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معاون بین الملل بانک  مرکزی خبر داد:
مطابقبرنامهریزیها

اواخرامسال،ارز
تکنرخیمیشود

معاون بین الملل بانک  مرکزی زمان اجرای برنامه 
یکسان سازی نرخ ارز را اواخر امسال اعالم کرد...

معاون رئیس جمهور خبر داد:
آغازتوزیع1.5میلیارددالر

اعتباراشتغالزاییروستایی
ازاولمهرماه

معــاون توســعه روســتایی و مناطــق محــروم ریاســت 
ــارد... ــون برداشــت 1/5 میلی جمهــوری از اجــرای قان
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گزارش اختصاصی کیمیای وطن 
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»آگهی تجدید مزایده عمومی«
نوبت اول

شهرداری فوالدشهر به استناد مصوبه شماره 4/95/2184 مورخ 95/12/18 شورای اسالمی 
شهر در نظر دارد تعداد 1 پالک از اراضی حوزه 5 سایت مرکزی به شماره پالک 5/16 را با 
کاربری تجاری خدماتی گردشگری از طریق مزایده عمومی و بصورت نقدی به متقاضیان و 
با قیمت پایه کارشناسی به فروش برساند. متقاضیان فرصت دارند تا آخر وقت اداری روز 
دوشنبه مورخ 96/7/10 جهت اطالع از شرایط و شرکت در مزایده به واحد امور قراردادهای 

حسین ایزدی  -  سرپرست شهرداری فوالدشهرشهرداری فوالدشهر مراجعه نمایند.

»آگهی تجدید مزایده عمومی«
نوبت اول

مورخ 95/7/26 شورای  استناد مصوبه شماره 4/95/1354  به  شهرداری فوالدشهر 
اسالمی شهر در نظر دارد تعداد 2 پالک از اراضی حوزه 3 به شماره پالکهای 3/10 به 
متراژ 480/29 و 3/11 به متراژ 397/14 و 9 پالک اراضی حوزه 6 به شماره پالکهای 
6/7 به متراژ 625 و 6/8 به متراژ 250 و 6/9 به متراژ 820/75 و 6/10 به متراژ 820/75 
و 6/11 به متراژ 820/75 و 6/13 به متراژ 625 و 6/18 به متراژ 625 و 6/20 به متراژ 
625 و 6/21 به متراژ 625 را با کاربری تجاری خدماتی از طریق مزایده عمومی و 
بصورت نقدی به متقاضیان و با قیمت پایه کارشناسی به فروش برساند. متقاضیان 
فرصت دارند تا آخر وقت اداری روز دوشنبه مورخ 96/7/10 جهت اطالع از شرایط و 

شرکت در مزایده به واحد امور قراردادهای شهرداری فوالدشهر مراجعه نمایند.
حسین ایزدی  -  سرپرست شهرداری فوالدشهر

گهی روزنامه کیمیای وطن جذب آ
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بازاریابیفرهنگ
ضرورتیانکارناپذیر)2(

چنانچــه بیــان شــد »بازاریابــی فرهنــگ عبــارت اســت از 
مجموعــه فعالیت هایــی کــه اجــزا و عناصــر یــک فرهنــگ 
را از صاحــب و دارنــده آن بــه ســایر افــراد - چــه افــرادی با 
همــان فرهنــگ )هماننــد وابســتگان، اوالد، هم نســالن 
و نســل های پــس از خــود( یــا افــرادی از ســایر فرهنگ هــا - 
منتقــل و عناصــر آن فرهنــگ را در ایشــان نهادینــه کرده 

یــا جایگزیــن عناصــر قبلــی آن هــا می کنــد.«
 ایــن امــر از طریــق جریــان کاالهــا یــا خدمــات فرهنگــی 
از  اعــم  نهایــی  مصرف کننــده  تــا  تولیــد  از  هنــری  و 
ــا برون فرهنگــی صــورت  مصرف کننــده درون فرهنگــی ی
می گیــرد. در نوشــته قبلــی عمده تریــن دالیــل اهمیــت 
یافتــن بازاریابــی فرهنــگ مطــرح و کوتاه تشــریح شــد...

سرمقاله
دکتر علی رشیدپور

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان

برگزاریاولینهمایشملی»نقش
جواناندرتوسعهپایدارشهری«

دراصفهان

 بررسی دیدار حساس 
پرسپولیس ایران – االهلی عربستان

90دقیقهتارستگاری
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جلساتمحرمانهدرمجلس
درباره»تراریخته«
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خانواده شهید حججی بیانیه داد:

امروزوفرداشدنها
زمینهسازانقالبیدردلهاست
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 بالگرد آموزشی هسا  در اصفهان
دچار سانحه شد

خلبانوکمکخلبانسالمهستند
|صفحه 2

معاون تاکسیرانی اصفهان:

رانندگانسرویسمدارسملزم
بهدریافتکارتسالمتهستند
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احداثنخستینبخشبستری
کشور طبایرانیدر

|صفحه 6

برپایی2600پایگاه
جشنعاطفههادراصفهان
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کوتاه از سیاست
 بالگرد آموزشی هسا  در اصفهان 

دچار سانحه شد
 خلبان و کمک خلبان 

سالم هستند  
ــه شــرکت هواپیماســازی  ــق ب ــرد متعل ــد بالگ ــک فرون ی
ایــران )هســا( یکشنبه شــب در منطقــه نصرآبــاد اصفهــان 
دچــار ســانحه شــد؛ ایــن حادثــه زمانــی رخ داد کــه 
ــرواز  ــام پ ــرای انج ــا ب ــی هس ــرد آموزش ــد بالگ دو فرون
آزمایشــی بــه پــرواز درآمــده بودنــد کــه یکــی از آن هــا در 
منطقــه آموزشــی نصرآبــاد اصفهــان هنــگام فــرود دچــار 

ســانحه شــد. 
در ایــن خصــوص روابــط عمومــی هوانیــروز اصفهــان اعالم 
ــار ســازمان هواپیماســازی  کــرد: ایــن دو بالگــرد در اختی
ــک  ــس از ی ــا پ ــی از آن ه ــه یک ــد ک کشــور )هســا( بودن
ســاعت و ۳۰ دقیقــه پــرواز بــه علــت نقــص فنــی مجبــور 
بــه فــرود اضطــراری ســنگین شــد کــه هنــگام فــرود دچار 
ســانحه شــد. بــر ایــن اســاس خلبــان و کمک خلبــان ایــن 
بالگــرد پــس از ســانحه بــه بیمارســتان منتقــل شــدند و 

اکنــون وضعیــت جســمی آن هــا رضایت بخــش اســت.

 والیتی: برای آمریکا 
آبرویی باقی نمانده است

 رئیــس هیئــت  مؤســس و هیئــت  امنــای دانشــگاه آزاد با 
بیــان اینکــه امــروز آمریــکا و اذنــاب آن از اینکــه بتوانند در 
منطقــه نفــوذ کننــد، مأیــوس شــدند، گفــت: امــروز بــرای 
آمریــکا و اذنابــش آبــرو و جایــی بــرای نفــوذ در منطقــه 

باقــی نمانــده اســت.
ــان  ــنیم در اصفه ــا تس ــو ب ــی در گفت وگ ــر والیت علی اکب
بــا اشــاره بــه پیــام شــهادت محســن حججــی در عرصــه 
بین المللــی اظهــار داشــت: صدهــا هــزار نفــر از مــردم مــا 
اعــم از جــوان و ســالمند آمادگــی دارنــد کــه از حریــم اهل 

 بیــت)ع( دفــاع کننــد.
ــای دانشــگاه آزاد  ــت  امن ــت  مؤســس و هیئ رئیــس هیئ
ــدن  ــا دی ــاب آن، ب ــکا و اذن ــروز آمری ــه ام ــان اینک ــا بی ب
ــد،  ــوذ کنن ــه نف ــد در منطق ــه بتوانن ــا از اینک ــن صحنه ه ای
مأیــوس شــدند، ادامــه داد: امــروز بــرای آمریــکا و 
ــی  ــه باق ــوذ در منطق ــرای نف ــی ب ــرو و جای ــش آب اذناب

ــت. ــده اس نمان
ــال  ــه دنب ــه ب ــی ک ــرد: پیروزی های ــی خاطرنشــان ک والیت
ــل  ــد، قاب ــت آم ــه دس ــوم ب ــهید مظل ــن ش ــهادت ای ش
چشم پوشــی نیســت و بــه نظــر می رســد کــه ایــن 
پیروزی هــا تحــت تأثیــر آثــار معنــوی ایــن شــهادت 

ــود. ــم ب عظی

فاطمیون، انتقام شهید حججی را 
گرفت 

ــراق  ــرز ع ــون در م ــام حســن)ع( لشــکر فاطمی ــپ ام تی
ــی،  ــهید حجج ــهادت ش ــل ش ــی مح ــوریه در نزدیک و س

ــت. ــش گرف ــای داع ــختی از تکفیری ه ــام س انتق
یــک فرمانــده میدانــی اظهــار داشــت: فاطمیــون در یــک 
کمیــن غافلگیرانــه توانســت انتقــام شــهید حججــی را از 
خونخــواران داعــش بگیــرد؛ در ایــن حملــه بیــش از ســی 
ــیدند و  ــت رس ــه هالک ــری ب ــت های تکفی ــن از تروریس ت
تعــداد زیــادی ادوات و ماشــین آالت از دشــمن بــه جــای 

مانــد.
ــی  ــش در حال ــای داع ــرد: تکفیری ه ــان ک وی خاطرنش
نیروهــای  نمی کردنــد  تصــور  کــه  شــدند  غافلگیــر 

فاطمیــون در آن منطقــه حضــور داشــته باشــند.
ایــن فرمانــده دالور فاطمیــون بیــان داشــت: فرماندهــان 
بــا  مــا  می گفتنــد  بی سیم هایشــان  پشــت  داعــش 
شــبح فاطمیــون برخــورد کردیــم و گویــا این هــا از آســمان 

فــرود آمدنــد.
پــس از شــهادت شــهید حججــی جبهــه مقاومت اســالمی 
ــنگینی در  ــات س ــت و عملی ــه اس ــاره ای گرفت ــان دوب ج
دیرالــزور جریــان دارد و طبــق آخریــن اخبــار بــه زودی این 
ــری  ــت های تکفی ــگاه تروریس ــن پناه ــه آخری ــه ک منطق

ــه می شــود. ــس گرفت اســت، بازپ

معاون جدید سیاسی وزیر کشور 
منصوب شد

اســماعیل  احمــدی،  علی اصغــر  اســتعفای  پــی  در 
ــون ســمت  ــت یازدهــم تاکن ــدای دول ــارزاده کــه از ابت جب
ــا  ــده داشــت، ب ــر عه اســتانداری آذربایجــان  شــرقی را ب
ــد سیاســی  ــاون جدی ــوان مع ــه عن ــر کشــور ب حکــم وزی

ــد. ــوب ش ــور منص وزارت کش
ــه اســماعیل  ــر کشــور خطــاب ب ــم وزی در بخشــی از حک
ــر در جهــت حمایــت  ــارزاده آمــده اســت: تــالش مؤث جب
و تقویــت احــزاب و تشــکل ها، ایجــاد همبســتگی و 
ــان  ــجام می ــدت و انس ــت وح ــرای تقوی ــزی ب برنامه ری
بــرای  مســتمر  پیگیــری  اقلیت هــا،  و  اقــوام  کلیــه 
ــوب  ــات، انجــام مطل ــع انتخاب ــی شــدن الیحــه جام نهای
ــد مقدمــات  ــه تقســیمات کشــوری، تمهی ــوط ب امــور مرب
برگــزاری  بــرای  زمینــه  و  بســتر  فراهم ســازی  و 
و  هم افزایــی  و  آتــی  انتخابــات   شایســته تر  هرچــه 
ــف و  ــم وظای ــتانداری ها از اه ــا اس ــالت ب ــت تعام تقوی
ــا  ــی رود ب ــار م ــه انتظ ــی اســت ک ــای جنابعال مأموریت ه
برنامه ریــزی مناســب و کارآمــد در راســتای نیــل بــه آن و 
در جهــت تحقــق شــعار دولــت دوازدهــم »آزادی، امنیــت، 

ــد. ــش کنی ــالش و کوش ــرفت« ت ــش و پیش آرام

عربستان، قاتل غیرنظامیان یمن
کمیســر ســازمان ملــل حمــالت ائتــالف متجــاوز ســعودی 
را دلیــل اصلــی کشــته  شــدن غیرنظامیــان در یمــن 

ــت. دانس
ــی  ــد«، کمیســر عال ــن رع ــد ب ــره، »زی ــزارش الجزی ــه گ ب
ــالف  ــالت ائت ــت: حم ــل، گف ــازمان مل ــر س ــوق بش حق
متجــاوز ســعودی، همچنــان دلیــل اصلــی کشــته شــدن 
غیرنظامیــان در یمــن اســت. وی خواســتار تشــکیل 
درخصــوص  تحقیــق  بــرای  بین المللــی  کمیتــه ای 

تخلفــات ائتــالف متجــاوز ســعودی در یمــن شــد.
گفتنــی اســت رژیــم ســعودی در قالــب ائتــالف خــود از 
ــه  ــه یمــن را ب ــه علی ســه ســال پیــش جنگــی همه جانب
راه انداخــت کــه تاکنــون بــه کشــته شــدن بیــش از 8 هزار 
نفــر و زخمــی شــدن هــزاران یمنــی دیگــر، انهدام ســاختار 
زیربنایــی ایــن کشــور، آوارگــی میلیون هــا نفــر و شــیوع 
ــر  ــور منج ــن کش ــی در ای ــردار و قحط ــای واگی بیماری ه

شــده اســت.

سرمقاله
 بازاریابی فرهنگ 

ضرورتی انکارناپذیر )2(
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان

دکتر علی رشیدپور

بازاریابــی فرهنــگ هماننــد هــر نــوع فعالیــت 
اجتماعــی دیگــری بــه طــور طبیعــی فعــاالن و 
ــاوت دارد  ــراض متف ــداف و اغ ــا اه ــی ب عالقه مندان
ــته و  ــر داش ــز در ب ــی نی ــک پیامدهای ــدون ش و ب
ــه  نیازمنــد مالحظاتــی هــم هســت کــه در ادامــه ب

ایــن مــوارد پرداختــه می شــود.
ــی و  ــت بازاریاب ــای فعالی ــایر حیطه ه ــالف س برخ
بازاریابــان کــه غــرض و هــدف اصلــی همــه فعــاالن 
ــول  ــت اص ــا رعای ــه ب ــود )البت ــع و س ــب مناف کس
ــوزه دو  ــن ح ــت، در ای ــول( اس ــورد قب ــالق م و اخ
ــان  ــد کــه دغدغه هــای آن دســته فعــال وجــود دارن
ــا  ــن آن ه ــش بی ــاد چال ــذا ایج ــت؛ ل ــابه نیس مش

ــت. ــر اس گریزناپذی
گــروه اول عالقه منــدان بــه فرهنــگ و مســائل 
فرهنگــی و دلســوزان ایــن عرصــه هســتند کــه 
ــه بازاریابــی کســب ســود  هــدف آن هــا از توســل ب
ــی  ــه اصل ــه دغدغ ــت؛ بلک ــادی نیس ــع م ــا مناف ی
ایشــان حفــظ و تولیــد فرهنــگ اســت و معتقدنــد 
بازاریابــی می توانــد بــه آن هــا در ایــن راســتا کمــک 
کنــد و باعــث کســب موفقیــت در ایــن زمینــه 
شــود و معتقدنــد کــه اگــر ســود یــا منافعــی 
ــت  ــز در خدم ــع نی ــن مناف ــد، ای ــل ش ــم حاص ه
ــد و اگــر قــرار باشــد  حــوزه فرهنــگ قــرار می گیرن
فعالیتــی ســودآور باشــد، امــا زیــان و ضــرری بــرای 
فرهنــگ و عناصــر آن ایجــاد کنــد، بایــد از انجــام آن 

ــرد. ــری ک جلوگی
گــروه دوم کســانی هســتند کــه دغدغــه فرهنــگ را 
ندارنــد و بــه فرهنــگ هــم هماننــد ســایر حوزه هــای 
کســب و کار نظــر دارنــد؛ لــذا هــدف اصلــی آن هــا 
کســب ســود و منفعــت اســت و حفــظ یــا تخریــب 
و تولیــد یــا عــدم تولیــد برایشــان معنــا نــدارد؛ لــذا 
ــه  ــادرت ب ــت مب ــن اس ــراد ممک ــته از اف ــن دس ای
ــی  ــا حت ــه بخــش ی ــد ک ــی کنن انجــام فعالیت های
ــدی  ــش ج ــا چال ــه را ب ــک جامع ــگ ی کل فرهن

مواجــه کنــد.
بــا وجــود نگرانی هــای موجــود از سوء اســتفاده 
ایــن  بازاریابــی فرهنــگ، رونــق و گســترش  از 
ــه  ــع ب ــرای جوام ــی را ب ــد اساس ــت دو پیام فعالی

ــال دارد: ــه دنب ــر ب ــرح زی ش
 بازاریابــی فرهنــگ زمینــه تولیــد، توزیــع و ... 
ــی و  ــات فرهنگ ــا و خدم ــی کااله ــرف نهای ــا مص ت
ــظ،  ــد، حف ــات تولی ــق موجب ــن طری ــری و بدی هن
ــی  ــی و بوم ــگ مل ــای فرهن ــا و غن ــداوم و ارتق ت
ــیر  ــا مس ــر نه تنه ــن ام ــه ای ــی آورد ک ــم م را فراه
ــدار را  ــعه پای ــیر توس ــه مس ــی بلک ــعه فرهنگ توس

می کنــد. همــوار 
ــد اقتصــادی  ــی فرهنگــی پیام ــد دوم بازاریاب  پیام
اســت؛ در صــورت رونــق بازاریابــی فرهنــگ زمینــه 
جایگزینــی منافــع حاصــل از ایــن بخــش بــا منابــع 
طبیعــی و نفــت و همچنیــن اشــتغال زایی و ایجــاد 
درآمــد ملــی پایــدار فراهــم می شــود. )بــه طــوری 
کــه در بعضــی از کشــورها مبنــای بودجه ریــزی 
ســالیانه بــر صنایــع فرهنگــی متمرکــز شــده یــا در 

حــال متمرکــز شــدن اســت.(
ــرایط  ــه ای در ش ــچ جامع ــه هی ــه اینک ــه ب ــا توج ب
فعلــی تمایلــی بــه از دســت دادن ایــن منافــع 
نداشــته و البتــه جایگزینــی هــم بــرای آن ها نــدارد، 
بایــد مالحظــه جــدی در ایــن زمینــه مــد نظــر قــرار 
گیــرد. بنابرایــن برخــالف ســایر حوزه هــای کســب 
و کار کــه همــه فعــاالن دارای اهــداف مشــترک 
ــه  ــع هم ــق مناف ــی تحق ــالت بازاریاب ــتند، رس هس
ــی  ــول اخالق ــت اص ــا رعای ــان ب ــاالن و ذی نفع فع
مرســوم اســت و چالشــی هــم بیــن ایــن گروه هــا 
وجــود نــدارد. البتــه ایــن ســوال مطــرح اســت کــه 
ــا  ــت؟ آی ــگ چیس ــی فرهن ــی بازاریاب ــالت اصل رس
هماننــد ســایر مــوارد بایــد منافــع همــه فعــاالن را 
ــت  ــه ماهی ــت ب ــا اولوی ــت ی ــر گرف ــان در نظ یکس
ــظ،  ــون حف ــه همچ ــای مربوط ــگ و دغدغه ه فرهن

ــگ داده شــود؟  ــد فرهن ــا و تولی بق
پاســخی کــه منطقــی بــه نظــر می رســد ایــن اســت 
ــد  ــا و تولی ــظ، بق ــه حف ــوط ب ــای مرب ــه دغدغه ه ک
فرهنــگ بــه عنــوان یــک اصــل اخالقــی مــد نظــر 
قــرار گیرنــد و همــه کســانی کــه عالقه منــد بــه ورود 
بــه ایــن حــوزه هســتند، بــه عنــوان یک پیش شــرط 
ایــن مــوارد را مــد نظــر قــرار دهنــد و بعــد تصمیــم 
بــه حضــور و فعالیــت بگیرنــد؛ چنانچــه در این بــاره 
ممکــن  گیــرد،  صــورت  غفلتــی  کوچک تریــن 
ــر  ــر پیک ــدنی را ب ــرب و جبران نش ــار مخ ــت آث اس
ــخ  ــای تاری ــا انته ــه ت ــه وارد آورد ک ــگ جامع فرهن
هــم اصالح شــدنی نباشــد؛ لــذا ایــن یــک هشــدار 
بــرای همــه سیاســتگذاران، مســئوالن،  جــدی 
عالقه منــدان، اهالــی فرهنــگ و ... اســت کــه اگــر 
ــند  ــاوت باش ــه آن بی تف ــا ب ــد ی ــه نکنن ــدان توج ب

ــد.  ــدان پاســخ دهن ــخ ب ــد در محکمــه تاری بای
و  هموطنــان  از  کــدام  هیــچ  کــه  ان شــاءهللا 
ــه  ــن محکم ــم در ای ــوان مته ــه عن ــا ب معاصــران م

حاضــر نشــوند.

 ســخنگوی وزارت امــور خارجــه گفــت: 
ــده نقــض برجــام نخواهــد  ــران آغازکنن ای
بــود و البتــه در مقابــل نقــض برجــام 
ــای  ــر، واکنش ه ــور دیگ ــر کش ــط ه توس
ــام  ــض برج ــت و نق ــد داش الزم را خواه
ــرد. ــد ک ــل نخواه ــران را تحم توســط دیگ

بــه گــزارش خبرنــگار سیاســی ایرنــا، بهرام 
قاســمی روز دوشــنبه در نشســت خبــری 
ــه ایــن ســوال  ــگاران در پاســخ ب ــا خبرن ب
کــه شــنیده شــده آمریــکا از برجــام خارج 
شــده اســت، ایــران چــه درکــی از برجــام 
بــدون آمریــکا دارد، اظهــار کــرد: همــه 
اســت؛  حــدس  و  گمانه زنــی  این هــا 
ــات  ــت تصمیم ــرد و در نهای ــر ک ــد صب بای
ــه  ــام ب ــر برج ــارت ب ــی نظ ــت عال را هیئ

هنــگام می گیــرد.
اینکــه ســناریوهای الزم  بیــان  بــا  وی 
ــام  ــد انج ــه الزم باش ــده و آنچ ــده ش دی
عالــی  هیئــت  داد:  ادامــه  می شــود، 
دربــاره  را  الزم  تصمیمــات  نظــارت 

زمینــه  ایــن  در  و  می گیــرد  برجــام 
گرفتــه  صــورت  الزم  پیش بینی هــای 

اســت.
ســخنگوی دســتگاه دیپلماســی موفقیــت 
تمامــی  رعایــت  بــه  منــوط  را  برجــام 
از ســوی تمامــی کشــورهای  تعهــدات 
صورتــی  در  و گفــت:  دانســت  متعهــد 
ــود  ــدات خ ــرای تعه ــوری در اج ــه کش ک
کوتاهــی کنــد و بــه هــر دلیلــی آن را 
بهــای  و  تــاوان  بایــد  ندهــد،  انجــام 
ــود را  ــدات خ ــردن تعه ــرا نک ــنگین اج س

بپــردازد؛ حــال هــر کشــوری باشــد.
قاســمی یــادآور شــد: همان گونــه کــه 
قبــال بیــان شــده ایــران آغازکننــده نقــض 
ــل  ــه در مقاب ــود و البت ــد ب ــام نخواه برج
ــر  ــور دیگ ــر کش ــط ه ــام توس ــض برج نق
واکنش هــای الزم را خواهــد داشــت و 
ــل  ــران را تحم نقــض برجــام توســط دیگ

ــرد.  ــد ک نخواه
وی تصریــح کــرد: برجــام مکانیــزم و 

موضوعیــت خــود را دارد و تمــام تعهــدات 
ــت؛  ــده اس ــده ش ــام دی ــرف در برج دو ط
ــا محتــوای  ــه اقدامــی کــه مغایــر ب هرگون
برجــام باشــد یــا نقــض یــا بدعهــدی، در 
ــر  ــت نظــارت ب ــت موضــوع را در هیئ نهای
ــن  ــرد و ای ــم ک ــری خواهی ــام پیگی برج
ــی  ــرای تمام ــور ب ــه کش ــت و مجموع هیئ
شــرایط و تمامــی اتفاقاتــی کــه می توانــد 
ــر الزم را  ــا و تدابی ــد، برنامه ه ــاق بیفت اتف
اندیشــیده اســت و در صورتــی کــه چنیــن 
ــت  ــا قاطعی ــد ب ــاق بیفت ــی اتف فرضیه های

ــرد. ــد ک برخــورد خواه
ســخنگوی وزارت امــور خارجــه گفــت: 
ــت و  ــه نیس ــق دوجانب ــک تواف ــام، ی برج
چندجانبــه اســت کــه بــا قطعنامــه 22۳1 
ــه  ــرار گرقت ــل ق ــازمان مل ــد س ــورد تایی م

ــت. اس
قاســمی افــزود: موفقیــت برجــام منوط با 
رعایــت تمامــی تعهــدات از ســوی تمامــی 
کشورهاســت؛ در صورتــی کــه کشــوری 
ــد و  از اجــرای تعهــدات خــود کوتاهــی کن
ــام  ــی انج ــر دلیل ــه ه ــود را ب ــدات خ تعه
ندهــد، بایــد تــاوان و بهــای ســنگین اجــرا 
ــن  ــردازد و ای ــدات خــود را بپ نکــردن تعه
می توانــد آمریــکا یــا هــر دولــت دیگــری 

باشــد.
ســخنگوی وزارت امــور خارجــه گفــت: 
ــه  ــوط ب ــام من ــز برج ــرای موفقیت آمی اج
متعهــد مانــدن و اجــرای دقیــق تعهــدات 
ــر  ــذا ه ــت؛ ل ــی کشورهاس ــط تمام توس
کــدام از کشــورها کــه نتواننــد یــا نخواهنــد 
اجــرا کننــد، حتمــا  را  تعهــدات خــود 
مواجــه  جبران ناپذیــری  خســارت  بــا 

ند. می شــو

خواهیــم  منتظــر  مــا  داد:  ادامــه  وی 
بــود و رصــد خواهیــم کــرد و هیئــت 
عالــی نظــارت بــر برجــام هــر گونــه 
قــرار  بحــث  مــورد  را  تصمیم گیــری 

ــاذ  ــی را اتخ ــدام متقاض ــد داد و اق خواه
می کنــد. اجــرا  و 

ســخنگوی وزارت امــور خارجــه گفــت: 
دربــاره بحــث اتهــام تروریســم بــه ایــران 
ــدی  ــث جدی ــکا، بح ــت آمری ــط دول توس
ــد  ــت جدی ــژه در دول ــکا به وی توســط آمری
ــد  ــور می کنن ــه تص ــت ک ــور نیس ــن کش ای
ــه عنــوان  همــه موضوعــات را می تواننــد ب
ــرده  ــداد ک ــاری قلم ــالم تج ــی از اق بخش
ــده و بســتان  ــام تروریســم وارد ب ــه ن و ب
سیاســی کننــد و بــا ایجــاد نگرانــی و 
دیگــر  از  ایــران  بــه  تروریســم  اتهــام 

ــد. ــتری بگیرن ــاز بیش ــورها امتی کش
ــا  ــه جــای برخــورد جــدی ب وی افــزود: ب
تروریســم مــا شــاهد هســتیم تروریســم 
موضوعــی  و  ســوژه  یــک  بــه  تبدیــل 
بــرای تجــارت شــده و ایرانــی کــه در 
صــف نخســت مبــارزه بــا تروریســت 
بــه  متهــم  پرداختــه  ســنگینی  بهــای 
تروریســت می شــود؛ امــا جــای شــگفتی 
نــدارد؛ چــون کســانی کــه ایــران را متهــم 
خــود  تبلیغاتــی  کمپیــن  در  می کننــد 
می کردنــد  اعــالم  انتخابــات  زمــان  در 
ــادی  ــکا ســهم زی ــی آمری دولت هــای قبل

در ایجــاد تروریســم داشــتند.

سخنگوی وزارت امور خارجه: 

 ایران نقض برجام را 
تحمل نخواهد کرد

ادامه از صفحه اول

بیانیــه ای  در  حججــی  شــهید  خانــواده 
ــالم  ــهید اع ــر آن ش ــت پیک ــاره بازگش درب
فرداشــدن ها  و  امــروز  شــاید  کردنــد: 
دل هــا  در  انقالبــی  زمینه ســاز  خــودش 
باشــد؛ مثــل قصــه اســارت و شــهادت، 
امیــد داریــم بازگشــتش هــم اثرگــذار و 

ارزشــمند باشــد.
حججــی  محســن  شــهید  خانــواده 
ــهید  ــن ش ــر ای ــت پیک ــوص بازگش درخص
ــادر  ــه ای ص ــن بیانی ــه میه ــرم ب ــع ح مداف
نســاء  ســوره   95 آیــه  بــا  کردنــد کــه 
ــخن  ــن س ــدای آن ای ــده و در ابت ــاز ش آغ
کــه  اســت  آمــده  خمینــی)ره(  امــام 
و  زن  کــه  ملتــی  »یــک  می فرماینــد: 
مــردی بــرای جانفشــانی حاضرنــد و طلــب 
ــان  ــا آن ــی ب ــد، هیــچ قدرت شــهادت می کنن

کنــد.« مقابلــه  نمی توانــد 
اســت:  آمــده  بیانیــه  ایــن  ابتــدای  در 
ملت هــا تــا زمانــی کــه تاریــخ خــود را از یــاد 

ــون  ــم چ ــا زنده ای ــد و م ــد، زنده ان نبرده ان
یادمــان هســت کــه در هیــچ زمــان و مکانی 
ــم و  ــل ظل ــکوت در مقاب ــه س ــفارش ب س
ســتم نشــده ایم؛ تاریــخ کــه می گویــم 
ــی  ــال، همان جای ــی کرب ــی عاشــورا، یعن یعن
کــه وهــب نصرانــی و زهیــر عثمانــی خــود 
ــاندند  ــین بن علی)ع( رس ــه حس ــه قافل را ب
ــد؛  ــت کردن ــام خــود ثب ــه ن و انســانیت را ب
تاریــخ کــه می گویــم یعنــی زمــان انقــالب 
ــاهی؛  ــتم شاهنش ــر س ــتادن در براب و ایس
ــی هشــت ســال  ــم یعن ــه می گوی ــخ ک تاری
ــب آب و  ــه وج ــب ب ــدس از وج ــاع مق دف
خاکــی کــه جغرافیــای آن در دل مردمــش 
رســم شــده بــود؛ یعنــی بصیــرت در مقابــل 
فتنــه ســبز همــان روزهــا کــه مــرز خــواص 
و عــوام در عشــق بــه والیــت مشــخص 
ــدر در  ــور مقت ــا حض ــروز ب ــی ام ــد؛ یعن ش
فراســوی مرزهــا نــه بــرای تصاحــب خــاک، 
ــدان  ــی از فرزن ــکیل ارتش ــرای تش ــه ب بلک

امیرالمؤمنیــن)ع( بــرای یــاری رســاندن بــه 
ــه)س(. ــر فاطم پس

در ادامــه ایــن بیانیــه تصریــح شــده اســت: 
اگــر امــروز عطــر شــهادت جوانــان و مــردان 
ــرم  ــای گ ــای خاک ه ــه ج ــی ب ــور ایران غی
و  آفتــاب ســوزان خوزســتان و اهــواز از 
و صحــرای  بیابــان  و  شــام  خرابه هــای 
ــل  ــه دلی ــد، ب ــام می رس ــه مش ــق ب دمش
ــزت و  ــی ع ــردان حقیق ــه م ــت ک ــن اس ای
شــرف خــود را از اهــل بیــت)ع( گرفته انــد.

در بخــش دیگــری از ایــن بیانیــه یــادآوری 
امــروز  بدانــد  تاریــخ  اســت:  شــده 
ادامه دهنــده  خامنــه ای  امــام  ســربازان 
ــر از آن  ــر و قبل ت ــی کبی ــربازان خمین راه س
ــل  ــتند؛ مث ــت)ع( هس ــل بی ــربازان اه س
ــر،  ــار، ح ــم تم ــالل، میث ــلمان، ب ــار، س عم
ظهــور  تــا  راه  ایــن  و  حبیب بن مظاهــر 

حضــرت حجــت ادامــه دارد.
ــه  ــن بیانی ــی در ای ــهید حجج ــواده ش خان

یــادآور شــده اند: شــهدای مدافــع حــرم 
ثابــت کردنــد کــه اگــر در کربــال بودنــد 
ــل  ــین)ع( در مقاب ــام حس ــه ام ــی ک آنجای
ــن ذاب  ــل م ــت: »ه ــتاد و گف ــردم ایس م
»آیــا  هللا«،  رســول  حــرم  عــن  یــذب 
دفــاع  پیامبــر  حــرم  از  هســت  کســی 
ــه شــر اشــرار  ــا کســی هســت ک ــد؟ آی کن
را از اهــل بیــت پیامبــر برگردانــد؟«، اجــازه 
ــوس  ــه نام ــی ب ــد دســت نامحرم نمی دادن
ــواره و  ــی بی گوش ــد، گوش ــت برس ــل بی اه

ــود. ــی ش ــری خاک معج
در ایــن بیانیــه همچنیــن خاطرنشــان شــده 
اســت: تاریــخ بدانــد و در سطرســطر خــود 
ــا  ــت ت ــی رف ــن حجج ــد، محس ــت کن ثب
ــهدا  ــی سیدالش ــاب آخرالزمان ــد اصح بگوی
از تبــار ســلمان آمــاده دفــاع از حــرم عمــه 
ســادات، حضــرت زینــب)س( هســتند 
ــق  ــر عش ــی ُمه ــن آمادگ ــند ای ــای س و پ
زده انــد؛ عشــقی کــه بــرای وصالــش از اهل 
و عیــال و خانمــان گذشــتن قدم اول اســت 
ــب)س(  ــان زین ــر دام و ســردادن و ســر ب

ــت. ــال اس ــای آم ــتن، منته گذاش
اســت:  آمــده  بیانیــه  ایــن  پایــان  در 

خــودش  فرداشــدن ها  و  امــروز  شــاید 
ــل  ــا باشــد؛ مث ــی در دل ه زمینه ســاز انقالب
قصــه اســارت و شــهادت، امیــد داریــم 
بازگشــتش هــم اثرگــذار و ارزشــمند باشــد.
 در برابــر ملــت فهیــم و بزرگــوار ایــران 
ــم و خواســتار  ــرود می آوری ــم ف ســر تعظی
حضــور در راهــی هســتیم کــه محســن 
برایــش رفــت و آرزومندیــم تــا بســاط غدیر 
و محــرم فراهــم اســت، خــود را بــه راه 

برســانید.

خانواده شهید حججی بیانیه داد:

امروز و فردا شدن ها، زمینه ساز انقالبی در دل هاست

جلسات محرمانه در مجلس 
درباره »تراریخته«

عضــو کمیســیون بهداشــت و درمــان مجلــس شــورای 
ــان  ــه در پارلم ــات محرمان ــزاری جلس ــالمی از برگ اس

دربــاره محصــوالت تراریختــه خبــر داد.
همایــون  هاشــمی، عضــو کمیســیون بهداشــت و 
ــا  ــو ب ــالمی، در گفت وگ ــورای اس ــس ش ــان مجل درم
خبرنــگار پارلمانــی خبرگــزاری تســنیم، بــا اشــاره بــه 
ــه   ــوالت تراریخت ــاره محص ــده درب ــث مطرح ش مباح
در کشــور گفــت: مهندســی ژنتیــک یــک علــم اســت 
ــد و  ــان می ده ــان نش ــود را در جه ــای خ ــه یافته ه ک

در ایــران نیــز بایــد همزمــان بــا علــم روز دنیــا پیــش  
ــم. بروی

ــم  ــه ه ــه محصــوالت تراریخت ــر اینک ــد ب ــا تأکی وی ب
مزایــا و هــم معایــب دارد، افــزود: بــا توجــه بــه 
ــی  ــت غذای ــن امنی ــان و تأمی ــت جه ــش جمعی افزای
ــمندان  ــه، دانش ــن زمین ــود در ای ــای موج و نگرانی ه
کشــورمان نیــز بــا احتیــاط بــا ایــن موضــوع برخــورد 

می کننــد.
نماینــده مــردم میانــدوآب در مجلــس بــا بیــان اینکــه 
تراریختــه  محصــوالت  دربــاره  نگرانی هــا  بعضــی 
حیوانــات  و  گیاهــان  در  دســتکاری  بــه  دلیــل 
ــد  ــه کــرد: برخــی از دانشــمندان معتقدن اســت، اضاف

ــی  ــروز بیماری های ــب  ب ــه موج ــوالت تراریخت محص
ــات در  ــن موضوع ــه ای ــود؛ البت ــان می ش ــول زم در ط
 هالــه ای از ابهــام قــرار دارد کــه عمدتــا برخــی از آن هــا 

ــات رســیده اســت. ــه اثب ب
عضــو کمیســیون بهداشــت و درمــان مجلــس بــا 
ــن  ــد ژاپ ــه  مانن ــورها ب ــی از  کش ــه برخ ــالم اینک اع
ــه  ــوالت تراریخت ــه از محص ــت ک ــال اس ــن س چندی
اســتفاده می کننــد، اظهــار داشــت: البتــه کشــورهایی 
از محصــوالت تراریختــه اســتفاده می کننــد،  کــه 
مصرف کننــده را نیــز محــق می داننــد کــه از تراریختــه 
ــر  ــن راســتا ب ــودن محصــوالت آگاه شــود و در همی ب
 روی محصــوالت برچســب هایی نصــب می شــود و از 

تراریختــه بــودن آن محصــول مــردم را آگاه می کننــد.
ــان  ــز موافق ــس نی ــه در مجل ــان اینک ــا بی ــمی ب هاش
و مخالفــان محصــوالت تراریختــه نظــرات خــود را 
اعــالم کرده انــد، گفــت: در برنامــه ششــم توســعه 

ــد. ــرح ش ــورد مط ــن م ــادی در ای ــای زی بحث ه
وی تصریــح کــرد: یکــی از نگرانی هایــی کــه در بحــث 
ــث   ــود دارد، مبح ــه وج ــوالت تراریخت ــی محص امنیت
بیوتروریســم اســت کــه در بســتر ایــن موضــوع 
می توانــد نهفتــه باشــد و برخــی معتقدنــد شــاید 
ــتفاده  ــریت اس ــه بش ــوالت علی ــن محص ــوان از ای بت

ــرد. ک
نماینــده مــردم میانــدوآب در مجلــس بــا اعــالم 

اینکــه از مؤسســات تحقیقاتــی خواســته شــده در ایــن 
زمینــه گزارش هایــی بــه مجلــس ارائــه کننــد، افــزود: 
وزارت جهــاد کشــاورزی و وزارت بهداشــت بــه  عنــوان 
متولیــان امنیــت غذایــی مکلــف شــدند کارهایــی را در 
راســتای اســتفاده از مزایــای تراریختــه انجــام دهنــد.
وی بــا بیــان اینکــه چندیــن  بــار بــه  صــورت محرمانــه 
مســئوالن مربوطــه بــه مجلــس آمده انــد و توضیحاتی 
ــی از ســایر کشــورها  ــت: محصوالت ــد، گف ــه کرده ان ارائ
ــد  ــی بای ــتگاه های متول ــه دس ــود ک ــران می ش وارد ای
را  نگرانی هایــی  و  کننــد  اظهارنظــر  آن هــا  دربــاره 
ــد  ــن محصــوالت دارن ــودن ای ــاره بیمــاری زا ب کــه درب

برطــرف کننــد.
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برجــام  نقــض  آغازکننــده  ایــران   
نخواهد بود و البته در مقابل نقض 
دیگــر  کشــور  هــر  توســط  برجــام 
واکنش هــای الزم را خواهــد داشــت

ــای وطــن، فراکســیون حقــوق  بشــر  ــه گــزارش کیمی ب
مجلــس شــورای اســالمی بــا 
ــه ای نسل کشــی  صــدور بیانی
را  میانمــار  مظلــوم  مــردم 

ــرد. ــوم ک محک
متــن ایــن بیانیــه بــه شــرح 

ذیــل اســت:
بسمه تعالی

نسل کشــی مســلمانان مظلوم 
حالــی  در  میانمــار  کشــور 
صــورت می گیــرد کــه مجامــع 
)بخوانیــد  حقــوق  بشــری 

دروغ  بشــری( در ســکوتی مرگبــار و انفعالــی تاریخــی 
ــی  ــای آمریکای ــوم دالره ــایه ش ــد. س ــر می برن ــه س ب
و ســعودی کــه اســاس ایــن انفعــال را پشــتیبانی 
ــوم  ــه ش ــک پروس ــا ی ــت ت ــده اس ــر ش ــد، منج می کن
صهیونیســتی مبتنــی بــر نژادپرســتی خودنمایــی کنــد.

ــرب و  ــتکباری غ ــه دول اس ــت ک ــن اس ــت ای واقعی
ــش آزاد  ــه دو بخ ــان را ب ــال جه ــکا، عم ــژه امری به وی
و قرنطینــه سیاســی تقســیم کرده انــد. در بخــش 
آزاد جهــان، ایــن ابرقدرت هــا هســتند کــه هیــچ مــرز 
ــع  ــه مناف ــاوز ب ــند و تج ــی نمی شناس ــد و قانون و ح
ــا را  ــی ملت ه ــتثمار و بردگ ــتعمار و اس ــران و اس دیگ
امــری ضــروری و کامــال توجیه شــده و منطقــی و 
ــاخته و  ــن خودس ــول و موازی ــه اص ــا هم ــق ب منطب

می داننــد. بین المللــی 
امــا در بخــش قرنطینــه سیاســی کــه متأســفانه 
بیشــتر ملــل ضعیــف عالــم و به ویــژه مســلمانان 
حــق  هیــچ  شــده اند،  زندانــی  و  محصــور  آن  در 

ــن و  ــه قوانی ــدارد؛ هم ــود ن ــری وج ــات و اظهارنظ حی
ــان  ــا هم ــررات و فرمول ه مق
ــن دیکته شــده ودلخــواه  قوانی
ــاندگان و  ــای دست نش نظام ه
دربرگیرنــده منافع مســتکبران 
متأســفانه  و  بــود  خواهــد 
ــن  ــی ای ــل اجرای بیشــتر عوام
حاکمــان  همــان  بخــش 
پیــروان  یــا  تحمیل شــده 
اســتکبارند  کلــی  خطــوط 
از  زدن  فریــاد  حتــی  کــه 
ایــن  درون  در  نیــز  را  درد 
 حصار هــا و زنجیر هــا جــرم و گناهــی نابخشــودنی 

می دانند.
ــه هیچ کــس  ــد ک ــع جهانخــواران ایجــاب می کن مناف
حــق گفتــن کلمــه ای کــه بــوی تضعیــف آنــان را بدهــد 

یــا خــواب راحــت آنــان را آشــفته کنــد، نــدارد.
ــس شــورای اســالمی  ــوق  بشــر مجل فراکســیون حق
ــوه  ــت، ق ــن نسل کشــی از دول ــت ای ــن محکومی ضم
قضائیــه، نهادهــای حقــوق  بشــری داخلــی و به ویــژه 
تــا  اســت  خواهشــمند  مردم نهــاد  ســازمان های 
ضمــن پیگیــری حقوقــی ایــن جنایــت تاریخــی، 
صــدای مــردم مظلــوم میانمــار را بــه ملت هــای 

ــانند. ــان برس جه
دولتمــردان و نهادهــای مســئول بداننــد کــه کــم کاری 
ــد  ــی می توان ــن نسل کش ــف ای ــت و توق در محکومی
اســالم  جهــان  بــرای  جبران ناپذیــری  خســارات  
ــات مقتضــی  ــا اقدام ــد اســت ب داشــته باشــد و امی

ــد. ــان یاب ــوم پای ــه ش ــن غائل ــریع تر ای ــه س هرچ

عضــو ارشــد جامعــه مدرســین حــوزه علمیــه قــم 
جنایــات  بــه  اشــاره  بــا 
میانمــار بــا بیــان اینکــه 
از مدعیــان حقــوق بشــر 
ایــن  در  همیشــه  کــه 
بوده انــد  ســاکت  مــوارد 
گفــت:  نیســت،  توقعــی 
اســالمی  کشــورهای  از 
تعجــب می کنیــم کــه چــرا 
ــان ســاکت هســتند  همچن
و جلــوی ایــن فجایــع را 

. نــد نمی گیر
آیــت هللا مرتضــی مقتـدایـــی عضــو ارشــد جامعــه 
بــه  بــا اشــاره  مدرســین حــوزه علمیــه قــم، 
ــار داشــت:  ــار اظه نسل کشــی مســلمانان در میانم
یکــی از مســائلی کــه واقعــا مایــه تاســف در ایــن 
زمــان اســت، کشــتار و بــه خــاک و خــون کشــیدن 
ــام  ــن و در مألع ــلمانان در روز روش ــی از مس جمع

ــان اســالم اســت.  ــل چشــم جه مقاب
آیــت هللا مقتدایــی ادامــه داد: مــا شــاهد ایــن 
هســتیم کــه جمعــی از مســلمانان میانمــار از خانــه 
و زندگــی خــود آواره شــده و تعــدادی از آن هــا 
ــه  ــوند و هم ــوزانده می ش ــش س ــده در آت زنده زن
ــی و  ــع بین الملل ــم مجام ــل چش ــا در مقاب این ه
ــی  ــچ اقدام ــه هی ــت ک ــر اس ــوق بش ــان حق مدعی
ــراز  ــی اب ــن نسل کش ــار از ای ــد انزج ــی در ح حت

نمی کننــد.
عضــو ارشــد جامعــه مدرســین حــوزه علمیــه 
قــم بــا بیــان اینکــه از مدعیــان حقــوق بشــر 

کــه همیشــه در ایــن مــوارد ســاکت بوده انــد 
افــزود:  نیســت،  توقعــی 
اســالمی  کشــورهای  از 
تعجــب می کنیــم کــه چــرا 
ــان ســاکت هســتند  همچن
و جلــوی ایــن فجایــع را 

. نــد نمی گیر
ــادآور  ــال ی ــن ح وی در عی
شــد: علمــای جهان اســالم 
توصیه هایــی  و  اقدامــات 
داشــته اند و ایــن فجایــع 
از  و  محکــوم کرده انــد  را 
ــا راهپیمایــی انزجــار  مســلمانان خواســته اند کــه ب

ــد. ــالم کنن ــی اع ــن نسل کش ــود را از ای خ
ــا بیــان اینکــه علمــای جهــان  آیــت هللا مقتدایــی ب
اســالم از مســلمین درخواســت کرده انــد مانــع 
ــلمانان  ــه مس ــوند و ب ــات ش ــن جنای ــه ای از ادام
میانمــار کمــک کننــد، خاطرنشــان کــرد: مســئوالن 
جمهــوری اســالمی نیــز در حــدی کــه گفتــه شــده 
اقدامــات خوبــی انجــام داده انــد و ظاهــرا اجــالس 
فوق  العــاده در ایــن زمینــه بــا پیشــنهاد ایــران 

ــه اســت. صــورت گرفت
عضــو ارشــد جامعــه مدرســین حــوزه علمیــه قــم 
در پایــان تاکیــد کــرد: انتظــار مــا از وزارت خارجــه 
و شــخص وزیــر ایــن اســت کــه بــه صــورت 
ــد  ــام دهن ــه انج ــن زمین ــی را در ای ــدی اقدامات ج
ــا در  ــا آن ه ــه ب ــر ک و از مســئوالن کشــورهای دیگ
ــدام  ــه اق ــن زمین ــد در ای ــتند بخواهن ــاط هس  ارتب

کنند.

  فراکسیون حقوق  بشر مجلس در بیانیه ای
نسل کشی مردم مظلوم میانمار را محکوم کرد

 انتقاد آیت هللا مقتدایی از سکوت کشورهای مسلمان 
در قبال جنایات میانمار



کوتاه اخبار 
توضیح وزیر درباره حذف 

 اپلیکیشن های ایرانی 
توسط اپل و گوگل

وزیــر ارتباطــات بــا بیــان اینکــه در حــوزه مارکتینــگ 
ــات  ــاز از خدم ــادی بی نی ــدود زی ــا ح ــدی ت اندروی
بیرونــی هســتیم، دربــاره لــزوم تــاش بــرای ایجاد 
اســتراتژی در حــوزه موبایــل و کســب وکارهای نوپــا 
در راســتای g محدودیت هــا و کســب بازارهــای 

ــح داد. ــی توضی بین الملل
محمدجــواد آذری جهرمــی بــا تاکیــد بــر بی نیــازی 
ــار  ــی اظه ــدی خارج ــای اندروی ــبی از مارکت ه نس
ــدود  ــا ح ــدی ت ــگ اندروی ــوزه مارکتین ــرد: در ح ک
بیرونــی هســتیم.  از خدمــات  بی نیــاز  زیــادی 
بین المللــی  بازارهــای  دنبــال  بــه  اگــر  البتــه 
ــا  ــی م ــازار بین الملل ــا ب ــن محدودیت ه هســتیم، ای
ــدار  ــن هش ــذا ای ــد؛ ل ــه می کن ــکل مواج ــا مش را ب
ــوزه  ــم در ح ــاش کنی ــم و ت ــدی بگیری ــد ج را بای
ــا اســتراتژی داشــته  ــل و کســب وکارهای نوپ موبای

ــیم. باش
ــی  ــن های ایران ــذف اپلیکیش ــه ح ــاره ب ــا اش وی ب
و گــوگل  اپــل  آمریکایــی  شــرکت های  توســط 
کــره  در  به ویــژه  نظام هایــی  دنیــا  در  گفــت: 
ــع وابســتگی  ــت رف ــه در جه ــی وجــود دارد ک جنوب
ــه  ــد ک ــک می کن ــوگل کم ــد و گ ــه اندروی ــق ب مطل
ــن  ــا ای ــتیم؛ ام ــود گذاش ــتورکار خ ــا آن را در دس م
ــود  ــت و نمی ش ــتراتژیکی اس ــیار اس ــوع بس موض

تصمیم گیــری کــرد. آن  دربــاره  یک شــبه 
ــان  ــات خاطرنش ــاوری اطاع ــات و فن ــر ارتباط وزی
کــرد: بایــد همــه جوانــب را بررســی کنیــم و همــه 
حوزه هــای توســعه ای را ببینیــم و بــا احتیــاط 
کامــل ایــن حــوزه را مطالعــه کنیــم تــا فکــر کلیــدی 

ــن حــوزه داشــته باشــیم.  در ای
تمــام تــاش آمریکایی هــا ایــن اســت کــه در 
زندگــی مــردم اختــال بــه وجــود بیاورنــد. بنابرایــن 
تصمیمــات بــه ظاهــر خــوب مــا نبایــد بــه گونــه ای 
ــعارهای  ــر ش ــت تأثی ــردم تح ــی م ــا زندگ ــد ت باش
ــردم را  ــی م ــد زندگ ــرد و نبای ــرار گی ــا ق ــوب م خ

ــم. ــل کنی مخت
جهرمــی کــه در گفت وگــوی تلفنــی بــا یــک برنامــه 
اینکــه  بیــان  بــا  تلویزیونــی ســخن می گفــت 
تحریم هــای جدیــدی علیــه جمهــوری اســامی 
وضــع نشــده، ادامــه داد: امــا مشــکل اینجاســت که 
دولــت جدیــد آمریــکا می خواهــد در تفاهماتــی کــه 
دارد، خلــل ایجــاد کنــد؛ امــا از آنجــا کــه جمهــوری 
اســامی ایــران رفتــار عاقانــه ای داشــته و از طرفــی 
برایشــان  بین المللــی  تفاهمــات  زدن  هــم  بــه 
ــال  ــه دنب ــا ب ــا آن ه ــود، طبیعت ــد ب ــر خواه هزینه ب
ــا  ــد ت ــام دهن ــی را انج ــه اقدامات ــتند ک ــن هس ای
بگوینــد شــعارهایی را کــه از قبــل داده بودنــد، اجــرا 
ــا  ــه ب ــتند ک ــن هس ــال ای ــه دنب ــس ب ــد؛ پ کرده ان

ــد. ــان دهن ــودی نش ــا خ ــاد محدودیت ه ایج
وی همچنیــن بیــان کــرد: از ســوی آمریــکا تحریــم 
ــژه  ــی وی ــدی از ســوی کنگــره و دســتور اجرای جدی
ــا  ــن حــوزه صــادر نشــده اســت؛ ام ــدی در ای جدی
ــرای  ــی را ب ــن نگران ــکا ای ــردان آمری ــار دولتم رفت
کــه  آورده  وجــود  بــه  آمریکایــی  شــرکت های 
در صــورت وجــود تعامــات مالــی بایــد تحــت 
بگیرنــد؛  قــرار  خزانــه داری  وزارت  بازرســی های 
بنابرایــن محدودیت هــا و بازنگری هایــی در ایــن 

ــد. ــاد کردن ــوزه ایج ح

سهام عدالت

سود سهام عدالت تعیین شد
مشــاور رئیــس کل ســازمان خصوصی ســازی اعــام 
کــرد: ســود ســهام عدالــت در ســه مرحلــه و بــه نســبت 
ــا  ــهامدار ت ــون س ــن 49 میلی ــرکت ها بی ــود ش ــز س واری

ــود. ــع می ش ــال توزی ــان س پای
بــه گــزارش کیمیــای وطــن بــه نقــل از ایرنــا، ســید جعفر 
ــارت،  ــون تج ــاس قان ــر اس ــه ب ــان اینک ــا بی ــبحانی ب س
شــرکت ها هشــت مــاه پــس از برگــزاری مجامــع خــود 
ــر مجمــع  ــد، گفــت: اگ ــع ســود فرصــت دارن ــرای توزی ب
ــت  ــهام عدال ــمول س ــرکت های مش ــی از ش ــی یک عموم
ــود  ــت دارد س ــفندماه فرص ــا اس ــود، ت ــزار ش ــاه برگ تیرم

ــرای توزیــع میــان ســهامداران واریــز کنــد. متعلقــه را ب
وی بــا یــادآوری اینکــه هنــوز ســه شــرکت ســرمایه پذیر 
مجمــع عمومــی خــود را برگــزار نکرده انــد، بــرآورد اولیــه 
میــزان ســود را بــرای کســانی کــه 10 میلیــون ریــال )یــک 
میلیــون تومــان( ســهام دارنــد، بیــن یــک میلیــون و 300 
هــزار ریــال تــا یــک میلیــون و 500 هــزار ریــال )130 تــا 

150 هــزار تومــان( اعــام کــرد.
ــا  ــود ت ــی خ ــمول بده ــرد مش ــر ف ــزود: اگ ــبحانی اف س
ــازمان  ــاب س ــه حس ــان را ب ــون توم ــک میلی ــقف ی س
خصوصــی واریــز نکــرده و حــدود 5 میلیــون ریــال )500 
ــدود  ــد، ح ــته باش ــار داش ــهام در اختی ــان( س ــزار توم ه
نیمــی از ایــن مبلــغ را بــه عنــوان ســود دریافــت خواهــد 

کــرد.
ــان اینکــه انتظــار مــی رود شــرکت های تحــت  ــا بی وی ب
پوشــش ســهام عدالــت درمجمــوع 40 هــزار میلیــارد ریال 
ســود بابــت ایــن ســهام اختصــاص دهنــد، اظهار داشــت: 
از آنجــا کــه مجمــع بعضــی شــرکت ها هنــوز برگــزار 
ــه حســاب  ــه ب ــد مرحل ــن ســود در چن نشــده اســت، ای

ــود. ــز می ش ــموالن واری مش
وی بــا بیــان اینکــه در هــر مرحلــه بخشــی از ســود ســهام 
ــموالن  ــن مش ــرکت ها بی ــز ش ــبت واری ــه نس ــت ب عدال
ــن  ــای پایی ــرد: دهک ه ــان ک ــود، خاطرنش ــع می ش توزی
ــداد و  ــه ام ــش کمیت ــت پوش ــموالن تح ــه و مش جامع
بهزیســتی در اولویــت واریــز ســود هســتند؛ امــا بــه طــور 
کلــی واریــز ســود بــه صــورت مرحلــه بــه مرحلــه خواهــد 

بــود.
ســبحانی یــادآور شــد: ســازمان خصوصی ســازی در 
ــه  ــموالنی ک ــود مش ــف س ــن تکلی ــاره تعیی ــده درب آین
فــوت کرده انــد، اطاع رســانی خواهــد کــرد و ایــن کار 
نیازمنــد دریافــت گواهــی انحصــار وراث و پرداخــت بدهــی 

باقی مانــده ســهام عدالــت اســت.
ــهام  ــود س ــه س ــتین مرحل ــا نخس ــه آی ــاره اینک وی درب
ــت:  ــود، گف ــز می ش ــهریورماه واری ــان ش ــا پای ــت ت عدال
ــی  ــورای عال ــه ش ــر مصوب ــن کار منتظ ــق ای ــرای تحق ب
اصــل 44 هســتیم تــا در ایــن زمینــه تصمیم گیــری 

ــود. ش
ســبحانی تعــداد کل مشــموالن ســهام عدالــت را 49 
ــدود 37  ــون ح ــت: تاکن ــرد و گف ــام ک ــر اع ــون نف میلی
میلیــون نفــر بــه ســامانه ســهام عدالــت مراجعــه و 
صورت حســاب خــود را دریافــت کــرده و نزدیــک بــه 32 
میلیــون نفــر نیــز شــماره شــبای خــود را ثبــت کرده انــد.

