه خــدا 
ــی  ــای اله ــط رض ــت فق ــان در بهش ــند، هدفش می فروش

ــا ــرب و ب اســت. ک

تاثیر پدران عصبانی بر فرزندانشان
ــی  ــم دائم ــرض خش ــودک را در مع ــه ک ــی ک موقعیت های
ــد  ــرار می دهــد، می توان ــدر( ق ــژه پ ــن )به وی یکــی از والدی
عواقــب شــدیدی بــرای رشــد کــودکان داشــته باشــد. ایــن 
ــوان  ــه  عن ــودک ب ــا ک ــورد ب ــداوم در برخ ــم م ــوع از خش ن
ــه آن  ــه ب ــود ک ــناخته می ش ــاری ش ــواع بدرفت ــی از ان یک

ــد. ــی می گوین ــاری عاطف بدرفت
کــودکان ُخردســالی کــه همیشــه در معــرض خشــم پــدر 
قــرار می گیرنــد، ممکــن اســت در محیــط خانــه احســاس 
تــرس شــدیدی را تجربــه کننــد. حتــی ایــن امــکان وجــود 
ــه  ــی ک ــن حرف ــا گفت ــام دادن کار ی ــان از انج ــه آن دارد ک
ــه،  ــدر را برانگیخت ــا مخالفــت و خشــم پ اشــتباه باشــد، ی

بترســند. 
ــیدن  ــا ترس ــدر ی ــی پ ــش احتمال ــی از واکن ــرس دائم ت
ــر  ــی را )در ه ــر کودک ــد ه ــت او می توان ــداوم از عصبانی م
ســنی( بــا اضطــراب و نگرانــی بیــش از حــد مواجــه کنــد و 
درنهایــت بــه شــکل گیری اختــال اضطرابــی منجــر شــود. 
ــیوه های  ــه ش ــودش را ب ــد خ ــی می توان ــال اضطراب اخت
ــف،  ــی ضعی ــت تحصیل ــد: وضعی ــان بده ــی نش مختلف
ناتوانــی در ایجــاد دوســتی بــا دیگــران، شــب ادراری، ترس 
ــه  ــی ک ــت در کودکان ــن حال ــا. ای ــی فوبی ــی و حت از تاریک
ــل  ــردگی تبدی ــه افس ــد ب ــد، می توان ــتری دارن ــن بیش س
شــود و در بعضــی مواقــع بــه افــکار خودکشــی یــا اقــدام 

ــه آن بینجامــد. سامتیســم ب

خانواده

زندگیامروز پنجشنبه 26 مردادماه 1396 - سال سوم - شماره 504 روزنامه
دریچه

 با وجود نگرانی ها درباره توزیع تخم مرغ های آلوده به سم 
فیپرولین در اروپا، بزرگ ترین املت جهان در شهر مالمدی بلژیک 

پخته شد.

 تصویری از اولین اسکناس جهان

لحظه اعالم نام »میثم درویشان پور« به عنوان برنده مسابقه 
»خنداننده شو« در خندوانه 

  محمدعلی نجفی، نامزد نهایی منتخبین پنجمین دوره شورا 
برای شهرداری، روز گذشته با محمدباقر قالیباف، شهردار فعلی 

تهران، دیدار کرد  

بادهای خشک و هوای داغ تابستان موجب بروز بیش از ۹۰ 
آتش سوزی جنگلی در نقاط مختلف یونان شده است. 

مردم هند هفتادمین سالروز استقالل کشورشان و جدایی از 
پاکستان را جشن گرفتند. 

جدولسودوکو-شماره75

حدیثروز

گرما کفهسنگین کاریکاتور-
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تسنیم

مراســم  بیســت وچهارمین  باشــکوه  آییــن  در 
ــان، مدیــران  بهــره وری شــرکت فــوالد مبارکــه معاون
و بیــش از یــک هــزار نفــر از کارکنــان فــوالد مبارکــه 
ــان حاضــر در  ــه صــورت حضــوری و تمامــی کارکن ب
خطــوط تولیــد، تعمیــرات و پشــتیبانی نیــز از طریــق 
امــواج رادیــو فــوالد، شــنونده  ســخنان مدیــر عامــل 

