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گی یاران حضرت مهدی)عج( ویژ
یاران  منحصربه فرد  ویژگی های  زیادی  روایات  در 

حضرت مهدی)عج( ذکر شده است. 
هدایت  درخشــان  چراغ های  مهــدی)عج(،  یاران 
هستند. حضرت بقیة اللّه االعظم)عج( را در تحقق 
دولت کریمه، یارانی پیروی و فرمانبری خواهند کرد 
و با قلت عِدّه و عُدّه، جهان را زیر لوای آن حضرت 
خواهند آورد و بستر تحقق حکومت واحد جهانی را 

مهیا خواهند ساخت. 
آن ها در جنگ ها با جان خود از امام)ع( محافظت 
کرده و از پس هر آنچه امام)ع( از آنان می خواهد، 
برمی آیند. مردانی هستند که شب نمی آرمند و در 
نمازشان زنبورسان زمزمه دارند، شب را در قیام و 
قعود به سر می آورند و صبح را بر پشت اسبانشان 

آغاز می کنند...

به قلم مدیر مسئولسرمقاله
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 تربیت ساالنه 700 پرستار 
در اصفهان
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رئیس هیئت مدیره بورس کاالی ایران:

کل زنجیره اقتصاد باید 
شفاف، کشف قیمت شود

|صفحه 12

نگاهی به کتاب »مونالیزای منتشر«

دارالمجانین عشاق
|صفحه 10

توجه ویژه شورای پنجم شهر یزد 
به عرصه فرهنگ
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 قیمت مواد غذایی
 در ماه محرم
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 تغییر استانداران 
تا آخر شهریور قطعی می شود
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 آیت هللا العظمی مظاهری 
 در پیامی به اجالس جهانی 

پیرغالمان حسینی:

 جریان عزاداری حسینی 
یک رسانه پرنفوذ است

تولید انبوه ریل ملی
همزمان با حضور جمعی از فعاالن بازار سرمایه در ذوب آهن اصفهان آغاز شد:

در دومین روز از هفتمین دوره مسابقات 
والیبال جام قهرمانان بزرگ مردان جهان

آمریکا مقابل ایران زانو زد

نگاهی به دیدار فوالد - سپاهان

جدال در میانه جدول
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کوتاه خبر 

 سرلشکر باقری در دیدار
با وزیر دفاع تاکید کرد: 

لزوم تالش دوچندان وزارت دفاع 
برای تامین نیاز نیروهای مسلح 

ــا  ــدار ب ــلح در دی ــای مس ــتاد کل نیروه ــس س رئی
ــت و  ــرای تقوی ــاش ب ــزوم ت ــر ل ــی ب ــر حاتم امی
ــلح  ــای مس ــاز نیروه ــورد نی ــاح های م ــن س تامی

ــرد.  ــد ک تأکی
کل  ســتاد  رئیــس  باقــری،  محمــد  سرلشــکر 
نیروهــای مســلح، بــا حضــور در ســتاد وزارت دفــاع 
ــاع،  ــر دف ــی، وزی ــرتیپ حاتم ــر س ــا امی ــدار ب در دی
ــای  ــن نیروه ــده ای شناخته شــده در بی وی را   فرمان
مســلح،  بــرادری مومــن ، والیــی ، ســختکوش، 
کاردان و توانــا در انجــام مســئولیت ها دانســت  و 
گفــت: امیدواریــم بــا حضــور شــما در وزارت دفــاع 
ــداوم  ــور ت ــی کش ــت دفاع ــد صنع ــه رش ــد رو ب رون

ــد. یاب
وی در بخشــی از ســخنان خــود بــا اشــاره بــه 
ــاع  ــوا از وزارت دف ــم کل ق ــده معظ ــارات فرمان انتظ
ــت  ــرای تقوی ــد ب ــاع بای ــت: وزارت دف ــار داش اظه
جمهــوری  بازدارندگــی  قــدرت  و  دفاعــی  بنیــه 
اســامی بــه کیفیــت، کمیــت و نــوآوری محصــوالت 
ــه  ــرا ک ــد؛ چ ــته باش ــژه ای داش ــه وی ــی توج دفاع
نظــام  بــه  زدن  بــرای ضربــه  امــروز  دشــمنان 
جمهــوری اســامی ایــران از هیــچ تاشــی فروگــذار 

ــرد. ــد ک نخواهن
سرلشــکر باقــری  تصریــح کــرد: وزارت دفــاع بــرای 
ارتقــاء تــوان دفاعــی کشــور بایــد تمامــی تمهیــدات 
الزم را بــه کار گیــرد و بــرای تقویــت و تامیــن 
ــاش  ــلح ت ــای مس ــاز نیروه ــورد نی ــاح های م س

ــد. ــرار ده ــود ق ــتورکار خ ــدان را در دس دوچن
امیــر حاتمــی، وزیــر دفــاع، نیــز بــا تقدیــر از 
حمایت هــای ســتاد کل نیروهــای مســلح از حــوزه 
صنعــت  متخصصــان  دفاعــی، گفــت:  صنعــت 
دفاعــی بــرای تحقــق منویــات و انتظــارات فرمانــده 
معظــم کل قــوا در ظرفیت افزایــی دفاعــی و تامیــن 
ــی  ــچ تاش ــلح از هی ــای مس ــای نیروه نیازمندی ه

ــرد. ــد ک ــذار نخواهن فروگ

سرمقاله
به قلم مدیرمسئول

ویژگی یاران حضرت مهدی)عج(
در شــب رهباننــد و در روز شــیران. از فرمانبــری کنیــز 

نســبت بــه آقایــش، بــرای امــام فرمانبردارترنــد.
ــد و  ــهادت را می خواهن ــانند، ش ــدا ترس ــیت خ ــان از خش آن
آرزو می کننــد کــه در راه خــدا کشــته شــوند؛ شعارشــان »یــا 
ــد  ــت درمی آین ــه حرک ــی ب ــت؛ وقت ــین« اس ــارات الحس لث
رعــب و تــرس ]حاصــل از هیبــت و شــکوه و انسجامشــان[ 
ــپار  ــازد؛ رهس ــان می ت ــاه پیشش ــک م ــافت راه ی ــه مس ب
کــوی موالینــد؛ خداونــد بــا آنــان امــام حــّق را یــاری 

می کنــد.
آری، امــروز مــا بایــد خــود را آراســته بــه اوصــاف پســندیده 
کنیــم تــا لیاقــت قــرار گرفتــن در ســلک یــاران او را بیابیــم 
و فیــض دیــدار او هــم تنهــا از تحّلــی و آراســتگی بــه ایــن 
ــای  ــد غبار ه ــود. بای ــل می ش ــص حاص ــانه ها و خصای نش
ناپــاک را از خــود دور کــرد تــا بــه طــراوت دیــدار، دیــدگان 
را نورانــی ســاخت. خلــوص اعتقــاد و شــدت توحیدگرایــی 
ــد: »کأّن  ــی می فرمای ــت؛ در روایت ــم اس ــی مه ــک ویژگ ی
ــّد  ــه أش ــی ذات الّل ــّک ف ــوبها ش ــد الیش ــم زبرالحدی قلوبه

مــن الحجــر« 
ــه  ــان از درج ــود چن ــاد خ ــت در اعتق ــرت حج ــاران حض ی
ــد  ــه لحظــه ای شــک و تردی ــد ک ــوص برخوردارن ــاالی خل ب
در دل آن هــا ســایه نمی گســترد و کنــج قلبشــان را بــه 
ــود او را ادراک  ــر وج ــا سراس ــه ب ــی آورد؛ بلک ــخیر درنم تس
کــرده و در همــه حــال خــود را در حضــور او می یابنــد؛ آنــان 
از توانمنــدی و قــدرت اراده خــاص برخوردارنــد: »لــو حملــوا 

ــال ألزالوهــا«  ــی الجب عل
ــا اراده انــد کــه اگــر بــر  یــاوران حضرتــش چنــان قــوی و ب

ــد. ــن برمی کنن ــد، از ب ــورش برن ــا ی کوه ه
آن هــا عاشــق تمام عیــار امــام هســتند: »یتمّســحون بســرج 

اإلمــام علیــه الســام یطلبــون بذلــک البرکــة« 
در راه امــام و نجــات بشــر ازخودگذشــتگی و ایثــار کــرده و 
تــا پــای جــان امــام را اطاعــت می کننــد. »یقونــه بأنفســهم 

فــی الحــروب« 
ــش  ــان از حضرت ــا دل و ج ــج( ب ــرت حجت)ع ــاران حض ی
پاســداری می کننــد و پیشــمرگ او می شــوند و جــان را 
فــدای آن جانــان می کننــد کــه جــان تحفــه ناقابلــی اســت.

ــان  ــل رهب ــون الّلی ــال الینام ــد: »رج ــی می فرمای در روایت
ــل« بالّلی

ــود و  ــام و قع ــه قی ــاران حضــرت مهدی)عــج( شــب را ب ی
ــب اند و  ــان ش ــد، رهبان ــر می آورن ــه س ــد ب ــادت و تهج عب
عبــادت خالصانــه دارنــد: »لهــم دوی فــی صاتهــم کــدوّی 

النحــل« 
ــاز  ــد و قرة العینشــان نم ــاران آن حضــرت شــیفته عبادتن ی

اســت. 
آن هــا فرمانبــر و مطیــع محــض ولــی و امــام خویش انــد: 
»هــم أطــوع لــه مــن األمــة لســّیدها« یــاران امــام 
ــود  ــوالی خ ــرای م ــون و چ ــت بی چ ــر اطاع ــج( ب زمان)ع

کمــر بســته اند و دل در رضــای او ســپرده اند. 
»کالمصابیح کأّن قلوبهم القنادیل« 

ــد؛ چــرا کــه  ــاران مهدی)عــج( چراغ هــای روشــن هدایتن ی
سرچشــمه های حکمــت در اثــر تقــوای محــض از ســرزمین 

قلبشــان بــر زبانشــان جــاری اســت. 
خداترســی یکــی از ویژگی هــای یــاران مهدی)عــج( اســت: 

»و هــم مــن خشــیة الّلــه مشــفقون« 
یــاوران آن حضــرت از خشــّیت حضــرت حــق چــون بیــد بــر 

خــود می لرزنــد. ایــن ویژگــی نشــانه بصیرتشــان اســت. 
آنــان در آرزوی شــهادت بــه ســر می برنــد: »یدعــون بالشــهادة 

و یتمّنــون أن یقتلــوا فــی ســبیل الّله« 
یــاران حضــرت حجت)عــج( مــدام دســت بــر دعــا از 
حضــرت حــق وصــال شــاهد شــهادت را می خواهنــد. 

»شعارهم: یا لثارات الحسین« 
شعارشــان خونخواهــی امــام حســین)ع( اســت.این ها 
تعــداد کمــی از ویژگی هــای یــاران امــام عصر)عــج( اســت.

ــر معظــم  ــه ای، رهب ــت هللا خامن حضــرت آی
انقــاب اســامی، روز گذشــته در دیــدار 
ــع  ــد مجم ــس و اعضــای دوره جدی ــا رئی ب
تشــخیص مصلحــت نظــام، مجمــع را از 
ابتــکارات بــاارزش امــام بزرگــوار خواندنــد و 
بــا اشــاره بــه ســه وظیفــه مهــم ایــن نهــاد 
یعنــی »تشــخیص مصلحــت«، »مشــاورت 
ــه  ــی« و »ارائ ــت های کل ــن سیاس در تعیی
راه حــل در معضــات کشــور« تأکیــد کردنــد: 
مجمــع بایــد صددرصــد انقابــی فکــر و 

ــد. ــی بمان ــی باق ــد و انقاب عمــل کن
ــادآوری  ــا ی ــه ای ب ــت هللا خامن ــرت آی حض
مســئولیت بســیار ظریــف و خطیــر مجمــع 
مصلحــت«  اِعمــال  و  »تشــخیص  در 
افزودنــد: مجمــع در مواقعــی کــه مصلحتــی 
ــس شــورای  ــر مجل ــم وجــود دارد و نظ مه
ــان  ــر تشــخیص شــورای نگهب اســامی را ب
کنــد  توجــه  بایــد  می دهــد،  ترجیــح 
مصلحتــی کــه تحــت عنــوان ثانویــه اســت، 
طبعــا بایــد بســیار مهــم، مســجل و واضــح 
ــل  ــع و قاب ــت قاط ــر اکثری ــا نظ ــد و ب باش
قبــول مجمــع، آن  هــم بــرای مدتــی معیــن 

ــود. ــال ش ــت اعم و موق
ــد  ــت بای ــال مصلح ــد: اِعم ــان افزودن ایش
ــورت  ــره ص ــه روزم ــدت و ن ــگاه بلندم ــا ن ب
ــای  ــخیص آن، بحث ه ــرای تش ــرد و ب پذی
دقیــق، کامــل و مســتدل بــا حضــور فعــال 
فقهــای شــورای  از جملــه  اعضــا  همــه 

ــود. ــام ش ــان انج نگهب
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای تحقــق دومیــن 
دادن  »مشــورت  یعنــی  مجمــع  وظیفــه 
سیاســت های  تعییــن  در  رهبــری  بــه 
بررســی های  نیازمنــد  را  نظــام«  کلــی 
دقیــق و همه جانبــه خواندنــد و گفتنــد: 
ــام را در  ــه نظ ــی، هندس ــت های کل سیاس
مســائل مختلــف تعییــن می کنــد و بســیار 

ــت. ــم اس مه
رهبــر معظــم انقــاب اســامی تفکیــک 
سیاســت های کلــی در مســائل مانــدگار 
را  مقطعــی  موضوعــات  بــا  بلندمــدت  و 
ــد:  ــان کردن ــد و خاطرنش ــروری خواندن ض
سیاســت های  از  برخــی  اســت  ممکــن 
کلــی نیازمنــد بازنگــری و بــه روز شــدن 
ــپری  ــش س ــم کا زمان ــی ه ــد و برخ باش

ــد. ــده باش ش
و  »اِتقــان«  بــه  را  مجمــع  ایشــان 
سیاســت های  تدویــن  در  »اســتحکام« 
عالمانــه،  بحث هــای  بــا  همــراه  کلــی 
توصیــه  دقیــق،  و  مجتهدانــه  مســتدل، 
کردنــد و افزودنــد: بــه  گونــه ای عمــل کنیــد 
کــه سیاســت های کلــی »قــوی، دقیــق 
و بــا عبــارات گویــا و مفیــد« باشــد تــا 
ــا  ــد اصــاح ی ــاه نیازمن ــی کوت ــس از مدت پ

نشــود. تجدیدنظــر 
و  نبــودن«  تأویــل  »قابــل  »صراحــت«، 
»پرهیــز از ورود بــه چگونگــی اجــرا«، از دیگر 
نکاتــی بــود کــه حضــرت آیــت هللا خامنــه ای 
در مقولــه سیاســت های کلــی نظــام، مــورد 

ــد. ــد قــرار دادن تأکی
ایشــان تبلــور سیاســت های کلــی نظــام در 
قوانیــن، سیاســت ها و اقدامــات دولــت 
و مجلــس و ســایر قــوا و دســتگاه های 
و  برشــمردند  مهــم  بســیار  را  مســئول 
چارچــوب  سیاســت های کلــی،  گفتنــد: 
ــور  ــی کش ــی و تقنین ــات اجرای ــه اقدام هم
ــس  ــت و مجل ــد و دول ــخص می کن را مش
ــا  ــق ب ــد کامــا منطب و همــه دســتگاه ها بای

ــد. ــل کنن ــت ها عم ــن سیاس ای
پایــان  در  خامنــه ای  آیــت هللا  حضــرت 
سخنانشــان خاطرنشــان کردنــد: مجمــع 

تشــخیص مصلحــت، یــادآور امــام بزرگــوار 
فرآینــد  و در  اســت  انقــاب  فــرآورده   و 
اداره و مدیریــت کشــور دارای تأثیــر بســیار 
مهمــی اســت؛ بنابرایــن بایــد تفکــرات 
امــام و انقــاب بــر آن کامــا حاکــم باشــد، 
انقابــی فکــر و عمــل کنــد و هیــچ مصوبــه، 
بــا  متفــاوت  اقدامــی  یــا  موضع گیــری 
ــدر  ــراث گرانق ــاب و می ــی انق ــی اصل مبان

ــود. ــاهده نش ــام از آن مش ام
ــد  ــا تمجی ــر معظــم انقــاب اســامی ب رهب
آیــت هللا   شــخصیتی  مختلــف  وجــوه  از 
مجمــع  رئیــس  شــاهرودی،  هاشــمی 
تشــخیص مصلحــت نظــام، از زحمــات 
اعضــای فعــال مجمــع تشــکر کردنــد و 

حضــور اعضــای جدیــد در ایــن نهــاد را 
خونــی جدیــد، نیرویــی فزاینــده و موجــب 

امیــدواری بیشــتر خواندنــد.
شــخصیت های  یــاد  همچنیــن  ایشــان 
برجســته و فقیــد مجمــع در دوره قبــل 
و  آقــای  هاشــمی  رفســنجانی  به ویــژه 
آقایــان واعــظ  طبســی، عســگراوالدی و 
افزودنــد:  و  داشــتند  را گرامــی  حبیبــی 
ــال های  ــنجانی در س ــمی  رفس ــای  هاش آق
ــی و  ــا توانای ــع، ب ــت مجم ــادی ریاس متم
ــل  ــود عم ــف خ ــه وظای ــی ب ــر و آگاه تدبی

. می کــرد
پیــش از ســخنان رهبــر معظــم انقــاب 
اســامی، آیــت هللا  هاشــمی شــاهرودی 
رئیــس مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام، 
گفــت: مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام 
ــا هوشــمندی و جامع نگــری امــام راحــل  ب
مختلــف  دوره هــای  در  و  شــکل گرفــت 
نقــش مهمــی در خدمــت بــه نظــام و حــل 
ــت های  ــن سیاس ــور و تدوی ــکات کش مش

ــت. ــرده اس ــا ک کان ایف
آیــت هللا  هاشــمی شــاهرودی مجمــع را 
بــازوی رهبــری در تعییــن سیاســت های 
کلــی خوانــد و انجــام دقیــق مســئولیت های 
ــه  ــکاری هم ــد هم ــع را نیازمن ــر مجم خطی

ــت. ــام دانس ــوا و ارکان نظ ق

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار با رئیس و اعضای دوره جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام:

 مجمع باید انقالبی فکر کند 
انقالبی عمل کند و انقالبی باقی بماند

ادامه از صفحه اول

ــدن  ــه دی ــان اینک ــا بی ــیعیان ب ــد ش ــع تقلی مرج
مناظــر کشــتار مســلمانان میانمــار رقت بــار اســت، 
گفــت: ســازمان ملــل تنهــا محکــوم می کنــد 
و اقــدام نمی کنــد؛ دلیلــش منافــع بعضــی از 

ــت.  ــتار اس ــن کش ــی در ای ــورهای غرب کش
جلســه  در  شــیرازی  مــکارم   ناصــر  آیــت هللا 
ــم  ــجد اعظ ــه در مس ــود ک ــه خ ــارج فق درس خ
قــم برگــزار شــد، بــا اشــاره بــه حدیثــی از 
ــردم  ــر م ــی ب ــت: زمان ــار داش ــه اظه نهج الفصاح
مــال  آوردن  بــه  دســت  دنبــال  می آیــد کــه 
ــال  ــودن م هســتند و برایشــان حــال و حــرام ب
ــه  ــد ک ــی می آی ــن زمان ــد؛ همچنی ــی نمی کن فرق
همــگان رباخــوار شــده و اگــر رباخــوار نیز نباشــند 

غبــار رباخــواری بــر دامانشــان می نشــیند.
مــا گرفتــار  »جامعــه  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
ــام  ــه نظ ــی ک ــزود: هنگام رباخــواری اســت«، اف
اســامی پیــروز شــد، بــه  فکــر تغییــر برنامه هــای 
نامشــروع نظــام پهلــوی افتادنــد؛ از جملــه ایــن 
ــا بــود کــه توســط  امــور، برنامــه بانــک بــدون رب
کارشناســان در 8 بنــد عقــود شــرعی نوشــته 
ــک  ــد کم ــاده می ش ــن پی ــن قوانی ــر ای ــد؛ اگ ش
بــه پیشــرفت مراکــز تولیــدی می شــد؛ امــا 
بانکــداران ســودجو قوانیــن بانکــداری بــدون ربــا 

را دور زدنــد.
آیــت هللا مــکارم شــیرازی یکــی دیگــر از مســائل 
فراموش شــده در بانک هــا را مهلــت دادن بــه 

شــخصی کــه ورشکســت شــده دانســت و گفــت: 
بانک هــا اقــدام بــه جریمــه ایــن افــراد در صــورت 
نــدادن بدهــی می کننــد کــه مخالــف مبانــی 
ــر  ــای تأخی ــن جریمه ه ــت؛ همچنی ــامی اس اس
ــر  ــن مســئله غی ــه ای ــال دارد ک ــه  دنب مجــازات ب
ــورت  ــه  ص ــه ب ــت ک ــری اس ــای تأخی از جریمه ه

ــود. ــت می ش ــردم دریاف ــمار از م روزش
وی ادامــه داد: بایــد کســانی کــه نشســتند و 
بانکــداری بــدون ربــا را نوشــتند، فکــری بــه حــال 
مــردم کننــد و بانکــداری اســامی در جامعــه 
ــد  ــی از خداون ــان ایمان ــد آن چن ــاده شــود؛ بای پی
بخواهیــم کــه هم رنــگ جماعــت شــدن رســوایی 
ــه اینکــه همرنــگ جماعــت شــویم کــه  باشــد، ن

رســوا نشــویم؛ البتــه وقتــی ایمــان انســان قــوی 
ــیر را  ــد و مس ــت نمی کن ــی وحش ــد، از تنهای باش

ادامــه می دهــد.
ــان  ــا بی ــم ب ــه ق ــوزه علمی ــته ح ــتاد برجس اس
اینکــه مراجــع عظــام مرتــب در حــال تذکــر دادن 
هســتند، ادامــه داد: بانکــداری مــا غربــی اســت 
و حتــی بانکــداری مــا ماننــد آن هــا نیــز نیســت و 

ــاد اســت. ســودها در کشــور زی
ــه مســئله  ــا اشــاره ب ــکارم شــیرازی ب ــت هللا م آی
ــدن  ــت: دی ــار گف ــلمان میانم ــردم مس ــتار م کش
رقت بــار  میانمــار  مســلمانان  کشــتار  مناظــر 
ــامی  ــورهای اس ــتری از کش ــده بیش ــت؛ ع اس
ســکوت اختیــار کرده انــد؛ بایــد پرســید چــرا؟ آیــا 

ــتند؟ ــا نیس ــلمان م ــرادران مس ــا ب این ه
ــئله  ــل مس ــرای ح ــنهاد ب ــه دو پیش ــا ارائ وی ب
میانمــار گفــت: ســازمان ملــل تنهــا محکــوم 
می کنــد و اقــدام نمی کنــد؛ دلیلــش منافــع 

بعضــی از کشــورهای غربــی در ایــن کشــتار 
اســت. بایــد جلســه ای متشــکل از وزرای خارجــه 
کشــورهای مســلمان راه حلــی بــرای ایــن مســئله 
پیــدا کننــد یــا اینکــه چنــد تــن از علمــای 
ــا  ــد و ب ــار برون ــه میانم ــلمان ب ــورهای مس کش
صحبــت بــا ســران کشــور میانمــار بــه درمــان ایــن 

ــد. ــدام کنن درد اق

آیت هللا مکارم شیرازی با بیان اینکه دیدن مناظر کشتار مسلمانان میانمار رقت بار است:

سازمان ملل به خاطر منافع بعضی کشورهای غربی اقدامی نمی کند

روحانی در جلسه هیئت دولت:
 همه باید در مسیر رفع بیکاری 

تالش کنند
 رئیس  جمهــور در جلســه هیئــت دولــت، اســتانداران و همــه 
بــه  توجــه  لــزوم  بــه  را  مختلــف  رده هــای  مســئوالن 
ــتغال  ــاد اش ــادی، ایج ــق اقتص ــد و رون ــاالری، رش شایسته س
ــت  ــتفاده از ظرفی ــی و اس ــاد مقاومت ــه اقتص ــه ب ــدار، توج پای

فراخوانــد. بانــوان  و  جوانــان 
ــا  ــت ب ــت دول ــه هیئ ــی در جلس ــن روحان ــام حس حجت االس
ــه در  ــد ک ــتاندار جدی ــرای 7 اس ــت ب ــک و آرزوی موفقی تبری
جلســه هیئــت وزیــران معرفــی شــدند و رأی اعتمــاد گرفتنــد، 

اظهــار داشــت: پذیرفتــن مســئولیت در دوران فعلــی بــه معنــای 
ــراد  ــن اف ــه ای ــرا ک ــداکاری اســت؛ چ ــار و ف ــرای ایث ــی ب آمادگ
می تواننــد در کار دانشــگاهی، اقتصــادی، فرهنگــی و اجتماعــی 
ــند؛  ــته باش ــری داش ــی راحت ت ــوند و زندگ ــر ش ــر ظاه موفق ت
ــن  ــه عالی تری ــتانداری ک ــد اس ــئولیتی مانن ــن مس ــا پذیرفت ام
مقــام دولــت در اســتان ها محســوب می شــود، بی تردیــد 
ــد  ــه وزرا بای ــذا هم ــت؛ ل ــواری اس ــنگین و دش ــئولیت س مس
ــت،  ــت دول ــان هیئ ــوان منتخب ــه عن ــتانداران ب ــت اس از فعالی

ــد. پشــتیبانی کنن
بــر  مــا  همــه  مشــروعیت  تصریــح کــرد:  رئیس جمهــور 
ــوان  ــه عن ــون رأی ب ــی 24 میلی ــردم اســت؛ یعن ــای رأی م مبن
مشــروعیت دولــت محســوب می شــود و 42 میلیــون رأی 

نیــز، نشــان دهنده اســتحکام مشــروعیت نظــام اســامی اســت 
ــن  ــاره ای ــات، دوب ــا حضــور پرشــور خــود در انتخاب کــه مــردم ب

ــد. ــرار دادن ــد ق ــورد تأیی ــروعیت را م مش
روحانــی بــا تأکیــد بــر اینکــه همــه مســئوالن در رده هــای 
مختلــف بایــد بــه اعتــدال توجــه کننــد، اظهــار داشــت: مســئوالن 
همچنیــن بایــد بــه شایسته ســاالری توجــه جــدی داشــته 
ــتگی  ــای شایس ــر مبن ــد ب ــان بای ــام انتخاب هایش ــند و تم باش
ــتان و  ــوام، دوس ــد اق ــی مانن ــد موضوعات ــرد و نبای ــام بگی انج
ــن  ــد؛ ضم ــته باش ــان داش ــری در انتخاب هایش ــنایان تأثی آش
اینکــه هــر کــس از شایســتگی بیشــتری برخوردار اســت،  شــرعا 

ــرد. ــده بگی ــر عه ــد مســئولیت را ب ــا اوســت و بای ــز حــق ب نی
رئیس جمهــور همچنیــن توجــه اســتانداران بــه رونــق اقتصــادی 

ــار ســه  ــت: آم ــرار داد و گف ــد ق ــورد تأکی و ایجــاد اشــتغال را م
ماهــه اول امســال نشــان داد کــه در مســیر درســتی قــرار 
گرفته ایــم؛ لــذا بایــد تــاش کنیــم تــا رشــد اقتصــادی موجــود 
بــه رونــق ملمــوس اقتصــادی در کشــور تبدیــل شــود و در ایــن 
راســتا ضــرورت دارد بــه عوامــل و لــوازم ایجــاد رونــق اقتصــادی 

توجــه شــود.
ــود  ــای وج ــه معن ــد را ب ــاالی 10 درص ــکاری ب ــار بی ــی آم روحان
معضــل و مشــکل دانســت و همــگان را بــه هوشــیاری در مقابــل 
ــد و گفــت: اگرچــه  ــن معضــل فراخوان آســیب های ناشــی از ای
شــاید تک رقمــی شــدن بیــکاری، آســان نبــوده و دشــوار باشــد، 
ــد و اجــازه  ــکاری تــاش کنن ــد در مســیر رفــع بی امــا همــه بای

ــد کــه شــرایط از ایــن ســخت تر شــود. ندهن
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،،
بــر  انقــاب  و  امــام  تفکــرات  بایــد 
مجمــع کامــا حاکــم باشــد، انقابــی 
فکــر و عمــل کنــد و هیــچ مصوبــه، 
متفــاوت  اقدامــی  یــا  موضع گیــری 
بــا مبانــی اصلــی انقــاب و میــراث 
گرانقدر امام از آن مشــاهده نشــود.

ظریف در بدو ورود به سوچی در جمع خبرنگاران:

هیچ بازدیدی نمی تواند بهانه اطالع از اسرار کشور باشد

ــدو  ــر امــور خارجــه کشــورمان، در ب محمدجــواد ظریــف، وزی
ورود بــه ســوچی در جمــع خبرنــگاران دربــاره اظهــارات یوکیــو 
ــی  ــی، مبن ــرژی اتم ــی ان ــس بین الملل ــر کل آژان ــو، مدی آمان
ــی  ــی و غیرنظام ــایت های نظام ــن س ــی بی ــه تفاوت ــر اینک ب
ــکل  ــود، گفــت: هــم پروت ــم ب ــل نخواهی ــا قائ ــرای بازدیده ب
الحاقــی مشــخص اســت و هــم برجــام. چارچوب هایــی کــه 
در برجــام و پروتــکل الحاقــی مشــخص شــده، بــرای بازدیــد 
ــته ای  ــای هس ــکان فعالیت ه ــه ام ــت ک ــی اس از مکان های
ــران همان طــور کــه  ــون ای در آن وجــود داشــته باشــد و تاکن
ــای  ــدم فعالیت ه ــه ع ــرده، در زمین ــات ک ــا اثب ــس باره آژان
ــه  ــه درســتی عمــل کــرده؛ همان طــور ک اعام نشــده کامــا ب
ــچ  ــده هی ــد ش ــم تاکی ــام ه ــک برج ــه ی ــد 74 ضمیم در بن
ــن از اســرار  ــرای اطــاع یافت ــه ای ب ــد بهان ــدی نمی توان بازدی

کشــور باشــد.
ظریــف دربــاره هدفــش از ایــن ســفر اعــام کــرد: مــا روابــط 
راهبــردی بــا فدراســیون روســیه در حوزه هــای مختلــف 
ــن دو کشــور اســت. ــی بی ــم و ارتباطــات بســیار نزدیک داری

دو  بیــن  کــه  مشــورت هایی  از  پــس  افــزود:  وی 
رئیس جمهــور در دیدارهــای مختلــف از جملــه آخریــن دیــدار 
ــی و  ــای سیاس ــور در حوزه ه ــط دو کش ــه رواب ــورت گرفت ص

ــه گســترش اســت و هماهنگی هــای زیــادی  اقتصــادی رو ب
بــرای همکاری هــای متنــوع در حوزه هــای مختلــف داریــم و 
امــروز نیــاز اســت یــک دور ایــن همکاری هــا را مــرور کــرده 

ــم.    ــم کنی ــا را فراه ــای همکاری ه ــه ارتق و زمین
ــه  ــا توجــه ب ــاره برجــام ب ظریــف ســپس تصریــح کــرد: درب
سیاســت های اخیــر آمریــکا نیــاز اســت هماهنگــی بیــن دو 
کشــور باشــد و تاکنــون هماهنگــی بســیار خوبــی بیــن ایــران 
ــر در  ــود داشــته و دو کشــور از مواضــع یکدیگ و روســیه وج
روابــط چندجانبــه حمایــت  و  بین المللــی  ســازمان های 
کردنــد و روســیه حمایــت بســیار خوبــی از ایــران در برجــام 

داشــته اســت.
وزیــر امــور خارجــه کشــورمان در ادامــه گفــت: مــا بــا 
چالش هــای مشــترکی مواجــه هســتیم کــه مهم تریــن آن هــا 
ــوریه  ــیه در س ــران و روس ــت؛ ای ــه ای اس ــای منطق چالش ه
توانســتند بــه کمــک مــردم ســوریه بیاینــد و تروریســت ها را 
عقــب براننــد. امــروز وضعیــت در میــدان بســیار خوب اســت.
رئیــس دســتگاه دیپلماســی اضافــه کــرد: بــا همــکاری 
خــوب ایــران، روســیه و ترکیــه وضعیــت در صحنــه سیاســی 
ــادی از  ــد زی ــا ح ــته ایم ت ــی توانس ــه و حت ــود یافت ــم بهب ه

تنش هــا و درگیری هــا جلوگیــری کنیــم.

امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی  رئیــس کمیســیون 
مجلــس از اعــام مراتــب نگرانــی جمهــوری اســامی از 
وضعیــت مســلمانان بــه دولــت میانمــار توســط ســفیر ایــران 
در تایلنــد و اعــزام هیئتــی از مجلــس بــرای بررســی اوضــاع 

ــر داد. ــار خب ــلمانان میانم مس
ــس  ــرد و رئی ــردم بروج ــده م ــردی، نماین ــن بروج عاءالدی
کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی مجلــس 
شــورای اســامی، پــس از جلســه فوق العــاده صبــح دیــروز 
ــا حضــور مســئوالن وزارت امــور  کمیســیون متبوعــش کــه ب
خارجــه بــرای بررســی وضعیــت میانمــار برگــزار شــد، اظهــار 
داشــت: ضــروری بــود تعطیــات مجلــس را بــرای رســیدگی 
ــم و از  ــه کاره بگذاری ــار نیم ــلمانان میانم ــت مس ــه وضعی ب
ــا در  ــم ت ــوت کنی ــه دع ــئوالن وزارت خارج ــکاران و مس هم

ــد. ــدا کنن جلســه حضــور پی
وی بــا اشــاره بــه حضــور ســفیر ایــران در تایلنــد در میانمــار، 
گفــت: ســفیر ایــران در تایلنــد بــا حضــور در میانمــار، نگرانــی 
جــدی جمهــوری اســامی را در جلســه ای بــه دولــت میانمــار 
ــلمانان  ــا مس ــورد ب ــد برخ ــف رون ــرورت توق ــر ض ــام و ب اع

تأکیــد کــرد.
بروجــردی همچنیــن بــا اشــاره بــه ســفری کــه قــرار اســت 

مســئوالن وزارت امــور خارجــه بــه میانمــار داشــته باشــند تــا 
ــا  ــوم روهینگی ــلمانان مظل ــت مس ــه دس ــی را ب ــام اهدای اق
ــده نیشــابور  ــی، نماین ــرد:  هاجــر چناران ــح ک  برســانند، تصری
نیــز بــه عنــوان نماینــده کمیســیون امنیــت ملــی مجلــس بــا 
ــان آواره  ــا زن ــاط ب ــا در ارتب ــود ت ــراه می ش ــت هم ــن هیئ ای
کــه در جمــع چنــد 10 هــزار نفــر آوارگان هســتند، اقداماتــی را 
انجــام دهــد؛ همچنیــن قــرار اســت بــا نظــر رئیــس مجلــس، 
هیئتــی از نماینــدگان بــرای بررســی اوضــاع بــه میانمــار اعزام 

شــوند.
وی ادامــه داد: پــس از آغــاز بــه کار مجلــس شــورای اســامی 
در فصــل پاییــز نیــز شــرایطی فراهــم می شــود تــا نماینــدگان 
بــه صــورت داوطلبانــه و بــه صــورت نمادیــن حقــوق یــک یــا 
چنــد روز خــود را بــه مســلمانان میانمــار اختصــاص دهنــد؛ 
همچنیــن بــا صلیــب ســرخ جهانــی و هــال  احمــر صحبــت 
می شــود تــا کمک هــای بیشــتری بــه آوارگان صــورت گیــرد.

امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی  رئیــس کمیســیون 
مجلــس یــادآور شــد: امــروز مدعیــان غربــی حقــوق  بشــر در 
قبــال جنایــات میانمــار ســکوت کردنــد و حتــی بــه رئیــس 
دولــت ایــن کشــور هــم جایــزه صلــح نوبــل اهــدا می شــود؛ 

ــزاری اســت. ــه حقــوق  بشــر اب ــگاه غــرب ب ــذا ن ل

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خبر داد:

اعالم نگرانی ایران از وضعیت مسلمانان به دولت میانمار

یادداشت
مرگ نوبل یا نوبل مرگ؟

استاد حوزه
حجت االسالم محمد قطبی  

نوبــل، یکــی از الگوهایــی بــود کــه بــر اســاس 
ــوزه  ــخاص را در ح ــورها و اش ــی، کش ــگ جهان رنکین

می کــرد.  طبقه بنــدی  و  نشــانه گذاری  صلــح 
ایــن جایــزه سال هاســت بــا مدیریــت سیاســتمداران 
ــای  ــع گرایش ه ــه نف ــی ب ــوذ جهان ــع ذی نف و مجام
صهیونیســتی و آمریکایــی مصــادره شــده و صلــح را 

ــد.  ــی خــودش تفســیر می کن در مســیر غیرمنطق
پیش تــر هــم ایــن اتفــاق افتــاده بــود کــه ایــن 
جایــزه نصیــب اشــخاصی می شــد کــه از جــاده صلــح 
منحــرف شــده بودنــد؛ ولــی اینــک بــه طــور کامــل بــر 
همــه جهانیــان آشــکار شــد کــه واژه صلــح پوششــی 
مخملیــن بــر پنجــه فــوالدی اســت کــه مظلومیــن و 
محرومیــن را در زیــر پــای خــود لــه کــرده و اهــداف 

ــد.  ــت می کن ــه حمای ــد خــود را از پشــت صحن پلی
ــش  ــم فاح ــار و ظل ــی میانم ــمکش های سیاس کش
ــرور و  ــی ش ــرکردگی زن ــه س ــور ب ــن کش ــت ای دول
بی منطــق، حیثیــت و آبــروی نوبــل را بــر زمیــن 
ــا  ــل زد ت ــوت نوب ــر تاب ــخ را ب ــن می ــت و آخری ریخ
ــدار شــود و از خــود  ــت بی ــا از خــواب غفل شــاید دنی
بپرســد چــرا جایــزه صلــح جهانــی بــه عامــل کشــتار 
دســته جمعی کــودکان، زنــان و مــردان بی دفــاع داده 

می شــود؟ 
ــت  ــتن« اس ــزه »کش ــن جای ــی ای ــار ارزیاب ــر معی اگ

ــرگ« ــزه م ــند: »جای ــرش بنویس ــس روی قب پ

کوتاه اخبار 
 اسناد اخطار به ناو آمریکایی را 
در صورت لزوم منتشر می کنیم

ــده نیــروی  ــادار حبیــب هللا ســیاری، فرمان امیــر دری
ــن  ــه هفدهمی ــیه اختتامی ــش، در حاش ــی ارت دریای
دوره مســابقات قرآنــی ارتــش بــا اشــاره بــه اخطــار 
اخیــر نــاو موشــک انداز نداجــا بــه نــاو آمریکایــی در 
جمــع خبرنــگاران گفــت: هــر کســی بــا هــر میــزان 
قدرتــی بــه آب هــای ســرزمینی و محــل نظــارت مــا 
نزدیــک شــود، بــا قــدرت بــه او اخطــار می دهیــم و 
ــه آب هــای مــا نزدیــک شــود. اجــازه نمی دهیــم ب

ــه   ســیاری تاکیــد کــرد: اســناد اخطــار داده شــده ب
نــاو آمریکایــی موجــود اســت و در صــورت لــزوم آن 

ــم. ــر می کنی را منتش

تغییر استانداران تا آخر شهریورماه 
قطعی می شود

عبدالرضــا رحمانــی فضلــی، وزیر کشــور، در حاشــیه 
ــاره  ــگاران درب جلســه هیئــت دولــت در جمــع خبرن
ــر اســتانداران گفــت: برخــی اســتانداران  ــد تغیی رون
جابه جــا  دیگــر  برخــی  و  می کننــد  تغییــر 

می شــوند.
در  تغییــرات  ایــن  داریــم  نظــر  در  افــزود:  وی 
ــم  ــول داده ای ــود و ق ــام ش ــه انج ــن فاصل کوتاه تری
ایــن موضــوع را تــا آخــر شــهریورماه قطعــی کنیــم.

رحمانــی فضلــی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیــا 
اســتاندار خانــم هــم خواهیــم داشــت، گفــت: تاش 

می کنیــم.
وزیــر کشــور همچنیــن از تغییر در بعضــی معاونت های 

وزارت کشــور خبر داد.

ادعای تکراری مقام آمریکایی: 
ایران به روح برجام پایبند نیست 

ســخنگوی وزارت خارجــه آمریــکا گفــت: ایــن کشــور 
نظاره گــر آژانــس اســت تــا بازرســی ها و نظــارت بــر 

ایــران را بــا دقــت انجــام دهــد. 
هــدر نائــورت، ســخنگوی وزارت خارجــه آمریــکا 
ــاره  ــتمان درب ــل سیاس ــی کام ــه بازبین ــا ب ــت: م گف
ایــران ادامــه می دهیــم و ایــن رونــد مطمئنــا تغییــر 
نخواهــد کــرد؛ مــا تــاش می کنیــم بــا آن هــا مقابلــه 

کنیــم.
وی ادامــه داد: مــا همچنــان بــه آژانــس بین المللــی 
نــگاه می کنیــم کــه بازرســی ها را انجــام دهــد و 
بــه نظــارت و راســتی آزمایی تعهــدات هســته ای 
ایــران ادامــه دهــد تــا اطمینــان یابــد آن هــا بــه ایــن 

تعهــدات پایبنــد هســتند.
 ســخنگوی وزارت خارجــه آمریــکا در ادامــه بــا تکــرار 
ادعــای پیشــین خــود گفــت: مــا معتقدیــم ایــران به 
روح برنامــه جامــع اقــدام مشــترک )برجــام( پایبنــد 
نیســت؛ زیــرا توافــق برنامــه جامــع اقــدام مشــترک 
ــی  ــه ای و بین الملل ــت منطق ــح و امنی ــتار صل خواس
ــد  ــه آن پایبن ــران ب ــه ای ــم ک ــت. معتقدی ــده اس ش
ــل  ــه روح آن عم ــا ب ــه آن ه ــم ک ــت و معتقدی نیس
ــان در حــال انجــام  ــی همچن ــن بازبین ــد. ای نمی کنن

اســت.

نتانیاهو: اسرائیل از جدایی کردستان 
حمایت می کند 

نخســت وزیر رژیــم صهیونیســتی در حالــی کــه 
بارهــا اعــام کــرده اجــازه تشــکیل دولــت فلســطینی 
مســتقل را نمی دهــد، از تاســیس یــک دولــت 

ــرد.  ــت ک ــتقل حمای ــردی مس کُ
نخســت وزیر رژیــم صهیونیســتی طــی بیانیــه ای 
را  »پ.ک.ک«  اگرچــه  اســرائیل  تصریــح کــرد: 
ــاش  ــا از ت ــد، ام ــتی می دان ــازمان تروریس ــک س ی
کردهــا بــرای داشــتن یــک دولــت مســتقل حمایــت 

می کنــد.
ــت  ــک دول ــرد از تاســیس ی ــام ک ــی اع وی در حال
کـُـردی مســتقل حمایــت می کنــد کــه تاکنــون هم او 
و هــم ســران فعلــی و ســابق ایــن رژیــم بارهــا اعــام 
ــطینی  ــت فلس ــک دول ــکیل ی ــازه تش ــد اج کرده ان

ــد. ــغالی نمی دهن ــی اش ــتقل را در اراض مس
ــک  ــی ی ــال 2004 ط ــز در س ــر نی ــو پیش ت نتانیاه
ســخنرانی در موسســه مطالعــات امنیــت ملــی 
ــود؛  اســرائیل از جدایــی کردســتان حمایــت کــرده ب
ــم  ــت وزیر رژی ــام نخس ــارات او در مق ــن اظه ــا ای ام
ــال  ــم در قب ــن رژی صهیونیســتی،  موضــع رســمی ای
همه پرســی جدایــی کردســتان عــراق بــه شــمار 

ــی رود. م



فناوری
محصوالت جدید اپل باالخره 

رونمایی شد
مــاه  در  خــود  رویدادهــای  ســایر  ماننــد  اپــل 
ســپتامبر، از محصــوالت جدیــد خــود از جملــه 
آیفــون ۸ و ۸ پــاس، آیفــون ایکــس، نســل ســوم 
ســاعت اپــل و نســخه جدیــد تلویزیــون هوشــمند 

ــرد.  ــی ک ــی وی( رونمای ــل ت ــل )اپ اپ
ــد  ــای جدی ــی از مدل ه ــا رونمای ــان ب ــل همزم اپ
ــد  ــای جدی ــری مدل ه ــه بات ــرد ک ــام ک ــون اع آیف
آیفــون می تواننــد در عــرض ۳۰ دقیقــه تــا ۵۰ 
ــرکت  ــری، ش ــاظ بات ــوند. از لح ــارژ ش ــد ش درص
ــر  ــود عقب ت ــدی خ ــای اندروی ــون از رقب ــل تاکن اپ
مانــده بــود؛ امــا اکنــون بــا معرفــی قابلیــت جدیــد 
شــارژ بی ســیم و ســریع می تــوان گفــت کــه 
باتــری آیفون هــای جدیــد دیگــر چیــزی از رقبــای 

ــد.  ــم ندارن ــود ک ــدی خ اندروی
البتــه قابلیــت شــارژ ســریع بــه صــورت پیش فرض 
بــرای آیفون هــای جدیــد عمــل نمی کنــد و کاربــران 
در صــورت خریــد یکــی از مدل هــای جدیــد آیفــون، 
بایــد بودجــه ای جداگانــه بــرای خریــد لــوازم 

جانبــی جهــت شــارژ ســریع در نظــر بگیرنــد. 
ــک  ــاس را ی ــون ۸ و ۸ پ ــوان آیف ــه می ت ــا اینک ب
ســال  آیفون هــای  بــه  نســبت  به روزرســانی 
گذشــته دانســت، امــا ماجــرا دربــاره  آیفــون ایکــس 

ــت.  ــاوت اس ــا متف کام
ــگر  ــا از نمایش ــل نه تنه ــذاب اپ ــم دار ج ــن پرچ ای
ــه در آن  ــرد، بلک ــره می ب ــیه به ــدون حاش ــد ب اول
ــه   ــن دوگان ــوم نیســت و دوربی ــه ه ــری از دکم خب

ــری دارد.  ــرد بهت ــب عملک ــه  مرات ــز ب آن نی
روز ۲۷  از  ایــن گوشــی  نســخه  ۶۴ گیگابایتــی 
بــرای پیش خریــد  قیمــت ۹۹۹ دالر  بــا  اکتبــر 
در دســترس خواهــد بــود و عرضــه  آن از ســوم 
ــاز می شــود. نســخه  ۲۵۶  ــر ســال جــاری آغ نوامب
ــا قیمــت ۱۱۴۹ دالر عرضــه  ــون X ب ــی آیف گیگابایت

ــد. ــد ش خواه

 گوشی سامسونگ با 
نمایشگر منعطف

کمپانــی سامســونگ اعــام کــرد کــه ســال آینــده 
ــد  ــا نمایشــگر منعطــف تحــت برن ــک گوشــی ب ی

ــوت خــود معرفــی خواهــد کــرد.  گلکســی ن
دی جــی  کــو، رئیــس بخــش کســب و کار موبایــل 
ــن  ــه ای ــت ک ــه اس ــز، گفت ــونگ الکترونیک سامس
کمپانــی تصمیــم دارد در ســال ۲۰۱۸ یــک گوشــی 
ــی  ــف معرف ــگر منعط ــه نمایش ــز ب ــمند مجه هوش

کنــد. 
ــن محصــول  ــد ای ــرای تولی ــه ب ــرد ک ــام ک  وی اع
بایــد  کــه  دارد  وجــود  مشــکاتی  همچنــان 
حــل شــوند؛ بنابرایــن احتمــال دارد در صــورت 
ــی  ــخ معرف ــده، تاری ــکات یادش ــدن مش حل نش

ایــن محصــول بیشــتر بــه تعویــق بیفتــد. 
کــو اعــام کــرد کــه پیــش از شــروع عرضــه  
ــر  ــزار نف ــه، ۶۵۰ ه ــوت ۸ در روز جمع ــی ن گلکس
نســبت بــه پیش خریــد ایــن فبلــت پرچــم دار 
اقــدام کرده انــد. درواقــع بایــد گفــت گلکســی 
هوشــمندی  ۸ گران قیمت تریــن گوشــی  نــوت 
ــه ایــن لحظــه تولیــد  ــا ب اســت کــه سامســونگ ت
کــرده اســت. قیمــت ایــن محصــول در کــره  
جنوبــی از ۱.۱ میلیــون وون )۹۶۹ دالر( شــروع 

می شــود.

کوتاه اخبار 

دی ۹۷، آخرین اولتیماتوم 
استاندارد خودروها

رئیــس ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران می گویــد 
ــال  ــاه س ــدای دی م ــا ابت ــده ت ــت تعیین ش مهل
ــتاندارد  ــورد اس ــت ۸۳ م ــور رعای ــه منظ ۱۳۹۷ ب
ــی  ــر خودروی ــد و ه ــش نمی یاب ــی افزای خودروی
کــه نتوانــد ایــن میــزان اســتاندارد را رعایــت کنــد، 

بــا توقــف تولیــد مواجــه خواهــد شــد. 
نیــره پیروزبخــت در حاشــیه نشســت مربــوط بــه 
ــتاندارد  ــه اس ــت موسس ــن صاحی ــورای تعیی ش
و اندازه شناســی کشــورهای اســامی کــه بــا 
ــل  ــروز در مح ــر دی ــرک ظه ــات ت ــور مقام حض
ایــران  اســتاندارد  ملــی  ســازمان  ســاختمان 
ــام  ــه برخــی اع ــه اینک ــزار شــد، در پاســخ ب برگ
کرده انــد اســتانداردهای ۸۳ مــورد خودرویــی 
ــد  ــت خواهن ــال ۱۳۹۸ رعای ــاه س ــا خردادم را ت
در شــورای  برنامــه  ایــن  کــرد:  اظهــار  کــرد، 
سیاســتگذاری خــودرو تصویــب شــده و قــرار 

ــود.  ــاد ش ــان آن ایج ــری در زم ــت تغیی نیس
آخریــن مهلــت تعیین شــده، ابتــدای دی مــاه 
وزیــر صنعــت،  اخیــرا  و  اســت  ســال ۱۳۹۷ 
معــدن و تجــارت نیــز بــر ایــن مســئله و رعایــت 

ــد.  ــد کردن ــتانداردها تاکی اس
ــی  ــه زمزمه های ــه اینک ــخ ب ــن در پاس وی همچنی
مبنــی بــر افزایــش قیمــت خودروهــا در صــورت 
رعایــت ۸۳ مــورد اســتاندارد تعیین شــده بــه 
ــی  ــازمان مل ــرد: س ــان ک ــده، خاطرنش ــود آم وج
ــردازد و در  ــه مباحــث قیمتــی نمی پ اســتاندارد ب
ــت  ــت و ســازمان حمای ــن رابطــه شــورای رقاب ای
مســئول  تولیدکننــدگان  و  مصرف کننــدگان  از 

ــتند.  هس
ســازمان اســتاندارد تنهــا موظــف بــه ارتقــاء 
کیفیت هاســت؛ چــرا کــه ایــن مســئله بــا جــان و 

ــروکار دارد. ــردم س ــامت م س

انتشار اوراق با نرخ های معنادار
رئیــس شــورای هماهنگــی بانک هــای خصوصــی 
بــا بیــان اینکــه نظــام بانکــی تــا ایــن جــای کار، 
نــرخ ســود مصــوب بانــک مرکــزی را بــرای 
ــا  ــار اوراق ب ــت: انتش ــرده، گف ــت ک ــپرده رعای س
ــود.  ــاز ش ــد مشکل س ــادار می توان ــای معن نرخ ه
سرنوشــت  درخصــوص  پرویزیــان  کــوروش 
اجــرای بخشــنامه بانــک مرکــزی جهــت کاهــش 
بانک هــای خصوصــی  بانکــی در  نــرخ ســود 
گفــت: متناســب بــا دســتور بانــک مرکــزی، 
ــه لحــاظ یکسان ســازی  ــی اکنــون ب فضــای خوب
بانک هــای  در  نــرخ ســود ســپرده  پرداخــت 
ــرایط  ــا در ش ــده و بانک ه ــرار ش ــی برق خصوص
ــرخ  ــود، ن ــای خ ــش هزینه ه ــرای کاه ــر ب حاض
ســود ســپرده را رعایــت می کننــد و فضــای کلــی 

ــت.  ــوب اس ــم، خ حاک
رئیــس شــورای هماهنگــی بانک هــای خصوصــی 
افــزود: در ایــن میــان امیدواریــم عامــل و متغیــر 
ــه  ــه در پروس ــود ک ــاد نش ــی ایج ــی بیرون خارج

ــن بخشــنامه، مشــکل آفرین شــود.  اجــرای ای
وی در توضیــح ایــن مطلــب تصریــح کــرد: نمونــه 
ــار اوراق  ــی، ورود و انتش ــای خارج ــن متغیره ای
بدهــی جدیــد بــا نرخ هــای بیشــتر از ســود 
ــن امــری  ــت اســت کــه ای ســپرده از ســوی دول

ــه شــمار مــی رود.  ــم ب ــی مه خیل
پرویزیــان ادامــه داد: همچنیــن قطــع بعضــی از 
ــده  ــی ش ــون طراح ــه اکن ــی ک ــا و کارهای روش ه
و در حــال اجراســت، ممکــن اســت کــه مشــکل  
ــت  ــت مراقب ــه دول ــم ک ــد و امیدواری ــاد کن ایج

جــدی داشــته باشــد.

ــادل ۲  ــا مع ــود، ایرانی ه ــار موج ــق آم طب
هــزار میلیــارد تومــان غــذای نــذری در مــاه 

ــد.  ــع می کنن ــرم توزی مح
ــواد  ــداران م ــه بنک ــزارش اتحادی ــق گ طب
ــام  ــرف اق ــته، مص ــال گذش ــی در س غذای
ــات  ــن و حبوب ــج، روغ ــد برن اساســی مانن
در مــاه محــرم بــه طــور میانگیــن ۳۵  
ــه ماه هــای عــادی ســال  درصــد نســبت ب
ــرانه  ــه س ــه ب ــا توج ــه ب ــش دارد ک افزای
مصــرف ایــن دســته از مــواد غذایــی، 
ــران  ــج در ای ــرف برن ــرم مص ــاه مح در م
۹۱  هــزار تــن، روغــن ۵.۴۱  هــزار تــن و 
حبوبــات ۲۳  هــزار تــن بیشــتر از بقیــه 

ماه هــای ســال اســت. 
ــفند  ــت گوس ــه گوش ــام اتحادی ــر اع ــا ب بن
و اتحادیــه فروشــندگان مــرغ، مصــرف 
ــادل ۳۰   ــاه محــرم مع ــز در م گوشــت قرم
درصــد و گوشــت مــرغ حــدود ۳.۵  درصــد 
بیشــتر از ســایر ماه هــای ســال اســت. 
ــه  ــه آمــار موجــود و نزدیکــی ب ــا توجــه ب ب
روزهــای محــرم بــه بررســی قیمــت مــواد 
مختلــف غذایــی ضــروری بــرای مــاه 

ــم. ــرم پرداختی مح

 قیمت حبوبات
حبوبــات،  جیــب،  ایــران  گــزارش  بــه 
به ویــژه عــدس و لپــه، از جملــه مــواد 
محــرم  مــاه  در  کــه  هســتند  غذایــی 
بیشــترین اســتفاده را دارنــد. شــاید بتــوان 
قیمــه،  خورشــت  و  عدس پلــو  گفــت 
ــه  ــاه ب ــن م ــذری ای ــای ن ــن غذاه مهم تری

می رونــد.  شــمار 
ــن  ــت میادی ــازمان مدیری ــام س ــق اع طب
ــت  ــران، قیم ــهرداری ته ــار ش ــوه و تره ب می
ــای  ــرکتی در روزه ــه و غیرش ــات فل حبوب
ــرح  ــن ش ــه ای ــرم ب ــاه مح ــه م ــی ب منته
عــدس  کیلوگــرم  هــر  قیمــت  اســت: 
و  ریــال   ۵۷۵۰۰ یــک،  درجــه  درشــت 

کیلوگــرم عــدس درشــت  قیمــت هــر 
ــن  ــت. همچنی ــال اس ــه دو ۵۲۰۰۰ ری درج
ــک،  ــه ی ــز درج ــدس ری ــرم ع ــر کیلوگ ه
ــه  ــال ب ــال و درجــه دو ۵۱۰۰۰ ری ۵۶۵۰۰ ری

می رســد.  فــروش 
هــر کیلوگــرم لپــه درجــه یــک ۷۹۰۰۰ ریــال 
ــال  ــن ۶۹۰۰۰ ری ــه دو در میادی ــه درج و لپ

قیمــت دارد. 
ــه  ــی درج ــرم لوبیاچیت ــر کیلوگ ــت ه قیم
یــک ۱۰۵۰۰۰ ریــال و لوبیاچیتــی درجــه دو 

۹۶۰۰۰ ریــال فروختــه می شــود. 
 ۵۸۰۰۰ یــک  درجــه  چشــم بلبلی  لوبیــا 
ــه دو آن  ــت درج ــت دارد و قیم ــال قیم ری
ــت.  ــال اس ــرم ۴۸۰۰۰ ری ــر کیلوگ ــرای ه ب
ــه  ــولی درج ــز کپس ــا قرم ــن لوبی همچنی
یــک ۹۰۰۰۰ ریــال فروختــه می شــود و 
نــوع درجــه دو آن ۸۰۰۰۰ ریــال اســت. 

در ایــن میــان هــر کیلوگــرم لیمــو عمانــی 
ریــال و درجــه دو  درجــه یــک ۲۲۰۰۰۰ 

۱۹۵۰۰۰ ریــال بــه فــروش می رســد.
 مرغ

ــاز  ــورد نی ــی م ــواد غذای ــی از م ــرغ، یک م
در مــاه محــرم اســت کــه بــرای تهیــه 
ــن  ــذری و همچنی ــرغ ن ــا م ــک پلو ب زرش
ــود.  ــتفاده می ش ــر از آن اس ــای دیگ غذاه
ــن  ــازمان میادی ــوی س ــه از س ــی ک قیمت
میــوه و تره بــار بــرای مــرغ تــازه در آســتانه 
مــاه محــرم اعــام شــده، بــه ایــن صــورت 
ــازه  اســت: قیمــت مصــوب مــرغ کامــل ت
بســته بندی ۷۲۵۰۰ ریــال و مــرغ کامــل 

ــت. ــال اس ــده ۸۱۶۰۰ ری ــازه پاک ش ت
 خرما

ــا حــدی  ــای محــرم ت ــز در روزه ــا نی خرم
اصلــی  کاربــرد  هرچنــد  دارد؛  کاربــرد 
بــه مــاه رمضــان  ایــن مــاده غذایــی 
ــا  ــرم خرم ــر کیلوگ ــت ه ــردد. قیم برمی گ
پیــارم درجــه یــک ۱۹۲۰۰۰ ریــال و قیمــت 
نــوع درجــه دو آن ۱۶۵۰۰۰ ریــال اســت. 
ــکاب  ــتان و کب ــای دشتس ــن خرم همچنی
فروختــه  ریــال   ۴۵۰۰۰ یــک  درجــه 
می شــود و نــوع درجــه دو بــه قیمــت 
اســت.  بــازار موجــود  در  ریــال   ۳۷۰۰۰

ــک  ــه ی ــهددار( درج ــی )ش ــا خاصوی خرم
نیــز ۵۳۰۰۰ ریــال قیمــت دارد و قیمــت 

درجــه دو آن ۴۶۰۰۰ ریــال اســت. 
موجــود، خرمــای  میــان خرماهــای  در 
رطــب مضافتــی بــم بیشــترین اســتفاده را 
دارد و هــر کیلوگــرم از نــوع درجــه یــک آن 

ــت دارد.  ــال قیم ۷۹۰۰۰ ری

هــر کیلوگــرم خرمــای زاهــدی درجــه 
ــوع  ــال و ن ــه قیمــت ۴۸۰۰۰ ری ــز ب یــک نی
درجــه دو آن ۴۲۰۰۰ ریــال در بــازار فروختــه 

می شــود.
 برنج

برنــج کــه بــه عنــوان پرمصرف تریــن مــاده 
غذایــی در مــاه محــرم شــناخته می شــود، 
عــاوه بــر تنــوع در انــواع مختلــف بــا 
قیمت هــای مختلفــی نیــز بــه فــروش 

می رســد. 
ــا قیمــت مصــوب  ــی ب ــج طــارم رمضان برن
ــج طــارم  ــال و برن هــر کیلوگــرم ۸۴۰۰۰ ری
فروختــه  ریــال   ۱۰۸۰۰۰ اصــل کیلویــی 

می شــود. 
ــواع  ــرم از ان ــر کیلوگ ــا ه ــان برنج ه در می
ریــال   ۹۸۰۰۰ پرمحصــول  دودی  برنــج 
ــیرودی  ــج ش ــرم برن ــک کیلوگ ــت و ی اس

۸۶۰۰۰ ریــال قیمــت دارد.
بــا  عســکری  طــارم  برنــج  همچنیــن 
ریــال   ۸۲۰۰۰ مصــوب کیلویــی  قیمــت 

می شــود.  فروختــه 
برنج هــای هنــدی نیــز مصــرف زیــادی در 
میــان مــردم کشــورمان دارنــد؛ بــه گونــه ای 
کــه برنــج هنــدی دانه بلنــد ممتــاز کیلویــی 
۵۲۰۰۰ ریــال قیمــت دارد و برنــج دم ســیاه 
ــه  ــال ب ــا قیمــت هــر کیلوگــرم ۱۰۸۰۰۰ ری ب
ــج  ــرم برن ــر کیلوگ ــد و ه ــروش می رس ف

 هاشــمی ۱۰۸۰۰۰ ریــال اســت. 
برنــج وارداتــی تایلنــدی هومالــی کیلویــی 
وارداتــی  برنــج  و  اســت  ریــال   ۲۷۰۰۰
ــازار  ــال در ب ــی ۶۶۰۰۰ ری پاکســتانی، کیلوی

می شــود. فروختــه 
 گوشت قرمز

گوشــت قرمــز نیــز از جملــه مــواد غذایــی 
تهیــه  بــرای  مــاه  ایــن  در  اســت کــه 
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــت ها م ــواع خورش ان

 . می گیــرد
قیمــت مصــوب هــر کیلوگــرم قلــوه گاه 
ریــال،   ۲۵۰۰۰۰ بی اســتخوان گوســفندی 
ماهیچــه گوســفندی  بــا  دســت  کــف 
۴۲۰۰۰۰ ریــال، ران کامــل ممتــاز گوســفندی 
 ۳۵۰۰۰۰ ریــال، گــردن گوســفند   ۴۳۰۰۰۰
ریــال، سرســینه و دنــده گوســفندی ۸۵۰۰۰ 
سردســت گوســفندی  نیم شــقه  ریــال، 
اســتخوان  بــا  راســته  و  ریــال   ۳۲۰۰۰۰

گوســفندی ۳۵۰۰۰۰ ریــال اســت. 
همچنیــن هــر کیلوگــرم گوشــت سردســت 
ران  ریــال،   ۳۷۱۰۰۰ گوســاله  پاک کــرده 
ــال، راســته  پاک کــرده گوســاله ۳۹۵۰۰۰ ری
ــردن  ــال، گ ــاله ۴۲۲۰۰۰ ری ــرده گوس پاک ک
ــاله  ــوه گاه گوس ــال، قل ــاله ۳۴۱۰۰۰ ری گوس
ــاله  ــرده گوس ــه پاک ک ــال، فیل ۲۴۴۰۰۰ ری
ــال  ــاله ۸۲۰۰۰ ری ــینه گوس ۶۹۱۰۰۰ و سرس

ــد. ــروش می رس ــه ف ب

 قند و شکر
در گــروه قنــد و شــکر، قیمــت مصــوب 
 ۳۰۰۰۰ کیلویــی   ۵۰ کیســه  فلــه،  شــکر 
۱۰ کیلوگرمــی  بســته بندی  شــکر  ریــال، 
نیــز ۳۰۰۰۰۰ ریــال، همچنیــن قنــد شکســته 
ریــال   ۳۴۰۰۰۰ ۱۰ کیلوگرمــی  بســته بندی 
ــال  ــازار ۲۸۵۵۰ ری ــم ب ــه تنظی ــکر فل و ش

می شــود. فروختــه 
بــا توجــه بــه آنچــه گفتــه شــد و همچنیــن 
ــن  ــرم، تازه تری ــاه مح ــاز م ــه آغ ــی ب نزدیک
کاالهــای  قیمتــی  تحــوالت  از  گــزارش 
خوراکــی حاکــی از آن اســت کــه در بیــن ۱۱ 
گــروه اصلــی، تنهــا یــک مــورد گرانــی ثبــت 
ــی  ــر قیمت ــا تغیی ــا ی ــه کااله ــده و بقی ش

ــده اند.  ــی ارزان ش ــا اندک ــته ی نداش
ــام  ــی اق ــات، تمام ــج و حبوب ــروه برن در گ

ــده اســت.  ــت مان ثاب
همچنیــن در گــروه گوشــت ها، گوشــت 
ــرغ  ــت م ــدی و گوش ــد ۰.۶ درص ــز رش قرم
داشــته  قیمــت  درصــدی   ۰.۶ کاهــش 

ــت.  اس
قیمتــی  تغییــر  نباتــی  روغــن  و  چــای 
نداشــته اند؛ امــا قنــد و شــکر تــا ۰.۲ درصــد 

ــت.  ــده اس ارزان ش
ــرای  ــر می رســد ب ــه نظ ــن اوصــاف ب ــا ای ب
مــاه محــرم امســال بــازار بــا افزایــش 

قیمتــی چندانــی روبــه رو نباشــد.

قیمت مواد غذایی در ماه محرم

 ۸۰ ۳۶۰  تومان، افزایش 5.۸
قیمت تمام شده شیر

 هزار فقره، پرداخت 
وام ضربتی ازدواج

 درصد، رشد بخش صنعت 
در بهار ۹۶

نــرخ تمام شــده شــیر را ۸۰  افزایــش قیمــت یونجــه و جــو 
تومــان گــران کــرد.

شــبکه بانکــی بــا اجــرای طــرح ضربتــی اعطــای وام ازدواج بــه 
بیــش از ۳۶۰ هــزار نفــر از متقاضیــان، وام پرداخــت کــرد.