مشــاور رئیس کل ســازمان خصوصی ســازی از مشــموالن 
ــرای دریافــت ســود ســهام،  خواســت هرچــه ســریع تر ب
شــماره شــبای خــود را در ســامانه ســهام عدالــت ثبــت 
کننــد؛ زیــرا بــدون آن، امــکان واریــز ســود وجــود نــدارد.
ــا  ــت ت ــهام عدال ــموالن س ــد: مش ــادآور ش ــبحانی ی س
پایــان شــهریورماه امســال فرصــت دارنــد صورت حســاب 
خــود را از ســامانه ســهام عدالــت دریافــت کــرده و بــرای 

تســویه بدهــی خــود اقــدام کننــد.
ــت  نیمــه اســفندماه ســال گذشــته ســامانه ســهام عدال
بــه نشــانی www.samanese.ir رونمایــی شــد تــا 
دارنــدگان ســهام عدالــت بــا مراجعــه بــه آن از وضعیــت 
صورت حســاب خــود آگاه شــوند و در صــورت تمایــل 
ــد. ــدام کنن ــود اق ــاط خ ــده اقس ــویه باقی مان ــرای تس ب
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ــت  ــر باف ــال های اخی ــی س ــه ط ــود اینک ــا وج ب
ــه و اســتفاده از  ــه حاشــیه رفت ــازار کار ب ســنتی ب
تــوان و نیــروی کار زنــان بــه منصــه ظهــور رســیده 
ــوان  ــر ســاله شــاهد اشــتغال بســیاری از بان و ه
ــا  ــم، ام ــازار کار بوده ای ــف ب ــای مختل در عرصه ه
ــه  ــود دارد ک ــؤال وج ــبهه و س ــن ش ــان ای همچن
اولویــت کار بــا مــردان باشــد یــا زنــان؟ یــا اینکــه 
آیــا اســتفاده از تــوان زنــان باعــث شــده کــه 
شــاهد حجــم وســیعی از بیــکاری مردان باشــیم؟ 
هرچنــد در ایــن حــوزه دیدگاه هــای متفاوتــی 
مطــرح شــده، امــا امــروزه اصــل به کارگیــری 
شایسته ســاالری شــده اســت؛ مفهومــی کــه 
ــی  ــه عملیات ــه مرحل ــون ب ــچ گاه تاکن ــاید هی ش
آرزوی  کشــور  در  آن  پیاده کــردن  و  نرســیده 
داشــتن یــک مدینــه فاضلــه اســت؛ امــا مطابــق 
آنچــه بــر زبان هــا می چرخــد شایسته ســاالری 

ــت. ــت اس اولوی
ــته  ــه در گذش ــن، اگرچ ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ب
ــوان در  ــتغال بان ــاهد اش ــوردی ش ــورت م ــه ص ب
ــان  ــای زن ــم پ ــا کم ک ــم، ام ــی بودی ادارات دولت
در کارخانه هــا نیــز بــاز شــد و امــروز حضــور 
زنــان را در تمــام ســطوح شــاهدیم؛ امــا همچنــان 
ــان  ــوان زن ــتفاده از ت ــوان و اس ــتغال بان ــد اش رون
ــای  ــژه در حوزه ه ــغلی به وی ــای ش ــام رده ه در تم
ــرعتی  ــا س ــای کان ب ــری و مدیریت ه تصمیم گی

ــی رود. ــش م ــتی پی الک پش
در  زنــان  اســت کــه حضــور  در حالــی  ایــن 
ــازمان ها،  ــهر و در رأس س ــامی ش ــوراهای اس ش
ــان از پســت های مشــورتی و واگــذاری  ارتقــای آن
ســطوح مدیریتــی بــه آن هــا، حکــم بــذری را 
ــت  ــوان گف ــت و می ت ــد اس ــال رش ــه در ح دارد ک
دو  در  شایسته ســاالری  اســاس  بــر  اشــتغال 
دولــت گذشــته بــه صــورت نــرم و آهســته در حــال 

ــت. اجراس
تاکنــون مبنــای اشــتغال و اســتفاده از تــوان 
ــم  ــه حک ــا ب ــوده و تنه ــاالری نب ــان شایسته س زن

اینکــه نیــروی کار ارزان قیمــت بودنــد، در ده ســال 
اخیــر شــاهد اســتقبال کارفرمایــان از بانــوان 
بودیــم؛ ایــن نــگاه باعــث شــد کــه جمــع زیــادی 
ــور  ــوند و حض ــین ش ــکار و خانه نش ــردان بی از م
ــد؛  ــه رشــد کن ــان در بعضــی مشــاغل قارچ گون زن
به کارگیــری  و  تجربــه  ســال ها  از  پــس  امــا 
بانــوان امــروز ایــن دیــدگاه در حــال حــذف 
ــاق  ــال احق ــه دنب ــا ب ــان نه تنه ــت و زن ــدن اس ش
حــق بــر اســاس توانمنــدی خــود هســتند، بلکــه 
ــه  ــن نتیجــه رســیده اند ک ــه ای ــان هــم ب کارفرمای
اگــر شایسته ســاالری را مبنــای اشــتغال قــرار 
ــردان  ــان و م ــوان زن ــع از ت ــور قط ــه ط ــد، ب دهن

توأمــان بهره منــد خواهنــد شــد.
 بیکاری، معلول ناکارآمدی اقتصادی 

است، نه اشتغال زایی بانوان
عضــو هیئــت علمــی گــروه اقتصــاد دانشــگاه 
خبرنــگار  بــا  خــود  گفت وگــوی  در  اصفهــان 
ــه ناشــی از  ــردان را ن ــکاری م ــای وطــن، بی کیمی
به کارگیــری زنــان و حضــور آنــان در تمــام رده هــا 
و الیه هــای اجتمــاع، بلکــه از ناکارآمــدی موجــود 
ــه  ــد ب در سیســتم اقتصــاد دانســت و گفــت: نبای
لحــاظ مشــکاتی کــه بــرای اقتصــاد ایجــاد کردیــم 
ــادی از مــردان شــده،  و ســبب بیــکاری جمــع زی
از تــوان نیمــی از افــراد جامعــه اســتفاده نکنیــم.
ــه طــور قطــع  ــار داشــت: ب مرتضــی ســامتی اظه
ــد  ــی برخوردارن ــردی از توانمندی های ــر زن و م ه
ــرادی  ــن مــردان شــاهد اف و همان طــور کــه در بی
ناکارآمــد هســتیم و بایــد از حــوزه کار کنار کشــیده 
ــان نیــز شــاهد ایــن دســت از  شــوند، در بیــن زن
افــراد هســتیم؛ بنابرایــن الزم اســت کــه اولویــت 
اشــتغال بــا افــرادی باشــد کــه توانمنــد بــوده و از 

مهــارت کافــی برخوردارنــد.
وی گفــت: اگــر مــا نتوانســتیم ضریــب اشــتغال 
مــردان را افزایــش دهیــم و شــاهد بیــکاری حجــم 
ــان را  ــد زن ــتیم، نبای ــراد هس ــن اف ــیعی از ای وس
ــتفاده  ــا اس ــدی آن ه ــم و از توانمن ــازات کنی مج
نکنیــم. اگرچــه وقتــی ســخن از اشــتغال بانــوان 
می شــود بــه معنــای جایگزیــن کــردن زنــان 

ــا زنــان  بــه جــای مــردان و پرکــردن فضــای کار ب
نبــوده و قطــع بــه یقیــن نــگاه ابــزاری بــه آن هــا 
نیســت؛ بلکــه زمانــی رشــد اقتصــادی را خواهیــم 
ــر  داشــت کــه اســتعدادیابی شــده و زن و مــرد ب
اســاس مهــارت و توانمنــدی و تخصــص خــود بــه 

ــارده شــوند. کار گم
ســامتی به کارگیــری زنــان بــر مبنــای نیــروی کار 
ــادی  ــل اقتص ــک اص ــازار کار را ی ــودن در ب ارزان ب
دانســت و ادامــه داد: در اقتصــاد، قیمــت مناســب 
ــن اصــل  ــر یــک اصــل اســت و ای و کیفیــت باالت
ــا ایــن  در توســعه پایــدار گنجانــده شــده و اگــر ب
دیــد نــگاه کنیــم، بــه طــور قطــع اســتفاده از تــوان 
زنــان به عنــوان نیــروی کار ارزان غیرمنطقــی نبوده 
ــورهای  ــه در کش ــت ک ــی اس ــن در حال ــت؛ ای اس
پیشــرفته از جملــه کشــورهای اروپایــی و آســیای 
جنــوب شــرقی، زنــان نیــروی کار ارزان نیســتند و 
ــدی  ــا توانمن ــب ب ــاال و متناس ــوق ب ــق و حق از ح

ــد. خــود برخوردارن
عضــو هیئــت علمــی گــروه اقتصــاد دانشــگاه 
اصفهــان بــا اشــاره بــه اینکــه آمــار بــاالی بیــکاری 
ــه  ــت، ن ــادی اس ــدی اقتص ــول ناکارآم ــا معل تنه
اســتفاده از تــوان و نیــروی کار بانــوان گفــت: اگــر 
ــه  ــر پای ــا نتوانســتیم اصــل اشــتغال را ب ــوز م هن
ــت  ــی اس ــم، موضوع ــرار دهی ــاالری ق شایسته س

ــرد. ــه یابی ک ــد ریش ــه بای ک
ــدون  ــوان ب ــه اشــتغال بان ــه اینک ــا اشــاره ب وی ب
ــود  ــد ب ــذار خواه ــی اثرگ ــاد مل ــر اقتص ــک ب ش
و هیــچ شــکی در آن نیســت، ادامــه داد: اگــر 
نبایــد  دهیــم،  رونــق  را  اقتصــاد  می خواهیــم 
ــد  ــه بای ــم؛ بلک ــرار دهی جنســیت را اســاس کار ق
از نیروهــای فعــال و توانمنــد زن و مــرد اســتفاده 

ــم. کنی
 حضور زنان در سطوح میانی مدیریتی

رئیــس شــورای عالــی بانــوان اتــاق بازرگانــی 
ــای  ــگار کیمی ــا خبرن ــو ب ــز در گفت وگ ــان نی اصفه
وطــن اظهــار داشــت: سال هاســت کــه صحبــت بــر 
ــا حضــور  ــروز ب ســر شایسته ســاالری اســت و ام
زنــان در رده هــای مدیریتــی و تصمیم گیــری ایــن 

امــر محقــق شــده اســت.
زهــرا اخوان نســب بــا بیــان اینکــه بــه یقیــن 
ــر خواهــد  ــی مؤث ــر اقتصــاد مل ــوان ب اشــتغال بان
بــود، ادامــه داد: قطــع بــه یقیــن اســتفاده از 
نیــروی متخصــص و متعهــد و دارای صاحیــت و 
مهــارت کافــی در حــوزه کســب و کار، اقتصــاد ملی 

ــد داد. ــا خواه را ارتق
وی بــا اشــاره بــه اینکــه الزم اســت در حــوزه 
ــیتی و  ــگاه جنس ــدون ن ــرد ب ــتغال، از زن و م اش
ــر اســاس شایسته ســاالری در شــرایط یکســان  ب
می خواهیــم  اگــر  افــزود:  شــود،  اســتفاده 
ــان و  ــوان زن ــد از ت ــم، بای ــاال ببری ــره وری را ب به
ــره  ــص به ــارت و متخص ــا مه ــواد، ب ــردان باس م

ــرد. ب
رئیــس شــورای عالــی بانــوان اتــاق بازرگانــی 
اصفهــان ادامــه داد: در گذشــته از زنــان در ســطوح 
ــه  ــور ب ــازه ظه ــد و اج ــتفاده می ش ــر اس پایین ت
آن هــا در ســطوح میانــی مدیریــت و کان داده 

نمی شــد.
 استفاده از توان زنان، اقتصاد پاک را 

به همراه دارد
ــان در  ــوان زن ــتفاده از ت ــت: اس ــب گف اخوان نس
ــاد  ــاد و اقتص ــامتی اقتص ــف، س ــاغل مختل مش

ــی آورد. ــراه م ــه هم ــاک را ب پ
وی بــا اشــاره بــه اینکــه رونــق اقتصــادی بــا 
شــاخص هایی در کنــار هــم شــکل می گیــرد و 

تنهــا بــا اشــتغال زنــان و اســتفاده از تــوان آن هــا 
تصمیم گیری هــا  و  مدیریــت کان  ســطوح  در 
ــی  ــل مختلف ــه داد: عوام ــد، ادام ــق نمی یاب تحق
ــار  ــه مه ــت؛ از جمل ــادی اس ــق اقتص ــل رون عام
تــورم و شکســتن رکــود. اشــتغال بانــوان نیــز یکی 
از ایــن عوامــل اســت. حضــور زنــان بایــد بــه تمــام 
ــورت  ــه ص ــوده و ب ــاز ب ــان ب ــد؛ دستش ــا باش معن

ــان برخــورد نشــود. ــا آن دســتوری ب
رئیــس شــورای عالــی بانــوان اتــاق بازرگانــی 
اصفهــان افــزود: در ابتــدا بایــد زنــان بــه ســطوح 
میانــی مدیریــت راه یابنــد و بــا کســب تجربــه وارد 

مدیریت هــای کان شــوند.
ــد در ســال های  ــزارش، هرچن ــن گ ــر اســاس ای ب
ــاغل  ــان در مش ــگ زن ــور پررن ــاهد حض ــر ش اخی
ــت  ــه رعای ــی ک ــا اصل ــا تنه ــم، ام ــف بوده ای مختل
پایــه  بــر  زنــان  تــوان  به کارگیــری  نشــده 
ــده  ــبب ش ــن س ــت و همی ــاالری اس شایسته س
کــه در عمــده بخش هــای خصوصــی از زنــان 
ــا  ــا، در کارخانه ه ــیت آن ه ــل جنس ــه دلی ــا ب تنه
تنهــا بــه دلیــل نیــروی کار ارزان بــودن و در ســطح 
ــه دلیــل جــذب مشــتری اســتفاده شــود.  ــازار ب ب
ایــن در حالــی اســت کــه اتــاق بازرگانــی اصفهــان 
طــی چنــد ســال اخیــر بــا برگــزاری همایش هــای 
تخصصــی بــه دنبــال شناســایی بانــوان توانمنــد و 
آمــوزش تخصصــی بــه آن هاســت کــه هنــوز ایــن 

امــر کامــا محقــق نشــده اســت.

143  تومان، رشد قیمت دالر 54
در ۲۰ روز گذشته

 میلیون کاربر آمریکایی 
هک شدند

دالر، قیمت جهانی نفت

بررســی قیمــت دالر طــی ۲۰ روز گذشــته حاکــی از رونــد افزایشــی آن در 
بــازار آزاد اســت؛ بــه طــوری کــه بــا افزایــش ۷۰ تومانــی، قیمــت دالر از 
کانال ۳۹۰۰ تومان گذشــت که بیشــترین قیمت در ســال ۱۳۹۶ اســت.

یکــی از شــرکت های گزارش دهنــده اعتبــار مصرف کننــدگان 
کاربــر  میلیــون   ۱۴۳ احتمــاال  کــه  کــرد  اعــام  آمریــکا  در 

آمریکایــی تحــت تأثیــر حملــه ســایبری قــرار گرفته انــد.

قیمــت نفــت در بــازار لنــدن بــرای تحویــل در مــاه نوامبــر 
دیــروز بــا ۲۲ ســنت، معــادل ۰.۴ درصــد افزایــش بــه 5۴ 

رســید. دالر 
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83,369.1

  بورس

47.7

  نفت سبک

47,640

   یورو

1,255,220

  طال ۱۸ عیار

1,335.90

   انس طال

12,587,000

  سکه

5,438,000

 اتحادیه طال   مثقال طال
جواهر و سکه 

تهران

زرین غزال
شــرکت زریــن غــزال، تولیدکننــده بســتنی بــا نــام تجــاری دایتــی و لبنیــات بــا نــام تجــاری آپاداســت. 

ایــن شــرکت تولیــد بســتنی را از ســال 1384 و تولیــد لبنیــات را از ســال 1387 آغــاز کــرد.
شــرکت زریــن غــزال خــود را ناظــر بــر کیفیــت محصــول در ســبد خریــد خانــواده می دانــد؛ حتــی بــرای 
ــه توزیــع یخچال هــای مخصــوص نگهــداری بســتنی در محل هــای  ایــن منظــور ایــن شــرکت اقــدام ب

خریــد کــرده اســت.
بــه گفتــه وب ســایت ایــن شــرکت، از ویژگی هــای بســتنی دایتــی و لبنیــات آپــادا می تــوان بــه کیفیــت 
بســیار بــاالی مــواد اولیــه آن و همچنیــن شــیر مصرفــی بــرای تهیــه ایــن محصــوالت نــام بــرد. بــا توجــه 
بــه ایــن مطلــب کــه دامــداری تحــت کنتــرل و در مالکیــت شــرکت اســت، در کیفیــت محصــول نهایــی 
نقــش بســزایی را ایفــا می کنــد. اســتفاده نکــردن از مــواد نگهدارنــده، از ویژگی هــای دیگــر محصــوالت 

لبنــی آپاداســت.

تولید ملی

ــوالت  ــده محص ــان تولیدکنن ــرکت های دانش بنی ــن ش برتری
پــارک  در  دانــش  پایــه  بــر 
ــر  ــورد تقدی ــس م ــاوری پردی فن

قــرار گرفتنــد.
وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه 
ســالیانه  اجــاس  پانزدهمیــن 
برترین هــای  جشــنواره  و 
بــا  پردیــس  فنــاوری  پــارک 
محمدجــواد  دکتــر  حضــور 
خارجــه،  امــور  وزیــر  ظریــف 
دکتــر ســید عبــاس عراقچــی، 
امــور خارجــه و  معــاون وزیــر 

ــر ســورنا ســتاری  ــور خارجــه، دکت ــان وزارت ام ســایر معاون
معــاون علمــی و فنــاوری رئیس جمهــور، ســعید ســرکار 
دبیــر ســتاد توســعه فنــاوری نانــو و جمعــی از مدیــران 
ــزار ــارک، برگ ــاالن پ ــی و فع ــای صنف ــت و نهاده ــد دول  ارش

 شد.
در ایــن اجــاس، شــرکت تجــارت الکترونیکــی ارتبــاط 
فــردا، بــه  عنــوان یکــی از شــرکت های برتــر کشــور در حــوزه 
توســعه کســب  و کار معرفــی شــده و تندیــس و لــوح تقدیــر 

توســط دکتــر ظریــف و دکتــر ســتاری بــه مدیــر عامــل ایــن 
شــرکت اهــدا شــد.

گفتنــی اســت پــارک فنــاوری 
پردیــس بــا رویکــردی حمایتــی و 
تشــویقی همــواره در نظــر داشــته 
مختلــف  شــیوه های  بــا  تــا 
بــرای ایجــاد بســتری مناســب 
شــرکت های  تقویــت  جهــت 
تحقیــق  مراکــز  و  دانش بنیــان 
و  رشــد  راســتای  در  توســعه  و 
پویایــی در زمینه هــای گوناگــون 
ارتباطــات  و  اطاعــات  فنــاوری 

ــد.  ــدام کن اق
مدیــران  حضــور  بــا  اجاســی  ســاله  هــر  بدین منظــور 
ــاوری،  ــوزه فن ــتگذاران ح ــو، سیاس ــرکت های عض ــل ش عام
ــت  ــای هیئ ــاوری و اعض ــت و فن ــوزه صنع ــازان ح تصمیم س
امنــا و شــورای پــارک برگــزار شــده و طــی آن، بهتریــن 
شــرکت های عضــو پــارک فنــاوری و ســازمان ها و افــراد 
همــکار در زمینه هــای مختلــف مرتبــط، معرفــی می شــوند و 

ــد. ــرار می گیرن ــر ق ــورد تقدی م

ــرغ گوشــتی حــذف  ــدگان م ــن تولیدکنن ــس انجم رئی
ــه  ــه ای واردات کنجال ارز مبادل
ســبب  را  دانــه  و  ســویا 
ــی قیمــت  ــش 400 تومان افزای

گوشــت مــرغ اعــام کــرد.
اشــاره  بــا  یوســفی  محمــد 
بــه تصمیــم لحظــه آخــری 
ســابق  وزیــر  نعمــت زاده، 
تجــارت،  و  معــدن  صنعــت، 
مبادلــه ای  ارز  حــذف  بــرای 
وارداتــی  کاالی  قلــم   255
کاال  تعــداد  ایــن  از  افــزود: 

در  مصـرفـــی  کنجاله هــای  بــه  مربــوط  قلــم   19
اتفــاق  ایــن  کــه  دامداری هاســت  و  مـرغـــداری ها 
خواهــد  بــازار  در  مــرغ  قیمــت  افزایــش   ســبب 

شد.
ــی  ــه ای و جایگزین ــا حــذف ارز مبادل ــه داد: ب وی ادام
ــی قیمــت  ــی حــدود 400 تومان ــر گران ارز آزاد، عــاوه ب
هــر کیلوگــرم گوشــت مــرغ، صــادرات ایــن کاال نیــز بــه 

طــور کامــل حــذف خواهــد شــد.

رئیــس انجمــن تولیدکننــدگان مــرغ گوشــتی بــا 
ــه 4 درصــدی  ــه تعرف اشــاره ب
دانــه ســویا و واردات آن بــا 
مبادلــه ای  ارز  از  اســتفاده 
ارز  از  اســتفاده  داد:  ادامــه 
ایــن کاال  واردات  بــرای  آزاد 
ســبب ایجــاد رانــت در واردات 
ــدگان  ــرای تولیدکنن ــار ب و انحص
ــد. ــد ش ــی خواه ــه داخل کنجال

بــه  اشــاره  بــا  یوســفی 
ــا  ــده ب ــای انجام ش نامه نگاری ه
مجلس شــورای اســامی، وزارت 
ــاورزی  ــاد کش ــارت و وزارت جه ــدن و تج ــت، مع صنع
افــزود: امیدواریــم آقــای شــریعتمداری وزیــر صنعــت 

مانــع از اجرایــی شــدن ایــن طــرح شــود.
وی صــادرات مــرغ را در گــرو کاهــش قیمــت مــرغ در 
داخــل کشــور و تأمیــن هزینه هــای صــادرات از ســوی 
تولیدکننــدگان دانســت و گفــت: بــا حــذف ارز مبادله ای 
امــکان رقابــت ایــران بــا کشــورهای ترکیــه و برزیــل در 

ــازار بین المللــی از بیــن خواهــد رفــت. ب

گزارش اختصاصی کیمیای وطن 

اشتغال بر اساس جنسیت یا شایسته ساالری؟

معــاون بین الملــل بانــک  مرکــزی زمــان 
اجــرای برنامــه یکسان ســازی نــرخ ارز را 
ــف  ــت: توق ــرد و گف ــام ک ــال اع ــر امس اواخ
اجــرای  جهــت  در  مســافرتی  ارز  فــروش 

اســت. ارزی  یکسان ســازی 
بــه گــزارش کیمیــای وطــن بــه نقــل از تســنیم 
غامعلــی کامیــاب در پاســخ بــه ایــن ســؤال 
کــه آیــا توقــف فــروش ارز مســافرتی از 
ــر اســاس دســتورکار بانــک مرکــزی  امــروز ب
ــط  ــازار آزاد توس ــرخ ب ــا ن ــن ارز ب ــه ای و تهی
مســافران می توانــد مقدمــه ای بــرای اجــرای 
ــک  ــن بان ــط ای ــرخ ارز توس ــازی ن یکسان س
باشــد، اظهــار داشــت:  توقــف فــروش ارز 
ــازی  ــرای یکسان س ــت اج ــافرتی در جه مس

ــت. ارزی اس
معــاون بین الملــل بانــک مرکــزی دربــاره 
ــرخ  ــازی ن ــه یکسان س ــرای برنام ــان اج زم
ــرای اجــرای  ارز گفــت: گرچــه هنــوز زمانــی ب

ــک  ــط بان ــردن ارز توس ــی ک ــه تک نرخ برنام
مرکــزی بــه صــورت مشــخص تعییــن نشــده، 
را  آن  اجــرای  برنامه ریزی هــا،  فعــا  امــا 
ــرای پایــان ســال جــاری پیش بینــی کــرده  ب

اســت.
ــرای  ــرایط الزم ب ــه ش ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
از  ارزی  یکسان ســازی  برنامــه  اجــرای 
و  آماده ســازی کامــل کارگزاری هــا  جملــه 
ارتباطــات بین المللــی در ایــن راســتا حاصــل 
ــه  ــل از برنام ــوارد قب ــن م ــد ای ــده و بای نش
ــزود:   ــود، اف ــام ش ــردن ارز انج ــی ک تک نرخ
بــا وجــود اینکــه حــذف ارز مســافرتی در 
جهــت تک نرخــی کــردن نــرخ ارز اســت، امــا 
ــرا  ــن اج ــرای ای ــه ای ب ــوان آن را مقدم نمی ت

ــت. ــه دانس برنام

کامیــاب ادامــه داد: بــا وجــود اینکــه کارهــای 
زیــادی بــرای آغــاز اجــرای یکسان ســازی 
نــرخ ارز انجــام شــده، امــا اقدامــات دیگــری 
ارز  فــروش  توقــف  دارد کــه  ادامــه  نیــز 
مســافرتی، یکــی از سیاســت های اتخاذشــده 

ــاز شــده اســت. آغ
ــروش  ــزی ف ــک مرک ــام بان ــاس اع ــر اس ب
ــهریورماه  ــتم ش ــروز بیس ــافرتی از دی ارز مس
متوقــف شــده و مســافران می تواننــد ارز را بــا 

ــد. ــازار آزاد تهیــه کنن ــرخ ب ن
ارز  بــر  ناظــر  ارزی  مقــررات  اصــاح  بــا 
ضمــن  می تواننــد  بانک هــا  مســافرتی، 
ــروش ارز  ــا ف ــط ب ــای مرتب ــهیل فرآینده تس
مســافرتی اعــم از ســیاحتی و زیارتــی، از 
بیســتم شــهریورماه ســال جــاری بــه فــروش 

ایــن ارز بــه نــرخ بــازار )آزاد( در مقابــل ارائــه 
گذرنامــه، بلیــت و ویــزای کشــور مقصــد 
)دربــاره کشــورهایی کــه نیــاز بــه ویــزا دارنــد( 

ــد. ــدام کنن اق
از  بیــش  ایرانــی کــه  تاکنــون مســافران 
راه هــای  از  و  داشــتند  دوازده ســال ســن 
ــور  ــی از کش ــی و دریای ــی، ریل ــی، زمین هوای
بــرای  می توانســتند  می شــدند،  خــارج 
ــر 300 دالر  ــال حداکث ــول س ــار در ط ــک ب ی
ــه  ــه گذرنام ــا ارائ ــادل آن را ب ــا مع ــکا ی آمری
معتبــر جمهــوری اســامی ایــران، بلیــت 
مســافرت، ویــزای کشــور مقصــد )درخصــوص 
ــد(  ــزا دارن ــه اخــذ وی ــاز ب ــه نی کشــورهایی ک
و تعهــد کتبــی مســافر مبنــی بــر خریــد 
ــرخ  ــا ن ــع، ب ــک منب ــط از ی ــافرتی فق ارز مس

ــد. ــه کنن ــه ای تهی مبادل
تاکیــد می شــود بــا اجــرای بخشــنامه جدیــد 
مــورخ   96.181289 شــماره  )بخشــنامه 
ــهریورماه،  ــتم ش ــخ بیس 1396.06.12( از تاری
ــه ای از  ــرخ مبادل ــا ن ــروش ارز مســافرتی ب ف
ذیــل قســمت »ب« بخــش ســوم مجموعــه 
مقــررات ارزی، حــذف و فروش ارز مســافرتی 
بــا نــرخ بــازار )آزاد( انجــام خواهــد پذیرفــت.

ــرده  ــام ک ــال اع ــن ح ــزی در عی ــک مرک بان
ــاه  ــدف رف ــا ه ــاری ب ــال ج ــه در س ــت ک اس
حــال شــرکت کنندگان در گردهمایــی بــزرگ 
اربعیــن حســینی، هماننــد ســال های گذشــته  
ارز مســافرتی بــه میــزان حداکثــر 200 دالر 
آمریــکا بــه نــرخ مبادلــه ای بــا ارائــه گذرنامــه 
معتبــر جمهــوری اســامی ایــران و بلیــت 
مســافرت بــرای زائــران ایــن موســم را از 
و  ملــت  ایــران،  ملــی  بانک هــای  طریــق 

ســامان تأمیــن می کنــد.

معاون بین الملل بانک  مرکزی خبر داد:
اواخر امسال، ارز تک نرخی می شود

 4-95013701 و 6-32504254 و 32298058ارتباط با روزنامه کیمیای وطن

هشدار رئیس انجمن تولیدکنندگان مرغ گوشتی:

قیمت مرغ افزایش می یابد
 کسب عنوان برتر کشوری برای 

شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا

70

39,000

دالر



کوتاه از نصف جهان
22 شهریورماه

کاشانی ها با »چاووش محرم« به 
سپاه سوگواران حسینی می پیوندند

آییــن چــاووش محــرم بــه مناســبت نزدیــک شــدن 
ــه روزهــای ســوگواری ســاالر شــهیدان در کاشــان  ب

ــود.  ــزار می ش برگ
ســازمان  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
فرهنگی ورزشــی شــهرداری کاشــان، آییــن چــاووش 
محــرم بــه مناســبت نزدیــک شــدن بــه مــاه 
عــزاداری حضــرت اباعبــدهللا الحســین)ع( شــامگاه 
بــا   20:30 ســاعت  از  شــهریورماه  چهارشــنبه 22 
حضــور شــیفتگان و عاشــقان مکتــب ثــارهللا)ع( در 

می شــود.  برگــزار  کاشــان 
ــت 14  ــز هیئ ــی مرک ــه میزبان ــه ب ــن مراســم ک در ای
معصــوم علیهــم الســام واقــع در کــوی 14 معصــوم 
ــان  ــاعران و مداح ــود، ش ــزار می ش ــح برگ ــوار مفت بل
اهــل بیــت آثــار و نوحه هــای خــود را در رثــای امــام 
حســین)ع( و بــا موضــوع محــرم عرضــه می کننــد. 
مهــدی رحیمــی و حامــد تجــری از شــاعران آیینــی 
ــورایی  ــار عاش ــل، آث ــن محف ــور در ای ــته کش برجس
ــد و  ــه می کنن ــانی ارائ ــان کاش ــه مخاطب ــود را ب خ
ــی،  ــه مداح ــنای جامع ــان نام آش ــد نیک بختی احم
در وصــف شــهید دشــت نینــوا بــه ابــراز ارادت 

می پــردازد. 
ــا همــکاری اداره تبلیغــات  ــن چــاووش محــرم ب آیی
ســازمان  و  مذهبــی  هیئــات  شــورای  اســامی،  
فرهنگی ورزشــی شــهرداری کاشــان برگــزار می شــود. 
شــایان ذکــر اســت »چاووش خوانــی«، یکــی از 
ســنن دیرینــه مذهبــی مــردم دارالمؤمنیــن کاشــان 
اســت کــه از قرن هــا پیــش بــه مناســبت های 
مختلــف به ویــژه فرارســیدن مــاه محــرم در کاشــان 
رواج داشــته اســت؛ در ایــن آییــن، چــاووش عــزا بــا 
همراهــی عــده ای از بــزرگان شــهر بــا پرچــم ســیاه در 
دســت و پرچــم ســبز بــه روی کتــف در یــک مــکان 
عمومــی نظیــر بــازار حرکــت می کــرده و بــا خوانــدن 
ــه مــاه ســوگواری ســاالر  اشــعاری نزدیــک شــدن ب

ــانده اند. ــوم می رس ــاع عم ــه اط ــهیدان را ب ش

نقش آفرینی 2۰۰ هنرمند در 
بازسازی واقعه غدیر آران و بیدگل

ــی)ع(  ــن عل ــال ب ــر ه ــرم مطه ــی ح ــر اجرای مدی
ــر در  ــه غدی ــی مراســم واقع ــت: در اجــرا و برپای گف
ــش  ــرای نق ــد اج ــش از 200 هنرمن ــم بی ــال هفت س

ــد.  کردن
جــواد تکیــه در حاشــیه مراســم غدیــر در حــرم 
ــار کــرد:  ــی)ع( اظه ــن عل امامــزاده محمــد هــال ب
ــی مراســم  ــی، برپای بــرای هفتمیــن ســال متوال
بــا  و  گرفــت  قــرار  دســتورکار  در  غدیــر  کاروان 
ــتان در  ــیج شهرس ــت بس ــه مقاوم ــکاری ناحی هم

ــد.  ــرا ش ــزاده اج ــرم امام ح
ــرای  ــرای اج ــتان ب ــکاری ادارات شهرس ــه هم وی ب
ــی  ــی و همراه ــت: همدل ــرد و گف ــاره ک ــم اش مراس
ــرای  ــا ب ــت و م ــتودنی اس ــتان س ــای شهرس نهاده
ــر و راه و روش  ــه غدی ــردن واقع ــج و نهادینه ک تروی
ــن  ــم و ای ــاج داری ــه همــکاری همــه احتی تشــییع ب

ــی اســت. ــه همگان وظیف
ــی)ع(  ــن عل ــال ب ــر ه ــرم مطه ــی ح ــر اجرای  مدی
ــان  ــرد و گفــت: خادم ــت مراســم اشــاره ک ــه کیفی ب
حــرم و قشــرهای مختلــف مــردم و عاشــقان اهــل 
بیــت)ع( پــس از پیــاده روی حــدود 3 کیلومتــر وارد 
ــد  ــزار فرزن ــر م ــا شــاخه های گل ب حــرم شــدند و ب
حضــرت علــی)ع( حاضــر شــده و ادای احتــرام 

ــد.  کردن
ــرد و  ــاره ک ــم اش ــزاری مراس ــدف برگ ــه ه ــه ب تکی
ــه  ــر و نهادین ــعائر غدی ــتن ش ــده نگهداش ــت: زن گف
ــت  ــیر درس ــت در مس ــت و امام ــش والی ــردن نق ک
اســام بــرای قشــر جــوان و ترویــج والیتمــداری از 

ــت. ــم اس ــن مراس ــی ای ــه برپای ــداف عالی اه

 آغاز پذیرش بیمار در 
بیمارستان والیت خمینی شهر

سرپرســت مدیریــت روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم 
ــد پذیــرش بیمــار در  پزشــکی اصفهــان از آغــاز فرآین
بیمارســتان »والیــت« منظریــه خمینی شــهر از روز 

ــر داد.  دوشــنبه 20 شــهریورماه خب
بیمارســتان والیــت خمینی شــهر، یکــی از طرح هــای 
بــزرگ درمانــی و دولتــی اســتان اصفهــان اســت کــه 
در دولــت یازدهــم، تکمیــل و آمــاده بهره بــرداری شــد.

ــال 72 )24  ــتان در س ــن بیمارس ــداث ای ــگ اح  کلن
ــن  ــول ای ــا در ط ــورد؛ ام ــن خ ــه زمی ــل( ب ــال قب س
ــا و تصمیمــات  ــراز و نشــیب مدیریت ه ســال ها در ف
مختلــف، کار آن نیمه تمــام مانــد تــا بــه دولــت 

ــید.  ــم رس یازده
مقــرر بــود ایــن بیمارســتان در مــرداد امســال در ســفر 
وزیــر بهداشــت بــه اصفهــان بــه طــور رســمی افتتــاح 

شــود کــه ایــن کار بــه آینــده موکــول شــد.
سرپرســت مدیریــت روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم 
پزشــکی اصفهــان افــزود: فرآینــد پذیــرش بیمــار در 
ــه  ــروز ب ــه خمینی شــهر دی ــت منظری بیمارســتان والی
ــتور  ــا دس ــت و ب ــم و والی ــر خ ــد غدی ــبت عی مناس
سرپرســت دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان و حضور 
مدیــر بودجــه معاونــت درمــان وزارت بهداشــت، 

ــاز شــد. ــوزش پزشــکی آغ ــان و آم درم
ــی 174  ــه پیش بین ــاره ب ــا اش ــور ب ــوش جهان پ کیان
تخــت بــرای ایــن بیمارســتان افــزود: در زمــان حاضــر 
ــورد  ــتان م ــت بیمارس ــت، 74 تخ ــه نخس و در مرحل
بهره بــرداری قــرار گرفتــه و دیگــر تخت هــا در مراحــل 
بعــدی و بــه مــرور زمــان وارد چرخــه خدمت رســانی 

می شــوند.

ملــی  همایــش  اولیــن  اجرایــی  دبیــر 
ــدار شــهری  ــان در توســعه پای نقــش جوان
بــا بیــان اینکــه حصــار میــان جوانــان 
شــدن  شکســته  حــال  در  مســئوالن  و 
اســت، گفــت: امیدواریــم بــا برگــزاری ایــن 
همایــش مدیــران شــهری متقاعــد شــوند 
کار را بــه دســت جوانــان بســپارند و امــور 

برون ســپاری کننــد. را 
منطقــه  ایســنا  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
اصفهــان علــی تقیــان در جمــع خبرنــگاران 
اظهــار کــرد: طــرح و ایــده اولیــه ایــن 
مســتعد  جوانــان  توســط  همایــش 

اصفهانــی ارائــه شــد؛ امــا در ادامــه در 
کارگروه هــای تهــران بررســی و مقــرر شــد 
ــد. ــش باش ــن همای ــان ای ــان، میزب اصفه

وی بــا بیــان اینکــه توســعه پایــدار شــهری 
ــف  ــزود:  تعری ــت، اف ــی اس ــئله جهان مس
جهانــی توســعه پایــدار شــهری دارای ســه 
ــط  ــی، اقتصــادی و محی شــاخص اجتماع
زیســت اســت؛ امــا بــا توجــه بــه فرهنگــی 
بــودن کشــور، موضــوع فرهنــگ را بــه 
ــوم  ــرده و مفه ــه ک ــاخصه ها اضاف ــن ش ای
توســعه پایــدار شــهری را در چهــار شــاخص 

ــم. بررســی کردی

ملــی  همایــش  اولیــن  اجرایــی  دبیــر 
پایــدار  توســعه  در  جوانــان  »نقــش 
ــوزه  ــکیل ح ــه تش ــاره ب ــا اش ــهری« ب ش
ــی، علمــی و شــورای سیاســتگذاری  اجرای
در دبیرخانــه همایــش تصریــح کــرد: ایــن 
همایــش بــا حضــور جوانــان منتخــب 
از سراســر کشــور در روزهــای 22 و 23 
برگــزار  بازرگانــی  اتــاق  در  شــهریورماه 

. د می شــو
ــتان دو  ــر اس ــه از ه ــان اینک ــا بی ــان ب تقی
جــوان فعــال در زمینــه توســعه پایــدار 
ــوند  ــی می ش ــه معرف ــه دبیرخان ــهری ب ش
ــت،  ــد داش ــرکت خواهن ــش ش و در همای
ایــن  برگــزاری  در  کــرد:  خاطرنشــان 
توانایی هــای  و  ظرفیت هــا  از  همایــش 
ــد  ــتفاده ش ــی اس ــال اصفهان ــان فع جوان
ــوان  ــه عن ــز ب و اســتادان و کارشناســان نی
بــازوان مشــورتی بــا ما همــکاری داشــتند.
اعتبــارات  تمــام  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
صــورت  بــه  همایــش  ایــن  برگــزاری 
اســت، گفــت:  شــده  تامیــن  مردمــی 
دائمــی شــدن ایــن دبیرخانــه در اصفهــان 
همچنیــن  ماســت؛  دغدغه هــای  از 
هیئــت داوران از اعضــای هیئــت علمــی 
انتخــاب  اســتان  دانشــگاه های سراســر 

ند. شــده ا

دبیــر اجرایــی اولیــن همایــش ملــی نقش 
جوانــان در توســعه پایــدار شــهری بــا بیــان 
اینکــه فراخــوان ارســال مقــاالت در چهــار 
حــوزه محیــط زیســت، اجتماعــی، فرهنگی 
و اقتصــادی در توســعه پایــدار شــهری داده 
شــد، اضافــه کــرد: بیــش از 136 مقالــه از 
ــه ارســال شــد  ــه دبیرخان سراســر کشــور ب
کــه 10 مقالــه برتــر در کتــاب توســعه پایدار 

ــود. ــاپ می ش چ

تقیــان اظهــار کــرد: حــدود ســه مــاه 
دیگــر از کتابخانــه الکترونیکــی و مجــازی 
اصفهــان  در  شــهری  پایــدار  توســعه 
ــه  ــن کتابخان ــد شــد. در ای ــی خواه رونمای
کتــب اســتادان جهانــی در زمینــه توســعه 

ــت و  ــده اس ــردآوری ش ــهری گ ــدار ش پای
ــوان خــوراک علمــی و فرهنگــی در  ــه عن ب
ــد. ــد ش ــرار داده خواه ــان ق ــار جوان اختی

وی بــا بیــان اینکــه حصــار میــان جوانــان 
شــدن  شکســته  حــال  در  مســئوالن  و 
اســت، گفــت: امیدواریــم بــا برگــزاری ایــن 
همایــش مدیــران شــهری متقاعــد شــوند 
کار را بــه دســت جوانــان بســپارند و امــور 

را برون ســپاری کننــد.
ملــی  همایــش  اولیــن  اجرایــی  دبیــر 
ــدار شــهری  ــان در توســعه پای نقــش جوان
ادامــه داد: هــدف از برگــزاری ایــن همایــش 
محیــط  حــوزه  چهــار  در  گفتمان ســازی 
مباحــث  آن،  چالش هــای  و  زیســت 
آســیب های  کارآفرینــی،  و  اقتصــادی 
و  فرهنگــی  موضوعــات  و  اجتماعــی 
دغدغه هــای مقــام معظــم رهبــری در ایــن 

حــوزه اســت.
مقالــه   136 از  کــرد:  اضافــه  تقیــان 
دبیرخانــه همایــش 50  بــه  ارسال شــده 
ــت،  ــوده اس ــان ب ــتان اصفه ــه از اس مقال
البتــه اطاع رســانی بــه صــورت عــام نبــوده 
و تنهــا بــه ارگان هــا و تشــکات مرتبــط بــا 
ــرا  ــت؛ زی ــده اس ــانی ش ــان اطاع رس جوان
ــوده  ــان منتخــب ب  هــدف شناســایی جوان

است.

برگزاری اولین همایش ملی »نقش جوانان 
در توسعه پایدار شهری« در اصفهان

ــه منظــور بازگشــایی  ــت: ب ــان گف ــداد اصفه ــه ام ــر کل کمیت مدی
ــی  ــای پایان ــاله در روزه ــر س ــزی ه ــق برنامه ری ــدارس و طب م
شــهریور، امســال نیــز 2 هــزار و 600 پایــگاه جشــن عاطفه هــا در 

ــود.  ــا می ش ــان برپ اصفه
حمیدرضــا شــیران بــا اشــاره بــه اینکــه بــه منظــور تقویــت روحیــه 
مهربانــی و کمــک بــه همنوعــان جشــن عاطفه هــا هــر ســال در 
ــن  ــت: ای ــار داش ــود، اظه ــا می ش ــور برپ ــتان های کش ــه اس هم
جشــن بــرای دو مناســبت بازگشــایی مــدارس و همچنیــن عیــد 

ــود.  ــزار می ش ــوروز برگ ن
وی بــا بیــان اینکــه در ســال جــاری در اســتان اصفهــان همزمــان 
بــا سراســر کشــور طــی روزهــای 23 و 24 شــهریور و همچنیــن 
ــزود:  ــود، اف ــا می ش ــا برپ ــن عاطفه ه ــای جش ــر پایگاه ه 1۹ مه
ــاری 2  ــال ج ــرای س ــتان ب ــطح اس ــا در س ــن پایگاه ه ــداد ای تع

ــی شــده اســت. ــورد پیش بین ــزار و 600 م ه

شــیران بــا اشــاره بــه بازگشــایی مــدارس همزمــان بــا مــاه محــرم 
و برپایــی پایگاه هــای جشــن عاطفه هــا بــا شــعار »مهــر در 
انتظــار همدلــی« گفــت: در ســال گذشــته بیــش از یــک میلیــارد 
و 400 میلیــون تومــان بــرای دانش آمــوزان تحــت حمایــت 

ــع آوری شــد. جم
ــدی و  ــای نق ــان کمک ه ــون توم ــش از 600 میلی ــزود: بی وی اف
ــب  ــدی در قال ــای غیرنق ــان کمک ه ــون توم ــش از ۸00 میلی بی
بی بضاعــت  و  نیازمنــد  دانش آمــوزان  بــه  عاطفه هــا  جشــن 

ــت. ــده اس ــک ش ــتان کم اس
بــا  را  خــود  می تواننــد کمک هــای  اســتان  نیکــوکار  مــردم 
شــماره گیری آنــی پرداخــت کمیتــه امــداد #1*۸۸77* یــا 
شــماره کارت  و   24011130۹14072 شماره حســاب  طریــق  از 
ــه  ــران ب ــر ای ــک قرض الحســنه مه ــزد بان 606373700000250۹ ن

ــد. ــز کنن ــان واری ــتان اصفه ــداد اس ــه ام ــام کمیت ن

مدیــر کل میــراث فرهنگــی اســتان اصفهــان گفــت: هم اینــک در 
پهنــه اســتان اصفهــان، بــا همــت فعــاالن گردشــگری اســتان و 
بــا حمایــت اداره کل میــراث فرهنگــی اســتان اصفهــان، ۸۹ هتــل 

در حــال ســاخت اســت. 
ــراث  ــی اداره کل می ــط عموم ــل از رواب ــه نق ــا ب ــزارش ایمن ــه گ ب
ــا  ــروز ب ــاری صبــح دی فرهنگــی اســتان اصفهــان، فریــدون اله ی
ــت های  ــن سیاس ــی از مهم تری ــزود: یک ــب اف ــن مطل ــام ای اع
اداره کل میــراث فرهنگــی اســتان در ســه ســال گذشــته، 
گســترش گردشــگری بــه صــورت متــوازن در پهنــه اســتان بــوده 
اســت؛ بــه همیــن دلیــل هــم بــا تشــویق ســرمایه گذاران بخــش 
خصوصــی موفــق شــدیم تــا آن هــا را بــه ســمت فراهــم ســاختن 

ــم.  ــوق دهی ــگری س ــاخت های گردش زیرس
ــراث  ــه اداره کل می ــت قاطعان ــا حمای ــون و ب ــزود: هم اکن او اف
ــژه اســتاندار  فرهنگــی اســتان و ســایر نهادهــای مربوطــه، به وی

ــان در حــال  ــل در تمامــی نقــاط اســتان اصفه ــان، ۸۹ هت اصفه
ســاخت اســت. 

ــر اینکــه هــدف مــا گســترش گردشــگری  ــا تاکیــد ب ــاری ب اله ی
در تمامــی مناطــق اســتان و تمرکززدایــی از مرکــز اســتان اســت، 
تصریــح کــرد: پیــش از ایــن عمدتــا گردشــگری فقــط در مناطقی 
همچــون اصفهــان و کاشــان پیشــرفت داشــت؛ لیکــن هم اکنــون 
ــاالن  ــژه فع ــرمایه گذاران به وی ــویق س ــا تش ــم ب ــاش کرده ای ت
ــه ســمت توســعه  ــی، ســرمایه های ســرگردان را ب بومــی و محل

زیرســاخت ها در ســطح اســتان ســوق دهیــم. 
اله یــاری تصریــح کــرد: از تعــداد ۸۹ هتــل در دســت ســاخت در 
اســتان، 10 هتــل بــا درجــه 5 ســتاره بــوده و ســایر هتل هــا نیــز 

از 4 ســتاره تــا یــک ســتاره هســتند.
او در پایــان ابــراز امیــدواری کــرد بــا اتمــام ایــن طرح هــا، اســتان 

اصفهــان شــاهد جهشــی بــزرگ در مقولــه اقامت باشــد.

ــتان  ــن شهرس ــکاری ای ــرخ بی ــت: ن ــدگل گف ــدار آران و بی فرمان
ــت.  ــد اس ــر از 6 درص کمت

ــان  ــا بی ــر ب ــگار مه ــا خبرن ــو ب ــژاد در گفت وگ ــل معینی ن ابوالفض
ــزان  ــن می ــا ای ــتان ب ــن شهرس ــت: ای ــار داش ــب اظه ــن مطل ای
ــری از  ــق در بهره گی ــتان های موف ــی از شهرس ــکاری، یک ــم بی ک
ــوده  ــتغال ب ــاد اش ــرای ایج ــی ب ــش خصوص ــرمایه های بخ س

اســت. 
وی ابــراز داشــت: شهرســتان مــا ظرفیت هــای خوبــی دارد و هنــر 
مــا جــذب ســرمایه گذاری بــرای شــکوفایی ایــن ظرفیت هاســت؛ 

بنابرایــن ســرمایه ها نبایــد در فرآیندهــای اداری گرفتــار شــود.
ــت  ــد در دول ــه بای ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــدگل ب ــدار آران و بی فرمان
ــارزه اقتصــادی جــدی دنبــال شــود، تصریــح کــرد:  دوازدهــم مب
ــار ســال گذشــته،  ــا آسیب شناســی چه ــم اســت ب ــت مصم دول

ــد.  ــردم خدمــت کن ــه م ب

ــد و  ــش تولی ــرای افزای ــد ب ــه بای ــه هم ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
اشــتغال تــاش کنیــم، تاکیــد کــرد: شهرســتان مــا ظرفیت هــای 
ــرای شــکوفایی  ــا جــذب ســرمایه گذاری ب ــر م ــی دارد و هن خوب
ایــن ظرفیت هاســت؛ ســرمایه ها نبایــد در فرآیندهــای اداری 

ــار شــود. گرفت
معینی نــژاد عنــوان کــرد: امســال 45 طــرح عمرانــی بــا اعتبــاری 

نزدیــک بــه 27 میلیــارد تومــان بــه بهره بــرداری رســیده اســت.
ــتان  ــای شهرس ــن نیازه ــرای تأمی ــی را ب ــای دولت وی بودجه ه
ناکافــی خوانــد و اظهــار کــرد: بایــد از ظرفیت هــای بخــش 
خصوصــی اســتفاده شــود؛ زیــرا اعتبــارات دولتــی کافــی نیســت.

فرمانــدار آران و بیــدگل در ادامــه از حضــور کم رنــگ بعضــی 
ادارات در جلســات شــورای اداری گایــه کــرد و ادامــه داد: 
ارزشــیابی ادارات تصویــب و ابــاغ شــده کــه امیدواریــم بــا اعمــال 

ــود. ــاد ش ــن ادارات ایج ــی در بی ــرک خوب آن تح

ســخنگوی شــورای شــهر اصفهــان گفــت: شــفافیت یــک موضوع 
انتزاعــی نیســت و مــا تــا بــه حــال دربــاره ایــن مهــم وعده هــای 

خــام و شــعار نداده ایــم. 
بــا  مهــدی مقــدری در نخســتین نشســت خبــری خــود 
ــه اینکــه در صحــن علنــی شــورای  ــا اشــاره ب اصحــاب رســانه ب
ــا 12  شــهر الیحــه افزایــش نــرخ ســرویس مــدارس حداکثــر ت
درصــد مصــوب شــده، گفــت: ایــن در حالــی اســت کــه بعضــی 
ــدارس  ــر کاهــش 12 درصــدی ســرویس م ــا خب از خبرگزاری ه

را منتشــر کرده انــد.
ــح اطاع رســانی  ــاره لوای ــا درب ــدات م ــی از تاکی ــزود: یک  وی اف
درســت بــوده کــه متاســفانه بعضــی از خبرگزاری هــا مــواردی را 

اشــتباه قیــد کــرده بودنــد. 
ســخنگوی شــورای شــهر اصفهــان با اشــاره به پیشــنهاد ســازمان 
تاکســیرانی دربــاره الیحــه افزایــش نــرخ تاکسی ســرویس های 

مــدارس گفــت: پیشــنهاد ســازمان 15 درصــد بــود؛ اما کمیســیون 
حمــل و نقــل بــا افزایــش حداکثــر 12 درصــدی موافقــت کــرد که 

ایــن تصمیــم در صحــن علنــی هــم رأی آورد. 
ــه  ــاره الیح ــگاران درب ــی از خبرن ــش یک ــه پرس ــخ ب وی در پاس
تفریــغ بودجــه ســال گذشــته گفــت: گزارش هــای تفریــغ بودجــه 
در ســرفصل های مشــخصی نوشــته شــده و بــر اســاس فعالیــت 
مختلــف  کمیســیون های  در  ردیف هــا  ایــن  کمیســیون ها 
ــه  ــغ بودج ــزارش تفری ــال گ ــس از ارس ــود و پ ــیدگی می ش رس
ــی بررســی  ــا در صحــن علن ــن ردیف ه ــه شــورا، ای شــهرداری ب

ــود.  ــا رأی داده می ش ــه آن ه ــده و ب ش
مقــدری بــا اشــاره بــه اینکــه امســال مــا نمی توانســتیم دربــاره 
تفریــغ بودجــه ســال قبلــی نظــر بدهیــم، گفــت: تــاش مــا ایــن 
اســت تــا در آینــده و در صحــن علنــی شــورا، نحــوه بررســی ایــن 

مــوارد را از نظــر زمانــی و شــکلی تغییــر بدهیــم.

سرپرست سازمان قطار شهری اصفهان 
مطرح کرد:

اجرای تور رایگان متروگردی و طرح 
آموزش شهروندی قطار شهری اصفهان

سرپرســت ســازمان قطــار شــهری اصفهــان و حومــه گفــت: 
ــان و  ــهری اصفه ــار ش ــتگاه های قط ــردی ایس ــور متروگ ت
ــا  ــان ب ــرو، همزم ــوزش شــهروندی مت ــرح آم ــن ط همچنی
ــترده  ــتقبال گس ــا اس ــک، ب ــط ی ــوم خ ــاز س ــدازی ف راه ان

ــاز شــد. ــی آغ شــهروندان اصفهان
ــازمان  ــل س ــور بین المل ــی و ام ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
محمــد  مهنــدس  حومــه،  و  اصفهــان  شــهری  قطــار 
ــه برنامه هــای  ــه ضــرورت توجــه ب ــا اشــاره ب نورصالحــی ب
فرهنگ ســاز بــه منظــور افزایــش گرایــش مــردم بــه 
موضــوع حمــل و نقــل پــاک و به ویــژه متــرو اظهــار داشــت: 
ــای  ــا فعالیت ه ــردم ب ــنایی م ــرورت آش ــه ض ــه ب ــا توج ب
متــروی اصفهــان و راه انــدازی فــاز ســوم خــط یــک متــروی 
ــر  ــد نظ ــه م ــن زمین ــی در ای ــای مختلف ــان، برنامه ه اصفه

ــه اســت. ــرار گرفت ق
ــه بازدیدهــای هفتگــی قشــرهای مختلــف  ــا اشــاره ب وی ب
مــردم از ایســتگاه های قطــار شــهری و طــرح آمــوزش 
ــرهای  ــور قش ــا حض ــه ب ــن برنام ــه داد: ای ــهروندی ادام ش
ــه صــورت دائمــی اجــرا  ــف مــردم در حــال حاضــر ب مختل

می شــود.
سرپرســت ســازمان قطــار شــهری اصفهــان و حومــه ادامــه 
ــان  ــور متروگــردی ایســتگاه های قطــار شــهری اصفه داد: ت
ــان  ــروی اصفه ــهروندی مت ــوزش ش ــرح آم ــن ط و همچنی
همزمــان بــا راه انــدازی فــاز ســوم خــط یــک، بــا اســتقبال 

گســترده شــهروندان اصفهانــی آغــاز شــد.
وی افــزود: ایــن طــرح کــه از ســوی روابــط عمومــی و امــور 
بین الملــل ســازمان قطــار شــهری اصفهــان و حومــه کار خود 
را آغــاز کــرده، بــه بازدیدهــای هفتگــی از متــروی اصفهــان 

می پــردازد.
نورصالحــی بیــان کــرد: در ایــن طــرح، شــهروندان مختلــف 
پــس از ثبت نــام و معرفــی، در ایســتگاه های قطــار شــهری 
ــل  ــا مح ــنایی ب ــن آش ــرده و ضم ــدا ک ــور پی ــان حض اصفه

ایســتگاه ها، ســازه ها، معمــاری و بخش هــای مختلــف 
شــرکت  شــهروندی  آمــوزش  دوره هــای  در  ایســتگاه، 

می کننــد.
بــا  آشــنایی  متــرو،  معرفــی  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
برنامه هــای  اصفهــان،  شــهری  قطــار  ایســتگاه های 
فرهنگ ســاز درخصــوص متــرو، آمــوزش شــهروندی و نحــوه 
ــن  ــای اجراشــده در ای ــه برنامه ه ــرو از جمل ــتفاده از مت اس

ــت. ــرح اس ط
ــرد:  ــه ک ــان اضاف ــهری اصفه ــار ش ــازمان قط ــت س سرپرس
دانش آمــوزان،  کــودک ،  مهدهــای  مــدارس،  مربیــان 
ــای  ــای کانون ه ــراها و اعض ــران فرهنگس ــجویان، مدی دانش
فرهنگی هنــری مســاجد و دیگــر شــهروندان اصفهــان از 

ایــن طــرح اســتقبال ویــژه ای کرده انــد.
گفتنــی اســت در حــال حاضــر ماهانــه بیــش از 500 نفــر در 
ایــن طــرح شــرکت می کننــد و قــرار اســت همزمــان بــا آغاز 
ــرای دانش آمــوزان  ــژه ای ب ــی، برنامه هــای وی ســال تحصیل

اصفهانــی در ایــن خصــوص در نظــر گرفتــه شــود.
عاقه منــدان بــه شــرکت در ایــن طــرح می تواننــد بــا 

تمــاس   4۸1 داخلــی   ،3435۸410-14 تلفــن  شــماره 
بگیرنــد.