شــرکت               بودنــد. 
دکتــر ســبحانی گفــت: در بخــش مصــرف آب، فــوالد 
مبارکــه ضمــن توجــه بــه اهمیــت افزایــش بهــره وری 
طرح هــای  اجــرای  بــا  مختلــف،  حوزه هــای  در 
به کارگیــری  توســعه در تصفیه خانه هــای خــود و 
سیســتم های بازچرخانــی آب در ســیکل تولیــد، 
مصــرف آب خــود را تــا ۳.۲۶ متــر مکعــب بــه 
ازای هــر تــن تولیــد کاهــش داده اســت؛ ایــن 
ــرکت  ــال در ش ــوان مث ــه عن ــه ب ــت ک ــی اس در حال
ــب، در  ــر مکع ــزان ۸.۵ مت ــن می ــن ای آرســلر اوکرای
آلمــان ۸.۳ متــر مکعــب و در  فوالدســازی های 
خطــوط نــورد گــرم و تولیدکننــدگان فــوالد تخــت در 

ــت.  ــب اس ــر مکع ــان ۸ مت جه
عــاوه بــر ایــن فــوالد مبارکــه در بخــش مــواد نســوز 
۷.۷۳ کیلوگــرم بــه ازای تولیــد هــر تــن مذاب، نســوز 
ــرف  ــن مص ــه میانگی ــی ک ــد؛ در حال ــرف می کن مص
ــر  ــت. دکت ــذاب اس ــن م ــر ت ــرم ب ــا ۲۵ کیلوگ دنی
ــره وری  ــش به ــت نق ــه اهمی ــاره ب ــا اش ــبحانی ب س

در ارتقــای ســازمان ها افــزود: بهــره وری تعاریــف 
ــت  ــد گف ــه بای ــور خاص ــه ط ــا ب ــی دارد؛ ام گوناگون
ــتر و  ــه بیش ــش هرچ ــازمان ها کاه ــره وری در س به
بــه عبــارت بهتــر جلوگیــری از هدررفت هایــی اســت 
کــه نســبت خروجــی بــه ورودی یــا همــان ســتاده 
بــه داده را کاهــش می دهــد و در دنیــای رقابتــی 
ــه  ــت ک ــئله ای اس ــان مس ــا هم ــن دقیق ــروز ای ام

باعــث ارتقــا یــا زوال ســازمان ها می شــود.
 سازمان بهره ور

ــازمانی  ــرد: س ــان ک ــه خاطرنش ــن رابط وی در همی
بهــره ور اســت کــه نیــروی انســانی آن چابــک باشــد 
و بتوانــد خــود را در مقابــل تغییــرات بیرونــی از قبیل 
قیمــت تمام شــده، افزایــش قیمــت حامل هــای 
انــرژی، رکــود در بــازار و... حفــظ کنــد. در غیــر 
ــر  ــه طــی دو ســال اخی ــه ک ــن صــورت، همان گون ای
ــل  ــه دلی ــازمان ها ب ــیاری از س ــم، بس ــاهد بودی ش
پاییــن بــودن بهــره وری و نداشــتن راهبــرد مناســب، 

ــد شــد. ــان ده خواهن زی
ــی  ــژه ط ــل و به وی ــال های قب ــه در س ــوالد مبارک  ف
ــان از  ــوالد جه ــرای صنعــت ف ــه ب ــر ک دو ســال اخی
هیچ گونــه  نه تنهــا  بــود،  ســال ها  ســخت ترین 
زیانــی نکــرد، بلکــه در کنــار اجــرای طرح هــای 
ــا،  ــاندن آن ه ــرداری رس ــه بهره ب ــود و ب ــعه  خ توس

ــت آورد. ــه دس ــز ب ــی را نی ــود معقول س

 فرهنگ بهره وری
ــه  ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــه ب ــوالد مبارک ــل ف ــر عام مدی
انســجام  همدلــی،  بهــره وری،  فرهنــگ  امــروزه 
ــه  ــه ب ــوالد مبارک ــاط در ف ــم و انضب ــازمانی و نظ س
ــان  ــل شــده و هــر یــک از کارکن یــک فرهنــگ تبدی
در هــر ســطحی قطعــا در بهــره وری ســازمان ســهیم 
هســتند، گفــت: نتیجــه  همــه  ایــن عوامــل آن اســت 
کــه فــوالد مبارکــه همچــون ســتاره ای درخشــان بــر 
آســمان صنعــت فــوالد کشــور بدرخشــد و در ســطح 