رشــد بخــش صنعــت در ســه ماهــه اول ســال ۹۶ بــه ۵.۸ 
درصــد رســید.
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،،
بنکــداران  اتحادیــه  گــزارش  طبــق 
گذشــته،  ســال  در  غذایــی  مــواد 
مصــرف اقــام اساســی ماننــد برنــج، 
روغــن و حبوبــات در مــاه محــرم بــه 
طــور میانگیــن ۳۵  درصــد نســبت بــه 
ماه هــای عــادی ســال افزایــش دارد

راه  وزارت  آمــاری کــه  اســاس  بــر 
بــدون  اعــام کــرده،  و شهرســازی 
احتســاب راه هــای روســتایی در حــال 
حاضــر ۸۷ هــزار و ۱۶۶ کیلومتــر راه 
فعــال در تمــام اســتان های ایــران 
ــه آزادراه،  ــه ب ــی ک ــود دارد؛ راه های وج
بزرگــراه، راه اصلــی و راه فرعی تقســیم 

می شــود. 
ــن  ــر اســاس ای ــزارش ایســنا، ب ــه گ ب
گــزارش در حــال حاضر در ایــران ۲۴۰۱ 

ــزار و ۵۳۸  ــراه، ۲۵ ه ــر بزرگ ــزار و ۶۲۷ کیلومت ــر آزادراه، ۱۶ ه کیلومت
کیلومتــر راه اصلــی و ۴۲ هــزار و ۶۰۱ کیلومتــر راه فرعــی وجــود دارد. 
در نــگاه کلــی بــه میــزان راه هــای فعــال در هــر اســتان، اســتان فــارس 
ــران  ــر بیــش از ۱۰ درصــد از جاده هــای ای ــا داشــتن ۹ هــزار کیلومت ب
را در خــود جــای داده کــه از ایــن نظــر رکــورددار بــه حســاب می آیــد. 
ــا  ــان ب ــا ۷.۴، کرم ــوی ب ــان رض ــتان های خراس ــارس اس ــس از ف پ
۷.۳، سیســتان و بلوچســتان بــا ۷.۲ و دو اســتان اصفهــان و خراســان 
جنوبــی بــا ۶.۲ درصــد قــرار گرفته انــد. در ایــن آمــار اســتان تهــران بــا 
ــا ۱.۱ درصــد از جاده هــای کشــور را  ــر راه تنه ــرار گرفتــن ۹۴۰ کیلومت ق

بــه خــود اختصــاص داده اســت. 
ــا وجــود تمــام اقدامــات  از نظــر پوشــش آزادراهــی شــرایط کشــور ب
انجام گرفتــه، هنــوز بــا اســتانداردها فاصلــه زیــادی دارد. طبــق آخریــن 
گزارش هــای وزارت راه و شهرســازی، در حــال حاضــر ۱۳ اســتان 
ــتان ها  ــدادی از اس ــتند و در تع ــروم هس ــت آزادراه مح ــور از نعم کش

ــد.  ــر نمی رس ــه ۱۰۰ کیلومت ــی ب ــزان آزادراه حت می
در بیــن اســتان هایی کــه آزادراه بــه آن هــا رســیده، اصفهــان بــا ثبــت 

و  اســت  صدرنشــین  ۳۹۹ کیلومتــر 
پــس از آن اســتان آذربایجــان شــرقی 
بــا ۲۳۴، اســتان قــم بــا ۲۲۹، قزویــن 
ــا  ــا ۲۰۷ و زنجــان ب ــا ۲۱۷، مرکــزی ب ب
۲۰۰ کیلومتــر آزادراه فعــال قــرار گرفتنــد. 
آخریــن  نیــز طبــق  تهــران  اســتان 
آمارهــا ۱۹۷ کیلومتــر آزادراه فعــال دارد. 
در حــوزه راه هــای اصلــی وضعیــت 
تمــام اســتان ها شــاخص هایی مثبــت 
را نشــان می دهــد؛ امــا تنهــا تعــداد 
 محــدودی از اســتان های کشــور بیــش از ۱۰۰۰ کیلومتــر راه اصلــی 

دارد. 
ــا ۱۷۲۸ کیلومتــر صدرنشــین اســت و  در ایــن آمــار اســتان کرمــان ب
پــس از آن اصفهــان بــا ۱۶۹۵، فــارس بــا ۱۵۹۰، خراســان رضــوی بــا 

ــرار دارد.  ــر ق ــا ۱۰۵۳ کیلومت ۱۱۵۰ و خوزســتان ب
در حــوزه راه هــای اصلــی نیــز باالتریــن آمــار بــه خوزســتان اختصــاص 
ــه  ــی را ب ــش راه اصل ــترین پوش ــر بیش ــا ۲۶۷۳ کیلومت ــه ب ــه ک یافت
خــود اختصــاص داده اســت. پــس از آن اســتان های سیســتان 
ــرار  ــان ق ــوی و کرم ــان رض ــان، خراس ــارس، اصفه ــتان، ف و بلوچس

گرفته انــد. 
ــاد  ــیار زی ــه بس ــا فاصل ــارس ب ــتان ف ــی اس ــای فرع ــوزه راه ه در ح
ــن اســاس  ــر ای ــه خــود اختصــاص داده و ب بیشــترین پوشــش را ب
۵۱۹۵ کیلومتــر از راه هــای فرعــی کشــور در اســتان فــارس قــرار 
رضــوی،  و  جنوبــی  خراســان  اســتان های  آن  از  پــس  گرفتنــد. 
سیســتان و بلوچســتان، کرمــان، هرمــزگان، آذربایجــان غربــی و 
ــد. ــاص دادن ــود اختص ــه خ ــهم را ب ــترین س ــان بیش ــرقی و اصفه ش

ــا  ــد ماه ه ــم مانن ــاز ه ــه ب هندوان
صــدر  در  ســال های گذشــته  و 
ســنگین ترین صــادرات محصوالت 
کشــاورزی قــرار گرفــت و بــا بیــش 
از ۵۰۳ هــزار تــن در پنــج ماهــه 
امســال حــدود ۱۸ درصــد بیشــتر 
از پارســال صــادر شــد؛ امــا بــا 
وجــود افزایــش دوســنتی قیمــت 
ــه ســال  ــن محصــول نســبت ب ای
گذشــته، همچنــان جــزو ارزان ترین 

و آبدارتریــن صــادرات ایــران محســوب می شــود. 
ــن و  ــزار و ۷۹۸ ت ــال ۵۰۳ ه ــت امس ــه نخس ــج ماه در پن
۶۳۵ کیلوگــرم هندوانــه بــه ارزش ۹۷ میلیــون و ۷۹۸ هــزار 
و ۳۳ دالر بــه ۲۹ کشــور مختلــف صــادر شــد کــه نســبت بــه 
همیــن بــازده زمانــی در ســال گذشــته حــدود ۱۸ درصــد از 
ــی و حــدود ۳۳ درصــد از نظــر ارزشــی افزایــش  نظــر وزن

یافتــه اســت. 
ارمنســتان،  آرژانتیــن،  آذربایجــان،  اتریــش،  بــاروس، 
اســتونی، افغانســتان، آلمــان، امــارات متحــده عربــی، 
ــن، بلغارســتان، پاکســتان، تاجیکســتان،  انگلســتان، بحری
ترکیــه، ترکمنســتان، رومانــی، ســوئد، عــراق، عمــان، 
ــت،  ــر، کوی ــتان، قط ــرس، قزاقس ــیه، قب ــیون روس فدراس
گرجســتان، لهســتان، مجارســتان و هلنــد، مشــتریان 
ــد.  ــال بودن ــت امس ــه نخس ــج ماه ــی در پن ــه ایران هندوان
صــادرات محصــوالت ارزان تــر از یــک دالر خیانــت بــه 
منابــع آبــی کشــور اســت؛ البتــه در ایــن میــان نــام 

آلمــان،  ماننــد  کشــورهایی 
اتریــش، انگلســتان، هلند، ســوئد 
و ... از اتحادیــه اروپــا و کشــورهای 
آرژانتیــن  ماننــد  دورافتــاده ای 
نشــان دهنده کیفیــت و قیمــت 
ــرای  ــی ب ــه ایران مناســب هندوان
ــن  ــا ای ــت؛ ام ــی اس ــازار جهان ب
نمی توانــد  صــادرات  افزایــش 
اتفــاق خوشــایندی بــرای کشــور 
در زمینــه تجــارت محصــوالت 
ــع  ــر مناب ــی از نظ ــا حت ــی ی ــای غیرنفت ــاورزی، کااله کش
محــدود و شــرایط بحرانــی آب و خــاک ایــران باشــد؛ 
چــرا کــه هندوانــه جــزو آب برتریــن محصــوالت کشــاورزی 
ــرار دارد و  ــز ق ــت نی ــن قیم ــف پایین تری ــه در ردی اســت ک
ــرد؛  ــرل ک ــارت آن را کنت ــد و تج ــد تولی ــه بای ــن زمین در ای
چــرا کــه بــه جــای هندوانــه آب را کــه در ایــران در شــرایط 
بحرانــی اســت، صــادر می کنیــم و بــه نوعــی گرفتــار 

صــادرات آب مجــازی شــده ایم.
ــد  ــا خری ــراق ب ــران، ع ــه ای ــتریان هندوان ــان مش  در می
ــن محصــول، ۶۳.۸۰ درصــد  ــن از ای ــزار ت ــش از ۳۲۱ ه بی
ــت را در  ــه نخس ــرده و رتب ــود ک ــازار آن را از آن خ ــهم ب س
ــا ۹۹  ــارات ب ــس از آن ام ــداران دارد و پ ــر خری ــان دیگ می
هــزار تــن، ترکیــه بــا ۳۶ هــزار تــن، کویــت بــا ۱۲ هــزار تــن، 
ــا  ــان ب ــن و عم ــا ۸۰۰۰ ت ــر ب ــن، قط ــا ۹۰۰۰ ت ــتان ب افغانس
ــه  ــی هندوان ــن در رتبه هــای بعــدی مقاصــد صادرات ۷۰۰۰ ت

ــد. ــرار دارن ــی ق ایران

هندوانه ایرانی از افغانستان تا هلندنگاهی آماری به وضعیت راه ها

بیژن
پیشــینه فعالیــت ایــن شــرکت از زبــان مهنــدس بیــژن مهاجریــن )بنیانگــذار( نشــان می دهــد وی پــس از 
آنکــه تحصیــات خــود را در مقطــع فــوق لیســانس در آمریــکا بــه پایــان رســاند، بــا آشــنایی بــه تولیــد مواد 
غذایــی بــه ایــران بازمی گــردد و در زیرزمیــن منزلــش بــا یــک همــزن  دســتی و یــک کارتــن روغــن، شــروع 
بــه تولیــد کــرده و نخســتین ســس ســفید را در ایــران بــه بــازار عرضــه می کنــد. پــس از مــدت کوتاهــی 

فعالیــت خــود را بــه یــک کارگاه کوچــک ۳۰ متــری در منطقــه یوســف آباد تهــران انتقــال می دهــد. 
ایــن تولیدکننــده جــوان و خــوش ذوق، شیشــه خالــی را ۴ ریــال و درب هــا را دانــه ای ۲ ریــال 
ــا نــام برنــد »دیامونــد« بــه یخچــال فروشــگاه ها راه یافــت، چنــدان بــرای  می خریــد. ایــن ســس کــه ب
ــش  ــترین خریداران ــد. بیش ــوب می ش ــو محس ــرآورده ای ن ــرا ف ــود؛ زی ــده نب ــدگان شناخته ش مصرف کنن
ــتند.  ــنایی داش ــس آش ــا س ــی ب ــفرهای خارج ــه در س ــد ک ــهروندانی بودن ــفارتخانه ها و ش ــای س اعض

ســس مایونــز، ســس کچــاپ، ســس ماکارونــی و پنیــر پیتــزا بــرای نخســتین مرتبــه توســط »بیــژن« در 
ایــران تولیــد و ارائــه شــده اســت. عرضــه خیارشــور در ظــرف شیشــه ای بــه جــای قوطــی فلــزی، ابتــکار 
ایــن شــرکت اســت کــه بــا پافشــاری بســیار مدیریــت وقــت در مقابــل مخالفــت وزارت بهــداری در ســال 
ــه اجــرا درآمــد. همچنیــن تغییــر ظــرف قوطــی بــه شیشــه بــرای رب گوجه فرنگــی را هــم بایــد  ۱۳۵۶ ب

ایــده دیگــری از مدیــران »بیــژن« برشــمرد.

تولید ملی

۵۲,۶۶۰ ریال  

  پوند انگلیس  

۱۱,۵۴۰ ریال   

  لیر ترکیه 

۱۰,۴۶۰ ریال 

  ریال عربستان  

۶,۰۷۰ ریال 

  یوان چین 

۹,۴۶۰ ریال 

 اتحادیه طال   رینگیت مالزی
جواهر و سکه 

تهران ۳۹,۱۰۲ ریال 

  دالر آمریکا 

۴۶,۸۲۲ ریال 

  یورو  

۱۰,۶۸۰ ریال 

  درهم امارات 

 ۶۲۳ و  هــزار   ۳۷ واردات  از  ایــران  گمــرک 
دســتگاه انــواع خــودرو در پنــج ماهــه اول ســال 

جــاری خبــر داد. 
ــه  ــج ماه ــواع خــودروی ســواری در پن واردات ان
اول ســال گذشــته ۲۶ هــزار و ۳۷۶ دســتگاه 
ــود؛  ــزار دالر ب ــون و ۷۰۳ ه ــه ارزش ۶۹۰ میلی و ب
امــا واردات خــودرو در پنــج ماهــه ســال جــاری 
ــر  ــل از نظ ــال قب ــابه س ــدت مش ــه م ــبت ب نس

ــت.  ــته اس ــش داش ــد افزای ــداد ۴۲.۶۴ درص تع
ــواری  ــودرو س ــواع خ ــن ارزش واردات ان همچنی
در مــدت یادشــده بــه میــزان یــک میلیــارد و ۳۳ 

میلیــون دالر بــود. 
واردات انــواع خــودرو ســواری بــه ایــران در 
پنــج ماهــه اول ســال جــاری نســبت بــه مــدت 

ــه لحــاظ ارزش نیــز ۴۹.۵  مشــابه ســال قبــل ب
ــت.  ــته اس ــش داش ــد افزای درص

ــر از ۱۵۰۰  ــی خــودروی ســواری کمت ــه طــور کل ب
 ۸۷۰۳۲۲۹۰ تعرفــه ای  ردیــف  در  سی ســی 
ــدی  ــررات صــادرات و واردات طبقه بن جــدول مق
ــمول ۴۰  ــا مش ــن خودروه ــود و واردات ای می ش

ــه ازای هــر  ــوارض گمرکــی ب ــوق و ع درصــد حق
ــت.  ــودرو اس ــتگاه خ دس

ــا ۲۰۰۰  ــن ۱۵۰۰ ت واردات خودروهــای ســواری بی
 ۸۷۰۳۲۳۱۹ تعرفــه ای  ردیــف  در  سی ســی 
طبقه بنــدی شــده و مشــمول ۴۰ درصــد حقــوق 
و عــوارض گمرکــی بــه ازای هــر دســتگاه خــودرو 

اســت. 
ــی  ــا ۲۵۰۰ سی س ــواری از ۲۰۰۰ ت ــای س خودروه
هــم در ردیــف تعرفــه ای ۸۷۰۳۲۳۲۹ طبقه بنــدی 
و مشــمول ۵۵ درصــد حقــوق و عــوارض گمرکــی 

بــه ازای هــر دســتگاه خــودرو اســت. 
ــور  ــم موت ــا حج ــواری ب ــای س واردات خودروه
ــوع  ــاکان ممن ــز کم ــی نی ــش از ۲۵۰۰ سی س بی

اســت.

تازه ترین آمار واردات خودرو اعالم شد



کوتاه از نصف جهان
دستگیری سارق اطالعات بانکی با 
راه اندازی سایت جعلی صیغه یابی

بــه  اشــاره  بــا  ســرهنگ ســید مصطفــی مرتضــوی 
ــار داشــت:  ــان اظه ــی در اصفه دســتگیری ســارق اینترنت
ــی  ــی صیغه یاب ــایت جعل ــذاری س ــا بارگ ــارق ب ــن س ای
ــرده  ــت می ک ــراد را دریاف ــی اف ــای بانک ــات کارت ه اطالع

ــت. اس
وی بــا بیــان اینکــه ایــن ســارق بــا اســتفاده از این ســایت 
جعلــی موفــق بــه دریافــت اطالعــات حســاب ۶۵۰ کاربــر 
شــده اســت، افــزود: البتــه ایــن ســارق موفــق بــه ســرقت 
از همــه بانک هــا نشــده و تنهــا بــا ســرقت از تعــداد 
معــدودی از کارت هــا، مبلــغ ۷۵ میلیــون تومــان ســرقت 

کــرده اســت.
رئیــس پلیــس فتــای اســتان اصفهــان بــا اشــاره بــه اینکه 
ــی  ــای تخصص ــارق از روش ه ــن س ــایی ای ــرای شناس ب
پلیــس فتــا اســتفاده شــده، ابــراز داشــت: ایــن متهم پس 
از تکمیــل اســناد و مــدارک مــورد نیــاز بــه مراجــع قضایــی 

تحویــل داده شــده اســت.

 تولید ساالنه ۲ هزار تن مرغ 
بدون آنتی بیوتیک 

ــتان  ــاورزی اس ــاد کش ــازمان جه ــور س ــور طی ــر ام  مدی
اصفهــان دربــاره تولیــد مــرغ بــدون آنتی بیوتیــک در 
اســتان اصفهــان اظهــار داشــت: ســاالنه حــدود یــک هــزار 
تــا ۲ هــزار تــن مــرغ بــدون آنتی بیوتیــک توســط ۱۰ تــا ۲۰ 

ــود. ــد می ش ــتان تولی ــداری در اس مرغ
وی ادامــه داد: مرغدارانــی کــه شــرایط تولیــد مــرغ بــدون 
ــن  ــود در ای ــت خ ــند، درخواس ــته باش ــک داش آنتی بیوتی
ــکی  ــان دامپزش ــا کارشناس ــد ت ــه می دهن ــوص را ارائ خص
چنــد آزمایــش تخصصــی آب، تغذیــه، خــون و در نهایــت 
گوشــت مــرغ تولیدشــده را انجــام دهنــد و در صورتــی کــه 
ــا اســتانداردها ارزیابــی شــد،  شــرایط تاییــد و مطابقــت ب
مجــوز صــادر شــود؛ لــذا مجــوز تولیــد مــرغ آنتی بیوتیــک 

ــود. ــادر می ش ــر دوره ص ــرای ه ب
زهــرا فیضــی اضافــه کــرد: مناطــق بــا آب و هــوای مناســب 
و تراکــم کــم در اســتان، همچــون ســمیرم، چــادگان 
بــرای  از شهرســتان هایی هســتند کــه  فریدونشــهر  و 
ــدون آنتی بیوتیــک، ظرفیت هــای بســیار  ــرورش مــرغ ب پ
ــروز بیشــتر محصــول  ــه ام ــه ای ک ــه گون ــد؛ ب ــادی دارن زی
ــک  ــدون آنتی بیوتی ــتان ها ب ــن شهرس ــدی ای ــرغ تولی م

اســت.

 برگزاری بازارچه مشاغل خانگی 
در منطقه ۲ شهرداری اصفهان 

ــم  ــوان طع ــت عن ــوان تح ــی بان ــاغل خانگ ــه مش بازارچ
و رشــد  بیــکاری  رفــع معضــل  بــا هــدف  مهربانــی 
اقتصــادی خانــوده در منطقــه ۲ برپــا شــده اســت. 
محمدحســین جعفــری، مدیــر منطقــه ۲ شــهرداری 
اکنــون مشــاغل  ایــن رابطــه می گویــد:  اصفهــان، در 
خانگــی بانــوان در سراســر دنیــا طرفــداران بســیاری پیــدا 
کــرده اســت؛ در ایــن راســتا شــهرداری اصفهــان بــه منظــور 
ــه  ــای عرض ــوار بازارچه ه ــت خان ــان سرپرس ــت از زن حمای
محصــوالت تولیــدی بانــوان را در دســتورکار خــود قــرار داده 

اســت.

 ثبت نام ۸ هزار و ۵۲۲ خودرو 
برای سرویس مدارس 

معــاون اجرایــی ســازمان تاکســیرانی شــهرداری اصفهــان 
ــرویس  ــرای س ــودرو ب ــزار و ۵۲۲ خ ــون ۸ ه ــت: تاکن گف

مــدارس ثبت نــام کرده انــد. 
ســهمیه های  کــرد:  اظهــار  جعفریــان   رضــا  ســید 
شــرکت های مجــاز حمــل و نقــل مســافر بــرای ســرویس 
ــام  ــرورش اعــالم شــده و ثبت ن ــه آمــوزش و پ مــدارس ب
ــر اســاس  ــن شــرکت ها ب ــرای ســرویس مدرســه در ای ب

ــت. ــام اس ــال انج ــهروندان در ح ــت ش درخواس
وی تصریــح کــرد: ســازمان بایــد پیــش از آغــاز ســال 
تحصیلــی بــرای ســرویس های مــدارس برنامه ریــزی کنــد.

پیشرفت ۷۸ درصدی پروژه 
دوربرگردان شهدای اشکاوند

مدیــر پــروژه دوربرگــردان شــهدای اشــکاوند اظهــار کــرد: 
پــروژه احــداث دوربرگــردان شــهدای اشــکاوند، حــد فاصل 
پــل شــهدای اشــکاوند و سپاهان شــهر قــرار دارد و تاکنــون 

۷۸ درصــد پیشــرفت فیزیکــی داشــته اســت.
مجیــد براتــی ادامــه داد: ایــن دوربرگــردان برای دسترســی 
ــای  ــز همایش ه ــد از مرک ــه می خواهن ــی ک ــر میهمانان بهت
ــارج  ــی( خ ــه العال ــد ظل ــه ای )م ــام خامن ــی ام بین الملل
ــن  ــد و همچنی ــت کنن ــرودگاه حرک ــه ســمت ف شــوند و ب

دسترســی عمــوم ایجــاد شــده اســت.

اله یاری: سیستم های پایش مترو 
هنوز نصب نشده

ــتی  ــع دس ــگری و صنای ــی، گردش ــراث فرهنگ ــر کل می مدی
اســتان اصفهــان گفــت: در حــال حاضــر در محــدوده چهاربــاغ 
باستان شناســان ناظــر میــراث فرهنگــی مســتقر هســتند و از 
هرگونــه اقــدام مغایــر بــا مصوبــات میراثــی در ایــن محــدوده 

ــد. ــری می کنن جلوگی
فریــدون اله یــاری اظهــار کــرد: طــرح اصــالح خیابــان چهاربــاغ 
مصــوب اســت و بــر اســاس آن آســفالت رویــی ایــن خیابــان 
ــات  ــا عملی ــود؛ ام ــته ش ــازی برداش ــرای پیاده راه س ــد ب بای

بایــد بــا اســتفاده از دســتگاه های ســبک انجــام بگیــرد.
وی افــزود: پــس از ورود بیــل مکانیکــی بــه محــدوده 
چهاربــاغ و شــروع عملیــات ســریع نیروهــای یــگان حفاظــت 
وارد شــدند و از ادامــه فعالیــت آن جلوگیــری کرده انــد و 
دســتگاه های ســبک برداشــت آســفالت وارد محــدوده شــده 

اســت.

P.Sharifi@eskimia.ir
پروانه شریفیگروه اصفهان

تولیــد انبــوه ریــل ملــی در ذوب آهــن اصفهــان کــه 
نقــش مهمــی در خودکفایــی صنعــت ریلــی کشــور 
ــا حضــور  دارد، سه شــنبه ۲۱ شــهریورماه همزمــان ب
جمعــی از فعــاالن بــازار ســرمایه در ذوب آهــن 

ــاز شــد. ــان آغ اصفه
 بــر اســاس قــرارداد فــروش ریــل بیــن ذوب آهــن 
اصفهــان و راه آهــن جمهــوری اســالمی، ۴۰ هــزار تن 
ریــل U۳۳ تولیــد می شــود تــا در خــط آهــن کشــور 
ــرارداد  ــرد؛ ضمــن اینکــه ق ــرار گی مــورد اســتفاده ق
ــل  ــن ری ــزار ت ــا ۳۰ ه ــل ۲۵ ت ــرای تحوی ــد ب جدی
UIC۶۰ )جهــت خطــوط بســیار پرســرعت( بــه زودی 
بیــن ذوب آهــن اصفهــان و شــرکت ســاخت و 
ــد  ــور منعق ــل کش ــل و نق ــای حم ــعه زیربناه توس

می شــود.
مدیــر عامــل ذوب آهــن اصفهــان در جمــع فعــاالن 
ــازار  ــا فعــاالن ب ــازار ســرمایه، برگــزاری نشســت ب ب
ســرمایه را یــک اقــدام مهــم در جهــت شفاف ســازی 
شــرایط ایــن شــرکت دانســت و گفــت: ذوب  آهــن 
اصفهــان بــا مشــکالتی مواجــه اســت کــه ناشــی از 

بدهی هــا و بهره هــای بانکــی اســت؛ امــا اقدامــات 
مختلفــی بــرای حــل ایــن مشــکالت انجــام شــده 
کــه خوشــبختانه بــه تدریــج در حــال بــه ثمــر 
نشســتن اســت و آینــده بســیار خوبــی بــرای 

ــد. ــم می زن ــور رق ــوالد کش ــت ف مادرصنع
ــه تدابیــر صورت گرفتــه  ــا اشــاره ب احمــد صادقــی ب
ــته  ــال گذش ــی ۲ س ــا ط ــش بدهی ه ــت کاه جه
گفــت: اقدامــات خوبــی جهــت پرداخــت بدهی هــای 
غیربانکــی صــورت گرفتــه و هرچنــد ایــن بدهی هــا 
صفــر نشــده، امــا بــه حــد معقولــی رســیده اســت.
ــش  ــادن کاه ــی مع ــه بعض ــی ب ــزود: بده وی اف
چشــمگیری یافتــه و بدهــی بــه راه آهــن جمهــوری 
اســالمی نیــز بــا تحویــل ریــل U۳۳ بــه ایــن 
ســازمان کــه البتــه تنهــا شــامل ۵۰ درصــد قــرارداد 

می شــود، کاهــش بســیاری می یابــد.
ــه  ــاره ب ــا اش ــان ب ــن اصفه ــل ذوب آه ــر عام مدی
ــان  ــن اصفه ــاالنه  ذوب آه ــی س ــه مال ــه هزین اینک
ــود، گفــت: از ســال گذشــته  ــان ب ــارد توم ۸۲۰ میلی
ــق  ــی و تواف ــای بانک ــی بدهی ه ــت بعض ــا پرداخ ب
ــه ۶۵۰  ــرکت ب ــن ش ــی ای ــه مال ــا، هزین ــا بانک ه ب
ــا  ــبختانه ب ــت و خوش ــش یاف ــان کاه ــارد توم میلی

ــان  ــه همچن ــن هزین ــا،  ای ــداوم پرداخــت بدهی ه ت
ــی دارد. ــد کاهش رون

وی کل زیــان دو ســال گذشــته ایــن شــرکت را ۴۰۰ 
ــود  ــا وج ــزود: ب ــرد و اف ــوان ک ــان عن ــارد توم میلی
ــف  ــات مختل ــس از اقدام ــه پ ــی ک ــای مال هزینه ه
ــت،  ــش یاف ــال کاه ــان در س ــارد توم ــه ۶۵۰ میلی ب
تــورم و ســایر مشــکالت، ایــن کاهــش زیــان رونــد 

ــد. ــان می ده ــی را نش ــیار خوب بس
صادقــی بیــان داشــت: بــرای حــل مشــکالت 
ــب  ــد جل ــی مانن ــات بیرون ــم اقدام ــن ه ذوب آه
ــت  ــک دول ــط و کم ــای مرتب ــکاری وزارتخانه ه هم
ــی کــه اهمیــت  ــر اســت و هــم اقدامــات داخل مؤث

زیــادی دارد.
وی بــا اشــاره بــه اصــالح ســاختار مالــی ذوب آهــن 
ــرای حــل  ــی ب ــدام مدیریت ــش از ۳۰۰ اق ــت: بی گف
یکــی  انجــام شــده کــه  مشــکالت ذوب آهــن 
در  اســت.  زائــد  هزینه هــای  آن هــا کاهــش  از 
ایــن راســتا می تــوان بــه کاهــش قراردادهــای 
پیمانــکاری و تکیــه بــر تــوان داخلــی بــرای انجــام 
ــه ۱۹۰۰  ــه هزین ــرد ک ــاره ک ــف اش ــای مختل پروژه ه
ــال ۹۵ را  ــکاری در س ــای پیمان ــاردی قرارداده میلی
بــه ۸۰۰ میلیــارد تومــان کاهــش داد؛ ضمــن اینکــه 
ایــن رقــم نیــز بــا اقدامــات مختلــف بــه ۲۰۰ میلیــارد 

تومــان کاهــش می یابــد.
مدیــر عامــل ذوب آهــن یکــی از مــوارد حــذف 
پیمانــکار و اتــکا بــر تــوان داخلــی را اجــرای پــروژه 
ــور ایــن  ــرای ســه کنورت اصــالح سیســتم غبارگیــر ب
شــرکت عنــوان کــرد و گفــت:  غبارگیــر یــک کنورتــور 
بــا پیمانــکار خارجــی انجــام شــد کــه بــازده خوبــی 

نداشــت؛ در حالــی کــه سیســتم غبارگیــر دوکنورتــور 
دیگــر، بــا تــوان داخلــی اصــالح شــد کــه بــا هزینــه 

ــری دارد. ــازده بهت ــر، ب بســیار کمت
وی احیــاء دوبــاره خــط سیم ســازی در بخــش 
نــورد ایــن شــرکت و صــادرات محصــوالت آن را 
از دیگــر اقدامــات مهــم ایــن شــرکت معرفــی 
ــل کــه  ــوه ری ــد انب ــاز تولی ــار داشــت: آغ کــرد و اظه
امــروز صــورت گرفــت، قطعــا تاثیــر مثبتــی در 
ــل، از  ــد ری ــط تولی ــا خ ــن دارد؛ ام ــرایط ذوب آه ش
ــوان  قابلیت هــای بیشــتری برخــوردار اســت و می ت
ــن  ــایز ۵۰۰ و تیرآه ــا س ــن ت ــط، تیرآه ــن خ در ای

ــرد. ــد ک ــایز ۳۰۰ تولی ــا س ــن ت بال په

ــن  ــون ذوب آه ــه تاکن ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب صادق
ــایز ۲۰۰  ــا س ــن ت ــن بال په ــد تیرآه ــه تولی ــادر ب ق
ــر از  ــه غی ــران ب ــرکتی در ای ــچ ش ــت: هی ــود، گف ب
ذوب آهــن قــادر بــه تولیــد ایــن محصــوالت نیســت 
و مادرصنعــت فــوالد کشــور بــا ایــن اقدامــات، 

ــش رو دارد. ــری پی ــیار بهت ــای بس روزه
ــزوده  ــا ارزش اف ــد محصــوالت خــاص و ب وی تولی
ایــن  از جملــه سیاســت های اصلــی  را  بیشــتر 
ــمش  ــد ش ــرای تولی ــت: ب ــت و گف ــرکت دانس ش
ایــن  در  تجهیــزات جدیــدی  ریــل،  مخصــوص 
 VD ــولفورزدایی و ــای س ــب و پروژه ه ــرکت نص ش
نیــز اجــرا شــده کــه همگــی تــوان تولیــد فوالد هــای 
ــه ذوب آهــن می دهــد. ــرده را ب ــه گ ــاژی از جمل آلی

مدیــر عامــل ذوب آهــن اصفهــان  تــوان کنونــی تولید 
ــزار  ــون و ۸۰۰ ه ــن ۲ میلی ــن را بی ــاالنه ذوب آه س
ــن  ــان داشــت: ای ــن دانســت و بی ــون ت ــا ۳ میلی ت
تولیــد بــه دلیــل عــدم تامیــن ســنگ آهــن محقــق 
نمی شــود و ایــن معضــل یکــی از گلوگاه هــای 
ــنگ  ــه س ــی ک ــت؛ در حال ــن اس ــد در ذوب آه تولی
ــداری می شــود  ــران توســط چینی هــا خری آهــن ای
و ایــن خام فروشــی بــه ســود تولیــد داخلــی 

نیســت.
تعرفــه  وضــع  در جهــت  مجلــس  وی مصوبــه 
ــب  ــی مناس ــن را اقدام ــنگ آه ــرای س ــادرات ب ص
دانســت و ابــراز امیــدواری کــرد کــه دولــت بــا 
اجــرای ایــن مصوبــه بــه تولیــد ملــی خدمــت 

بیشــتری کنــد.
ــرای  ــرکت ب ــن ش ــالش ای ــن از ت ــی همچنی صادق
ــان  ــر داد و بی ــد خب ــور جدی ــک کنورت ــدازی ی راه ان
ــه دارد  ــورو هزین ــون ی ــر،  ۵۶ میلی ــن ام داشــت: ای
ــک  ــه LC و بان ــوط ب ــکالت مرب ــع مش ــا رف ــه ب ک
عامــل، پــروژه یادشــده اجرایــی می شــود و تــا 
ــد  ــن تولی ــون ت ــک میلی ــده  ی ــال آین ــط س اواس
ــد. ــش می ده ــن را در ســال افزای شــمش ذوب آه

همزمان با حضور جمعی از فعاالن بازار سرمایه در ذوب آهن اصفهان آغاز شد:

تولید انبوه ریل ملی

مســعود میرمحمدصادقــی، مدیــر عامــل شــرکت آب منطقــه ای 
ــر  ــه در دفت ــان ک ــه اصفه ــام جمع ــا ام ــدار ب ــان، در دی اصفه
نماینــده ولــی فقیــه اســتان برگــزار شــد، بــا اشــاره بــه اجــرای 
طرح هــای اجرایــی در بســتر زاینــده رود اظهــار داشــت: در شــرق 
ــه ایجــاد  ــا ورزن ــک جــاده ت ــه ی ــک ســمت رودخان ــان ی اصفه
شــده و در مناطــق مختلــف مســیر رودخانــه کــه حریــم و 
بســتر در تصــرف اشــخاص حقیقــی و حقوقــی درآمــده مراحــل 

ــی در حــال انجــام و طــرح در حــال پیشــرفت اســت. قانون
ــه  ــان اینک ــا بی ــان ب ــه ای اصفه ــل شــرکت آب منطق ــر عام مدی
ــی  ــه قراردادهای ــرای ســاماندهی و کنتــرل و حفاظــت رودخان ب
بــا صنــف کشــاورزان منعقــد شــده، تصریــح کــرد: بــر اســاس 
ســاماندهی   عملیــات  تصمیمــات  تهیه شــده  طرح هــای 
رودخانــه در کمیتــه ای بــا حضــور نماینــدگان صنــف و نیروهــای 

متخصــص شــرکت آب منطقــه ای بــا روال خاصــی اتخــاذ 
می شــود.