گفتنــی اســت بــا بهره بــرداری فــاز اول، دوم و بخــش 
نخســت فــاز ســوم خــط یــک متــروی اصفهــان، هم اکنــون 
ــل  ــد فاص ــان ح ــروی اصفه ــک مت ــط ی ــر از خ 16 کیلومت
ایســتگاه قــدس تــا آزادی از ســاعت 7 صبــح تــا 15 هــر روز 

ــت. ــهروندان اس ــتفاده ش ــرداری و اس ــال بهره ب در ح
خــط یــک متــروی اصفهــان از ایســتگاه قــدس آغــاز 
ــتان،  ــتان، گلس ــتگاه های بهارس ــور از ایس ــا عب ــود و ب می ش
شــهید مفتــح، شــهید علیخانــی، جابــر، کاوه، شــهید چمران، 
شــهید باهنــر و شــهدا و تختــی، هم اکنــون در ایســتگاه های 
ــهروندان  ــه ش ــز ب ــریعتی و آزادی نی ــل، ش ــه پ ــی و س س

عزیــز خدمت رســانی می کنــد.
ــان ســال ۹6، بخــش دیگــری از قطــار  ــا پای ــرار اســت ت ق
ایســتگاه های  از  بهره بــرداری  بــا  اصفهــان  شــهری 
ــان ســال ایســتگاه های  ــا پای ــل شــود و ت ــده تکمی باقی مان
ــرداری  ــه بهره ب ــان ب ــه اصفه ــال صف ــا ترمین ــده ت باقی مان

ــد. برس

معــاون اجتماعــی ســازمان بهزیســتی اســتان 
اصفهــان گفــت: کــودکان مجهول الهویــه از 
ــد؛  ــا مانده ان ــامت ج ــه س ــع بیم ــرح جام ط
و  ندارنــد  ملــی  ایــن کــودکان کــد  زیــرا 
نمی تواننــد از ایــن طــرح اســتفاده کننــد؛ امیــد 
ــگاه  ــا دانش ــتی ب ــات بهزیس ــت در مکاتب اس
ــرد.  ــورت گی ــی ص ــق کتب ــکی تواف ــوم پزش عل
مرضیــه فرشــاد در گفت وگــو بــا ایســنا اظهــار 
ــاد  ــد اعتی ــا فرآین ــر ب ــرد: در ســال های اخی ک
زنــان مواجــه هســتیم و متاســفانه ایــن 
نــوع اعتیــاد نیــز فزاینــده اســت و بــه همــان 
نســبت کــه اعتیــاد زنــان زیــاد می شــود، 
اعتیــاد زنــان بــاردار نیــز زیــاد شــده اســت و 
مــا شــاهد تولــد نوزادانــی هســتیم کــه ممکن 

اســت از مــادران آســیب دیده و معتــاد متولــد 
 شــوند. 

بــه  بهزیســتی در پیشــنهادی  افــزود:  وی 
دانشــگاه علــوم پزشــکی تقاضــا دارد کــه اگــر 
نــوزادی بــه دنیــا می آیــد یــا کودکــی بــه 
ــد و  ــه می کن ــتان مراجع ــه بیمارس ــی ب دالیل
نگرانــی از آســیب های اجتماعــی بــرای مــادر 
آن کــودک یــا نــوزاد وجــود دارد، مثــا نگــران 
او  اعتیــاد  و  نــوزاد  فــروش  کــودک آزاری، 
هســتیم، مــددکاران دانشــگاه علــوم پزشــکی 
بــه 123 خبــر دهنــد و امیــد اســت ایــن 

ــود. ــع ش ــول واق ــورد قب ــنهاد م پیش
 معــاون اجتماعی ســازمان بهزیســتی اســتان 
اصفهــان گفــت: البتــه 123 ممکــن اســت 

مداخلــه ای نکنــد؛ امــا دســت کم ایــن اســت 
ــود  ــر می ش ــتی امکان پذی ــرای بهزیس ــه ب ک
ــد  ــری کن ــادر را پیگی ــط آن م ــط و رب ــه خ ک
ــوزاد  ــا فــروش ن و اگــر در چنــد مــاه آینــده ب
یــا مشــکل دیگــری مواجــه شــدیم، بتوانیــم 
ارتبــاط آن را حــدس بزنیــم. اگــر ایــن تعامــل 
اتفــاق بیفتــد، امیــد اســت کمتــر شــاهد 

ــیم.  ــوزادان باش ــه ن ــیب هایی ب آس
نوزادانــی هســتند  فرشــاد تصریــح کــرد: 
کــه پــس از بــه دنیــا آمــدن معتادنــد و 
ممکــن اســت مــادر تــا بهبــود نیافتــه اســت، 
صاحیــت نگهــداری از فرزنــد خــود را نداشــته 
باشــد؛ یــا ممکــن اســت مــواردی ماننــد 
کــودک آزاری اتفــاق بیفتــد یــا بــا مــرگ طفــل 

ــان  ــوارد نش ــن م ــه ای ــویم و هم ــه ش مواج
می دهــد کــه تعامــل میــان بهزیســتی و 

بیمارســتان ها بایــد اتفــاق بیفتــد. 
ــن  ــرای ای ــی ب فرشــاد گفــت: گرفتــن کــد مل
ــی  ــات درمان ــت و خدم ــر اس ــودکان زمانب ک
می  شــود  محاســبه  آزاد  نــرخ  بــا  آن هــا 
و قســمت عمــده آن بــه صــورت بدهــی 
ــه  ــادر ب ــه ق ــه دانشــگاه اســت ک بهزیســتی ب

پرداخــت آن نیســتیم. 
ــه قــول مســاعدی از رئیــس  وی افــزود: البت
ــه شــد  ــوم پزشــکی گرفت ســابق دانشــگاه عل
و مســئله شــفاهی حــل و ایــن کــودکان 
ــات  ــد اســت در مکاتب ــص شــدند و امی ترخی
ایــن  و  صــورت گیــرد  توافــق  ایــن  نیــز 
ــان  ــه درم ــت هزین ــرای پرداخ ــودگی ب بخش

شــامل کــودکان مجهول الهویــه شــود.

# خبر_گردی

اصفهان4
کوتاه اخبار 

معاون تاکسیرانی اصفهان:
رانندگان سرویس مدارس ملزم به 

دریافت کارت سالمت هستند
معــاون اجرایــی ســازمان تاکســیرانی شــهرداری اصفهــان 
گفــت: راننــدگان ســرویس های مــدارس ملــزم بــه 

ــتند.  ــامت هس ــت کارت س دریاف
بــه گــزارش اداره ارتباطــات رســانه ای شــهرداری اصفهــان، 
ســهمیه های  کــرد:  اظهــار  جعفریــان  رضــا  ســید 
شــرکت های مجــاز حمــل و نقــل مســافر بــرای ســرویس 
مــدارس بــه آمــوزش و پــرورش اعــام شــده و ثبت نــام 
ــر اســاس  ــن شــرکت ها ب ــرای ســرویس مدرســه در ای ب

ــام اســت.  ــال انج درخواســت شــهروندان در ح
ــد  ــدارس بای ــن متقاضــی ســرویس م ــزود: والدی وی اف
ــدام  ــود اق ــدان خ ــام فرزن ــرای ثبت ن ــریع تر ب ــه س هرچ
کننــد؛ ایــن در حالــی اســت کــه بســیاری از والدیــن اوایل 

ــد.  ــاه درخواســت ســرویس مدرســه دارن مهرم
معــاون اجرایــی ســازمان تاکســیرانی شــهرداری اصفهــان 
بــا بیــان اینکــه ســازمان بایــد پیــش از آغــاز ســال 
تحصیلــی بــرای ســرویس های مــدارس برنامه ریــزی 
راننــدگان  قانــون  اســاس  بــر  تصریــح کــرد:  کنــد، 
ســرویس های مــدارس ملــزم بــه گرفتــن کارت ســامت 
و گذرانــدن کاس هــای آموزشــی هســتند. در ســال جاری 
ــرویس دهی  ــه س ــودرو، وظیف ــتگاه خ ــزار و 300 دس ۸ ه
ــد کــه در شــرکت های  ــر عهــده دارن ــه دانش آمــوزان را ب ب
ــف حمــل و نقــل مســافر ســهمیه بندی می شــوند. مختل

 مدیر منطقه ۷ شهرداری اصفهان 
خبر داد:

 بازگشت شادابی و نشاط به 
فضای سبز شمال اصفهان

ــا احــداث  ــت: ب ــان گف ــه 7 شــهرداری اصفه ــر منطق مدی
ــال  ــگان و انتق ــوار فرزان ــبز در بل ــای س ــزن فض ــه مخ س
پســاب شــمال شــهر، فضــای ســبز ایــن منطقــه از حالــت 

ــود.  ــارج می ش ــی خ خمودگ
بــه گــزارش روابــط عمومــی منطقــه 7 شــهرداری اصفهان، 
علی اصغــر شــاطوری بــا بیــان ایــن مطلــب گفــت: یکــی 
ــان،  ــهرداری اصفه ــه 7 ش ــود در منطق ــات موج از معض

کیفیــت آب فضــای ســبز منطقــه اســت. 
وی افــزود: بــه دلیــل کیفیــت بســیار پاییــن آب در ایــن 
منطقــه، فضــای ســبز منطقــه 7 از کیفیــت و شــادابی الزم 
ــا  ــرا آب بســیار شــور اســت و نه تنه برخــوردار نیســت؛ زی
ــرای آبیــاری فضــای ســبز  ــل شــرب نیســت، بلکــه ب قاب

هــم مناســب نیســت. 
ــن  ــه داد: در ای ــان ادام ــه 7 شــهرداری اصفه ــر منطق مدی
راســتا در شــمال منطقــه، در قســمت جنــوب بلــوار 
فرزانــگان، ســه مخــزن آب فضــای ســبز هــر کــدام 
ــتورکار  ــب در دس ــر مکع ــزار و 500 مت ــش 2 ه ــا گنجای ب
قــرار گرفــت کــه در حــال حاضــر قــرارداد ایســتگاه پمپــاژ 
ــت.  ــده اس ــاز ش ــز آغ ــی آن نی ــات عمران ــد و عملی منعق
شــاطوری خاطرنشــان کــرد: اجــرای ایــن طــرح یکــی از 
پروژه هــای زیرســاختی فضــای ســبز منطقــه 7 شــهرداری 
اصفهــان بــه شــمار مــی رود و قــرار اســت پســاب فاضاب 
شــمال شــهر کــه توســط شــهرداری خریــداری شــده، بــه 
ایــن منبع هــای آب انتقــال داده شــود تــا پــس از چندبــار 
ــاری  ــق آبی ــن طری ــمال را از ای ــبز ش ــای س ــه، فض تصفی

کنیــم.

اسامی نفرات برگزیده جشنواره 
»رقص سقوط« اعالم شد

ــه  ــص ســقوط« در اختتامی ــده جشــنواره »رق ــرات برگزی نف
ــهری  ــای ش ــت ویژه برنامه ه ــوی مدیری ــه از س ــن برنام ای

اعــام شــدند.
بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان فرهنگی تفریحــی 
شــهرداری اصفهــان، آییــن اختتامیــه جشــنواره ادبــی »رقص 
ســقوط« بــا موضــوع هجــو آل ســعود بــه همــت مدیریــت 
فرهنگی تفریحــی  ســازمان  شــهری  ویژه برنامه هــای 

ــد.  ــزار ش ــاالر ادب برگ ــان در ت ــهرداری اصفه ش
داوران ایــن جشــنواره ســعید بیابانکــی شــاعر آیینــی و 
ــرداز و اســتاد  ــی طنزپ ــی، اســماعیل امین ــرداز اصفهان طنزپ
دانشــگاه و ناصــر فیــض هنرمند و طنزپرداز برجســته کشــور، 
ــد.  ــدا کردن ــور پی ــه حض ــن برنام ــه ای ــم اختتامی در مراس
ــه  ــن برنام ــزاری ای ــرورت برگ ــاره ض ــی درب ــعید بیابانک س
اظهــار داشــت: هجــو، گونــه ادبــی اســت کــه در گذشــته بــه  
ــوده  ــا دشــمن مطــرح ب ــارزه ب ــرای مب ــزار ب ــک اب ــوان ی عن
ــام معظــم  ــگ شــده و مق ــا کم رن اســت. هجــو در روزگار م
ــذا از  ــد؛ ل ــی دارن ــه ادب ــای این گون ــر احی ــد ب ــری تأکی رهب
ــار  ایــن جشــنواره اســتقبال بی نظیــری صــورت گرفــت و آث

ــن جشــنواره ارســال شــد.  ــه ای ــی ب خوب
ــو را از  ــقوط« هج ــص س ــر داور »رق ــی دیگ ــماعیل امین اس
شــاخه های شــوخ طبعی دانســت و بیــان داد: از هجــو 
ــرای از  ــران ب ــند دیگ ــات ناپس ــردن صف ــته ک ــرای برجس ب
ــه درکــردن آن هــا اســتفاده می شــد. اصــل هجــو  ــدان ب می
ــات  ــیار مراع ــان آن بس ــروز در بی ــت و ام ــد اس ــیار تن بس

می شــود. 
ناصــر فیــض بــا بیــان ایــن جملــه کــه کلوخ انــداز را پــاداش 
ســنگ اســت، گفــت: مگــر آن هــا بــا مــا دوســتی دارنــد کــه 
ــا شــاهد تبلیغــات آل  ــم! در دنی ــا آن هــا دوســتی کنی ــا ب م
ســعود علیــه جمهــوری اســامی هســتیم؛ آن هــا خــون مــا را 
مبــاح می داننــد؛ وقتــی در مقابــل آن هــا هنرمنــدی اعتــراض 
ــه برخــی برمی خــورد؛ کمــی روشــنفکربازی ها را  ــد، ب می کن

کنــار بگذاریــد و تعصــب داشــته باشــید. 
5 نفــر برتــر کــه آثار خــود را بــه دبیرخانه جشــنواره فرســتاده 
ــدن  ــا خوان ــد ب ــی انتخــاب شــده بودن ــه پایان ــرای مرحل و ب
ــا  ــی ب ــابقه بداهه گوی ــرکت در مس ــب و ش ــعاری منتخ اش

شــش آیتــم متنــوع، رقابــت پایانــی را آغــاز کردنــد.
درنهایــت بــا جمع بنــدی امتیــاز داوران نفــرات برتــر معرفــی 
شــدند: محمــد خــادم از اصفهــان عنــوان اول، عبــاس 
احمــدی از قــم در جایــگاه دوم، محســن کاویانــی از قــم نفــر 
ســوم و محمدحســین مهدویــان و ســعید طایــی از قــم و 
تهــران بــه  صــورت مشــترک مقــام چهــارم را کســب کردنــد. 
ســید حســین طهماســبی، محمدجــواد حیــدری، ســید 
جــواد میرصفــی، میــاد حبیبــی، متیــن بنایــی و رضــا 
احســان پور از قــم، اردکان یــزد و اصفهــان بــه عنــوان نفــرات 

ــدند. ــی ش ــده معرف برگزی

کودکان مجهول الهویه از بیمه سالمت جا ماندند

،،
 امیدواریــم بــا برگــزاری ایــن همایــش 
مدیران شــهری متقاعد شــوند کار را 
بــه دســت جوانــان بســپارند و امــور را 

برون ســپاری کننــد
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برپایی 2600 پایگاه جشن عاطفه ها در اصفهان

جهش بزرگ اصفهان در هتل سازی

نرخ بیکاری در آران و بیدگل، کمتر از 6 درصد است

شفافیت در خدمات، شعار و وعده خام نیست
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کوتاه اخبار 
 »محمود اسدزاده« 

شهردار جدید میبد شد
بــه گــزارش کیمیــای وطــن بــه نقــل از میبدخبــر در 
ــا  ــه ب ــد ک ــروز شــورای شــهر میب ــح دی جلســه صب
حضــور همــه اعضــای شــورا در محــل شــورا برگــزار 
ــت از  ــادی توانس ــدزاده فیروزآب ــود اس ــد، محم ش
میــان کاندیداهــای دیگــر بیشــترین آرا را بــه دســت 

ــد انتخــاب شــد. ــوان شــهردار میب ــه عن آورد و ب
رئیــس شــورای اســامی شــهر میبــد در ایــن 
نشســت بــا تبریــک بــه شــهردار جدیــد اظهــار 
ــه  ــم، زمین ــای مه ــا قابلیت ه ــهر ب ــن ش ــت: ای داش
ــن راســتا  ــد در ای ــه را دارد کــه بای توســعه همه جانب

ــرد. ــاش ک ــتر ت بیش
وی از همــه قشــرهای جامعــه خواســت تــا شــهردار 
جدیــد و شــورا را در اجــرای وظایــف محولــه یــاری 
دهنــد و بــا آنــان همــکاری کننــد تــا شــاهد توســعه 

و آبادانــی هرچــه بیشــتر میبــد باشــند.
ــزد و  ــتان ی ــارت اس ــج و زی ــازمان ح ــت س مدیری
ســتاد بازســازی عتبــات عالیــات شهرســتان میبــد 

ــای اســدزاده اســت. ــه ســوابق آق از جمل

حوزه علوم اسالمی دانشگاهیان یزد 
دانشجو می پذیرد

حــوزه علــوم اســامی دانشــگاهیان مرکــز یــزد 
بــرای ســال تحصیلــی ۹۷-۹۶ از میــان دانشــجویان 

می کنــد. ثبت نــام  عاقه منــد 
ــق و  ــری عمی ــن، فراگی ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ب
ــن  ــب تبیی ــی در قال ــارف اله ــه مع ــق منظوم دقی
کارگاه  باطــل،  و  حــق  اندیشــه  نظــام  دقیــق 
ــوس  ــی از رئ ــاق هفتگ ــی و درس اخ ــالت اله رس
برنامه هــای حــوزه علــوم اســامی دانشــگاهیان 

مرکــز یــزد در ســال جدیــد تحصیلــی اســت.
ــرای تمامــی دانشــجویان  دوره آموزشــی عمومــی ب
مشــتاق بــه مــدت یــک ســال )دو تــرم( و در 
برگــزار  یــزد  دانشــگاه  در  پنجشــنبه  روزهــای 

. د می شــو
قالــب کارگروه هــای  در  تشــکیاتی  تمریــن کار 
ــی  ــز فرهنگ ــد از مراک ــی، بازدی ــاد علمی فرهنگ جه
ــه  ــه گواهی نام ــن ارائ ــا و همچنی ــا علم ــدار ب و دی
معتبــر پایــان دوره از نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم 
رهبــری از امتیــازات ایــن دوره اســت. دانشــجویان 
اطاعــات  و کســب  ثبت نــام  بــرای  عاقه منــد 
 www.hodat.ir ســایت  بــه  می تواننــد  بیشــتر 

ــد. ــه کنن مراجع

مالچ پاشی 2 هزار هکتار از کانون های 
بحرانی در رودبار و قلعه گنج

معــاون فنــی اداره کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری 
جنــوب کرمــان گفــت: 2 هــزار هکتــار از کانون هــای 
و  جنــوب  رودبــار  شهرســتان های  در  بحرانــی 
ــاری  ــا اعتب ــج در نیمــه دوم ســال جــاری ب قلعه گن
بالــغ بــر 200 میلیــارد ریــال زیــر پوشــش عملیــات 
ــرد. ــرار می گی ــکاری ق ــا نهال ــراه ب ــی هم مالچ پاش

ــان  ــوب کرم ــه جن ــرد: منطق ــار ک ــادری اظه ــی ق عل
دارای یــک میلیــون و 2۶3 هــزار و ۷35 هکتــار 
عرصــه بیابانــی اســت کــه بیــش از 1۹1 هــزار هکتــار 
آن را کانون هــای بحرانــی فرســایش بــادی تشــکیل 

می دهنــد.
ــوزه  ــق در ح ــن مناط ــتر ای ــرد: بیش ــح ک وی تصری
ــده 25  ــه تولیدکنن ــرار دارد ک ــان ق ــاالب جازموری ت

ــت. ــور اس ــل کش ــار داخ ــرد و غب ــد از گ درص
پهنه هــای  تثبیــت  منظــور  بــه  بیــان کــرد:  وی 
فرســایش  و کنتــرل  روان  شــن های  ماســه ای، 
بــادی، تاکنــون فعالیت هــای گســترده ای ماننــد 
ــده،  ــکن زن ــکاری و بادش ــک نهال ــات بیولوژی عملی
بیومکانیــک مدیریــت هــرزآب همــراه بــا نهالــکاری، 
ترســیب کربــن و توانمندســازی جوامــع محلــی 
انجــام شــده کــه از جملــه مهم تریــن اقدامــات 
ــوق،  ــداف ف ــق اه ــتای تحق ــد در راس ــر و کارآم مؤث

عملیــات مالچ پاشــی اســت.
معــاون فنــی اداره کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری 
جنــوب کرمــان ادامــه داد: در ســال گذشــته تولیــد 
ــار، کهــور،  ــه نهــال کن یــک میلیــون و 100 هــزار اصل
کــرت و اســکنبیل، احــداث 2 هــزار و 3۶3 کیلومتــر 
بادشــکن زنــده، اجــرای نهالــکاری در ســطح 2 هــزار 
و 1۹ هکتــار از اراضــی هفــت شــهر جنوبــی اســتان 

انجــام شــده اســت.
وی ادامــه داد: همچنیــن در ســال گذشــته مدیریــت 
ــروژه  ــار و پ هــرزآب در ســطح ۷ هــزار و ۹88 هکت
تعمیــم ترســیب کربــن در ســطح 12 روســتای 
بخــش جازموریــان از توابــع شهرســتان رودبــار 

ــام شــده اســت. انج

 رونمایی از کتاب »آیات والیت« 
در یزد

ــرم  ــدام ح ــور خ ــا حض ــت« ب ــات والی ــاب »آی کت
امیرالمومنیــن علــی)ع( در دفتــر نماینــده ولــی 
فقیــه در اســتان و امــام جمعــه یــزد رونمایــی شــد.

ــث  ــر حدی ــتاد مبش ــگران س ــاب را پژوهش ــن کت ای
ــر نظــر اســتاد محمدرضــا  غدیــر شــهرداری یــزد زی

ــته اند. ــال نگاش ــدت یکس ــایق در م ش
ایــن کتــاب ۹0 صفحــه ای مــروری اســت بــر ۹0 آیــه 
ــن  ــت امیرالمومنی ــف والی ــد در وص ــرآن مجی از ق
علــی)ع( کــه علمــای اهــل ســنت در کتــب معتبــر 

ــد. ــت کرده ان ــود ثب خ
ــرف  ــت ص ــال وق ــاب یکس ــن کت ــن ای ــرای تدوی ب
شــده اســت. نماینــده ولــی فقیــه در اســتان و امــام 
جمعــه یــزد در مراســم رونمایــی از ایــن کتــاب 
بــاارزش بــر گســترش ایــن فعالیت هــا تاکیــد 

ــرد. ک
ــب  ــای مناس ــه فض ــاره ب ــا اش ــری ب ــت هللا ناص آی
موجــود از فعــاالن فرهنگــی خواســت بیــش از پیــش 

ــد. ــاش کنن ــت)ع( ت ــل بی ــب اه ــی مکت در معرف

معــاون توســعه روســتایی و مناطــق محــروم 
ریاســت جمهــوری از اجــرای قانــون برداشــت 
1/5 میلیــارد دالر از صنــدوق توســعه ملــی 
بــرای بهبــود کســب و کار و ایجــاد اشــتغال در 
مناطــق روســتایی، عشــایری و شــهرهای زیــر 

10 هــزار نفــر از اول مهرمــاه خبــر داد.
ویــژه  گفت وگــوی  در  رضــوی  ابوالفضــل 
ــن  ــری شــبکه دو ســیما گفــت: الیحــه ای خب
ــه  ــان ۹5 ب ــت در آب ــد دو فوری ــا قی ــون ب قان
شــورای  مجلــس  و  شــد  ارائــه  مجلــس 
اســامی بــا حــذف یــک فوریــت آن در مــرداد 
ــب رســاند. ــه تصوی ــون را ب ــن قان امســال، ای
وی گفــت: آیین نامــه اجــرای ایــن قانــون 
دیــروز نهایــی شــد؛ اگرچــه در قانــون دو مــاه 
بــرای تهیــه آیین نامــه بــه دولــت فرصــت داده 

شــده اســت.
او اضافــه کــرد: بــا تصویــب آیین نامــه قانــون 
برداشــت 1.5 میلیــارد دالر از صنــدوق توســعه 
ملــی بــرای بهبــود کســب و کار و ایجــاد 
ــایری و  ــتایی، عش ــق روس ــتغال در مناط اش
ــن  ــت، ای ــر در دول ــزار نف ــر 10 ه ــهرهای زی ش
قانــون از ابتــدای مهــر اجرایــی می شــود 
و همــه مناطــق کشــور آمــاده اجــرای آن 

ــتند. هس

رضــوی گفــت: بــر اســاس قانــون بانک هــای 
کشــاورزی، توســعه تعــاون و پســت بانــک و 
صندوق هــای کارآفریــن امیــد و کشــاورزی 
درصــد  بــا ســود صفــر  دالر  میلیــارد   1.5
ــع خــود  ــر آن از مناب ــد و براب ــت می کنن دریاف
بــه ایــن قانــون اختصــاص می دهنــد کــه 
میانگیــن ســود تســهیات آن ۶ درصــد اســت.

وی افــزود: ایــن تســهیات بــه اشــخاص 
ــون  ــی مشخص شــده در قان ــی و حقوق حقیق

اختصــاص می یابــد.
معــاون توســعه روســتایی و مناطــق محــروم 
ریاســت جمهــوری گفــت: بــر اســاس برنامــه 

ششــم ســاالنه بایــد 384 هــزار شــغل پایــدار 
ــزار  ــن 11 ه ــود؛ بنابرای ــاد ش ــتاها ایج در روس
ــون برداشــت  ــر اســاس قان ــارد تومــان ب میلی
1.5 میلیــارد دالر از صنــدوق توســعه ملــی 
بــرای بهبــود کســب و کار و ایجــاد اشــتغال در 
مناطــق روســتایی، عشــایری و شــهرهای زیــر 
10 هــزار نفــر بایــد در یــک ســال هزینــه شــود.
وی گفــت: ســال گذشــته 1۶0 هــزار شــغل 
ــال  ــم و امس ــاد کردی ــتاها ایج ــدار در روس پای
ــاد  ــدار ایج ــغل پای ــزار ش ــا 300 ه ــز 280 ت نی

ــرد. ــم ک خواهی
رضــوی اضافــه کــرد: بــرای ایجــاد ایــن تعــداد 
شــغل بــر اســاس قانــون برنامــه ششــم 
توســعه، ســاالنه 11 هــزار میلیــارد تومــان 

ــم. ــاز داری ــع نی مناب
ــر  ــد ب ــع بای ــن مناب ــد ای ــزود: 50 درص وی اف
اســاس میــزان جمعیــت روســتایی، نــرخ 
بیــکاری و درآمــد ســرانه اســتان هزینه شــود.
ــتاییان  ــد روس ــون درآم ــرد: اکن ــح ک او تصری
بلوچســتان کمتریــن  اســتان سیســتان و 

درآمــد روســتاییان کل کشــور اســت.
ــون  ــرای اجــرای قان وی گفــت: اولویــت مــا ب
بهبــود فضــای کســب و کار و ایجــاد اشــتغال 
ــان  ــتان های خراس ــتایی اس ــق روس در مناط

رضــوی، سیســتان و بلوچســتان و چهارمحــال 
بختیــاری اســت.

معــاون توســعه روســتایی و مناطــق محــروم 
ــن  ــر اســاس ای ــزود: ب ــوری اف ریاســت جمه
قانــون، معــادن درجــه یــک، دو و ســه کــه در 
حــوزه روســتاها بــدون مالکیــت هســتند، بــه 

ــود. ــذار می ش ــتاییان واگ روس
بهبــود  زمینه هــای  جملــه  از  افــزود:  وی 
فضــای کســب و کار در مناطــق روســتایی 
موضــوع پوشــاک اســت؛ زیــرا ســاالنه حــدود 
ــور  ــه ط ــاک ب ــان پوش ــارد توم ــزار میلی 12 ه
رســمی و غیررســمی وارد کشــور می شــود؛ در 
حالــی کــه امــکان تولیــد آن در داخــل وجــود 

دارد.
مالــی  گــردش  کــرد:  اضافــه  رضــوی 
ســنگ های زینتــی در دنیــا ســاالنه یــک 

ــارم  ــران یک چه ــارد دالر اســت و ای هــزار میلی
معــادن ســنگ های زینتــی و قیمتــی را در 
ــده  ــن کشــور مصرف کنن ــار دارد و پنجمی اختی

سنگ هاســت. ایــن 
رضــوی گفــت: در ایــن زمینــه نیــز می تــوان در 
مناطــق روســتایی و عشــایری ســرمایه گذاری 

و ایجــاد اشــتغال کــرد.
ــود فضــای  ــون بهب ــرای قان ــزود: در اج وی اف
کســب و کار و ایجــاد اشــتغال در مناطــق 
بایــد  امــا  نمی کنیــم؛  عجلــه  روســتایی 

ســرعت داشــته باشــد.
ــتایی و  ــعه روس ــاون توس ــت: مع ــوی گف رض
مناطــق محــروم ریاســت جمهوری و ســازمان 
برنامــه و بودجــه هــر شــش مــاه یــک بــار از 
اجــرای ایــن قانــون گــزارش می دهنــد و ناظــر 

بــر اجــرای آن هســتند.

معاون رئیس جمهور خبر داد:

آغاز توزیع 1.5 میلیارد دالر اعتبار 
اشتغال زایی روستایی از اول مهرماه

ســید حســن حســینی، رئیــس دبیرخانــه بین المللــی یــزد 
حســینیه ایــران، بــا اشــاره بــه رشــد برگــزاری جشــن ها در 
دارالعبــاده یــزد گفــت: خوشــبختانه در یــزد مثــل دهه هــای 
عــزاداری، دهه هــای جشــن نیــز مــورد توجــه قــرار گرفتــه 
کــه نمونــه بــارز آن را می تــوان در برگــزاری مراســم متعــدد 

جشــن و شــادی در دهــه کرامــت و والیــت دانســت.
ــای  ــکاری هیئت ه ــا هم ــه ب ــن ها ک ــن جش ــزود: ای وی اف
ــه  ــا روز مباهل ــر ت ــد از غدی ــزار می شــود، از بع ــزاداری برگ ع
ــه رو شــده  ــی روب ــا اســتقبال خوب ــه دارد و ب ــان ادام همچن
ــن و  ــم جش ــت مراس ــوان گف ــی می ت ــور کل ــه  ط ــت. ب اس

ــت. ــته اس ــد داش ــد رش ــاده، 50 درص ــرور در دارالعب س
ــد جشــن ها رشــد  ــد رون حســینی خاطرنشــان کــرد: هرچن
 مثبتــی داشــته، لیکــن یقیــن داریــم بــا برنامه ریــزی بهتــر 

و بیشــتر می توانیــم نتایــج مثبــت بیشــتری را انتظــار 
داشــته باشــیم و هنــوز جــای کار بســیاری وجــود دارد.

ــا  ــران ب ــینیه ای ــزد حس ــی ی ــه بین الملل ــس دبیرخان رئی
تأکیــد بــر نقــش هیئت هــای مذهبــی در ایــن زمینــه بیــان 
داشــت: تأکیــد مــا در شــورای مرکــزی حســینیه ایــران ایــن 
ــد  ــرم نرون ــتقبال مح ــه اس ــر ب ــا زودت ــه هیئت ه ــت ک اس
تــا بهتــر بتواننــد بحــث غدیــر را پوشــش بدهنــد و جشــن 

بگیرنــد.
ــا  ــم ب ــی امیدواری ــن های مذهب ــث جش ــت: در بح وی گف
توجــه بــه رونــدی کــه در حــال طــی شــدن اســت، شــاهد 
برپایــی جشــن های خوبــی در ســطح شــهر باشــیم و یــزد 
ــی  ــزاداری حرف ــم  ع ــون مراس ــن ها همچ ــزاری جش در برگ

بــرای گفتــن در کشــور داشــته باشــد.

مدیــر کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی جنــوب کرمــان گفــت: 
تفاهم نامــه ای درخصــوص برگــزاری بخــش داستان نویســی 
جشــنواره ملــی »آیــات« در جنــوب اســتان کرمــان بین ایــن اداره 
کل و معاونــت قــرآن و عتــرت وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی 

منعقــد شــد.
بــه گــزارش خبرگــزاری بین المللــی قــرآن )ایکنــا( حســین 
ــت  ــل معاون ــنبه در مح ــه روز یکش ــن جلس ــزود: ای ــحاقی اف اس
ــت  ــا محوری ــگ و ارشــاد اســامی ب ــرت وزارت فرهن ــرآن و عت ق
ــته  ــات« در رش ــی »آی ــنواره مل ــزاری جش ــد برگ ــی فرآین بررس
داســتان بــا مضامیــن قــرآن و عتــرت برگــزار شــد و تفاهم نامــه 

ــه امضــا رســید. ــز ب آن نی
ــوب  ــامی جن ــاد اس ــگ و ارش ــرد: اداره کل فرهن ــح ک وی تصری
ــن  ــای ای ــکوه تر برنامه ه ــه باش ــزاری هرچ ــرای برگ ــان نیزب کرم

ــرد. ــی ک ــام آمادگ ــه دوم ســال جــاری اع جشــنواره در نیم
وی بــا اشــاره بــه اینکــه جشــنواره ملــی آیــات در رشــته داســتان 
ــش  ــاه و بخ ــد، کوت ــتان بلن ــش داس ــرت در دو بخ ــی و عت قرآن
ویــژه ســوره مبارکــه واقعــه برگــزار خواهــد شــد، افــزود: فراخــوان 
ــن جشــنواره مهرمــاه اعــام خواهــد شــد  ــار جهــت ای ارســال آث
ــال آزاد  ــنی بزرگس ــروه س ــرای گ ــنواره ب ــن جش ــرکت در ای و ش
ــات  ــا موضوع ــن جشــنواره در رشــته داســتان ب ــود. ای ــد ب خواه
ــی،  ــار، اقتصــاد مقاومت ــه اطه ــاز، ســیره ائم ــرت، نم ــرآن و عت ق

ــح و ســبک زندگــی برگــزار خواهــد شــد. صل
ــعه و  ــنواره توس ــن جش ــزاری ای ــدف از برگ ــرد: ه ــوان ک وی عن
ــدان  ــت هنرمن ــدی از ظرفی ــی و بهره من ــات قرآن ــج موضوع تروی
مختلــف، به ویــژه مداحــان و گروه هــای تواشــیح داخلــی کشــور 

اســت کــه بــه صــورت ملــی برگــزار خواهــد شــد.

رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت چهارمحــال و 
ــاری از آغــاز طــرح فــروش فوق العــاده بازگشــایی  بختی
ــر  ــا 15 مهرمــاه جــاری خب مــدارس در ســطح اســتان ت

داد.
ســید نعیــم امامــی اظهــار کــرد: در طــرح فــروش 
ــش  ــف و کف ــت افزار و کی ــف نوش ــژه صن ــاده وی فوق الع

ــود. ــه می ش ــف ارائ ــد تخفی ــا 15 درص ــاس ب اجن
وی بــا بیــان اینکــه قیمــت اجنــاس در ایــن طــرح 
یکسان ســازی شــده و کاالی ایرانــی بــه مشــتریان ارائــه 
ــروش  ــی ف ــای صنف ــی واحده ــت: بعض ــود، گف می ش
فوق العــاده اجنــاس خــود را از 15 شــهریور آغــاز کردنــد.

امامــی بــا بیــان اینکــه تمامــی اصنــاف در ایــن فــروش 
ــر ســردرب مغــازه خــود  ــه نصــب بن ــزم ب فوق العــاده مل

هســتند، تصریــح کــرد: 200 واحــد از صنف کیــف و کفش 
در ســطح اســتان در ایــن طــرح شــرکت دارنــد.

رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت چهارمحــال 
ــروش  ــروع ف ــا ش ــان ب ــه داد: همزم ــاری ادام و بختی
فوق العــاده، طــرح بازرســی اصنــاف نیــز تشــدید می شــود.

ــزار و 443  ــامل 3 ه ــی ش ــد صنف ــزار و ۶04 واح 31 ه
واحــد تولیــدی، 1۶ هــزار و 24۷ واحــد توزیعــی، 5 هــزار 
ــه و ۹  ــه 1۷0 اتحادی ــی زیرمجموع ــد خدمات و ۹۶3 واح
اتــاق اصنــاف در چهارمحــال و بختیــاری فعالیــت دارنــد.

در ســال تحصیلــی جــاری بیــش از 180 هــزار دانش آمــوز 
در مقاطــع مختلــف تحصیلــی در 2 هــزار و 400 مدرســه 
ــل  ــه تحصی ــغول ب ــاری مش ــال و بختی ــتان چهارمح اس

خواهنــد شــد.

امــداد  کمیتــه  مردمــی  مشــارکت های  توســعه  معــاون 
ــال  ــدای س ــتان از ابت ــوکاران اس ــت: نیک ــزد گف ــام)ره( ی ام
ــرای  ــال در اج ــون ری ــارد و ۷40 میلی ــون، ۶۷ میلی 13۹۶ تاکن
ــر پوشــش ایــن نهــاد  ــان زی ــه مددجوی طرح هــای مختلــف ب

ــد. ــک کردن کم
ــزد، غامرضــا  ــام)ره( اســتان ی ــداد ام ــه ام ــزارش کمیت ــه گ ب
نســبت  میــزان کمک هــای مردمــی  افــزود:  مشــعل چی 
 بــه مــدت مشــابه ســال 13۹5، 5 درصــد افزایــش دارد 
و مبالــغ جمع آوری شــده در 10 شهرســتان اســتان صــرف امــور 

نیازمنــدان و مددجویــان همــان منطقــه می شــود.
مشــعل چی اظهــار کــرد: همچنیــن مــردم امســال 23 میلیــارد 
ــا  ــه ب ــه در مقایس ــد ک ــه پرداختن ــال صدق ــون ری و ۶80 میلی

مــدت مشــابه پارســال، ۶ درصــد رشــد دارد.

وی افــزود: هم اکنــون حــدود 1۷5 هــزار صنــدوق صدقــه 
بــزرگ، متوســط و کوچــک بــرای جمــع آوری صدقــه در اســتان 

ــا در اختیــار شــهروندان قــرار گرفتــه اســت. نصــب شــده ی
ــر از  ــان اینکــه زکات یکــی دیگ ــا بی ــه ب ــن مســئول در ادام ای
ــال  ــه س ــار ماه ــت: در چه ــت، گف ــارکتی اس ــای مش طرح ه
 جــاری، ۹ میلیــارد و 840 میلیــون ریــال زکات مســتحبی 
ــان  ــکل محروم ــع مش ــرای رف ــد و ب ــع آوری ش ــب جم  و واج
ــه شــده  ــه در روســتاها هزین ــل پروژه هــای عام المنفع و تکمی

اســت.
وی ادامه داد: از ۷۶8 روســتای اســتان، 1۷۷ روســتا مشــمول 
پرداخــت زکات هســتند کــه 3۹ درصــد زکات جمع آوری شــده 
در ســاخت و تکمیــل پروژه هــای عام المنفعــه و ۶1 درصــد نیــز 

بــه رفــع مشــکات محرومــان و نیازمنــدان اختصــاص یافــت.

استانها

رئیس دبیرخانه بین المللی یزد حسینیه ایران خبر داد:

رشد 50 درصدی برگزاری جشن ها در یزد
 آغاز طرح فروش فوق العاده بازگشایی مدارس 

در چهارمحال و بختیاری

 انعقاد تفاهم نامه برگزاری جشنواره ملی »آیات« 
به میزبانی جنوب کرمان

 کمک 67 میلیارد ریالی خیران یزدی 
به مددجویان کمیته امداد استان

مدیر کل راه و شهرسازی استان یزد:
 سیاست دولت در حوزه مسکن 

بازآفرینی شهری است
مدیــر کل راه و شهرســازی اســتان یــزد گفــت: امیدواریــم موتــور رونــق 
مســکن روشــن شــود کــه البتــه بــاز هــم معتقدیــم بایــد تأکیــد بــر 

ــی شــهری باشــد. بافت هــای فرســوده و بازآفرین
ــر کل راه و شهرســازی  ــا، مدی ــه گــزارش شــبکه اطاع رســانی راه دان ب
ــگار  ــا خبرن ــو ب ــازار مســکن در گفت وگ ــاره اوضــاع ب ــزد درب اســتان ی
یــزدآوا گفــت: در چنــد ســال اخیــر رکــود مســکن را شــاهد بوده ایــم؛ 
ــه اعــام شــده  ــی دارد ک ــرای مســکن برنامه های ــت هــم ب ــه دول البت

اســت.
ــال  ــه در ح ــردی ک ــت: رویک ــار داش ــدی اظه ــا نقصان محم محمدرض
ــه ایجــاد مســکن  ــن اســت ک ــاره مســکن وجــود دارد، ای حاضــر درب
ــه  ــر ب ــات ناظ ــتر اقدام ــه بیش ــت؛ بلک ــرح نیس ــی مط ــد خیل جدی
بازآفرینــی مســکن در محدوده هــای حاشیه نشــینی و بافــت فرســوده 

ــت. اس
وی اضافــه کــرد: جمعیــت در بافت هــای هــدف نزدیــک بــه 30 درصــد 

ــت. در  ــد اس ــدود 20 درص ــوده ح ــیه ای و فرس ــای حاش و در بافت ه
حــال حاضــر تأکیــد بــر سیاســت بازآفرینــی شــهری در حــوزه مســکن 

و بهبــود وضعیــت مســکن اســت.
ــتاها  ــرت از روس ــی مهاج ــاع کنون ــه در اوض ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــی  ــرایط فعل ــت: در ش ــرد، گف ــورت می گی ــم ص ــی ک ــهر خیل ــه ش ب

ــم. ــدرت داری ــه ن ــهری ب ــه ش ــتایی ب ــی روس جایگزین
ــه برنامه هــای وزارت راه  نقصان محمــدی مســکن اجتماعــی را از جمل
ــه  ــز از جمل ــرد و گفــت: مســکن اجتماعــی نی ــوان ک و شهرســازی عن
ــت  ــازی اس ــتورکار وزارت راه و شهرس ــه در دس ــت ک ــی اس برنامه های
ــه  ــه البت ــری آن هســتیم ک ــال پیگی ــم در ح ــزد ه ــا در اســتان ی و م
اقدامــات اولیــه انجــام شــده و امیدواریــم بتوانیــم بــه زودی آن را آغــاز 

کنیــم.
ــور  ــم موت ــار داشــت: امیدواری ــر کل راه و شهرســازی اســتان اظه مدی
رونــق مســکن روشــن شــود کــه البتــه بــاز هــم معتقدیــم بایــد تأکیــد 
ــه  ــه ب ــا توج ــد. ب ــهری باش ــی ش ــوده و بازآفرین ــای فرس ــر بافت ه ب
برنامه هایــی کــه بــرای بخــش مســکن وجــود دارد، پیش بینــی 
می شــود در نیم ســال دوم امســال، شــاهد رونــق بــازار مســکن 

باشــیم.

#خبر _ویژه

کوتاه اخبار 
آغاز کوچ پاییزه عشایر چهارمحال و 

بختیاری به مناطق گرمسیری
و  چهارمحــال  عشــایر  امــور  کل  مدیــر 
ــن  ــایر ای ــزه عش ــوچ پایی ــاز ک ــاری از آغ بختی
ــتان از  ــیری خوزس ــق گرمس ــه مناط ــتان ب اس
مســیر ایل راه هــای »ماربــره« و »الســوزنی« 

داد. خبــر  شهرســتان کوهرنــگ 
یحیــی حســین پور اظهــار کــرد: بــر اســاس 
ــوچ عشــایر از یکشــنبه 1۹  ــدی، ک ــم زمانبن تقوی
شــهریورماه شــروع شــده و تــا 20 مهرمــاه ســال 

ــه خواهــد داشــت. جــاری ادام
وی تعــداد دام عشــایر کوچــرو اســتان را حــدود 
یــک میلیــون رأس دام ســبک اعــام و تصریــح 
ــه  ــذر از گردن ــا گ ــوچ ب ــت ک ــیر حرک ــرد: مس ک
ــا  ــه بازفــت انجــام شــده و ب ــه منطق ــاراز« ب »ت
ــاری  ــوه بختی ــذر از زردک ــا گ ــدروزه ب ــف چن توق
خوزســتان  اســتان  قشــاقی  مناطــق  وارد 

ــد. ــد ش خواهن
مدیــر کل امــور عشــایر چهارمحــال و بختیــاری 
بــا اشــاره بــه هماهنگی هــای الزم بــا مســئوالن 
ــرای  ــور دام عشــایر ب شهرســتان های مســیر عب
ایجــاد امنیــت در زمــان کــوچ افــزود: مامــوران 
ــت  ــایر امنی ــیج عش ــای بس ــی و نیروه انتظام

عشــایر کوچنــده را بــر عهــده دارنــد.
ــالم را  ــامیدنی س ــال آب آش ــن و انتق وی تأمی
ــای عشــایری  ــه ایل راه ه ــای ســیار ب ــا تانکره ب
ــن  ــه ای ــانی ب ــات در خدمات رس ــر اقدام از دیگ
قشــر مولــد و آســیب پذیر جامعــه عنــوان کــرد.

ــزار  ــا 12۶ ه ــاری ب ــال و بختی ــتان چهارمح اس
یــک  همــراه  بــه  عشــایری  جمعیــت  نفــر 
میلیــون و 500 هــزار رأس دام ســبک درون کــوچ 
و برون کــوچ، دومیــن اســتان عشــایری کشــور 

ــت. ــارس اس ــتان ف ــس از اس پ

 اجرای طرح آموزشی خادم 
برای حدود 8 هزار و 900 خانوار 

چهارمحال و بختیاری
ــال  ــت ه ــش جمعی ــوزش و پژوه ــاون آم مع
 احمــر چهارمحــال و بختیاری آمادگی و آشــنایی 
حــوادث  و  مخاطــرات  برابــر  در  خانواده هــا 
ــت و  ــادم دانس ــرح خ ــداف ط ــف را از اه مختل
ــرار  ــش ق ــت پوش ــال تح ــه امس ــت: برنام گف
دادن 8۹00 خانــوار در ســطح اســتان اســت.

بــه  اشــاره  بــا  کوهی حبیبــی«  »شــیرین 
اینکــه اجــرای طــرح ملــی خــادم از ســال 
گذشــته در اســتان آغــاز شــده، اظهــار کــرد: در 
ــوار تحــت پوشــش  ــزار خان ســال گذشــته 3 ه
ــوار در  ــه 1050 خان ــد ک ــرار گرفتن ــرح ق ــن ط ای
شــهرکرد، ۷50 خانــوار در بروجــن و ۷50 خانــوار 

در فارســان تحــت پوشــش هســتند.
وی آمادگــی و آشــنایی خانواده هــا در برابــر 
مخاطــرات و حــوادث مختلــف را از اهــداف 
طــرح خــادم دانســت و گفــت: برنامــه امســال 
تحــت پوشــش قــرار دادن 8۹00 خانــوار در 

ــت. ــتان اس ــطح اس س
کوهی حبیبــی گفــت: از ایــن تعــداد 5 هــزار 
خانــوار در شــهرکرد، بــن و ســامان، 1200 خانــوار 
در بروجــن، فارســان و لــردگان هــر کــدام ۷50 
ــوار و  ــدام 500 خان ــر ک ــار ه ــوار، اردل و کی خان
ــد  ــد دی ــوزش خواهن ــوار آم ــگ 200 خان کوهرن
ــد  ــرار خواهن ــرح ق ــن ط ــش ای ــت پوش و تح

ــت. گرف
ــق  ــرح در مناط ــن ط ــرد: ای ــان ک وی خاطرنش
می شــود کــه  اجــرا  آســیب پذیر  و  شــهری 
داوطلبــان جمعیــت هــال  احمــر در یــک ســال، 
ــد و  ــازل مراجعــه می کنن ــه درب من ــه ب 12 مرتب
ــد. ــا می دهن ــه خانواده ه ــای الزم را ب آموزش ه

جشن خرما در بافق برگزار شد
مدیــر کل جهــاد کشــاورزی اســتان یــزد در 
آییــن جشــن خرمــای بافــق گفــت: اســتان یــزد 
بــا ســطح زیــر کشــت بیــش از 2 هــزار هکتــار و 
بــا بیــش از 8 هــزار تــن خرمــا، جایــگاه هشــتم 

تولیــد خرمــا را در کشــور دارد.
ســید جمــال ســجادی پور افــزود: بالــغ بــر 
ــد خرمــای  ــر کشــت تولی 85 درصــد ســطح زی
ــتان  ــن شهرس ــه ای ــت ک ــق اس ــتان در باف اس
یکــی از شــهرهای خرماخیــز اســتان اســت و 2 

ــاکار دارد. ــر خرم ــزار نف ه
وی اصــاح نخل هــای بافــق، انجــام حــدود 
ــع بیــش از ۷  ــه پاجــوش و توزی 150 هــزار اصل
هــزار اصلــه نهــال بــه کشــاورزان ایــن شهرســتان 
را از جملــه اقدامــات انجام شــده در راســتای 
توســعه ســطح نخل هــا در ایــن شهرســتان 

ــمرد. برش
مدیــر کل جهــاد کشــاورزی اســتان یــزد اصــاح 
ــی و  ــع تبدیل ــته بندی و صنای ــژاد، بس ــام، ن ارق
ــی  ــه اقدامات ــول را از جمل ــن محص ــی ای تکمیل
ــق در کشــور عرضــه و  ــای باف ــا خرم دانســت ت

برندســازی شــود.
نهــال  زمینــه  ایــن  در  افــزود:  ســجادی پور 
اختیــار  در  و  می کنیــم  تأمیــن  را  یارانــه دار 
ــاح  ــا اص ــم ت ــرار می دهی ــی ق ــاورزان بافق کش

ارقــام صــورت بگیــرد.
ــرمایه گذاری در  ــرای س ــاری ب ــوط اعتب وی خط
صنایــع تبدیلــی و تکمیلــی و ایجــاد واحدهــای 
ســردخانه کوچــک را در بازاریابــی محصــول 

ــم دانســت. مه
ــا  ــزد ب ــتان ی ــاورزی اس ــاد کش ــر کل جه مدی
ــی  ــدات باغ ــد تولی ــه 50 درص ــه اینک ــاره ب اش
ــور از  ــزود: کش ــد، اف ــکیل می ده ــا تش را خرم
ــر،  ــس از مص ــول پ ــن محص ــد ای ــاظ تولی لح
مقــام دوم و از نظــر ســطح زیــر کشــت در 

ــرار دارد. ــا ق ــوم دنی ــگاه س جای
ســجادی پور افــزود: خرمــا، چهارمیــن محصــول 

برتــر باغــی کشــور اســت.
و  خرماچیــن  باالبــر  دســتگاه  از  رونمایــی 
ــر  ــی، از دیگ ــه بافق ــاکاران نمون ــل از خرم تجلی

بــود. آییــن  ایــن  برنامه هــای 

فســتیوال تخصصــی »نوآوری هــای حــوزه ســامت« 
بــا هــدف تجاری ســازی محصــوالت ایــن حــوزه 
ــود. ــزار می ش ــان برگ ــاری در کرم ــال ج ــاه س آبان م

بــه گــزارش معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت 
ــا هــدف تجاری ســازی  ــن فســتیوال ب ــوری، ای جمه
نوآوری هــای حــوزه ســامت از طریــق معاملــه و 
جــذب ســرمایه گذار در بــازار دارایــی فکــری، پذیــرای 
ســامت  حــوزه  تولیدکننــدگان  و  ســرمایه گذاران 

ــت. اس
»ســامت  شــامل  فســتیوال  ایــن  محورهــای 
دارویــی،  گیاهــان  گیاهــی،  محصــوالت  دارو:  و 
»ســامت  بهداشــتی«،  و  آرایشــی  فرآورده هــای 
تصویربــرداری  پزشــکی،  تجهیــزات  ملزومــات:  و 
پزشــکی، کیت هــای آزمایشــگاهی و تشــخیصی« 

و »ســامت در بایــا: خشکســالی و اثــر آن بــر 
ــات  ــش تلف ــا و کاه ــازی جاده ه ــامت، ایمن س س

جــاده ای« اســت.
محصــوالت  صنعــت:  در  »ســامت  همچنیــن 
و  غذایــی  ارگانیــک  محصــوالت  تولیــد  غذایــی، 
مراکــز  در  انــرژی  مصــرف  کشــاورزی، کاهــش 
درمانــی«، »ســامت و محیــط زیســت: محصــوالت 
ــذف  ــوا، ح ــای ه ــش آالینده ه ــت فناوری، کاه زیس
ســموم کشــاورزی غیراســتاندارد« و »ســامت و 
ــز  ــت بیمارســتانی و مراک ــات: مدیری ــاوری اطاع فن
درمانــی، ارائــه ســرویس ها و خدمــات ســامت 
اجتماعــی«، از دیگــر محورهــای ایــن فســتیوال 

ــت. اس
اختراعــات حائــز اهمیــت پــس از طــی فرآینــد 

ــه  ــتیوال ب ــزاری فس ــاب در روز برگ ــی و انتخ ارزیاب
مخاطبــان معرفــی شــده و زمینــه تعامــل بیــن 
فراهــم  رودررو  جلســات  برگــزاری  بــا  طرفیــن 

. د می شــو
در صــورت حصــول توافــق و انجــام معاملــه از طریــق 
بــازار دارایــی فکــری، حمایت هــای مــادی و معنــوی 
جمهــوری  ریاســت  فنــاوری  و  علمــی  معاونــت 
ــد  ــز خری ــات و نی ــتندات اختراع ــل مس ــرای تکمی ب
ــرمایه گذاران در  ــران و س ــط صنعتگ ــات توس اختراع

ــد. ــاص می یاب ــهیات اختص ــه تس ــب ارائ قال
مهلــت ارســال طرح هــا تــا روز 31 شــهریورماه جــاری 
اســت و عاقـه منـــدان می تواننــد بــرای کســب 
ــه نشــانی  ــه ســایت فســتیوال ب  اطاعــات بیشــتر ب

www.techfestival.ir مراجعه کنند.