ــز مطــرح باشــد.  ــی نی جهان
ــوص  ــن خص ــه در همی ــوالد مبارک ــل ف ــر عام مدی
ادامــه داد: اگــر بگوییــم بهــره وری در یــک ســازمان 
ــره وری  ــدم به ــد ع ــی ۱۰ درص ــت، یعن ــد اس ۹۰ درص
داشــته اســت کــه در ایــن صــورت مدیریــت و همــه  
کارکنــان شــرکت بایــد بــرای کاهــش هرچــه بیشــتر 
ایــن میــزان هدررفــت، برنامه ریــزی و تــاش کننــد. 
میلیــون   ۵ گندله ســازی  واحــد  از  بهره بــرداری 
آن،  افتتــاح  و  شــرق کشــور  در  ســنگان  تنــی 
ــه دســت آمــده در فــوالد هرمــزگان  موفقیت هــای ب
و تکمیــل توســعه  مجتمــع فــوالد ســبا بخــش 
دیگــری از موفقیت هــای گــروه فــوالد مبارکــه در 
ماه هــای اخیــر بــود کــه دکتــر ســبحانی ضمــن 
ابــراز خرســندی از ایــن دســتاوردها خاطرنشــان 
کــرد: ایــن توفیقــات بــه نوعــی کســب افتخــار بــرای 

ــور  ــت کش ــران و کل صنع ــریف ای ــردم ش ــه  م  هم
است.

 مشکالت صنعت فوالد کشور
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود ظرفیت هــای 
پاییــن در خطــوط تولیــد و ســازمان ها را یکــی از 
ــی  ــور کل ــه ط ــور و ب ــوالد کش ــت ف ــکات صنع مش
از عوامــل کاهــش بهــره وری شــرکت ها دانســت 
ــا  ــیم قطع ــته باش ــر داش ــه خاط ــرد: ب ــح ک و تصری
نمی تــوان در ظرفیت هــای پاییــن، کار اقتصــادی 
ــرا در بخــش زیرســاخت ها و نیــروی  انجــام داد؛ زی
ــاد  ــه ایج ــدازه ک ــان ان ــه هم ــاز، ب ــورد نی ــانی م انس
ایــن زیرســاخت ها در یــک کارخانــه بــا ظرفیــت 
تولیــدی  واحــد  یــک  در  اســت،  هزینه بــر  بــاال 
ــه  ــت ک ــت اس ــن حال ــت و در ای ــز هس ــک نی کوچ
ــت  ــاال، قیم ــره وری ب ــا به ــزرگ ب ــازمان های ب در س

تمام شــده بــه شــدت کاهــش می یابــد. 
ایــن  از  برون رفــت  راه هــای  از  یکــی  بنابرایــن 
چالش هــا و بهــره ور کــردن واحدهــای فــوالدی 
ــه شــکل  ایــن اســت کــه ظرفیت هــا و مقیاس هــا ب
ــاط  ــی از نق ــه یک ــوند؛ البت ــف ش ــور تعری اقتصادمح
قــوت فــوالد مبارکــه در مقایســه با ســایر فوالدســازان 
ــه  ــوری ک ــه ط ــت؛ ب ــل اس ــن اص ــه همی ــوط ب مرب
اکنــون شــرکت فــوالد مبارکــه نیمــی از فوالد کشــور را 
ــش از ۱۰ شــرکت  ــده را بی ــد و باقی مان ــد می کن تولی
دیگــر تولیــد می کننــد کــه بــا توجــه بــه هزینه هــای 
ــادی در  ــد اقتص ــن، تولی ــت پایی ــری و ظرفی باالس
ــکات  ــا مش ــر و گاه ب ــود کمت ــیه س ــا حاش ــا ب آن ه