ــات انجام شــده  ــا تشــکر از اقدام ــز ب ــان نی ــه اصفه ــام جمع ام
بــا تأکیــد بــر نقــش حســاس شــرکت آب منطقــه ای در حفــظ 
و حراســت از آب هــای ســرزمینی اظهــار داشــت: بایــد بــا دقــت 
بیشــتر و بــا اســتفاده از تکنولوژی هــای جدیــد مســیر رودخانــه 
دائمــا رصــد شــود و از انجــام تخلفــات در آغــاز  کار جلوگیــری 
بــه عمــل آیــد تــا در مراحــل بعــدی مشــکالت بیشــتری ایجــاد 

نشــود.
ــا بیــان اینکــه در مــواردی بــه  آیــت هللا یوســف طباطبایی نــژاد ب
ــه  ــاماندهی رودخان ــبرد س ــرای پیش ــن ب ــد قوانی ــر می رس نظ
ــور  ــه منظ ــوارد ب ــن م ــت در ای ــت: الزم اس ــدارد، گف ــی ن کارای
ــود. ــر ش ــد نظ ــن تجدی ــر در قوانی ــریع تر و بهت ــری س نتیجه گی

ــان  ــار اصفه ــه خواروب ــس اتحادی ــق، رئی ــه ح ــی ب   مصطف
ــه  ــه ب ــا توج ــار ب ــات و خواروب ــت حبوب ــه قیم ــاره ب ــا اش ب
ــی در آســتانه محــرم  ــای مذهب ــزاری مراســم هیئت ه برگ
اظهــار داشــت: بــا توجــه بــه اینکــه در حــال حاضــر بــا هیــچ 
ــه  ــتیم، ب ــه نیس ــار مواج ــوالت خواروب ــودی در محص کمب
همیــن دلیــل شــاهد افزایــش قیمتــی هــم نخواهیــم بــود.

وی بیــان داشــت: بــا ورود محصــوالت جدیــد خواروبــار از 
اوایــل مردادمــاه بــه ســطح بــازار کــه تــا پایــان شــهریورماه 
نیــز ادامــه دارد، شــاهد کاهــش قیمــت ۱۰ تــا ۲۰ درصــدی 

خواروبــار نســبت بــه دو مــاه قبــل بودیــم.
رئیــس اتحادیــه خواروبــار اصفهــان تصریــح کــرد: اصفهــان 
ــران  ــئله بح ــل مس ــه دلی ــت و ب ــار اس ــده خواروب واردکنن
بــه                                   آب و خشکســالی هیــچ خواروبــاری در اصفهــان 

بــار نمی آیــد.
ــا  ــه تقاض ــته ب ــار بس ــت خواروب ــه قیم ــالم اینک ــا اع وی ب
ــا  ــر ســاله ب ــرد: ه ــه ک ــد، اضاف ــش و کاهــش می یاب افزای
نزدیــک شــدن بــه محــرم و صفــر قیمــت خواروبــار افزایش 
می یابــد؛ امــا امســال بــه دلیــل فراوانــی کاال تغییــر قیمتــی 
در روزهــای پیــش از محــرم و صفــر تــا پایــان ایــن دو مــاه 

نخواهیــم داشــت.
بــه حــق بــا اشــاره بــه اینکــه میــزان مصــرف خواروبــار در 
ــده  ــر ش ــا کمت ــه قدیم ه ــبت ب ــان نس ــردم اصفه ــن م بی
و غذاهــای فانتــزی و فســت فودها جــای خــود را بــه 
ــترین  ــدس، بیش ــه و ع ــت: لپ ــت، گف ــار داده اس خواروب
ــود و  ــاش و نخ ــته و م ــار داش ــن خواروب ــروش را در بی ف
لوبیاپلــو )لوبیــا چشــم بلبلی( کمتریــن فــروش را دارد.

 بعضی قوانین برای پیشبرد ساماندهی زاینده رود 
کارایی ندارد

 قیمت خواروبار در محرم و صفر 
افزایش نخواهد یافت

مدیر کل کمیته امداد استان اصفهان مطرح کرد: 
 کمک ۱۵۰ هزارتومانی به هر دانش آموز محروم 

طی یک سال
حمیدرضــا شــیران، مدیــر کل کمیتــه امــداد اســتان اصفهــان، در نخســتین جشــنواره 
دانش آموختگــی دانش آمــوزان »یــو ســی مــس« اصفهــان بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن 
مجموعــه بــرای ارتقــاء ســطح هوشــی کــودکان فعالیــت می کنــد، اظهــار داشــت: مــا در 
اســتان اصفهــان ۲۵ هــزار فرزنــد تحــت پوشــش کمیتــه امــداد داریــم و ایــن ظرفیــت 

خوبــی بــرای ارائــه خدمــات  آموزشــی بــه ایــن افــراد اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــا توجــه بــه تجــارب هشــت ســال فعالیــت در عرصــه حمایــت 
از خانواده هــای کم بضاعــت بــه ایــن نتیجــه رســیدم کــه نیــاز اقتصــادی بــرای ایــن 
خانواده هــا در اولویــت نیســت، اضافــه کــرد: بــه جرئــت می تــوان گفــت امــروز اقدامــات 
فرهنگــی و آموزشــی، مهم تریــن نیــاز خانواده هــای تحــت پوشــش کمیتــه امــداد اســت.
مدیــر کل کمیتــه امــداد اســتان اصفهــان بــا تاکیــد بــر اینکه ضروری اســت که موسســه 
آموزشــی »یــو ســی مــس« بــه ارائــه خدمــات آموزشــی بــه دانش آمــوزان تحــت پوشــش 
کمیتــه امــداد نیــز توجــه داشــته باشــد، تصریــح کــرد: مــا ســاالنه ســه تــا چهــار میلیــارد 
ــغ ســهم هــر  ــن مبل ــم و از ای ــه دانش آمــوزان جمــع آوری می کنی ــرای کمــک ب تومــان ب
دانش آمــوز ۱۴۰ تــا ۱۵۰ هــزار تومــان می شــود و از ایــن رو ضــروری اســت کــه بــا توجــه 

بــه نیــاز آموزشــی ایــن دانش آمــوزان، همکاری هــای الزم صــورت پذیــرد.
وی در ادامــه بــا تاکیــد بــر اینکــه در کشــورهای پیشــرفته دنیــا همــه دانش آمــوزان در 
طــول ســال تحصیلــی بــه صــورت اجبــاری فعالیت هــای اجتماعــی را انجــام می دهنــد، 
افــزود: امیدواریــم کــه ایــن طــرح نیــز در کشــور اجبــاری شــود تــا نســل آینــده نســبت بــه 
فعالیت هــای اجتماعــی حساســیت داشــته باشــد. همچنیــن در ادامــه ایــن مراســم از 

دانش آمــوزان راه یافتــه بــه مســابقات جهانــی تجلیــل شــد.
از ایــن رو اهــورا ابولــی و دینــا رودبــاری بــه دلیــل کســب مقــام اول، مهدیــه الماســی، 
امیرعبــاس جورکــش، عاطفــه جــوزی، آتنــا صرامــی، فاطمــه آقایــی المــع، امیرمحمــد 
ــه دلیــل دریافــت مقام هــای دوم جهــان و بنیامیــن عطایــی،  ــا مظاهــری ب ســامی و ثن
بهــار پناهــی، فاطمــه رحیمــی، امیرمحمــد شــفایی، محمدمهــدی حســینی،  بهــزاد 
عابــدی، پرنیــا جعفــری و زهــرا هدایتــی نیــز بــه دلیــل دریافــت مقام هــای ســوم جهــان 

در ایــن جشــنواره تجلیــل شــدند.
همچنیــن در ادامــه ایــن جشــنواره نیــز از جــواد کیخایــی افوســی، منیــژه رســتمی، زهــرا 
حاجی عــرب، یوســف آقایــی و ســهیال سوفســطایی نیــز بــه عنــوان مربیــان برتــر آزمــون 

اســتانی اصفهــان تجلیــل شــد.
تجلیــل از مربیــان دانش آموختــه نیــز از  دیگــر بخش هــای ایــن جشــنواره بــود کــه 
در ایــن بخــش نیــز لــوح یادبــود بــه فائــزه رضایــی، مهســا ملک محمــدی و خدیجــه 

آل ابراهیــم تقدیــم شــد.

جشــن »لبخنــد آب« بــا حضــور شــهردار، فرمانــدار 
فرماندهــی انتظامــی، بخشــدار و بیــش از ۴ هــزار 

نفــر در شهرســتان نائیــن برگــزار شــد.
ــوزش  ــی و آم ــط عموم ــر رواب ــه مدی ــن برنام در ای
ــان  ــی شــرکت آب و فاضــالب اســتان اصفه همگان
ــردم  ــه م ــت ک ــی از آن اس ــی ها حاک ــت: بررس گف
کویرنشــین نائیــن نســبت بــه ســایر مــردم در 
ــرف  ــر مص ــتان آب کمت ــر اس ــتان های دیگ شهرس
ــرف  ــرانه مص ــته س ــال گذش ــرا در س ــد؛ زی می کنن
آب خانگــی در اســتان اصفهــان حــدود ۱۵۱ لیتــر در 

شــبانه روز بــوده کــه ایــن رقــم در شهرســتان نائیــن 
بــه مراتــب کمتــر اســت؛ چــرا کــه مــردم نائیــن قــدر 
ــت  ــرف آن دق ــد و در مص ــی می دانن ــه خوب آب را ب

می کننــد.
ــال ۱۳۷۸  ــرد: در س ــالم ک ــا اع ــر بنی طب ــید اکب س
ــان  ــه پای ــزرگ ب ــان ب ــانی اصفه ــرح آبرس ــق ط اف
ــتان  ــردم اس ــرب م ــن آب ش ــرای تأمی ــید و ب رس
اصفهــان نیــاز بــه راه انــدازی دومیــن ســامانه 
ــان  ــفانه از آن زم ــه متأس ــت ک ــوده اس ــانی ب آبرس
ــامانه  ــن س ــدازی دومی ــه راه ان ــوز زمین ــون، هن تاکن

ــی  ــده و پیش بین ــم نش ــتان فراه ــانی در اس آبرس
ــم  ــن مه ــم ای ــده ه ــال آین ــد س ــا چن ــود ت می ش
ــرف آب از  ــت مص ــن مدیری ــد؛ بنابرای ــق نیاب تحق

ــت. ــوردار اس ــزایی برخ ــت بس اهمی
ــردن  ــرف ک ــم مص ــرف آب را ک ــت مص وی مدیری
ــرف آب  ــت مص ــرد: مدیری ــان ک ــت و بی آب ندانس
ــای کــم مصــرف کــردن آب نیســت؛ بلکــه  ــه معن ب
منظــور مصــرف درســت آب اســت. پــس از مــردم 
ماننــد  می شــود  خواســته  نائیــن  کویرنشــین 
همیشــه آب را درســت مصــرف کننــد و نیــز فرهنــگ 

ــد. ــال دهن ــده انتق ــه نســل آین ــه را ب مصــرف بهین
مدیــر روابــط عمومــی و آمــوزش همگانــی شــرکت 
آب و فاضــالب اســتان اصفهــان اعــالم کــرد: شــرکت 
ــه  ــل اینک ــه دلی ــان ب ــتان اصفه ــالب اس آب و فاض
ــردم  ــی، آب شــرب م ــع آب ــن مناب ــا همی ــد ب بتوانن
ــای  ــد از تکنولوژی ه ــع کنن ــه توزی ــتان را عادالن اس
موجــود در ایــن خصــوص اســتفاده کــرد؛ در این میان 
می تــوان بــه بهره گیــری از سیســتم تله متــری، 
ــن  ــرد؛ ضم ــاره ک ــا اش ــامانه نجم ــرل و س تله کنت
آنکــه برگــزاری برنامه هــای فرهنگــی در اقصــی نقــاط 
اســتان در مدیریــت مصــرف آب بســیار مؤثــر واقــع 
شــد. از مــردم نائیــن می خواهیــم قــدر آب را بیــش از 

پیــش بــا درســت مصــرف کــردن بداننــد.

#خبر_گردی

اصفهان4
کوتاه از شهرستان ها

 آمار قتل در شهرضا 
به صفر رسیده است 

فرمانــدار شــهرضا گفــت: حــدود دو ســال اســت آمــار قتل در 
ــه صفــر رســیده و ایــن امــر مرهــون تالش هــای  شــهرضا ب

دادگســتری و نیــروی انتظامــی اســت. 
ــا  ــتگاه قض ــه دس ــه مجموع ــان اینک ــا بی ــی ب ــن گالب محس
داشــت:  اظهــار  اســت،  عدالــت  وظیفــه اش گســترش 
دادگســتری، مرجــع اصلــی رســیدگی بــه تظلــم اســت و باید 
در ایــن مســیر تنهــا بــا هــدف رضــای خــدا و ســتاندن حــق 

ــدم برداشــت.  ــم ق ــوم از ظال مظل
فرمانــدار شــهرضا بــا بیــان اینکــه امنیــت شهرســتان مرهــون 
ــن، نیروهــای نظامــی و انتظامــی  تالش هــای شــورای تأمی
و دادگســتری و دادســتانی اســت، گفــت: دســتگاه قضایــی 
ــدون  ــه ب ــه جامع ــوط ب ــای مرب ــا و ناهنجاری ه ــا ناامنی ه ب
ــتان در  ــد و دادس ــه می کن ــورد قاطعان ــط برخ ــراط و تفری اف

ایــن مســیر وظیفــه ســنگینی دارد.

کشف محموله بزرگ قاچاق 
داروهای زنبور عسل در نجف آباد

رئیــس شــبکه دامپزشــکی شهرســتان نجف آبــاد گفــت: در 
ــبکه  ــان ش ــوی کارشناس ــه از س ــژه صورت گرفت ــی وی بازرس
ــور  ــزرگ از قاچــاق داروهــای زنب ــه ای ب دامپزشــکی، محمول

ــط شــد.  ــن شهرســتان کشــف و ضب عســل در ای
ــه  ــه اینک ــه ب ــا توج ــرد: ب ــار ک ــن پور اظه ــدی حس محمدمه
ــرف  ــورد مص ــاز م ــاق و غیرمج ــای قاچ ــا داروه ــارزه ب مب
ــت،  ــکی اس ــازمان دامپزش ــای س ــی از اولویت ه در دام، یک
ــا  ــوارد ب ــن م ــری ای ــت پیگی ــی جه ــای مدون برنامه ریزی ه
تشــکیل اکیپ هــای مشــترک قضایــی انجــام شــده اســت. 
ــی  ــزود: در بازرس ــه اف ــن محمول ــف ای ــوص کش وی درخص
دامپزشــکی  شــبکه  کارشناســان  توســط  صورت گرفتــه 
ــه  ــکونی ک ــزل مس ــد من ــک واح ــاد از ی ــتان نجف آب شهرس
ــی و همــکاری شــبکه  ــام قضای ــا هماهنگــی و دســتور مق ب
بهداشــت و درمــان و نیــروی انتظامــی صــورت گرفــت، یــک 
محمولــه بــزرگ داروی غیرمجــاز کــه در پــرورش زنبورعســل 
ــط شــد و در  ــرار می گرفــت، کشــف و ضب مــورد اســتفاده ق
ایــن راســتا فــردی کــه در ایــن منــزل اقــدام بــه فــروش دارو 
بــه زنبــورداران می کــرد، جهــت گذرانــدن مراحــل قانونــی بــه 

مراجــع قضایــی معرفــی شــد.

۶ هزار نفر از جمعیت آران و بیدگل 
به دیابت مبتال هستند

فرمانــدار آران و بیــدگل از ابتــالی ۶ هــزار نفــر از جمعیــت 
ایــن شهرســتان بــه دیابــت خبــر داد. 

فرمانــدار آران و بیدگل در کارگروه بهداشــت و ســالمت آران 
و بیــدگل کــه بــا حضــور اعضــای انجمــن دیابــت ایــران در 
محــل ســالن ۴ دی فرمانــداری تشــکیل شــد، بــر ضرورت 
تشــکیل انجمــن دیابــت در ایــن شهرســتان تاکیــد کــرد و 
اظهــار داشــت: آمــوزش و پیشــگیری از مهم تریــن اهــداف 
در جلوگیــری از ابتــال بــه ایــن بیمــاری اســت. وی تصریــح 
ــه  ــزوم ورود بخــش خصوصــی ب کــرد: در حــال حاضــر ل
ــتیبانی  ــی و پش ــات آموزش ــه خدم ــل در ارائ ــوان مکم عن
بــه بیمــاران دیابتــی در قالــب  انجمــن دیابــت شهرســتان 

بیــش از بیــش احســاس می شــود.
فرمانــدار آران و بیــدگل نهضــت اطالع رســانی دیابــت 
ســایر  و  مردمــی  طیف هــای  مشــارکت  نیازمنــد  را 
بخش هــای مرتبــط دولتــی و رســانه ها دانســت و تاکیــد 
ــارات در  ــات و اعتب ــت امکان ــه محدودی ــه ب ــا توج ــرد: ب ک
حــوزه دولتــی، جدیــت در تشــکیل انجمــن حمایــت از این 

ــت. ــروری اس ــاران ض بیم

برگزاری جشن عاطفه ها در نطنز 
محمدرضــا مومــی اردســتانی، مدیــر کمیتــه امــداد امــام 
ــگاران  ــا خبرن ــری ب ــت خب ــز، در نشس ــی)ره( نطن خمین
اظهــار داشــت: جشــن عاطفه هــا بــا شــعار »مهــر در انتظــار 
همدلــی« بــا برپایــی ۱۰ پایــگاه در ســطح شهرســتان نطنــز 

ــود. ــزار می ش برگ
وی تصریــح کــرد: ایــن جشــن در راســتای هــدف ترویــج 
ــوی  ــاط معن ــاد نش ــت، ایج ــتی و محب ــگ نوع دوس فرهن
و اجتماعــی و همچنیــن برطــرف کــردن نیازهــای مــادی 

ــود. ــزار می ش ــدارس برگ ــوزان م دانش آم

ساماندهی خودروهای مسافربری 
شهری و روستایی در چادگان

پارک ســوار  راه انــدازی  بــا  چــادگان گفــت:  فرمانــدار 
ایــن شهرســتان، خودروهــای مســافربری ســاماندهی 
ــک  ــورای ترافی ــه ش ــدپور در جلس ــدی اس ــود. مه می ش
ایــن شهرســتان اظهــار داشــت: شهرســتان چــادگان، یکــی 
از نقــاط گردشــگری اســتان اصفهــان اســت کــه در فصــل 
ــگران  ــافران و گردش ــرای مس ــالت پذی ــتان و تعطی تابس
اســتانی و کشــوری اســت؛ بنابرایــن بایــد دربــاره مســئله 

ــید. ــاره ای اندیش ــهری چ ــاده ای و ش ــک ج ترافی
وی بــر لــزوم دو بانــده شــدن جــاده اصفهــان - چــادگان 
و شــهر رزوه بــه چــادگان تاکیــد کــرد و افــزود: بــا توجــه 
بــه بــار ترافیکــی محــور چــادگان بــه اصفهــان در پایــان هــر 
ــت  ــادگان الزم اس ــه چ ــیر داران ب ــن مس ــه و همچنی هفت
ادارات و دســتگاه های متولــی بــا هماهنگــی ادارات اقــدام 

کننــد تــا شــاهد حــوادث تلــخ نباشــیم.

 افزایش ۵ درصدی تعداد 
دانش آموزان در سمیرم

مدیــر اداره آمــوزش و پــرورش شهرســتان ســمیرم گفــت: 
ــه  بیــش از یــک هــزار دانش آمــوز کالس اولــی امســال ب
مدرســه می رونــد. محمــد نــادری بــا اشــاره بــه فرارســیدن 
ــال  ــرد: امس ــح ک ــدارس تصری ــایی م ــر و بازگش ــاه مه م
۱۱۰۰ دانش آمــوز کالس اولــی در جشــن شــکوفه های 
شهرســتان شــرکت می کننــد. نــادری افــزود: همزمــان بــا 
سراســر کشــور امســال جشــن شــکوفه ها در شهرســتان 
ســمیرم در تمامــی مــدارس ابتدایــی برگــزار می شــود. وی 
بــا اشــاره بــه مهاجــرت معکــوس در بعضــی از روســتاهای 
شهرســتان تصریــح کــرد: مهاجــرت دانش آمــوزان بــه 
شهرســتان، افزایــش ۵ درصــدی تعــداد دانش آمــوزان 
را در منطقــه وردشــت ســمیرم بــه دنبــال داشــته اســت.

مدیر روابط عمومی شرکت آبفای استان اصفهان در برنامه »لبخند آب«: 

سرانه مصرف آب مشترکان نائین کمتر از میانگین استان است

،،
 تولیــد انبــوه ریــل ملــی در ذوب آهــن 
در  مهمــی  نقــش  کــه  اصفهــان 
خودکفایی صنعت ریلی کشور دارد، 
سه شــنبه ۲۱ شــهریورماه همزمــان بــا 
حضور جمعی از فعاالن بازار ســرمایه 

در ذوب آهــن اصفهــان آغــاز شــد
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ــور بســیج دانشــجویی  ــادی منتظــران ظه مســئول گــروه جه
ــای  ــی از فعالیت ه ــریح بعض ــن تش ــاد، ضم ــد دولت آب واح
ــت: دانشــجویان بســیجی  ــن دو روســتا گف انجام شــده در ای
ــا  ــاق ب ــد و میث ــد عه ــس از تجدی ــگاهی پ ــد دانش ــن واح ای
شــهدای گمنــام آرمیــده در دانشــگاه بــا عزمــی جهــادی 
ــا  ــی پوی ــوی اعتکاف ــه س ــرت ب ــرای هج ــص ب ــی خال و نیت
رهســپار روســتاهای محــروم و دورافتــاده  پرمــه و چشــندگان 
ــادگان  ــتان چ ــع شهرس ــش از تواب ــادگان هندوکُ ــع چ از تواب

شــدند.
ــن  ــزاری ای ــول برگ ــرد: در ط ــار ک ــام زاده اظه ــواد نظ محمدج
اردو گــروه جهــادی منتظــران ظهــور در منــزل خانــواده 

ــک )۳۰  ــتای کمیت ــب در روس ــد جمالی نس ــهید علی محم ش
ــدر  ــن پ ــار ای ــد و در کن ــدا کردن ــری پرمــه( حضــور پی کیلومت
ــر شــد. ــام تقدی ــن شــهید واالمق ــام شــامخ ای ــوار از مق بزرگ

ــد  ــی از فرزن ــان خاطرات ــن بی ــب ضم ــهید جمالی نس ــدر ش پ
ــودن  ــکار ب ــن ورزش ــد در عی ــدم علی محم ــت: فرزن ــود گف خ
ــه  ــرت و عالق ــود و غی ــه ب ــت جوانمردان ــرام و معرف دارای م
زیــادی بــه کشــور داشــت کــه ایــن عالقــه باعــث شــده بــود 
آن شــهید بــا آنکــه ســنش کــم بــود، بــرای حضــور در جبهــه 
ــام خــود  ــن خــود، ن ــن و دی ــوس و میه ــاع از نام حــق و دف
ــر  ــه علی محمــد جمالی نســب تغیی ــد ب ــی جمالون را از لطفعل
ــی  ــه از لحــاظ قانون ــد ک ــا ســن علی محم ــد ب ــا بتوان ــد ت ده
اجــازه حضــور در جبهــه را داشــت، در دفــاع از میهــن اســالمی 

ــد. حضــور یاب

E.Ghorbani@eskimia.ir
ابراهیم قربانیکاشان

آییــن قرعه کشــی مرحلــه نهایــی رقابت هــای گل کوچــک 
نخســتین المپیــاد ورزش محــالت کاشــان در حالــی بــا حضــور 
دبیــر و مســئوالن کمیته هــای اجرایــی مســابقات برگــزار 
ــه  ــن مرحل ــود را در ای ــای خ ــه، رقب ــای راه یافت ــه تیم ه ــد ک ش

ــناختند. ش
پــس از برگــزاری فرآینــد قرعه کشــی، ۱۲ تیــم حاضــر از مناطــق 
پنج گانــه در گام پایانــی مســابقات، در چهــار گــروه ســه تیمــی 
قــرار گرفتنــد تــا پــس از انجــام بازی هــای مرحلــه گروهــی، دو 
ــی  ــارم نهای ــه یک چه ــه مرحل ــده از هــر گــروه ب ــم صعودکنن تی

مشــخص شــود.
ــه آزادگان،  ــای محل ــت تیم ه ــروه نخس ــاس در گ ــن اس ــر ای ب

آســیاب قاضــی، انصارالحســین)ع( زیــدی،  در گــروه دوم  
ــه شــهرک ۲۲ بهمــن، مســجد خــزاق، شــهرک  تیم هــای محل
امیرالمؤمنیــن)ع(، در گــروه ســوم نماینــدگان محله هــای 
بــاال خــزاق، محلــه امــام  هــادی)ع(، پاییــن لتحــر و در گــروه 
ــد و  ــار راون ــی)ره(،  پاچن ــام خمین ــه ام ــای محل ــارم تیم ه چه
ــد. ــر می رون ــاف یکدیگ ــه مص ــود ب ــرای صع ــا ب نوش آبادی ه

ــنبه و  ــای پنجش ــک روزه ــی گل کوچ ــه نهای ــابقات مرحل مس
ــورت دوره ای در  ــه ص ــاری ب ــهریورماه ج ــه ۲۳ و ۲۴ ش جمع

ــود. ــزار می ش ــان برگ ــی)ره( کاش ــت هللا مدن ــارک آی پ
نخســتین المپیــاد ورزش محــالت کاشــان بــه همــت ســازمان 
ــا حضــور ورزشــکاران در هفــت  فرهنگی ورزشــی شــهرداری و ب
رشــته ورزشــی در دو بخــش بانــوان و آقایــان و در قالــب رقابت 

۷۴ محلــه در پنــج منطقــه شــهری در حــال برگــزاری اســت.

 اردوی جهادی دانشجویان دانشگاه آزاد دولت آباد 
در روستای پرمه و چشندگان

در ادامه نخستین المپیاد ورزش محالت کاشان برگزار شد:

قرعه کشی مرحله نهایی مسابقات گل کوچک
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کوتاه اخبار 
اهداء نوشت افزار به دانش آموزان 

محروم چهارمحالی
ــاری از  ــال و بختی ــروش چهارمح ــوزش و پ ــر کل آم مدی
اهــداء نوشــت افزار بــه دانش آمــوزان محــروم چهارمحالــی 

توســط خیــران خبــر داد. 
بهــروز امیــدی بــا اشــاره بــه اهــداء نوشــت افزار بــه 
دانش آمــوزان محــروم چهارمحالــی اظهــار داشــت: تعــداد 
ــوزان  ــن دانش آم ــت افزار در بی ــی نوش ــته حمایت ۳۸۰ بس

ــع شــد. ــی توزی محــروم چهارمحال
وی عنــوان کــرد: ایــن بســته های حمایتــی نوشــت افزار بــا 
حمایــت خیــران در بیــن دانش آمــوزان نیازمنــد و محــروم 

ــد. توزیع ش
مدیــر کل آمــوزش و پــرورش چهارمحــال و بختیــاری 
اظهــار داشــت: خیــران نقــش مهمــی در حمایــت از 
دانش آمــوزان محــروم چهارمحــال و بختیــاری دارنــد.

توقیف ۶۰ دستگاه موتورسیکلت 
متخلف در اردکان

ــده انتظامــی شهرســتان اردکان از توقیــف ۶۰  فرمان
ــرح  ــرای ط ــف در اج ــیکلت متخل ــتگاه موتورس دس
ــر  ارتقــاء امنیــت اجتماعــی در ایــن شهرســتان خب

داد. 
ــاء  ــرح ارتق ــت: ط ــار داش ــان اظه ــیدرضا صادقی س
ــایل  ــا وس ــورد ب ــدف برخ ــا ه ــی ب ــت اجتماع امنی
نقلیــه متخلــف در ســطح حــوزه اســتحفاظی توســط 
ــگان امــداد ایــن فرماندهــی طــی یــک  مامــوران ی

ــد. ــه اجــرا درآم ــه مرحل ــه ب هفت
ــرح،  ــن ط ــرای ای ــه اج ــزود: درنتیج ــان اف صادقی
و  توقیــف  متخلــف  موتورســیکلت  دســتگاه   ۶۰
روانــه پارکینــگ شــد کــه نداشــتن پــاک، حــرکات 
ــه، ایجــاد  ــر در صــدای وســیله نقلی نمایشــی، تغیی
عمــده  دالیــل  از  شــهروندان،  بــرای  مزاحمــت 

ــت. ــوده اس ــه ب ــایل نقلی ــن وس ــف ای توقی

 آغاز کوچ پاییزه عشایر 
به مناطق قشالقی 

کــوچ پاییــزه عشــایر اســتان چهارمحــال و بختیــاری 
بــه مناطــق قشــاقی خوزســتان آغــاز شــد. 

یحیــی حســین پور، مدیــر کل امــور عشــایر چهارمحال 
ــه  و بختیــاری، گفــت: کــوچ پاییــزه عشــایر اســتان ب
مناطــق قشــاقی خوزســتان از ۲۰ شــهریورماه جــاری 

آغــاز شــد و تــا ۲۰ آبــان ادامــه دارد.
ــه  ــی از جمل ــل راه اصل ــوچ از ۵ ای ــن ک ــزود: ای وی اف
کــوه ســفید، تنــگ فالــه، تــاراز، هــزار چمــه و دزپــارت 

ــرد. ــورت می گی ص

 آتش سوزی در اراضی 
شهرستان کیار 

ــع  ــوران از تواب ــه چارم ــای منطق ــار از زمین ه ۲ هکت
ــار آتش ســوزی شــد.  ــار دچ شهرســتان کی

قدمعلــی مردانــی، فرمانــدار شهرســتان کیــار، از 
ــار از  ــدود ۲ هکت ــطح ح ــوزی در س ــوع آتش س وق
زمین هــای منطقــه چامــور بخــش ناغــان خبــر داد.

ــاعت  ــس از ۲ س ــوزی پ ــن آتش س ــت: ای وی گف
مأمــوران  محلــی،  جوامــع  و  مــردم  تــاش 
ــد. ــار ش ــر مه ــال احم ــت ه ــانی و جمعی آتش نش

 افتتاح مرکز بوم گردی 
حاجی آباد بافق 

مرکــز بوم گــردی بــاغ طوبــی حاجی آبــاد بافــق 
بــا حضــور امــام جمعــه شهرســتان، مدیــر کل 
ــی از  ــدار و جمع ــزد، فرمان ــتان ی ــیمای اس صداوس

ــد.  ــاح ش ــتان افتت ــن شهرس ــئوالن ای مس
لیلــی رنجبــر، رئیــس اداره میــراث فرهنگــی، صنایع 
ــت:  ــن گف ــن آیی ــق، در ای دســتی و گردشــگری باف
طــی یکســال اخیــر تاکنــون ایــن مرکــز چهارمیــن 
ــز  ــردی در شهرســتان و نخســتین مرک ــز بوم گ مرک
ــت. ــق اس ــاد باف ــتای حاجی آب ــردی در روس بوم گ

ــر 9۰۰  ــغ ب ــز بال ــن مرک ــزود: مســاحت ای ــر اف رنجب
متــر مربــع و بــا زیربنــای 1۵۰ متــر مربــع اســت کــه 

بــا هزینــه یــک میلیــارد ریــال افتتــاح شــد.

 تجلیل از 39 بهورز نمونه 
شهرستان کرمان 

بهداشــت  مرکــز  رئیــس  اســکندری،  ارســان 
ــورز در  ــا اعــام اینکــه 1۲۲ به ــان، ب شهرســتان کرم
۵۶ خانــه بهداشــت شهرســتان کرمــان فعالیــت 
ــه  ــورز نمون ــت: روز سه شــنبه از ۳9 به ــد، گف می کنن

ــد. ــل ش ــه تجلی ــن عرص ــاالن ای و فع
وی افــزود: امســال مهیــن مومنــی از بیــن مدیــران 
و مربیــان مراکــز آمــوزش بهــورزی و بازآمــوزی 
پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  برنامه هــای ســامت 

ــد. ــور ش ــای کش ــزء برترین ه ــان، ج کرم

772 پایگاه، آماده جلب 
 مشارکت های مردمی در 

جشن عاطفه ها
مدیــر کل کمیتــه امــداد چهارمحــال و بختیــاری 
گفــت: بــه  منظــور توســعه و گســترش فرهنــگ انفــاق 
ــال  ــهریور امس ــا از ش ــن عاطفه ه ــوکاری جش و نیک
آغــاز شــده و 77۲ پایــگاه در ســطح اســتان آمادگــی 

ــد. ــردم را دارن ــارکت های م ــب مش ــکاری و جل هم
ــارد  ــک میلی ــغ ی ــان اینکــه مبل ــا بی ــور ب ــی ملک پ عل
ــان در جشــن عاطفه هــای ســال  ــون توم و ۳۶1 میلی
گذشــته بــه نیازمنــدان کمــک شــده، افــزود: ۳۶ 
ــر  ــاجد، 1۶ دفت ــت مس ــا محوری ــوکاری ب ــز نیک مرک
کمیتــه امــداد، ۲۰ پایــگاه نمــاز جمعــه و 7۰۰ مدرســه 
ســطح اســتان آمــاده دریافــت کمک هــای خیــران و 
نیکــوکاران بــرای رفــع نیــاز نیازمنــدان در شــروع آغــاز 

ــد هســتند. ســال تحصیلــی جدی

ــر  ــی پیــش از ظه ــدر میرفخرالدین ســید حی
ــه  ــاره ب ــا اش ــری ب ــتی خب ــروز در نشس دی
ــه  ــت ک ــتانی اس ــتین اس ــزد، نخس ــه ی اینک
هیئــت امنــای دانشــگاه فنــی و حرفــه ای آن 
ســاختار اســتانی پیــدا کــرده، اظهــار داشــت: 
امســال نیــز بــا توجــه بــه ارزیابی هــای 
وزارت علــوم، درجــه علمــی دانشــگاه از ســه 
بــه چهــار ارتقــاء یافتــه اســت؛ ضمــن اینکــه 
باالتریــن درجــه علمــی پنــج اســت و اکنــون 
تنهــا دانشــگاه فنــی و حرفــه ای تهــران از آن 

برخــوردار اســت.
ــی و  ــگاه فن ــه دانش ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
حرفــه ای اســتان یــزد هم اکنــون حــدود 
ــن  ــد ای ــه ۶۰ درص ــجو دارد ک ــزار دانش 1۲ ه
ــزود: در  ــی هســتند، اف دانشــجویان غیربوم
ــگان  ــد دانش آموخت ــور 7۰ درص ــطح کش س
دانشــگاه فنــی و حرفــه ای جــذب بــازار 
کار می شــوند کــه در یــزد ایــن آمــار در 9 
مرکــز اســتان یــزد 1۰۰ درصــدی اســت و 
برخــی دانشــجویان نه تنهــا جــذب بــازار 

ــز انجــام  ــی نی کار می شــوند، بلکــه کارآفرین
می دهنــد.