برگزاری فستیوال تخصصی »نوآوری های حوزه سالمت« در کرمان

،،
 11 هزار میلیارد تومان بر اساس قانون 
برداشــت 1.5 میلیــارد دالر از صنــدوق 
توســعه ملــی بــرای بهبــود کســب و کار 
و ایجاد اشــتغال در مناطق روســتایی، 
عشــایری و شــهرهای زیــر 10 هــزار نفــر 

بایــد در یــک ســال هزینــه شــود



کودکسالمت6 سالمت 
 مضرات شیر گاو برای 
کودکان زیر یک سال

ــیر  ــود در ش ــن موج ــد پروتئی ــان می ده ــات نش مطالع
گاو دلیــل نامناســب بــودن ایــن نوشــیدنی بــرای کــودکان 
اســت؛ چــرا کــه آن هــا توانایــی هضــم آن را ندارنــد. 
درواقــع، تغذیــه نــوزاد بــا شــیر گاو قبــل از یــک ســالگی 
ــود. ــا می ش ــک در آن ه ــای آلرژی ــروز بیماری ه ــب ب موج

بــا وجــود خــواص متعــددی کــه بــرای مصــرف شــیر گاو 
ــوع کلســیم  ــن وجــود ســالم ترین ن ــر شــده و همچنی ذک
در آن، کارشناســان خورانــدن ایــن نوشــیدنی مغــذی را بــه 

ــد. ــر یــک ســال توصیــه نمی کنن کــودکان زی
ــه  ــا شــیر مادرشــان تغذی ــه ب ــی ک ــه می شــود کودکان گفت
ــا  ــد؛ ام ــن مغــذی دارن ــه یــک جایگزی ــاز ب نمی شــوند، نی
ــوزاد در  ــر ن ــه اگ ــد ک ــوان می کنن ــال عن ــان اطف متخصص
ــا  ــا ب ــود، بعده ــه ش ــیر گاو تغذی ــا ش ــی ب ــنین ابتدای س
میــزان بــاالی کمبــود آهــن و درنتیجــه آنمــی )کم خونــی( 

ــود. مواجــه خواهــد ب
همچنیــن بــه گفتــه محققــان، شــیر گاو ممکــن اســت بــه 
کلیــه نــارس نــوزاد فشــار آورد و مشــکالتی هــم در رونــد 

هضــم ایجــاد کنــد.

 زندگی بهتر برای 
کودکان مبتال به آسم

ــه  نتایــج یــک مطالعــه نشــان می دهــد کــودکان مبتــال ب
آســم در صــورت زندگــی در نزدیکــی پارک هــا و فضاهــای 
ــان  ــی از بیماری ش ــج ناش ــل درد و رن ــر متحم ــبز، کمت س

می شــوند.
ــان  ــر، محقق ــل از مه ــه نق ــن ب ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ب
می کننــد  اذعــان  آمریــکا  جــان  هاپکینــز  دانشــگاه 
ــور  ــه ط ــد ب ــی می کن ــارک زندگ ــار پ ــه در کن ــی ک کودک
ــود  ــد ب ــاری خواه ــانه های بیم ــن ۵ روز دارای نش میانگی
و کــودک ســاکن در ۳۰۵ متــری پــارک، دارای شــش روز 

نشــانه های آســمی خواهــد بــود.
ــتر،  ــن بیش ــا س ــودکان ب ــن ک ــان در بی ــه محقق ــه گفت ب
آن هایــی کــه در جــوار پــارک زندگــی می کردنــد، بــه طــور 
میانگیــن ۵ روز دارای نشــانه های بیمــاری بودنــد؛ در 
حالــی کــه کــودکان ســاکن در ۱۵۲ متــری پارک هــا دارای 

۶ روز نشــانه های بیمــاری بودنــد.
کلــه دپریســت، سرپرســت تیــم تحقیــق، در این بــاره 
موجــب  شــهری  محیط هــای  در  »زندگــی  می گویــد: 
افزایــش ریســک ابتــال بــه آســم در دوره کودکــی می شــود 
ــی  ــر آلودگ ــا زندگــی شــهری نظی ــط ب و فاکتورهــای مرتب
هــوا هــم در افزایــش شــدت آســم و کنتــرل نشــدن مؤثــر 

ــتند.« ــل هس آن دخی
وی در ادامــه می افزایــد: »ایــن تأثیــر بــرای کــودکان 
ــن  ــه ای ــاید ب ــت. ش ــتر اس ــر بیش ــال و باالت ــش س ش
دلیــل کــه آن هــا در مقایســه بــا کــودکان کوچک تــر آزادی 
ــد.« ــف دارن ــه مکان هــای مختل ــن ب ــرای رفت بیشــتری ب

ــا ۱۲  ــا والدیــن ۱۹۶ کــودک ۳ ت محققــان ایــن مطالعــه ب
ســال مصاحبــه کردنــد و پــس از بررســی تمــام داده هــا بــه 
ایــن نتیجــه رســیدند کــه هــر چقــدر فاصلــه محل ســکونت 
تــا فضــای ســبز کمتــر باشــد، تعــداد دفعــات حملــه آســم 

کمتــر خواهــد شــد.

زیبایی
الک ناخن خطرناک است

ــان  ــوب در می ــی محب ــوازم آرایش ــی از ل ــن، یک الک ناخ
زنــان اســت؛ امــا اگــر تــا بــه امــروز توجهــی بــه فهرســت 
مــواد تشــکیل دهنده الک ناخــن نداشــته اید، بهتــر اســت 
از هم اکنــون ایــن کار را انجــام دهیــد. برخــی از ایــن مــواد 
ــدی  ــر ج ــرض خط ــان را در مع ــالمت انس ــد س می توانن

قــرار دهنــد.
بــه گــزارش »ریــدرز دایجســت«، نتایــج مطالعــه ای 
کــه در دانشــگاه دوک انجــام شــده، نشــان می دهــد 
کــه اســتفاده از الک ناخــن می توانــد امــکان نفــوذ 
ــفات را  ــل فس ــام دی فنی ــه ن ــاک ب ــب خطرن ــک ترکی ی
ــز  ــه متابولی ــب درنتیج ــن ترکی ــد. ای ــم کن ــدن فراه ــه ب ب
مــاده شــیمیایی  تــری فنیــل فســفات توســط بــدن 
شــکل می گیــرد و دانشــمندان بــر ایــن باورنــد کــه  تــری 
فنیــل فســفات می توانــد در هورمون هــای انســان ها و 

ــد. ــاد کن ــالل ایج ــات اخت حیوان
ادرار  نمونه هــای  مطالعــه  ایــن  طــی  پژوهشــگران 
شــرکت کنندگان را پیــش و پــس از مانیکــور آزمایــش 
کردنــد. حــدود ۱۰ تــا ۱4 ســاعت پــس از اســتفاده از الک 
ناخــن، ســطوح دی فنیــل فســفات شــرکت کنندگان 
ــتفاده از الک  ــش از اس ــطوح پی ــر از س ــر باالت ــت براب هف
ــا  ــب ت ــن ترکی ــطوح ای ــی س ــد افزایش ــود. رون ــن ب ناخ
ــه داشــت و  ــه نقطــه اوج خــود رســید، ادام ــه ب ــی ک زمان
ــرد.  ــاز ک ــی را آغ ــدی کاهش ــد رون ــاعت بع ــدود ۲۰ س ح
بســیاری از الک هــای ناخــن مــورد آزمایــش در ایــن 
ــد  ــه می توان ــد ک ــمی بوده ان ــن س ــاوی تولوئ ــه ح مطالع
نواقــص مــادرزادی و مشــکالت رشــد را در کــودکان و زنــان 
ــرض آن  ــی در مع ــی طوالن ــرای مدت زمان ــه ب ــارداری ک ب

ــود. ــب ش ــند، موج ــته باش ــرار داش ق

ویتامین های الزم برای رشد مو
ــه  ــس ب ــن، روی و ب کمپلک ــد بیوتی ــذی مانن ــواد مغ م
ســالمت موهــای شــما کمــک می کننــد. خبــر خــوب ایــن 
ــن ویتامین هــا در بیشــتر غذاهــای خانگــی  ــه ای اســت ک

ــوند. ــدا می ش پی
 ویتامین دی

ــه  ــده ای ب ــرژی فزاین ــاب ان ــور آفت ــه ن ــد ک ــه می دانن هم
مــا می بخشــد؛ امــا بایــد بدانیــد کــه ویتامیــن دی 
ــز  ــه رشــد مــو نی فولیکول هــای مــو را تحریــک کــرده و ب
ــواد  ــادل م ــظ تع ــث حف ــالوه، باع ــه ع ــد. ب ــک می کن کم
آلــی ماننــد روی در بــدن می شــود. نامتعادلــی مــواد آلــی 
بــا عالئمــی مثــل پوسته پوســته شــدن ســر و نــازک شــدن 
موهــا همــراه اســت. ماهــی ســالمون، غــالت و قــارچ بــه 

ــن دی هســتند. ــاب سرشــاز از ویتامی ــور آفت ــد ن مانن
 ویتامین آ

ویتامیــن آ نقــش فوق العــاده ای در حفــظ ســالمت و 
رطوبــت پوســت ســر داشــته و بــا تنظیــم ســطح رتینوئیک 
اســید در فولیکول هــای مــو از خشــکی و شــوره ســر 

جلوگیــری می کنــد.
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رئیــس مرکز تحقیقات ســالمندی دانشــگاه 
علــوم بهزیســتی و توانبخشــی گفــت: تغذیه 
نامناســب، به ویــژه ســرانه کــم مصــرف شــیر 
در ایــران و کم تحرکــی، عوامــل مهــم ابتــالی 

افــراد بــه پوکــی اســتخوان هســتند.
بــه گــزارش کیمیــای وطــن بــه نقــل از 
مهــر، دکتــر احمــد دلبــری در تشــریح علــل 
ــگیری از  ــای پیش ــتخوان و راه ه ــی اس پوک
ــار داشــت: ســرانه مصــرف شــیر در  آن اظه
ایــران کمتــر از ۱۰۰ کیلوگــرم در ســال اســت؛ 
ــاده  ــن م ــه ســرانه مصــرف ای ــی ک در صورت
ــی  ــورهای اروپای ــیم در کش ــی پرکلس غذای

ــت. ــرم اس ــش از ۳۰۰ کیلوگ ــاالنه بی س
ــه  ــن آنک ــردم کشــورمان ضم ــزود: م وی اف
شــیر و مــواد لبنــی را بــه میــزان کمــی 
مصــرف می کننــد، از ســویی ســرانه مصــرف 
ــع جــذب کلســیم در  ــه مان ــان ک نوشــابه آن

بــدن نیــز می شــود، زیــاد اســت )بیــش از 
4۰ کیلوگــرم در ســال( کــه عامــل مهمــی در 
ــه پوکــی اســتخوان اســت. ابتــالی افــراد ب

ــالمندان  ــب س ــی ط ــری تخصص ــن دکت ای
بــا اشــاره بــه اینکــه پوکــی اســتخوان 
اختــالل متابولیــک شــایع دوران ســالمندی 
اســت، گفــت: ایــن اختــالل کــه معمــوال از 
ــالمندی  ــود و در س ــاز می ش ــالی آغ میانس
بــه بیشــترین حــد خــود می رســد، بــا 
کاهــش تراکــم اســتخوانی و تخریــب بافــت 
اســتخوانی همــراه اســت کــه درنهایــت 
و  اســتخوان  شــدن  نــازک  بــه  منجــر 
ــود. ــالمندی می ش ــتگی در دوران س شکس

دلبــری افــزود: بــا توجــه بــه اینکــه ۹۰ 
درصــد میــزان کلســیم بــدن هــر انســان در 
اســتخوان و ۱۰ درصــد آن در بافــت نــرم بدن 
ــیم،  ــش کلس ــا کاه ــذا ب ــت، ل ــود اس موج

می شــوند. آســیب پذیر  اســتخوان ها 
اســتخوان  پوکــی  اهمیــت  بیــان  در  وی 
گفــت:  ســالمندان  زندگــی  کیفیــت  در 
پوکــی  اثــر  در  شــایع ترین شکســتگی ها 
اســتخوان بــه وجــود می آینــد و ۲۵ درصــد 
بــه  منجــر  ران  و  لگــن  شکســتگی های 

می شــود.  ســالمندان  مــرگ 
ــالمندی  ــتخوان در دوران س ــتگی اس شکس
کــه ممکــن اســت در اثــر افتــادن از بلنــدی 
ــراه  ــان هم ــد درم ــد کن ــا رون هــم نباشــد، ب
ــوش  ــی ج ــه راحت ــتخوان ها ب ــت و اس اس
و  اینکــه کوتاه قــدی  ضمــن  نمی خــورد؛ 
ــر مشــکالت  خمیدگــی افــراد ســالمند در اث

ــد. ــود می آی ــه وج ــتخوانی ب اس
علــوم  دانشــگاه  علمــی  هیئــت  عضــو 
بــه  اشــاره  بــا  توانبخشــی  و  بهزیســتی 
اینکــه ۸۰ درصــد پوکــی اســتخوان در زنــان 
و ۲۰ درصــد در مــردان دیــده می شــود، 
ــر  ــد خط ــان می ده ــات نش ــزود: تحقیق اف
مــرگ و میــر ناشــی از پوکــی اســتخوان 
ــر ســرطان رحــم اســت  ــار براب ــان چه در زن
و  زنانگــی  هورمون هــای  کاهــش  کــه 
ــر  ــی کمت ــه زمان ــا فاصل ــاد ب زایمان هــای زی
ــه علــل اصلــی پوکــی  از ســه ســال، از جمل

اســتخوان در زنــان اســت.
وی همچنیــن اســتعمال دخانیــات، مصــرف 
بعضــی داروهــا ماننــد کورتون هــا و ابتــال بــه 
بعضــی بیماری هــا ماننــد پــرکاری تیروئیــد 

و دیابــت را از علــل عمومــی ابتــال بــه پوکــی 
اســتخوان عنــوان کــرد.

ــی  ــر پیشــگیری از پوک ــد ب ــا تاکی ــری ب دلب
ــا حــدود ۳۰  اســتخوان از ســنین کودکــی ت
ســالگی و نقــش مهــم تغذیــه در ایــن امــر، 
مصــرف مــواد غذایــی دارای کلســیم ماننــد 
شــیر و فرآورده هــای لبنــی، انــواع کلــم، 
ــری،  ــبزی جعف ــد و س ــدق، کنج ــادام، فن ب
مصــرف مــواد غذایــی حــاوی ویتامیــن 
ــک،  ــز پزش ــا تجوی ــاز و ب ــورت نی C و در ص
را  غذایی دارویــی  مکمل هــای  مصــرف 
اســتخوان  پوکــی  از  پیشــگیری  بــرای 

ــرد. ــه ک توصی

ــر  ــه ه ــاز روزان ــه نی ــی ک ــت: در حال وی گف
 ۱۲۰۰ تــا   ۸۰۰ بیــن  بــه کلســیم  انســان 
ــوان شــیر  میلی گــرم در روز اســت و هــر لی

دارد،  کلســیم  میلی گــرم   ۳۰۰ کم چــرب 
لــذا مصــرف شــیر و فرآورده هــای لبنــی در 
پیشــگیری از پوکــی اســتخوان بســیار حائــز 

ــت. ــت اس اهمی
مصــرف  بــر  عــالوه  افــزود:  دلبــری 
مــواد غذایــی پرکلســیم ماننــد شــیر و 
ویتامیــن  جــذب  لبنــی،  فرآورده هــای 
ــه  ــاب ب ــتقیم آفت ــش مس ــق تاب D از طری
اندام هــای فوقانــی و تحتانــی بــدن بــه 
ــه در روز و دســت کم  ــا ۲۰ دقیق مــدت ۱۵ ت
و  بدنــی  فعالیــت  و  هفتــه  در  روز  ســه 
ــاده روی  ــد پی انجــام حــرکات ورزشــی مانن
می توانــد  روز،  در  دقیقــه   ۳۰ مــدت  بــه 
 در پیشــگیری از پوکــی اســتخوان مؤثــر 

باشد.
دوران ســالمندی کــه  در  داد:  ادامــه  وی 
ــیم  ــزان کلس ــش می ــی و کاه ــا کم تحرک ب
ــه  ــتخوان ب ــی اس ــت، پوک ــراه اس ــدن هم ب
باالتریــن حــد خــود می رســد؛ لــذا بــه 
ســالمندان توصیــه می شــود تــا جایــی 
کــه ممکــن اســت اســتقالل زندگــی خــود 
را حفــظ کننــد و فعالیــت و تحــرک داشــته 
باشــند؛ چــرا کــه فعالیــت بدنــی همان طــور 
ــی اســتخوان می شــود، از  ــع از پوک ــه مان ک
بســیاری از مشــکالت و اختــالالت دوران 
ــود  ــد و در بهب ــری می کن ــالمندی جلوگی س
ــان  ــالمتی آن ــای س ــی و ارتق ــت زندگ کیفی

ــت. ــر اس مؤث

ایرانیهاکمشیرمیخورند

معــاون تحقیقــات و فنــاوری وزیــر بهداشــت، درمــان و آمــوزش 
ــت  ــاری دیاب ــه بیم ــران ب ــردم ای ــد م ــت: ۱۰ درص ــکی گف پزش
مبتــال هســتند و اگــر رونــد افزایــش ایــن بیمــاری بــه همیــن 
ــده  ــال آین ــر ۲۰ س ــا حداکث ــا ۱۵ ی ــد ت ــدا کن ــه پی ــکل ادام ش
ــد. ــد ش ــال خواهن ــت مبت ــه دیاب ــورمان ب ــردم کش ــوم م یک س

ــران  ــردم ای ــالمت م ــی س ــر بزرگ ــزود: خط ــک زاده اف ــا مل رض
ــرف  ــش مص ــی، افزای ــبک زندگ ــر س ــد؛ تغیی ــد می کن را تهدی
ــد فســت فودها و غذاهــای آمــده،  غذاهــای چــرب و شــور مانن
ماننــد پیتــزا و ســاندویچ و افزایــش چاقــی، رونــد بــروز بیمــاری 

ــت را افزایــش داده اســت. ــا دیاب ــد ی قن
ــه نامناســب،  ــی، تغذی ــت: کم تحرک ــر بهداشــت گف ــاون وزی مع
ــردن  ــرف ک ــیرین، کم مص ــور و ش ــرب، ش ــای چ ــرف غذاه مص
ســبزی و میــوه و البتــه ســابقه فامیلــی از جملــه عوامــل بــروز 

بیمــاری دیابــت اســت.
وی گفــت: افزایــش بیمــاری دیابــت خطــر بســیار بزرگــی اســت 
ــفانه  ــا متاس ــد؛ ام ــد می کن ــران را تهدی ــردم ای ــالمت م ــه س ک
اغلــب مــردم از ایــن خطــر مهــم آگاهــی کافــی ندارنــد. بیشــتر 
ــی و  ــد؛ چاق ــذا می خورن ــاز غ ــد نی ــش از ح ــاد و بی ــردم زی م
اضافــه وزن افزایــش یافتــه و هم اکنــون حــدود 7۰ درصــد 

ــد. ــه وزن دارن ــا اضاف ــا چــاق هســتند ی ــران ی مــردم ای
معــاون تحقیقــات و فنــاوری وزیــر بهداشــت ادامــه داد: میــزان 
مصــرف نمــک نیــز بیــن ایرانیــان بســیار زیــاد اســت. اســتاندارد 
مصــرف نمــک در دنیــا بیــن ۳ تــا ۵ گــرم در روز بــرای هــر نفــر 
اســت؛ در حالــی کــه میانگیــن مصــرف نمــک در بیــن ایرانیــان 
حــدود ۱۲ گــرم بــرای هــر نفــر در روز و بیــش از ســه برابــر حــد 

مجــاز اســت.

مشــاور وزیــر و مدیــر کل دفتــر طــب ایرانــی وزارت 
ــتری  ــش بس ــتین بخ ــداث نخس ــد اح ــت از رون بهداش
طــب ایرانــی بــا معمــاری ایرانی اســالمی در کشــور خبــر 

داد.
بــه گــزارش ســالمت خبرگــزاری تســنیم، محمــود 
خدادوســت ضمــن ابــراز خرســندی از رونــد ســریع 
ــی در  ــب ایران ــتری ط ــش بس ــتین بخ ــاخت نخس س
ایــن  از  بهره بــرداری  امیــدواری کــرد:  ابــراز  کشــور 
بخــش، فتــح بــاب ارتبــاط و تبــادل نظــر مســتقیم میــان 
متخصصــان طــب ایرانــی و پزشــکان و متخصصــان طب 

ــد. ــج باش رای
مشــاور وزیــر و مدیــر کل دفتــر طــب ایرانــی وزارت 
بهداشــت از تالش هــای دکتــر امتیــازی رئیــس بخــش 

طــب ایرانــی، دکتــر محمدرضــا میرجلیلــی رئیــس 
ــتیبانی و  ــان پش ــزد و معاون ــکی ی ــوم پزش ــگاه عل دانش
درمــان دانشــگاه و مســئوالن بیمارســتان قدردانــی کــرد.
ــن  ــداث اولی ــد اح ــی از رون ــون نیم ــت تاکن ــی اس گفتن
بخــش بســتری طــب ایرانی بــا معمــاری ایرانی اســالمی 
کشــور در اســتان یــزد طــی شــده و ایــن بخــش بــه زودی 

ــد. ــرداری می رس ــه بهره ب ب
بــه گــزارش وزارت بهداشــت در ایــن بازدیــد، دکتــر مجیــد 
امتیــازی رئیــس دانشــکده طــب ایرانــی دانشــگاه علــوم 
ــات  ــا و اقدام ــریح فعالیت ه ــن تش ــزد، ضم ــکی ی پزش
انجام شــده، مشــاور وزیــر بهداشــت را در بازدیــد از 
قســمت های مختلــف اولیــن بخــش بیمارســتانی طــب 

ایرانــی در کشــور همراهــی کــرد.

،،
ســرانه مصــرف شــیر در ایــران کمتــر 
از ۱۰۰ کیلوگــرم در ســال اســت؛ در 
ایــن  مصــرف  ســرانه  کــه  صورتــی 
ماده غذایی پرکلسیم در کشورهای 
اروپایی ساالنه بیش از ۳۰۰ کیلوگرم 

اســت

معاون وزیر بهداشت هشدار داد:

دیابتدرکمینایرانیان
مشاور وزیر بهداشت خبر داد:

احداثنخستینبخشبستریطبایرانیدرکشور

دادنامه 
شــماره   ۵۰4/۹۶  : پرونــده  کالســه 
مــورخ   ۹۶۰۹۹7۶۸۰۵۲۰۰۶۹۰  : دادنامــه 
شــعبه   : رســیدگی  مرجــع   ۹۶/۵/۲۶
۵۲شــورای حــل اختــالف  خواهــان ســید 
ــانی  ــادی  نش ــق آب ــینی عاش ــد حس محم
الحســنه   قــرض  جنــب  آبــاد   عاشــق 
الهــادی وکیــل : مســرور گیتــی فــر خ 
حکیــم نظامــی  نشــانی خ حکیــم نظامــی  
ــب بانــک  ــارراه امیــن جن ــه چه نرســیده ب
انصــار پ 7۸۱    خوانــده علیرضــا مســائلی  
ــه  ــه وج ــته مطالب ــکان خواس ــول الم مجه
یــک فقــره چــک بــه شــماره ۰۳۰4۲۰ 
مــورخ ۹۵/۱۲/۲۵ بانــک صــادرات  بــه 
ــق  ــام مطل ــه انضم ــال ب ــغ ۱۵۰۰۰۰ ری مبل
خســارات  شــورا بــا عنایــت بــه محتویــات 
ــا  ــورتی اعض ــه مش ــذ نظری ــده و اخ پرون
شــورا ختــم رســیدگی را اعــالم و بــه شــرح 
آتــی مبــادرت بــه صــدور رای مــی  نمایــد 
در  اختــالف  قاضــی شــورای حــل  رای 
ــینی  ــد حس ــید محم ــوی س ــوص دع خص
ــا وکالــت مســرور  گیتــی  ــادی ب عاشــق آب
ــه  ــائلی  ب ــا مس ــت علیرض ــه طرفی ــر ب ف
خواســته ۱۵۰۰۰۰۰۰۰ ریــال  وجــه چــک 
  ۹۵/۱۲/۲۵ مــورخ   ۰۳۰4۲۰ شــماره  بــه 
عهــده بانــک صــادرات   بــه انضمــام مطلــق 
خســارات قانونــی بــا توجــه به دادخواســت 
ــر مصــدق چــک و گواهــی  تقدیمــی تصوی
بانــک محــال  توســط  پرداخــت  عــدم 
علیــه کــه ظهــور در اشــتغال ذمــه خوانــده 
و اســتحقاق خواهــان در مطالبــه وجــه آن 
دارد و اینکــه خوانــده علــی رغــم ابــالغ 
قانونــی در جلســه رســیدگی حضور نداشــته 
ــات مســتند و  ــه الیحــه و دفاعی و هیچگون
ــاع نســبت  ــام دف محکمــه پســندی در مق
ــه  ــراز و ارای ــه دعــوی خواهــان از خــود اب ب
ننمــوده اســت لــذا دعــوی خواهــان علیــه 
ــه  ــه ب ــد ک ــر میرس ــه نظ ــت ب ــده ثاب خوان
اســتناد مــواد ۳۱۰و۳۱۳ قانــون تجــارت 
آئیــن  قانــون  ۱۹۸و۵۱۵و۵۱۹و۵۲۲  و 
دادرســی مدنــی حکــم بــه محکومیــت 
خوانــده بــه پرداخــت مبلــغ ۱۵۰۰۰۰۰۰۰ ریــال  
بابــت اصــل خواســته و ۱۹۱۵۰۰۰ ریــال 
بابــت هزینــه دادرســی و هزینــه  نشــر 
ــه از تاریــخ  آگهــی و  خســارت تاخیــر تادی
ــا  ســر رســید چــک موصــوف ۹۵/۱۲/۲۵ت
تاریــخ اجــرای حکــم در حــق خواهــان 
صــادر و اعــالم مــی نمایــد رای صــادره 
ــس  ــت روز پ ــت بیس ــرف مهل ــی و ظ غیاب
ــعبه  ــن ش ــی در ای ــل واخواه ــالغ قاب از اب
ــرف  ــی ظ ــت واخواه ــام مهل ــس از اتم و پ
بیســت روز قابــل تجدیــد نظــر در محاکــم 
ــد . ــی باش ــان م ــی اصفه ــی حقوق عموم

 ۵۲ شــعبه  قاضــی   -  ۱۸4۰۱ الــف  م 
اصفهــان  اختــالف  حــل  شــورای 

دادنامه 
۹۶-۳۳4شــماره   : پرونــده  کالســه 
مــورخ   ۹۶۰۹۹7۶۸۰۵۳۰۰۳۶۵  : دادنامــه 
 ۵۳ شــعبه   : رســیدگی  ۹۶/۵/۱۱مرجــع 
ــان  ــان  خواه ــالف اصفه ــل اخت ــورای ح ش
نشــانی  رضــا  فرزنــد  امیریــان  ســعید 
راه  ســه  از  بعــد  آتشــگاه  خ  اصفهــان 
قــدس ســان کاال  کــوی گلهــا  خوانــدگان : 
محمــد فــر قدانــی ف علــی میــالد صیامــی 
المــکان    مجهــول  نشــانی  حســن    ف 
ــل  ــغ ۱۶۵۰۰۰۰۰۰ ریل ــه  مبل ــته مطالب خواس
بــه شــماره ۲۱/۳۰/۰4۵۹۱7 بــه انضمــام 
مطلــق خســارات قانونــی  بــدوا صــدور 
ــه  ــوم ب ــه مق ــر تادی ــارت تاخی ــه خس مطالب
ــات  ــه محتوی ــت ب ــا عنای ۱۶۵۰۰۰۰۰۰ شــورا ب
پرونــده و اخــذ نظریــه مشــورتی اعضــا 
شــورا ختــم رســیدگی را اعــالم و بــه شــرح 
ــد  ــی  نمای ــه صــدور رای م ــادرت ب ــی مب آت
رای قاضــی شــورا   در خصــوص دعــوی  
ســعید امیریــان فرزنــد رضــا   بــه طرفیــت 
ــی ف  ــد فرقدان ــا محم ــم ه ــان / خان آقای
علــی ۲- میــالد صیامــی فرزنــد حســن بــه 
خواســته مطالبــه مبلــغ ۱۶۵۰۰۰۰۰۰ ریــال 
وجــه یــک فقــره چــک بــه شــماره ۰4۵۹۱7  
ــارت   ــک تج ــده بان ــه عه ــه ۹۵/۲/۵ ب مورخ
ــی  و  ــارات  قانون ــق خس ــام مطل ــه انضم ب
ــا عنایــت بــه محتویــات پرونــده  و بقــای  ب
اصــول مســتندات در یــد خواهــان و گواهــی 
عــدم پرداخــت توســط بانــک محــال علیــه  
کــه ظهــور در اشــتغال ذ مــه خوانــده و 
اســتحقاق خواهــان  در مطالبــه وجــه  چــک 
را د ارد و نظــر بــه اینکــه خوانــدگان  در 
جلســه رســیدگی حضــور نیافتــه و هیچگونــه  
دلیلــی موجــه  و مــدرک موثــر قانونــی  
مبنــی  دعــوی مطروحــه   در خصــوص  
بــر برائــت ذمــه خویــش  ابــراز و ارائــه 
ننمــوده شــورا دعــوی خواهــان را محــرز 
و ثابــت تشــخیص داده  و مســتندا بــه 
ــارت  ــون تج ــواد و ۲4۹و۳۱۳ و ۳۱4  قان م
و مــواد ۱۹۸-۵۱۵-۵۱۹-۵۲۲ قانــون آئیــن 
بــر محکومیــت  دادرســی مدنــی حکــم 
بــه  بالمنصافــه  بصــورت  بــه  خوانــدگان 
پرداخــت مبلــغ ۱۶۵۰۰۰۰۰۰  ریــال  بابــت 
اصــل خواســته و ۳۱۵7۵۰۰۰ ریــال  هزینــه 
هــای دادرســی و خســارات تاخیــر  تادیــه از 
تاریــخ ســر رســید ۹۵/۲/۵ تــا زمــان اجرای 
حکــم در حــق خواهــان صــادر و اعــالم مــی 
ــت  ــرف مهل ــی و ظ ــادره غیاب ــد رای ص نمای
ــل واخواهــی  ــالغ قاب بیســت روز پــس از اب
در ایــن شــعبه و پــس از اتمــام مهلــت 
ــد  ــل تجدی واخواهــی ظــرف بیســت روز قاب
 نظــر در محاکــم عمومــی حقوقــی اصفهــان

 می باشد .
م الــف ۱۸4۲۸ - قاضــی شــعبه ۵۳  حــل 

اختــالف اصفهــان

دادنامه 
ــه  ــماره دادنام ــده : ۹۶۰۰۸۲ ش ــه پرون کالس
مــورخ ۹۶/۵/۲4   ۹۶۹۰۹۹7۶7۹4۶۰۰۵۲۶ :
۱۶شــورای  شــعبه   : رســیدگی  مرجــع 
رئیســی  شــهال  خواهــان  اختــالف   حــل 
........شــجوان  مشــتاق  صدربنشــانی 
ــی   ــر غالم ــده ناص ــجد     خوان ــروی مس روب
بــا عنایــت بــه  المــکان  شــورا  مجهــول 
ــه مشــورتی  ــده و اخــذ نظری ــات پرون محتوی
ــه  ــالم و ب ــیدگی را اع ــم رس ــورا خت ــا ش اعض
ــی   ــدور رای م ــه ص ــادرت ب ــی مب ــرح آت ش
نمایــد رای قاضــی شــورای حــل اختــالف 
در خصــوص دعــوی شــهال رئیســی صــدر 
بــه طرفیــت ناصــر غالمــی  بــه خواســته 
ــال  وجــه چــک  ــون ری ۵۰۰۰۰۰۰۰ پنجــاه میلی
ــه شــماره ۲۸۱744 مــورخ ۹۰/۳/۲۰ عهــده  ب
بانــک ...........  بــه انضمــام مطلــق خســارات 
ــه دادخواســت تقدیمــی  ــا توجــه ب ــی ب قانون
عــدم  گواهــی  و  چــک  مصــدق  تصویــر 
ــه  ــه ک ــال علی ــک مح ــط بان ــت توس پرداخ
ظهــور در اشــتغال ذمــه خوانــده و اســتحقاق 
ــه  ــه آن دارد و اینک ــه وج ــان در مطالب خواه
خوانــده علــی رغــم ابــالغ قانونــی در جلســه 
رســیدگی حضــور نداشــته و هیچگونــه الیحــه 
ــندی در  ــه پس ــتند و محکم ــات مس و دفاعی
ــان  ــوی خواه ــه دع ــبت ب ــاع نس ــام دف مق
از خــود ابــراز و ارایــه ننمــوده اســت لــذا 
ــه  ــت ب ــده ثاب ــه خوان ــان علی ــوی خواه دع
نظــر میرســد کــه بــه اســتناد مــواد ۳۱۰و۳۱۳ 
قانــون تجــارت و ۱۹۸و۵۱۵و۵۱۹و۵۲۲ قانــون 
آئیــن دادرســی مدنــی حکــم بــه محکومیــت 
ــون   ــغ پنجــاه میلی ــه پرداخــت مبل ــده ب خوان
ریــال  بابــت اصــل خواســته و ۱4۹۰۰۰۰ ریــال 
بابــت هزینــه دادرســی و همچنین   خســارت 
ــخ وصــول محاســبه آن  ــه از تاری ــر تادی تاخی
ــک  ــوی بان ــی از س ــرخ اعالم ــاس ن ــر اس ب
مرکــزی بــر عهــده اجــرای احــکام مــی 
باشــد  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
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

 می باشد .
م الــف ۱۸4۰۳ - قاضــی شــعبه ۱۶ شــورای 

حــل اختــالف اصفهــان 

دادنامه
کالســه پرونــده : ۹۶۰۱۲۵ شــماره دادنامــه 
: ۹۶۰۹۹7۶7۹۶۳۰۱۳7۲ مــورخ ۹۶/۵/۱۹ 
مرجــع رســیدگی : شــعبه ۳۳شــورای حــل 
اختــالف  خواهــان بانــک قــرض الحســنه 
آقــای  عاملــی  مدیریــت  بــه  رســالت 
محمــد حســین  حســین زاده بنشــانی 
اصفهــان خ چهــار فــاغ خواجــو  جنــب 

ــم  ــن بســت حکی ــش  ب ــری  نب خ منوچه
نظامــی ۲4 ..........  وکیــل : نفیســه عــرب 
زاده و حســین محمدیــا ن هــر دو اصفهــان 
خ شــیخ صــدوق شــمالی  ســاختمان 
بانــک تجــارت  ارغــوان طبقــه ۳ واحــد ۸    
خوانــده ۱-وحیــد شــیرازی ۲- محمــد 
کرمــی چمگردانــی ۳- محســن زارعــی 
چمگردانــی همگــی   مجهــول المــکان  
ــده  ــات پرون ــه محتوی ــت ب ــا عنای ــورا ب ش
اعضــا شــورا  نظریــه مشــورتی  اخــذ  و 
ختــم رســیدگی را اعــالم و بــه شــرح آتــی 
ــد رای  ــی  نمای ــدور رای م ــه ص ــادرت ب مب
قاضــی شــورای حــل اختــالف در خصــوص 
دعــوی بانــک قــرض الحســنه رســالت بــه 
ــین  ــد حس ــای محم ــی آق ــت عامل مدیری
ــین   ــای حس ــت آق ــا وکال ــین زاده  ب حس
محمدیــان و خانــم نفیســه عــرب زاده بــه 
طرفیــت وحیــد شــیرازی  و محمــد کرمــی 
ــی   ــی و محســن زارعــی چمگردان چمگردان
 ۸۶۰۰۰۰۰۰ مبلــغ  مطالبــه  خواســته  بــه 
قســمتی از  ریــال  وجــه چــک بــه شــماره 
بــه    ۹۶/۱۲/۹ مــورخ   ۹۳۲۰۲۱/4۳۳۰۶
ــه انضمــام  ــاه کارگــران   ب ــک رف عهــده بان
ــه  ــه ب ــا توج ــی ب ــارات قانون ــق خس مطل
دادخواســت تقدیمــی تصویــر مصــدق چک 
ــک  ــط بان ــت توس ــدم پرداخ ــی ع و گواه
ــه  ــور در اشــتغال ذم ــه ظه ــه ک محــال علی
ــه  ــان در مطالب ــتحقاق خواه ــده و اس خوان
وجــه آن دارد و اینکــه خوانــده علــی رغــم 
ابــالغ قانونــی در جلســه رســیدگی حضــور 
ــات  ــه و دفاعی ــه الیح ــته و هیچگون نداش
مقــام  در  پســندی  محکمــه  و  مســتند 
دفــاع نســبت بــه دعــوی خواهــان از خــود 
ــوی  ــذا دع ــت ل ــوده اس ــه ننم ــراز و ارای اب
ــر  ــه نظ ــت ب ــده ثاب ــه خوان ــان علی خواه
ــواد ۳۱۰و۳۱۳  ــتناد م ــه اس ــه ب ــد ک میرس
۱۹۸و۵۱۵و۵۱۹و۵۲۲  و  تجــارت  قانــون 
ــه  ــم ب ــی حک ــی مدن ــن دادرس ــون آئی قان
محکومیــت خوانــده بــه نحــو تضامنــی 
بــه پرداخــت مبلــغ ۸۶۰۰۰۰۰۰ ریــال  بابــت 
اصــل خواســته و ۳۰۳۵۰۰۰ ریــال بابــت 
هزینــه دادرســی و مبلــغ ۱۲۰۰۰۰ ریــال 
نحــو  بــه  آگهــی   نشــر  بابــت هزینــه 
تضامتــی  نشــر آگهــی و  خســارت تاخیــر 
تادیــه از تاریــخ ســر رســید چــک موصــوف 
ــخ اجــرای حکــم در حــق  ــا تاری ۹۶/۱۲/۹ت
ــد رای  ــی نمای ــالم م ــادر و اع ــان ص خواه
صــادره غیابــی و ظــرف مهلــت بیســت 
روز پــس از ابــالغ قابــل واخواهــی در ایــن 
شــعبه و پــس از اتمــام مهلــت واخواهــی 
ظــرف بیســت روز قابــل تجدیــد نظــر 
اصفهــان عمومــی حقوقــی   در محاکــم 

 می باشد .
 ۳۳ شــعبه  قاضــی   -  ۱۸4۳۰ الــف  م 

اصفهــان  اختــالف  حــل  شــورای 

دادنامه
ــده : ۵۰۳/۹۶ شــماره دادنامــه  کالســه پرون
 ۹۶/۵/۲۶ مــورخ   ۹۶۰۹۹7۶۸۰۵۲۰۰۶۸۹  :
مرجــع رســیدگی : شــعبه ۵۲شــورای حــل 
ــینی  ــد حس ــید محم ــان س ــالف  خواه اخت
عاشــق آبــادی  نشــانی عاشــق آبــاد  جنــب 
ــل : مســرور  ــادی وکی ــرض الحســنه  اله ق
ــانی خ  ــی  نش ــم نظام ــر خ حکی ــی ف گیت
حکیــم نظامــی  نرســیده بــه چهــارراه امیــن 
جنــب بانــک انصــار پ 7۸۱    خوانــده 
المــکان  مجهــول  مســائلی   علیرضــا 
ــره  ــه  فق ــه س ــغ وج ــه مبل ــته مطالب خواس
چــک جمعــا   بــه مبلــغ 4۹4۰۰۰۰۰ ریــال بــه 
انضمــام مطلــق خســارات قانونــی  شــورا بــا 
عنایــت بــه محتویــات پرونــده و اخــذ نظریه 
ــیدگی را  ــم رس ــورا خت ــا ش ــورتی اعض مش
اعــالم و بــه شــرح آتــی مبــادرت بــه صــدور 
ــد رای قاضــی شــورای حــل  رای مــی  نمای
اختــالف در خصــوص دعــوی ســید محمــد 
حســینی عاشــق آبــادی بــا وکالــت مســرور  
ــائلی   ــا مس ــت علیرض ــه طرفی ــر ب ــی ف گیت
ــال  وجــه چــک  ــه خواســته 4۹4۰۰۰۰۰ ری ب
ــماره ۸۰۱۶۸۸۵/444۰44و444۰۲4   ــه ش ب
ــاون     ــعه و تع ــاورزی توس ــک کش ــده بان عه
ــا  ــی ب ــارات قانون ــق خس ــام مطل ــه انضم ب
توجــه بــه دادخواســت تقدیمــی تصویــر 
مصــدق چــک و گواهــی عــدم پرداخــت 
توســط بانــک محــال علیــه کــه ظهــور 
اســتحقاق  و  خوانــده  ذمــه  اشــتغال  در 
و  دارد  آن  وجــه  مطالبــه  در  خواهــان 
ــی  ــالغ قانون ــم اب ــی رغ ــده عل ــه خوان اینک
و  نداشــته  حضــور  رســیدگی  جلســه  در 
هیچگونــه الیحــه و دفاعیــات مســتند و 
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 ــوده اســت ل ننم
ــه  ــه ب ــد ک ــر میرس ــه نظ ــت ب ــده ثاب خوان
ــارت و  ــون تج ــواد ۳۱۰و۳۱۳ قان ــتناد م اس
۱۹۸و۵۱۵و۵۱۹و۵۲۲ قانــون آئیــن دادرســی 
ــه  ــده ب ــت خوان ــه محکومی ــم ب ــی حک مدن
بابــت  پرداخــت مبلــغ 4۹4۰۰۰۰۰ ریــال  
بابــت  ریــال   7۲۲۵۰۰ و  خواســته  اصــل 
ــی و   ــر آگه ــه  نش ــی و هزین ــه دادرس هزین
خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ ســر رســید 
 ۹۵/۱۰/۲۵ ۹۵/۱۱/۳۰و  موصــوف  چــک 
و ۹۵/۹/۲۵ تــا تاریــخ اجــرای حکــم در 
ــد  ــی نمای ــالم م ــادر و اع ــان ص ــق خواه ح
رای صــادره غیابــی و ظــرف مهلــت بیســت 
ــن  ــل واخواهــی در ای ــالغ قاب روز پــس از اب
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 .
م الــف ۱۸4۰۵ - قاضــی شــعبه ۵۲ شــورای 

حــل اختــالف اصفهــان 

دادنامه 
ــه  ــماره دادنام ــده : ۹۶۰۲۲۹ ش ــه پرون کالس
 ۹۶/۶/۸ مــورخ   ۹۶۰۹۹7۶7۹47۰۰7۳۶  :
مرجــع رســیدگی : شــعبه ۱7 حــل اختــالف  
ــانی اص  ــی   نش ــه غالم ــز ال ــان عزی خواه
خوراســگان مقابــل دبســتان شــهید صدوقــی 
پ ۵  خوانــده  امیــر حســین مویــد   مجهول 

ــه وجــه ســفته  المــکان خواســته مطالب
شــورا بــا عنایــت بــه محتویــات پرونــده 
شــورا  اعضــا  مشــورتی  نظریــه  اخــذ  و 
ــی  ــرح آت ــه ش ــالم و ب ــیدگی را اع ــم رس خت
مبــادرت بــه صــدور رای مــی  نمایــد رای 
ــالف در خصــوص  قاضــی شــورای حــل اخت
دعــوی عزیــز الــه غالمــی  بــه طرفیــت 
امیــر حســین مویــد   بــه خواســته ۲۰۰۰۰۰۰۰ 
ریــال  وجــه ســفته  بــه شــماره خزانــه داری 
ــام  ــه انضم ــورخ ۹۶/۱/۲۱   ب کل 77۹۶۱۲ م
مطلــق خســارات قانونــی بــا عنایــت بــه 
بقــای اصــول مســتندات در یــد خواهــان 
مــه ظهــور در اشــتغال ذمــه خوانــده  و 
وجــه  مطالبــه  در  خواهــان   اســتحقاق 
خواســته دارد و عــدم حضــور خوانــده در 
ــر  ــدن از ه ــون مان ــیدگی و مص ــه رس جلس
گونــه تعــرض و تکذیــب  شــورا دعــوای 
مطروحــه  را وارد و ثابــت تشــخیص داده لــذا 
بــه  اســتناد مــواد ۳۰7و۳۰۹ قانــون تجــارت 
ومــواد  ۱۹۸و۵۱۵و۵۱۹و۵۲۲ قانــون آئیــن 
ــالب در  ــی و انق ــای عموم دادرســی دادگاهه
ــده  ــت خوان ــه محکومی ــی حکــم ب ــور مدن ام
ــت  ــال  باب ــغ ۲۰۰۰۰۰۰۰ ری ــت مبل ــه پرداخ ب
بابــت  ریــال   4۱۵۰۰۰ و  خواســته  اصــل 
وکیــل  الوکالــه  و حــق  دادرســی  هزینــه 
همچنیــن  و  قانونــی  تعرفــه  مبنــای  بــر 
خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ تقدیــم 
دادخواســت ۹۶/۳/۲4 لغایــت تاریــخ وصول 
ــی  ــرخ اعالم ــاس ن ــر اس ــبه آن ب ــه محاس ک
ــوری اســالمی  ــک مرکــزی جمه از ســوی بان
ایــران بــر عهــده اجــرای احــکام محتــرم مــی 
باشــد 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 ــی حقوق ــم عموم  نظــر در محاک

می باشد .
م الــف ۱۸4۲۹ - قاضــی شــعبه ۱7 شــورای 

حــل اختــالف اصفهــان 

دادنامه 
۹۵-۵۶۸شــماره   : پرونــده  کالســه 
مــورخ   ۹۶۰۹۹7۶7۹۶۹۰۲۰۵۶  : دادنامــه 
 ۳۹ شــعبه   : رســیدگی  ۹۶/۵/۲۱مرجــع 
ــان  ــان  خواه ــالف اصفه ــل اخت ــورای ح ش
ارتــش ک  خ  ناژوانــی  شــیرانی  منصــور 
جمشــید پ ۲۳ طبقــه ۲    خوانــدگان : 

مصطفــی شــفیعی علویجــه و اســماعیل 
عزیــزی  تضامنــا مجهــول المــکان خواســته 
ــس از  ــکار : پ ــک گردش ــه چ ــه وج : مطالب
ــت آن  ــن شــعبه و ثب ــه ای ــده ب ارجــاع پرون
ــی و  ــوق و طــی تشــریفات قانون بکالســه ف
ــه مشــورتی اعضــا قاضــی شــورا  اخــذ نظری
ختــم رســیدگی را اعــالم و بشــرح زیــر 

مبــادرت بصــدور رای مــی نمایــد . 
دعــوی  :در خصــوص  قاضــی شــورا  رای 
طرفیــت  بــه  ناژوانــی  شــیرانی  منصــور 
مصطفــی  شــفیعی علویجــه و اســماعیل 
مبلــغ  مطالبــه  خواســته  بــه   عزیــزی 
چــک  فقــره   ۲ وجــه  ریــال   ۱۱۶۰۰۰۰۰۰
بــه شــماره هــای 4۵۶/۶۸۰۲7۳ مــورخ 
۹۶/۸/۲۰ و ۱47/44۶۵۹۹ مــورخ ۹4/۸/۲۱ 
عهــده بانــک صــادرات شــعبه 7 محــرم 
بــه انضمــام مطلــق خســارات دادرســی 
و خســارت تاخیــر تادیــه بــا توجــه بــه 
عــدم  گواهینامــه  و  پرونــده  محتویــات 
پرداخــت وجــه چــک از ناحیــه بانــک محــال 
ــان  ــارات خواه ــه اظه ــه ب ــا توج ــه و ب علی
در جلســه رســیدگی مورخه۹۶/۵/7عــدم 
ــده در جلســه رســیدگی شــورا  حضــور خوان
ــاری در  ــند تج ــل س ــه اص ــه اینک ــر ب و نظ
ازمدیونیــت  دارنــده چــک حکایــت  یــد 
صــادر کننــده و ظهــور در اشــتغال ذمــه 
ــده  ــه خوان ــه اینکــه از ناحی ــدارد و نظــر ب وی
دلیلــی کــه حکایــت از پرداخــت وجــه چــک 
ــه  ــه ب ــا توج ــذا ب ــده  فل ــه نگردی ــد ارائ نمای
ــرح  ــه ش ــورا ب ــا ش ــورتی اعض ــه مش نظری
احــراز  بــا   ۹۶/۵/7 مورخــه  صورتجلســه 
اشــتغال ذمــه خوانــده و اســتصحاب دیــن و 
مســتندا بــه مــاده۱۱ قانــون شــوراهای حــل 
قانــون  ۳۱۱و۳۱۳  ۳۱۰و  مــواد  و  اختــالف 
ــع  ــوب مجم ــی مص ــره الحاق ــارت تبص تج
تشــخیص مصلحــت نظــام بــه مــاده ۲ 
قانــون صــدور چــک و مــواد ۱۹۸و۵۱۹و۵۲۲ 
از قانــون آئیــن دادرســی مدنــی حکــم 
بــه  خوانــده  تضامنــی  محکومیــت  بــر 
ــون  ــانزده میلی ــغ یکصــد و ش پرداخــت مبل
ــت  ــته و پرداخ ــل خواس ــت اص ــال   باب ری
خســارت تاخیــر و تادیــه از تاریــخ ســر 
ــر  ــم ب ــرای حک ــان اج ــا زم ــک ت ــید چ رس
ــک  ــه بان ــی از ناحی اســاس شــاخص اعالم
ــه  ــال هزین مرکــزی و پرداخــت ۳۶۰۵۰۰۰ ری
دادرســی  ریــال بابــت هزینــه دادرســی 
مــی  اعــالم  و  صــادر  خواهــان  حــق  در 
ــت  ــرف مهل ــی و ظ ــادره غیاب ــردد رای ص گ
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.
ــل  ــورای ح ــی ش ــف ۱۸4۳۸ - قاض م ال

ــان ــعبه ۳۹اصفه ــالف ش اخت
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رونمایی از گلدسته های آستان 

مقدس امامزاده جعفر )ع( یزد
۲ گلدســته جدیــد امامــزاده جعفــر)ع( یــزد بــا حضــور 
ــه  ــر و ائم ــزاده جعف ــقان امام ــدام و عاش ــی از خ جمع

ــار رونمایــی شــد. اطه
 محمدحســن برجیــان، مدیــر آســتان مقــدس امامــزاده 
جعفــر )ع( یــزد، در مراســم رونمایــی از ایــن گلدســته ها 
اظهــار داشــت: ســاخت ایــن گلدســته ها کــه بــه مــدت 
35 ســال بــه دلیــل نبــود بودجــه و تامین نشــدن اعتبار 
بــه صــورت داربســت باقــی مانــده بــود، خوشــبختانه بــا 
مســاعدت مســئوالن اوقــاف و همــت مســئوالن امامزاده 

جعفــر)ع( طــی دو ســال گذشــته بــه اتمــام رســید.
ــه و  ــام بودج ــه تم ــه اینک ــه ب ــا توج ــزود: ب ــان اف برجی
بــه  جعفــر )ع(  امامــزاده  فعالیت هــای  هزینه هــای 
ــام  ــردم انج ــای م ــا کمک ه ــه و ب ــورت خیرخواهان ص
ــه  ــار و ب ــدن اعتب ــن نش ــل تامی ــه دلی ــذا ب ــود، ل می ش
مــدت 17 ســال فعالیــت عمرانــی و ســاخت ایــن 
گلدســته ها بــه صــورت کامــل متوقــف شــده بــود؛ امــا 
ــن  ــدا و ای ــکار مناســبی پی در ســه ســال گذشــته پیمان

ــد. ــام ش ــاله تم ــد 35 س رون
مدیــر آســتان مقــدس امامــزاده جعفــر)ع( یــزد گفــت: 
ــاع  ــر ارتف ــته ها دارای 35 مت ــن گلدس ــدام از ای ــر ک ه
اســت کــه تمامــا در آن هــا کاشــی معــرق الــوان بــه کار 

رفتــه اســت.
ــات  ــه از آی ــار کتیب ــن چه ــه داد: همچنی ــان ادام برجی
قــرآن کــه دو عــدد کتیبــه متبــرک بــه ســوره شــمس و 
دو کتیبــه مزیــن بــه ســوره والفجــر اســت و در هــر کدام 
از ایــن ســتون ها بــه صــورت مجــزا بــه کار رفتــه اســت.

ــه  ــه طبق ــتون ها س ــن س ــدام از ای ــر ک ــزود: ه وی اف
آن هــا شــبکه کاری شــده؛  دارد کــه جلــوی  غرفــه 
ــا  ــع و ب ــرب و قل ــورت س ــه ص ــی ها ب ــن کاش همچنی
دســت تراشــیده و ســپس در ایــن محــل نصــب شــده 

ــت. اس
مدیــر آســتان مقــدس امامــزاده جعفــر )ع( یــزد تصریح 
کــرد: از همــه قشــرهای مختلــف مــردم دارالعبــاده 
بــرای مشــارکت در ســاخت طــرح توســعه و همچنیــن 
پارکینــگ و رواق هــای امامــزاده جعفــر)ع( دعــوت 
ــان  ــته یاری رس ــون گذش ــا همچ ــد ت ــل می آی ــه عم ب
واجب التعظیــم        امامــزاده  ایــن  در  خــود  خادمــان 

ــند. باش

نخستین گروه زائران خانه خدا 
دیروز صبح وارد کرمان شدند

مدیــر   کل فرودگاه هــای اســتان کرمــان از ورود ســه 
ــر  ــه اســتان خب ــروز ب ــه خــدا از دی ــران خان گــروه از زائ

داد.
ــا   نخســتین گــروه زائــران خانــه خــدا بامــداد دیــروز ب
پــرواز شــماره 1573 شــرکت هواپیمایــی جمهــوری 

ــدند. ــان ش ــران وارد کرم ــامی ای اس
ــی  ــان کرمان ــروه حاجی ــتین گ ــتقبال از نخس ــن اس آیی
کل  مدیــر    قاســم زاده،  حضــور  بــا  صبــح  دیــروز 
فرودگاه هــای اســتان کرمــان و جمعــی از مســئوالن 
اســتان در فــرودگاه بین المللــی کرمــان بــا اهــدای 

شــاخه گل برگــزار شــد.
مدیــر   کل فرودگاه هــای اســتان کرمــان در حاشــیه ایــن 
ــان  ــنیم در کرم ــگار تس ــا خبرن ــو ب ــم در گفت وگ مراس
ــی  ــران کرمان ــرواز نخســتین گــروه زائ ــار داشــت: پ اظه
ســاعت 4:۲1 دقیقــه صبــح دیــروز در فــرودگاه کرمــان 

بــر زمیــن نشســت.
ــر از  ــل ۲59 نف ــرواز حام ــن پ ــه ای ــان اینک ــا بی وی ب
حجــاج کرمانــی بــود، تصریــح کــرد: دو پــرواز دیگــر در 
ــه کرمــان رســیدند. ســاعت های 15 و ۲۲ و 10 دقیقــه ب

ــان  ــرودگاه کرم ــه در ف ــان اینک ــا بی ــم زاده ب ــی قاس عل
ــد  ــی خواه ــاج ایران ــر از حج ــزار و 911 نف ــرای ۲ ه پذی
ــه و جــده،  ــود، گفــت: ایــن حجــاج از شــهرهای مدین ب
ــا 11 ســورتی پــرواز در قالــب ۲1  کاروان وارد فــرودگاه  ب

ــدند. ــان ش ــی کرم بین الملل
ــن روز ورود  ــروز و در دومی ــه ام ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــان دو کاروان  ــان میزب ــرودگاه کرم ــی ف ــاج کرمان حج
دیگــر از حجــاج اســت، افــزود: پــرواز باقی مانــده 
زائــران بــر اســاس برنامــه پــروازی شــرکت هواپیمایــی 

ــود. ــام می ش ــا اع ــامی متعاقب ــوری اس جمه

حکومت اسالمى باید در مقابل دیگر 
ادیان قدرت زیادی داشته باشد

در تفســیر نــور ذیــل آیــه شــریفه ۲9 ســوره توبــه 
ــى  ــان قدرت ــد از چن ــامى بای ــت اس ــم: حکوم می خوانی

ــوند. ــلیم او ش ــران تس ــه دیگ ــد ک ــوردار باش برخ
 در آیه شریفه ۲9 سوره توبه می خوانیم:

ــرِ َوالَ  ــْوِم اْلِخ ــِه َوالَ ِباْلَی ــوَن ِباللَّ ــَن الَ ُیْؤِمُن ِذی ــوا الَّ »َقاِتُل
ــُه َوَرُســوُلُه َوالَ َیِدیُنــوَن ِدیــَن اْلَحقِّ  ُیَحرُِّمــوَن َمــا َحــرََّم اللَّ
ــْن  ــَة َع ــوا اْلِجْزَی ــٰى ُیْعُط ــاَب َحتَّ ــوا اْلِکَت ــَن ُأوُت ِذی ــَن الَّ ِم

ــُروَن« ــٍد َوُهــْم َصاِغ َی
»)ای اهــل ایمــان( بــا هــر کــه از اهــل کتــاب )یهــود و 
ــاورده و  ــه خــدا و روز قیامــت نی ــان ب ــه ایم نصــاری( ک
آنچــه را خــدا و رســولش حــرام کــرده حــرام نمی داننــد 
ــال  ــد، قت ــام( نمی گرون ــن اس ــق )و آیی ــن ح ــه دی و ب
و کارزار کنیــد تــا آنــگاه کــه بــا دســت خــود بــا ذلــت و 

تواضــع جزیــه دهنــد.«
تفسیر نور:

1- اهــل کتــاب اگــر بــه دســتورات انبیــاى خــود عمــل 
ِذیــنَ  ... ال  نکننــد، مجــرم شــناخته مى شــوند. »قاِتُلــوا الَّ

ــهُ « ُیَحرُِّمــوَن مــا َحــرََّم اللَّ
ــه  ــر ب ــان دیگ ــت و ادی ــام اس ــا اس ــق تنه ــن ح ۲- دی
دلیــل تحریــف و خرافاتــى کــه در آن هــا جــا داده انــد، بــر 

» ــوَن ِدیــَن اْلَحــقِّ حــق نیســتند. »َو ال َیِدیُن
ــد،  ــل کفــار اهــل کتــاب کــه ایمــان نمى آورن 3- در مقاب
دو راه وجــود دارد: جنــگ یــا پرداخــت جزیــه. »قاِتُلــوا ... 