ــود.  ــه رو می ش ــدی روب ج
ایشــان در ادامــه کمبــود الکتــرود گرافیتــی را یکــی 
ــت  ــی دانس ــازان جهان ــود فوالدس ــات موج از معض
از مســائل بحرانــی کــه  و تصریــح کــرد: یکــی 
ــه  ــا آن مواج ــا ب ــازان دنی ــر فوالدس ــال حاض در ح
الکتــرود گرافیتــی اســت کــه  هســتند، تأمیــن 
می طلبــد کارکنــان بخــش فوالدســازی در ایــن بــاره 
بــرای مصــرف بهینــه  آن تمهیــدات کاربردی تــری 

بیندیشــند. 
مدیــر عامــل گــروه فــوالد مبارکــه در ادامــه بــا اشــاره 
بــه رونــد خــوب شــرکت در کاهــش هرچــه بیشــتر 
مصــرف انــرژی خاطرنشــان کــرد: فــوالد مبارکــه در 
زمینــه  مصــرف بعضــی اقــام مصرفــی خــود از قبیــل 
مصــرف آب و مــواد نســوز نســبت بــه ســایر رقبــای 
جهانــی از شــرایط مطلوب تــری برخــوردار اســت؛ 
هرچنــد بایــد بــرای بهتــر شــدن ایــن فرآینــد بیشــتر 

ــم.  ــاش کنی ــزی و ت برنامه ری
دکتــر ســبحانی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود 
کنتــرل خریــد و مدیریــت موجــودی قطعــات یدکــی 
را راهــی بــرای جلوگیــری از خــواب ســرمایه  شــرکت 
دانســت و در همیــن خصــوص اضافــه کــرد: توجــه 
بــه ایــن امــر در مدیریــت هزینه هــا و افزایــش 

بهــره وری ســازمان مؤثــر اســت. 
مدیــر عامــل فــوالد مبارکــه تولیــد کاالی نامرتبــط بــا 
ســفارش، کاهــش بــازده وزنــی تولیــد محصــوالت و 
افزایــش تولیــد محصــوالت انبــاری را از دیگــر مــوارد 
ــره وری شــرکت دانســت و  اثربخــش در کاهــش به
ــوالد  ــن ف ــون ت ــد ۷ میلی ــرای تولی ــی ب ــت: وقت گف
هدف گــذاری می کنیــم، بایــد بــه خاطــر داشــته 
ــدف  ــا ه ــق ب ــه منطب ــدی از آنک ــر درص ــیم ه باش
نباشــد، جــزء کاالهــای انبــاری بــه حســاب می آیــد 
ــروش  ــه ف ــفارش ب ــر از س ــی کمت ــا قیمت ــد ب و بای
ــر  ــق عــاوه ب ــن محصــوالت نامنطب ــه ای برســانیم ک
کاهــش ســود پیش بینی شــده، کاهــش ســطح 
ــد  ــی خواهن ــز در پ ــرکت را نی ــوالت ش ــی محص کیف
ــی  ــازده وزن ــه در ب ــی اســت ک ــن در حال داشــت. ای
تولیــد محصــوالت نیــز بایــد توجــه بیشــتری داشــته 

باشــیم. 
دکتــر ســبحانی بــا تأکیــد بــر اینکــه در بخــش 
بهــره وری در تولیــد گندلــه، بخــش احیــاء مســتقیم 
رقبــا  بــه ســایر  نــورد گــرم  و  و در ریخته گــری 
نزدیــک هســتیم، تصریــح کــرد: در همــه  ایــن 
ــاری  ــوالت انب ــش محص ــژه در بخ ــا و به وی بخش ه
ــی  ــم؛ ول ــرفت هایی کرده ای ــر پیش ــال های اخی در س
ــان  ــرد و راندم ــر ک ــت را بهت ــوان وضعی ــوز می ت هن

ــرد.  ــاال ب را ب
نیــروی  در  بهــره وری  وضعیــت  درخصــوص  وی 
انســانی فــوالد مبارکــه نیــز اضافــه کــرد: فــوالد 
مبارکــه توانســته در ســال های اخیــر بــا حفــظ 
ــش  ــن بخ ــره وری در ای ــود، به ــانی خ ــروی انس نی
افزایــش  بــا  تــاش کــرده  و  افزایــش دهــد  را 
ایجــاد  ظرفیت هایــی کــه در طرح هــای توســعه 
ــا کــم و  ــا ســایر رقب ــه  خــود را ب کــرده اســت، فاصل