 ۲۰ امســال  یــادآور شــد:  میرفخرالدینــی 
ــم  ــجو خواهی ــذب دانش ــش ج ــد افزای درص
داشــت؛ بــه ایــن معنــا کــه بــه آمــار 1۲ هــزار 
دانشــجوی فعلــی، ۲۰ درصــد در 9 مرکــز 

ــد. ــد ش ــه خواه اضاف
ــه ای اســتان  ــی و حرف ــس دانشــگاه فن رئی

یــزد بــا اشــاره بــه اینکــه اســتان یــزد 
از  برخــی  و  اســت  شهرســتان   1۰ دارای 
دانشــگاه  مرکــز  اســتان  شهرســتان های 
فنــی و حرفــه ای ندارنــد، افــزود: فرمانــداران 
اغلــب شهرســتان ها، متقاضــی گســترش 
ــتند؛  ــتان ها هس ــگاه ها در شهرس ــن دانش ای
کیفیــت  افزایــش  بــر  مــا  تاکیــد   امــا 

است.
ــت  ــن اس ــا ای ــرد م ــرد: رویک ــد ک وی تاکی
ــم؛  ــعه دهی ــاخت ها را توس ــدا زیرس ــه ابت ک
ــم؛  ــه گســترش مراکــز کنی ســپس اقــدام ب
زیــرا 9۰ درصــد کاس هــای ایــن دانشــگاه در 
کارگاه برگــزار می شــود و کارگاه هــا نیــز بایــد 

تجهیــزات کافــی داشــته باشــند.
اولویــت  بــه  اشــاره  بــا  میرفخرالدینــی 
زیرســاخت های  توســعه  در  مهــم  بســیار 
ایــن دانشــگاه بیــان کــرد: عــاوه بــر جــذب 
کمک هــای خیــر بــه مبلــغ 7۲ میلیــارد 
ریــال بــرای تجهیــز کارگاه هــا و احــداث 
ســاختمان، بالــغ بــر ۲ میلیــارد تومــان نیــز 

از بودجــه دولتــی صــرف تجهیــز کارگاه هــا و 
ســاختمان ها و خوابگاه هــا شــده اســت.

وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــا 
ــد  ــر 1۰1 ک ــال حاض ــه در ح ــه اینک ــاره ب اش
رشــته در دانشــگاه فنــی و حرفــه ای اســتان 
یــزد دایــر اســت کــه ۸۰ درصــد آن کاردانــی 
ــت،  ــته اس ــی ناپیوس ــد کارشناس و ۲۰ درص
افــزود: در یــک  ســال گذشــته 1۰ رشــته 
ــدازی  ــی راه ان ــته کارشناس ــی و ۳ رش کاردان
شــده و در اول مهرمــاه نیــز ســه رشــته 

ــد. ــد ش ــه خواه ــد اضاف جدی
شــامل  را  رشــته ها  ایــن  میرفخرالدینــی 
مکانیــک  ســنتی،  معمــاری  کاردانــی 
ــزود:  ــرد و اف ــام ک خــودرو و آی ســی تی اع
ــا توجــه  ــاری ســنتی ب ــی معم رشــته کاردان
بــه جهانــی شــدن بافــت تاریخــی یــزد 

اســت  از رشــته هایی  و  راه انــدازی شــده 
ــه آن  ــور ب ــگاه های کش ــر دانش ــه در دیگ ک

پرداختــه نشــده اســت.
ــه ای اســتان  ــی و حرف ــس دانشــگاه فن رئی
ــود  ــخنان خ ــری از س ــش دیگ ــزد در بخ ی
بــا اشــاره بــه اینکــه یکــی از مشــکات ایــن 
ــانی  ــروی انس ــتاد و نی ــود اس ــگاه کمب دانش
اســت، اظهــار داشــت: بــه منظــور رفــع ایــن 
حق التدریســی های  از  نفــر   7۰۰ مشــکل 
ــور  ــر کش ــه زودی در سراس ــگاه ب ــن دانش ای
اســتخدام می شــوند کــه ســهم یــزد از ایــن 

ــر اســت. ــداد 7۰ نف تع
وی افــزود: عــاوه بــر ایــن، ۳۰۰ نفــر دیگــر 
ــور  ــام ام ــرای انج ــور ب ــطح کش ــز در س نی
ــم  ــزد ه ــه ی ــوند ک ــتخدام می ش اداری اس

ــه دارد. ــن زمین ــی در ای ــهم خوب س

رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای استان یزد خبر داد:

 ارتقاء رتبه علمی 
دانشگاه فنی وحرفه ای یزد

استخدام حق التدریسی ها

M.Tagheian@eskimia.ir
مجید تقیانشهرکرد

رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت چهارمحــال و 
بختیــاری از پرداخــت ۲۶ میلیــارد تومــان تســهیات در قالــب 
طــرح رونــق تولیــد بــه ۲۸ طــرح تولیــدی در ایــن اســتان خبــر 

داد.
وی در ســتاد تســهیل و رفــع موانــع تولیــد اســتان چهارمحــال 
و بختیــاری اظهــار کــرد : اعضــای ســتاد تســهیل و رفــع موانــع 
ــارد تومــان  ــاری، پرداخــت ۲۶ میلی ــد چهارمحــال و بختی تولی
تســهیات در قالــب طــرح رونــق تولیــد بــه ۲۸ طــرح و واحــد 

تولیــدی را در اســتان تصویــب کردنــد.
ســید نعیــم امامــی افــزود: از ایــن میــزان تســهیات 1۸ 
میلیــارد تومــان بــه ۲4 طــرح در بخــش صنعــت و ۸ میلیــارد 

تومــان بــه چهــار طــرح در بخــش نیروگاه هــای اســتان تعلــق 
ــت.  ــد گرف خواه

ایشــان بــا اشــاره بــه اینکــه از ایــن میــزان تســهیات پرداختــی 
در بخــش صنعــت 9 میلیــارد و 7۰۰ میلیــون تومــان در قالــب 
ــرمایه  ــان س ــون توم ــارد و ۲9۰ میلی ــت و 7 میلی ــرمایه ثاب س
ــق  در گــردش اســت، تصریــح کــرد: تســهیات پرداختــی رون
نیروگاه هــا هــم در قالــب 7 میلیــارد تومــان ســرمایه ثابــت و 

۸ میلیــارد تومــان ســرمایه  در گــردش اســت. 
ــای  ــتان مبن ــارت اس ــدن و تج ــت، مع ــازمان صنع ــس س رئی
فعالیــت ایــن ســتاد را اجــرای رفــع موانــع تولیــد در راســتای 
اهــداف اقتصــاد مقاومتــی دانســت و گفــت: طــی ســال های 
اخیــر اقدامــات ارزشــمندی در راســتای رفــع مشــکات تولیــد 

انجــام شــده اســت. 

یــک هــزار و 1۶۰ میلیــارد ریــال اعتبــار از محــل 
ــال  ــروژه انتق ــه پ ــارکت ب ــه و اوراق مش ــناد خزان اس

ــت.  ــاص یاف ــن اختص ــه بروج ــن ب آب ب
ــاری  قاســم ســلیمانی، اســتاندار چهارمحــال و بختی
در نشســت بررســی اعتبــارات اســناد خزانــه و اوراق 
مشــارکت دســتگاه های اجرایــی اســتان گفــت: 
ــه  ــن ب ــال آب ب ــرح انتق ــرای ط ــرای اج ــال ب امس
ــار از  ــال اعتب ــارد ری ــزار و 1۶۰ میلی ــک ه ــن، ی بروج

ــت. ــاص یاف ــل اختص ــن مح همی
وی افــزود: از ایــن مبلــغ ۳۰۰ میلیــارد ریــال مربــوط 
بــه اعتبــارات اســناد خزانــه بــود کــه 1۰۰ درصــد 

جــذب شــد.
ســلیمانی اضافــه کــرد: از مجمــوع ۸۶۰ میلیــارد 

ــون ۳1۰  ــم تاکن ــارکت ه ــارات اوراق مش ــال اعتب ری
ــال  ــارد ری ــده و ۵۵۰ میلی ــذب ش ــال ج ــارد ری میلی

ــت. ــده اس ــذب نش ــوز ج هن
وی بــا بیــان اینکــه شــرکت آب منطقــه ای چهارمحال 
ــاری مقصــر تأخیــر در اجــرای طــرح انتقــال  و بختی
ــئوالن  ــه داد: مس ــت، ادام ــن اس ــه بروج ــن ب آب ب
ــرای  ــارات اج ــذب اعتب ــه ای در ج ــرکت آب منطق ش
ایــن طــرح دخیــل نبودنــد و ایــن موضــوع از ســوی 
بودجــه  و  برنامــه  ســازمان  رئیــس  و  اســتاندار 

ــد. ــری ش پیگی
ــه  ــن ب ــال آب ب ــرح انتق ــرد: ط ــد ک ــلیمانی تأکی س
بروجــن بایــد بــر اســاس قــول رئیس جمهــوری تــا 

ــد. ــرداری برس ــه بهره ب ــال ب ــان امس پای

محمــود وفایــی، مدیــر کل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی  
و گردشــگری اســتان کرمــان، در نشســت هماهنگــی برگــزاری 
ــر  ــد ب ــا تاکی ــر در کرمــان ب ــی کوی ــن بین الملل ــن ابرمارت دومی
معرفــی قابلیت هــا و جاذبه هــای گردشــگری اســتان و کشــور 
ــزاری  ــان برگ ــی در جری ــات خوب گفــت: ســال گذشــته تجربی
اولیــن اولتــرا مارتــن کویــر شــکل گرفــت و باعــث شــد اســتان 
ــا معرفــی  ــه دنی ــی ب کرمــان و ویژگی هــای آن در ســطح خوب

شــود.
وی تاکیــد کــرد: دومیــن ابرمارتــن بین المللــی کویــر نیــز بایــد 
بــا ابعــاد تبلیغاتــی بهتــری بــرای معرفــی اســتان کرمــان اجــرا 

. د شو
ــگری  ــتی و گردش ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ ــر کل می مدی
اســتان کرمــان اظهــار کــرد: بــه عنــوان متولــی بخــش دولتــی 

ــگری  ــق گردش ــه رون ــه ب ــی ک ــش خصوص ــه بخ ــر برنام  از ه
و معرفــی اســتان و تبلیغــات و بازاریابــی کمــک کنــد، حمایــت 

می کنیــم و هیــچ محدودیتــی نداریــم. 
ــاالن بخــش  ــرد: انتظــار مــی رود دیگــر فع ــح ک ــی تصری وفای
ــی  ــد و برنامه های ــدان بیاین ــه می ــان ب خصوصــی اســتان کرم
از قبیــل اولتــرا مارتــن برگــزار کننــد تــا اســتان معرفــی شــود.

از یــک رســتوران کوچــک گرفتــه تــا  وی تاکیــد کــرد:  
ــق  ــرای رون ــر کاری ب ــگری، ه ــزرگ گردش ــگ ب ــک هلدین ی
ــات  ــه امکان ــد، هم ــام دهن ــد انج ــان بخواهن ــگری کرم گردش

سیســتم دولتــی را در اختیارشــان قــرار خواهیــم داد. 
ــد فضــای همبســتگی در اســتان  ــه بای ــان اینک ــا بی ــی ب وفای
تقویــت شــود، ادامــه داد: امــروز بیــش از هــر زمانــی در 

ــم.  ــتگی داری ــه همبس ــاز ب ــتان، نی ــگری اس گردش

مدیــر کل امــور مالیاتــی اســتان یــزد از افزایــش ۸۰ تــا 9۰ 
درصــدی عــوارض آالیندگــی در پنــج  مــاه نخســت ســال 

 جــاری در یــزد خبــر داد.
ــد اداره  ــه رئیــس جدی ــر اســدی در مراســم معارف منوچه
مالیــات شهرســتان میبــد ضمــن ابــراز خرســندی از ارتقــاء 
ســطح امــور مالیاتــی ایــن شهرســتان اظهــار داشــت: طبق 
قانــون 9۰ درصــد درآمــد شــهرداری ها و دهیاری هــا از 

محــل عــوارض و ارزش  افــزوده تأمیــن می شــود.
ــا 9۰ درصــدی عــوارض آالیندگــی در  وی از افزایــش ۸۰ ت
پنــج مــاه نخســت ســال خبــر داد و افــزود: ایــن پرداختی 
ــاران و  ــه ســایر شــهرداری های ســطح شهرســتان، دهی ب
ــه  ــت ک ــه اس ــق  گرفت ــم تعل ــار ه ــد دهی ــتاهای فاق روس
البتــه امیدواریــم تــا پایــان ســال ایــن رونــد ادامــه پیــدا 

کنــد.
ــد ارزش  ــل درآم ــا از مح ــه داد: پرداختی ه ــدی ادام اس
ــر  ــور توســعه شــهر و روســتاها مؤث ــت ام ــزوده در جه  اف
اســت. درخصــوص درآمدهــای مالیاتــی هــم امیدواریــم 
بــا توجــه بــه ســطحی کــه در شهرســتان میبــد شــاهد آن 

ــات بیشــتری داشــته باشــیم. ــش خدم ــم، افزای بودی
مدیــر کل امــور مالیاتــی اســتان یــزد تأکیــد کــرد: 
ــا ارتقــاء ســطح اداره امــور مالیاتــی میبــد و  امیدواریــم ب
ــن  ــم  شــده، ای ــه در شهرســتان فراه ــی ک ــاد مدیریت ایج
اداره بتوانــد در جهــت اخــذ مالیــات و ارائــه خدمــات 

ــد. ــب کن ــردم را جل ــت م رضای
ــوان  ــه  عن ــی ب ــاءهللا حکیم ــم ماش ــن مراس ــان ای در پای
ــد.  ــوب ش ــد منص ــی میب ــور مالیات ــد اداره ام ــر جدی مدی

استانها

 پرداخت 26 میلیارد تومان تسهیالت 
در قالب طرح رونق تولید در چهارمحال و بختیاری

 اختصاص یک هزار و ۱6۰ میلیارد ریال برای 
انتقال آب بن به بروجن 

مدیر کل میراث فرهنگی کرمان خبر داد:

دومین ابرمارتن بین المللی کویر در شهداد

مدیر کل امور مالیاتی استان یزد خبر داد:

افزایش 8۰ تا 9۰ درصدی عوارض آالیندگی در یزد

یزد، قطب تولید روفرشی در کشور 
ســابقه تولیــد روفرشــی در یــزد بــه ۵۰ ســال پیــش بازمی گــردد 
و یکــی از هنرصنعت هــای اصیــل اســتان یــزد بــه شــمار مــی رود.

اولیــن روفرشــی ها، دارای طرح هــای چهارخانــه پنبــه ای بــود 
ــرای حفاظــت  ــه می شــد و ب ــی بافت ــا دســتگاه های ماکوی ــه ب ک
از فــرش دســتباف کاربــرد داشــت. محصولــی کــه اکنــون عــاوه 
ــاده و  ــدازی س ــوان زیران ــه عن ــازل، ب ــرش در من ــداری ف ــر نگه ب
ســبک، قابــل شست وشــو و قابــل حمــل در مســافرت و گــردش 

ــود.  ــتفاده می ش ــز اس نی
روفرشــی برگرفتــه از طــرح و نقــش گلیــم و فــرش دســتی اســت 
ــازار  ــا اختصــاص 9۰ درصــد ســهم ب ــه بیشــترین تولیداتــش ب ک

متعلــق بــه اســتان یــزد اســت.
 دبیــر انجمــن صنایــع نســاجی اســتان یــزد می گویــد: هم اکنــون 
ــد  ــاالنه یکص ــد س ــت تولی ــا ظرفی ــی ب ــد روفرش ــد تولی 1۶۰ واح

میلیــون متــر مربــع در اســتان فعــال اســت.
ــری ۶۰۰ ماشــین  ــه، به کارگی ــا اشــاره ب ــی دســتمالچیان ب  مجتب
تولیــد  تولیــدی می افزایــد: در  ایــن واحد هــای  بافندگــی در 

روفرشــی ۳ هــزار نفــر بــه طــور مســتقیم در اســتان یــزد مشــغول 
ــه کار هســتند. ب

ــی  ــد روفرش ــد تولی ــن واح ــل بزرگ تری ــر عام ــه مدی ــی ک دهقان
ــاالنه دو  ــدی س ــد تولی ــن واح ــد: در ای ــت، می گوی ــران اس در ای

ــود.  ــازار می ش ــه و وارد ب ــی بافت ــع روفرش ــر مرب ــون مت میلی
ــه  ــر را ب ــدی ۶۰ نف ــد تولی ــن واح ــه در ای ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــه کار کــرده، می گویــد: در ایــن واحــد،  طــور مســتقیم مشــغول ب
روفرشــی در مدل هــا و اندازه هــای مختلــف از پــادری ۰.۵ متــری 

ــه می شــود. ــری بافت ــا 1۵ مت ت
 اعجاز رنگ، فرهنگ و هویت ایرانی اسالمی

 نقــوش و طرح هــای ایرانــی بــا تاثیرپذیــری از ذهنیت هــای 
فرهنگــی نظیــر نــژاد، قــوم، منطقــه، آداب و رســوم و آییــن، 

هویت بخــش صنعــت روفرشــی در ایــران اســت.
مهــدی ســعیدپور از طراحــان واحــد تولیــد روفرشــی یــزد در ایــن 
ــوش  ــامل نق ــتر ش ــی بیش ــای روفرش ــد: نقش ه ــه می گوی زمین
گل و گیــاه یــا نقــش جانــوران و دیگــر نقش هــای تزئینــی اســت.

 وی بــا اشــاره بــه اینکــه مســئله طــرح و رنــگ دو کیفیــت 
ــگ در  ــد: رن ــت، می افزای ــی اس ــش روفرش ــر در نق جدایی ناپذی

ــی  ــر ایران ــای دلپذی ــده دارد. رنگ ه ــل تعیین کنن ــی عام روفرش
کــه نمــوداری از فرهنــگ و هنــر مشــرق زمین و ذوق خــاق 
بافنــده و طــراح اســت، در گل هــا و نقش هــای متعــدد جلوه گــر 

می شــود.
ــت در  ــال اس ــت س ــه بیس ــک ب ــه نزدی ــم ک ــاوری ه ــعود ی  مس
ــدی ام  ــد تولی ــد: در واح ــت دارد، می گوی ــی فعالی ــد روفرش تولی
ــه  ــاده و بافت ــر روی دســتگاه پی ــی ب ــرش ایران ــل ف ــوش اصی نق

می شــود. 
ــه وی شــاه ترمه، شاه نشــین، شــاهکار، شــاه گل، ســادینا  ــه گفت ب
و شاهســوند از پرطرفدارتریــن طرح هایــی اســت کــه در ایــن 

ــود. ــه می ش ــتریان بافت ــرای مش ــدی ب ــد تولی واح
 بازارگرمی روفرشی های یزد در جهان

 دبیــر انجمــن صنایــع نســاجی اســتان یــزد می گویــد: ۶۰ درصــد 
ــه خــارج از کشــور صــادر می شــود. ــزد ب روفرشــی های ی

قرقیزســتان  کشــور های  می افزایــد:  دســتمالچیان  مجتبــی 
ترکمنســتان، امــارات متحــده عربــی، پاکســتان، افغانســتان، قطــر 
ــور های  ــده کش ــان، عم ــراق و عم ــه، ع ــیای میان ــور های آس کش

ــتند. ــی هس ــی روفرش ــدف صادرات ه

#خبر_ویژه

کوتاه از استانها

»محمد سام«، شهردار کرمان شد
اعضــای شــورای شــهر کرمــان بــا هشــت رأی 
»محمــد ســام« را بــه عنــوان شــهردار کرمــان 

انتخــاب کردنــد. 
کرمــان  شــهر  شــورای  فوق العــاده  نشســت  در 
محمــد ســام بــا کســب هشــت رأی از ســوی 
ــوان شــهردار کرمــان  ــه عن اعضــای شــورای شــهر ب

ــد. ــاب ش انتخ
ــه  ــق ب ــام موف ــس از س ــماعیلی پ ــن پوراس محس
ــهر  ــورای ش ــای ش ــوی اعض ــه رأی از س ــب س کس

شــد.
مهــران  پوراســماعیلی،  محســن  ســام،  محمــد 
عالــم زاده، دادخــدا غضنفــری و منصــور کمالــی 

نامزدهــای شــهرداری کرمــان بودنــد.

 احداث ۴ نیروگاه خورشیدی 
در چهارمحال و بختیاری 

نعیــم امامــی، رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن 
و تجــارت چهارمحــال و بختیــاری، بــا اشــاره بــه 
اینکــه چهار طــرح نیــروگاه خورشــیدی و گازی در 
چهارمحــال و بختیــاری احــداث می شــود، اظهــار 
ــن  ــه ای ــهیات ب ــال تس ــارد ری ــت: ۸۰ میلی داش

ــرق پرداخــت می شــود. ــد ب ــار طــرح تولی چه
وی عنــوان کــرد: چهارمحــال و بختیــاری بــه 
ــاص  ــی و خ ــرایط توپوگراف ــتن ش ــطه داش واس
ــای  ــعه نیروگاه ه ــرای توس ــتعد ب ــق مس از مناط

ــت. ــیدی اس خورش
رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت 
ــد  ــت: تولی ــار داش ــاری اظه ــال و بختی چهارمح
در  درآمــدزا  ظرفیت هــای  از  بــرق  نیــروی 
ایــن اســتان بــه شــمار مــی رود کــه جــذب 
ســرمایه گذار در ایــن زمینــه ضــروری اســت.

 فقط 7 درصد مردم یزد 
ورزش حرفه ای انجام می دهند

مدیــر کل ورزش و جوانــان اســتان یــزد بــا اشــاره 
بــه فعالیــت ۶۵ هــزار ورزشــکار ســازمان یافته در 
ــد  ــا 7 درص ــداد تنه ــن تع ــت: ای ــزد گف ــتان ی اس

ــزد را تشــکیل می دهــد.  ــت اســتان ی جمعی
از  تجلیــل  مراســم  در  شــریعتی  مســعود 
ــای اســتان  ــا و نابین ــدال آور کم بین ورزشــکاران م
ــعه  ــد توس ــه رون ــاره ب ــا اش ــال ۸۵ ب ــزد در س ی
نابینایــان و کم بینایــان اســتان گفــت:  ورزش 
ــاهد  ــدی را ش ــه رش ــد رو ب ــش رون ــن بخ در ای
بوده ایــم و ایــن در حالــی اســت کــه در هــر حــال 
در ایــن هیئــت ورزشــی کمبودهایــی نیــز وجــود 

ــت. ــته اس داش
ــی  ــت ورزش ــه هیئ ــال 94 رتب ــزود: در س وی اف
نابینایــان و کم بینایــان اســتان یــزد ۲۳ کشــوری 
ــا و  ــه پیگیری ه ــه ب ــا توج ــه ب ــن رتب ــه ای ــود ک ب
تاش هــای انجام شــده در ســال 9۵ بــه رتبــه 

دهــم کشــوری رســیده اســت.

بیمه تأمین اجتماعی72 هزار نفر 
در چهارمحال و بختیاری 

و  چهارمحــال  اجتماعــی  تامیــن  کل  مدیــر 
ــر در چهارمحــال و  ــزار نف ــت: 7۲ ه ــاری گف بختی
بختیــاری بیمــه تامیــن اجتماعــی هســتند. 

ــار  ــر اظه ــن خب ــام ای ــا اع ــدی ب غامرضــا محم
از  نفــر  هــزار   ۵۰۰ حاضــر  حــال  در  داشــت: 
خدمــات بیمــه تامیــن اجتماعــی در ایــن اســتان 

می شــوند. بهره منــد 
وی ادامــه داد: ۸ هــزار و 4۰۰ نفــر در چهارمحــال و 

بختیــاری بیمه مشــاغل آزاد هســتند.

 3۰ طرح اشتغال زایی در راور 
اجرا می شود

 نماینــده مــردم کرمــان و راور از ایجــاد ۳۰ طــرح 
اشــتغال زایی در شهرســتان راور بــا بیــش از 
 1۰۰۰ نفــر اشــتغال زایی در ایــن شهرســتان خبــر

داد. 
محمدرضــا پورابراهیمــی در نشســت بــا رئیــس 
امــام)ره(  فرمــان حضــرت  اجرایــی  ســتاد 
ضمــن  راور  شهرســتان  اقتصــادی  معیــن  و 
تقدیــر از زحمــات و تــاش ایــن ســتاد در 
ــژه  ــور به وی ــر کش ــتغال زایی در سراس ــه اش زمین
کــرد:  اظهــار  راور  و   شهرســتان های کرمــان 
ــر توســعه یافته  ــت از مناطــق کمت ــع محرومی رف
از مهم تریــن فعالیت هــای ســتاد در سراســر 

ــت. ــور اس کش
پورابراهیمــی ادامــه داد: بــا توجــه بــه اقدامــات 
راور  در شهرســتان  امــام)ره(  فرمــان  ســتاد 
بــه زودی ۳۰ طــرح اشــتغال زا در شهرســتان راور 

ــد. ــد ش ــی خواه ــی و اجرای عملیات

کشت بافت نهال های اصالح شده 
پسته در رفسنجان 

حاضــر  حــال  در  رفســنجان  در  شــرکتی 
نهال هــای اصاح شــده کشــت بافــت پســته 

می کنــد.  تولیــد  هیبریــدی 
کشــاورزی  جهــاد  مدیــر  رضایــی،  حســین 
شهرســتان رفســنجان، بــا بیــان اینکــه بــه زودی 
ــته  ــده پس ــت و اصاح ش ــت باف ــای کش نهال ه
ــرد،  ــرار می گی ــاورزان ق ــار کش ــی در اختی و گاب
اظهــار داشــت: ارقــام متفاوتــی از درختان پســته 
ــت و  ــه کیفی ــد ک ــود دارن ــور وج ــطح کش در س
کمیــت محصــول در بیــن آن هــا متفــاوت اســت 
ــه واســطه تنــوع ژنتیکــی موجــود حتــی در  و ب
ــی وجــود  ــم درخــت هــم درختان ــک رق ــن ی بی
دارنــد کــه ممکــن اســت از ســایر درختــان 
ــی  ــی و زایش ــد رویش ــوده، رش ــر ب قوی هیکل ت
بیشــتری داشــته باشــند و مقاومــت بیشــتری 
ــا  ــرما و گرم ــوری، س ــکی، ش ــه خش ــبت ب نس
 و حتــی آفــات و بیماری هــا از خــود نشــان 

دهند.

ــه  ــاره ب ــا اش ــزد ب ــهر ی ــامی ش ــورای اس ــس ش رئی
شــدت یافتــن آســیب های اجتماعــی در جامعــه 
ــه  ــژه ای ب ــزد توجــه وی گفــت: شــورای شــهر پنجــم ی

ــت. ــد داش ــگ خواه ــه فرهن عرص
ــی  ــای فرهنگ ــوص برنامه ه ــفید درخص ــی س غامعل
ــورای  ــرد ش ــت: رویک ــزد گف ــهر ی ــم ش ــورای پنج ش
جدیــد شــهر یــزد، رویکــرد فرهنگی اجتماعــی خواهــد 
ــار فعالیت هــای  ــا در کن ــم کــرد ت ــود. تــاش خواهی ب
ــته  ــژه ای داش ــه وی ــز توج ــگ نی ــه فرهن ــی ب عمران
ــوراها  ــف ش ــرح وظای ــه در ش ــه ک ــیم. همان گون باش
ــد  ــف ســازمان های شــهرداری بای ــده، شــرح وظای آم
ریــز نوشــته شــود؛ امــا در قانــون وظایــف مشــخصی 
بــرای ســازمان های فرهنگــی، ورزشــی شــهرداری 

ــف  نشــده اســت. تعری

ــوی  ــه از س ــدی ک ــنامه  جدی ــه داد: در بخش وی ادام
وزیــر محتــرم کشــور ابــاغ  شــده، چارچوب مشــخصی 
بــرای فعالیت هــای فرهنگــی و حرکــت در ایــن مســیر 
ــت  ــا عنای ــن رویکــرد و ب ــا ای مشخص شــده اســت؛ ب
بــه ایــن بخشــنامه جدیــد، حرکت هــا و فعالیت هــای 

فرهنگــی را آغــاز خواهیــم کــرد.
رئیــس شــورای شــهر یــزد افــزود: اصــل ایــن 
برنامه هــا نشــانه های دیــداری و حضــور مــردم اســت 
و درواقــع بــا مشــارکت خــود مــردم صــورت می گیــرد. 
ــد  ــارکت خواهن ــز مش ــهر نی ــورای ش ــهرداری و ش ش
داشــت. معتقــدم بــا چنیــن برنامه هایــی بایــد شــور 
و شــعف در بیــن مــردم ایجــاد و زمینه هــای توســعه 

شــهر را فراهــم کنیــم.
ــی آب و  ــش مل ــزاری همای ــه برگ ــا اشــاره ب ســفید ب

ــالمندان  ــم س ــواده و تحکی ــت خان ــا محوری ــراب ب ت
ــکر  ــت: تش ــواده گف ــت خان ــا روز بزرگداش ــان ب همزم
می کنــم از دســت اندرکاران و دوســتانی کــه بــرای 
برقــراری چنیــن برنامه هایــی تــاش می کننــد و 
ســعی مــا نیــز در شــورا حمایــت از هنرمنــدان اســت.

خانــواده  اینکــه  بیــان  بــا  مســئول  مقــام  ایــن 
مقدس تریــن  و  اساســی ترین  کوچک تریــن، 
اجتماعــی اســت کــه از دیــدگاه ملــی، دینــی و فرهنگی 
ــه  ــا تشــکیل می شــود، گفــت: امــروزه متأســفانه ب م
دالیــل مختلــف از جملــه ارتباطــات فرهنگــی فضــای 
امــروز و همچنیــن نداشــتن برنامه ریــزی درســت در 
امــر تربیــت، ایــن نهــاد شــریف در معرض آســیب های 

ــه اســت. ــرار گرفت ــف ق مختل
رئیــس شــورای شــهر یــزد بــا اشــاره بــه اینکــه 

متأســفانه در زمینــه آمــار طــاق، اختافــات خانوادگــی 
ــنیده  ــایندی ش ــار ناخوش ــوهر اخب ــط زن و ش و رواب
و  نظــرم فرهنگیــان  بــه  اضافــه کــرد:  می شــود، 
نخبــگان و بیــش از همــه آمــوزش  و پــرورش بایــد در 
ایــن راســتا بیندیشــند و دســت  بــه  دســت هــم دهنــد 
و تــاش کنیــم اوضــاع را ســامان و حتــی نســبت بــه 

ــود بخشــیم. گذشــته بهب
 ازدواج پایدار، هدف مجمع خیرین ازدواج 

استان یزد
عضــو مجمــع خیریــن ازدواج اســتان درخصــوص 
مهم تریــن اهــداف ایــن مجمع بــرای گســترش ازدواج 
ــی ایــن مجمــع،  ــدار گفــت:  یکــی از اهــداف اصل پای
ــه در  ــت ک ــری اس ــکل های خی ــن تش ــی بی هماهنگ
ــد.  ــت می کنن ــه فعالی ــدار و آگاهان ــه ازدواج پای زمین
همچنیــن هدایــت و ارتبــاط بیــن آن هــا و نیــز برطــرف 
کــردن مشــکات و تســهیل امــور مرتبــط بــا ازدواج از 

اهــداف دیگــر ایــن مجمــع اســت. 