ــى ُیْعُطــوا اْلِجْزَیــَة« َحتَّ
4- گرفتــن مالیــات ســرانه از اهــل کتــاب الزامــى اســت 
ــدى باشــد و  ــه صــورت نق ــدرت و ب ــد از موضــع ق و بای
ــٍد،  ــْن َی ــد. »َع ــلیم بپردازن ــع و تس ــا تواض ــز ب ــان نی آن

ــُروَن« صاِغ
5- حکومــت اســامى بایــد از چنــان قدرتــى برخــوردار 
ِذیــَن ال  ــوا الَّ باشــد کــه دیگــران تســلیم او شــوند. »قاِتُل

ــُروَن«  ــْم صاِغ ــونَ  ... َو ُه ُیْؤِمُن
ــام اســامى  ــر نظ ــد در براب ــى بای ــاى مذهب 6- اقلیت ه

ــُرونَ « خاضــع باشــند. »صاِغ

گردشگری
رئیس اداره حفاظت محیط زیست 

شهرستان بروجن مطرح کرد:
سکنی گزینی 30 هزار پرنده مهاجر 
در تاالب های چهارمحال و بختیاری

رئیــس اداره حفاظــت محیــط زیســت شهرســتان 
بروجــن از ســکنی گزینی 30 هــزار پرنــده مهاجــر 
در تاالب هــای چهارمحــال و بختیــاری خبــر داد.

مرتضــی منصــوری اظهــار کــرد: در حــال حاضــر 
ــان و  ــاالب گندم ــده مهاجــر در دو ت ــزار پرن 30 ه

ــد. چغاخــور وجــود دارن
وی افــزود: ایــن پرنــدگان شــامل گونه هــای 
ــا،  ــا، لک لک ه ــد چنگر ه ــزی مانن ــزی و کنار آب آب
ــرت،  ــا، اگ ــک، حواصیل ه ــزرگ و کوچ ــیم ب کش
و  اردک هــا  انــواع  اکــراس، خــروس کولــی، 

هســتند. مرغابی هــا 
رئیــس اداره حفاظــت محیــط زیســت شهرســتان 
ــن  ــدگان در آخری ــن پرن ــه داد: ای ــن ادام بروج
مرحلــه کــوچ زمســتانی خــود در تاالب هــای 

ــد. ــت دارن ــتان اقام اس
مهاجــری  پرنــدگان  اضافــه کــرد:  منصــوری 
ماننــد کشــیم و چنگــر در تمــام طــول ســال 
در تاالب هــای اســتان حضــور دارنــد و بقیــه 
ــای  ــیر مهاجرت ه ــی و در مس ــورت فصل ــه ص ب
ــت  ــا اقام ــن تاالب ه ــتانه در ای ــتانه و زمس تابس

ــد. دارن
ــور  ــی چغاخ ــای بین الملل ــی اســت تاالب ه گفتن
و گندمــان، مهم تریــن زیســتگاه پرنــدگان تاالبــی 
و  اســتان چهارمحــال  در  مهاجــر  و گونه هــای 

ــاری هســتند. بختی

مدیر کل میراث فرهنگی اصفهان:
اقامتگاه های بوم گردی در غرب استان 

اصفهان توسعه می یابد
ــان  ــا بی ــان ب ــی اصفه ــراث فرهنگ ــر کل می مدی
غــرب  در  بوم گــردی  اقامتگاه هــای  اینکــه 
اســتان توســعه می یابــد، گفــت: بــرای نخســتین 
بــار در پنجــاه ســال اخیــر، گردشــگری پایــدار در 

ــه اســت. ــق یافت ــان رون ــرب اســتان اصفه غ
ــزرگ  ــا حضــور در جشــن ب ــاری ب ــدون اله ی فری
ثبــت ملــی آثــار تاریخــی شهرســتان چــادگان در 
ــتان  ــرب اس ــت: غ ــار داش ــارود اظه ــه چن منطق
جبــال  دامنه هــای سلســله  در  اصفهــان کــه 
ــوای  ــه و از آب و ه ــرار گرفت ــرس ق ــترگ زاگ س
ــوه  ــوان بالق ــت، ت ــوردار اس ــی برخ ــیار خوب بس

ــگری دارد. ــعه گردش ــرای توس ــی ب فراوان
وی افــزود: در ســال های گذشــته متاســفانه 
ــرای توســعه گردشــگری  ــوه ب ــوان بالق ــن ت از ای
ایجــاد  حتــی  و  نشــده  بهره گیــری  منطقــه 
دهکــده تفریحــی زاینــده رود در ایــن شهرســتان 
ــده  ــدار گردشــگری نینجامی ــه توســعه پای ــز ب نی

ــت. اس
ــتی و  ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ ــر کل می مدی
ــرد: در  ــح ک ــان تصری ــتان اصفه ــگری اس گردش
ســه ســال گذشــته تمامــی تــوان خــود را بــه کار 
بســتیم تــا از موهبت هــای طبیعــی خداونــدی در 
ــت از  ــا حفاظ ــو و ب ــزرگ از یکس ــه ب ــن منطق ای
ــار تاریخــی ارزشــمندی کــه در منطقــه وجــود  آث
دارد از ســوی دیگــر، زمینــه را بــرای توســعه 
همه جانبــه گردشــگری در غــرب اســتان بــه 
گونــه ای کــه مــردم از همــه بخش هــای منطقــه 
آغــاز  بهره منــد شــوند،  آن  از مواهــب  غــرب 

ــم. کنی
وی ادامــه داد: هم اینــک مســئوالن و مــردم 
ــن  ــر ای ــتان ب ــرب اس ــتان های غ ــی شهرس تمام
ــر  ــی ب ــاد مبتن ــه اقتص ــتند ک ــف هس ــه واق نکت
ــی  ــه تنهای ــد ب ــداری نمی توان ــاورزی و دام کش
ــان  ــتان اصفه ــرب اس ــادی را در غ ــق اقتص رون
فراهــم ســازد؛ بنابرایــن برنامه هــای گســترده ای 
را در ســه ســال اخیــر بــرای حفاظــت از میــراث 
ــت  ــتی و درنهای ــع دس ــج صنای ــی، تروی فرهنگ

ــم. ــرا کرده ای ــه اج ــگری منطق ــعه گردش توس
تاســیس  کــرد:  خاطرنشــان  اله یــاری 
بیشــتر  در  فرهنگــی  میــراث  انجمن هــای 
حضــور  بــا  اســتان  غــرب  شهرســتان های 
مســئوالن و فرهیختــگان منطقــه، آغــاز رونــد 
منطقــه  زیرســاخت های گردشــگری  توســعه 
اعــم از تشــویق بخــش خصوصــی و اعطــای 
مجوزهــای ســاخت مجتمع هــای گردشــگری 
صنایــع  از  حمایــت  و  ترویــج  همچنیــن  و 
در  منطقــه  عشــایری  و  روســتایی  دســتی 
ــت  ــاز نهض ــی و آغ ــار تاریخ ــی آث ــت مل ــار ثب کن
ــه ای  ــتان، گوش ــرب اس ــی غ ــار تاریخ ــت آث مرم
از فعالیت هــای اداره  کل میــراث فرهنگــی در 

غــرب اســتان اســت.
ــعه ای  ــای توس ــایر برنامه ه ــه س ــاره ب ــا اش وی ب
اســتان  غــرب  در  فرهنگــی  میــراث  اداره  کل 
تصریــح کــرد: یکــی دیگــر از برنامه هــای حمایتــی 
اداره کل میــراث فرهنگــی اســتان جهــت توســعه 
ــان،  ــتان اصفه ــرب اس ــادی غ ــی و اقتص فرهنگ
بوم گــردی  اقامتگاه هــای  توســعه  از  حمایــت 
ــین و  ــردم شهرنش ــی م ــدی تمام ــرای بهره من ب

ــت. ــان اس ــتان اصفه ــرب اس ــین غ روستانش
مدیــر کل میــراث  فرهنگــی اســتان اصفهــان 
اضافــه کــرد: هم اینــک در بســیاری از روســتاهای 
خــوش آب و هــوای غــرب اســتان اصفهــان، 
بوم گــردی  اقامتگاه هــای  تاســیس  شــاهد 
ــا بســط  ــه ای کــه روســتاییان ب ــه گون هســتیم؛ ب
ــد  ــه می توانن ــی منطق ــگ بوم ــترش فرهن و گس
بهره منــدی  بــه  اقامتگاه هــا  ایــن  طریــق  از 
ــان  ــه اذع ــن ب ــد؛ بنابرای ــت یابن ــادی دس اقتص
بــرای  توانســتیم  کارشناســان  از  بســیاری 
ــق  ــه رون ــر ب ــال اخی ــاه س ــتین بار در پنج نخس
گردشــگری پایــدار در غــرب اســتان اصفهــان 

ــم. ــت یابی دس

حجت االســام و المســلمین ایــازی، اســتاد حــوزه و 
دانشــگاه و قرآن پــژوه، گفــت: آیــت هللا طالقانــی بــا 
تاکیــد بــر مســئله بازگشــت بــه قــرآن تــاش کــرد 
تــا نشــان دهــد کــه ایــن کتــاب آســمانی می توانــد 
دســتورکاری بــرای مســائل مختلــف زندگــی بــوده 
ــرد  ــی کارب ــی و اجتماع ــه سیاس ــژه در صحن و به  وی

داشــته باشــد.
حجت االســام و المســلمین محمدعلــی ایــازی، 
اســتاد حــوزه و دانشــگاه و قرآن پــژوه، افــزود: 
ــرآن«  ــوی از ق ــیر »پرت ــی در تفس ــت هللا طالقان آی
دربــاره تبییــن ابعــاد تربیتــی ایــن کتــاب آســمانی 
ــوان  ــه می ت ــا ک ــا آنج ــت ت ــادی داش ــام زی اهتم
گفــت »پرتــوی از قــرآن« بارزتریــن کتــاب تفســیری 
بــود کــه بــا آرمــان بازگشــت بــه قــرآن شــکل گرفــت 
ــه  ــرآن را ب ــی ق ــان تربیت ــا زب ــرد ت ــاش می ک و ت
زبــان ســاده و گویــا و قابــل فهــم بــرای عمــوم بیــان 
ــای  ــی گونه ه ــان تربیت ــن زب ــه ای ــد ک ــد؛ هرچن کن
مختلفــی دارد و کتــاب ایشــان از ایــن جهــت مــورد 
توجــه اســت کــه جنبه هــای اجتماعــی را نیــز دربــر 

می گیــرد.
وی بــا بیــان اینکــه مرحــوم طالقانــی بیشــتر 
دغدغــه بدفهمــی قــرآن را داشــت، افــزود: ایشــان 
ــته  ــرین گذش ــان مفس ــانی از می ــود کس ــد ب معتق

آن گونــه کــه شایســته اســت، قــرآن را نفهمیــده یــا 
تفســیر نکرده انــد کــه ایــن موضــوع از نظــر ایشــان 
ــای  ــه آموزه ه ــود ک ــل ب ــل تأم ــت قاب ــن جه از ای
قــرآن جنبــه فــردی یافتــه و بــه نیازهــای اجتماعــی 
ــن  ــه همی ــود؛ ب ــه نش ــی توج ــای سیاس و جنبه ه
از  محورهایــی  می کــرد  تــاش  ایشــان  دلیــل 
مباحــث قــرآن را کــه بــه حوزه هــای سیاســی 
ــه  ــد و ب ــن کن ــود، تبیی ــوط می ش ــی مرب و اجتماع
مخاطبــان نشــان دهــد کــه ایــن کتــاب هنــوز حرفی 

ــن دارد. ــرای گفت ب
حجت االســام و المســلمین ایــازی ادامــه داد: 

تفســیر »پرتــوی از قــرآن« در حــوزه شــناخت 
ــرد  ــا رویک ــان ب ــان و جه ــش انس ــتی و پیدای هس
ــن  ــه ای ــه ب ــی ک ــت و از مطالب ــکل گرف ــی ش علم
حــوزه مربــوط می شــد، اســتفاده کــرد و ایــن 
ــه در  ــود ک ــیر ب ــن تفس ــارز ای ــای ب ــر از ویژگی ه ام
دوره ای کــه نســل جــوان و اشــخاص تحصیلکــرده 
ــکاک  ــم اصط ــرآن و عل ــان ق ــد می ــور می کردن تص
ــه ای تفســیر کــرد کــه  ــه گون ــات را ب وجــود دارد، آی

ــد. ــکاالت باش ــبهات و اش ــن ش ــخگوی ای پاس
ــرآن در  ــه ق ــت ب ــده بازگش ــه ای ــان اینک ــا بی وی ب
شــرایطی مطــرح شــد کــه قــرآن مــورد توجــه 
مســلمانان نبــود و بیشــتر بــه منظــور کســب 
ــوات  ــرزش روح ام ــان و آم ــش گناه ــواب، بخش ث
و مؤمنیــن مــورد اســتفاده قــرار می گرفــت، گفــت: 
نــوع اســتفاده از قــرآن بــه گونــه ای نبــود کــه ایــن 
کتــاب آســمانی بــه عنــوان دســتورکار و روش 
ــر  ــی نظی ــن متفکران ــود؛ بنابرای ــرح ش ــی مط زندگ
ســید جمال الدیــن اســدآبادی بحــث بازگشــت 
ــد آن دســته از  ــاش کردن ــرح و ت ــرآن را مط ــه ق ب
ــوده و می توانســت در  ــه زندگی ســاز ب ــی را ک معارف
عرصــه سیاســی و اجتماعــی کاربــرد داشــته باشــد، 

ــازند. ــته س برجس
ایــن پژوهشــگر قــرآن اضافــه کــرد: داعیــه بازگشــت 

بــه قــرآن از ســوی آیــت هللا طالقانــی در ایــن راســتا 
بــود کــه قــرآن کتابــی اســت کــه می توانــد در 
صحنــه زندگــی کاربــرد داشــته باشــد و آموزه هــای 
آن ایــن قابلیــت را دارد. درواقــع متفکرانــی کــه 
ــد، دنبــال  ــه قــرآن را مطــرح کردن ایــده بازگشــت ب
ایــن بودنــد تــا قــرآن را بــه گونــه ای تفســیر و 
ــد کــه جامــع مســائل مختلــف زندگــی  تبییــن کنن
ــات  ــی و نج ــت آزادی بخش ــتورکاری جه ــز دس و نی
ــر  ــتادگی در براب ــی و ایس ــلمانان از عقب ماندگ مس

ــد. ــتثمار باش ــتعمار و اس اس
ــا بیــان اینکــه اگرچــه ممکــن اســت تفســیر  وی ب
»پرتــوی از قــرآن« در بخش هایــی کــه بــه مباحــث 
علمــی می پــردازد، محــل نقــد باشــد، افــزود: ایــن 
ــتداللی و  ــیری اس ــه تفس ــت ک ــن جه ــاب از ای کت
ــی دارد،  ــی و تربیت ــه هدایت ــت و جنب ــی اس عقان
ــروز  ــه ام ــری جامع ــاز فک ــخگوی نی ــد پاس می توان
نیــز باشــد؛ اگرچــه ایــن تفســیر تمــام آیــات قــرآن 
را دربرنمی گیــرد، امــا نثــر آن گویــا و روشــن اســت 
ــد  ــود می توان ــر خ ــیر معاص ــا تفاس ــه ب و در مقایس
همچنــان بــرای خواننــدگان فارســی زبان قابــل 

اســتفاده باشــد.
ــرد:  ــار ک ــازی اظه ــلمین ای ــام و المس حجت االس
وجــه تمایــز مرحــوم طالقانــی نســبت بــه متفکــران 
هم عصــر خــود در دفــاع عقانــی از دیــن بــود. 
ایشــان اعتقــاد داشــت بــرای عرضــه دیــن بــه نســل 
ــازیم  ــتدالل پذیر س ــا آن را اس ــت ت ــد، الزم اس جدی
و بــه ســاح منطــق و برهــان مجهــز شــویم. از طــرف 
دیگــر مرحــوم طالقانی نســبت بــه روشــنگری و تبیین 
ــام دیــن در جامعــه رواج داشــت،  ــه ن مســائلی کــه ب
امــا از دیــن نبــود و مســائلی کــه تاکیــد زیــادی بــر 
ــت و  ــد اولوی ــی فاق ــت، ول ــورت می گرف ــا ص آن ه

ــادی داشــت. ــود، اهتمــام زی اهمیــت الزم ب
اندیشــه  در  آزادی خواهــی  کــرد:  تصریــح  وی 
یکــی  بــود؛  دو جنبــه  دارای  طالقانــی  آیــت هللا 
مبــارزات آزادی بخــش در برابــر اســتبداد، اســتعمار 
و دیکتاتــوری و ایشــان نســبت بــه اینکــه دیــن بــا 
قــدرت منفــی در جامعــه مطــرح شــود، حساســیت 
ــه  ــری ک ــا تفک ــر، ب ــادی داشــت و از طــرف دیگ زی
دیــن را بــا زور، فشــار و تحجــر آمیختــه می دانســت 

می ورزیــد. مخالفــت 

تفسیر آیت هللا طالقانی از قرآن، استداللی و عقالنی است

 وجه تمایز طالقانی 
دفاع عقالنی از دین بود

آیــت هللا مظاهــری گفــت: طــاب معّمــم بایــد در 
احــکام اخــاق و اعتقــادات اســام، تســلط داشــته و 
ــی پاســخگوی شــبهات  ــه  خوب ــد ب ــد بتوانن ــژه بای به وی
روزافــزون کــه بــر ضــد اســام و تشــیع منتشــر 

باشــند. می شــود، 
ــوزه  ــاب ح ــر از ط ــیصد نف ــذاری س ــن عمامه گ  آیی
علمیــه اصفهــان بــه دســت مرجــع عالی قــدر حضــرت 
آیــت هللا العظمــی مظاهــری »مــد ظله العالــی« در 

ــر برگــزار شــد.   ــد ســعید غدی شــب عی
ــن  ــن آیی ــری در ای ــی مظاه ــت هللا العظم ــرت آی حض
ــت  ــر و تهنی ــعید غدی ــد س ــیدن عی ــک فرارس ــا تبری ب
بــه طــاب معمــم و خانواده هــای آن هــا، لبــاس 
ــر  ــی  عص ــرت ول ــربازی حض ــانه س ــت را نش روحانی

ــان  ــتند و خاطرنش ــه دانس ــداه( در جامع ــا ف )اروحن
ــت  ــن جه ــه معمــم می شــوند، از ای ــی ک ــد: طاب کردن
کــه بــه درجــه و عامــت ســربازی امــام زمــان )ارواحنا 
فــداه( مزیــن شــده اند، بیــش از گذشــته نمــاد و 
ــد  ــن  رو بای ــتند و از ای ــیع هس ــام و تش ــرف اس مع
ــه شــناخت وظایــف دینــی و اجتماعــی و همچنیــن  ب
عمــل بــه مســئولیت های خطیــر خــود بیــش از پیــش 

ــد. ــت دهن اهمی
ایشــان در ایــن زمینــه افزودنــد: یکــی از رســالت های 
اساســی و مهــم طــاب ملبــس ایــن اســت کــه هــم 
ــر  ــم از منظ ــوا و ه ــر تق ــم از نظ ــی، ه ــث علم از حی
آداب اجتماعــی، پیشــتاز از ســایر طــاب و نیــز دیگــر 
ــی،  ــار علمــی و عمل ــا رفت ــوده و ب قشــرهای جامعــه ب

ــای اســام و تشــیع شــوند. ــت و اعت موجــب زین
ــس  ــاب ملب ــی ط ــدت علم ــاش و مجاه ــان ت ایش
ــا توجــه بــه مراجعــات مــردم بــه آن هــا الزم تــر از  را ب
ــم  ــاب معم ــد: ط ــد و افزودن ــف کردن ــته توصی گذش
ــادات اســام، تســلط  ــکام، اخــاق و اعتق ــد در اح بای
داشــته و به ویــژه بایــد بتواننــد بــه  خوبــی پاســخگوی 
شــبهات روزافــزون کــه بــر ضــد اســام و تشــیع 

منتشــر می شــود، باشــند.
بیانــات  ادامــه  در  اصفهــان  علمیــه  حــوزه  زعیــم 
ــم  ــاب معم ــژه ط ــاب، به وی ــوم ط ــزام عم ــود، الت خ
ــد:  ــتند و افزودن ــوا را الزم دانس ــزکاری و تق ــه پرهی ب
ــر رعایــت دقیــق تقــوا و  ــد عــاوه ب طــاب گرامــی بای
ــه  ــن و ممارســت، ب ــا تمری ــاه، ب ــاب جــدی از گن اجتن
حالتــی دســت یابنــد کــه بــه  صــورت ناخــودآگاه، بــه 
انجــام واجبــات و تــرک محرمــات اهمیــت دهنــد و در 
به جــا آوردن مســتحبات و پرهیــز از مکروهــات کوشــا 
ــاد                     ــا و نم ــان پارس ــک انس ــه ی ــل، آیین ــوده و در عم ب

تشــیع باشــند.
بیــان  بــا  مظاهــری  العظمــی  آیــت هللا  حضــرت 
اینکــه طــاب علــوم دینــی، خادمــان و ســربازان 
حضــرت ولــی  عصــر )ارواحنــا فــداه( هســتند، توســل 
همیشــگی بــه آن حضــرت و ارتبــاط عاطفــی و معنــوی 
ــار داشــتند: در  ــا ایشــان را ضــروری دانســتند و اظه ب
حوزه هــای علمیــه و در بیــن بــزرگان علمــا بــه تجربــه 
ــم و  ــا کســب عل ــه ای کــه ب ــات شــده کــه هــر طلب اثب
تقــوا، رضایــت امــام زمــان )ارواحنــا فــداه( را تحصیــل 
کنــد و بــا آن حضــرت ارتبــاط داشــته باشــد، مشــمول 
ــان  ــه گم ــی ک ــور او از راه ــده و ام ــان ش ــف ایش لط

ــدارد، اصــاح خواهــد شــد. ن
مظاهــری،  العظمــی  آیــت هللا  از ســخنان  پیــش   
آیــت هللا طباطبایــی مدیــر حــوزه علمیــه اصفهــان طــی 
ســخنانی، گزارشــی از رونــد اجــرای طــرح ادیــب، 
ویــژه عمامه گــذاری طــاب  در مرکــز مدیریــت حــوزه 

ــرد. ــه ک ــان ارائ ــه اصفه علمی

طالب پاسخگوی شبهات باشند

 طالب معمم باید موجب زینت و اعتالی اسالم شوند

سلســله  از  قرآنــی«  پاســخ های  و  »پرســش ها  کتــاب 
ــامی  ــات اس ــر تبلیغ ــی در دفت ــمان های دین ــای پرس کتاب ه

ــد.  ــی ش ــان رونمای اصفه
حجت االســام و المســلمین محمــد قطبــی در مراســم رونمایــی 
ــه  ــخگویی ب ــی پاس ــز مل ــده در مرک ــاب منتشرش ــن کت از اولی
ســؤاالت دینــی نمایندگــی اصفهــان اظهــار داشــت: تــاش مــا 
ایــن اســت کــه از مجموعــه ســؤاالت جمع آوری شــده و پاســخ 
بــه آن هــا بــه ســمت فــرآوری و اســتفاده از آن هــا حرکــت کنیم. 
درســت اســت کــه مخاطبــان ســؤالی را مطــرح کــرده و پاســخ 
آن را دریافــت کرده انــد، امــا می تــوان بــا تغییــر شــکل ســؤاالت 
ــخ ها  ــل پاس ــازی و تکمی ــا و مستندس ــردن آن ه ــی ک و عموم
بــرای انتشــار وســیع تر آن هــا در قالب هایــی مثــل کتــاب 

اقــدام کــرد.

مجــازی،  فضــای  برکــت  بــه  امــروز  کــرد:  اضافــه  وی 
ــه  ــرده ک ــاد ک ــی را ایج ــپاری پلتفرم های ــتم های جمع س سیس
در لحظــه، همــه در حــال تولیــد، اشــتراک گذاری و اســتفاده از 
داده هــا هســتند؛ ولــی مــا محتوایــی را کــه بــه صــورت دقیــق 
ــل  ــوده و قف ــی نم ــی مخف ــم، در جای ــد کرده ای ــی تولی و علم
زده ایــم؛ در حالــی کــه جامعــه تشــنه آن اســت و ضــرورت دارد 

ــد.  ــتفاده کن ــا از آن اس ت
وی تصریــح کــرد: مســائلی در جامعــه وجــود دارد کــه نیاز اســت 
خــود مــا بــرای آن هــا ســؤال تولیــد کــرده و جــواب بدهیــم؛ این 
اتفــاق بایــد بــه ســرعت رخ دهــد و پیــش از اینکــه ابهامــی در 
ــم؛ چــون  ــه آن پاســخ دهی ــا ب ــرد، م ــردم شــکل بگی ــن م ذه
ــه درصــد اندکــی  ــد، بلک ــه نمی کنن ــا مراجع ــه م ــردم ب ــام م تم

از آن هــا مراجعــه نمــوده و از مــا پاســخ دریافــت می کننــد.

ــارس از شــهرکرد، حجت االســام  ــزاری ف ــزارش خبرگ ــه گ ب
ــور  ــاف و ام ــر کل اوق ــزی، مدی ــی عزی ــلمین مرتض و المس
ــد از  ــروز در بازدی ــاری، صبــح دی ــه چهارمحــال و بختی خیری
روســتای سرآقاســید اظهــار کــرد: از ســال 84 تاکنــون حدود 
500 میلیــون تومــان توســط ایــن اداره کل، کمک هــای خیران 
و از درآمــد نــذورات بقعــه متبرکــه امامزاده ســید عیســی)ع( 
ــت  ــات جه ــردن امکان ــم ک ــر و فراه ــازی، تعمی ــرای بازس ب

انجــام امــور فرهنگــی در ایــن بقعــه هزینــه شــده اســت.
ــام  ــای مق ــر فرمایش ه ــا ب ــت: بن ــان داش ــه بی وی در ادام
معظــم رهبــری درخصــوص تبدیــل بقــاع متبرکــه بــه قطــب 
فرهنگــی، اداره کل اوقــاف و امــور خیریــه چهارمحــال و 
بختیــاری جهــت امــور فرهنگــی و دینــی و تبدیــل امامــزاده 
ــی  ــش موگوی ــی بخ ــب فرهنگ ــه قط ــی)ع( ب ــید عیس س

شهرســتان کوهرنــگ، بــرای اعــزام مبلغیــن دینــی در 
روزهــای تبلیــغ آرامــش بهــاری نــوروز، ضیافــت الهــی 
همزمــان بــا مــاه مبــارک رمضــان، نشــاط معنــوی روزهــای 
تابســتان، بصیــرت عاشــورایی در محــرم و صفــر اقــدام کــرده 

اســت.
ــاری  ــال و بختی ــه چهارمح ــور خیری ــاف و ام ــر کل اوق مدی
بــا اشــاره بــه اینکــه در ســه ســال گذشــته تعــداد 1۲ مبّلــغ 
دینــی بــه ایــن امامــزاده اعــزام شــده، خاطرنشــان کــرد: بــا 
توجــه بــه اینکــه شــرایط منطقــه بــه گونــه ای اســت کــه تنهــا 
چنــد مــاه بیشــتر دسترســی جــاده ای بــه ایــن روســتا مهیــا 
نمی شــود، لــذا درمجمــوع طــی ســه ســال مبلغیــن اعزامــی 
ایــن اداره کل در ایــن روســتا بــه تشــریح مســائل فرهنگــی 

پرداختنــد.

 رونمایی از کتاب 
»پرسش ها و پاسخ های قرآنی« در اصفهان

اعتبار 500 میلیون تومانی جهت توسعه بقعه متبرکه 
امامزاده سید عیسی)ع(

ارگ تاریخی بم
ارگ تاریخــی بــم کــه در فهرســت میــراث جهانــی یونســکو بــا عنــوان »بــم 
و فضــای فرهنگــی آن« بــه ثبــت رســیده، در مســیر جــاده ابریشــم قــرار 
دارد. ایــن ارگ در ســده 5 پیــش از میــاد ســاخته شــده و تــا ســال 1850 

میــادی همچنــان مــورد اســتفاده بــوده اســت.
ــه  ــع از جمل ــر مرب ــزار مت ــی ۲00 ه ــه مســاحت تقریب ــم ب ارگ تاریخــی ب

ــد. ــمار می آی ــه ش ــان ب ــتی جه ــای خش ــه بناه ــن مجموع بزرگ تری
ایــن ارگ تاریخــی از گونه هــای معمــاری متعــددی از جملــه دیوارحصــار، 
ــرا،  ــه، کاروانس ــازار، تکی ــجد، ب ــدد، مس ــای متع ــارو و دروازه ه ــرج و ب ب
خانه هــای  بــا  مســکونی  محله هــای  و  زورخانــه  حمــام،  مدرســه، 
ــربازخانه،  ــامل س ــین ش ــش حاکم نش ــین، بخ ــا عامه نش ــین ی اعیان نش
اصطبــل، آســیاب، خانــه فرمانــده قشــون و بخــش اقامــت حاکــم شــامل 
خانــه حاکــم، عمــارت چهارفصــل و بــرج دیده بانــی تشــکیل شــده اســت.

بــم در 193 کیلومتــری جنــوب غربــی کرمــان و در دشــت کویــر حــد فاصــل 
جبــال بــارز و کوه هــای کبــودی واقــع شــده اســت. بــم 1050 متــر از ســطح 
ــن  ــعت دارد. قدیمی تری ــع وس ــر مرب ــت و 19480 کیلومت ــر اس ــا باالت دری
ــف  ــهر کش ــری ش ــدرون در 15 کیلومت ــای بی ــدن در تپه ه ــانه های تم نش

شــده اســت.
در شــمال شــرقی شــهر بــم، بــر بــاال و دامنــه صخــره، قلعــه ای مســتحکم 
ــای ســترگ،  ــن بن ــد. درواقــع ای وجــود دارد کــه مــردم آن را ارگ می نامن
شــهر قدیـــم بــم بــوده اســت. دور تــا دور قلعــه خندق هایــی عمیــق وجــود 

داشــت کــه ارگ را از یــورش دشــمنان مصــون می داشــت.
ــدان  ــازار، می ــی، ب ــد از: دروازه اصل ــم عبارتن ــی ارگ ب ــمت های اصل  قس
تکیــه، مســجد بــزرگ ارگ، مجموعــه میرزانعیــم، مســجد کوچــک، 
کاروانســرا، زورخانــه، حمــام ارگ، دروازه حصــار دوم، مدرســه یــا خانقــاه 
ارگ، اصطبــل، قورخانــه، محــل آســیاب بــادی، خانــه حاکــم، چهارفصــل، 
ــا غــام محــل،  ــه ی ــاری محل ــه قدیــم، کن چــاه اصلــی ارگ، بقایــای محل

ــدان. ــرم و زن ــت ک دروازه ک
ــم و تاریخــی  ــی بســیار مه ــه قلعه هــای نظام ــم و شــهر آن از جمل ارگ ب
بــه شــمار می رونــد. در میــان قلعــه عمــارت حاکم نشــین روی صخــره ای 
طبیعــی بنــا شــده بــود کــه دارای 5 طبقــه بــود و همگــی از جنــس خشــت 

و گل. 
ــی،  ــای نانوای ــم، مغازه ه ــه ب ــده در قلع ــای باقی مان ــتون ها و قوس ه س
روغن گیــری و قفســه های خشــتی در بــازار قلعــه نشــان از رونــق گذشــته 
آن داشــت. ارگ بــم، نمونــه کاملــی از شــیوه های معمــاری ایــران اســت.

#دیدنی_ها

فرمانــده ســپاه قمــر بنی هاشــم)ع( گفــت: 
آرامــش، امنیــت و آســایش امــروز مــردم 
و  ازخودگذشــتگی  ایثارگــری،  مرهــون  مــا 
رشــادت های مدافعــان حــرم در برابــر تکفیــری، 
ســلفی  و گروه هــای تروریســتی ماننــد داعــش 

ــت. اس
ــا  ــران م ــدر و ایثارگ ــهدای گرانق ــزود: ش وی اف
الگــو بودنــد؛ یــک عــده ای پــای خــود را دادنــد 
یــک عــده ای دستشــان را دادنــد و یــک عــده ای 
بهتریــن داشــته خــود را که جانشــان بــود، در راه 

ایــن نظــام و انقــاب دادنــد.
ــم)ع(  ــر بنی هاش ــرت قم ــپاه حض ــده س فرمان
ــی از  ــا برخ ــود ب ــنگری خ ــه هم س ــاره ب ــا اش ب

شــهیدان روســتای شــیخ  علی خــان، ادامــه داد: 
ــه  ــود ک ــن کســی ب ــی، اولی ــرام موالی شــهید به
ــرای ورود ســایر  ــد و مســیر را ب ــه جبهــه رفتن ب
ــق  ــرد ح ــای نب ــه جبهه ه ــه ب ــدگان منطق رزمن
علیــه باطــل بــاز کردنــد و خیلــی از ایــن عزیــزان 

ــد. ــه جبهــه بردن را ب
ــر،  ــوار دیگ ــهید بزرگ ــرد: ش ــه ک ــری اضاف اکب
ــک  ــا در ی ــت. م ــدادادی اس ــد خ ــهید حمی ش
ــک زمــان هــر دو مجــروح و اعــزام  لحظــه و ی
ــن  ــه م ــر ب ــه آخ ــان لحظ ــران؛ ایش ــدیم ته ش
گفتنــد کــه بــه برادرانــم بگــو مــن را در زادگاهــم 

ــپارند. ــاک بس ــه خ ــان ب ــیخ علی خ ش
ــر  ــهدا در ه ــپاری ش ــرد: خاکس ــح ک وی تصری

ــوده  منطقــه ای عامــل خیــر و برکــت در آنجــا ب
و هســت و بــه حــق حضــرت امــام خمینــی)ره( 
پــاک شــهیدان  تربــت  فرمودنــد: »همیــن 
اســت کــه تــا قیامــت مــزار عاشــقان و عارفــان 
و دلســوختگان و دارالشــفاء آزادگان خواهــد 

ــود.« ب
فرمانــده ســپاه اســتان چهارمحــال و بختیــاری 
گفــت: برخــی از شــهدای مــا از مناطقــی عــازم 
ــه باطــل شــدند کــه  ــرد حــق علی جبهه هــای نب
محــل ســکونت آن هــا نــه آب داشــت و نــه برق؛ 
ــور و  ــی کش ــت ارض ــاع از تمامی ــرای دف ــی ب ول
ــز  ــه چی ــاب از هم ــامی و انق ــای اس ارزش ه
خــود گذشــتند و رفتنــد کــه این هــا مســئولیت 

ــئوالن را  ــه مس ــد و وظیف ــر می کن ــا را خطیرت م
دوچنــدان می ســازد.

ایــن مقــام نظامــی بــا بیــان اینکــه در روز 
باشــیم،  شــهدا  پاســخگوی  بایــد  قیامــت 
خاطرنشــان کــرد: پیــام همــه شــهیدان بــه 
ــه دنبــال الگــو  مــا مســئوالن ایــن اســت کــه ب

نگردیــد؛ شــهدا الگــوی شــما هســتند.
فرمانــده ســپاه قمــر بنی هاشــم)ع( بــا یــادآوری 
و  حــرم  مدافــع  رزمنــدگان  رشــادت های 
شــجاعت و ازخودگذشــتگی شــهیدانی همچــون 
محســن حججــی تأکیــد کــرد: آرامــش، امنیت و 
آســایش امــروز مــردم مــا، مرهــون ایثارگــری و 
ازخودگذشــتگی و رشــادت های مدافعــان حــرم 
و رزمنــدگان جبهــه مقاومــت در برابــر تکفیــری، 
ســلفی  و گروه هــای تروریســتی ماننــد داعــش 

اســت.

فرمانده سپاه حضرت قمر بنی هاشم)ع(:

آرامش ایران مرهون رشادت مدافعان حرم است

،،
»پرتــوی از قــرآن«، بارزتریــن کتــاب 
تفســیری بــود کــه بــا آرمــان بازگشــت 
تــاش  و  گرفــت  شــکل  قــرآن  بــه 
می کــرد تــا زبــان تربیتــی قــرآن را بــه 
زبــان ســاده و گویــا و قابــل فهــم بــرای 

عمــوم بیــان کنــد
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اخطار اجرایی

مشــخصات   534-95 پرونــده  شــماره   
محکــوم علیــه: نــام: علیرضــا پاکــروان لبنانی    
نشــانی محــل اقامــت: مجهــول المــکان 
مشــخصات محکــوم لــه: نــام: مجیــد وطــن 
ــان –  ــت: اصفه ــل اقام ــانی مح ــواه    نش خ
خ ابــوذی کــوی 26 پ 12 محکــوم به:بــه 
ــخ 96/2/13  ــماره 58   تاری ــب رای ش موج
حــوزه 35  شــورای حــل اختــاف شهرســتان 
ــت.محکوم  ــه اس ــت یافت ــه قطعی ــان ک اصفه
علیــه محکــوم اســت به:محکومیــت خوانــده  
ــه پرداخــت مبلــغ 60000000 ریــال وجــه  دو  ب
فقــره ســفته بــه شــماره خزانــه داری کل 
383846  711389 بابــت اصــل خواســته  
و  تومــان    160500000 مبلــغ  پرداخــت  و 
ــی   ــر آگه ــه نش ــه مرحل ــه س ــت هزین پرداخ
ــی  ــکام م ــرای اح ــا اج ــاب آن ب ــه احتس ک
باشــد و پرداخــت خســارت تاخیــر تادیــه  از 
ــخ  95/9/24  در واحــد اجــرای احــکام  تاری
ــاده 34  ــه   م ــر اجرائی ــم عش ــت نی و پرداخ
ــه  ــه اجرائی ــن ک ــون اجــرای احــکام: همی قان
بــه محکــوم علیــه ابــاغ شــد، محکــوم علیــه 
مکلــف اســت ظــرف مــدت ده روز مفــاد آن 
ــرای  ــی ب ــا ترتیب ــه موقــع اجــرا بگــذارد ی را ب
پرداخــت محکــوم بــه بدهــد یــا مالــی معرفی 
ــد کــه اجــرای حکــم و اســتیفاء محکــوم  کن
بــه از آن میســر باشــد و در صورتــی کــه خــود 
ــد،  ــه ندان ــاد اجرائی ــرای مف ــه اج ــادر ب را ق
ــع  ــورت جام ــور ص ــت مزب ــرف مهل ــد ظ بای
ــلیم  ــرا تس ــمت اج ــه قس ــود را ب ــی خ دارای
 کنــد و اگــر مالــی نــدارد، صریحــا اعــام

 نماید. 
ــر شــعبه 35 مجتمــع  ــف  18393  دفت م ال
شــماره 3 شــورای حــل اختــاف شهرســتان 

اصفهــان

اخطار اجرایی
مشــخصات   951553 پرونــده  شــماره   
محکــوم علیــه: نــام: نــادر کاغــذ گــردان 
حاجــی  مجیــد  علیرضــا کاغــذ گــردان  و 
الیاســی و غامحســین علیــدادی و میثــم 
ــی  ــت: همگ ــل اقام ــانی مح ــی     نش رضای
ــه:  ــوم ل ــخصات محک ــکان مش ــول الم مجه
نــام: مالــی اعتبــاری عســگریه بــه مدیریــت 
ــت  ــا وکال ــوادی   ب ــن ج ــید امی ــی س عامل
یاســر شــیروانی زاده نشــانی محــل اقامــت: 
ــه  ــمالی  س ــدوق ش ــیخ ص ــان – خ ش اصفه
راه شــیخ مفیــد  موسســه اعتبــاری عســگریه  
محکــوم به:بــه موجــب رای شــماره 900146-

960997   تاریــخ 96/1/31 حوزه 45  شــورای 
کــه  اصفهــان  شهرســتان  اختــاف  حــل 
قطعیــت یافتــه اســت.محکوم علیــه محکــوم 
اســت به:حکــم بــه محکومیــت تضامنــی 
خوانــدگان بــه پرداخــت مبلــغ 54000000 ریال 
بابــت اصــل خواســته و مبلــغ 1650000 ریــال  
ــر  ــارت تاخی ــی و خس ــه دادرس ــت هزین باب
تادیــه طبــق بنــد 8 و16 قــرار داد فــی مابیــن 
ــه 93/9/5  ــماره 1/18367218  مورخ ــه ش ب
 95/11/17 دادخواســت   تقدیــم  تاریــخ  از 
نســبت بــه اصــل بدهــی و مبلــغ 47777050 
ــل  ــه وکی ــت وصــول و حــق الوکال ــال لغای ری
طبــق تعرفــه و پرداخــت نیــم عشــر اجرایــی  
مــاده 34 قانــون اجــرای احــکام: همیــن 
ــاغ شــد،  ــه اب ــه محکــوم علی ــه ب ــه اجرائی ک
محکــوم علیــه مکلــف اســت ظــرف مــدت ده 
ــا  ــذارد ی ــرا بگ ــع اج ــه موق ــاد آن را ب روز مف
ــد  ــه بده ــوم ب ــت محک ــرای پرداخ ــی ب ترتیب
ــد کــه اجــرای حکــم و  ــی معرفــی کن ــا مال ی
اســتیفاء محکــوم بــه از آن میســر باشــد و در 
ــاد  ــه اجــرای مف ــادر ب ــی کــه خــود را ق صورت
ــور  ــت مزب ــرف مهل ــد ظ ــد، بای ــه ندان اجرائی
ــه قســمت  ــی خــود را ب ــع دارای صــورت جام
اجــرا تســلیم کنــد و اگــر مالــی نــدارد، 

ــد.  ــام نمای ــا اع صریح
م الــف  18395دفتــر شــعبه 45 مجتمــع 
ــتان  ــاف شهرس ــل اخت ــورای ح ــماره 1 ش ش

ــان اصفه

آگهــی تحدید حدود اختصاصی
ــاب  ــد حــدود ششــدانگ یــک ب چــون تحدی
مغــازه پــاک شــماره 45/215  اصلــی واقــع 
در بخــش 16 ثبــت اصفهــان کــه طبــق پرونده 
ــان  ــه صادقی ــام آقــای حجــت ال ــه ن ثبتــی ب
فرزنــد حســن در جریــان ثبــت اســت و 
ــه  ــت ب ــی ثب ــور متقاض ــدم حض ــت ع ــه عل ب
عمــل نیامــده اینــک بنــا بــه دســتور قســمت 
اخیــر مــاده 15 قانــون ثبــت و طبــق تقاضــای 
ــوم در  ــاک مرق ــدود پ ــد ح ــرده تحدی نامب
ــاعت 9  ــورخ 1396/07/15 س ــنبه م روز دوش
ــه عمــل خواهــد  ــح در محــل شــروع و ب صب
ــه  ــه کلی ــی ب ــن آگه ــه موجــب ای ــذا ب ــد ل آم
مجاوریــن اخطــار مــی گــردد کــه در روز و 
ســاعت مقــرر در ایــن آگهــی در محــل حضــور 
ــن   ــا مجاوری ــن ی ــات مالکی ــد و اعتراض یابن
تاریــخ  از  ثبــت  قانــون   20 مــاده  مطابــق 
تنظیــم صــورت مجلــس تحدیــدی تــا 30 روز 
پذیرفتــه خواهــد شــد و طبــق تبصــره 2 مــاده 
واحــده قانــون تعییــن تکلیــف پرونــده هــای 
معترضــی ثبــت معترضیــن ظــرف مــدت یــک 
مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه ایــن اداره 
ــه مرجــع ذیصــاح  ــم دادخواســت ب ــا تقدی ب
ــم دادخواســت را اخــذ  ــی گواهــی تقدی قضائ

ــد ــن اداره تســلیم نمایی ــه ای و ب
.تاریخ انتشار : 1396/06/21 

و  اســناد  ثبــت  اداره  رئیــس   - حبیبــی 
ــاک  ــاد و ام ــت اس ــواراداره ثب ــاک برخ ام
بــه  شــماره:37/05/590/الف/م  برخــوار   

96/06/16 تاریــخ 

دادنامه 
ــه  ــماره دادنام ــده : 951621 ش ــه پرون کاس
 96/3/3 مــورخ   9609976793600364  :
مرجــع رســیدگی : شــعبه 6شــورای حــل 
اقتصــاد   مهــر  بانــک  خواهــان  اختــاف  
ــه مدیریــت  علیرضــا زمانــی   ســهامی عــام ب
ــان  ــدای خیاب ــل آذر  ابت ــان  پ ــانی اصفه نش
توحیــد پ 3 وکیــل ســید محمــد  ســید 
ــش  ــگاه  نب ــوار دانش ــان بل ــمی  اصفه هاش
کوچــه زمانــی  مجتمــع پردیــس 1 طبقــه دوم 
واحــد 122 پ 579    خوانــده 1- افســانه 
ــی  ــور 3- تق ــورث پ ــد طهم بروجــی 2- ناهی
بروجــی 4- رضــا بروجــی  همگــی  مجهــول 
تضامنــی  محکومیــت  خواســته  المــکان 
خوانــدگان بــه پرداخــت 123000000 ریــال 
ــر  ــارت تاخی ــک  خس ــره چ ــک فق ــت ی باب
ــه  ــق الوکال ــی  ح ــارت دادرس ــه  و خس تادی
ــده و  ــات پرون ــه محتوی ــت ب ــا عنای ــل  ب وکی
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
خواهــان بانــک مهــر اقتصــاد  ســهامی عــام 
ــت  ــا وکال ــی ب ــا زمان ــت  علیرض ــه مدیری ب
ــت  ــه طرفی ــد ســید هاشــمی   ب ســید محم
خوانــدگان - افســانه بروجــی 2- ناهیــد 
ــا  ــی 4- رض ــی بروج ــور 3- تق ــورث پ طهم
ریــال    123000000 خواســته  بــه  بروجــی 
وجــه چــک بــه شــماره 978626 عهــده 
ــارات  ــق خس ــام مطل ــه انضم ــپه  ب ــک س بان
ــی  ــه دادخواســت تقدیم ــا توجــه ب ــی ب قانون
عــدم  گواهــی  و  چــک  مصــدق  تصویــر 
ــه  ــه ک ــال علی ــک مح ــط بان ــت توس پرداخ
ظهــور در اشــتغال ذمــه خوانــده و اســتحقاق 
ــه  ــه آن دارد و اینک ــه وج ــان در مطالب خواه
خوانــده علــی رغــم ابــاغ قانونــی در جلســه 
رســیدگی حضــور نداشــته و هیچگونــه الیحــه 
ــندی در  ــه پس ــتند و محکم ــات مس و دفاعی
ــان  ــوی خواه ــه دع ــبت ب ــاع نس ــام دف مق
از خــود ابــراز و ارایــه ننمــوده اســت لــذا 
ــه  ــت ب ــده ثاب ــه خوان ــان علی ــوی خواه دع
نظــر میرســد کــه بــه اســتناد مــواد 310و313 
قانــون تجــارت و 198و515و519و522 قانــون 
آئیــن دادرســی مدنــی حکــم بــه محکومیــت 
ــت  ــه پرداخ ــی  ب ــورت تضامن ــدگان بص خوان
مبلــغ 123000000 ریــال  بابــت اصــل خواســته 
ــی و   ــه دادرس ــت هزین ــال باب و 3365000 ری
ــه از تاریــخ ســر رســید  ــر تادی خســارت تاخی
ــورخ 95/9/23  ــوف 978626 م ــک موص چ
ــان  ــق خواه ــم در ح ــرای حک ــخ اج ــا تاری ت
صــادره  رای  نمایــد  مــی  اعــام  و  صــادر 
ــس از  ــت بیســت روز پ ــرف مهل ــی و ظ 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

ــد . ــی باش ــان م ــی اصفه حقوق
م الــف 19086 قاضــی شــعبه 6 شــورای حــل 

اختــاف اصفهــان 

آگهی ابالغ وقت رســیدگی
 960586 کاســه  پرونــده  خصــوص  در 
ــی  ــتی مبن ــا دادخواس ــاس بین ــان عب خواه
بــر: مطالبــه  بــه طرفیــت قاســم معمــر 
بــرای  رســیدگی  وقــت  و  نمــوده  تقدیــم 
روز...................  مــورخ 96/8/22ســاعت 
ــت  ــت . باعنای ــده اس ــن گردی ــر  تعیی 4 عص
بــه  مجهــول المــکان بــودن خوانــده حســب 
ــون  ــاده 73 قان ــر م ــان براب ــای خواه تقاض
ــد  ــب در جرای ــی ، مرات ــی مدن ــن دادرس آئی
ــت رســیدگی  ــل از وق ــده قب ــا خوان منتشــر ت
ــدای  ــع در اصفهان-ابت ــعبه واق ــن ش ــه ای ب
خیابــان آتشــگاه- مجتمــع شــماره 2 شــورای 
ــخه  ــه و نس ــان مراجع ــاف اصفه ــل اخت ح
ــد.  ــم را اخــذ نمای ــی دادخواســت و ضمائ ثان
ــیدگی  ــت رس ــور در وق ــدم حض ــورت ع در ص
تصمیــم  و  تلقــی شــده   قانونــی   ابــاغ 

ــد. ــد ش ــاذ خواه ــی اتخ مقتض
ــعبه  ــر ش ــر دفت ــف مدی ــماره: 18370م ال ش
27 مجتمــع شــماره دو شــورای حــل اختــاف 

اصفهــان

آگهی ابالغ وقت رســیدگی
 960197 کاســه  پرونــده  خصــوص  در 
ــتی  ــدزاده  دادخواس ــدی بیرانون ــان مه خواه
مبنــی برمطالبــه  بــه طرفیــت ســید حســین 
ــیدگی  ــت رس ــوده و وق ــم نم ــی  تقدی قدیم
ــاعت  ــورخ96/7/24 س ــنبه م ــرای روز دوش ب
ــه   ــت ب ــت . باعنای ــده اس ــن گردی 8:30تعیی
ــب در  ــده مرات ــودن خوان ــکان ب ــول الم مجه
جرایــد منتشــر تــا خوانــده قبــل از وقــت 
رســیدگی بــه ایــن شــعبه واقــع در کنــار گــذر 
اتوبــان خــرازی مابیــن آتشــگاه و میــرزا 
ــماره  ــع ش ــری مجتم ــاختمان مطه ــر س طاه
3  شــورای حــل اختــاف اصفهــان – شــعبه 
ــت  ــی دادخواس ــخه ثان ــه و نس ....... مراجع
ــدم  ــورت ع ــد. در ص ــذ نمای ــم را اخ و ضمائ
حضــور در وقــت رســیدگی ابــاغ قانونــی  
تلقــی شــده  و تصمیــم مقتضــی اتخــاذ 

ــد. ــد ش خواه
شــماره: 18416م الــف مدیــر دفتــر شــعبه 51 

شــورای حــل اختــاف اصفهــان

آگهی ابالغ وقت رســیدگی
 960480 کاســه  پرونــده  خصــوص  در 
ــتی  ــدم دادخواس ــری مق ــا صاب ــان بیت خواه
ــه  ــودرو    ب ــند خ ــال س ــزام انتق ــی برال مبن
طرفیــت 1-  مهــدی مظاهــری 2- قــدرت 
هللا قریشــی تقدیــم نمــوده و وقــت رســیدگی 

ــاعت  ــورخ 96/7/24   س ــرای روز ........ م ب
8 تعییــن  گردیــده اســت . باعنایــت بــه  
ــب در  ــده مرات ــودن خوان ــکان ب ــول الم مجه
جرایــد منتشــر تــا خوانــده قبــل از وقــت 
ــان  ــع در خیاب ــن شــعبه واق ــه ای رســیدگی ب
ــه روی  ــاب – روب ــان  ارب ــجاد- اول خیاب س
مدرســه نیلــی پــور – جنــب ســاختمان صبــا 
 8165756441 پســتی  57 کــد  پــاک   –
ــعبه 9  ــان – ش ــاف اصفه ــل اخت ــورای ح ش
مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائم 
ــور در  ــدم حض ــورت ع ــد. در ص ــذ نمای را اخ
ــی  تلقــی شــده   ــاغ قانون وقــت رســیدگی اب

ــد. ــد ش ــاذ خواه ــی اتخ ــم مقتض و تصمی
شــماره: 18437م الــف  مدیــر دفتــر شــعبه 

9 شــورای حــل اختــاف اصفهــان

آگهی ابالغ وقت رســیدگی
در خصــوص پرونــده کاســه 960196 خواهــان 
بیرانونــدزاده  دادخواســتی مبنــی  مهــدی 
برمطالبــه  بــه طرفیــت مجتبــی نصیــری 
شــمس آبــادی   تقدیــم نمــوده و وقــت 
رســیدگی بــرای روز دوشــنبه مــورخ96/7/24 
ــده اســت . باعنایــت  ســاعت 8 تعییــن گردی
بــه  مجهــول المــکان بــودن خوانــده مراتــب 
ــل از وقــت  ــده قب ــا خوان ــد منتشــر ت در جرای
رســیدگی بــه ایــن شــعبه واقــع در کنــار گــذر 
اتوبــان خــرازی مابیــن آتشــگاه و میــرزا 
ــماره  ــع ش ــری مجتم ــاختمان مطه ــر س طاه
3  شــورای حــل اختــاف اصفهــان – شــعبه 
ــت  ــی دادخواس ــخه ثان ــه و نس ....... مراجع
ــدم  ــورت ع ــد. در ص ــذ نمای ــم را اخ و ضمائ
حضــور در وقــت رســیدگی ابــاغ قانونــی  
تلقــی شــده  و تصمیــم مقتضــی اتخــاذ 

ــد. ــد ش خواه
شــماره: 18415 الــف  مدیــر دفتــر شــعبه 51 

شــورای حــل اختــاف اصفهــان

آگهی ابالغ وقت رســیدگی
در خصــوص پرونــده کاســه 960697 خواهان 
مصطفــی نیــک منــد بــا وکالــت الهــه صانعــی 
و فــرزا نــه طباطبایــی فخــار دادخواســتی 
ــید  ــت فرش ــه طرفی ــه     ب ــر مطالب ــی ب مبن
میرزائیــان  تقدیــم نمــوده و وقــت رســیدگی 
ــاعت  ــورخ 96/7/24   س ــرای روز ........ م ب
8/30 تعییــن  گردیــده اســت . باعنایــت 
بــه  مجهــول المــکان بــودن خوانــده مراتــب 
ــل از وقــت  ــده قب ــا خوان ــد منتشــر ت در جرای
ــان  ــع در خیاب ــن شــعبه واق ــه ای رســیدگی ب
ــه روی  ــاب – روب ــان  ارب ــجاد- اول خیاب س
مدرســه نیلــی پــور – جنــب ســاختمان صبــا 
 8165756441 پســتی  57 کــد  پــاک   –
ــعبه 6  ــان – ش ــاف اصفه ــل اخت ــورای ح ش
مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائم 
ــور در  ــدم حض ــورت ع ــد. در ص ــذ نمای را اخ
ــی  تلقــی شــده   ــاغ قانون وقــت رســیدگی اب

ــد. ــد ش ــاذ خواه ــی اتخ ــم مقتض و تصمی
شــماره: 18399 الــف  مدیــر دفتــر شــعبه 6 