ــد.  ــر کن کمت
مدیــر عامــل گــروه فــوالد مبارکــه در خاتمــه  ســخنان 
ــان در تمامــی  ــی از اینکــه کارکن خــود ضمــن قدردان
ــداف  ــق اه ــرای تحق ــواره ب شــرکت ها و خطــوط هم
ــار  ــد، اظه ــغ نکردن ــی دری ــچ کوشش ــرکت از هی ش
ــال  ــا در س ــن تاش ه ــه  ای ــرد در ادام ــدواری ک امی

ــداف از  ــه اه ــد ب ــه بتوان ــوالد مبارک ــز ف ــاری نی ج
ــد. ــت یاب ــود دس ــده  خ ــش تعیین ش پی
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مراســم  بیســت وچهارمین  از  دیگــری  بخــش  در 
ــر،  ــر نیک ف ــه منوچه ــوالد مبارک ــره وری شــرکت ف به
از  مبســوطی  گــزارش  نیــز  تکنولــوژی،  معــاون 
ــه در  ــوالد مبارک ــف ف ــی مختل ــد نواح ــرد تولی عملک
ــرد  ــه  عملک ــا مقایس ــرد و ب ــه ک ــته ارائ ــال گذش س
نظام هــای تحــول در ســال ۹۵ نســبت بــه ســال ۹۴ 
گفــت: خوشــبختانه فــوالد مبارکــه از ابتــدا تــا پایــان 
ســال ۹۵ در زمینه هــای ســرانه  پیشــنهاد ارائه شــده 
در  پذیرفته شــده  پیشــنهاد  تعــداد  ســازمان،  در 
کمیته هــای تحــول، تعــداد پیشــنهاد اجراشــده، 
ــداد  ــول، تع ــام تح ــان در نظ ــارکت کارکن ــد مش درص
تعــداد  و  اجراشــده   )QCC( بهبــود  پروژه هــای 
داشــته افزایشــی  رونــد  ثبت شــده  دانــش   کل 

است. 
وی در ادامــه بــه پروژه هــای توســعه و در حــال 
احــداث فــوالد مبارکــه و همچنیــن درصــد پیشــرفت 
ــقف  ــر س ــعه  زی ــت: توس ــرد و گف ــاره ک ــا اش آن ه
ــک  ــای آه ــد، کوره ه ــبا ۹۵ درص ــوالد س ــع ف مجتم
ماهــی ۹۸ درصــد،  در معــدن حــوض  کلســینه 
نیــروگاه  درصــد،   ۵۰ ســنگان  آهــن  کنســانتره  
مقیــاس کوچــک مجتمــع فــوالد ســبا ۴۹/۷ درصــد 
و شــبکه  تصفیــه فاضــاب شــهری مبارکــه و لنجــان 
۸۱ درصــد پیشــرفت فیزیکــی داشــته اند؛ ضمــن 
اینکــه پروژه هــای توســعه  نــورد گــرم شــهید خــرازی 
ــه امضــای  ــز در مرحل ــزگان نی ــوالد هرم و توســعه  ف

ــتند.  ــرارداد هس ق
نیک فــر در بخــش پایانــی ســخنان خــود رونــد 
ســال های  بــه  نســبت  را  رضایتمنــدی کارکنــان 
ــی  ــه  توضیحات ــا ارائ ــرد و ب ــام ک ــل افزایشــی اع قب
درخصــوص نحــوه انتخــاب کارکنــان بهــره ور در پایــان 
ــامتی و  ــرکت، آرزوی س ــان ش ــی کارکن ــرای تمام ب

ــرد.  ــت ک موفقی
ــا  ــم ب ــن مراس ــی ای ــش پایان ــت در بخ ــی اس گفتن
حضــور مدیــر عامــل و معاونــان از تعــدادی از کارکنان 
بــه نمایندگــی از ۲ هــزار و ۴۳۴ نفــر بهــره ور در ســال 
۹۵ کــه مطابــق معیارهــای تحقــق اهــداف، مشــارکت 
فــردی در نظام هــای بهبــود و تحــول، ایمنــی واحــد 
و همچنیــن عملکردهــای رفتاری انضباطــی انتخــاب 

شــدند، بــا اهــدای لــوح قدردانــی شــد.
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