رئیس شورای اسالمی شهر یزد:

شورای پنجم شهر یزد، توجه ویژه ای به عرصه فرهنگ خواهد داشت

،،
حرفــه ای  و  فنــی  دانشــگاه  رئیــس 
یــزد از ارتقــاء رتبــه علمــی  اســتان 
دانشــگاه فنــی و حرفــه ای یــزد خبــر 
ایــن  علمــی  درجــه  گفــت:  و  داد 
دانشــگاه از ســه بــه چهــار ارتقا یافت



رضــا ملــک زاده، معــاون تحقیقــات و فنــاوری وزارت 
بهداشــت، اظهــار کــرد: نزدیــک بــه ۲۴ ســال بــه 
ــش  ــر کاه ــرگ و می ــده و م ــزوده ش ــان اف ــر ایرانی عم
ــی از  ــا ناش ــد از فوتی ه ــت و  ۵۹ درص ــرده اس ــدا ک پی
ســکته های قلبــی و مغــزی، ســرطان و بیماری هــای 

ــت. ــوی اس ری
ــاروری، پوشــش همگانــی بیمــه  وی بیــان کــرد: نــرخ ب
ــالم  ــوزادان س ــد ن ــالم، تول ــامیدنی س ــامت، آب آش س
را  بیماری هــای غیرواگیــر مثــل هپاتیــت  و کنتــرل 
خوشــبختانه در وزارت بهداشــت کنتــرل کردیــم و برنامــه 

ــم. ــد را برطــرف کنی ــا کوتاهــی ق ــم ت داری
ملــک زاده ادامــه داد: ایرانیــان پــس از انقــاب بیشــترین 
ــد دهــه  ــزان افزایــش قــد را داشــته اند و در ایــن چن می
خدمت رســانی بــه مناطــق محــروم افزایــش پیــدا کــرده 

اســت؛ امــا مشــکل ایــدز، تصادفــات، مــرگ و میر هــای 
ناشــی از ســکته های مغــزی هنــوز برطــرف نشــده 

اســت.
وی افــزود: ســکته های قلبــی در ایــران زودرس اســت و 
۳۰ درصــد از بیمارانــی کــه دچــار ســکته قلبــی شــده اند، 

سنشــان زیــر ۵۰ ســال اســت.
ملــک زاده عنــوان کــرد: مســئله ژن در بــروز بیماری هــای 
قلبــی تاثیــر زیــادی دارد و متاســفانه چاقــی و اضافه وزن 
افزایــش یافتــه و از ســال ۱۹۷۰ میــزان کالــری دریافتــی 
ایرانی هــا از ۲۰۰۰ بــه ۳۰۰۰ رســیده اســت و ۱۰ درصــد 

ایرانیــان قنــد خــون دارنــد و ۳۰ درصــد دیابــت.
وی تاکیــد کــرد: ۵۰ درصــد از افــراد در اثــر ســکته فــوت 
می کننــد و کبــد چــرب عامــل خطرناکــی بــرای ایرانیــان 

ــود. ــوب می ش محس

دبیــر اجرایــی کنگــره هماتولــوژی نــوزادان از عفونــت بــه عنــوان 
ــرد.  ــام ب ــوزادی ن ــت کاهــش پاکــت در دوران ن شــایع ترین عل
دهمیــن کنگــره  افتتاحیــه  در  احســانی  محمدعلــی  دکتــر 
سراســری انجمــن خــون و ســرطان کــودکان ایــران گفــت: 
ــوزادان،  ــز در ن ــوزادان، همولی ــی ن ــون کم خون ــی همچ موضوعات
تزریــق خــون، ترومبوســیتوپنی )کاهــش  پاکــت( در نــوزادان، 
مغــز  نارســایی  و ســندروم  نــوزادان  انکولــوژی )ســرطان( 
ــری  ــره سراس ــه در کنگ ــت ک ــی اس ــه عناوین ــتخوان از جمل اس
انجمــن خــون و ســرطان کــودکان ایــران مــورد بحــث و گفت وگــو 

قــرار می گیــرد.
ــت:  ــار داش ــوزادی اظه ــت در دوران ن ــش پاک ــاره کاه وی درب
عفونت هــا، شــایع ترین علــت کاهــش پاکــت در دوران نــوزادی 
اســت کــه ایــن مســئله در کنگــره نیــز مــورد مباحثــه قــرار خواهد 
گرفــت و ارائــه جدیدتریــن دســتاوردهای علمــی در حــوزه خــون 

و ســرطان را نیــز در کنگــره خواهیــم داشــت.
دبیــر اجرایــی کنگــره هماتولــوژی نــوزادان افــزود: از دیگــر 
ــه دنیــا آمــدن کودکانــی  ــروز مشــکل کاهــش پاکــت، ب علــل ب
ــه  ــوده ک ــی ب ــای داخــل رحم ــک و عفونت ه ــاالت ژنتی ــا اخت ب
ــودکان شــود؛  ــن ک ــت در ای ــن اســت ســبب کاهــش پاک ممک
همچنیــن مادرانــی کــه بیماری هایــی همچــون لوپــوس اریتماتــو 
ــا  ــدن آن ه ــی در ب ــد پاکت ــن ض ــر پادت ــد، اگ ــتمیک دارن سیس
ــش  ــا کاه ــی ب ــت  نوزادان ــن اس ــد، ممک ــته باش ــود داش وج

ــد. ــا آورن ــه دنی ــت  را ب پاک
ایــن فــوق تخصــص هماتولــوژی و انکولــوژی کــودکان بــا تاکیــد 
بــر اینکــه مــادران بــارداری کــه بیماری هــای ضــد پاکتــی دارنــد 
ــد، گفــت: زایمــان  ــه صــورت ســزارین زایمــان کنن ــد ب حتمــا بای
ســزارین در ایــن مــادران ســبب شــده تــا تروماهــای زایمانــی بــه 

جنیــن نداشــته باشــند.

خواص زنجبیل
زنجبیــل )ginger( می توانــد درخشــندگی پوســت شــما را بیشــتر کنــد و التهابــات 
پوســتی را کــه ممکــن اســت منجــر بــه بــروز مشــکات پوســتی مثــل پســوریازیس و آکنــه 
ــد  ــن می توان ــت؛ بنابرای ــیدان اس ــک آنتی اکس ــع ی ــل درواق ــد. زنجبی ــش ده ــوند کاه ش

ــرد. ــن بب ــد، از بی ــه می زنن ــا صدم ــت م ــه پوس ــه ب ــای آزادی را ک رادیکال ه
در ادامــه بــا بعضــی از خــواص زنجبیــل بــرای پوســت و مــو، رفــع جــای زخــم و لکه هــای 

جــوش صــورت بــر روی پوســت آشــنا خواهیــد شــد.
 ضد پیری است

ــا چیــن و چــروک مبــارزه کنیــد. ایــن خوراکــی  خــوردن زنجبیــل می توانــد کمکتــان کنــد ب
سرشــار از آنتی اکســیدان  اســت؛ مــوادی کــه ســموم را در ســلول های پوســت کاهــش داده 

ــد. ــق می اندازن ــه تعوی ــری را ب ــد و پی ــش می دهن ــردش خــون را افزای ــن حــال گ و در عی
 سوختگی و تاول را تسکین می دهد

احتمــاال عاقانــه نیســت کــه بافاصلــه پــس از یــک ســوختگی تــازه آن را اســتعمال کنیــد؛ 
امــا گفتــه می شــود کــه پــس از ســرد شــدن پوســت، آب زنجبیــل تــازه، تــاول پوســتی کــه 

ــد. ــا آفتاب ســوختگی را تســکین می ده ســوخته  اســت ی
 پوست را درخشان می کند

ــه نظــر می رســد، امــا اگــر برش هــای ریشــه  زنجبیــل را روی صورتتــان بگذاریــد،  عجیــب ب

پوســتتان شــاداب و درخشــان می شــود. 
 رشد مو را تحریک می کند

ــر  ــت س ــون را در پوس ــردش خ ــه گ ــد، بلک ــش می ده ــو را کاه ــزش م ــا ری ــل نه تنه زنجبی
ــته  ــراق داش ــمی و ب ــی ابریش ــد موهای ــک می کن ــال کم ــن ح ــد و در عی ــش می ده افزای

باشــید.
 با شوره  سر مبارزه می کند

شــامپوهای موضعــی شــیمیایی را دیگــر الزم نداریــد؛ چــون خــواص ضدعفونی کننــده  
زنجبیــل بــرای مبــارزه بــا قارچــی کــه باعــث شــوره می شــود، عالــی اســت. کمــی زنجبیــل 
ــا آب مخلــوط کنیــد و در یــک بطــری اســپری بریزیــد. مخلــوط را مســتقیم  رنده شــده را ب

روی کــف ســر اســپری کنیــد.
 موخوره را درمان می کند

ــکل  ــان مش ــه درم ــد ب ــدی می توان ــور ج ــه ط ــه دارد، ب ــیدان هایی ک ــا آنتی اکس ــل ب زنجبی
موخــوره و خشــکی مــو کمــک کنــد. کمــی روغــن زنجبیــل را بــا شــامپوی تان مخلــوط کنیــد 
ــو  ــکی م ــه خش ــع هرگون ــه رف ــی آن ب ــی طبیع ــدرت مرطوب کنندگ ــه ق ــه چگون ــد ک و ببینی
کمــک می کنــد. ایــن دو را بــا هــم مخلــوط کنیــد و بــه صــورت مســتقیم روی پوســت ســر 
ــه مــدت نیم ســاعت  ــوط ب ــن مخل ــد ای ــه آرامــی ماســاژ داده و اجــازه دهی ــد؛ ب ــه کار ببری ب
روی ســر بنشــیند. اگــر احســاس گــرم شــدن داشــتید، کامــا نرمــال اســت. بعــد از آن ماننــد 

ــد. ــتفاده کنی ــان اس ــتن موهای ت ــرای شس ــامپوها ب ــا و ش ــه از نرم کننده ه همیش

فــوق  موســوی،  علی جــواد  ســید  دکتــر 
قلبــی،  نارســایی  گفــت:  ریــه،  تخصــص 
ســرطان ها، مصــرف ســیگار و مصــرف بعضــی 
داروهــا مثــل ضدفشــار خــون می توانــد در بــروز 

ســرفه مزمــن نقــش داشــته باشــد. 
دکتــر ســید علی جــواد موســوی بــا بیــان اینکــه 
ســرفه نشــانه ای از بیمــاری و البتــه مکانیســم 
دفاعــی بــدن اســت، گفــت: وقتــی یــک جســم 
خارجــی وارد ریــه فــرد می شــود مکانیســم 
ــی از  ــاده خارج ــا م ــد ت ــاق می افت ــرفه اتف س
ــرفه از  ــم س ــر مکانیس ــود. اگ ــارج ش ــه خ ری
بیــن بــرود، عــوارض جــدی بــرای بــدن ایجــاد 

می کنــد. 

اگــر میــزان ســرفه از حــد عــادی بیشــتر شــود 
یــا تغییــر کنــد، پاتولوژیــک محســوب می شــود. 
ســرفه هایی کــه ســه چهــار هفتــه طــول بکشــد، 
حــاد محســوب می شــود. ســرفه های حــاد 
تــا ۸ هفتــه و ســرفه های مزمــن  بیــن ۳ 

ــد. ــول می کش ــه ط ــتر از ۸ هفت بیش
ــروز ســرفه در بچه هــا  ــا ب ــان اینکــه ب ــا بی وی ب
به ویــژه نــوزادان همیشــه بایــد بــه پزشــک 
ــروز  ــز ب ــان نی ــزود: در بالغ ــم، اف ــه کنی مراجع
ــا  ــاص )مث ــرایط خ ــا ش ــر ب ــاد اگ ــرفه ح س
ــا درد  ــی ی ــط خون ــط، خل ــب، خل ــا ت ــراه ب هم
ــه  ــد ب ــرد بای ــد، ف ــس( باش ــی نف ــینه، تنگ س

ــد. ــه کن ــک مراجع پزش

ــر اینکــه  ــد ب ــا تاکی ــه ب ایــن فــوق تخصــص ری
ســرفه بیشــتر پــس از عفونــت ایجــاد می شــود، 
ادامــه داد: ایــن مــوارد ممکــن اســت خــود بــه 
خــود بهبــود یابنــد؛ امــا اگــر طــول بکشــد، بایــد 
بــه پزشــک مراجعــه کنیــم؛ چــون بیشــتر آن هــا 

ناشــی از آلــرژی هســتند.
ــت  ــالمند را دارای اهمی ــراد س ــرفه در اف وی س
ــن در  ــرفه مزم ــت: س ــت و گف ــتری دانس بیش

خانم هــا از آقایــان شــایع تر اســت. 
ســرفه های مزمــن بــه بررســی نیــاز دارنــد کــه 
ــی، ســرطان ها، مصــرف ســیگار و  نارســایی قلب
مصــرف بعضــی داروهــا مثــل ضدفشــار خــون 
می توانــد در بــروز ســرفه مزمــن نقــش داشــته 

باشــد.
ــی  ــرژی تنفس ــأ آل ــوص منش ــوی درخص موس
تنفــس  دســتگاه  بــه  یــا  آلــرژی  افــزود: 

فوقانــی مربــوط می شــود یــا بــه دســتگاه 
تنفــس تحتانــی. اگــر اشــکال در دســتگاه 
تنفــس فوقانــی باشــد، رینیــت آلرژیــک گفتــه 
می شــود کــه همــراه بــا نشــانه هایی ماننــد 
ــو و  ــردن گل ــاف ک ــی، ص ــزش بین ــرفه، آبری س
کیــپ شــدن بینــی اســت؛ امــا اگــر علــت 
ــه  ــد، ب ــی باش ــی تحتان ــتگاه تنفس ــرژی دس آل
آن آســم گفتــه می شــود کــه همــراه بــا ســرفه، 
خلــط، تنگــی نفــس و خس خــس ســینه 

ــت. اس
وی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه بــرای 
ــی  ــکات تنفس ــه مش ــکوک ب ــه مش ــرادی ک اف
ــود،  ــام می ش ــی انج ــه ارزیابی های ــتند چ هس
گفــت: از طریــق معاینــه فیزیکــی، رادیوگرافــی 
ــبیرومنزی،  ــه و اپس ــت ری ــینه، تس ــه س قفس
ــه  ــری می شــود و متوج ــوی اندازه گی حجــم ری

ــر. ــا خی ــم دارد ی ــرد آس ــا ف ــویم آی می ش
ایــن فــوق تخصــص ریــه بــا بیــان اینکــه  اولین 
ــی ممکــن اســت ســرفه  عامــت نارســایی قلب
در حالــت خوابیــده باشــد، گفــت: یکــی از علــل 
شــایع ســرفه، شــغل اســت. بــر حســب اینکــه 
فــرد بــا چــه مــاده ای در تمــاس اســت ممکــن 

اســت دچــار ســرفه شــود.
وی درخصــوص درمــان خانگــی  ســرفه بــه طــور 
ــار داشــت: مصــرف کمــی عســل و  موقــت اظه
ــد مفیــد باشــد. اگــر بینــی  خــوردن آب می توان
کیــپ شــود و گلــودرد نیــز داشــته باشــیم بخــور 
ــود؛  ــد خواهــد ب ــه طــور موقــت مفی ــرم ب آب گ
امــا بخــور آب گــرم در طوالنی مــدت مضــر 
ــرم  ــا س ــی ب ــو و بین ــوی گل ــت و شست وش اس
نمکــی بــه طــور موقــت ســرفه را کاهــش 

ــم. ــه کنی ــک مراجع ــه پزش ــا ب ــد ت می ده
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فوق تخصص ریه مطرح کرد:

علل بروز سرفه های مزمن

تازههایپزشکی

افراد گیاهخوار بیشتر در معرض 
ابتال به افسردگی هستند 

ــه  ــا مطالع ــتان ب ــتول انگلس ــگاه بریس ــان دانش محقق
انگلســتان  غربــی  در جنــوب  نفــر  هــزار   ۱۰ حــدود 
دریافتنــد افــراد گیاهخــوار دو برابــر در معــرض ابتــا بــه 
افســردگی قــرار دارنــد؛ چــرا کــه کمبــود ویتامیــن و مــواد 
ــان  ــامت روانش ــی در س ــر منف ــد تاثی ــی می توان معدن

ــد. ــته باش داش
 ۳۵۰ شــد  مشــخص  مطالعــه  ایــن  نتایــج  طبــق 
شــرکت کننده گیاهخــوار در مقایســه بــا افــراد گوشــتخوار 
دارای میانگیــن باالتــر نمــره در زمینــه افســردگی بودنــد.

ــی گیاهــی حــاوی  ــم غذای ــا گوشــت، رژی در مقایســه ب
مصــرف ویتامیــن B۱۲ کمتــر و همچنیــن مصرف بیشــتر 
مغزیجــات آجیلــی حــاوی اســیدهای چــرب امــگا 
ــک  ــش ریس ــا افزای ــوارد ب ــن م ــر دو ای ــه ه ــت ک ۶ اس

ــتند. ــط هس ــامت روان مرتب ــکات س مش
بــه عــاوه حــدود ۵۰ درصــد از افــراد مطلقــا گیاهخــوار و 
ــود  ــا کمب ــم غذایــی گیاهــی ب ۷ درصــد افــراد دارای رژی
ویتامیــن B۱۲ مواجــه هســتند. ویتامین B۱۲ در گوشــت 
قرمــز یافــت شــده و نقــش مهمــی در تاثیــر بــر خلقیــات 

فــرد دارد.
طبــق ایــن گــزارش ســایر فاکتورهــای احتمالــی مربــوط 
ــه  ــه ب ــتروژن ک ــتروژن ها )اس ــاد فیتواس ــزان زی ــه می ب
ــه  ــت می شــود( اســت ک ــات یاف ــی در حبوب طــور طبیع
ــی سرشــار از ســبزیجات و ســویا  ــم غذای ــا در رژی عمدت

ــود دارد. وج

افزایش خطر حمله قلبی و سکته با 
استعمال سیگارهای الکترونیک

محققــان موسســه کارولینســکای ســوئد دریافتنــد 
ســیگارهای  معــرض  در  کــه  شــرکت کنندگانی 
الکترونیکــی حــاوی نیکوتیــن بودنــد، بــا افزایــش جالب 

توجــه ســکته و فشــار خــون مواجــه شــدند.
ــروق در  ــدگی ع ــک سفت ش ــان، ریس ــه محقق ــه گفت ب
افــرادی کــه در معــرض ســیگارهای الکترونیکــی حــاوی 
نیکوتیــن قــرار داشــتند، ســه برابــر گــروه بــدون نیکوتین 

بــود.
ــس از  ــه اول پ ــه در ۳۰ دقیق ــد ک ــان دارن ــان اذع محقق
ــن،  ــاوی نیکوتی ــی ح ــیگارهای الکترونیک ــتعمال س اس
ــب و  ــان قل ــون، ضرب ــار خ ــه فش ــب توج ــش جال افزای

ــد. ــاهده ش ــروق مش ــدگی ع سفت ش
محققــان چنیــن تاثیــری را دربــاره داوطلبانــی که ســیگار 
الکترونیکــی بــدون نیکوتیــن کشــیده بودنــد، مشــاهده 
ــق،  ــم تحقی ــت تی ــک، سرپرس ــوس الندب ــد. مگن نکردن
ــدگی  ــوری سفت ش ــش ف ــد: افزای ــاره می گوی ــن ب در ای

عــروق عمدتــا ناشــی از نیکوتیــن اســت.
ــیگار  ــوع س ــر دو ن ــرض ه ــن در مع ــن مزم ــرار گرفت ق
فعــال و غیرفعــال باعــث افزایــش دائمــی ســفتی 
می شــود  تصــور  بنابرایــن  می شــود.  شــریان ها 
قرارگیــری در معــرض ســیگارهای الکترونیکــی حــاوی 
ــر  ــی ب ــار دائم ــد آث ــدت می توان ــن در طوالنی م نیکوتی

ســفتی شــریان ها داشــته باشــد.

تغذیه

 قوی ترین مواد غذایی 
ضد گرفتگی عروق 

گــردش خــون درســت در بــدن از عوامــل مهم پیشــگیری 
از ابتــا بــه بســیاری بیماری هاســت و بــا مصــرف بعضــی 
ــان  ــا و جری ــت رگ ه ــه تقوی ــوان ب ــی می ت ــواد غذای م

خــون کمــک کــرد. 
اگــر خــون بــه  درســتی در رگ هــا جریــان نداشــته باشــد 
مشــکاتی ماننــد پاهــای متــورم، ورم قوزک پــا، گرفتگــی 
ــده می شــود؛  ــرد دی ــی در ف عضــات در شــب و بی طاقت
امــا بــا رعایــت نــکات تغذیــه ای می تــوان جریــان خــون 

را بهتــر کــرد.
ماهــی آزاد حــاوی اســیدهای چــرب امــگا ۳ اســت کــه 
بــرای ســامت قلــب مفیــد اســت و باعــث بهبــود گــردش 

خــون در رگ هــا می شــود.
 لیموتــرش قاتــل بیــش از بیســت نــوع میکــروب و 
عفونــت اســت و بــا ســرماخوردگی، آنفلوآنــزا و تــب 
ــد و مــواد  موجــود در آن باعــث افزایــش  ــه می کن مقابل
حالــت  ترکیبــات  ایــن  می شــود؛  خــون  جریــان 

چســبناکی رگ هــای خونــی را کاهــش می دهــد. 
ــال  ــن  ح ــا در عی ــت؛ ام ــری اس ــرب و پرکال آووکادو چ
ــای  ــزء محافظ ه ــه ج ــت ک ــن E اس ــار از ویتامی سرش
ــه  ــر هفت ــم ه ــه می کنی ــت. توصی ــی اس ــای خون رگ ه
یــک مرتبــه آووکادو را بــه همــراه لیموتــرش )سرشــار از 
ویتامیــن C( میــل کنیــد تــا رگ هایتــان ســالم بمانــد و 

ــان داشــته باشــد. ــا جری ــی در آن ه ــه راحت خــون ب
پرتقــال و مرکبــات  سرشــار از ویتامیــن C هســتند 
و جریــان طبیعــی خــون را بهبــود می  بخشــند؛ ایــن 
میوه هــا باعــث تقویــت جداره هــای رگ هــای خونــی 
می شــود و از تشــکیل پاک هــای خونــی ناشــی از 

جریــان بــد خــون پیشــگیری می کننــد.
ــور  ــه  ط ــه ب ــت ک ــی اس ــاوی فاوونوئیدهای ــو ح کاکائ
طبیعــی در گیاهــان و میوه هــا وجــود دارنــد و بــه بهبــود 

ــد. ــک می کنن ــون کم ــردش خ گ
ــه از  ــن E اســت ک ــردان سرشــار از ویتامی ــه آفتابگ تخم

تشــکیل لخته هــای خونــی پیشــگیری می کنــد.
ــت  ــود حال ــکین و بهب ــادی در تس ــهرت زی ــل ش زنجبی
تهــوع و مشــکات گوارشــی دارد و بــه گــردش بهتــر خــون 

ــد. ــک می کن کم
ــرای  ــه ب ــوده ک ــاده ای ب ــواص فوق الع ــاوی خ ــیر ح س
تصفیــه خــون مفیــد اســت و از تشــکیل پاک هــای 
دیگــر  غذایــی  مــواد  می کنــد.  پیشــگیری  خونــی 
هم خانــواده ســیر ماننــد تربچــه، پیــاز و تــره  فرنگــی نیــز 

ــد. ــیار موثرن ــون بس ــان خ ــود جری ــرای بهب ب
هندوانــه سرشــار از لیکوپــن اســت و ایــن آنتی اکســیدان 
طبیعــی باعــث بهبــود جریــان خــون می شــود؛ همچنیــن 
توت فرنگــی و مــورد صحرایــی جــزء مــواد غذایــی 
ــتن  ــل داش ــه  دلی ــه ب ــتند ک ــه هس ــن رنگدان ــاوی ای ح
ــا و  ــای رگ ه ــت جداره ه ــث تقوی ــز باع ــا نی ویتامین ه

مانــع از ورود آب بــه بافت هــای خونــی می شــود.
از  سرشــار  دارد.  زیــادی  غذایــی  ارزش  تخم مــرغ 
ــه  ــه ب ــن E و اســیدهای چــرب امــگا ۳ اســت ک ویتامی
ــا را  ــای رگ ه ــک و جداره ه ــلولی کم ــای س ــظ غش حف

می کنــد. تقویــت 

زیبایی

 عواقب وحشتناک 
با آرایش خوابیدن )1(

ــا درک  ــید ت ــت باش ــص پوس ــا متخص ــت حتم الزم نیس
ــب  ــه عواق ــد چ ــش می خوابی ــا آرای ــی ب ــه وقت ــد ک کنی
وحشــتناکی دارد. شــاید فکــر کنیــد، االن خســته هســتم، 
دیگــر دیروقــت اســت و ...، حــاال چــه می شــود یــک بــار 

بــدون اینکــه صورتــم را تمیــز کنــم، بخوابــم؟ 
واقعیــت ایــن اســت کــه خیلــی بیشــتر از آنچــه فکــرش 
ــه  ــن ب ــد. رفت ــم می کنی ــتتان ظل ــق پوس ــد، در ح را بکنی
رختخــواب بــدون پــاک کــردن آرایــش و شســتن صــورت، 
چیــزی اســت کــه می توانــد آثــار واقعــا زیان بــاری 

داشــته باشــد.
 منافذ پوستتان مسدود می شود

ــت.  ــت شماس ــذ پوس ــل مناف ــش، قات ــا آرای ــدن ب خوابی
عناصــری  حــاوی  آرایشــی  محصــوالت  از  بســیاری 
چــون ســیلیکون هســتند کــه منافــذ پوســت را مســدود 

می کنــد.
وقتــی حفره هــا و منافــذ پوســت بســته می شــوند، 
پوســتتان ُپــر از چالــه و چولــه خواهــد شــد! اگــر مســتعد 
آکنــه هــم باشــید، حتــی می توانــد موجــب بــروز جــوش 
ــدن از  ــل ش ــا غاف ــما ب ــع ش ــود. درواق ــم بش ــه ه و آکن
پاک ســازی پوســتتان از هــر گونــه آرایــش، خیلــی خــوب 

ــه پوســتتان ضــرر برســانید. ــد ب می توانی
 جوش می زنید

ــت  ــت، درس ــت اس ــال فعالی ــه در ح ــا همیش ــت م پوس
ماننــد قلــب کــه هرگــز از تپــش بازنمی ایســتد. پوســت مــا 
هــم ماننــد اندام هــای درونــی بــدن، همیشــه در حــال کار 
و فعالیــت اســت. پوســت از آب، پروتئیــن، لیپیــد و مــواد 
معدنــی و شــیمیایی گوناگــون ســاخته شــده اســت. ضمنا 
پوســت، پــر از منافــذ اســت کــه بــه مــا اجــازه  عــرق کــردن 
ــی  ــده  طبیع ــک نرم کنن ــه ی ــد ک ــی می ده ــح چرب و ترش
ــرده و  ــلول های م ــرده و س ــوب ک ــت را مرط ــوده و پوس ب
ــد. وقتــی شــما  ســایر آالینده هــا را از پوســت جــدا می کن
ــح  ــع ترش ــد و مان ــا را می بندی ــد، حفره ه ــش می کنی آرای
ــث  ــان باع ــرور زم ــه م ــد ب ــه می توان ــوید ک ــی می ش چرب
ــود.  ــوش بش ــه و ج ــروز آکن ــذ و ب ــدن مناف ــر ش بزرگ ت
ــد  ــم می توان ــش ه ــر روی بال ــورت ب ــی ص ــار مکانیک فش
ــه  مــواد آرایشــی را وارد فولیکول هــای مــو کنــد و منجــر ب
بســته شــدن منافــذ شــود. وقتــی ایــن پیامدهــا را بدانیــد، 
دیگــر چنــد دقیقــه دیرتــر خوابیــدن و تمیــز کــردن صــورت 
و اســتفاده از یــک کــرم شــب مناســب دیگــر دردســر بــه 

نظــر نخواهــد رســید؛ این طــور نیســت؟
 به سلول های پوستتان آسیب می زنید

ســلول های پوســت هــم بــا باقــی گذاشــتن آرایــش 
می توانــد  آرایــش  می بیننــد.  آســیب  صــورت  روی 
آالینده هــای محیطــی و رادیکال هــای آزادی را کــه بــه 
ــت  ــذب پوس ــد، ج ــیب می زنن ــت آس ــلول های پوس س
ــیب  ــا آس ــن آالینده ه ــذب ای ــا ج ــت ب ــد؛ کاژن پوس کن
جــدی می بینــد و منجــر بــه پیــری زودرس پوســت 
خواهــد شــد. بنابرایــن کانســیلرهای پــای چشــمتان 
نه تنهــا منافــذ پوســت ظریــف و حســاس ایــن قســمت 
از صورتتــان را مســدود می کنــد، بلکــه زودتــر هــم پیرتــان 

می ســازد.

خانواده
اصول اساسی در تربیت فرزند

 اصل سى و پنجم: توجه به عوامل رشد و 
پیشرفت )4(

و امــا موانعــى کــه مى تــوان در راه کمــال برشــمرد، بــه طــور 
خاصــه عبارتنــد از:

ــاح  ــى مفت وان ــى)ع(: التَّ ــاَل عل ــتى. ق ــامحه و سس ۱- مس
الُبــْؤِس. مســامحه و سســتى، کلیــد بدبختــى و شــدائد 

ــت. اس
ــاَد.  ــُع االزِدی ۲- خودپســندى. قــاَل علــى)ع(: َاالعجــاُب َیْمَن
خودپســندى مانــع از افزایــش کمــال و ســد راه رشــد انســانى 

اســت. 
ــهواُت َعلقــه. به  ۳- شــهوت. قــاَل علــى)ع(: قــد َخرَِقــت الشَّ

تحقیــق شــهوت ها عقــل او را متاشــى کــرده بودنــد.
ــا اخــاف  ــى)ع(: اِنَّ اخــوف م ــاَل عل ــوى و هــوس. ق ۴- ه
علیکــم اثنتــان: اتبــاع الهــوى. همانــا خطرناک تریــن و 
ــز  ــد، دو چی ــد مى کن ــما را تهدی ــه ش ــرى ک ــن خط مهم تری

ــوس و ــوا و ه ــروى از ه ــت: ۱ - پی اس
۵- داشــتن آرزوى دور و دراز و طــول امــل: ۲ - و نیــز آرزوى 

دور و دراز داشــتن.
۶- ضعف هــاى روانــى شــامل: الــف: انزواطلبــى و خجالــت 
انــزوا و  از  الُفرَقــة.  و  اّیاکــم  قــاَل علــى)ع(:  کشــیدن. 

ــید. ــذر باش ــر ح ــى ب پراکندگ
و اضافــه مى فرماینــد کــه انــزوا باعــث تنهایــى انســان اســت 
و انســان تنهــا  طعمــه شــیطان اســت؛ همان گونــه کــه 

ــود. ــرگ مى ش ــه گ ــا طعم ــفند تنه گوس
ب: تــرس، بخــل، حــرص و ناامیــدى. علــى)ع( فرمودنــد: بــا 
افــراد ترســو، بخیــل و حریــص و افــرادی کــه ناامیــد هســتند، 
ــرا این هــا از غرایــزى اســت کــه محــور و  مشــورت نکــن؛ زی
ــد اســت و کســانى  ــه خداون ــا ســوءظن ب ــه آن ه منشــأ هم
کــه بــه غیرخــدا امیــد می بندنــد، بــه بیهودگــى راه یافته انــد.

َو اِنَّ َمَلکَة الیأُس َقَتَلُة االََسُف. )کلمه ۱۰۵ نهج الباغه( 
۷- ســختى ها و گرفتاری هــا: مگــر اینکــه مــا بــه فرزندمــان 
ــر  ــه باالخــره انســان در مســیر زندگــى ناگزی ــم ک ــاد بدهی ی
ــر پیشــه کــردن،  ــا صب ــد و ب بایــد ســختى هایى را تحمــل کن
تدبیــر الزم را بــراى خــروج از گرفتــارى و ســختى بیندیشــد 
و خــود را از آن رهــا کنــد؛ وگرنــه ســختى و گرفتــارى او را بــا 

شکســت مواجــه خواهــد کــرد.
ــا  ــِه کَم ــد: نحمــدُه علــى آالِئ علــى)ع( در خطبــه ۱۱۴ فرمودن

ــِه. نُحُمــده َعلــى باِئ
ــه  ــى ک ــل نعمت های ــم در مقاب ــپاس مى گویی ــد را س خداون
بــه مــا داده اســت؛ همان طــور کــه خداونــد را ســپاس 
ــه مــا داده اســت.  ــه خاطــر ســختى هایى کــه ب مى گوییــم ب
یــا در خطبــه ۹۶ فرموده انــد: اگــر گرفتــار شــدید، صبــر کنیــد؛ 

ــا پرهیــزکاران اســت. زیــرا پیــروزى و رســتگارى ب
۸- غفلت والدین 

۹- ناتوانــى در ایجــاد ارتبــاط صحیــح بــا والدیــن، معلمــان، 
گــروه همســال و جامعــه

۱۰- ناامنــى موجــود در خانــواده )دعواهــاى پــدر و مــادر و...( 
کتــاب »اصــول تربیــت«، انتشــارات همــای رحمــت از 
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ــی، رئیــس دانشــکده پرســتاری  ــا طالقان فریب
دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان، در نشســت 
ــن  ــت پنجاهمی ــبت نکوداش ــه مناس ــری ب خب
و  پرســتاری  دانشــکده  تأســیس  ســال 
مامایــی دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان 
اظهــار کــرد: ایــن مراســم بــه پــاس ۵۰ ســال 
خدمــت اســتادان و فرهیختــگان در دانشــکده 
ــزرگان و  ــد و از ب ــد ش ــزار خواه ــتاری برگ پرس
ــه عمــل  دانش آموختــگان دانشــکده تجلیــل ب
خواهــد آمــد؛ همچنیــن ایــن برنامــه فضایــی 
بــرای تجدیــد خاطــرات و یــادآوری وقایــع 

ــت.  ــته اس گذش
 تأسیس دانشکده پرستاری و مامایی 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
وی بــا اشــاره به تأســیس دانشــکده پرســتاری 
ــان  ــکی اصفه ــوم پزش ــگاه عل ــی دانش و مامای
ــتاری  ــکده پرس ــزود: دانش ــال ۱۳۶۵ اف در س
ــا تأســیس  ــان در ســال ۶۵ ب ــی اصفه و مامای
ــکی  ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم وزارت بهداش
ــن  ــه ای ــکی ب ــوم پزش ــوزش عل ــاق آم و الح
ــا ادغــام ســه مرکــز آموزشــگاه عالــی  وزارت، ب
پرســتاری اصفهــان )تأســیس ۱۳۴۷(، مجتمع 
ــال  ــتی )س ــداری و بهزیس ــی وزارت به آموزش
ــن  ــتاری مهرآیی ــی پرس ــه عال ۱۳۴۹( و مدرس

ــد. ــیس ش ــیس ۱۳۴۷( تأس )تأس

مامایــی  و  پرســتاری  دانشــکده  رئیــس 
ــاره  ــا اش ــان ب ــکی اصفه ــوم پزش ــگاه عل دانش
ــه مــدت ۳ ســال  ــه اینکــه مراکــز یادشــده ب ب
ادامــه  می کرده انــد،  تربیــت  را  پرســتارانی 
ــت  ــی تربی ــن دوره آموزش ــال ۵۴ ای داد: در س

ــت. ــش یاف ــال افزای ــه ۴ س ــتار ب پرس
وی در ادامــه گفــت: انحــال رشــته علــوم 
تندرســتی و ادغــام آن در رشــته پرســتاری، 
و  ســرخ  شیرخورشــید  جمعیــت  انحــال 
تشــکیل ســازمان هــال احمــر، راه انــدازی دوره 
کاردانــی پرســتاری، راه انــدازی و ســپس ادغــام 
دانشــکده های اقمــاری در دانشــکده پرســتاری 
و مامایــی اصفهــان، راه انــدازی و ســپس ادغــام 
ــه دانشــگاه  ــاری وابســته ب آموزشــگاه های بهی
در جنــگ  دانشــکده  دانشــکده، حضــور  در 
تحمیلــی، راه انــدازی دوره هــای تحصیــات 
مجلــه  توســعه  و  راه انــدازی  و  تکمیلــی 
ــده در  ــرات حاصل ش ــه تغیی ــکده از جمل دانش
ایــن دانشــگاه در ســال های ۵۹ و ۶۰ و پــس از 

ــت. ــوده اس ــی ب ــاب فرهنگ انق
 پذیرش سالیانه 100 دانشجو در مقطع 

کاردانی
ــا  ــال های ۶۲ ت ــرد: در س ــح ک ــی تصری طالقان
۶۴ بــا توجــه بــه جنــگ تحمیلــی و نیــاز کشــور 
بــه پرســتار، دوره هــای ۴ ســاله متوقف شــده و 
در مــدت ۲ ســال پرســتارانی در مقطــع کاردانــی 
تربیــت می شــدند و در ســال ۶۲ دانشــکده بــا 

کنکــور سراســری اقــدام بــه پذیــرش ســالیانه 
۱۰۰ دانشــجو در مقطــع کاردانــی کــرد.