شــورای حــل اختــاف اصفهــان

آگهی ابالغ وقت رســیدگی
ــه 960696 ش 6  ــده کاس ــوص پرون در خص
ــت  ــا وکال ــد ب ــک من ــی نی ــان مصطف خواه
ــار  ــی فخ ــه طباطبای ــرزا ن ــی و ف ــه صانع اله
بــه  مطالبــه      بــر  مبنــی  دادخواســتی 
فرشــید    -2 احمــدی  مهــدی  طرفیــت 
میرزائیــان   تقدیــم نمــوده و وقــت رســیدگی 
ــاعت  ــورخ 96/7/24   س ــرای روز ........ م ب
9 تعییــن  گردیــده اســت . باعنایــت بــه  
ــب در  ــده مرات ــودن خوان ــکان ب ــول الم مجه
جرایــد منتشــر تــا خوانــده قبــل از وقــت 
ــان  ــع در خیاب ــن شــعبه واق ــه ای رســیدگی ب
ــه روی  ــاب – روب ــان  ارب ــجاد- اول خیاب س
مدرســه نیلــی پــور – جنــب ســاختمان صبــا 
 8165756441 پســتی  57 کــد  پــاک   –
ــعبه 6  ــان – ش ــاف اصفه ــل اخت ــورای ح ش
مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائم 
ــور در  ــدم حض ــورت ع ــد. در ص ــذ نمای را اخ
ــی  تلقــی شــده   ــاغ قانون وقــت رســیدگی اب

ــد. ــد ش ــاذ خواه ــی اتخ ــم مقتض و تصمی
ــعبه 6  ــر ش ــر دفت ــف مدی ــماره: 18400 ال ش

ــان ــاف اصفه ــل اخت ــورای ح ش

آگهــی حصر وراثت
ــنامه  ــه شناس ــماعیل زاده ب ــم اس ــم اعظ خان
شــماره 200 بــه شــرح دادخواســت بــه کاســه 
ــی  ــت گواه ــورا درخواس ــن ش 638/96 از ای
حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده 
ــه شــماره  ــر ناصــری ب کــه شــادروان جهانگی
 96/04/31 تاریــخ  در   1253 شناســنامه 
اقامتــگاه دایمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه 
ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر 
اســت بــه اعظــم اســماعیل زاده فرزنــد ســید 
حبیــب الــه بــه ش.ش 200 همســر، اقــدس 
منصــوری فرزنــد قاســم بــه ش.ش 291 
ــریفات  ــام تش ــا انج ــک ب ــر.  این ــادر والغی م
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 

خواهــد شــد.
قاضــی شــعبه ششــم شــورای حــل اختــاف 
کاشــان، فاطمــه حســین پــور 1036/ م الــف

آگهــی حصر وراثت
خانــم آســیه بهــاری نیــا بــه شناســنامه 
شــماره 4907 بــه شــرح دادخواســت بــه 
کاســه 647/96 از ایــن شــورا درخواســت 

چنیــن  و  نمــوده  وراثــت  حصــر  گواهــی 
ــه  ــزت رودخان ــه شــادروان ع ــح داده ک توضی
ــخ  ــنامه 45 در تاری ــماره شناس ــه ش ــی ب فین
بــدرود  اقامتــگاه دایمــی خــود   95/01/16
آن  الفــوت  حیــن  ورثــه  گفتــه  زندگــی 
ــه  ــه اعظــم رودخان مرحــوم منحصــر اســت ب
ــیه  ــه ش.ش 4125 ، آس ــین ب ــد حس فرزن
بهــاری نیــا فرزنــد محمــد بــه ش.ش 4907 
ــا انجــام  ــدان متوفــی والغیــر.  اینــک ب فرزن
تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در 
یــک نوبــت و یــک مرتبــه آگهــی مــی نمایــد 
ــه  ــا وصیتنام ــا هرکســی اعتراضــی دارد و ی ت
از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی 
ــم دارد واال  ــورا تقدی ــه ش ــاه ب ــک م ــرف ی ظ

ــد. ــد ش ــادر خواه ــی ص گواه
قاضــی شــعبه ششــم شــورای حــل اختــاف 
کاشــان، فاطمــه حســین پــور 1035/ م الــف

آگهــی حصر وراثت
ــه شناســنامه  ــی ب ــی رزاق ــای حســین عل آق
شــماره 685 بــه شــرح دادخواســت بــه 
کاســه 651/96 از ایــن شــورا درخواســت 
چنیــن  و  نمــوده  وراثــت  حصــر  گواهــی 
ــب  ــهیا طبی ــادروان س ــه ش ــح داده ک توضی
ــنامه 1163  ــماره شناس ــه ش ــری ب زاده قمص
دایمــی  اقامتــگاه   96/05/24 تاریــخ  در 
خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن 
بــه  اســت  منحصــر  مرحــوم  آن  الفــوت 
ــه  ــماعیل ب ــد اس ــی فرزن ــی رزاق ــین عل حس
ش.ش 685همســر، بهــاره رزاقــی فرزنــد 
حســین علــی بــه  ش.ش 1250629845 
فرزنــد والغیــر.  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 متوفیــه نــزد 
ــک  ــرف ی ــی ظ ــر آگه ــخ نش ــد از تاری او باش
مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر 

ــد. ــد ش خواه
قاضــی شــعبه ششــم شــورای حــل اختــاف 
کاشــان، فاطمــه حســین پــور 1054/ م الــف

آگهی ابالغ وقت رســیدگی
ــان مرتضــی ســرکاری  ــه خواه ــه اینک ــر ب نظ
ــزام  ــته ال ــه خواس ــتی ب ــری دادخواس قمص
ــک  ــمی مل ــند رس ــم س ــه تنظی ــدگان ب خوان
ــری  ــرکاری قمص ــی س ــت قدمعل ــه طرفی ب
ــه دادگســتری کاشــان تقدیــم کــه پــس از  ب
ارجــاع بــه شــعبه چهــارم دادگاه حقوقــی بــه 
کاســه 960253 ثبــت و بــرای روز چهارشــنبه 
مــورخ 1396/08/24 ســاعت 9:30 صبــح 
وقــت رســیدگی تعییــن گردیــده از آنجــا 
ــکان  ــول الم ــر مجه ــوق الذک ــده ف ــه خوان ک
بــوده لــذا بــه تجویــز مــاده 73 قانــون آییــن 
دادرســی دادگاه هــای عمومــی و انقــاب در 
ــاغ  ــردگان اب ــه نامب ــب ب ــی مرات ــور مدن ام
ــه  ــرر در جلس ــت مق ــه در وق ــردد ک ــی گ م
نامبــردگان  ضمنــا  شــوند  حاضــر  دادگاه 
مــی تواننــد تــا قبــل از جلســه رســیدگی 
ــت  ــی دادخواس ــخه ثان ــت نس ــت دریاف جه
مراجعــه  دادگاه  دفتــر  بــه  آن  ضمایــم  و 
نماینــد. انتشــار ایــن آگهــی بــه منزلــه ابــاغ 
ــور،  ــدم حض ــورت ع ــده در ص ــوب ش محس
خواهــد اتخــاد  مقتضــی  تصمیــم   دادگاه 

 کرد.
ــی  ــارم دادگاه عموم ــعبه چه ــر ش ــر دفت مدی
ــف ــی شهرســتان کاشــان 1057 / م ال حقوق

دادنامه
شــماره  پرونــده:780/94  شــماره 
 95/12/24-1173  ، دادنامــه:1173/95 
بــه تاریــخ 95/12/28 در وقــت فــوق العــاده 
ــاف  ــل اخت ــورای ح ــعبه دوم ش ــه ش جلس
کاشــان بــه تصــدی امضــاء کننــده ذیــل 
 780/94 پرونــده کاســه  اســت  تشــکیل 
تحــت نظــر قــرار دارد. قاضــی شــورا از توجــه 
ــیدگی  ــم رس ــده خت ــات پرون اوراق و محتوی
را اعــام و بــه شــرح ذیــل مبــادرت بــه 
اتخــاذ تصمیــم مــی نمایــد: رای قاضــی 
شــورا در خصــوص دعــوی آقــای مهــدی 
رحیمــی فرزنــد ذبیــح الــه بــه طرفیــت 
آقــای محمدرضــا باغبــان وزیــری آبــادی 
ــغ  ــه مبل ــه خواســته مطالب ــی ب ــد رجبعل فرزن
100/000/000 ریــال بابــت یــک طغــری ســفته 
بــه شــماره 431556 بــا سررســید 90/11/27 
ــارت  ــی و خس ــارات دادرس ــام خس ــه انضم ب
تاخیــر تادیــه بــا عنایــت بــه /اصــل تجریــدی 
ــه  ــدم توج ــل ع ــاری/ اص ــناد تج ــودن اس ب
ــده  ــه خوان ــاری/ اینک ــناد تج ــرادات در اس ای
ــی(  ــر آگه ــاغ قانونی)نش ــم اب ــوی علیرغ دع
دادرســی  جلســه  در  خویــش  اخطاریــه 
ــرده  ــال نک ــه ای ارس ــه و الیح ــور نیافت حض
ــه  ــراء ذم ــا اب ــن ی ــر پرداخــت دی ــی ب و دلیل
ــه  ــی ارای ــاء قانون ــوی از انح ــه نح ــش ب خوی
ــر  ــون از ه ــه مص ــوی مطروح ــوده و دع ننم
ــرازی  ــتندات اب ــراد و مس ــرض و ای ــه تع گون
ــده  ــی مان ــد باق ــکار و تردی ــری از ان ــز مب نی
انــد فلــذا بــا توجــه بــه مراتــب فــوق و احــراز 
ــه  ــوی مطروح ــان در دع ــودن خواه ــع ب ذینف
و صــدور ســفته از ناحیــه خوانــده و نظــر 
ــول  ــناد مدل ــدور اس ــت و ص ــل صح ــه اص ب
ــر  ــم ب ــار حاک ــی و آث ــون مدن ــاده 1301 قان م
امضــای ذیــل ســند و در عیــن حــال نظــر بــه 
اینکــه وجــود اصــل سند/اســناد تجــاری فــوق 
ــر  ــور ب ــت و ظه ــد خواهــان دالل االشــعار در ی
ــده داشــته  بقــاء دیــن و اشــتغال ذمــه خوان
و نظــر بــه قاعــده اســتصحاب دیــن و توجهــا 
ــل  ــرم ح ــاء محت ــورتی اعض ــه مش ــه نظری ب
اختــاف دعــوی مطروحــه را وارد و ثابــت 

ــواد 307 و  ــه م ــتندا ب ــخیص داده و مس تش
308 و 309 قانــون تجــارت و مــواد 194 و 
198 و 503 و 515 و 519 و 522 قانــون آییــن 
دادرســی مدنــی خوانــده را بــه پرداخــت 
مبلــغ 100/000/000 ریــال بابــت اصــل خواســته 
و پرداخــت مبلــغ 1/515/000 ریــال بابــت 
خســارات دادرســی و پرداخــت هزینــه نشــر 
ــی و نیــز پرداخــت  آگهــی طبــق تعرفــه قانون
خســارت تاخیــر تادیــه مســتند دعــوی از 
تاریــخ 94/12/12 تــا زمــان وصــول بــر مبنــای 
نــرخ تــورم اعامــی از ســوی بانــک مرکــزی 
ــی  ــن م ــبه و تعیی ــرا محاس ــن االج ــه حی ک
شــود در حــق خواهــان محکــوم مــی نمایــد. 
ــه  ــر ب ــن نظ ــرار تامی ــدور ق ــوص ص در خص
اســترداد درخواســت قــرار رد تامیــن خواســته 
رای صــادره  مــی گــردد.  اعــام  و  صــادر 
غیابــی ظــرف 20 روز پــس از ابــاغ قابــل 
ــن شــورا و پــس از انقضــای  واخواهــی در ای
مهلــت واخواهــی ظــرف 20 روز قابــل تجدیــد 
ــان  ــی کاش ــم حقوق ــی در محاک ــر خواه نظ

ــی باشــد. م
قاضــی شــعبه دوم حقوقــی شــورای حــل 

اختــاف کاشــان- مجتبــی زراعتــی
 1058/ م الف

آگهی
وراث مرحومیــن فرهنــگ رباطــی احترامــا 
ــی  ــک مل ــماره 772463 بان ــض ش ــر قب براب
شــعبه کاشــان مبلــغ 3/200/000 ریــال بابــت 
الــی 1396  بهــای ســالهای 1393  اجــاره 
در خصــوص یــک بــاب مغــازه واقــع در 
ــای  ــرف آق ــیا از ط ــزار آس ــاذر، اب ــان اب خیاب
ــع  ــام شــما تودی ــه ن حســین عطابخشــیان ب
شــمده اســت. لــذا خواهشــمند اســت جهــت 
ــدارک  ــا در دســتت داشــتن م ــت آن ب دریاف
ــه 17 کاشــان مراجعــه فرماییــد.  ــه دفترخان ب

دفترخانه 17 کاشان

آگهــی تحدید حدود اختصاصی 
نظــر بــه اینکــه بــه موجــب رای  شــماره 
قانــون  هیــات   96/3/4 مورخــه   3644
ــی  و  ــی اراض ــت ثبت ــف  وضعی ــن تکلی تعیی
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی ششــدانگ 
شــماره  پــاک  تحــت  خانــه   یکبــاب 
15175/27 مفــروز  و مجــزی  شــده از اصلی  
مذکــور واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان  
بانــو  معینــی  مالکیــت  خانــم شــهر  در 
کربکنــدی فرزنــد رمضــان مســتقر گردیــد  و 
پرونــده ثبتــی   فاقــد ســابقه تحدیــد حــدود 
میباشــد  لــذا بــه اســتناد  تبصــره ذیــل  مــاده 
ــای  ــق  تقاض ــر  و طب ــوق الذک ــون ف 13 قان
مالــک تحدیــد حــدود  ملــک مرقــوم  در 
روز چهــار شــنبه مورخــه 96/7/12 ســاعت 9 
صبــح  در محــل شــروع  و بــه عمــل خواهــد 
ــه  ــه کلی ــی  ب ــن آگه ــب ای ــه موج ــد  و ب آم
مالکیــن و مجاوریــن  اعــام مــی گــردد تــا در 
روز و ســاعت مقــرر  در محــل حضــور  یابنــد 
ــق   ــن مطاب ــن و مجاوری ــات مالکی و اعتراض
مــاده 20  قانــون ثبــت  از تاریــخ تنظیــم 
صــورت مجلــس  تحدیــد  حــدود و فقــط  تــا 
30 روز پذیرفتــه خواهــد شــد  و معتــرض 
طبــق مــاده 86 آئیــن نامــه قانــون ثبــت بایــد  
از تاریــخ تســلیم  اعتــراض بــه ایــن اداره  
ــه  ــود را ب ــت  خ ــاه  دادخواس ــک م ــرف ی ظ
ــی تســلیم  و گواهــی   مرجــع ذیصــاح قضائ
تقدیــم دادخواســت  را اخــذ  و بــه ایــن واحــد 
ثبتــی  ارائــه نمایــد .  در غیــر اینصــورت  
متقاضــی ثبــت یــا نماینــده قانونــی  وی 
ــه و  ــه  مراجع ــه دادگاه مربوط ــد ب ــی توان م
گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت را دریافــت  
و بــه اداره  ثبــت تســلیم نمایــد  و اداره ثبــت  
بــدون توجــه  بــه اعتــراض عملیــات ثبتــی را 

ــد .  ــه میده ــررات ادام ــت  مق ــا رعای ب
تاریخ انتشار 96/6/21

م الــف  18817 رئیــس اداره  ثبــت اســناد و 
امــاک شــمال اصفهــان ایروانــی 

آگهــی تحدید حدود اختصاصی 
نظــر بــه اینکــه بــه موجــب رای  شــماره 
22598 مورخــه 95/12/18 و رای اصاحــی 
شــماره 881 مورخــه 96/1/23  هیــات قانــون 
ــی  و  ــی اراض ــت ثبت ــف  وضعی ــن تکلی تعیی
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی ششــدانگ 
تجــاری    مســکونی  ســاختمان  یکبــاب 
ــروز  و  ــماره 13877/7 مف ــاک ش ــت پ تح
ــع در  ــور واق ــی  مذک ــده از اصل ــزی  ش مج
بخــش 5 ثبــت اصفهــان  در مالکیــت  آقــای 
ــد ســید  ــژاد فرزن ســید علیرضــا  موســوی ن
حســن  مســتقر گردیــد  و پرونــده ثبتــی   
ــذا  ــد  ل ــدود میباش ــد ح ــابقه تحدی ــد س فاق
ــون  ــاده 13 قان ــل  م ــه اســتناد  تبصــره ذی ب
مالــک  تقاضــای  طبــق   و  الذکــر   فــوق 
ــار  ــد حــدود  ملــک مرقــوم  در روز چه تحدی
شــنبه مورخــه 96/7/12 ســاعت 9 صبــح  در 
ــد  و  ــد آم ــل خواه ــه عم ــروع  و ب ــل ش مح
ــن  ــه مالکی ــه کلی ــی  ب ــن آگه ــه موجــب ای ب
و مجاوریــن  اعــام مــی گــردد تــا در روز 
و ســاعت مقــرر  در محــل حضــور  یابنــد 
ــق   ــن مطاب ــن و مجاوری ــات مالکی و اعتراض
مــاده 20  قانــون ثبــت  از تاریــخ تنظیــم 
صــورت مجلــس  تحدیــد  حــدود و فقــط  تــا 
30 روز پذیرفتــه خواهــد شــد  و معتــرض 
طبــق مــاده 86 آئیــن نامــه قانــون ثبــت 
ــن  ــه ای ــراض ب ــلیم  اعت ــخ تس ــد  از تاری بای
ــود  ــت  خ ــاه  دادخواس ــک م ــرف ی اداره  ظ
ــلیم  و  ــی تس ــاح قضائ ــع ذیص ــه مرج را ب
ــه  ــم دادخواســت  را اخــذ  و ب گواهــی  تقدی
ــر  ــد .  در غی ــه نمای ــی  ارائ ــد ثبت ــن واح ای

نماینــده  یــا  ثبــت  اینصــورت  متقاضــی 
قانونــی  وی مــی توانــد بــه دادگاه مربوطــه  
مراجعــه و گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت 
را دریافــت  و بــه اداره  ثبــت تســلیم نمایــد  
ــراض  ــه اعت ــه  ب ــدون توج ــت  ب و اداره ثب
عملیــات ثبتــی را بــا رعایــت  مقــررات 

ــد .  ــه میده ادام
تاریخ انتشار 96/6/21

م الــف  18818 رئیــس اداره  ثبــت اســناد و 
امــاک شــمال اصفهــان ایروانی 

آگهــی تحدید حدود اختصاصی
ــاب  ــدانگ یکب ــدود شش ــد ح ــون تحدی چ
خانــه  پــاک شــماره 2247 فرعــی از27/16 
واقــع در بخــش 14 ثبــت اصفهــان کــه طبــق 
پرونــده ثبتــی بنــام خدیجــه ابراهیمــی  
ــت  ــان ثب ــاس در جری ــد عب ــی  فرزن افاران
ــی  ــور متقاض ــدم حض ــت ع ــه عل ــت وب اس
ثبــت بعمــل نیامــده اینــک بنــا بــه دســتور 
قســمت اخیــر از مــاده 15 قانــون ثبــت و بــر 
ــد  ــی تحدی ــرده متقاض ــای نامب ــق تقاض طب
پنجشــنبه   روز  در  مرقــوم  ملــک  حــدود 
مــورخ96/7/13 ســاعت 9  در محــل شــروع 
ــن  ــب ای ــذا بموج ــد ل ــد آم ــل خواه و بعم
آگهــی بــه کلیــه مالکیــن و مجاوریــن اخطار 
در  روز و ســاعت مقــرر  در  میگــردد کــه 
ــن  ــد اعتراضــات مجاوری محــل حضــور یابن
و صاحبــان امــاک مطابــق مــاده 20 قانــون 
ثبــت از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس تحدیــد 
حــدود تــا ســی روز پذیرفتــه خواهــد شــد و 
طبــق تبصــره 2 مــاده واحــده قانــون تعییــن 
تکلیــف  پرونــده هــای معترضــی  ثبــت 
معتــرض ظــرف یــک مــاه از تاریــخ  تســلیم 
اعتــراض  بــه ایــن اداره بایســتی بــا تقدیــم 
دادخواســت  بــه مراجــع ذیصــاح  قضایــی 
ــه  ــذ و ب ــت را اخ ــم دادخواس ــی تقدی گواه

ــد ..  ــلیم نمای ــن اداره تس ای
م الــف 19093 تاریــخ انتشــار : 96/6/21 
اســناد   ثبــت  منطقــه  رییــس  حیــدری 

غــرب اصفهــان 

آگهــی تحدید حدود اختصاصی
ــاب  ــدانگ یکب ــدود شش ــد ح ــون تحدی چ
ســاختمان   پــاک شــماره 31/9726 واقــع 
در بخــش 14 ثبــت اصفهــان کــه طبــق 
ــان  ــم خالقی ــام عبدالرحی ــی بن ــده ثبت پرون
ثبــت  جریــان  در  عبدالخالــق   فرزنــد 
ــی  ــور متقاض ــدم حض ــت ع ــه عل ــت وب اس
ثبــت بعمــل نیامــده اینــک بنــا بــه دســتور 
قســمت اخیــر از مــاده 15 قانــون ثبــت و بــر 
ــد  ــی تحدی ــرده متقاض ــای نامب ــق تقاض طب
پنجشــنبه   روز  در  مرقــوم  ملــک  حــدود 
مــورخ96/7/13 ســاعت 9  در محــل شــروع 
ــن  ــب ای ــذا بموج ــد ل ــد آم ــل خواه و بعم
آگهــی بــه کلیــه مالکیــن و مجاوریــن اخطار 
در  روز و ســاعت مقــرر  در  میگــردد کــه 
ــن  ــد اعتراضــات مجاوری محــل حضــور یابن
و صاحبــان امــاک مطابــق مــاده 20 قانــون 
ثبــت از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس تحدیــد 
حــدود تــا ســی روز پذیرفتــه خواهــد شــد و 
طبــق تبصــره 2 مــاده واحــده قانــون تعییــن 
تکلیــف  پرونــده هــای معترضــی  ثبــت 
معتــرض ظــرف یــک مــاه از تاریــخ  تســلیم 
اعتــراض  بــه ایــن اداره بایســتی بــا تقدیــم 
دادخواســت  بــه مراجــع ذیصــاح  قضایــی 
ــه  ــذ و ب ــت را اخ ــم دادخواس ــی تقدی گواه

ــد ..  ــلیم نمای ــن اداره تس ای
م الف 19168 

ــدری رییــس  ــخ انتشــار : 96/6/21 حی تاری
منطقــه ثبــت اســناد  غــرب اصفهــان 

دادنامه
5 شــماره   951421ش   : پرونــده  کاســه 
مــورخ   9609976793501344  : دادنامــه 
 5 شــعبه   : رســیدگی  96/5/11مرجــع 
اختــاف  خواهــان علــی  شــورای حــل 
هاشــم زاده درچــه عابــدی  نشــانی اصفهــان 
خ شــهید بابــا گلــی جنــب تعمیــر گاه  البــرز 
فروشــگاه البــرز  .............. وکیل : حســین 
محمدیــان و نفیســه عــرب زاده     خوانــده 
جعفــر احمــد زاده  نشــانی  مجهــول المــکان 
ــال  ــغ 52200000 ری ــه  مبل ــته : مطالب خواس
ــا عنایــت  طبــق رســید عــادی  گردشــکار : ب
نظریــه  اخــذ  و  پرونــده  محتویــات  بــه 
ــورا ختــم رســیدگی را  مشــورتی اعضــا ش
اعــام و بــه شــرح آتــی مبــادرت بــه صــدور 
ــد رای قاضــی شــورای حــل  ــی  نمای رای م
ــی هاشــم  اختــاف در خصــوص دعــوی عل
زاده  درچــه عابــدی بــا وکالــت حســین 
محمدیــان و نفیســه عــرب زاده  بــه طرفیــت 
جعفــر احمــد زاده بــه خواســته مطالبــه 
ــادی  ــق رســید ع ــال طب ــغ 52200000 ری مبل
فاکتــور مــورخ 95/10/22 بــه شــماره فاکتــور 
ــی  ــق خســارات قانون ــه انضمــام مطل 1512ب
ــای  ــده و بق ــات پرون ــه محتوی ــه ب ــا توج ب
اصــول مســتندات در یــد خواهــان و اینکــه 
خوانــده علــی رغــم ابــاغ قانونــی در جلســه 
رســیدگی حضــور نیافتــه و هیچگونــه دلیــل 
ــش  ــه خوی ــت ذم ــد برائ ــه موی ــی ک و مدرک
) خــود ( نســبت بــه دعــوی خواهــان ارائــه 
ننمــوده لــذا شــورا دعــوی خواهــان را محــرز 
و ثابــت دانســته و بــا اســتناد بــه مــواد 198و 
دادرســی  آئیــن  قانــون  515و519و522  
ــه  ــده ب ــت خوان ــر محکومی ــم ب ــی حک مدن
بابــت  ریــال    52200000 مبلــغ  پرداخــت 
اصــل خواســته و 2270000  بابــت هزینــه 
دادرســی و حــق الوکالــه وکیــل طبــق تعرفــه 
قانونــی و خســارت تاخیــر و تادیــه از تاریــخ 

تقدیــم دادخواســت تــا  تاریــخ اجــرای 
حکــم در حــق خواهــان صــادر و اعــام مــی 
ــت  ــرف مهل ــی و ظ ــادره غیاب ــد رای ص نمای
ــل واخواهــی  ــاغ 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 5 ش ــی ش ــف 18432 قاض م ال

ــان  ــاف  اصفه ــل اخت ح

آگهی ابالغ اجرائیه کالســه : 
139604002003000203/1

ــده : 139604002003000203/1  ــماره پرون ش
پرونــده  بایگانــی  شــماره  
اباغیــه  آگهــی  شــماره    9600408/1
صــدور  تاریــخ   139603802003000128
96/5/24 آگهــی ابــاغ اجرائیــه کاســه: 
بــه  139604002003000203/1بدینوســیله 
مجتبــی اثنــی عشــری تــک فرزنــد عبــاس 
ملــی  شــماره  بــه   1356/06/8 متولــد 
1287031668 بنشــانی اصفهــان خیابــان  
ــر  ــد جعف ــاج محم ــه ح ــرزاق  بازارچ عبدال
بــن بســت شــاهرخ پــاک 56 بدهــکار 
 139604002003000203/1 کاســه  پرونــده 
ــناخته  ــت ش ــور پس ــزارش مام ــر گ ــه براب ک
ــغ  ــه مبل ــردد ک ــی گ ــاغ م ــد اب ــده ای نگردی
ــغ  ــال بابــت اصــل طلــب و مبل 600000000 ری
ــر  ــارت تاخی ــت خس ــال باب 208251265 ری
تادیــه تــا تاریــخ 96/1/28 و از ان تاریــخ بــه 
ــت خســارت  ــال باب ــغ 510765 ری ــد مبل بع
تاخیــر روزانــه بــه بانــک رفــاه کارگــران 
شــعبه عبدالــرزاق بابــت قــرارداد بانکــی 
شــماره 122940040-94/12/1 بدهــکار مــی 
ــه  ــت وج ــدم پرداخ ــر ع ــر اث ــه ب ــید ک باش
بســتانکار درخواســت صــدور اجرائیــه نمــوده 
ــه صــادر  ــی اجرائی پــس از تشــریفات قانون
و بکاســه فــوق در ایــن اجــراء مطــرح 
مــی باشــد لــذا طبــق مــاده 18 آئیــن نامــه 
ــاغ  ــاد اســناد رســمی بشــما اب ــی مف اجرائ
مــی گــردد از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی کــه 
تاریــخ ابــاغ اجرائیــه محســوب اســت فقــط 
یــک نوبــت در روزنامــه کیمیــای وطــن 
چــاپ ومنتشــر مــی گــردد ظــرف مــدت ده 
روز نســبت بــه پرداخــت بدهــی خــود اقــدام 
ودر غیــر ایــن صــورت بــدون انتشــار آگهــی 
ــررات  ــق مق ــی طب ــات اجرائ ــری عملی دیگ

ــد. ــد ش ــب خواه ــما تعقی ــه ش علی
م الــف 19311  رئیــس اداره اجــرای اســناد 

رســمی اصفهــان

دادنامه 
95-568شــماره   : پرونــده  کاســه 
مــورخ   9609976796902056  : دادنامــه 
 39 شــعبه   : رســیدگی  96/5/21مرجــع 
ــان  ــان  خواه ــاف اصفه ــل اخت ــورای ح ش
ارتــش ک  خ  ناژوانــی  شــیرانی  منصــور 
جمشــید پ 23 طبقــه 2    خوانــدگان : 
مصطفــی شــفیعی علویجــه و اســماعیل 
عزیــزی  تضامنــا مجهــول المــکان خواســته 
ــه وجــه چــک  گردشــکار : پــس از  : مطالب
ــت آن  ــن شــعبه و ثب ــه ای ــده ب ارجــاع پرون
ــی و  ــوق و طــی تشــریفات قانون بکاســه ف
اخــذ نظریــه مشــورتی اعضــا قاضــی شــورا 
ختــم رســیدگی را اعــام و بشــرح زیــر 
مبــادرت بصــدور رای می نمایــد .  رای قاضی 
شــورا :در خصــوص دعــوی منصــور شــیرانی 
ــفیعی  ــی  ش ــت مصطف ــه طرفی ــی ب ناژوان
علویجــه و اســماعیل عزیــزی بــه  خواســته 
مطالبــه مبلــغ 116000000 ریــال وجــه 2 فقــره 
بــه شــماره هــای 456/680273  چــک 
مــورخ  و 147/446599   96/8/20 مــورخ 
94/8/21 عهــده بانــک صــادرات شــعبه 
7 محــرم بــه انضمــام مطلــق خســارات 
دادرســی و خســارت تاخیــر تادیــه بــا توجــه 
ــدم  ــه ع ــده و گواهینام ــات پرون ــه محتوی ب
پرداخــت وجــه چــک از ناحیــه بانــک محــال 
ــان  ــارات خواه ــه اظه ــه ب ــا توج ــه و ب علی
در جلســه رســیدگی مورخه96/5/7عــدم 
ــده در جلســه رســیدگی شــورا  حضــور خوان
ــاری در  ــند تج ــل س ــه اص ــه اینک ــر ب و نظ
ازمدیونیــت  یــد دارنــده چــک حکایــت 
صــادر کننــده و ظهــور در اشــتغال ذمــه 
ــده  ــه خوان ــه اینکــه از ناحی ــدارد و نظــر ب وی
دلیلــی کــه حکایــت از پرداخــت وجــه چــک 
ــه  ــه ب ــا توج ــذا ب ــده  فل ــه نگردی ــد ارائ نمای
ــرح  ــه ش ــورا ب ــا ش ــورتی اعض ــه مش نظری
احــراز  بــا  مورخــه 96/5/7  صورتجلســه 
اشــتغال ذمــه خوانــده و اســتصحاب دیــن و 
مســتندا بــه مــاده11 قانــون شــوراهای حــل 
قانــون  311و313  310و  مــواد  و  اختــاف 
ــع  ــوب مجم ــی مص ــره الحاق ــارت تبص تج
تشــخیص مصلحــت نظــام بــه مــاده 2 
قانــون صــدور چــک و مــواد 198و519و522 
از قانــون آئیــن دادرســی مدنــی حکــم 
بــه  خوانــده  تضامنــی  محکومیــت  بــر 
ــون  ــغ یکصــد و شــانزده میلی پرداخــت مبل
ــت  ــته و پرداخ ــل خواس ــت اص ــال   باب ری
خســارت تاخیــر و تادیــه از تاریــخ ســر 
ــر  ــم ب ــرای حک ــان اج ــا زم ــک ت ــید چ رس
ــک  ــه بان ــی از ناحی اســاس شــاخص اعام
ــه  مرکــزی و پرداخــت 3605000 ریــال هزین
ــه دادرســی در  ــت هزین ــال باب دادرســی  ری
ــردد  ــی گ ــام م ــادر و اع ــان ص ــق خواه ح
رای صــادره غیابــی و ظــرف مهلــت بیســت 
ــن  ــل واخواهــی در ای ــاغ قاب روز پــس از اب
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 .
حــل  شــورای  قاضــی   18438 الــف  م 

39اصفهــان  شــعبه  اختــاف 
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توپ  و تور
سرمربی تیم ملی فوتسال بانوان:

 ملی پوش اصفهانی نداریم 
چون تیم اصفهانی نداریم

ســرمربی تیــم ملــی فوتســال بانــوان گفــت: اصفهــان 
فعالیــت خوبــی در فوتســال مــردان دارد و حیــف اســت کــه 
در فوتســال بانــوان غیرفعــال باشــد. اگــر اصفهان در فوتســال 
بانــوان فعال تــر شــود، قطعــا در تیــم ملــی نماینــده خواهــد 

داشــت. 
شــهرزاد مظفــر دربــاره برگــزاری اردوی تدارکاتــی در اصفهــان 
گفــت: اردوی تدارکاتــی اصفهــان چنــد ســود بــرای مــا 
داشــت؛ اولیــن فایــده، ســالن اســتاندارد بــا کفپــوش عالــی 
۲۵ آبــان نقش جهــان بــود کــه فضــای مشــابه ســالن 
ــتان را  ــیا در ترکمنس ــالن آس ــل س ــابقات داخ ــزاری مس برگ
بــرای بازیکنــان تداعــی می کــرد. دومیــن فایــده، دور شــدن 
از فضــای تهــران بــود؛ چــون بازیکنــان نیــاز داشــتند شــرایط 
ــدار  ــد دی ــه چن ــاز ب ــن نی ــد. همچنی ــر کن ــان تغیی تمریناتش
تدارکاتــی داشــتیم کــه خوشــبختانه در اصفهــان دو بــازی بــا 
ــر از  ــت پ ــا دس ــم. ب ــام دادی ــان انج ــف و لنج ــای ری تیم ه
اصفهــان برگشــتیم و از مســئوالن فدراســیون فوتبال، باشــگاه 
ــرای فراهــم  ــان ب ــال اســتان اصفه ــت فوتب ذوب آهــن و هیئ
ــم. ــکر می کن ــان تش ــزاری اردو در اصفه ــرایط برگ ــردن ش ک

ــرای انجــام   وی ادامــه داد: از دو تیــم لنجــان و ریــف کــه ب
بــازی دوســتانه بــا تیــم ملــی اعــام آمادگــی کردنــد ممنونــم. 
بــه هــر حــال آن هــا مقابــل تیــم ملــی کــه در حــال حاضــر 
ــادی دارد، قــرار گرفتنــد. شکســت ایــن دو تیــم  آمادگــی زی
بــا اختــاف گل زیــاد طبیعــی اســت و نشــانه ضعــف آن هــا 

نبــود. 
ســرمربی تیــم ملــی فوتســال بانــوان در پاســخ بــه ســوالی 
ــم  ــب تی ــی در ترکی ــاره حضــور نداشــتن بازیکــن اصفهان درب
ــؤال  ــن س ــخ ای ــال پاس ــه دنب ــر ب ــت: اگ ــان داش ــی بی مل
هســتید بایــد از مســئوالن اصفهــان بپرســید کــه چــرا در لیگ 
برتــر فوتســال بانــوان تیــم اصفهانــی نداریــم؟ اســتان اصفهان 
از ایــن همــه امکانــات، پتانســیل و بازیکنــان و مربیــان خــوب 
ــی  ــای صنعت ــی از قطب ه ــوان یک ــه عن ــت و ب ــد اس بهره من
فعالیــت خوبــی در فوتســال مــردان دارد و حیــف اســت کــه 
در فوتســال بانــوان غیرفعــال باشــد. اگــر اصفهان در فوتســال 
ــده خواهــد  ــی نماین ــر شــود قطعــا در تیــم مل ــوان فعال ت بان

داشــت.

مقابل استقالل کم کاری نمی کنم
ــی و  ــارس جنوب ــذاب پ ــای ج ــی از تقابل ه ــد یک بی تردی
اســتقال بــه محســن فــروزان برمی گــردد؛ دروازه بــان 
ــم  ــن تی ــت در ای ــالی اس ــد س ــه چن ــتقال ک ــابق اس س
حضــور نــدارد، همــواره از عاقــه اش بــه آبی هــای پایتخــت 
ســخن گفتــه و حــاال کــه دروازه بــان پــارس جنوبــی اســت 

ــرار دارد.  ــختی ق ــرایط س در ش
ــری نرســد،  ــه برت ــی ب ــارس جنوب ــل پ ــر مقاب اســتقال اگ
ــن باشــگاه  ــان از ســمتش در ای احتمــاال علیرضــا منصوری
ــاره  کنــار خواهــد رفــت و همیــن موضــوع شــایعاتی را درب
احتمــال اینکــه فــروزان مقابــل اســتقال کــم کاری کنــد بــه 

وجــود آورده اســت. 
ــتقال  ــا اس ــازی ب ــت: ب ــاره گف ــروزان در این ب ــن ف محس
بــرای مــن بــازی حساســی اســت و مســئولیت ســنگینی 
ــته  ــای گذش ــراد در روزه ــی اف ــفانه برخ در آن دارم. متاس
حاشــیه هایی را بــرای مــن درســت کردنــد؛ مســائلی بیــان 
ــن  ــه شــرایط اســتقال شــاید در ای ــا توجــه ب ــه ب شــده ک
بــازی کــم کاری کنــم کــه واقعــا برایــم عجیــب اســت؛ بــه 
ــن عملکــرد  ــن کار را انجــام نمی دهــم و بهتری ــل ای دو دلی
ــه شــرافتم تحــت  ــل اول اینک ــذارم؛ دلی ــر جــای می گ را ب
هــر شــرایطی برایــم اهمیــت دارد؛ شــرافتی کــه بــا ســختی 
ــازی ام  ــن ب ــد بهتری ــن می گوی ــه م ــت آوردم و ب ــه دس ب
ــت  ــل دوم درخواس ــم. دلی ــام ده ــتقال انج ــوی اس را جل
ــن اســت؛ در  ــواداران اســتقال در فضــای مجــازی از م ه
روزهــای گذشــته بســیاری از طرفــداران از مــن خواســته اند 
ــه تــن دارم، بهتریــن  حــاال کــه لبــاس پــارس جنوبــی را ب
عملکــرد را جلــوی اســتقال داشــته باشــم کــه ایــن 

ــاند. ــتقال را می رس ــداران اس ــاالی طرف ــگ ب فرهن

بینی مدافع ذوب آهن در رفت
ــه  ــن ب ــاله ذوب آه ــک ۲۴ س ــی مدافع هافب ــتخوان بین اس
دلیــل ضربــه ای کــه در جریــان بــازی بــا فجــر سپاســی بــه 

ــت.  ــد، دررف ــش وارد آم صورت
ــد ناخوشــایند  ــا پیام ــی تنه ــا جــام حذف ــگام ب وداع زودهن
ــی  ــانزدهم نهای ــه یک ش ــی در مرحل ــر سپاس ــا فج ــدار ب دی
ــرای  ــم ب ــی ه ــابقه مصدومیت های ــن مس ــه ای ــود؛ بلک نب
ــع  ــه مداف ــت؛ از جمل ــای گذاش ــه ج ــن ب ــان ذوب آه بازیکن
راســت تیــم اصفهانــی کــه بــا آســیب دیدگی از ناحیــه بینــی 
ــه  ــنبه از ناحی ــماعیلی فر روز دوش ــال اس ــد. دانی ــه ش مواج
آســیب دیده خــود عکســبرداری کــرد کــه نتیجــه آن نشــان 
داد اســتخوان بینــی مدافــع ذوب آهــن دررفتــه اســت. عــاوه 
ــود شــده  ــز کب ــن نی ــن بازیک ــای چشــم چــپ ای ــر آن، پ ب
ــا تیــم شــیرازی  ــدار ب ــل دی ــن آســیب دیدگی اوای اســت. ای
گریبانگیــر اســماعیلی فر شــد؛ امــا ایــن مدافع هافبــک 
۲۴ ســاله در تمــام دقایــق قانونــی و اضافــه مســابقه بــرای 

ــد. ــن مان ــدار در زمی ــان دی ــا پای ــازی کــرد و ت ذوب آهــن ب

 بازگشت دو علی کریمی 
به لیگ برتر

طــی روزهــای اخیــر فعــل و انفعــاالت جالبــی اتفــاق افتــاد 
کــه باعــث شــد دو علــی کریمــی فوتبــال ایــران بــه صــورت 

همزمــان بــه لیــگ برتــر بازگردنــد. 
علــی کریمــی شــماره یــک کــه قــرار بــود هدایــت نفــت را بــه 
عهــده بگیــرد، درســت در آســتانه شــروع فصــل و ناخشــنود 
از شــرایط نامســاعد باشــگاه تهرانــی از تصمیمــش منصــرف 
شــد؛ امــا بــا ســپری شــدن یک ششــم از لیــگ هفدهــم و 
پــس از تغییراتــی کــه در مالکیــت باشــگاه اتفــاق افتــاد بــار 

دیگــر کریمــی ســرمربی نفــت شــد.
 علــی کریمــی شــماره ۲ هــم کــه تصــور می شــد در فصــل 
ــد،  ــد کن ــا دل نخواه ــی ۲۰۱۸ از اروپ ــه جــام جهان ــی ب منته
پــس از آنکــه بــا پیشــنهادهای اروپایــی چنــدان دندانگیــری 
مواجــه نشــد، بــه تیــم محبوبــش بازگشــت تــا پــس از یــک 
ــن  ــی ای ــن طای ــر پیراه ــار دیگ ــپاهان ب ــال دوری از س س
تیــم را بــر تــن کنــد. البتــه برخــاف علــی کریمــی جوان تــر 
ــده  ــادر ش ــگ ص ــازمان لی ــوی س ــازی اش از س ــه کارت ب ک
ــه  ــون رســما بازیکــن ســپاهان محســوب می شــود، ب و اکن
ــت  ــت نف ــال مالکی ــل اداری انتق ــه مراح ــد ک ــر می رس نظ
ــن  ــه همی ــان نرســیده و ب ــه پای ــل ب ــه صــورت کام ــوز ب هن
ــد  ــم از دی ــن تی ــی در ای ــی کریم ــرمربیگری عل ــل س دلی

ــه اســت. ــوز رســمیت نیافت ســازمان لیــگ هن

کوتاه اخبار 
 نفرات تیم ملی ووشو 

مشخص شدند
ترکیــب تیــم ملــی ووشــوی ایــران بــرای حضــور در 
روســیه  در  جهــان  بزرگســاالن  قهرمانــی  رقابت هــای 

مشــخص شــد. 
بــه گــزارش روابــط عمومــی فدراســیون ووشــو، پیکارهــای 
ــی  ــه میزبان ــی جهــان از هفتــم مهرمــاه ب ووشــوی قهرمان
ــوی  ــی ووش ــم مل ــود و تی ــاز می ش ــیه آغ »کازان« روس
ــه  ــان ب ــردان و زن ــوی م ــران در دو بخــش ســاندا و تال ای
ــر ایــن اســاس، پــس  مصــاف حریفــان خــود مــی رود. ب
از برگــزاری مراحــل مختلــف اردوهــای آماده ســازی و 
ــران  ــی ووشــوی ای ــم مل ــب تی ــی، ترکی ــای انتخاب پیکاره

ــن شــرح مشــخص شــد: بدی
مردان: ساندا:

وزن منهای ۷۰ کیلوگرم: محسن محمدسیفی
وزن منهای ۷۵ کیلوگرم: یوسف صبری

وزن منهای ۸۵ کیلوگرم: معین تقوی
وزن منهای ۹۰ کیلوگرم: میاد عارفی مقام

وزن به اضافه ۹۰ کیلوگرم: حمیدرضا قلی پور
مردان: تالو:

ــور و  ــدی مختارپ ــی، مه ــر محمدرضای ــی، امی ــاد عرب فرش
ــی حســین رحمان

دوئلین: نوید مکوندی، فرشاد عربی و امیر محمدرضایی
زنان: ساندا:

وزن منهای ۵۲ کیلوگرم: الهه منصوریان
وزن منهای ۶۵ کیلوگرم: شهربانو منصوریان

وزن منهای ۷۰ کیلوگرم: مریم  هاشمی
زنان: تالو:

زهرا کیانی،  هانیه رجبی و ناهید پورشبانان

در جاکارتا هم مدال های خوبی 
می گیریم

ــی  ــگ قهرمان ــای رویین ــای رقابت ه ــدال ط ــده دو م دارن
ــم  ــی تی ــرمربی رومانیای ــرد س ــد از عملک ــا تمجی ــیا ب آس
ملــی گفــت: تنهــا بــا دو مــاه تمریــن ایــن نتایــج را کســب 
ــم  ــر خواهی ــیایی بهت ــای آس ــا در بازی ه ــم و قطع کردی

شــد.
ــگ  ــی رویین ــم مل ــرد تی ــاره عملک ــی درب ــن رحمان  نازنی
ــرم  ــه نظ ــرد: ب ــار ک ــیا اظه ــی آس ــای قهرمان در رقابت ه
مدال هــای ایــران در ایــن رقابت هــای مهــم عملکــرد تیــم 
را نشــان می دهــد؛ امــا بایــد در کنــار تــاش همــه بچه هــا 
بــه عملکــرد خــوب ســرمربی تیــم ملــی هــم اشــاره کنیــم. 
آقــای جیوگانیــک واقعــا زحمــت کشــید و پابه پــای 
بچه هــا بــود و هرآنچــه داشــت در ایــن مــدت گذاشــت تــا 
مــا موفــق شــویم. او چنــد مــاه اســت کــه بــا ملی پوشــان 
ــد  ــل کارش ش ــد و حاص ــن می کن ــب تمری ــور مرت ــه ط ب
ایــن تعــداد مــدال آســیایی و قدرت نمایــی بچه هــا. قطعــا 
بــا زمــان و حمایــت بیشــتر می توانیــم بهتــر هــم بشــویم. 
ملی پــوش رویینــگ بانــوان ایــران ادامــه داد: جیوگانیــک 
ــم در  ــارف بگوی ــدون تع ــت. ب ــدی اس ــی کاربل ــا مرب واقع
ابتــدا نمی توانســتم بــا او کار کنــم. همیشــه تحــت فشــار 
بــودم و نمی دانســتم چــرا شــرایط این طــور اســت. گاهــی 
هــم خســته می شــدم؛ امــا بــه یــک بــاره فهمیــدم کــه او 
تــا کجــا فکــر می کنــد و چــه برنامــه ای دارد. واقعــا همــه 
ــد در چــه  ــق می فهمی ــز را از پیــش می دانســت و دقی چی
شــرایطی قــرار اســت چــه اتفاقــی بیفتــد. بــه نظــرم وقتــی 

او را بــاور کردیــم، رشــد داشــتیم و نتیجــه گرفتیــم. 
ــار  ــرد: در کن ــح ک ــیا تصری ــای آس ــدال ط ــده دو م دارن
مســائل فنــی واقعــا بایــد بــه ُبعــد روانــی کار ایــن مربــی 
ــا از کارم راضــی  ــام اردوه ــول تم ــم. در ط ــه کنی ــم توج ه
نبــود. بــا اینکــه فکــر می کــردم خیلــی خــوب هســتم، امــا 
همیشــه از عملکــردم گایــه داشــت و می گفــت کــه تمــام 
ــد  ــث می ش ــئله باع ــن مس ــذارم. همی ــرژی ام را نمی گ ان
مــن بیشــتر تــاش کنــم. بیشــتر تمریــن کــرده و شــرایط 
ســخت اردوهــا را تحمــل می کــردم. حاصــل ایــن کار شــد 
ــد کــه  ــه مــا فهمان ــی آســیا. او ب دو مــدال طــا در قهرمان
توانایــی مــا بیشــتر از آنچــه فکــر می کنیــم، اســت و بایــد 

بــرای رســیدن بــه هدفــی بــزرگ تــاش کنیــم.

شطرنج ایران موقتا رفع تعلیق شد
بــا رایزنــی مســئوالن فدراســیون شــطرنج بــا فیــده 
شــطرنج ایــران فعــا از حالــت تعلیــق خــارج شــد. 
بنــا بــر اعــام فدراســیون شــطرنج، مســئوالن فدراســیون 
شــطرنج ایــران بــا ســران فدراســیون جهانــی شــطرنج بــه 
ــرف  ــا برط ــران فع ــطرنج ای ــق ش ــیدند و تعلی ــق رس تواف

شــده اســت. 
ــه  ــران ب ــطرنج بازان ای ــگ ش ــته ریتین ــب گذش ــد ش چن
ــه فیــده از ســایت  ــران ب دلیــل بدهــی ۱۲۰ هــزار دالری ای
ــت  ــا پرداخ ــون ب ــد و اکن ــذف ش ــی ح ــیون جهان فدراس
ــرای پرداخــت  ــت ب ــن مهل ــن بدهــی و گرفت بخشــی از ای

ــت. ــده اس ــرف ش ــق برط ــکل تعلی ــه آن مش بقی

تازه واردهای سپاهان پایین تر از 
نسل محرم

تیــم ســپاهان بــا ورود کرانچــار تغییــرات گســترده ای 
ــرو  ــی، ژای ــعید آقای ــرد؛ س ــاد ک ــود ایج ــب خ را در ترکی
ــری، شــاهین  ــاز، حســن جعف ــز، عــزت هللا پورق رودریگوئ
ــی  ــین، بازیکنان ــروان حس ــاری و م ــان انص ــی، ساس ثاقب
هســتند کــه در پنجــره تابســتانی بــه تیــم اضافــه شــده اند 
و در بازی هــای گذشــته بــه صــورت ثابــت بــازی کرده انــد، 
امــا هنــوز نتوانســته اند نمایش هایــی را کــه بــازی در تیــم 
بزرگــی مثــل ســپاهان نیــاز دارد، ارائــه دهنــد تا ناخــودآگاه 
هــواداران ســپاهان آن هــا را بــا بازیکنــان یــک دهــه قبــل 
ــه  ــا ب ــد. ســال گذشــته محــرم نویدکی خــود مقایســه کنن
عنــوان طایــه دار نســل طایــی و ســال های طایــی 
ــن  ــواداران ای ــا ه ــرد ت ــال خداحافظــی ک ســپاهان از فوتب
تیــم بــا نســل قدیمــی خــود خداحافظــی کننــد؛ نســلی که 
۵ عنــوان قهرمانــی را بــرای ســپاهان رقــم زدنــد و موفــق به 
ثبــت ســه قهرمانــی پیاپــی شــدند. حــاال بازیکنــان جدیــد 
ســپاهان وارد آزمونــی جــدی و ســخت شــده اند؛ پــس از 
کنــار رفتــن از جــام حذفــی، فشــارها در اصفهــان افزایــش 
یافتــه و بازیکنــان جدیــد تیــم کــه ۶ دیــدار رســمی را کنــار 
ــان  ــود را نش ــای خ ــد توانایی ه ــد، بای ــه کرده ان ــم تجرب ه

دهنــد تــا جایــی در آینــده تیــم داشــته باشــند. 

D.Rashidzade@eskimia.ir
دامون رشیدزادهگروه ورزش

پرســپولیس ایــران در یکــی از دیدارهــای 
حســاس برگشــت یک چهــارم نهایــی لیــگ 
ــم پرادعــای  ــه مصــاف تی ــان آســیا ب قهرمان

ــی رود.  ــی عربســتان م االهل
ــر  ــا نتیجــه ۲ ب ــم ب ــن دو تی ــدار رفــت ای دی
بــازی  آن  یافــت. در  ۲ مســاوی خاتمــه 
پرســپولیس تــا دقیقــه ۷۰ بــا دو گل از 
االهلــی عقــب بــود، امــا ســه تعویــض 
ــر  ــازی ۲ ب ــد ب ــث ش ــو باع ــی برانک جادوی
۲ مســاوی شــود و اگــر قرمزهــا اندکــی 
ــتند  ــی می توانس ــد، حت ــانس بودن خوش ش
پیــروز آن بــازی باشــند؛ امــا در دیــدار امــروز 
ــی  ــود، میزبان ــزار می ش ــارات برگ ــه در ام ک
ــرای  ــم عربســتانی اســت و قرمزهــا ب ــا تی ب

ــد. ــروزی دارن ــه پی ــاز ب ــود نی صع
 برانکو

داد کــه  نشــان  رفــت  دیــدار  در  برانکــو 
ورق  طایــی  تعویض هــای  بــا  می توانــد 
بــازی را برگردانــد؛ امــا پرســپولیس در دیدار 
امــروز بــه چیــزی بیــش از تعویــض طایــی 

ــاز دارد.  نی
برانکــو قطعــا از دیــدار رفــت درس هــای 
ــازی  ــد کــه ب ــه و خــوب می دان بزرگــی گرفت
دفاعــی در برابــر ایــن حریــف قدرتمنــد 
ــپولیس  ــدارد. پرس ــت ن ــز باخ ــه ای ج نتیج
بــرای شکســت االهلــی راهــی بــه جــز 
حملــه نــدارد؛ بــه همیــن دلیــل هــم احتمال 
مــی رود برانکــو از تمــام داشــته هایش در 
ــد.  ــتفاده کن ــدار اس ــن دی ــه در ای خــط حمل
در  برانکــو  موضــوع،  ایــن  از  گذشــته 
ــرده  ــری ک ــم مربیگ ــن ه ــتان و چی عربس
در  بــه چنیــن جایگاهــی  هیــچ گاه  امــا 

لیــگ قهرمانــان آســیا نرســیده و صعــود بــه 
ــد رزومــه  ــر آســیا، می توان جمــع ۴ تیــم برت
ســرمربی ســابق تیــم ملــی را درخشــان تر از 

ــد. ــان ده ــل نش قب
 جدال بیرانوند و عمر السومه

علیرضــا بیرانونــد کــه توانســته در طــول 
فصــل اخیــر عملکــرد خوبــی از خــود بــه جــا 
بگــذارد، بــه دنبــال پنجمیــن کلین شــیت در 
ایــن فصــل لیــگ قهرمانــان اســت و در ایــن 
راه کار ســختی مقابــل عمــر الســومه پیــش 
رو خواهــد داشــت. ایــن ســومین اپیــزود از 
تقابــل دو بازیکــن مطــرح از دو تیــم خواهــد 
بــود کــه ایــن بــار بیرانونــد امیــدوار اســت در 
ــازی، سرنوشــت تیمــش را  حســاس ترین ب

بــه دســت گیــرد. 

اولیــن بــار ایــن دو در جــدال رفــت در 
در  قهرمانــان  لیــگ  یک چهــارم  مرحلــه 
ــه روی  ــوس روب ــن قاب اســتادیوم ســلطان ب
ــق  ــومه موف ــه الس ــد ک ــرار گرفتن ــر ق یکدیگ
ــاز  ــد را ب ــد دروازه بیرانون ــد از روی ریبان ش

ــد.  کن
الســومه کــه بــه واســطه عملکــرد درخشــان 

بعــد از ســال ها بــه اردوی تیــم ملــی ســوریه 
دعــوت شــده بــود، در تقابــل بــا بیرانونــد در 
ــز  ــی نی ــی جــام جهان ــی و انتخاب جــدال مل
ــار دیگــر در ثانیه هــای پایانــی  موفــق شــد ب
بــازی ایــران برابــر ســوریه دروازه او را در 

ــد.  ــاز کن اســتادیوم آزادی ب
اکنــون ایــن دو در حســاس ترین جــدال 
ــا  ــد و مطمئن ــرار گرفته ان ــر ق ــل یکدیگ مقاب
ــر از  ــاس تر و کلیدی ت ــد حس ــش بیرانون نق
ــک  ــود؛ شــماره ی ــان خواهــد ب دیگــر بازیکن
پرســپولیس در صــورت موفقیــت در ایــن 
ــش  ــژه تیم ــره وی ــه چه ــد ب ــدال، می توان ج
ــه  ــود و ب ــل ش ــواداران تبدی ــن ه و همچنی
ــش  ــرای طرفداران ــومه ب ــر الس ــوس عم کاب

ــان دهــد. ــز پای نی
 خط دفاعی، پاشنه آشیل پرسپولیس

پرســپولیس در دیــدار رفــت روی تعلــل خــط 
دفاعــی و ناهماهنگــی مدافعینــش دو گل 

دریافــت کــرد. 
ــکار  ــی دو راه ــا االهل ــازی ب ــرای ب ــو ب برانک
ــش رو  ــی اش پی ــط دفاع ــب خ ــرای ترکی ب
دارد؛ یــا بــه بازیکنانــی کــه در ایــن فصــل و 
در بــازی رفــت مقابــل االهلــی بــازی کردنــد، 
ــب  ــی را در ترکی ــا تغییرات ــد ی ــدان بده می

ــد.  ــاد کن ــش ایج ــی تیم ــط دفاع خ
مــرد کــروات بــرای چیدمــان خــط دفاعــش 
انصــاری،  محمــد  خلیــل زاده،  شــجاع 
حســین ماهینــی، صــادق محرمــی، شــایان 
مصلــح و محســن ربیع خــواه را دارد کــه 
ــازی در  ــی ب ــان توانای ــن بازیکن ــی از ای برخ
دارنــد.  را  دفاعــی  مختلــف  پســت های 
ترکیبــی کــه برانکــو در ایــن فصــل در غیــاب 
ــن  ــه زمی ــم ب ــن مه ــال در میادی ــید ج س
فرســتاده، بــه ایــن شــکل اســت کــه شــجاع 

دفــاع  در  انصــاری  محمــد  و  خلیــل زاده 
ــادق  ــپ و ص ــاع چ ــی در دف ــط، ماهین وس
ــد.  ــازی کرده ان ــت ب ــاع راس ــی در دف محرم
ــل  ــه در فص ــت ک ــت اس ــب درس ــن ترکی ای
تــازه رقابت هــای لیــگ هیــچ شکســتی 
ــگ  ــی در لی ــج خوب ــرده و نتای ــه نک را تجرب
ــازی رفــت همیــن ترکیــب  گرفتــه، امــا در ب
دفاعــی روی دو اشــتباه غافلگیــر شــد و 

پرســپولیس دو گل خــورد. 
بــر اســاس اخبــاری کــه از آخریــن تمریــن 
پرســپولیس در امــارات بــه گــوش می رســد، 
بــه نظــر می رســد کــه برانکــو در ترکیــب 
خــط دفاعــی اش تغییــر ایجــاد خواهــد کــرد. 
او در آخریــن تمریــن تیمــش ربیع خــواه 
و شــجاع خلیــل زاده را در دفــاع وســط، 
محمــد  و  راســت  دفــاع  در  را  ماهینــی 
ــه کار می گیــرد؛  انصــاری را در دفــاع چــپ ب
ــای  ــه بازی ه ــبت ب ــی نس ــه کم ــی ک ترکیب
نظــر  بــه  عجیــب  پرســپولیس  قبلــی 

. می رســد
 خط میانی

کمــال کامیابی نیــا، بازیکــن مؤثــر فصــل 
قبــل، ایــن روزهــا مــورد غضــب برانکــو قــرار 
گرفتــه و بــه همیــن دلیــل هــم در بســیاری 
ــا  ــوده اســت؛ ام ــا نیمکت نشــین ب از بازی ه
ــت  ــرای شکس ــو ب ــد برانک ــر می رس ــه نظ ب

ــه کمــال  ــار ب ــن ب ــی هــم کــه شــده ای االهل
ــازی بدهــد.  فرصــت ب

بازیکــن مــورد  محســن ربیع خــواه هــم 
اعتمــاد برانکــو در بازی هــای اخیــر بــوده 
اســت. بــا ایــن تفاســیر احتمــال اینکــه 
ــط  ــی خ ــش دفاع ــال در بخ ــن و کم محس
میانــی قرمزهــا بــه زمیــن برونــد، زیــاد 

ــت. اس
 خط حمله

زوج طارمــی و ِمنشــا تــا اینجــای فصــل 
هنــوز بــه موفقیــت و هماهنگی هــای الزم 
نرســیده اند؛ امــا در دیــداری کــه حکــم 
ــپولیس دارد  ــرای پرس ــی را ب ــرگ و زندگ م
ــان  ــن مهاجم ــر دوی ای ــه ه ــال اینک احتم
زهــردار از ابتــدا بــه زمیــن برونــد، زیــاد 
ــدار  ــن دی ــیت های ای ــاید حساس ــت. ش اس
ــه  ــه رابط ــا ک ــی و منش ــود طارم ــث ش باع
ــک  ــم نزدی ــه ه ــد، ب ــم ندارن ــا ه ــی ب خوب
شــوند و فصــل تــازه ای در خــط حملــه 

پرســپولیس رقــم بخــورد.
ــه  ــن پاســخ هم ــرای یافت ــب ب ــه هــر ترتی ب
تــا ســاعت ۱۹:۴۵  بایــد  ایــن ســؤاالت 
دقیقــه امــروز بــه انتظــار بنشــینیم و ببینیــم 
ــران  ــی از ای ــا تیم ــس از مدت ه ــره پ باالخ
ــگ  ــی لی ــه نیمه نهای ــی مرحل ــد راه می توان

ــر. ــا خی ــان آســیا شــود ی قهرمان
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در آخریــن شــب از هفتــه ششــم رقابت هــای ژوپیرلیــگ 
خــود  میزبــان  مقابــل  فصــل  شگفتی ســاز  شــارلووا 
ــاز  ــه یکه ت ــا را ب ــاز آن ه ــن امتی ــا همی ــد؛ ام ــف ش متوق

ــرد.  ــل ک ــک تبدی ــد بلژی جدی
شــارلووا در حالــی مقابــل اســتاندارد لیــژ بــه میــدان رفــت 
کــه کاوه رضایــی را همچنــان در ترکیــب اصلــی خــود بــه 
همــراه داشــت؛ بــا ایــن امیــد کــه ســتاره ایرانــی درســت 
ــه  ــود زمین ــش خ ــا درخش ــته ب ــه گذش ــه هفت ــل س مث

برتــری تیــم و ادامــه تاخــت و تازهــا را فراهــم کنــد. 
ایــن بــازی برخــاف پیش بینی هــا چنــدان جــذاب از آب 
درنیامــد؛ تــا جایــی کــه ســایت اســپورزا در تحلیــل پــس 
از بــازی نوشــت: »خشــونت حــرف اول و آخــر را در ایــن 
بــازی زد و اجــازه نــداد مهاجمــان تکنیکــی و ســرعتی دو 
ــد؛  ــی کنن ــی هنرنمای ــای قبل ــل بازی ه ــد مث ــم بتوانن تی

ــث  ــا باع ــود، ام ــوب نب ــان خ ــرای میزب ــه ب ــه ای ک نتیج
شــد تــا شــارلووا از شکســت صدرنشــین هفته هــای قبــل 

ــرد.«  ــد لقــب بگی ــاز جدی ــرد و یکه ت ــره را بب ــت به نهای
کاوه رضایــی در ایــن مصــاف ۶۲ دقیقــه در میــدان حاضــر 
بــود و جــز در چنــد صحنــه نتوانســت کار خاصــی انجــام 
دهــد تــا روز متوســط او بیشــتر از همــه بــه چشــم بیایــد. 
نمــره ضعیفــی کــه رســانه های بلژیکــی بــه ســتاره ایرانــی 
دادنــد نیــز، مزیــد بــر علــت شــد تــا بیشــتر از همــه بــازی 
ــه در  ــی ک ــرد؛ بازیکن ــرار بگی ــن مهاجــم مــورد توجــه ق ای
بــازی قبلــی دو گل از ســه گل تیــم را بــه ثمــر رســانده بود. 
فلیــس ماتــزو، ســرمربی شــارلووا، گفــت: »یــک امتیــاز 
ــک  ــد ب ــم می توان ــه ه ــارج از خان ــازی خ ــن در ب گرفت
بــرد بــزرگ باشــد؛ به ویــژه کــه زمینــه صدرنشــینی مــا را 

فراهــم می کــرد.«

بازیکــن  اتفــاق عجیــب در تراکتورســازی، آســیب دیدگی ۴ 
ــت.  ــی اس ــاط صلیب ــه رب ــل از ناحی ــدای فص ــم از ابت ــن تی ای
نتایــج  هفته هــای گذشــته  در  اگرچــه  تراکتورســازی  تیــم 
خوبــی کســب کــرده و ناکامی هــای ابتــدای فصــل را بــه 
دســت فراموشــی ســپرده، امــا مصدومیت هــای شــدید برخــی 
بازیکنــان از ابتــدای فصــل باعــث نگرانــی خیلی هــا شــده اســت. 
ــن  ــود بازیک ــا کمب ــل ب ــن فص ــه در ای ــود اینک ــا وج ــور ب تراکت
مواجــه اســت، بــا مصدومیــت چنــد بازیکــن اصلــی اش روبــه رو 
ــده  ــدان شــود. مســئله نگران کنن ــم دوچن ــا مشــکات تی شــد ت
مصدومیــت ۴ بازیکــن تیــم از ناحیــه ربــاط صلیبــی اســت که در 

بــازه زمانــی دو تــا ســه مــاه گذشــته اتفــاق افتــاده. 
پیــش از شــروع فصــل بــود کــه  هــادی محمــدی ربــاط 
صلیبــی اش پــاره شــد و از تمرینــات کنــار رفــت. چنــد روز بعــد 
عــارف آغاســی، دیگــر مدافــع تراکتــور، نیــز بــا کشــیدگی ربــاط 

ــد. شــروع  ــات دور بمان ــادی از تمرین ــا مــدت زی مواجــه شــد ت
مســابقات در هفتــه اول بــرای ســینا عشــوری خوش یمــن نبــود 
و ایــن بازیکــن در بازگشــت بــه میادیــن پــس از مدت هــا مقابــل 
اســتقال خوزســتان مصــدوم و بــه بیــرون از زمیــن انتقــال داده 
شــد. مصدومیــت عشــوری بــاز هــم از ناحیــه ربــاط صلیبــی بــود 

و البتــه مینیســک او نیــز پــاره شــده بــود. 
محمدامیــن بهرامــی، دروازه بــان جــوان تراکتورســازی، نیــز 
ــازی  ــود. او در ب ــی ب ــاط صلیب ــت رب ــی مصدومی ــن قربان آخری
دوســتانه بــا گســترش فــوالد در تعطیــات لیــگ بــا مصدومیــت 
ــادی دور از  ــدت زی ــا م ــد ت ــه ش ــی مواج ــاط صلیب ــه رب از ناحی
ــاط  ــه رب ــم از ناحی ــن تی ــت ۴ بازیک ــد. مصدومی ــال باش فوتب
صلیبــی نکتــه عجیبــی اســت کــه شــاید ریشــه در آماده ســازی 
ــاره آن  ایــن تیــم دارد. نکتــه ای کــه کادر فنــی تراکتــور بایــد درب

پاســخگو باشــد.

ورزش

،،
 پرسپولیس ایران در یکی از دیدارهای 
حســاس برگشــت یک چهــارم نهایــی 
لیــگ قهرمانــان آســیا بــه مصــاف تیــم 

پرادعــای االهلــی عربســتان مــی رود

ــزرگ  ــان ب ــام قهرمان ــال ج ــابقات والیب مس
جهــان از امــروز سه شــنبه در ناگویــای ژاپــن 

اســتارت می خــورد. 
دوره   هفتمیــن   ،3 ورزش  گــزارش  بــه 
ــان  ــزرگ جه ــان ب ــام قهرمان ــای ج رقابت ه
کــه پیــش از ایــن بــا نــام جــام بیــن قــاره ای 
شــناخته می شــد، از امــروز بــا حضــور ۶ تیــم 
در ناگویــای ژاپــن اســتارت می خــورد و در 
ادامــه در شــهر اوســاکا دنبــال می شــود. 
برزیــل، فرانســه، ایــران، ایتالیــا، ژاپــن و 
آمریــکا، ۶ تیــم حاضــر در ایــن رقابت هــا 
هســتند. ۵ تیــم بــه عنــوان قهرمان هــای 
قاره هــای مختلــف و جهــان بــه همــراه ژاپــن 
ــه قهرمانــی تــاش  ــان بــرای رســیدن ب میزب

می کننــد. 
ــا  ــهر ناگوی ــابقات در ش ــن مس دور روز اول ای
برگــزار می شــود و تیم هــا پــس از یــک 
ــاکا  ــهر اوس ــه ش ــت ب ــتراحت و عزیم روز اس
)پنجشــنبه(، ایــن رقابت هــا را در ایــن شــهر 

پیگیــری می کننــد.
 چهارمی، بهترین جایگاه در دو 

دوره حضور
تیــم ملــی والیبــال از ۶ دوره ای کــه ایــن 
اخیــر  در ۲ دوره  برگــزار شــده،  رقابت هــا 
حضــور داشــته اســت. بلندقامتــان ایرانــی در 
ســال ۲۰۰۹ پایین تــر از برزیــل، کوبــا، ژاپــن و 
ــگاه پنجــم  ــر از مصــر در جای لهســتان و باالت

ــتادند.  ایس
ایــران در ســال ۲۰۱3 کــه در آخریــن دوره 
برگــزاری ایــن مســابقات و بــه ســرمربیگری 
خولیــو والســکو شــرکت داشــت، در جایــگاه 
چهــارم و پایین تــر از برزیــل، روســیه و ایتالیــا 

و باالتــر از آمریــکا و ژاپــن قــرار گرفــت. 
ــکا در  ــل آمری ــران مقاب ــی ای ــروزی تاریخ پی

ــران  ــال ای ــی در والیب ــه عطف ــن دوره، نقط ای
ــود. ب

 برزیل، پرافتخارترین تیم
جالــب اســت بدانیــد کــه تیــم ملــی والیبــال 
برزیــل کــه در هفتمیــن دوره ایــن مســابقات 
ــا  ــور دارد، ب ــر حض ــم دیگ ــار ۵ تی ــم در کن ه
کســب ۴ عنــوان قهرمانــی پرافتخارتریــن تیم 
جــام بیــن قــاره ای محســوب می شــود. 
ایــن تیــم کــه در هــر ۶ دوره حضــور داشــته، 
بــه   ۲۰۱3 و   ۲۰۰۹  ،۲۰۰۵  ،۱۹۹۷ ســال های 
عنــوان قهرمانــی رســیده و در ســال های 
اســت.  شــده  نایب قهرمــان   ۲۰۰۱ و   ۱۹۹3
ایتالیــا و کوبــا، قهرمان هــای ۲ دوره دیگــر 

ایــن رقابت هــا محســوب می شــوند.
 آتزوری، اولین حریف ایران

ــزرگ  ــان ب ــام قهرمان ــال ج ــابقات والیب مس
جهــان در گــروه مــردان از امــروز )سه شــنبه( 
ــران  ــال ای ــی والیب ــم مل ــود و تی ــاز می ش آغ
در نخســتین دیــدار خــود بــه مصــاف ایتالیــا 

مــی رود. 
ــا صاحــب  ــا از حضــور در المپیک ه آتزوری ه
ــز شــدند  ســه مــدال نقــره و ســه مــدال برن

ــز  ــه ج ــان ب ــی جه ــای قهرمان و در رقابت ه
مــدال نقــره ۱۹۷۸ در خانــه ســه بــار متوالــی 
از ســال ۱۹۹۰ تــا ۱۹۹۸ روی ســکوی قهرمانــی 

ایســتادند. 
ایتالیــا در والیبــال اروپــا و لیــگ جهانــی هــم 
بــا ۷ و ۸ بــار قهرمانــی جــزو رکــوردداران 

محســوب می شــود. 
ــا  ــران و ایتالی ــم ای ــی دو تی ــابقه رویاروی س
از مســابقات قهرمانــی جهــان ســال ۲۰۰۶ 
ژاپــن آغــاز شــد کــه در آن بــازی ایتالیایی هــا 
صاحــب برتــری ســه بــر صفــر شــدند. از آن 
ــه رو  ــا هــم روب ــار ب ــم ۱۷ ب ــون دو تی روز تاکن
ــهم  ــرد و س ــران ۵ ب ــهم ای ــه س ــده اند ک ش
ــت.  ــوده اس ــروزی ب ــان ۱۲ پی الجوردی پوش
ــا،  ــل ایتالی ــران مقاب ــروزی ای ــتین پی نخس
ــتین  ــم و نخس ــی دو تی ــن رویاروی در پنجمی
ــی ۲۰۱3  ــگ جهان ــران در لی ــور ای ــال حض س
رقــم خــورد کــه ایــران در خــاک ایتالیــا ایــن 
تیــم را ســه بــر یــک شکســت داد؛ بــردی کــه 
ــی  ــتان ایران ــره والیبال دوس ــچ گاه از خاط هی

محــو نخواهــد شــد. 
ــز  ــم نی ــن تی ــل ای ــران مقاب ــرد ای ــن ب آخری

ــم  ــان ۲۰۱۴ رق ــی جه ــای قهرمان در رقابت ه
خــورد و پــس از آن ایتالیــا در چهــار رویارویی 
دو تیــم، ۴ بــرد ســه بــر صفر بــه دســت آورده 

اســت.
 آخریــن مســابقه دو تیــم هــم در هفتــه اول 
لیــگ جهانــی ۲۰۱۷ بــود کــه ایتالیایی هــا 
ــران  ــر ای ــر صف ــه ب ــت س ــه شکس ــق ب موف

ــدند.  ش
ــه  ــزرگ ک ــان ب ــام قهرمان ــای ج در رقابت ه
ایتالیایی هــا یــک مــدال طــا و دو برنــز 
قبلی شــان  حضــور  دوره  ســه  طــول  در 
ــا  ــار، ب ــا یک ب ــا تنه ــران و ایتالی داشــته اند، ای
ــران در ســال  ــم ای ــه تی ــد ک ــازی کردن ــم ب ه
۲۰۱3 موفــق بــه شکســت ســه بــر دو حریــف 

شــد. 
ــراز  ــم ت ــا حضــور شــش تی ــا ب ــن رقابت ه ای
اول والیبــال دنیــا شــامل ایــران، ایتالیــا، 
آمریــکا، برزیــل، ژاپــن و فرانســه بــه صــورت 
ــا  ــان، تیم ه ــود و در پای ــزار می ش دوره ای برگ
بــر اســاس تعــداد بــرد، امتیــاز، معدل ســت، 
معــدل پوئــن و در آخــر بــازی رودررو در 
جــدول رده بنــدی قــرار خواهنــد گرفــت و بــه 
ــن رقابت هــا  ــر مــدال و کاپ ای ــم برت ســه تی

اهــدا خواهــد شــد.
 پاداش تیم ها چقدر است؟

 ،)FIVB( فدراســیون بین المللــی والیبــال
جــام  رقابت هــای  دوره  هفتمیــن  بــرای 
ــغ  ــردان مبل ــش م ــزرگ در بخ ــان ب قهرمان
۶3۵ هــزار دالر جایــزه نقــدی در نظــر گرفتــه 
ــق  ــا تعل ــه تیم ه ــر ب ــرار زی ــه ق ــه ب ــت ک اس

می گیــرد:
تیم اول: ۲۵۰ هزار دالر
تیم دوم: ۱۲۵ هزار دالر
تیم سوم: ۱۰۰ هزار دالر

تیم چهارم: ۷۰ هزار دالر
تیم پنجم: ۵۰ هزار دالر
تیم ششم: ۴۰ هزار دالر

 جوایز نقدی به برترین ها
عــاوه بــر جایــزه تیم هــای شــرکت کننده 
ــه آن هــا  ــی ب ــدی نهای ــر اســاس رده بن ــه ب ک
ــه  ــن رقابت هــا ب ــق خواهــد گرفــت، در ای تعل
ــه  ــوی کمیت ــه از س ــر ک ــن برت ــت بازیک هش
جهانــی  فدراســیون  و  مســابقات  کنتــرل 
انتخــاب می شــوند، جایــزه نقــدی و تندیــس 
اهــدا خواهــد شــد. بــه ایــن ترتیــب کــه بــه 
ــزار دالر  ــغ ۲۵ ه ــن مبل ــمندترین بازیک ارزش
و بــه هفــت بازیکــن برتــر در پســت های 
بهتریــن پشــت خــط زن، بهتریــن قدرتــی زن 
)۲ نفــر(، ســرعتی زن )۲ نفــر(، بهتریــن 
پاســور و بهتریــن لیبــرو، هــر کــدام ۱۰ هــزار 
ــدا  ــود اه ــس یادب ــدی و تندی ــزه نق دالر جای

ــد شــد. خواه
 به دنبال سکوی اول جهانی

ــه  ــرایطی ب ــران در ش ــال ای ــی والیب ــم مل تی
عنــوان بهتریــن تیــم آســیایی بــه رقابت هــای 
جــام قهرمانــان بــزرگ اعــزام شــده کــه هنــوز 
نتوانســته در هیــچ تورنمنتــی خــارج از قــاره 
کهــن روی ســکو بــرود. یــک عنــوان چهارمــی 
در لیــگ جهانــی ۲۰۱۴ بهتریــن عنــوان ایــران 
بــوده اســت و ایــن بــار بایــد دیــد شــاگردان 
را  طلســم  ایــن  می تواننــد  کوالکوویــچ 

بشــکنند یــا نــه.
ــوی،  ــد موس ــید محم ــروف، س ــعید مع  س
ــاد  ــار، فره ــری افش ــاد نظ ــور، فره ــر غف امی
قــرا،  رضــا  عبادی پــور،  میــاد  قائمــی، 
محمدجــواد معنوی نــژاد، ســامان فائــزی، 
مســعود غامــی، مهــدی مرنــدی، مصطفــی 
مجتبــی  و  ســال افزون  فرهــاد  حیــدری، 
میرزاجان پــور، ۱۴ بازیکــن اعزامــی ایــران بــه 

ایــن رقابت هــا هســتند. 
بلندقامتــان ایرانــی کــه در لیــگ جهانــی ۲۰۱۷ 
ــن  ــد، در آخری ــب نکردن ــی کس ــج خوب نتای
تورنمنــت ملــی ســال ۲۰۱۷ بــه دنبــال جبــران 

خواهنــد بــود.

 اعالم تاریخ و ساعت دقیق 
آل کالسیکوی رفت اللیگا

خاویــر تبــاس، رئیــس اللیــگا، ســاعت دقیــق و تاریــخ برگــزاری بــازی 
رفــت رئــال و بارســا را اعــام کــرد. 

بــه گــزارش »ورزش 3«، تبــاس میهمــان برنامــه آل ترانزیســتور رادیــو 
ــا در  ــال و بارس ــت رئ ــازی رف ــه ب ــرد ک ــام ک ــا اع ــود و در آنج ــه ب کوپ

ــی برگــزار خواهــد شــد.  اللیــگا چــه زمان

زمــان برگــزاری ایــن بــازی از هفتــه هفدهــم اللیــگا بــه ســبب درگیــر 
ــرار  ــه ای از ابهــام ق ــگاه ها در  هال ــی باش بــودن رئــال در جــام جهان

ــت.  داش
ــال  ــرار اســت روز چهارشــنبه برگــزار شــوند و رئ ــه ق بازی هــای آن هفت
ــگاه را  ــی باش ــام جهان ــال ج ــاال فین ــارات احتم ــش در ام ــنبه قبل یکش
پیــش رو خواهــد داشــت؛ بــه همیــن دلیــل اللیــگا تصمیــم گرفــت ایــن 
مســابقه روز شــنبه ۲3 دســامبر )دوم دی مــاه( ســاعت ۱۵:3۰ برگــزار 

شــود. رئــال، میزبــان ایــن مســابقه خواهــد بــود.

اللیگا

شارلووا با کاوه، یکه تاز جدید ژوپیرلیگ بلژیک

تاریخ سازی در سرزمین آفتاب تابان

مصدومیت های شدید در تیم تراکتورسازی



پیشهناد فیلم

مستانه

کارگردان:حسینفرحبخش
نویسنده:اصغرنعیمی

ــارانکوثــری، بازیگــران:فرهــاداصانــی،آتیــاپســیانی،ب
ــرام،ســحردولتشــاهی ــادکیم ــدمتوســانی،می محم

 خالصه داستان فیلم
مســتانه،سوپراســتارســینما،محبــوبمــردماســتوطــی

حادثــهایمســیرزندگــیاشتغییــرمیکنــد.
ــس ــشپ ــینفرحبخ ــمحس ــومینفیل ــتانه«،س »مس
ــردان ــامکارگ ــی«درمق ــیخصوص ــش«و»زندگ از»عط

اســت.
و فرحبخــش حســین کارگردانــی بــه فیلــم ایــن
ــت ــیاس ــتانزنان ــی،داس ــدهللاعلیخان ــیعب تهیهکنندگ
ــه ــانب ــنزن ــوند.ای ــیمیش ــاوزجنس ــیتج ــهقربان ک
ــن ــه،ای ــدجامع ــگاهب ــرو،قضــاوتون ــرسازآب ــلت دلی
اتفــاقوحشــتناکراتــاســالهادرســینهخــودنگــه
میدارنــدوتــامدتهــابــااحســاسگنــاه،تــرس،
حقــارت،خجالــت،عصبانیــت،اضطــرابوکابــوسشــبانه
روزگارمیگذراننــد؛امــامســتانهفیلــمدراقدامــیجســورانه

میخواهــدایــنتابــورابشــکند.
پرداختــنبــهزنــانبــهعنــوانقربانیــانتجــاوزاتجنســی
ــن ــیازای ــیرهای ــرایچگونگ ــاب ــهآنه ــیدادنب وآگاه
دردورنــجروحــیوروانــیوحتــیچگونگــیرونــدطــرح
شــکایتازمتجــاوزبــهخــودیخــوداقدامــیمثبتاســت؛
امــا»مســتانه«،فیلــمتأثیرگــذاریدرایــنزمینــهنیســت.

حرف و نقل

 نمایــش»ماتریوشــکا«بــهکارگردانیپارســاپیروزفر
ــه ــهصحن ــندرتماشــاخانهایرانشــهرب ــهپیــشازای ک
رفتــهبــود،بــهدلیــلتقاضــایمخاطبــانمجموعــهبــار
ــه ــهصحن ــیب ــرزادهکرمان ــرناظ ــالندکت ــردرس دیگ

ــیرود. م
 فراخــوانشــرکتدرچهارمیــندورهطــرحانتخــاب
ــن ــد.ای ــرش ــرانمنتش ــابای ــتکت ــیپایتخ ومعرف
bookpromotion.irفراخــواندرنشــانیاینترنتــی
دردســترساســت.شــهرمنتخــب،عــاوهبرلــوحتقدیر
مقامــاتعالیرتبــهکشــوری،مجموعــهایازتســهیات،
اعتبــاراتومنابــعفرهنگــیرادریافــتخواهــدکــرد.

ــی ــهکارگردان ــدا«ب ــاراوآی ــینمایی»س ــمس  فیل
مازیــارمیــریهمزمــانبــااکــراندرایــراندرشــهرهاو
ایالتهــایآمریــکابــاهمــکاریموسســهتوزیــع،تهیــه

ــود. ــشدادهمیش ــم«نمای ــیدفیل وپخــش»ش
 نجابتــی،مدیــرعامــلانجمــنهنرهــایتجســمی
انقــابودفــاعمقــدس،معتقــداســتبــاتغییــرچهره
آمــوزشهنــردرکشــوروگســترشآنبــهصورتــیکــه
ــدانانقــابظهــور همهگیــرشــد،نســلجدیــدهنرمن

پیــداکردنــد.
ــم ــنفیل ــسانجم ــی،رئی ــیتیران ــعودامین  مس
ــم ــیمرغفیل ــذفس ــهح ــردک ــدک ــران،تاکی ــاهای کوت
کوتــاهازجشــنوارهملــیفیلــمفجــرمــوردتأییــدصنــف
ــینمایی ــازمانس ــهس ــرب ــامنظ ــرایاع ــتوب نیس

ــد. ــهدادهان ــتجلس درخواس
ــان ــادگی ــایب ــهمعن ــهب ــهوا«ک ــریال»گیل  س
ــی ــوریوتهیهکنندگ ــیاردالنعاش ــهکارگردان ــت،ب اس
ــرداریرا ــطوتصویرب ــرضب ــایآخ ــان،روزه ــربن امی
ــدوعوامــلســریالایــنروزهــادرلوکیشــنی میگذران
درکیاشــهرهســتندوقــراراســتبــهزودیبــهســمت
ــگاه، ــاپ ــه،حمیدرض ــینتوش ــد.حس ــیاهکلبرون س
ســتارهاســکندری،مهــرانرجبــیوامیرحســینصدیــق
تاکنــونبــهنقشآفرینــیدرایــنســریالپرداختهانــد.
 درحالــیکــهفصــلپنجــمســریال»فــراراززندان«
چنــدیپیــشرویآنتــنرفــت،عاقهمنــداندوبــرادر
ــاره ــاریدرب ــنیدناخب ــارش ــاندرانتظ ــراریهمچن ف
ســاختهشــدنفصــلششــمایــنســریالهســتند.بــا
ایــنحــالپــلشــیورینگ،خالــقایــنمجموعــه،گفتــه
اســت:همــهچیــزبــهتصمیــمشــبکهفاکــسبســتگی
ــا ــهآنه ــراینک ــادمگ ــدافت ــینخواه ــچاتفاق دارد.هی

بخواهنــد.
ــن ــایرومی ــگاهعکسه ــایشنمایش ــنگش  آیی
محتشــم،۲۳شــهریورماهســاعت۱۷درمــوزههنرهــای
ــگاه ــننمایش ــود.درای ــزارمیش ــانبرگ ــراصفه معاص
۳۰اثــرازعکسهــایرومیــنمحتشــمتــاتاریــخ
ــازمان ــرس ــایمعاص ــوزههنره ــلم ــاهدرمح ۷مهرم
فرهنگیتفریحــیشــهرداریاصفهــانبــهنمایــش

درمیآیــد.
 یوســفصمــدزاده،تهیهکننــدهســینما،درخصــوص
رونــداکــرانفیلــمســینمایی»مــنوشــارمین«گفــت:
ــودهوحســن ــدهب ــاراضیکنن ــمتقریب ــنفیل اکــرانای
بزرگــشایــناســتکــهمخاطــبپــسازدیــدنفیلــم

ــد. راضــیازســالنبیــرونمیآی

کوتاه اخبار 

»لیسانسه ها« پس از ماه صفر 
پخش می شود

ــروش ــیس ــهکارگردان ــهها«ب ــریال»لیسانس ــطس ضب
میرســد. پایــان بــه دیگــر روز ۱۰ حــدود صحــت
ــه ــاب ــنروزه ــهها«ای ــریال»لیسانس ــرداریس تصویرب
صحنههــایپایانــیکارنزدیــکشــدهوبیــشاز۹۰
درصــدکارضبــطشــدهاســت.ایــنســریالبــهکارگردانــی
ســروشصحــتوتهیهکنندگــیرضــاجــودیتولیــد
ــس ــلپ ــرداریمراح ــانتصویرب ــسازپای ــودوپ میش
ــراز ــراراســتبعــدازمــاهصف ــدوق ــدرامیگذران ازتولی

ــود. ــیماپخــشش ــهس ــبکهس ش
فــازاولایــنســریالســالگذشــتهازشــبکهســه
پخــششــدوهمزمــاننیــزتولیــدفــازدومادامــهپیــدا
ــنســریال ــازســومای ــنطــرحســاختف کــرد.همچنی
نیــزبــهتصویــبرســیدهکــهقــراراســتیــکســالبعــد
ــی ــهازموقعیتهای ــنســریالک ــدبرســد.درای ــهتولی ب
کمــدیبرخــورداراســت،بازیگرانــیازجملههوتنشــکیبا،
امیرحســینرســتمی،کاظــمســیاحی،بیــژنبنفشــهخواه،
ــام ــیوبهن ــامیرعلم ــتوده،رؤی ــنس ــی،متی ــرکاظم امی

ــد. ــشمیپردازن ــاینق ــهایف ــکرب تش

آثار نقاشی در نگارخانه طلوع شرق
نمایشــگاهیازآثارنقاشــیهنرجویــانمجتمعفرهنگیهنری
ــوعشــرق ــهطل ــا۲۲شــهریورماهدرنگارخان ــراز۱۴ت کوث

دایــرشــد.
مســئولبرگــزاریایــننمایشــگاهدرایــنخصــوصگفت:
درایــننمایشــگاه۴۵تابلــونقاشــیبــاتکنیکهــای
ــگ،پاســتلوســیاهقلم ــن،مدادرن ــگوروغ ــگ،رن آبرن
ــان ــههنرجوی ــوطب ــارمرب ــنآث ــده؛ای ــشدرآم ــهنمای ب
ــک ــولی ــهدرط ــتک ــراس ــریکوث ــعفرهنگیهن مجتم
ــد. ــوزشدیدهان ــیوارودریآم ــطش ــرمتوس ــدت ــاچن ی
ــحوعصــر ــدانصب ــزود:عاقهمن ــیاف ــامکارم حمیدرض
جهــتبازدیــدازایــننمایشــگاهمیتواننــدبــهآدرس
خیابــانجــی،خیابــانمســجدعلیمراجعــهکننــد.شــیوا
ــته ــاندررش ــراصفه ــهدانشــگاههن رودری،دانشآموخت
ــایتجســمیاســت. کارشناســیارشــدنقاشــیوهنره

 ماهایا پطروسیان به 
»لس آنجلس-تهران« پیوست

ــس ــسآنجل ــمســینمایی»ل ــاپطروســیاندرفیل ماهای
ــد. ــازیمیکن ــروانب ــاپاک ــیتین ــهکارگردان ــران«ب -ته
فیلــم در پطروســیان ماهایــا نقشآفرینــی آخریــن
ــی ــدونجیران ــیفری ــهکارگردان ــی«ب ــینمایی»خفگ س

ــودهاســت. ب
پرویــزپرســتویی،مهنــازافشــار،ماهایــاپطروســیان،
یــاری، زهیــر یزدانبخــش، شــیرین رهبــر، ژوبیــن
ــن ــرانای ــشبازیگ ــرخیراندی ــومونوگوه ــالش بانیپ
ــی ــروانتهیهکنندگ ــاپاک ــتند.تین ــینماییهس ــمس فیل
ایــنپــروژهرابــامشــارکتعلــیحســینیبــرعهــدهداردو
نویســندگیآنبــهصــورتمشــترکتوســطتینــاپاکــروان
وآنالــیاکبــریانجــامشــدهاســت.ایــنفیلــمســینمایی

درژانــرکمدیفانتــزیســاختهمیشــود.

V.Sadeghi@eskimia.ir
وحید صادقیگروه فرهنگ

فاطمــهفریــدیزاده،مدرسموســیقیدانشــگاه
ــگ ــادفرهن ــیقی،نم ــت:موس ــران،گف ــرته هن
ــرای ــدب ــئوالنبای ــتومس ــهاس ــرجامع وهن
ــور ــلکش ــراصی ــمتهن ــهس ــردمب ــذبم ج
موســیقیهایمطلــوبوباکیفیــترابــهگــوش
مخاطبــانبرســانندتــاآنهــابــاموســیقی

ــد. ــیآشــتیکنن ایران
بــهجرئــتمیتــوانگفــتکــهموســیقی،تنهــا
هنــریاســتکــهتمــامافــرادجامعــهدرطــول
ــروکار ــاآنس ــفب ــایمختل ــهصورته روزب
ــا ــهت ــدگانگرفت ــنیدنصــدایپرن ــد؛ازش دارن
آوازخوانــدنمــردمزیــردوشحمــامودرآوردن
ــاانگشــتانرویمیــزو.... نواهــایمختلــفب
اصــوات شــدن شــنیده و ایــن وجــود بــا
ــر ــبموســیقیه ــهدرقال ــیک بســیارگوناگون
روزهبــهگــوشانســانمیخــورد،بایــدبــه
محدودیتهایــیکــهســدراهرشــدایــنهنــرواال
میشــودهــم،توجــهکــرد؛محدودیتهایــی
ــی ــوانایران ــربان ــردانگریبانگی ــشازم ــهبی ک

ــت. ــدهاس ش
فاطمــهفریــدیزاده،کارشــناسارشــدنوازندگــی
ــدرس ــران،م ــرته ــگاههن ــیازدانش ــازایران س
دانشــگاههنــرتهــرانودانشــگاهفرهنــگوهنــر
اصفهــاناســتکــهدرحاشــیهاجــرایموســیقی
ونشســتتحلیــلوبررســی»الالییمــادران«در
ــازمانفرهنگیتفریحــی هنرســرایخورشــیدس
شــهرداریاصفهــاندربــارهچالشهــایموجــود
درمســیرکاریموســیقیبانــوانبــاویگفتوگویی

داشــتیم.
 از اجرای الالیی خودتان شروع کنید؛ 

برای این نشست و اجرای زنده چقدر 
زمان گذاشتید؟

بــرایایــناجــراحــدود6مــاهتمریــنداشــتیم
وســرانجامدوقطعــه»درقفــس«و»ترانــه
ــزان« ــا،»خ ــتادابوالحســنصب ــتی«ازاس دش
ــی ــهالالی ــکقطع ــزادهوی اســتادحســینعلی
کــهخــودمبــراســاسالالییهــایقدیمــی
ملــودیآنراســاختهوتنظیــمکــردهبــودم،در

ــهشــد. ــنمراســمنواخت ای
ــا ــامهس ــاملخانمه ــمش ــدگانه ــروهنوازن گ
ــدی، ــهمیراحم نســاجپور،دلآرامشــهبازی،اله
آرزوبابایــی،فرنــوشکرمانشــاهیان،فاطمــه

ــود. ــودمب ــهسرپرســتیخ ــدیزادهب فری

 شما به عنوان مدرس موسیقی در 
دانشگاه، قادرید برای موسیقی بانوان 

چارچوب و معیاری ارائه دهید که بشود 
گفت بانوان با این شرایط قادرند در زمینه 

موسیقایی به راحتی فعالیت کنند؛ اصال 
می توان تعریف درستی از موسیقی 

بانوان ارائه داد؟
بــهنظــرمــنموســیقیاصــاخانــموآقــا
ــن ــیازبرتری ــهیک ــراک ــدارد؛چ ــیتن وجنس
هنرهاســتوشــاملبانــوانیــاآقایاننمیشــود؛
ــط ــهتوس ــریاســتک ــنام ــفانهای ــامتاس ام
ــمدر ــدهومجبوری ــلش ــاتحمی ــهم ــهب جامع
ــم. ــراربگیری ــانق ــوانازآقای ــیبان ــابجدای ق

 آیا می توان گفت بانوان به دلیل 
داشتن ظرافت های روحی که در وجودشان 

هست، بیشتر از آقایان در ارتباط گیری با 
هنر موسیقی و بروز و نمایش آن موفق  

هستند؟
ــراســاستوانایــیهــرفــرد ــرب موســیقیوهن
متفــاوتاســت؛هــرانســانیمتناســببــا
توانایــیکــهدارد،ارزشپیــداخواهــدکــردو
تفاوتــیدرخانــمیــاآقــابــودناووجــودنــدارد
ونمیتــوانجنســیترادرایــنمقولــهپررنــگ

کــرد.
حتــینمیتــوانگفــتخانمهــابــهدلیــل
روحیــهلطیفشــانارتبــاطبیشــتریباموســیقی
اینگونــهگفــت بتــوان شــاید و میگیرنــد
ــاوتاســت؛ ــانمتف ــوهبیانش ــانح ــهخانمه ک
درســتماننــدهــرچیــزدیگــریکــهاگــرتوســط
ــا ــتب ــناس ــود،ممک ــرحش ــممط ــکخان ی
بیــانیــکمــردمتفــاوتباشــد؛وگرنــهدراصــل

ــدارد. ــیوجــودن ــچتفاوت موضــوعهی
 در حال حاضر وضعیت موسیقی بانوان 

چگونه است؟
اســفباروبرخــورداجتمــاعومســئوالنبــا
ایــنمقولــهبســیارناخوشــاینداســت؛بــا
وجــوداینکــهموســیقییــکهنــرانســانی
بــودهوپیامــیجــزعشــقودوســتیومحبــت
ــان ــرایبی ــاوســیلهایب ــداردوســازهــمتنه ن
ــراســتونوازندگــیزن ــناحساســاتوهن ای
ــونوعــرفهــمنیســت، برخــافشــرعوقان
ــهوجــود ــنزمین ــیهــمدرای ــدگاهخوب ــادی ام

ندارد.
مــنازدســتاندرکارانومســئوالنخواهشــمندم
ــدا ــوانحضــورپی ــاوکنســرتهایبان دراجراه

ــنمســئله ــهای ــادســتکمدیدشــانب ــدت کنن
ــی ــهاتفاق ــدچ ــکببینن ــدوازنزدی ــریاب تغیی
ــد ــزپدی ــیج ــچاتفاق ــههی ــراک ــد؛چ میافت
ــهرخ ــاکوصمیمان آمــدنلحظــاتخــوبوپ

نمیدهــد.
البتــهدرمقایســهبــاسیاســتگذاریهاییکــهدر
ایــنزمینــهمیشــود،مــردمدیــدنســبتابهتــری
بــهایــنمقولــهدارنــدواگــراطاعرســانیشــود،
حتمــااســتقبالخواهــدشــد؛امــامتاســفانهبــا
وجــودعــدماطاعرســانیهاوجلوگیــریاز
ــدگان ــامنوازن ــهن ــوریک ــتروبروش ــهپوس تهی
بانــورویآننوشــتهشــده،ایــناســتقبالکمتــر

اســت.
 شما فکر نمی کنید امروزه موسیقی 

بیش از اینکه کاری فرهنگی و هنری 
محسوب شود، رنگ سیاسی به خود 

گرفته و همین امر مشکالت اجرای 
زنده را دوچندان کرده است؛ البته برای 

خانم ها بسیار بیشتر؟
ــرده؛ ــدانک ــگسیاســیپی ــیقیرن ــر؛موس خی
اتفاقــاموســیقیهنــراســتوربطــیبــه
سیاســتنــدارد؛منتهــاسیاســتگذاریهاییکــه
درایــنزمینــهمیشــود،آنرابــهســمتجایــی
بــردهکــهبــاتــرسولــرزبــاآنبرخــوردشــود؛
وگرنــهموســیقیبــهعنــوانیــکهنــرربطــیبــه

ــدارد. ــین ــایسیاس ــتوکاره سیاس
موســیقی،نمایانگــرهنــروفرهنــگیــکجامعه
اســتواگــرموســیقیراازیــکجامعــهحــذف

کنیــد،آنرابــافقــرروبــهروخواهیــدکــرد.
ــو ــهبان ــیقیدانانک ــدگانوموس ــیازنوازن نیم
هســتندنیــز،جــزوفرهنــگوهنــرآنجامعــه
ــد ــدودکنی ــرآنرامح ــدواگ ــمارمیآین ــهش ب

ــرخواهــدشــد. جامعــهفقیرت
  مسئله دیده نشدن بانوان در موسیقی از 

 سمت مسئوالن و سیاستگذاری هاست 
یا از کم کاری و کناره گیری خود بانوان به 

دلیل مشکالتی که در این مسیر وجود 
دارد؟

ــد ــهموســیقیکنارهگیــرینکردن ــواندرزمین بان
واتفاقــابســیارمشــتاقانهوجــدیدرایــنحوزه
فعالیــتمیکننــد؛لــذاخانمهــابیانگیــزهو
غیرفعــالنیســتند؛امــابــاشــرایطموجــود
موســیقیدانانبانــومحــدودمیشــوندوبــه
ــراز ــانرااب ــودهنرش ــازهدادهنمیش ــااج آنه

کننــد.
ــچ ــدونهی ــانب ــاآقای ــهب ــادرمقایس خانمه
چشمداشــتیتــاشمیکننــد؛هرچنــدآقایــان
ــا هــمدربرگــزاریکنســرتواجراهــایخــودب
ــد ــتندودرآم ــههس ــیمواج ــکاتفراوان مش
چندانــیازایــنراهندارنــد،امــادســتکمدیــده
ــت ــواندرازایفعالی ــوند؛درمقایســهبان میش
ــرد؛ ــدک ــتنخواهن ــزیدریاف ــچچی ــودهی خ
ــدگانو ــامینوازن ــهاس ــترک ــکپوس ــیی حت
سرپرســتگــروهدرآننوشــتهشــود؛ولــیبــاز
هــمدســتازفعالیــتخــودنمیکشــندوایــن

بســیارارزشــمنداســت.
 با وجود این شرایط سختی که در 

زمینه فعالیت موسیقایی بانوان وجود 
دارد، به نظر شما راه برون رفت از این 

وضعیت و اعتالبخشیدن بیشتر به فعالیت 
بانوان چیست؟

ــودرا ــترخ ــهروزبیش ــوانروزب ــبختانهبان خوش
تقویــتمیکننــدودرایــنزمینــهمتبحرتــر
ــیکــهازبرخــی میشــوندوکــمنیســتندبانوان

ــر ــمتوانمندت ــانه ــایخودش ــرداندرردهه م
باشــندوایــنتــاشهــمهــرروزبیشــتر
میشــود؛امــاایــنمســئوالنهســتندکــهبایــد
نحــوهبرخوردشــانراتغییــردادهواجــازهدهنــد
خانمهــاهــمهنرشــانرابــهنمایــشبگذارنــد.
ــد ــیارش ــاکارشناس ــتانت ــعهنرس ــاازمقط م
دردانشــگاههایدولتــی،آزاد،علمیکاربــردی
ــم ــیقیراپذیرفتهای ــتهموس ــسرش و...تدری
ــیدر ــاقانون ــورکام ــهط ــیاریب ــدادبس وتع
ایــنرشــتهمشــغولبــهتحصیــلهســتند
ــه ــیاریک ــرادبس ــهاف ــنپروس ــهای ودرادام
تعــدادزیــادیهــمبانــوهســتند،ازایــنرشــته
دانشآموختــهمیشــوندوایــنمســئلهبــا
ممنوعیــتکاربانــوان،درتناقــضاســت.زمانــی
کــهمــاتحصیــلبانــوانازهنرســتانتادانشــگاه
رادرایــنرشــتهپذیرفتیــم،چــرانبایــدپــساز
ــم؟ ــازهکاربدهی ــااج ــهآنه ــیب دانشآموختگ
ــه ــوانوب ــنتناقــضازطــرفبان  متاســفانهای
ــانیســت؛ ــریآنه ــاکنارهگی ــمکاریی ــلک دلی
بلکــهازطــرفمســئوالناســتوبایــدبــه

ــرد. ــگاهک ــرن ــیقیزیبات موس
درایــنحالــتقشــرجــوانجامعــهبــهســمت
هرچنــد رفــت؛ نخواهــد مبتــذل موســیقی
موســیقیمبتــذلوغیرمبتــذلنــدارد؛امــا
موســیقیای را مبتــذل موســیقی میتــوان
دانســتکــهارزشهنــرینــدارد،کیفیــتبســیار
پایینــیداردوتنهــاهجویــاتاســتکــهدرحــال

ــت. ــمهس ــیوعه ش
ــه ــرجامع ــگوهن ــرایفرهن ــئوالنب ــرمس اگ
ارزشقائــلوبــهدنبــالجــذبمــردمبهســمت
آثــاربــاارزشهســتند،بایدایــنهنرراگســترش
دهنــدواعتــابخشــندتــاافــرادیجوانتــربــه
ــعرو ــهدارایش ــهن ــیقیهاییک ــمتموس س
نــهدارایموســیقیدرســتیاســت،نرونــدوبــا

موســیقیخودمــانآشــتیکننــد.

 بین موسیقی سنتی یا همان موسیقی 
ایرانی با موسیقی های غربی که از 

فرهنگ اصلی ما دور است و سبک های 
جدیدی که اخیرا وارد دنیای موسیقی 

شده و هیچ معنا و مفهومی ندارد و 
حتی به لحاظ زیباییشناختی هم چندان 

جالب توجه نیستند و شاید بتوان لفظ 
مبتذل را برای آن ها به کار برد، فاصله 

افتاده؛ این فاصله نشات گرفته از 
کجاست؟

نمیتــوانهــرموســیقیرامبتــذلدانســت؛
هــرکشــوریبــرایخــودشدارایموســیقیای
خــاصوفاخــراســتومنظــورمــنازموســیقی
ــهدرآن ــودهک ــتب ــیقیبیکیفی ــذل،موس مبت
ــلو... ــم،فواص ــهریت ــیقیازجمل ــرموس هن
ــی ــادرســطحبســیارپایین ــتنمیشــودی رعای
دیــده آن در موســیقایی علــم دارد؛ وجــود

نمیشــود،اشــعارنامناســبیداردوازنظــرمــن
ــدارد. ــنیدنن ــهارزشش ــیقیایک موس

ــقاجراهــایمتعــدد، اگــرموســیقیمــاازطری
کنســرتها،صــداوســیماو...بــهگــوش
مــردمنرســد،جوانــانوکــودکانازراههــای
موســیقیهای ماهــواره، همچــون دیگــر
ــترامیشــنوندوشــاید ــمکیفی نامناســبوک
ــان ــگخودش ــافرهن ــدهوب ــاش ــذبآنه ج

ــوند. ــهش غریب
 از پیشکسوتان و سالمندان جامعه 

بیشتر شنیده می شود که در قدیم 
موسیقی به میزان کنونی تخصصی و 
تئوری و آکادمیک نبود و بیشتر مردم 

به صورت تجربی علم موسیقی را حتی 
در سطح متوسط فرامی گرفتند و اگر 

صوتی شنیده می شد قادر به تشخیص 
ریتم و دیگر عناصر موسیقایی آن بودند؛ 

می توان این مسئله را به دید نقطه ضعفی 
نگاه کرد که تخصصی شدن موسیقی 

مردم را حتی از فهم حداقلی دانش 
موسیقی دور کرده است؟

ــا ــود،ام ــیش ــدتخصص ــیقیبای ــر؛موس خی
ســلیقهمــردمبــهدلیــلمشــکاتیکــهمطــرح
شــد،تغییــرکــردهومیتــوانگفــتبخشــیاز
مــردمســطحسلیقهشــانپاییــنآمــدهاســت؛
نــهاینکــهتخصصــیشــدنموســیقیعلــتاین
ــد ــهموســیقیهــممانن مســئلهباشــد؛چــراک
ــهرشــدوپیشــرفتدارد. ــازب ــومنی دیگــرعل

ــه ــتدرجامع ــاکیفی ــرموســیقیخــوبوب اگ
پخــششــود،ســببمیشــودســطحســلیقه
ــیقی ــرموس ــااگ ــاالرود؛ام ــردمب ــیم عموم
خوبــیبــهگوششــاننرســد،هــرچیزدمدســتی
راگــوشخواهنــدکــرد؛لــذاســطحسلیقهشــان
هــمپاییــنخواهــدآمــدوازموســیقیاصیــلو

هنــریدورخواهنــدشــد.
 علت اینکه الالیی را برای اجرا و بررسی 

انتخاب کردید، چه بود؟
الالیــی،یــکنجــوایآرامبخشاســتکهمــادران
بــرایآرامکــردنفرزندانشــانمیخواندنــدو
ــا ــددیگــرمعن اگــرموســیقیراازالالیــیبگیری
ــنرا نخواهــدداشــتونقــشموســیقیدرمت
ــیاریدر ــاتبس ــنتحقیق ــد.م ــانمیده نش
ــی ــهازدورانجنین ــتمک ــیقیداش ــهموس زمین
ــد ــنداشــتهوبع ــرشــگرفیدررشــدجنی تأثی
ــودک ــیک ــز؛حت ــوزادنی ــدنن ــاآم ــهدنی ازب
دربزرگســالیبــهلحــاظعاطفــیبــهرشــد

میرســد.
ــوان ــایدبت ــهش ــتک ــعریاس ــمش ــیه الالی
متــنراازآنگرفــتوصرفــابــاریتــم»الالالال«
خوانــد؛امــااگــرموســیقیراازآنحــذفکنیــم،
ــد؛ ــیباقــینمیمان ــوانالالی ــاعن ــزب ــچچی هی
ــیقیراازآن ــوانموس ــهنمیت ــههیچوج ــذاب ل
گرفــتوایــنیکــیازمعــدودهنرهایــیاســت
کــهازبچگــیونــوزادیدرگــوشخوانــده
ــی ــاالالی ــودکب ــداک ــانابت ــودوازهم میش
ــوداز ــهخ ــوممنطق ــگوآدابورس ــافرهن ب
طریــقموســیقیآشــنامیشــودودراصــل
هــممــادربــاخوانــدنالالیــیدرحــالآمــوزش
نــوابــهفرزنــدخــوداســت.درکنــارایــندالیــل،
تحلیــلوبررســیالالیــیبهانــهایبــرایاجــرای
ــی ــهالالی ــد؛وگرن ــوانش ــیبان ــروهنوازندگ گ
بــرایخــودمیتوانــدچندیــننشســتداشــته
باشــدکــهبــهصــورتتخصصیتــربررســی

شود.

فرهنگ و هنر10

،،
بیــان  بــرای  وســیله ای  تنهــا   ســاز 
احساســات و هنر اســت و نوازندگی 
ــون و عــرف  زن برخــاف شــرع و قان
هــم نیســت؛ امــا دیــدگاه خوبــی هــم 

در ایــن زمینــه وجــود نــدارد
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تلویزیون

اتفاق جدیدی برای کاله قرمزی نیفتاده است
آذرمیدخــتآذرهــوش،مدیــرگــروهکــودکونوجــوانشــبکهدودربــاره
مجموعــه»کاهقرمــزی«ووضعیــتپخــشآنگفــت:درحــالحاضــر
اتفــاقجدیــدیبــرایایــنبرنامــهنیفتــادهوامیدواریــمخبرهــایخوبــی

بشــنویم.
اودربخــشدیگــریازگفتوگــویخــودازتــدارکســریجدیــد
مجموعــه»محلــهگلوبلبــل«بــرایپخــشدرزمســتانخبــردادوگفت:
درحــالحاضــرمشــغولطراحیهــایجدیــدایــنمجموعــههســتیمو
قــراراســتتغییــراتخوبــیدریــکفضــایمتفــاوتداشــتهباشــیم.
ویبــااعــاماینکــهمجموعــه»محلــهگلوبلبــل«زمســتانکلیــدخواهــد
خــورد،دربــارهتغییــراتمحتوایــیوســاختاریبرنامــهنیــزتوضیــحداد:
ســریجدیــد»محلــهگلوبلبــل«نمایــشدادهخواهــدشــد؛امــاممکن
اســتتغییراتــیدردکــوروهمچنیــنبازیگــرانجدیــدداشــتهباشــیم.

مدیــرگــروهکــودکونوجــوانشــبکهدوســیمادربــارهبرنامــه»عموهــای
ــد ــتتولی ــارکتوزارتبهداش ــامش ــدب ــریجدی ــهدرس ــهای«ک فیتیل
ــتانو ــررویداس ــلب ــرعوام ــالحاض ــرد:درح ــارک ــد،اظه ــدش خواه
طــرحبرنامــهکارمیکننــدوقــراراســتتغییراتــیدرطراحــیآنایجــاد

شــود.
آذرهــوشدرعیــنحــالازکلیــدخــوردنمجموعــه»عموهــایفیتیلهای«
ازاوایــلمهرمــاهخبــرداد.ویدرادامــهدربــارهبرنامههــایجدیــدشــبکه
ــنبرنامــه ــاهچندی ــرایمهرم ــحداد:شــبکهدوســیماب دوســیماتوضی
دردســتتولیــددارد.یکــیازکارهــا»یادگاریهــایمادربــزرگ«اســت
کــهبــهتهیهکنندگــیامیــدنجــفزادهوکارگردانــیامیــرفیضــیســاخته

شــدهاســت.

موسیقی

 »برایت شعر خواهم خواند« آماده شد
نوازنــدهموســیقیایرانــیدرتشــریحتازهتریــنفعالیتهــایخــوداز
انتشــاریــکآلبــوممســتقلبــاعنــوان»برایــتشــعرخواهــمخوانــد«در

ــرداد. ــاوتخب ــیمتف حــالوهوای
بهنــامابوالقاســم،نوازنــدهپیانــو،بــااشــارهبــهفعالیتهــایاخیــر
ــرایتولیــد خــوددرعرصــهموســیقیبیــانکــرد:مشــغولبرنامهریــزیب
ــارمدرعرصــه ــدهمجموعــهآث ــوممســتقلهســتمکــهدربرگیرن ــکآلب ی
ــه ــیب ــاوقطعات ــاملبداههنوازیه ــارش ــنآث ــت.ای ــوازیپیانوس تکن
ــوندراســتودیو ــههماکن ــراســتک ــدســالاخی ــندرچن آهنگســازیم
ــتیمو ــترآنهس ــسومس ــهمیک ــوطب ــورمرب ــغولام ــدن«مش »کرگ
امیــدوارمپــسازاتمــامایــنمرحلــهآمــادهارائــهبــهبــازارموســیقیباشــد.
ــد« ــتشــعرخواهــمخوان ــام»برای ــان ــهب ــومک ــنآلب ــهداد:ای ویادام
نتیجــه خواهــدگرفــت، قــرار موســیقی عاقهمنــدان دســترس در
بداههنوازیهــایمــندرکنســرتســال۹۴تــاالررودکــی،بداههنوازیهــا
دراســتودیوهای»پــاپ«،»کرگــدن«و»صبــا«وقطعــاتساختهشــدهای
اســتکــهتاکنــوندرعرصــهموســیقیانجــامدادهامکــهایــنبــارتصمیــم
گرفتــمآنهــارادرقالــبیــکآلبــوممســتقلبــهمخاطبــانارائــهدهــم.
ایــننوازنــدهپیانــودربــارهویژگیهــایآلبــوممســتقلخــودگفــت:خیلــی
ازفضاهــایایــنکاربــراســاسنگاهــیاســتکــهطــیایــنچنــدســاله
بــهموســیقیایرانــی،بهویــژهدرحــوزهنوازندگــیپیانــوپیــداکــردم.ایــن
ــی ــدشــکلمرســومنوازندگــیموســیقیایران ــممانن ــهطــورحت ــومب آلب
ــاداشــتن ــیاســتکــهب ــونیســت؛بلکــهحضــوردرفضای رویســازپیان
رنــگوبــویایرانــیتــاشکــردهتجربــهمتفاوتــیرادرایــنعرصــهانجــام

دهــد.