وی ابــراز کــرد: در ســال ۱۳۶۹ بــا هــدف توجــه 
بــه سیاســت های توســعه آمــوزش عالــی 
ــق  ــای مناط ــع نیازه ــه رف ــت ب ــت و عنای دول
محــروم و توســعه فرهنگــی و اجتماعــی و 
ــه ایجــاد  ــی ب ــد نهادهــا و مســئوالن محل تأکی
در  عالــی  آمــوزش  مرکــز  یــک  دســت کم 
مناطــق محــروم و در جهــت اجــرای سیاســت 
محرومیت زدایــی دولــت در ســه شــهر گلپایگان، 
داران و زرین شــهر واحدهــای اقمــاری راه انــدازی 

شــد.
رئیــس دانشــکده پرســتاری و مامایی دانشــگاه 
از  افــزود: پــس  علــوم پزشــکی اصفهــان 
ــا وجــود همــه تاش هــای  گذشــت ۸ ســال ب
انجام شــده توســط مجموعــه اداری و آموزشــی 
دانشــگاه اهــداف آمــوزش پرســتاری بــه وقــوع 
نپیوســت؛ بنابرایــن مراکــز نامبرده در دانشــکده 
پرســتاری و مامایــی اصفهــان ادغــام شــد 
و کلیــه کادر اعــم از هیئــت علمــی و اداری 
در دانشــکده پرســتاری و مامایــی دانشــگاه 

ــه خدمــت شــدند. مشــغول ب
 حضور فعال در جبهه های جنگ

وی در ادامــه بــه حضــور فعــال اســتادان و 
دانشــجویان دانشــکده پرســتاری و مامایــی در 
جبهه هــای جنــگ اشــاره کــرد و بیــان داشــت: 
بیمارســتان های  تجهیــز  در  کمک رســانی 

صحرایی جبهه، همکاری اســتادان و دانشــجویان 
ــب  ــای داوطل ــران و نیروه ــوزش امدادگ در آم
برگــزاری  همچنیــن  و  جبهه هــا  مردمــی 
کاس هــای آموزشــی واقــع در ســتاد مشــترک 
امــداد و درمــان اســتان اصفهــان از جملــه 

ــت. ــوده اس ــی ب ــگ تحمیل ــات در جن اقدام
ــکده  ــرد: دانش ــوان ک ــن عن ــی همچنی طالقان
و  امــدادی  تیم هــای  همچنیــن  پرســتاری 
حضــور مکــرر اســتادان و دانشــجویان بســیجی 
ــه باطــل داشــت  ــگ حــق علی ــه جن را در جبه
حیــدری  عبدالرحمــن  چــون  شــهدایی  و 
سرپرســت وقــت دانشــکده و شــهدای امدادگــر 
چــون کمــال ســرتاج، حســن خلیلیــان و 
علی اکبــر حســنان را تقدیــم کــرده اســت.
 راه اندازی دوره های تحصیالت تکمیلی 

در دانشکده پرستاری
دوره هــای  راه انــدازی  درخصــوص  وی 
ــتاری  ــکده پرس ــی در دانش ــات تکمیل تحصی
گفــت: نخســتین دوره جــذب دانشــجو در 
ــال  ــتاری از س ــد پرس ــی ارش ــع کارشناس مقط
۶۸ و در مقطــع کارشناســی ارشــد مامایــی 
ــه  ــغول ب ــکده مش ــن دانش ــال ۶۹ در ای در س
تحصیــل شــدند. در ســال ۸۲ نیــز مجــوز 
ــتاری  ــی پرس ــری تخصص ــدازی دوره دکت راه ان
اخــذ شــد و نخســتین دوره دانشــجویان ایــن 
پذیرفتــه                           ۸۳-۸۲ دوم  نیمســال  از  مقطــع 

ــدند. ش
مامایــی  و  پرســتاری  دانشــکده  رئیــس 
دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان تصریــح 
ــاروری  کــرد: در ســال ۸۵ دکتــری بهداشــت ب
و در ســال ۸۷ نخســتین دوره کارشناســی اتــاق 
عمــل در دانشــکده راه اندازی شــد و ســه رشــته 
پرســتاری، مامایــی و اتــاق عمــل در ســه مقطع 
کارشناســی، ارشــد و دکتــری در دانشــکده 

ــال هســتند. فع
وی اظهــار کــرد: دانشــکده در ســال ۴۷ فعالیت 
خــود را بــا ۳۰ دانشــجو شــروع کــرد و در حــال 
حاضــر ۱۲۷۱ دانشــجو در مقاطــع مختلــف 
داریــم؛ کمیــت دانشــجویان تغییــر کــرده و 
ــی  ــد و تخصص ــر کن ــد تغیی ــز بای ــت نی کیفی
ــات  ــه خدم ــرای ارائ ــی ب ــت کاف ــود و کیفی ش

ــیم. ــته باش داش
 تغییرات حاصل شده در حوزه پژوهش

طالقانــی بــا اشــاره به تغییــرات حاصل شــده در 
حــوزه پژوهــش ادامه داد: دانشــکده پرســتاری 

نخســتین دانشــکده ای بــود که مرکــز تحقیقات 
مراقبــت پرســتاری و مامایــی را راه انــدازی کرد.

ــز  ــه مراک در ســال ۹۴ هــم توانســتیم مجموع
ــیس  ــکده را تأس ــی دانش ــی و مامای تحقیقات
ــاله ۲  ــر س ــم ه ــر ه ــال اخی ــم؛ در ۱۰ س کنی
ــه  ــکده ب ــن دانش ــجویان ای ــر از دانش ــا ۳ نف ت
عنــوان دانشــجوی نمونــه کشــور انتخــاب                        

شــده اند.
 در سیستم بهداشت مسلما با کمبود 

پرستار مواجه هستیم
وی در ادامه تصریح کرد: در سیســتم بهداشــت 
ــتیم  ــه هس ــتار مواج ــود پرس ــا کمب ــلما ب مس
و اگــر بخواهیــم بــه اســتانداردها نزدیــک 
ــده  ــتاران تربیت ش ــداد پرس ــد تع ــویم، بای ش
ــن  ــر در ای ــال حاض ــم؛ در ح ــش دهی را افزای
دانشــکده حــدود ۲۰۰ پرســتار هــر ســاله تربیت 
ــای  ــوع تربیت یافته ه ــا مجم ــه ب ــوند ک می ش
ــدود  ــاالنه در ح ــاری س ــگاه های آزاد اقم دانش
۷۰۰ پرســتار در کل اســتان ســاالنه تربیــت 

می شــوند.

رئیس دانشــکده پرســتاری و مامایی دانشــگاه 
ــجویان  ــاره دانش ــان درب ــکی اصفه ــوم پزش عل
ــگان  ــت: دانش آموخت ــز گف ــی نی ــته مامای رش
رشــته مامایــی بــه تعــدادی کــه تربیــت 
بنابرایــن در  می شــوند، جــذب نمی شــوند؛ 
ســال های گذشــته پذیــرش دانشــجو در رشــته 

ــت. ــته اس ــی نداش ــی افزایش مامای
طالقانــی یــادآور شــد: قدمــت رشــته مامایــی 
ــس از  ــی پ ــوزش عال ــکل آم ــه ش ــران ب در ای
ــت  ــدود هش ــه ح ــتانی، ب ــات دبیرس تحصی
ــوزش  ــت و آم ــردد و تربی ــل بازمی گ ــال قب س
دانشــجویان مامایــی در اصفهــان در مراکــز 
مدرســه عالــی مامایــی و دانشــکده پرســتاری 

و مامایــی صــورت می گرفتــه اســت.

،،
در حال حاضر در این دانشــکده حدود 200 
پرســتار هــر ســاله تربیــت می شــوند کــه بــا 
مجموع تربیت  یافته های دانشگاه های آزاد 
اقماری ساالنه در حدود 700 پرستار در کل 

اســتان تربیت می شوند

رئیس دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

تربیت ساالنه 700 پرستار در اصفهان 

عفونت، شایع ترین علت کاهش پالکت در نوزادانسکته های قلبی در کمین افراد زیر ۵0 سال 
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دبیر شورای راهبردی فعالیت های قرآنی 

اربعین اظهار کرد:
 از ایران تا کربال با 

هزار و 451 محفل قرآنی
ــی  ــای قرآن ــردی فعالیت ه ــر شــورای راهب دبی
ــل  ــزار و ۴۵۱ محف ــک ه ــی ی ــن از برپای اربعی
ــران و عــراق در روزهــای اربعیــن  ــی در ای قرآن
خبــر داد و گفــت: در نظــر داریــم تــا در مراســم 
اربعیــن امســال طــرح بشــارت قرآنــی ۱۴۵۱ را 

نیــز طــی مســیر کاروان  هــا برگــزار کنیــم.
حســن محمــدی، دبیــر شــورای راهبــردی 
فعالیت هــای قرآنــی اربعیــن، در گفت وگــو 
بــا خبرگــزاری بین المللــی قرآن)ایکنــا( بــا 
اشــاره بــه بزرگ تریــن مانــور و تجمــع بشــری 
ــای  ــرد: در فض ــار ک ــینی اظه ــن حس در اربعی
اربعیــن ظرفیتــی بی نظیــر شــکل گرفتــه کــه در 
تاریــخ بشــر بی ســابقه بــوده و هــر اتفاقــی کــه 
در ایــن موســم رخ می دهــد، بزرگ تریــن اتفــاق 
ــه طــی ســال های  ــه بشــری اســت ک در جامع

گذشــته ایــن امــر مشــاهده شــده اســت.
تشــکل های  اتحادیــه  داد:  ادامــه  وی 
قــرآن و عتــرت کشــور بــه  عنــوان کمیتــه 
ــت  ــالی اس ــد س ــن چن ــی اربعی قرآنی فرهنگ
ــن  ــم اربعی ــای موس ــی برنامه ه ــه برپای ــه ب ک
پرداختــه کــه بــا فرارســیدن مــاه محــرم و 
نزدیــک شــدن بــه اربعیــن حســینی، جلســاتی 
توســعه  بــرای  برنامه ریــزی  منظــور  بــه 
برنامه هــای قرآنــی در اربعیــن حســینی در 

ــت. ــورت گرف ــا ص ــا کرب ــف ت ــیر نج مس
محمــدی بــا اشــاره بــه اینکــه در برپایــی هرچه 
ــز  ــراق نی ــور ع ــی، کش ــای قرآن ــر برنامه ه بهت
همــکاری خواهــد داشــت، تصریــح کــرد: پیش 
ــن  ــان اربعی ــن، خادم ــی مراســم اربعی از برپای
حســینی در هــر اســتان محفــل انســی را 
ــای  ــن دوره ه ــرد و همچنی ــد ک ــزار خواهن برگ
آموزشــی بــرای خادمــان قرآن کشــور عــراق در 
مشــهد مقــدس بــه منظــور تعامــل بــا زائــران 
حســینی در اربعیــن به ویــژه زوار ایرانــی برگــزار 
ــکاری  ــا هم ــه ب ــات اولی ــه اقدام ــود ک می ش
آســتان قــدس رضــوی صــورت گرفتــه اســت؛ 
ایــن موضــوع طــی ســال های گذشــته برکاتــی 
را بــه دنبــال داشــت کــه امســال نیــز ایــن امــر 

ــد. ــق می یاب تحق
ــی  ــای قرآن ــردی فعالیت ه ــر شــورای راهب دبی
ــی از  ــت کاروان قرآن ــه داد: حرک ــن ادام اربعی
مشــهد مقــدس آغــاز و در طول مســیر تــا کربا 
ــل  ــراق محاف ــران و ع ــل ای ــهر های داخ در ش
ــوع ۱۴۵۱  ــه درمجم ــزار می شــود ک ــی برگ قرآن
بــا طــرح قرآنــی ۱۴۵۱  محفــل هم راســتا 
انجــام شــده و حــدود ۳۰۰ محفــل قرآنــی در 
ــا در مراســم پیــاده روی  ــا کرب مســیر نجــف ت
شــده  دیــده  تــدارک  حســینی   اربعیــن 

است.

گردشگری
 شهرها و بافت های تاریخی 

باید دارای ضوابط ویژه باشد
معــاون میــراث  فرهنگــی ســازمان میــراث  فرهنگــی، صنایع  
و  آمــوزش شناســایی  کارگاه  در  و گردشــگری،  دســتی 
تدقیــق محــدوده بافت هــای تاریخــی تأکیــد کــرد: بــا توجــه 
بــه تنــوع فرهنگــی و جغرافیایــی ســرزمین ایران الزم اســت 
کــه هــر شــهر و بافــت تاریخــی دارای ضوابــط ویــژه باشــد.

 محمدحســن طالبیــان، معــاون میــراث  فرهنگــی ســازمان 
میــراث  فرهنگــی، بــا اشــاره بــه اهمیــت محــدوده و 
ــت:  ــور گف ــی کش ــهرهای تاریخ ــمند ش ــای ارزش ظرفیت ه
»شــناخت درســت محــدوده و ظرفیت هــای تاریخــی، 
ــی در  ــر اقدام ــش از ه ــه پی ــت ک ــم اس ــیار مه ــری بس ام
ــرد.« ــه ک ــه آن توج ــد ب ــی بای ــای تاریخ ــهرها و بافت ه ش

او بــا تأکیــد بــر قــرار دادن موضــوع آمــوزش در حــوزه 
ــی  ــوان یک ــه  عن ــای تاریخــی ب محــدوده شــهرها و بافت ه
ــراث فرهنگــی  ــات حــوزه می ــن موضوع از چالش برانگیزتری
بافت هــای  هم اکنــون  اینکــه  بــه  توجــه  »بــا  افــزود: 
بزرگــی اســت  از چالش هــای  تاریخــی کشــور، یکــی 
ــارکت  ــوزش و مش ــث آم ــتیم، بح ــه هس ــا آن مواج ــه ب ک
ــه  ــت ک ــی اس ــیار خوب ــاق بس ــوزه اتف ــن ح ــان ای متخصص

ــرد.«  ــام گی ــداوم انج ــورت م ــه  ص ــد ب بای
ــازمان  ــه س ــه اینک ــه ب ــا توج ــرد: »ب ــح ک ــان تصری طالبی
میــراث  فرهنگــی، صنایــع  دســتی و گردشــگری بــه  عنــوان 
متولــی بافت هــای تاریخــی شــناخته می شــود، الزم اســت 
بدانیــم کــه بافت هــای تاریخــی موضوعــی بســیار پیچیــده 
اســت کــه بــا وجــود دارا بــودن محدوده هــا و ضوابــط 
ــیار  ــرد، بس ــورت می گی ــل ص ــدان عم ــه در می ــی ک اقدامات
ــام ارکان  ــه تم ــت ک ــن رو الزم اس ــت؛ از همی ــاوت اس متف

ــد.« ــه حفــظ آن کمــک کنن شــهر ب
ــط  ــن و ضواب ــتن قوانی ــه داش ــد ک ــرد: »هرچن ــد ک او تأکی
درســت الزمــه طرح هــای موفــق اســت، امــا اگــر سیاســت 
یکپارچــه ای وجــود نداشــته باشــد و مدیریــت شــهری بــه 
ــاد  ــهر اعتق ــود در ش ــای موج ــا و ظرفیت ه ــخ، ارزش ه تاری
نداشــته باشــد، حتــی بــا طرح هــای خــوب هــم نمی تــوان 

موفــق عمــل کــرد.«
وی بــه قــرار گرفتــن ضوابــط میــراث  فرهنگــی در طرح هــای 
باالدســت اشــاره کــرد و گفــت: »در چهــار ســال گذشــته، بــا 
وجــود مشــکات تــاش شــده کــه محدوده هــای تاریخــی 
در طرح هــای باالدســت، تفصیلــی و جامــع انعــکاس داشــته 
باشــد. در گذشــته محــدوده بافت هــای تاریخــی ۱68 شــهر 
بــه  دســت وزارت کشــور ابــاغ شــد، امــا متأســفانه هیچ کس 
بــه آن توجهــی نکــرد؛ بــه  طــوری کــه متوجــه شــدیم ایــن 
محدوده هــا حتمــا بایــد در طرح هــای باالدســت و تفصیلــی 
انعــکاس داده شــود. خوشــبختانه هم اکنــون دســتاوردهای 
خوبــی در ایــن ســه ســال اخیــر رخ داده اســت؛ به طــوری که 
شــورای عالــی معمــاری و شهرســازی دو و ســه مصوبــه دارد 
کــه ضوابــط میــراث  فرهنگــی در طرح هــای باالدســت قــرار 
 گرفتــه تــا در طرح هــای تفصیلــی و جامــع اثرگــذاری داشــته

 باشد.«

ــن)ع( در  ــه امیرالمؤمنی ــان اینک ــا بی ــی ب حبیب
در معنــای مهاجــر  نهج الباغــه  خطبــه ۱8۹ 
توســعه معنایــی داده انــد، گفــت: هجــرت تنهــا 
ــه  ــه ب ــود؛ بلک ــی نمی ش ــرت مکان ــامل هج ش
ــه ســوی حــق اســت  معنــای کنــدن از باطــل ب
و نــام مهاجــر را نمی تــوان جــز بــر کســی 
ــن را  ــر روی زمی ــدا ب ــت خ ــه حج ــت ک گذاش

ــد. ــناخته باش ش
در قــرآن کریــم در چنــد موضــع بحــث هجــرت 
ــی  ــی کس ــر حقیق ــت؛ مهاج ــده اس ــرح ش مط
ــت  ــور حرک ــوی ن ــه س ــی ب ــه از تاریک ــت ک اس
کنــد و در ایــن مســیر گــوش بــه فرمــان 
ــد  ــوا می توان ــن پیش ــد. ای ــود باش ــوای خ پیش
ــه  ــی ک ــر باطن ــا پیامب ــد ی ــری باش ــام ظاه ام
ــه او را  ــی اوســت ک ــی و قلب ــدای درون ــا ن همان

بــه ســوی حــق فرامی خوانــد. 
در بازخوانــی بحــث هجــرت در آیــات و روایــات 
ــفه  ــروه فلس ــتادیار گ ــی، اس ــن حبیب ــا محس ب
بــه گفت وگــو  طباطبایــی،  عامــه  دانشــگاه 
نشســتیم؛ در بخــش نخســت گفت وگــو وی 
ــر  ــان ها ب ــیم انس ــرت و تقس ــرورت هج ــه ض ب
ــث  ــه بح ــت و دامن ــل پرداخ ــن اص ــاس ای اس
ــز کشــیده شــد. ــه فضــای مجــازی نی ــی ب حت
ــن در  ــرار گرفت ــرت و ق ــه هج ــش دوم ب در بخ
اســاس فرمایش هــای  بــر  مســیر هدایــت 
پرداختــه  نهج الباغــه  در  امیرالمؤمنیــن)ع( 

می شــود.
حبیبــی بــا بیــان اینکــه امیرمؤمنان علــی)ع( در 
خطبــه ۱8۹ نهج الباغــه اشــاره بــه هجــرت دارد، 
ــای  ــی از خطبه ه ــه، یک ــن خطب ــرد: ای ــار ک اظه
ــان آن  ــه در پای ــت ک ــز و پرمعناس ــیار پرمغ بس
ــَل َأْن  ــُلونِی َقْب ــاُس َس ــا النَّ َه ــده اســت: »َأیُّ آم
ــی  ــُم ِمنِّ ــَماِء َأْعَل ــُرِق السَّ ــا ِبُط ــی َفَلََن َتْفِقُدونِ
ِبُطــُرِق اْلَْرِض«؛ »مــن راه هــای آســمان را بهتــر 
ــا  از راه هــای زمیــن می دانــم. مــردم بپرســید ت
وقتــی کــه مــن در بیــن شــما هســتم و از بیــن 

شــما نرفتــم.« 
ایــن خطبــه بــه مســئله ایمــان می پــردازد 
و جالــب اســت کــه در ایــن خطبــه، بحــث 
هجــرت بــه بحــث ایمــان گــره می خــورد 
ایمــان  نشــانه  نوعــی  هجــرت  درواقــع  و 

ســت. ن ها نسا ا
ــا  ــه ب ــن خطب ــه داد: ای ــگر ادام ــن پژوهش ای
ــن را  ــه مؤمنی ــود ک ــاز می ش ــان آغ ــث ایم بح
ــه دو  ــان را ب ــی، ایم ــه عبارت ــروه و ب ــه دو گ ب
ــم  ــی داری ــد؛ ایمان های ــیم می کن ــش تقس بخ
ــیاری از  ــا بس ــت؛ ام ــت اس ــتقر و ثاب ــه مس ک

ایمان هــا ناپایــدار هســتند. 
بــر اســاس ایــن خطبــه، نبایــد خوبــی یــا بــدی 
ــد از  ــر می خواهی ــم و اگ ــاوت کنی ــراد را قض اف
کســی برائــت بجوییــد، صبــر کنیــد تــا مرگــش 
مرگــش  لحظــه  در  دیدیــد  اگــر  فرابرســد؛ 

ــه  ــا رفت ــن از دنی ــر موم ــه دیگ ــود ک ــان ب باایم
اســت؛ امــا اگــر چنیــن نبــود، آنــگاه از او برائــت 

ــد. بجویی
ــدار گفــت:  حبیبــی در توضیــح ایمان هــای ناپای
ــت و  ــم نیس ــان محک ــه ایمانش ــان هایی ک انس
ممکــن اســت هــر لحظــه ایمانشــان را از دســت 
بدهنــد و دوبــاره ایمــان بیاورنــد، نمی تــوان 
ــد  ــرد؛ بای ــاوت ک ــا زود قض ــان آن ه ــاره ایم درب
ــر  ــه آخ ــا در لحظ ــم واقع ــا ببین ــم ت ــر کنی صب

ــد. ــا می رون ــه از دنی چگون
ایــن پژوهشــگر گفــت: حضــرت علــی)ع( 
ــات  ــری را از آی ــت دیگ ــه، برداش ــن خطب در ای
مرتبــط بــا هجــرت یعنــی آیــات ۹۷ تــا ۱۰۰ 
ــی  ــد؛ یعن ــرح می کن ــاء مط ــه نس ــوره مبارک س
فقــط ایــن آیــه مختــص مهاجریــن مکــه 
ــد  ــه یثــرب رفتن ــد و ب نیســت کــه از مکــه کندن
را  ایمانــی  جامعــه  پیغمبــر)ص(،  همــراه  و 
ســاختند، هرچنــد ایــن آیــات بــرای آن هــا نــازل 
شــده اســت؛ بلکــه هنــوز هــم تعریــف هجــرت 
برقــرار اســت و هنــوز ظالــم، مســتضعف و 

ــم. ــر داری مهاج
وی ادامــه داد: حضــرت علــی)ع( در ایــن خطبه 
بــه ایــن نکتــه اشــاره می کنــد کــه خداونــد بــه 
ایمــان پنهــان یــا آشــکار افــراد حاجتــی نــدارد و 
ایــن مــا هســتیم کــه بــرای حفــظ ایمــان خــود، 
گاهــی بایــد اقداماتــی را علی الظاهــر بــه ضــرر 

منافــع مالــی، جانــی، موقعیتــی و آبرویــی خــود 
انجــام دهیم.حبیبــی بــا بیــان اینکه حضــرت به 
معنــای مهاجــر وســعت می بخشــد، اظهــار کــرد: 
 ایــن توســعه معنایــی بــه ایــن صــورت اســت که 
مکانــی  هجــرت  شــامل  فقــط  هجــرت 
نمی شــود؛ بلکــه بــه معنــای کنــدن از باطــل بــه 
ــر را  ــام مهاج ــود ن ــت و نمی ش ــق اس ــوی ح س
جــز بــر کســی گذاشــت کــه حجــت خــدا را روی 
ــت  ــه داد: حج ــد.وی ادام ــناخته باش ــن ش زمی
می توانــد بــه معنــای امــام، راه، برهــان، دلیــل، 
علــم و معرفــت حقیقــی بــه ســوی حــق تعالــی 
باشــد کــه در رأس آن معرفتــی اســت که توســط 
ولــی و امــام بــه مردمــان عرضــه می شــود. امام 
واقعــی کســی اســت کــه مــردم را صاحــب علــم 
و معرفــت می کنــد، دستشــان را می گیــرد و بــه 
مقصــد می رســاند. امــام یعنــی پیشــرو و کســی 

ــت می رســاند. ــم و معرف ــه عل ــردم را ب ــه م ک
عامــه  دانشــگاه  فلســفه  گــروه  اســتادیار 

طباطبایــی بــا اشــاره بــه اینکــه مفاهیــم قــرآن، 
ــه  ــت)ع( و هم ــث اهــل بی ــه و احادی نهج الباغ
ــث  ــه باع ــد آنچ ــان می دهن ــی نش ــای اله انبی
برتــری انســان ها و ســعادتمندی آن هاســت، 
اســت، خاطرنشــان کــرد:  و معرفــت  علــم 
امیرالمؤمنیــن)ع( در حکمــت ۱۴۷ نهج الباغــه، 
قــرار  دســته بندی  مــردم  مبنــای  را  علــم 
می دهــد و می فرمایــد: مــردم ســه دســته 
ــٌم َعلــی َســبیِل  هســتند: »َفعالِــٌم َرّبانــی َو ُمَتَعلِّ

ــاٌع« ــٌج َرع ــاٍة َو َهَم َنج
ــه  ــتند ک ــی هس ــم ربان ــردم، عال ــته ای از م دس
 صفــات ربــوی را در خــود محقــق کرده انــد 
ــی  ــن علم ــر در راه کســب چنی و دســته ای دیگ
ــت  ــی حرک ــم ربان ــر عال ــت س ــتند و پش هس
می کننــد و درواقــع اینــان هــم از علــم و تربیــت 
حقیقــی بهره منــد هســتند و دســته ســوم 
ــد پشــه و  ــی مانن »همــج رعــاع« هســتند؛ یعن
ــدف. ــدون ه ــرگردان و ب ــده و س ــس پراکن مگ

استادیار گروه فلسفه دانشگاه عالمه طباطبایی مطرح کرد:

توسعه معنایی هجرت در قرآن

رئیــس نمایندگــی وزارت خارجــه در اســتان کرمــان 
گفــت: صــدور ویــزای اربعیــن حســینی در اســتان های 
کرمــان و سیســتان و بلوچســتان بــه  صــورت همزمــان 

ــود. ــاز می ش ــاه آغ ــه اول مهر م از نیم
حاضــر  حــال  در  داشــت:  اظهــار  جعفــری  علــی 
شــهرهای  در  عــراق  و کنســولگری های  ســفارتخانه  
تهــران، مشــهد، کرمانشــاه و اهــواز مبــادرت بــه صــدور 

ویــزا بــرای زائــران اربعیــن حســینی می کننــد.
رئیــس نمایندگــی وزارت خارجــه در اســتان کرمــان 
ــن حســینی  ــزای اربعی ــه صــدور وی ــه اینک ــا اشــاره ب ب
ــه   ــتان ب ــتان و بلوچس ــان و سیس ــتان های کرم در اس
ــود  ــاز می ش ــاه آغ ــه اول مهر م ــان از نیم ــورت همزم ص
ــن حســینی  ــزای اربعی ــا قیمــت وی ــرد: فع ــح ک تصری

ــه اســت. ــری نیافت تغیی
ــر  ــی ب ــگار تســنیم مبن ــه ســوال خبرن وی در پاســخ ب
ــود کنســولگری عــراق در اســتان کرمــان  ــرار ب اینکــه ق
در ســال گذشــته دائمــی شــود و هنــوز هیــچ اقدامــی 
انجــام نشــده اســت، گفــت: در ایــن رابطــه بایــد دولــت 
کشــور عــراق درخواســت خــود را بــه وزارت امــور خارجــه 
جمهــوری اســامی ایــران تقدیــم کنــد کــه هنــوز هیــچ 

اقدامــی انجــام نشــده اســت.
ــولگری  ــاد کنس ــرای ایج ــه ب ــان اینک ــا بی ــری ب جعف
عــراق جهــت صــدور ویــزای اربعیــن در اســتان کرمــان 
آمادگــی کامــل داریــم، خاطر نشــان کــرد: در ســال 
گذشــته حــدود ۵۰ هــزار ویــزای عــراق در اســتان 

ــت. ــده اس ــادر ش ــان ص کرم

ــی اداره کل تبلیغــات اســامی  سرپرســت اداره امــور قرآن
ــی شــدن، کار ســختی  ــر قرآن اســتان زنجــان گفــت: خّی
نیســت و هــر فــرد بــه انــدازه تــوان خــود می تواند ســهمی 
در نهادینــه کــردن فرهنــگ واالی قرآنــی داشــته باشــد.