سینما

ایده ای که پس از ۲۰ سال فیلم شد
ــماز ــنفیل ــدهســاختای ــهای ــردک ــانک ــرگجــان«بی ــردار»ب فیلمب
ــرگ ــاری،کارگــردان»ب حــدود۲۰ســالپیــشدرذهــنابراهیــممخت

ــودهاســت. جــان«،ب
ــای ــنفعالیته ــارهجدیدتری ــینما،درب ــردارس ــان،فیلمب ــدگرجی مجی
ــم ــهکارشــدم،فیل ــهدرآنمشــغولب ــنفیلمــیک خــودگفــت:آخری
ســینمایی»بــرگجــان«بــهکارگردانــیابراهیــممختــاریبــودکــهبــه
جشــنوارهفیلــم»ســبز«راهیافتــهاســت.البتــهایــنفیلــمپیشتــردر

جشــنوارهجهانــیفیلــمفجــربــهنمایــشدرآمــدهبــود.
ــخ ــازانتاری ــنمستندس ــیازبهتری ــاری،یک ــممخت ــزود:ابراهی ویاف
مســتندایــراناســتو»بــرگجــان«،دومیــنفیلــمداســتانیاوبعداز
»زینــت«وپــساز۲۰ســالاســت؛ازهمیــنروهمــکاریبــااوبرایــم
بســیارلذتبخــشبــود.ایــنراهــمبایــدبگویــمبیشــترموقعیتهــای
ایــنفیلــمبیرونــیاســتودرزمیــنزعفرانــکاریدرحوالــیشهرســتان
ــی ــدوبخــشاندک ــاقمیافت ــعخراســانرضــویاتف بجســتانازتواب
ازفیلــمنیــزبــهفراخــورفیلمنامــهدرتهــرانفیلمبــرداریشــدهاســت.
ــم ــاریحــدود۲۰ســالپیــشفیل ــممخت ــانکــرد:ابراهی ــانبی گرجی
مســتندیدربــارهزعفــرانبــاعنــوان»زعفــران«ســاختهبــودکــهدرآن
ــت ــهودرنهای ــِلنوشــتنفیلمنام ــنعام ــودوهمی ــیرخدادهب اتفاقات

ســاختهشــدن»بــرگجــان«پــساز۲۰ســالشــد.
ــربخــش ــاوهب ــرگجــان«ع ــادر»ب ــرد:م ــارک ــرداراظه ــنفیلمب ای
ــک ــت،ی ــتانیوقصهگوس ــاداس ــهکام ــمک ــیفیل ــتانیوروای داس
فضــایمســتندگونهداریــمکــهدرآنمراحــلکاشــت،داشــتوبرداشــت

ــتمیشــود. ــیروای ــاعین ــهوکام ــیصادقان ــاروایت ــرانب زعف

ا�ن �ن ا�ب ک�ت

آسمانی تر از عشق
نویسنده محمد عبدی

قیمت 12 هزار و 800 تومان
نشر سوره سبز

درد بی خویشتنی
نویسنده نجف دریابندری

قیمت 40 هزار تومان
نشر فرهنگ نشر نو

دلفین مرده
نویسنده حسن بهرامی

قیمت قیمت: 10 هزار و 500 تومان
نشر چشمه

فاطمه فریدی زاده، مدرس موسیقی دانشگاه هنر تهران:

مردم را با موسیقی ایرانی آشتی دهید
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 اجرای بیمه تکمیلی فرهنگیان 

با روش جدید از اول مهر
وزیــر آمــوزش و پــرورش از مذاکــره بــا دو شــرکت 
بیمه گــذار بــرای قــرارداد جدیــد بیمــه تکمیلــی فرهنگیــان 
ــخ  ــه تاری ــش از آنک ــر و پی ــا اول مه ــت: ت ــر داد و گف خب
قــرارداد بیمــه تکمیلــی فعلــی منقضــی شــود، دســتورکار 

ــد. ــد ش ــاغ خواه ــی اب ــه تکمیل ــد بیم جدی
ســید محمــد بطحائــی در پاســخ بــه اینکه قــرار بــود وزارت 
آمــوزش و پــرورش بــا ســه شــرکت بیمه گــذار بــرای بیمــه 
ــی  ــه تکمیل ــود، بیم ــره ش ــان وارد مذاک ــی فرهنگی تکمیل
ــرد،  ــد ک ــدا خواه ــه پی ــی ادام ــه روش ــا چ ــان ب فرهنگی
اظهــار کــرد: اخیــرا جلســه ای را بــرای اصــاح روش بیمــه 
ــعه  ــت توس ــم در معاون ــم. همکاران ــزار کردی ــی برگ تکمیل
ــا شــرکت های  مدیریــت و پشــتیبانی مذاکــره و رایزنــی ب
بیمه گــذار را شــروع کرده انــد و ظــرف چنــد روز آینــده 

ــود.  ــخص می ش ــج مش نتای
ــا اول مهــر و پیــش از آنکــه تاریــخ قــرارداد  وی افــزود: ت
ــد  ــی منقضــی شــود، دســتورکار جدی ــی فعل ــه تکمیل بیم

ــاغ خواهــد شــد.  ــی اب بیمــه تکمیل
ــا دو  ــر ب ــال حاض ــت: در ح ــرورش گف ــوزش و پ ــر آم وزی
ــد  ــدیم و برآین ــره ش ــد وارد مذاک ــذار جدی ــرکت بیمه گ ش
ــه  ــه چ ــرات ب ــه مذاک ــتگی دارد ک ــن بس ــه ای ــی ب نهای
ــم  ــه می خواهی ــه ای ک ــه نتیج ــر ب ــد. اگ ــه ای برس نتیج
برســیم و بــه نفــع معلمــان باشــد، بــا همیــن دو شــرکت 

قــرارداد منعقــد شــده و اطاع رســانی خواهیــم کــرد.

 واکسیناسیون اهداکنندگان 
مستمر خون

ــال  ــر عامــل ســازمان انتق ــح هللا، مدی ــر پورفت ــر علی اکب دکت
ــران در  ــون ای ــال خ ــازمان انتق ــه س ــاره برنام ــون، درب خ
ــال خــون گفــت:  ــر در انتق ــه خطــر صف راســتای رســیدن ب
انتقــال خــون  از برنامه هایــی کــه ســازمان های  یکــی 
ــه خطــر صفــر انتقــال خــون و  ــد، رســیدن ب ــال می کنن دنب
ــی چــون هپاتیــت B،C و  ــال بیماری های عــدم امــکان انتق

ــت.  HIV اس
وی بــا بیــان اینکــه امــروز در زمینــه ویــروس هپاتیــت بــی، 
بســتر بســیار خوبــی در دنیــا و در کشــور مــا بــه دلیــل وجود 
ــر  واکســن نوترکیــب هپاتیــت بــی ایجــاد شــده، افــزود: ب
ــه  ــراد جامع ــا واکسیناســیون اف ــم ب ــن اســاس می توانی ای
بــا ایــن واکســن، امــکان ابتــا بــه هپاتیــت بــی را کاهــش 
دهیــم و حتــی از بیــن ببریــم. بایــد توجــه کــرد کــه افــراد 
پــس از تزریــق ایــن واکســن، احتمــال ابتــا بــه هپاتیــت 
ــه اهــدای خــون  ــه نســبت ب ــی ک ــد و در صورت ــی را ندارن ب
اقــدام کننــد، می توانیــم بــه ایــن مرحلــه برســیم کــه امــکان 
انتقــال هپاتیــت بــی از طریــق خــون را در کشــور بــه صفــر 

برســانیم و آن را تضمیــن کنیــم. 
ــم  ــران ه ــون ای ــال خ ــه داد: ســازمان انتق ــح هللا ادام پورفت
برنامــه وســیعی را در ایــن زمینــه آغــاز کــرده کــه بخشــی از 
آن مربــوط بــه فرهنگ ســازی و جهت گیــری اهــدای خــون 
ــه  ــد اســت؛ چــرا ک ــه بع ــد ســال ۱۳۷۳ ب ــان متول در جوان
ایــن افــراد در بــدو تولــد واکســن هپاتیــت بــی را دریافــت 

کردنــد و نســل ایمنــی نســبت بــه هپاتیــت بــی هســتند.

جامعه
میانمار به محموله هالل احمر ایران 

اجازه ورود نداد
دبیــر کل جمعیــت هــال احمــر کشــور از ارســال محمولــه 
آســیب دیده  مــردم  بــه  امــدادی  تنــی کمک هــای   ۴۰
میانمــار از طریــق کشــور بنــگادش خبــر داد و گفــت: دولــت 

ــداد.  ــه را ن ــار اجــازه ورود محمول میانم
مصطفــی محمدیــون بــا اعــام ایــن خبــر اظهــار کــرد: پــس 
از دســتور رئیس جمهــوری کارگروهــی در هــال احمــر بــرای 
ارســال کمــک بــه مــردم آســیب دیده میانمــار تشــکیل شــد 
و قــرار بــود ابتــدا ایــن کمک هــا از کشــور میانمــار در اختیــار 
مــردم قــرار بگیــرد؛ ولــی دولــت میانمــار مخالفــت کــرد و 

اجــازه ورود محمولــه و کمک هــای امــدادی را نــداد. 
ــران و  ــگادش در ای ــفیر بن ــا س ــن ب ــه داد: بنابرای وی ادام
ســفیرمان در بنــگادش رایزنــی کردیــم و قــرار شــد محموله 
۴۰ تنــی کــه شــامل اقــام زیســتی، امــدادی و بهداشــتی 
ــود و  ــال ش ــگادش ارس ــه بن ــی ب ــق هوای ــت، از طری اس
ســپس در اختیــار مــردم آســیب دیده میانمــار قــرار گیــرد. 
محمدیــون بــا اعــام اینکــه دولــت بنــگادش در ایــن 
خصــوص اعــام آمادگــی کــرده، گفــت: بــه زودی ایــن 
کمک هــا بــه همــراه تیــم ارزیــاب هــال احمــر ایــران بــرای 

ــوند.  ــزام می ش ــا اع ــت نیازه ــی وضعی بررس
ــه  ــر اســاس اهدافــش ک ــران ب ــر ای ــت: هــال احم وی گف
همانــا کاهــش دردهــای بشــری اســت و بر اســاس دســتور 
ــی  ــدادی، درمان ــای ام ــی دارد تیم ه ــوری آمادگ رئیس جمه
و دیگــر محموله هــای امــدادی را بــرای مــردم آســیب دیده 

میانمــار اعــزام کنــد.

ویزیت چند بیمار به صورت همزمان 
تخلف است

ــرج حریرچــی، ســخنگوی وزارت بهداشــت، گفــت: از  ای
هــر چهــار ایرانــی، یــک نفــر فشــار خــون دارد. 

حریرچــی ادامــه داد: ویزیــت چنــد نفــر همزمــان تخلــف 
اســت و هــم از پزشــکان درخواســت داریــم و هــم مــردم 
اگــر گــزارش دهنــد، مــا برخــورد می کنیــم؛ نظــام 
پزشــکی و دانشــگاه های علــوم پزشــکی می تواننــد 
نظــارت کننــد؛ البتــه کمبــود متخصــص و پزشــک 
عمومــی داریــم و گاهــی بــه ناچــار ایــن اتفــاق رخ 

می دهــد. 
وی دربــاره برنــج تولیــدی تراریختــه توســط دانشــجویان 
ــول را  ــن محص ــه ای ــت: نتیج ــزد گف ــکی ی ــوم پزش عل
ــکلی  ــج مش ــن برن ــنیده ام و ای ــم ش ــن ه ــد. م داده ان
نداشــته اســت. البتــه جزئیــات در ایــن زمینــه نیــز اعام 

خواهــد شــد. 
ســخنگوی وزارت بهداشــت بــا اشــاره بــه برگــزاری 
جلســه وزیــر بهداشــت بــا انجمــن بیهوشــی گفــت: مــا 
ــا واقعی ســازی تعرفه هــا موافــق هســتیم؛ همان طــور  ب
کــه منتخبــان جدیــد نظــام پزشــکی نیــز اعــام کرده انــد، 
قطــع رابطــه مالــی بیــن بیمــار و پزشــک مطــرح اســت.

گزارش
آنچه در دادگاه قاتالن بنیتا 

گذشت
جلســه محاکمــه متهمــان پرونــده بنیتــا، کودک هشــت 
یــک  دادگاه کیفــری  در  روز 2۰ شــهریورماه  ماهــه، 
اســتان تهــران بــه ریاســت قاضــی محمــدی کشــکولی 

آغــاز شــد. 
قاضــی شــهریاری تصریــح کــرد: ســاعت ۱۰ صبــح 29 
تیــر حســب تمــاس فــردی بــه نــام حســن قلعه نویــی 
ــد  ــه همــراه فرزن ــد ب ــر ســرقت خــودروی پرای مبنــی ب
و  تشــکیل  کانتــری  در  پرونــده ای  خردســالش، 

ــاز شــد.  ــده آغ ــات پرون تحقیق
شــهریاری گفــت: بــا توجــه بــه اظهــارات شــاکی زمانــی 
کــه او مشــغول بســتن درب پارکینــگ در خیابــان 
مشــیریه بــوده، در یــک لحظــه ســارق اقــدام بــه 
ســرقت خــودرو و کــودک هشــت ماهــه می کنــد. 

وی افــزود: آدمربایــی و قتــل در ایــن پرونــده در 
ــه  ــده ب ــه وقــوع پیوســته اســت؛ امــا پرون پاکدشــت ب
ــم  ــه دادســرای جرائ ــرای رســیدگی ب ــی ب ــل قانون دالی

ــد.  ــاع ش ــران ارج ــی ته جنای
نماینــده دادســتان تهــران اضافــه کــرد: متهــم ردیف اول 
»محمــد.و« اتهاماتــی چــون شــرب خمــر و حمــل مــواد 
مخــدر و درگیــری بــا مامــوران پلیــس را در پرونــده خود 
دارد. وی در اظهــارات خــود اعــام کــرده کــه روز حادثــه 
ــور برخــورد  ــا یــک موت ــه مــواد مخــدر ب ــال تهی ــه دنب ب
می کنــد کــه قفــل بــوده و نتوانســته آن را ســرقت کنــد. 
شــهریاری بیــان داشــت: متهــم در ادامــه اعترافاتــش 
اعــام کــرده کــه در ادامــه بــا خــودروی پرایــد روشــن 
ــه دوســتانش گفتــه کــه ماشــین  مواجــه می شــود و ب
ــاده  ــویم و پی ــوار ش ــد س ــت؛ بیایی ــن اس ــد روش پرای
نرویــم و این گونــه ماشــین را ســرقت کــرده؛ در حالــی 
کــه یــک کــودک خردســال در ماشــین گریــه می کــرده 

اســت. 
ــروقه  ــودرو مس ــی ها، خ ــس از بررس ــه داد: پ وی ادام
ــه  ــف و ب ــل آن کش ــه در داخ ــودک 8 ماه ــد ک و جس
پزشــکی قانونــی منتقــل شــد که علــت فــوت گرمازدگی 

ــد.  و عــوارض ناشــی از آن اعــام گردی
نماینــده دادســتان گفــت: برابــر قانــون و مطابــق 
ــام  ــاص در مألع ــای قص ــای دم تقاض ــت اولی درخواس

ــد.  ش
ــه  ــه ب ــا توج ــف اول ب ــم ردی ــزود: مته ــهریاری اف ش
ناتــوان بــودن کــودک، شــدت گرمــا، قــرار دادن کــودک 
در ماشــین بــدون عبــور جریــان هــوا، ســرقت مقــرون 
ــن  ــی ای ــه تمام ــروع ک ــال نامش ــل م ــه آزار و تحصی ب
اعمــال بنابــر اظهــارات خــودش درنهایــت آگاهــی 

ــد اســت.  ــل عم ــه قت ــم ب انجــام شــده، مته
وی گفــت: اتهامــات متهــم ردیــف دوم ســرقت مقــرون 
بــه آزار، تحصیــل مــال نامشــروع، معاونــت در ســرقت و 

خــودداری از کمــک بــه طفــل شــیرخواره اســت. 
ــه  ــه ادل ــه ب ــا توج ــرد: ب ــد ک ــتان تاکی ــده دادس نماین
ــر  ــرای قصــاص، براب ــای دم ب ــده و تقاضــای اولی پرون
قانــون از دادگاه تقاضــای قصــاص در مــأل عــام و اشــد 

ــان را دارم. ــرای متهم ــازات ب مج

کنش    وا

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات   
ایوان تاریخی باب القریش به مساحت ۱2۰ متر 
مربع با استفاده از ۳ هزار و ۵۰۰ قطعه بازطراحی 
و بهسازی شده است که پیش از این هنرمندان 

ایرانی در دوره قاجار آن را به روش مقرنس با 
نمای آینه کاری تزئین کرده بودند. بی شک اجرای 

بیش از ۱۵۰ پروژه عمرانی، صنعتی و هنری 
مختلف در اعتاب مقدسه و اجرای طرح های بزرگ 

توسعه حرم های مطهر میسر نمی شد مگر با مدد 
اهل بیت و حمایت های بی دریغ مردم، مسئوالن 

و علمای اعا در عراق و ایران؛ به ویژه مرجعیت 
عالی قدر حضرت آیت هللا سیستانی و حضرت 

آیت هللا خامنه ای، رهبر معظم انقاب اسامی که 
همیشه با رهنمودها و دعای خیرشان پشتیبان 

خادمان عتبات بوده اند.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی 
آموزشی   

در بسیاری از موارد در دوره دوم مقطع ابتدایی، 
معلم دانش آموزان پسر، زن هستند؛ در حالی که در 
این سن، پسران به الگوی مرد احتیاج دارند و این 

مسئله به تربیت صورتی منجر شده است. مسئله 
تربیت صورتی و نیاز پسران در سن ۱۰ تا ۱۳ سالگی 
یک مسئله علمی است؛ ۵۰ درصد معلمان آموزش 
و پرورش به دلیل حضور دانش آموزان دختر حتما 

باید زن باشند؛ اما آمار 8۵ درصد معلم زن در تهران 
فاجعه است.

معاون مشموالن و امور معافیت های 
سازمان وظیفه عمومی ناجا   

به منظور ارائه تسهیات بیشتر به مشموالن برای 
شرکت در راهپیمایی معنوی پیاده روی اربعین 

حسینی، بازه زمانی صدور مجوز خروج از کشور 
برای این دسته از مشموالن به کشور عراق از 2۰ روز 

به ۵۰ روز افزایش پیدا کرد. با توجه به پیش بینی 
استقبال بسیار زیاد مشموالن و به منظور جلوگیری 
از تراکم در فرآیند صدور مجوز، مشموالن می توانند 

در صورت داشتن شرایط خروج از کشور، از دهه 
اول محرم برای اخذ مجوز خروج از کشور خود 

اقدام کنند.

مسئول منطقه حفاظت شده ورجین   
ملک داران در ارتفاعات پیشروی کردند و باعث 
کوچک شدن زیستگاه حیات وحش شدند؛ به 
همین علت در فصل زمستان به دلیل کاهش 

پوشش گیاهی، مجبور به تغذیه حیات وحش از 
طریق علوفه دستی می شویم. در زمستان سال 

گذشته تعداد تلفات حیات وحش ورجین به ۵۰ تا 
۱۰۰ رأس رسید؛ این در حالی است که در سال های 

گذشته تلفات در فصل زمستان در حد دو یا سه 
رأس بود. دلیل این وضعیت ضعیف شدن ژن 

حیات وحش منطقه است که نتوانستند در برابر 
سرما مقاومت نشان دهند.

قاتل خونسرد در یک قدمی اعدام

۱۴ دی مــاه ســال 9۰، پلیــس شــهریار در جریــان جنایــت 
ــی  ــت و خیل ــرار گرف ــهر ق ــه محمدش ــی در منطق هولناک
زود تیمــی از مامــوران بــرای تحقیقــات ابتدایــی در محــل 

جنایــت حاضــر شــدند. 
ــرد  ــه م ــد ک ــی بردن ــی پ ــای پلیس ــوران در کاوش ه مام
ــرد  ــار م ــات مرگب ــدف ضرب ــم ه ــام ابراهی ــه ن ــی ب جوان
ــه  ــا ب ــه و ب ــرار گرفت ــی ق ــام مصطف ــه ن ــاله ای ب ۴۳ س
دســت آمــدن ایــن ســر نــخ، ردیابی هــای پلیســی بــرای 

ــد.  ــاز ش ــراری آغ ــل ف ــن قات ــتگیری ای دس
ــه  ــد ک ــی بردن ــس ها پ ــه تجس ــات در ادام ــم تحقیق تی
ــده اش دارد و زمانــی  مصطفــی ۵ ســابقه کیفــری در پرون
کــه مامــوران بــه مخفیــگاه وی مراجعــه کردنــد، مشــخص 
شــد کــه ایــن مــرد پــس از جنایــت، دیگــر بــه خانــه اش 

بازنگشــته و ناپدیــد شــده اســت.
ــه روز 2۳  ــا اینک ــت ت ــه داش ــی ادام ــای پلیس  ردیابی ه
ــدی  ــده جدی ــان پرون ــوران در جری ــال 9۰ مام ــاه س دی م
ــد. مامــوران پــی  ــل فــراری قــرار گرفتن از ســوی ایــن قات
ــه شهرســتان  ــد مصطفــی پــس از قتــل دوســتش ب بردن
تایبــاد ســفر و زمانــی کــه بــه خانــه پــدرش مراجعــه کــرده، 
در اقدامــی هولنــاک دســت بــه قتل پــدر ۶۵ ســاله اش در 

ــت.  ــان زده اس ــاط خانه ش حی
مامــوران کــه در کمیــن ایــن قاتــل خونســرد بودنــد، 
ــت، در  ــران بازگش ــه ته ــاد ب ــی از تایب ــه مصطف ــی ک زمان
ــس  ــی پ ــد. مصطف ــات پلیســی او را دســتگیر کردن عملی
از دســتگیری بــه زنــدان منتقــل شــد و چنــد روز بیشــتر 
بــه زمــان برگــزاری جلســه محاکمــه اش در دادگاه کیفــری 
ــه  ــدان اقــدام ب ــا خــوردن قــرص در زن ــود کــه ب ــده ب نمان
خودکشــی کــرد. در ایــن مرحلــه مصطفــی بــه بیمارســتان 
ــرار  ــان ق ــه تحــت  درم ــه اینک ــه ب ــا توج ــل شــد و ب منتق
داشــت، جلســه رســیدگی بــه اتهاماتــش بــه روز دیگــری 
موکــول شــد. بدیــن ترتیــب مصطفــی پــس از درمــان بــا 
ــری  ــعبه دوم دادگاه کیف ــه ش ــرد و آرام ب ــره ای خونس چه
ــی  ــش  روی قاض ــد و پی ــل ش ــران منتق ــتان ته ــک اس ی
دادگاه ادعــا کــرد از قتل هایــی کــه انجــام داده ام، پشــیمان 

ــاده ام قصــاص شــوم. نیســتم و آم
ــت:  ــش گف ــاک در اعترافات ــت هولن ــن دو جنای ــل ای عام
»ابراهیــم بــه خواهــرم نظــر داشــت و زمانــی کــه متوجــه 
ایــن ماجــرا شــدم، او را کشــتم. ســپس بــه دلیــل 
ــواده اش  ــن و خان ــق م ــدرم در ح ــه پ ــی ک بدرفتاری های

کــرده بــود، بــه تایبــاد رفتــم و او را نیــز بــه قتــل رســاندم.« 
در ایــن مرحلــه قاضــی دادگاه بــا توجــه بــه اینکــه خانــواده 
ــد، در  ــان بودن ــل پسرش ــاص قات ــتار قص ــم خواس ابراهی
نخســتین پرونــده او را بــه اعــدام محکــوم کــرد؛ امــا چــون 
خواهــر و برادرهــای مصطفــی در دادگاه حاضــر نشــده 
ــا  ــد ت ــاز مان ــی ب ــت مصطف ــده جنای ــن پرون ــد، دومی بودن
ــا بررســی شــود. ــواده وی، خواســته آن ه ــوت خان ــا دع ب

 ۵ ســال از نخســتین جلســه رســیدگی بــه پرونــده 
ــی  ــن در حال ــت و ای ــی گذش ــاک مصطف ــای هولن قتل ه
ــدند  ــر نش ــر وی در دادگاه حاض ــا و خواه ــه برادره ــود ک ب
و تحقیقــات پلیســی بــرای شناســایی خانــواده مصطفــی 
دادگاه خواســتار  اینکــه قضــات  تــا  مانــد  بی نتیجــه 
ــده شــدند. ــن پرون ــه در ای ــوه  قضائی اظهارنظــر رئیــس ق

ــار  ــرای دومین ب ــنبه ب ــی روز یکش ــب مصطف ــن ترتی بدی
بــرای اتهــام قتــل پــدرش پــای میــز محاکمــه قــرار گرفــت 
ــود و در کار پیــک  و گفــت: »ابراهیــم یکــی از دوســتانم ب
موتــوری فعالیــت می کــرد؛ امــا بــه دلیــل مســائل مالــی 
ــا ضربــات زیــاد  ــا هــم اختــاف پیــدا کردیــم کــه او را ب ب
چاقــو بــه قتــل رســاندم و روز نخســت بــه دروغ گفتــم او 
ــل دوســتم  ــه خواهــرم نظــر داشــته اســت. پــس از قت ب
بــه محــل زندگــی پــدرم در تایبــاد رفتــم؛ چــون از ســال ها 
قبــل تصمیــم بــه کشــتن پــدرم داشــتم. پــدرم ۴۰ ســال 
ــواده ام ظلــم کــرد و محکــوم بــه مــرگ بــود؛  در حــق خان
بــه همیــن دلیــل تصمیمــم را بــرای کشــتن گرفتــم و بــه 
تایبــاد رفتــم. وقتــی بــه خانــه پــدرم رســیدم، او متوجــه 
ــا  ــل ب ــن دلی ــه همی ــتنش را دارم؛ ب ــد کش ــه قص ــد ک ش
ــا آرامــش منتظــر آمــدن  پلیــس تمــاس گرفــت و مــن ب
پلیــس شــدم؛ امــا پلیــس دیــر کــرد و تصمیــم بــه اجرای 
ــردم و از او  ــه ب ــاط خان ــه حی ــدرم را ب ــم. پ نقشــه ام گرفت
ــا  ــپس ب ــیند و س ــن بنش ــو روی زمی ــار زان ــتم چه خواس
ــه  ــی ب ــدم و وقت ــو بری ــا چاق ــدرم را ب ــر پ ــردی س خونس

تهــران بازگشــتم، دســتگیر شــدم.« 
مصطفــی در ادامــه ادعــای عجیبــی را پیــش  روی قضــات 
ــدر و  ــل پ ــن از قت ــت: »م ــرار داد و گف ــری ق دادگاه کیف
دوســتم پشــیمان نیســتم و حــاال آمــاده هســتم تــا هرچه 

زودتــر اعــدام شــوم.«
ــی  ــت قضای ــان جلســه هیئ ــزارش، در پای ــن گ ــر ای ــا ب بن
ــل خونســرد  ــن قات ــی ای ــم نهای ــا حک وارد شــور شــدند ت

ــد. ــادر کنن را ص

بــه  بــا اشــاره  یــزدی، روان شــناس،  شــریفی 
ــای  ــودکان در خانواده ه ــی ک ــه عاطف ــه منظوم اینک
می شــود، گفــت:  آســیب  دچــار  تک فرزنــدی 
حــدود ۳۴ درصــد خانواده هــای ایرانــی تک فرزنــد 

ــتند.  ــد هس ــدون فرزن ــد ب و ۱۴ درص
ــان  ــزدی ضمــن بی ــزارش ایســنا، شــریفی ی ــه گ ب
ایــن مطلــب درخصــوص اینکــه اگــر گرایــش 
والدیــن بــه یــک  فرزنــد داشــتن افزایــش یابــد در 
آینــده نزدیــک بــا کاهش نســل جــوان و نیــروی کار 
چــه عواقبــی در انتظــار جامعــه خواهــد بــود، اظهــار 
داشــت: زمانــی کــه بــه آمــار نــگاه می کنیــم متوجــه 
می شــویم ایــن اتفــاق در جامعــه مــا روی داده 
اســت. ایــن موضــوع پیامدهــای اجتماعــی زیــادی 
بــه دنبــال دارد کــه یکــی از آن هــا ایــن اســت 
ــه  ــار خدش ــودکان را دچ ــی ک ــه عاطف ــه منظوم ک
ــود  ــزرگ می ش ــودک ب ــی ک ــی وقت ــد؛ یعن می کن
ــات  ــد، ارتباط ــت می ده ــود را از دس ــن خ و والدی
ــخ  ــول تاری ــواره در ط ــه هم ــیره ای ک ــی و عش خون
کارســاز بــوده و در کشــور نیمه ســنتی مــا نیــز 
ــرد خــود را از دســت می دهــد. ــرار اســت، کارک برق

 لزوم آینده پژوهی
ایــن روان شــناس اجتماعــی کــه در یــک گفت وگوی 
تک فرزنــدی  خطــرات  موضــوع  بــا  رادیویــی 

در جامعــه و علــل گرایــش نســل جــوان بــه 
ــه  ــان اینک ــا بی ــرد، ب ــت می ک ــدی صحب تک فرزن
آمــار خانواده هــای تک فرزنــد بــرای مســئوالن 
و برنامه ریــزان هشــدار اســت و در آینده پژوهــی 
بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد، اظهــار کــرد: پیامدهــا 
ــاد  ــدان ایج ــده تک فرزن ــه در آین ــیب هایی ک و آس
می شــود، انکارنکردنــی اســت و هرگــز نبایــد از 
ــناختی را  ــوع روان ش ــن موض ــادی، ای ــر اقتص منظ

ــت.  ــده گرف نادی

ــده  ــرایط پیش آم ــم ش ــد بدانی ــر بای ــوی دیگ از س
ــا چــه حــد  ــواده و ت ــزان خواســته خان ــا چــه می ت

ــش  ــد پژوه ــت و بای ــر آن هاس ــل ب ــل تحمی حاص
ــرد. ــورت بگی ــر روی آن ص ــادی ب زی

 مباحث روانی
ــه  ــاره ب ــا اش ــواده ب ــکده خان ــو پژوهش ــن عض ای
ــی در ایــن خصــوص اهمیــت  اینکــه مباحــث روان
بــه  می خواهنــد  افــرادی کــه  و  دارد  ویــژه ای 
ــورد  ــد م ــد بای ــود بپردازن ــردی خ ــته های ف خواس
بررســی قــرار بگیرنــد، تأکیــد کــرد: مطالعــات 
نشــان می دهــد کــه کاهــش جمعیــت و افزایــش 
تمایــل بــه تک فرزنــدی بیشــتر تحــت تأثیــر 
ــوده  ــگ ب ــس از جن ــی پ ــاص اجتماع ــرایط خ ش
بنابرایــن  تــا سیاســت های ســازمان ها؛  اســت 
ــرش  ــرای پذی ــاع ب ــه در اجتم ــه زمین ــی ک ــا زمان ت
ــی و  ــا کار فرهنگ ــود، صرف ــاد نش ــدآوری ایج فرزن
تشــویقی مقطعــی مؤثــر نخواهــد بــود. بایــد در نظر 
داشــته باشــیم ایــن یــک مقولــه اجتماعــی اســت 

ــژه ای دارد. ــت وی ــز اهمی ــاد نی و اقتص
 فرزند دوم

پیرخائفــی، روان شــناس بالینــی، نیــز بــا اشــاره بــه 
اینکــه بــه دنیــا آوردن فرزنــد دوم هزینه هــای 
زیــادی بــه دنبــال دارد و در شــرایط اقتصــادی 
کنونــی ممکــن نیســت، گفــت: نادیــده گرفتــن 
مســائل روان شناســی بــه دلیــل مســائل اقتصــادی 

ــل  ــه دلی ــر ب ــن اگ ــت. بنابرای ــت نیس ــا درس اص
بــه  از  اقتصــادی  وضعیــت  گرفتــن  نظــر  در 
می کنیــد،  جلوگیــری  دوم  فرزنــد  آوردن  دنیــا 
 آســیب های زیــادی را بــه آینــده فرزنــد خــود وارد 
ــرادر دارد،  می کنیــد. زمانــی کــه کــودک خواهــر و ب
بیشــتر زیــر چتــر پــدر و مــادر خــود قــرار می گیــرد؛ 
چــرا کــه کــودک در داشــتن یــا نداشــتن خواهــر و 

بــرادر اختیــاری نــدارد.
ــر  ــد ب ــه بای ــان اینک ــا بی ــگاه ب ــتاد دانش ــن اس ای
داشــته  بیشــتری  دقــت  زندگــی  مفهــوم  بــه 
باشــیم، اضافــه کــرد: در کشــور مــا مفهــوم و نــگاه 
ــفانه  ــت. متاس ــده اس ــی ش ــار تغییرات ــی دچ زندگ
ــات  ــاد، امکان ــر اقتص ــا از منظ ــی تنه ــه زندگ ــا ب م
ــر  ــه اگ ــی ک ــم؛ در حال ــگاه می کنی ــا ن و دارایی ه
در  را  اضافه خرج هــا  و  باشــیم  داشــته  برنامــه 
خدمــت خانــواده قــرار دهیــم، فرزنــدان رشــد 

ــند. ــد داش ــبی خواهن مناس

 تک فرزندی
ــه  ــه اینک ــخ ب ــی در پاس ــناس بالین ــن روان ش ای
ــروز  ــبب ب ــود س ــودی خ ــه خ ــدی ب ــا تک فرزن آی
مشــکات رفتــاری و روانــی خاصــی در فرزنــد 
مزایــا  تک فرزنــدی  کــرد:  تصریــح   می شــود، 
و معایبــی دارد و نمی تــوان تک بعــدی بــه ایــن 
ــوان  ــه نمی ت ــا ک ــن معن ــه ای ــرد. ب ــگاه ک ــه ن قضی
ــر  ــا هســتند از نظ ــه تنه ــی ک ــام فرزندان ــت تم گف
رفتــاری مشــکل خواهنــد داشــت. نمونه هــای 
بســیار  تک فرزندهــا  دارد کــه  وجــود  زیــادی 
 موفــق بوده انــد. ایــن موضــوع بــه کارکــرد خانــواده 
و نحــوه تعامــل والدیــن بــا فرزنــدان وابســته 
ــرای  ــرادر ب ــر و ب ــتن خواه ــوان داش ــت. نمی ت اس
ایجــاد جــو گــرم و صمیمــی و افزایــش تعامــل در 
خانــواده را انــکار کــرد. بنابرایــن در این بــاره کارکــرد 
والدیــن نقشــی اساســی بــرای نــوع تربیــت و 

ــت. ــد داش ــودکان خواه ــده ک آین

رئیــس ســازمان اســتثنایی آمــوزش و پــرورش از مشــارکت ۵۵ 
هــزار نفــری دانش آمــوزان اســتثنایی در طــرح تلفیقــی خبــر داد و 
اعــام کــرد: بــرای جبــران کمبــود نیــرو در صــورت تمایــل از افــراد 

بازنشســته اســتفاده می کنیــم. 
مجیــد قدمــی گفــت: اعتبــارات مربــوط بــه ســرویس های 
رفت وآمــد، خدمــات حمایتــی از دانش آمــوزان و چــاپ و توزیــع 
کتاب هــای درســی تأمیــن شــده و هیــچ مشــکلی در ایــن 

زمینه هــا وجــود نــدارد. 
قدمــی ادامــه داد: طــرح ســنجش بــه خوبــی اجــرا شــد و 
تعــدادی کــه پیش بینــی کــرده بودیــم در روزهــای آتــی در مراکــز 

ــرد. ــد ک ــدا خواهن مربوطــه حضــور پی
 وی اضافــه کــرد: بودجــه امســال مــا نســبت بــه ســال گذشــته 
رشــد ۳۵ درصــدی داشــته و در حــال حاضــر بــاالی 9۵ میلیــارد 
ــرف  ــرزی ص ــروم و م ــق مح ــا در مناط ــه عمدت ــت ک ــان اس توم

خواهــد شــد.
 قدمــی بــا اشــاره بــه کمبــود نیــرو در آمــوزش و پــرورش گفــت: 
یکــی از مشــکات مــا بازنشســتگی همکارانمــان بــود که قرار شــد 
بعضــی از آن هــا کــه در ســال ســی ام هســتند و تمایــل بــه ادامــه 
کار دارنــد، در مناطقــی کــه کمبــود نیــرو وجــود دارد، کمــک کننــد. 
ــودکان  ــود ک ــث ش ــه باع ــی ک ــر اختال ــا ه ــا ب ــه داد: م وی ادام
اســتثنایی بــا کــودکان عــادی تفــاوت داشــته باشــند و نتواننــد از 

ــم کــرد.  ــه خواهی ــد، مقابل آمــوزش عــادی اســتفاده کنن
ــه  ــم تهی ــام دادی ــال انج ــه امس ــی ک ــی از کارهای ــت: یک وی گف
ــان  ــه معلم ــود ک ــوز ب ــای دیرآم ــوزش بچه ه ــرای آم ــی ب فیلم

ــد.  ــس کنن ــتفاده از آن تدری ــا اس ــد ب بتوانن
دانش آمــوزان  عــادی کــه  مــدارس  در  تاکیــد کــرد:  قدمــی 
اســتثنایی ثبت نــام می کننــد، جلســات توجیهــی بــرای والدیــن و 
بچه هــا گذاشــته شــده تــا نحــوه برخــورد بــا آن هــا را یــاد بگیرنــد.

رئیــس اورژانــس اجتماعــی کشــور انتشــار کلیپ هایــی مبنــی 
ــش  ــازی در چال ــل ب ــه دلی ــی ب ــر خودکشــی دو جــوان ایران ب
»نهنــگ آبــی« را تکذیــب کــرد و گفــت: تــا بــه حــال هیــچ مورد 
ــت؛  ــداده اس ــران رخ ن ــازی در ای ــن ب ــق ای ــی از طری خودکش
ــه  ــی را ک ــف خودکش ــای مختل ــد کلیپ ه ــی می توان ــر کس ه
ــگارش  ــا ن ــه دســت آورد و ب ــد، ب ــازی دارن دالیلــی جــز ایــن ب
زیرنویســی بــه روی آن علــت را شــرکت در چالــش نهنــگ آبــی 
عنــوان کنــد؛ امــا ایــن ادعاهــا کامــا بی پایــه و اســاس اســت. 
حســین اســدبیگی در ادامــه بــا بیــان اینکــه اقــدام بــه 
خودکشــی در افــراد پیچیده تــر از آن اســت کــه از طریــق 
بــازی بــه آن دســت بزننــد، ضمــن تاکیــد بــر آنکــه هیچ گونــه 
ــا ایــن لحظــه رخ  ــازی ت ــق ایــن ب ــران از طری خودکشــی در ای
ــداده، گفــت: در دنیــا نیــز تعــداد افــرادی کــه از طریــق ایــن  ن
ــا حــدود  ــد، در مقایســه ب ــه خودکشــی کرده ان ــدام ب ــازی اق ب

یــک میلیــون نفــری کــه هــر ســاله از طریــق خودکشــی فــوت 
می کننــد، بســیار ناچیــز و کمتــر از ۳۰ نفــر گــزارش شــده 
ــای  ــار و کلیپ ه ــار اخب ــدم انتش ــه معتق ــی ک ــت؛ در حال اس
ــان و  ــش نوجوان ــث گرای ــتر باع ــازی بیش ــن ب ــه ای ــوط ب مرب

ــد.  ــد ش ــه آن خواه ــان ب جوان
ــی  ــرد: از تمام ــد ک ــور تاکی ــی کش ــس اجتماع ــس اورژان رئی
اخبــار  انتشــار  بــا  کــه  می خواهیــم  اینترنــت  کاربــران 
کلیپ هــای مربــوط بــه ایــن بــازی بــه تبلیغــات غیرمســتقیم 
آن دامــن نزننــد؛ زیــرا در فضــای مجــازی بــه راحتــی نمی تــوان 
ــخیص  ــره تش ــره را از ناس ــرد و س ــت ک ــانی را مدیری اطاع رس

داد. 
وی افــزود: بهتــر اســت در فضــای مجــازی بــه جــای دســت به 
دســت کــردن اخبــار بی پایــه و اســاس روش هــای پیگیــری از 

خودکشــی را منتشــر کنیم.

»نهنگ آبی« در ایران قربانی نداشته استحضور ۵۵ هزارنفری دانش آموزان استثنایی در طرح تلفیقی

عضو پژوهشکده خانواده، با تشریح آسیب عاطفی خانواده های تک فرزندی به کودکان، خبر داد:

 تک فرزندی 
در ۳۴ درصد خانواده های ایرانی

،،
در  کــه  آســیب هایی  و  پیامدهــا   
آینــده تک فرزنــدان ایجــاد می شــود 
ــد  ــی اســت و هرگــز نبای انکارنکردن
از منظــر اقتصــادی، ایــن موضــوع 

روان شــناختی را نادیــده گرفــت

شیشــه را کــه پاییــن می کشــد، بــوی ماری جوانــا پخــش 
و  می کنــد  اطــراف  بــه  نگاهــی  صورتــم.  تــوی  می شــود 

شــو!«  »ســوار  می گویــد: 
عطــا هــم ســاقی گل اســت، هــم مصرف کننــده. خــودش 
می گویــد: »روزی ۵ نــخ علــف تپــل می کشــم.« قــرار اســت بــا 
2۰۶ مشــکی او چنــد ســاعتی در خیابان هــای تهــران دور بزنیــم. 
می خواهــم بدانــم حــاال کــه گل دومیــن مــاده مخــدر پرمصــرف 
ایــران شــده، درآمــد ســاقی هایش چطــور اســت یــا چــه کســانی 
بیشــتر مشــتری گل هســتند و اصــا خــودش چطــور ایــن کار را 

انتخــاب کــرده؟ کار؟
29 ســاله اســت، الغرانــدام، بــا تی شــرت مشــکی و جیــن 
ــت  ــده پش ــه اش را برگردان ــه لب ــه دار ک ــک کاه لب ــاره و ی ــی پ آب
ســرش. همین طــور کــه رانندگــی می کنــد، از پشــت عینــک 
ــردن  ــر نظــر دارد. از رول ک ــز را زی ــی اش همــه چی ــاب کائوچوی ق
علــف تــوی ماشــینی کــه پشــت چــراغ قرمــز کنــارش ایســتاده تا 
محــل قــرار گرفتــن گشــت های پلیــس. نگــران سؤال هاســت و 
دائــم می گویــد: »داداش جــون مــادرت فــن کار مــا رو ننویــس؛ 

دســتمون رو می شــه!«
عطــا از ســال 9۰ کــه از خدمــت ســربازی برگشــت تهــران، 
خیلــی جــدی فــروش مــواد را شــروع کــرد. نــه از ســر بیــکاری 
ــواده اش همــه  ــد اســت و خان ــدرش کارمن ــی؛ چــون پ ــا بی پول ی
ــه ای  ــل از حرف ــم قب ــودش ه ــتند و خ ــی هس ــا قدیم بازاری ه
ــوده: »از ســربازی کــه  شــدن در پخــش مــواد، شــاگرد مغــازه ب
اومــدم، رفتــم تــو مغــازه یکــی از بچه هــا فروشــنده لبــاس 
ــردم  ــع می ک ــته رو جم ــای راس ــول مغازه داره ــی پ ــدم. گاه ش
و براشــون گل می خریــدم و خــودم از بغلــش مــی زدم و یــه آب 
ــت  ــد گف ــا اوم ــی از بچه ه ــه یک ــال 9۱ ک ــا س ــود. ت ــه ای ب باریک
عطــا یــک کیلــو گل خریدیــم ۳ میلیــون؛ نمی دونــم چــه غلطــی 
ــه؟  ــاش امن ــاش. ج ــران نب ــم داداش نگ ــم؟ گفت ــاش بکن باه
ــن.  ــار واســه م ــن بی ــک ک ــف رو پ ــر روز عل ــم ه ــت آره. گفت گف
ــن، ۱۵  ــم ۳۰ توم ــک می زنی ــم پ ــاش. گفت ــش نب ــران فروش نگ

ــو.« ــن، ۱۵ ت م
پــس از فــروش کار روی غلتــک می افتــد. شــریک پایــه و 
مشــتری های دســت بــه نقــد: »شــریکم واقعــا تنبــل بــود. آنقــدر 
ــه ازش  ــت ک ــتری نمی رف ــا مش ــرار ب ــر ق ــرد و س ــت می ک اذی
ــه  ــد از اون دیگ ــورد. بع ــید و می خ ــط می کش ــدم. فق ــدا ش ج
خــودم رفتــم ســمت خریــد. یکــی رو پیــدا کــردم کــه بــار عمــده 
می فروخــت. ۵ میلیــون می خواســت. باالخــره دار و نــدارم کــه ۵ 
میلیــون بــود رو گذاشــتم رفتــم خونــه اش. گل خریــدم گرمــی 2۰ 

هــزار تومــن، ولــی چــه گلــی! هنــوز رو دســتش ندیــدم.«
ــل  ــه، مث ــش گرفت ــه لب ــف را گوش ــیگاری عل ــه س ــور ک همین ط
و  پــک می زنــد  یــک وری حــرف می زنــد. چنــد  فیلم هــا 
باقــی اش را تــوی زیرســیگاری ماشــین بــه قــول خــودش »آف« 
می کنــد. چنــد کوچــه پس کوچــه را طــی می کنیــم تــا روبــه روی 
ــود و از  ــد. دوال می ش ــز می زن ــت ترم ــایه درخ ــر س ــه ای زی خان
داخــل داشــبورد یــک پــک گل درمــی آورد. از پله هــای پهــن و دراز 
ورودی خانــه بــاال مــی رود و وارد البــی می شــود. چنــد دقیقــه ای 
کــه داخــل ماشــین تنهــا می مانــم از روی کنجــکاوی داشــبورد را 
ــای  ــم؛ گل ه ــم می بین ــر ه ــف دیگ ــک عل ــد پ ــم. چن ــاز می کن ب

ــا رگه هــای قرمــز.  فشــرده ســبز کــدر ب
ــم  ــی ه ــر کس ــه ه ــم. واس ــن می فروش ــزار توم ــی 2۰۰ ه »پک

نمی بــرم. مشــتری هام هــم بایــد تــو لــول خــودم باشــن؛ یعنــی 
ــول  ــف، 2۰۰ هــزار تومــن پ ــه پــک عل ــد ی ــرای خری کســی کــه ب
بــده، باهــاش حــال کنــم و آدم رو مــخ و مزخرفــی نباشــه. گاهــی 
ــاقی  ــه س ــه اینک ــم. ن ــور می کن ــون ج ــه براش ــزای دیگ ــم چی ه
ــه. واســه اینکــه  ــا اســید و مجیــک ماشــروم باشــما، ن کــوک ی
مشــتری ام بــه ســاقی دیگــه ای کانکــت نشــه، ایــن کارو می کنــم. 
همــه جــور مشــتری هــم دارم؛ کارمنــد رده بــاال، دکتــر و مهنــدس، 
ــم همــه  ــت کن ــذار راحت ــن... . ب ــد خف ورزشــکار معــروف، هنرمن
ــاقی  ــا س ــزار ت ــل ده  ه ــرون حداق ــن ته ــو همی ــن. ت گل می زن

هســت.«
گلــی کــه عطــا می فروشــد گرمــی ۳۵ هــزار تومــان اســت. قیمــت 
ــزار  ــی 2۰۰ ه ــد از گرم ــودش می گوی ــه خ ــور ک ــم آن ط ــوک ه ک

ــا گرمــی ۵۰۰ هــزار تومــان. تومــان شــروع می شــود ت
 چطور این همه مواد توی ماشین  داری و استرس 

نمی گیری؟
هــر شــب بــا کوچک تریــن صــدای در فکــر می کنــم ریختــن کــه 
بگیــرن. بیــرون هــم هســتم، دائــم اســترس دارم. فکــر کــردی 
ــا  ــه اص ــه اینک ــم؟ واس ــف می کش ــه عل ــن هم ــودم ای ــرا خ چ
ــاورت نشــه ولــی  ــه. شــاید ب ــه ســرم نزن فکــر و خیــال منفــی ب
خیلــی شــبا کابــوس مأمــور می بینــم کــه دنبالــم کــرده و از جــام 

می پــرم.
 تا حاال چقدر پول درآوردی؟

 هیچــی. واقعــا هیچــی در نیــاوردم؛ ولــی تــا دلــت بخــواد عشــق 
و حــال کــردم؛ عشــق و حالــی کــه هیچ کــس خوابــش رو هــم 
ــتش رو  ــرج داره. راس ــم خ ــوری ه ــردن اینج ــال ک ــه. ح نمی بین
بخــوای از هــر 2 میلیــون علفــی کــه می فروشــم ۴۰۰ تــا ۵۰۰ هــزار 
تومــن نصیــب خــودم می شــه. پولــی هــم نیســت. همیــن پــول 
کشــان و کــره و بنزیــن هــر روز رو حســاب کنــی خــودش کلیــه.«

 پس این وسط چه کسانی پول درمی آورند؟
پــول دســت کســاییه کــه خودشــون مــی کارن یــا خریــد و فروش 
عمــده می کنــن. مــن تــا حــاال نکاشــتم؛ ولــی دیــدم اونایــی کــه 
مــی کارن چــه درآمــدی دارن. چنــد نفــر می شــناختم چنــد 
ســال کار کــردن و پــول جمــع کــردن. االن واســه خودشــون کار و 

ــه کجــان. ــن و کســی نمی دون کاســبی راه انداخت
بــدون توقــف تــوی خیابان هــا می چرخیــم. عطــا دوســت نــدارد 
ــدم  ــی ق ــد وقت ــم. می گوی ــدم بزنی ــود و ق ــاده ش ــین پی از ماش
می زنــد بیشــتر اســترس می گیــرد. ترجیحــش ایــن اســت 
کــه روزهــا بیــرون بیایــد و اگــر قــرار اســت مــواد را بــه مشــتری 
برســاند، در روز ایــن کار را بکنــد؛ چــون شــب ها ایســت های 
ــه ریســکش نمــی ارزد.  بازرســی بیشــتری در شــهر هســت و ب

  پدرو مادرت می دانند چه کار می کنی؟ 
عطــا آهــی می کشــد و می گویــد: »محــال ممکنــه کســی کاســب 
باشــه و از راه مــواد دخــل داشــته باشــه و پــدر و مــادرش نفهمــن. 
ــدارن. اون  ــه کارم ن ــی کاری ب ــا می فهمــن. ول ــر اون نخســتین نف
اوایــل چســبیدن بهــم کــه خونــه بگیــرم ولــی دوبــاره بعــد چنــد 
وقــت گفتــن برگــرد و هــر غلطــی دلــت می خــواد جلــوی چشــم 

مــا بکــن!«
ایــن همــه ســال پــول بی دردســر درآوردن آدم را تغییــر می دهــد: 
ــدون  ــم. ب ــه زندگــی کن ــل بقی ــم دوســت دارم مث ــاور کــن من »ب
تــرس... بــدون اســترس. اصــا بــرم پیــک موتــوری بشــم. واســه 

خــودم باشــم. ولــی خیلــی ســخته، ســخت.«

گفت وگو با ساقی گل



امامعلیعلیهالسالممیفرمایند:
ْقَعِةِفىالثَّوِبَفاتَِّخْذُهُمشاِكاًل َألّصاِحُبَكالرُّ

مهنشنيودوسـت،مهانندوصلهدرلباساست؛پسآنرا
همشكلبرگزين.

زندگیامروز سه شنبه 21 شهریورماه 1396 - سال سوم - شماره 525 روزنامه
دریچه

 برداشت بادام زمینی در آستانه  اشرفیه - عکس: فارس

 گل عجیب Skeleton؛ این گل سفیدرنگ هنگام بارش باران 
شفاف می شود.

بر اساس گزارش ها نزدیک به ۳۰۰ هزار نفر از مسلمانان روهینگیا 
از میانمار گریخته  اند . بیشتر این پناهجویان در شرایط خطرناکی 

از راه دریا وارد بنگالدش شده اند. 

  طوفان ایرما با سرعت ۱۳۰ مایل در ساعت، فلوریدای آمریکا 
را درنوردید

کابین جالب پیکان وانت یک هموطن 

جشن بزرگ ورزش زورخانه ای و پهلوانی غدیر با حضور بیش 
از ۲ هزار و ۵۰۰ نفر از ورزشکاران و محبان موال علی)ع( در 

اصفهان برگزار شد 

جدول سودوکو - شماره 86

حدیث روز

کاریکاتور - شعله آتش دارنده نوبل بر جان مسلمانان روهینگیا

غررالحكم: ج1، ص379
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صنایعدسیتوچیینها
مــن خیلــی جــوون کــه بــودم، میدونــی نقشــی جهانــا دوســت می داشــتم، آ هنــوزم 

نداشــته  دوســت  آ  بیبیِنــد  میدونــا  ایــن  کــه  چــه حرفــی اس، کی یِــس  ایــن  بوگــو  دارم. 

پیــدا  َجــا  بِــش می کونــم، روحــم  نیــگا  آ  ایــن میدونــا،  تــو  باِشــد. هــر وقــت پامــا مــی ذارم 

ـبـرادون می گــم. ـچـرا؟ حــاال  آ حّظــی بصــری می بِــرم. می دونیــد  می کوِنــد، 

آخــه هــر گوشــه ای اِز ایــن میــدون، یــه جذابیتــی ـبـرا خــوِدش داِرد. عمارتــی عالی قاپــو یــه 

جــور، َمّچــدی امــام یــه جــور، َمّچــدی شــیخ لطــف ا... یــه جــور، آ بــازاری قیصریــم یــه جــور. 

ل کاری کــه می کونــم یــه  ـبـرا همیِنــس وقتــی واردی میدونــی نقشــی جهــان می شــم، اِوّ

فاتَحه می فرســم برا اون معمار آ کارگرایی که این بناهایی قشــنگا ســاختند. زیبایی 

و جذابیت و نقش و نگاری میدون یه ِطِرف، آ زیبایی و جذابیت و نقش و نگاری 

صنایــع دســتی هرنمنداشــم یــه ِطــِرف.

تــا حــاال تــو بهــری صنایــع دســتی اصفهــون رفتیــن؟ اِز قلمکاریــا، خاتــم آ، مینــا 

وا، ُمَنِبــت کاریــا، آ قلمزنــی، هــر ِکدوِمشــا کــه نیــگا می کونــی، انــگاری داِرد بــا 

آِدم ـحـرف می زِنــد؛ امــا یــه مدتــی اس می بینــم یــه مشــت جنــس بنجــل چینــی، 

کنــار ایــن صنایــع دســتی زیبــا گذاشــتند، آ می فروشــند، اینجاســت کــه اعصابــم 

ِگلــی هــم می ریــِزد.

اوالن ِد زون، ایــن جنســای بنجلــی چینــی، نبایـِـس بیــاد، امــا حــاالم کــه اوِمــدس، 

دســتی  صنایــع  کنــاری  بــذارن  کــه  نــه  برفوشــند،  بــازار  جمَعــه  تــو  بِِبنــد  را  اینــا 

هرنمندایــی مــا. ِمــِث ایــن می موِنــد کــه یــه تیکــه حلبــی، یــا َتشــَتکا نوشــابه ِقدیمیــا بــودا، 

بذارنــد َوری یــه تیکــه جواهــر. اون وقــت آِدم چــه حســی پیــدا می کوِنــد؟ حســی اَنِزجــار، 

ایــن بنجــا چینیــا، کــه هــر چــی  یــه جــارو خاک اِنــداز َور داِرد، آ همــه  آ دلــش می خــواد 

می ِشــد اسمشــا گذاشــت ااِّل صنایــع دســتی را بِروبِــد آ بریــِزد تــو جــوق.

ملتفت شدین چیطو شد؟ باریِکّا ... خوش رو و خوشگو باشید، عزتتون کم َنِشد. 
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ای وط�خ م�ی ردوسی - ک�ی �خ �خ محمدام�ی

 روستاهای شهرستان های شاهین شهر، میمه و تیران و کرون 
میزبان ویژه برنامه های »سه شنبه های آبی« شدند

 گام بلند شرکت آب و فاضالب روستایی 
 استان اصفهان برای آموزش و فرهنگ سازی 

مدیریت مصرف آب