ــور  ــت اداره ام ــودی، سرپرس ــا بهب ــام علیرض حجت االس
ــان، در  ــتان زنج ــامی اس ــات اس ــی اداره  کل تبلیغ قرآن
ــا( از  ــرآن )ایکن ــی ق ــزاری بین الملل ــا خبرگ ــو ب گفت وگ
زنجــان اظهــار کــرد: مؤسســات قرآنــی بــه عنــوان نهــادی 
مردمــی، ســهم مهمــی در نهادینــه کــردن فرهنــگ قرآنــی 
و ایجــاد زمینــه انــس حداکثــری بــا آیــات نورانــی وحــی 

دارنــد.
ــورت  ــه ص ــردم ب ــا م ــر ج ــه ه ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
خودجــوش پــای کار باشــند، امور بــه خوبی پیــش خواهد 

رفــت کــه نمونــه آن را در زنــده نگهداشــتن یــاد و خاطــره 
محــرم و برگــزاری مراســم عــزاداری ســاالر شــهیدان در 
هــر ســال شــاهد هســتیم، افــزود: اگــر هــر فــرد جــای 
خالــی قــرآن را در زندگــی روزمــره خــود احســاس کنــد، 
ــا انگیــزه بیشــتری خــود را ملــزم بــه حضــور در  قطعــا ب

ــد. ــی می دان ــای قرآن ــی برنامه ه ــه اجرای عرص
حضــور  اینکــه  بیــان  بــا  بهبــودی  حجت االســام 
ــبرد  ــه پیش ــذار در زمین ــای اثرگ ــی از مولفه ه ــران یک خّی
برنامه هــای قرآنــی اســت، تصریــح کــرد: برنامه محــوری 
و شــفافیت در عملکــرد مؤسســات، یکــی از عوامــل مهــم 
ــران در  ــری خی ــور حداکث ــرای حض ــزه ب ــاد انگی در ایج
حمایــت از فعالیت هــای قرآنــی اســت کــه ایــن مســئله 

ــد. ــات باش ــت اندرکاران موسس ــه دس ــورد توج ــد م بای

 آغاز صدور ویزای اربعین حسینی 
 از نیمه اول مهرماه در کرمان 

سرپرست اداره امور قرآنی اداره کل تبلیغات اسالمی استان زنجان:

خیّر قرآنی شدن کار سختی نیست

دادنامه 
ــه :  ــماره دادنام ــده : ۹6۰۱۴۳ ش ــه پرون کاس
۹6۰۹۹۷6۷۹۳6۰۰۹۱8 مــورخ ......... مرجــع 
رســیدگی : شــعبه 6شــورای حــل اختــاف  
خواهــان حمیــد رضــا اعتزازیــان نشــانی : 
ــت  ــن بس ــر ب ــه راه نظ ــی س ــر غرب اص خ نظ
پیــام واحــد ۳    میثــم مجتمــع مســکونی 
خوانــده رســول آبــروش مجهــول المــکان 
خواســته مطالبــه و.جــه چــک  بانضمــام 
ــت  ــا عنای ــق خســارات دادرســی  شــورا ب مطل
بــه محتویــات پرونــده و اخــذ نظریــه مشــورتی 
ــه  ــام و ب ــیدگی را اع ــم رس ــورا خت ــا ش اعض
شــرح آتــی مبــادرت بــه صــدور رای مــی  
نمایــد رای قاضــی شــورای حــل اختــاف 
ــان  ــا اعتزازی ــد رض ــوی حمی ــوص دع در خص
ــته  ــه خواس ــروش  ب ــول آب ــت رس ــه طرفی ب
۴۰۰۰۰۰۰۰ ریــال  وجــه چــک بــه شــماره هــای  
 ۴6۹6۳۳ و   8۹/۳/2۵ خ  مــور   ۴6۹6۳۴
مــورخ 8۹/۴/2۵  عهــده بانــک کشــاورزی   به 
انضمــام مطلــق خســارات قانونــی بــا توجــه بــه 
دادخواســت تقدیمــی تصویــر مصــدق چــک و 
گواهــی عــدم پرداخــت توســط بانــک محــال 
ــده و  ــه خوان ــتغال ذم ــور در اش ــه ظه ــه ک علی
ــه آن دارد  ــه وج ــان در مطالب ــتحقاق خواه اس
ــده علــی رغــم ابــاغ قانونــی در  و اینکــه خوان
جلســه رســیدگی حضــور نداشــته و هیچگونــه 
محکمــه  و  مســتند  دفاعیــات  و  الیحــه 
ــوی  ــه دع ــبت ب ــاع نس ــام دف ــندی در مق پس
ــه ننمــوده اســت  ــراز و ارای خواهــان از خــود اب
لــذا دعــوی خواهــان علیــه خوانــده ثابــت بــه 
ــه اســتناد مــواد ۳۱۰و۳۱۳  نظــر میرســد کــه ب
ــون  ــارت و ۱۹8و۵۱۵و۵۱۹و۵22 قان ــون تج قان
ــه محکومیــت  ــی حکــم ب آئیــن دادرســی مدن
ــال   ــغ ۴۰۰۰۰۰۰۰ ری ــت مبل ــه پرداخ ــده ب خوان
ــت  ــال باب ــت اصــل خواســته و ۱۳۰۵۰۰۰ ری باب
ــه از  ــر تادی ــارت تاخی ــی و خس ــه دادرس هزین
تاریــخ ســر رســید چــک موصــوف 8۹/۳/2۵ 
ــم در حــق  ــخ اجــرای حک ــا تاری و 8۹/۴/2۵ت
خواهــان صــادر و اعــام مــی نمایــد رای صادره 
ــس از  ــت روز پ ــت بیس ــرف مهل ــی و ظ غیاب
ابــاغ قابــل واخواهــی در ایــن شــعبه و پــس 
از اتمــام مهلــت واخواهــی ظــرف بیســت 

روز قابــل تجدیــد نظــر در محاکــم عمومــی 
ــد . ــی باش ــان م ــی اصفه حقوق

م الــف ۱۹۳2۵ قاضــی شــعبه 6 شــورای حــل 
اختــاف اصفهــان 

دادنامه
کاســه پرونــده : ۹6۰2۷6 شــماره  دادنامــه 
ــیدگی  ــع رس ــورخ ۹6/۵/۳۰مرج : ۹6۰2۱۴8 م
ــان  ــاف  خواه ــل اخت ــورای ح ــعبه ۱2 ش : ش
ــه  ــا  نشــانی اص خان ســید احمــد شــریف نی
اصفهــان  بلــوار نــو بهــار  خ کاخ غربــی ج 
ــد 6      ــی کاج واح ــع عباس ــوش مجتم ــارک ن پ
ــول  ــانی  مجه ــد  نش ــر من ــد هن ــده وحی خوان
المــکان  گردشــکار : بــا عنایــت بــه محتویــات 
ــه مشــورتی اعضــا شــورا  ــده و اخــذ نظری پرون
ــی  ــرح آت ــه ش ــام و ب ــیدگی را اع ــم رس خت
مبــادرت بــه صــدور رای مــی  نمایــد رای قاضی 
شــورای حــل اختــاف در خصــوص دعــوی 
ســید احمــد شــریف نیــا  بــه طرفیــت وحیــد 
ــال وجــه  ــه خواســته ۱2۰۰۰۰۰۰۰ ری ــد ب ــر من هن
چــک بــه شــماره ۳۴۵۷۰۰ بــه عهــده صنــدوق 
پــس انــداز قــرض الحســنه ابــن الحســن بــه 
انضمــام مطلــق خســارات قانونــی بــا توجــه بــه 
دادخواســت تقدیمــی تصویــر مصــدق چــک و 
ــک محــال  گواهــی عــدم پرداخــت توســط بان
ــده و  ــه خوان ــتغال ذم ــور در اش ــه ظه ــه ک علی
ــه آن دارد  ــه وج ــان در مطالب ــتحقاق خواه اس
ــی در  ــاغ قانون ــی رغــم اب ــده عل و اینکــه خوان
جلســه رســیدگی حضــور نداشــته و هیچگونــه 
الیحــه و دفاعیــات مســتند و محکمــه پســندی 
در مقــام دفــاع نســبت بــه دعــوی خواهــان از 
ــذا دعــوی  ــراز و ارایــه ننمــوده اســت ل خــود اب
خواهــان علیــه خوانــده ثابــت بــه نظــر میرســد 
کــه بــه اســتناد مــواد ۱۹8و۵۱۵و۵۱۹و۵22 
بــه  دادرســی مدنــی حکــم  آئیــن  قانــون 
محکومیــت خوانــده بــه پرداخــت مبلــغ یکصــد 
و بیســت میلیــون  ریــال  بابــت اصــل خواســته 
و 26۷۰۰۰۰ ریــال بابــت هزینــه دادرســی و 
هزینــه  نشــر آگهــی و  خســارت تاخیــر تادیه از 
تاریــخ تقدیــم دادخواســت  ۹6/۳/8تــا تاریــخ 
اجــرای حکــم در حــق خواهــان صــادر و اعــام 
مــی نمایــد رای صــادره غیابــی و ظــرف مهلــت 
ــل واخواهــی در  ــاغ قاب بیســت روز پــس از اب
ایــن شــعبه و پــس از اتمــام مهلــت واخواهــی 
در  نظــر  تجدیــد  قابــل  روز  بیســت  ظــرف 
محاکــم عمومــی حقوقــی اصفهــان مــی باشــد

م الــف ۱۹۳۱۵ قاضــی شــعبه ۱2 شــورای حــل 
اختــاف  اصفهــان 

دادنامه 
کاســه پرونــده : ۹6۰۳۱8 شــماره دادنامــه 
 ۹6/۵/2۹ مــورخ   ۹6۰۹۹۷6۷۹۳۵۰۱۵۳2  :
: شــعبه ۵شــورای حــل  مرجــع رســیدگی 
اختــاف  خواهــان حمیــد رضــا اعتزازیــان 
نشــانی : اص خ نظــر غربــی ســه راه نظــر بــن 

بســت میثــم مجتمــع مســکونی پیــام واحــد ۳   
خوانــده علــی رئیســی اســتبرق فرزنــد حســن  
المــکان خواســته مطالبــه و.جــه  مجهــول 
ــی   ــارات دادرس ــق خس ــام مطل ــک  بانضم چ
شــورا بــا عنایــت بــه محتویــات پرونــده و اخــذ 
نظریــه مشــورتی اعضــا شــورا ختــم رســیدگی 
را اعــام و بــه شــرح آتــی مبــادرت بــه صــدور 
رای مــی  نمایــد رای قاضــی شــورای حــل 
اختــاف در خصــوص دعــوی حمیــد رضــا 
اعتزازیــان بــه طرفیــت علــی رئیســی اســتبرق   
ــه  ــال  وجــه چــک ب ــه خواســته ۷۰۰۰۰۰۰۰ ری ب
ــه  شــماره ۱۵۵6۷6 عهــده بانــک صــادرات    ب
انضمــام مطلــق خســارات قانونــی بــا توجــه بــه 
دادخواســت تقدیمــی تصویــر مصــدق چــک و 
ــک محــال  گواهــی عــدم پرداخــت توســط بان
ــده و  ــه خوان ــتغال ذم ــور در اش ــه ظه ــه ک علی
ــه آن دارد  ــه وج ــان در مطالب ــتحقاق خواه اس
ــی در  ــاغ قانون ــی رغــم اب ــده عل و اینکــه خوان
جلســه رســیدگی حضــور نداشــته و هیچگونــه 
الیحــه و دفاعیــات مســتند و محکمــه پســندی 
در مقــام دفــاع نســبت بــه دعــوی خواهــان از 
ــذا دعــوی  ــراز و ارایــه ننمــوده اســت ل خــود اب
خواهــان علیــه خوانــده ثابــت بــه نظــر میرســد 
کــه بــه اســتناد مــواد ۳۱۰و۳۱۳ قانــون تجــارت 
ــن دادرســی  ــون آئی و ۱۹8و۵۱۵و۵۱۹و۵22 قان
مدنــی حکــم بــه محکومیــت خوانــده بــه 
پرداخــت مبلــغ هفتــاد میلیــون  ریــال  بابــت 
اصــل خواســته و 2۱۱۵۰۰۰ ریــال بابــت هزینــه 
دادرســی و نشــر آگهــی و خســارت تاخیــر 
ــوف   ــک موص ــید چ ــر رس ــخ س ــه از تارزی تادی
ــق  ــم در ح ــرای حک ــخ اج ــا  تاری ۹۵/۴/۳۰ ت
خواهــان صــادر و اعــام مــی نمایــد رای صــادره 
ــس از  ــت روز پ ــت بیس ــرف مهل ــی و ظ غیاب
ابــاغ قابــل واخواهــی در ایــن شــعبه و پــس از 
اتمــام مهلــت واخواهــی ظــرف بیســت روز قابل 
تجدیــد نظــر در محاکــم عمومــی حقوقــی 

ــی باشــد . ــان م اصفه
م الــف ۱۹۳28 قاضــی شــعبه ۵ شــورای حــل 

اختــاف اصفهــان 

آگهی ابالغیه پرونده کالسه 9601095
 ۱۳۹6۰۴۰۰2۰۰۳۰۰۰۵۴۷/۱  : پرونــده  شــماره 
ــماره  ــده :۹6۰۱۰۹۵/۱ ش ــی پرون ــماره بایگان ش
 ۱۳۹6۰۳8۰2۰۰۳۰۰۰۱۵۹  : اباغیــه  آگهــی 
تاریــخ صــدور   ۹6/6/22  بدینوســیله بــه 
ــار    ــد مخت ــدری فرزن ــا حی ــود رض ــای محم آق
ملــی  و کــد  شــماره 2۳۳  شناســنامه  بــه 
۱۱۵۹۵26۰۳6 بــه نشــانی ســاکن اصفهــان 
ــک شــهر خ بهارســتان ک فردوســی پ 22  مل
ــود   ــی ش ــاغ م ــتی 8۱8۹۹۵۴68۱ اب ــد پس ک
کــه آقــای مهــدی حیــدری ششــجوانی فرزنــد 
ــال  ــغ 2۳۰۰۰۰۰۰۰ ری نامــدار  جهــت وصــول مبل
باســتناد چــک شــماره ۰۹۷۱/6۷۳8۴8  مــورخ 
بانــک  صــادرات  شــعبه  عهــده   ۹6/۴/۳۰
ــه  ــما اجرائی ــه ش ــان علی ــه اصفه ــان الل خیاب

ــه   ــه کاس ــی ب ــده اجرای ــوده  وپرون ــادر نم ص
ــق  ــده و طب ــکیل  ش ــن اداره  تش ــوق در ای ف
گــزارش  مامــور مربوطــه محــل اقامــت شــما  
ــذا  ــده ل ــناخته نش ــند ش ــن س ــرح مت ــه ش ب
ــاده ۱8  ــق م ــتانکار  طب ــای بس ــه تقاض ــا ب بن
آئیــن نامــه مفــاد اجرائیــه فقــط  یــک مرتبــه 
در  روزنامــه کیمیــای وطــن  آگهــی مــی شــود 
چنانچــه  ظــرف  مــدت ده روز از تاریــخ  ایــن 
آگهــی کــه روز ابــاغ محســوب مــی گــردد 
نســبت بــه پرداخــت بدهــی خــود اقــدام 
ننماییــد عملیــات اجرایــی جریــان خواهــد 

ــت .  یاف
ــف  رئیــس اد اره اجــرای اســناد  ۱۹۵۷۳ م ال

رســمی اصفهــان افســانه  اســدی اورگانــی 

آگهی ابالغیه پرونده اجرایی:  
139604002003000338/1

 ۱۳۹6۰۴۰۰2۰۰۳۰۰۰۳۳8/۱  : پرونــده  شــماره 
ــماره  ــده :۹6۰۰۷۱۷/۱ ش ــی پرون ــماره بایگان ش
 ۱۳۹6۰۳8۰2۰۰۳۰۰۰۱۴۷  : اباغیــه  آگهــی 
بــه  بدینوســیله    ۹6/6/۱2 تاریــخ صــدور   
ثبــت  ه  شــمار  بــه  پاالیــه  آریــن  شــرکت 
ملــی  شناســه  و   ۱۳8۱/۱/26-۱868۹
۱۰26۰۳۹۵۹۰۰ بــه نشــانی ســاکن اصفهــان 
ــاغ  ــاز 6  اب ــر ف ــر کبی ــی امی ــهر ک صنعت ش
ــرار داد  ــتناد ق ــه اس ــک ب ــه بان ــود  ک ــی ش م
ــورخ  ــماره ۱۳۰2/۱۱۰/۴۹۴۰2۷۵/۱ م ــی ش بانک
ــغ ۱۳8۷2۰22۱8  ــت وصــول مبل ۹2/۹/26 جه
ریــال اصــل طلــب و مبلــغ ۱۷۱88۵۳۹۰2 ریال 
ــخ ۹6/۱/2۱ و  ــا تاری ــه  ت ــر تادی خســارت تاخی
ــال  ــغ ۱۵۹62۳۳ ری ــه مبل ــد روزان ــه بع از آن ب
تــا روز تســویه کامــل بدهــی  و طبــق مقــررات  
ــده  ــوده  وپرون ــادر نم ــه ص ــما اجرائی ــه ش علی
اجرایــی بــه کاســه  در ایــن اداره  تشــکیل  
شــده و طبــق گــزارش مــورخ ۹6/۵/8   مامــور 
پســت  محــل شــرکت   بــه شــرح متــن ســند 
شــناخته نشــده لــذا بنــا بــه تقاضــای بســتانکار  
طبــق مــاده ۱8 آئیــن نامــه مفــاد اجرائیــه فقــط  
یــک مرتبــه در  روزنامــه کیمیــای وطــن  آگهــی 
ــدت ده روز از  ــرف  م ــه  ظ ــود چنانچ ــی ش م
ــوب  ــاغ محس ــه روز اب ــی ک ــن آگه ــخ  ای تاری
ــه پرداخــت بدهــی خــود  مــی گــردد نســبت ب
ننماییــد عملیــات اجرایــی جریــان  اقــدام 

ــت .  ــد یاف خواه
ــف  رئیــس اد اره اجــرای اســناد  ۱۹۳۷۳ م ال

رســمی اصفهــان افســانه اســدی اورگانــی 

آگهی ابالغیه پرونده کالسه 
9600755

شماره پرونده : 
 139604002003000362/1

ــده :۹6۰۰۷۵۵/۱ شــماره  ــی پرون شــماره بایگان
 ۱۳۹6۰۳8۰2۰۰۳۰۰۰۱۴۱  : اباغیــه  آگهــی 
تاریــخ صــدور   ۹6/6/6  بدینوســیله بــه آقــای 
محمــد رضــا رســتمی  فرزنــد محمــد حســن    

ملــی  کــد  و   ۱۳۱۱ شــماره  شناســنامه 
ــه نشــانی ســاکن اصفهــان  ۱2۹۱۰۴6۵۹۳ ب
خیابــان زینبیــه  ســه راه فاطمیــه  ک شــهید 
ــک  ــه بان ــود  ک ــی ش ــاغ م ــنی   اب محس
قوامیــن   جهــت وصــول مبلــغ ۹۰۰۰۰۰۰۰ 
ریــال باســتناد چــک شــماره 2۳۰/۹8۷6۴۷  
مــورخ ۹2/۳/22 عهــده بانــک  صــادرات  
ــه  ــه شــما اجرائی ــه  علی شــعبه فلکــه زینبی
صــادر نمــوده  وپرونــده اجرایــی بــه کاســه  
فــوق در ایــن اداره  تشــکیل  شــده و طبــق 
گــزارش  مامــور مربوطــه محــل اقامــت 
شــما  بــه شــرح متــن ســند شــناخته 
نشــده لــذا بنــا بــه تقاضــای بســتانکار  طبــق 
ــه فقــط   ــاد اجرائی ــن نامــه مف ــاده ۱8 آئی م
ــن   ــای وط ــه کیمی ــه در  روزنام ــک مرتب ی
ــدت  ــی شــود چنانچــه  ظــرف  م ــی م آگه
ده روز از تاریــخ  ایــن آگهــی کــه روز ابــاغ 
ــه پرداخــت  محســوب مــی گــردد نســبت ب
عملیــات  ننماییــد  اقــدام  خــود  بدهــی 

ــت .  ــد یاف ــان خواه ــی جری اجرای
۱۹۳۷2 م الــف رئیــس اد اره اجــرای اســناد 

ــمی اصفهان  رس

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصــوص پرونــده کاســه ۹6۰۷۵2ش 
۳2 خواهــان احمــد رضــا شــیرانی  و مهــری 
شــیرانی دادخواســتی مبنــی برانتقــال یــک 
خــط تلفــن   بــه طرفیــت عبــاس مظاهــری 
2- منصــور شــیروانی تقدیــم نمــوده و وقت 
ــرای روز شــنبه  مــورخ ۹6/8/6  رســیدگی ب
 . اســت  تعییــن گردیــده   ۱۰:۳۰ ســاعت 
باعنایــت بــه  مجهــول المــکان بــودن خوانده 
مراتــب در جرایــد منتشــر تــا خوانــده قبــل 
ــع  ــعبه واق ــن ش ــه ای ــیدگی ب ــت رس از وق
ــاب  ــان  ارب ــجاد- اول خیاب ــان س در خیاب
ــب  ــور – جن ــی پ ــه نیل ــه روی مدرس – روب
ــتی  ــد پس ــاک ۵۷ ک ــا – پ ــاختمان صب س
اختــاف  حــل  شــورای   8۱6۵۷۵6۴۴۱
ــخه  ــه و نس ــعبه ۳2 مراجع ــان – ش اصفه
ثانــی دادخواســت و ضمائــم را اخــذ نمایــد. 
در صــورت عــدم حضــور در وقــت رســیدگی 
ابــاغ قانونــی  تلقــی شــده  و تصمیــم 
مقتضــی اتخــاذ خواهــد شــد. مدیــر دفتــر 
شــعبه ۳2 شــورای حــل اختــاف اصفهــان

آگهی وقت رسیدگی 
 ۹6۱۰۱۰۰۳۵۰6۰668۰  : اباغنامــه  شــماره 
 ۹۵۰۹۹8۰۳۵۰6۰۱۱۰2  : پرونــده  شــماره 
ــخ  ــعبه : ۹۵۱۳۰2 تاری ــی ش ــماره بایگان ش
محســن  ۹6/6/۱2خواهــان   : تنظیــم 
آذرنــوش دادخواســتی بــه طرفیــت خوانــده 
ــی  ــرکت پ ــن و ش ــدی متی ــر محم گان امی
ــند  ــترداد س ــته اس ــه خواس ــد  ب ــبز آژن س
ــترداد  ــن و اس ــک ره ــه ف ــزام ب ــی و ال مال
ــی  ــارت دادرس ــه خس ــی و مطالب ــند مال س

و الــزام بــه فــک رهــن  تقدیــم دادگاه 
ــان نمــوده  هــای عمومــی شهرســتان اصفه
ــعبه 6  دادگاه  ــه ش ــیدگی ب ــت رس ــه جه ک
عمومــی حقوقــی شهرســتان اصفهــان واقــع 
ــاال  خ  ــاغ ب ــار ب ــان خ چه ــان اصفه در اصفه
شــهید نیکبخــت ســاختمان دادگســتری کل 
اســتان اصفهــان طبقــه 2 اتــاق 22۰ ارجــاع 
و بــه کاســه  ۹۵۰۹۹8۰۳۵۰6۰۱۱۰2 ثبــت 
ــخ  ــه تاری ــیدگی ب ــت رس ــه وق ــده ک گردی
ــت  ــده اس ــن  ش ــاعت ۹ تعیی ۹6/۷/۳۰ س
لــذا بــه علــت مجهــول المــکان بــودن 
خوانــده و درخواســت خواهــان و بــه تجویــز 
مــاده ۷۳ قانــون آییــن دادرســی دادگاه 
ــی و  ــور مدن ــاب در ام ــی و انق ــای عموم ه
دســتور دادگاه مراتــب یــک نوبــت در یکــی 
ــود  ــی ش ــی م ــار آگه ــد کثیراالنتش از جرای
ــاع  ــی و اط ــر آگه ــس از نش ــده پ ــا خوان ت
از مفــاد آن بــه دادگاه مراجعــه و ضمــن 
اعــام نشــانی کامــل خــود نســخه دوم 
در  و  دریافــت  را  ضمائــم  و  دادخواســت 
وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی حاضــر 

ــردد . گ
حقوقــی  دادگاه  ۱۹۳۰6منشــی  الــف  م 
شــعبه 6 دادگاه عمومــی حقوقی شهرســتان 

اصفهان-الماســی 

آگهی حصر وراثت
ــه شناســنامه  آقــای ســید احمــد ســیدی ب
شــماره ۵۰2 بــه شــرح دادخواســت بــه 
ــت  ــورا درخواس ــن ش ــه ۷۰۵/۹6 از ای کاس
گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن 
ــاج  ــیمین ت ــادروان س ــه ش ــح داده ک توضی
در   ۹۱۵ شناســنامه  شــماره  بــه  خلیــق 
تاریــخ ۹6/۰۴/۱۱ اقامتــگاه دایمــی خــود 
ــوت  ــن الف ــه حی ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ب
آن مرحــوم منحصــر اســت بــه ســید کمــال 
ســیدی نیاســر فرزنــد ســید مصطفــی 
بــه ش.ش ۱826 همســر، ســید احمــد 
ســیدی فرزنــد ســید کمــال بــه ش.ش 
ــید  ــد س ــیدی فرزن ــادات س ــره س ۵۰2، زه
مهــدی  ســید  ش.ش6۹۷،  بــه  کمــال 
ــه ش. ش  ــال ب ــید کم ــد س ــیدی فرزن س
ــد ســید  ۱۵۴، مریــم ســادات ســیدی فرزن
ــیدی  ــه س ــه ش.ش ۳۷۵، فاطم ــال ب کم
نیاســر فرزنــد ســید کمــال بــه ش.ش 
ــام  ــا انج ــک ب ــر.  این ــدان والغی 2۳۷ فرزن
تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبــور را در 
یــک نوبــت و یــک مرتبــه آگهــی مــی نمایــد 
تــا هرکســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه 
از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر 
ــم  ــورا تقدی ــه ش ــاه ب ــک م ــرف ی ــی ظ آگه

ــد. ــد ش ــادر خواه ــی ص دارد واال گواه
قاضــی شــعبه ششــم شــورای حــل اختــاف 

کاشــان، علیرضــا علــی آبــادی بیدگلی
۱۱۴۳/ م الف

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
ــادات  ــه س ــان عطی ــه خواه ــه اینک ــر ب نظ
ــه خواســته  میرابوالقاســمی دادخواســتی ب
تقاضــای رســیدگی و صــدور حکــم پیرامــون 
ــه  اعســار و تقســیط از پرداخــت محکــوم ب
ــه  ــت محمدرضــا محتشــمی راد ب ــه طرفی ب
ــان  ــاف کاش ــل اخت ــوراهای ح ــع ش مجتم
تقدیــم کــه پــس از ارجــاع بــه شــعبه 
اول حقوقــی شــورای حــل اختــاف بــه 
تاریــخ  بــرای  و  ثبــت   ۳6۳/۹6 کاســه 
رســیدگی  وقــت   ۱6 ســاعت   ۹6/۰8/۱۵
ــده فــوق  ــده از آنجــا کــه خوان تعییــن گردی
الذکــر مجهــول المــکان بــوده لــذا بــه 
ــی  ــن دادرس ــون آیی ــاده ۷۳ قان ــز م تجوی
دادگاه هــای عمومــی و انقــاب در امــور 
مدنــی مراتــب بــه نامبــرده ابــاغ مــی 
جلســه  در  مقــرر  وقــت  در  گــردد کــه 
دادرســی حاضــر شــوند ضمنــا نامبــرده 
ــیدگی  ــه رس ــل از جلس ــا قب ــد ت ــی توان م
ــی دادخواســت  جهــت دریافــت نســخه ثان
و ضمایــم آن بــه دفتــر شــورا مراجعــه 
نماینــد. انتشــار ایــن آگهــی بــه منزلــه ابــاغ 
ــور  ــدم حض ــورت ع ــده در ص ــوب ش محس
 شــورا تصمیــم مقتضــی اتخــاذ خواهــد

 نمود.
مســئول دفتــر شــعبه اول شــورای حــل 

اختــاف کاشــان ۱۱۴2/ م الــف

آگهی حصر وراثت
خانــم فرزانــه ناجــی آبــادی بــه شناســنامه 
ــه  ــت ب ــرح دادخواس ــه ش ــماره ۱۹۹۴ ب ش
ــت  ــورا درخواس ــن ش ــه ۷۰۳/۹6 از ای کاس
گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن 
توضیــح داده کــه شــادروان مجتبــی تاریــخ 
بــه شــماره شناســنامه ۴۱۱۵2 در تاریــخ 
ــدرود  ــود ب ــی خ ــگاه دایم ۹6/۰۵/۱۹ اقامت
آن  الفــوت  حیــن  ورثــه  زندگــی گفتــه 
ــه فاطمــه جــوی  مرحــوم منحصــر اســت ب
ــه  ــین ب ــد غامحس ــاد فرزن ــی آب ــا ناج پ
ــد  ــخ فرزن ــی تاری ــادر، عل ش.ش ۷۷۳ م
احمــد بــه ش.ش ۴۰۷ پــدر، فرزانــه ناجــی 
آبــادی فرزنــد حســن بــه ش.ش ۱۹۹۴ 
همســر، میثــم تاریــخ فرزنــد مجتبــی 
بــه ش.ش ۱۴۳۰۷، زهــرا تاریــخ فرزنــد 
مجتبــی بــه ش.ش ۱2۵۰۵2۱۹2۰ فرزنــدان 
تشــریفات  انجــام  بــا  اینــک  والغیــر.  
مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک 
نوبــت و یــک مرتبــه آگهــی مــی نمایــد تــا 
هرکســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از 
متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی 
ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال 

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

ــادی ــی آب ــا عل ــان، علیرض ــاف کاش  اخت
 بیدگلی ۱۱۵۰/ م الف

آگهی مفقودی
بــرگ ســبز خــودروی ســواری پــژو پارس 
ــه شــماره  ــدل ۹2 ب ــگ م LX  ســفید رن
ــی  ــماره شاس ــور 2۳۵68B۱۳۹ و ش موت
شــماره  و   NAAN۱۱FCXDK66۴۰۰۱
انتظامــی ایــران 2۴ – ۳۴6 س 86 بنــام 
مالــک محســن حمیــدی فرزنــد نصــرت 
ــادره  ــه ش ش ۱8۵۰۴۴8۵66 ص ــه ب ال
بهبهــان مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد . 



اطالعرسانی8
دادنامه

ــه :  ــماره دادنام ــده : 960082 ش ــه پرون  کالس
 96/5/24 مــورخ   96909976794600526
مرجــع رســیدگی : شــعبه 16شــورای حــل 
اختــالف  خواهــان شــهال رئیســی صدربنشــانی 
مســجد      روبــروی  ........شــجوان  مشــتاق 

خوانــده ناصــر غالمــی  مجهــول المــکان 
شــورا بــا عنایــت بــه محتویــات پرونــده و اخــذ 
ــم رســیدگی  ــه مشــورتی اعضــا شــورا خت نظری
را اعــالم و بــه شــرح آتــی مبــادرت بــه صــدور 
رای مــی  نمایــد رای قاضــی شــورای حــل 
ــی  ــهال رئیس ــوی ش ــوص دع ــالف در خص اخت
صــدر بــه طرفیــت ناصــر غالمــی  بــه خواســته 
50000000 پنجــاه میلیــون ریــال  وجــه چــک بــه 
شــماره 281744 مــورخ 90/3/20 عهــده بانــک 
صــادرات شــعبه ولــی عصــر   بــه انضمــام مطلق 
ــت  ــه دادخواس ــه ب ــا توج ــی ب ــارات قانون خس
تقدیمــی تصویــر مصــدق چــک و گواهــی عــدم 
پرداخــت توســط بانــک محــال علیــه کــه ظهــور 
در اشــتغال ذمــه خوانــده و اســتحقاق خواهــان 
در مطالبــه وجــه آن دارد و اینکــه خوانــده علــی 
رغــم ابــالغ قانونــی در جلســه رســیدگی حضــور 
نداشــته و هیچگونــه الیحــه و دفاعیــات مســتند 
و محکمــه پســندی در مقــام دفــاع نســبت بــه 
ــه ننمــوده  ــراز و ارای دعــوی خواهــان از خــود اب
اســت لــذا دعــوی خواهــان علیــه خوانــده ثابــت 
بــه نظــر میرســد که بــه اســتناد مــواد 310و313 
ــون  ــارت و 198و515و519و522 قان ــون تج قان
ــت  ــه محکومی ــم ب ــی حک ــی مدن ــن دادرس آئی
ــون   ــاه میلی ــغ پنج ــت مبل ــه پرداخ ــده ب خوان
ــال  ــته و 1490000 ری ــل خواس ــت اص ــال  باب ری
بابــت هزینــه دادرســی و همچنیــن   خســارت 
تاخیــر تادیــه از تاریــخ وصــول محاســبه آن بــر 
اســاس نــرخ اعالمــی از ســوی بانــک مرکــزی 
ــر عهــده اجــرای احــکام مــی باشــد  در حــق  ب
خواهــان صــادر و اعــالم مــی نمایــد رای صــادره 
غیابــی و ظــرف مهلــت بیســت روز پــس از 
ــن شــعبه و پــس  ــل واخواهــی در ای ــالغ قاب اب
ــت روز  ــرف بیس ــی ظ ــت واخواه ــام مهل از اتم
قابــل تجدیــد نظــر در محاکــم عمومــی حقوقــی 

اصفهــان مــی باشــد .
م الــف 18403 قاضــی شــعبه 16 شــورای حــل 

اختــالف اصفهــان 

دادنامه
دادنامــه:  پرونــده:699/95  شــماره  شــماره 
329/96  بتاریــخ 96/4/4 در وقــت فوق العاده 
ــالف  ــل اخت ــورای ح ــارم ش ــعبه چه ــه ش جلس
کاشــان بــه تصــدی امضاکننــده ذیــل تشــکیل 
ــرار  ــوق تحــت نظــر ق ــده کالســه ف اســت پرون
ــات  دارد. قاضــی شــورا از توجــه اوراق و محتوی
پرونــده ختــم رســیدگی را اعــالم و بشــرح ذیــل 
ــد. رای  ــی نمای ــم م ــاذ تصمی ــه اتخ ــادرت ب مب
ــای  قاضــی شــورا در خصــوص دادخواســت آق
محمــد قربانــی فرزنــد غالمرضــا بطرفیــت 
ــد  ــرزا فرزن ــان می ــر جه ــای منوچه ــده آق خوان
ــره  ــک فق ــه وجــه ی ــه خواســته مطالب ترکــی ب
چــک بــه شــماره 571704 مــورخ 95/6/20 
بانــک صــادرات بــه مبلــغ 24/500/000 ریــال بــا 
ــه از  ــر تادی ــی و تاخی ــه دادرس ــاب هزین احتس
ــت اجــرای حکــم تقدیمــی  ــخ صــدور لغای تاری
ــن  ــتقرار دی ــر اس ــت ب ــان دالل ــه خواه از ناحی
ــده داشــته و  ــده خوان ــر عه ــوان خواســته ب بعن
وصــول مــدارک نــزد خواهــان داللــت بــر بقــای 
دیــن را دارد و لــذا چــون خوانــده دفاعــی 
معمــول نداشــته و دلیلــی بــر برایــت ذمــه 
ــذا دعــوی  ــه و اقامــه نکــرده اســت ل خــود ارای
ــاده  ــه م ــتندا ب ــخیص مس ــت تش ــان ثاب خواه
ــن  ــواد 519 و 522 آیی ــون تجــارت و م 310 قان
دادرســی مدنــی رای بــه محکومیــت خوانــده به 
پرداخــت اصــل خواســته و نیــز ســایر خســارات 
ــی  ــالم م ــادر و اع ــان ص ــق خواه ــور در ح مذک
ــی محســوب و ظــرف 20  دارد رای صــادره غیاب
روز پــس از ابــالغ قابــل واخواهــی مــی باشــد.

قاضــی شــعبه 4 حقوقــی شــورای حــل اختالف 
کاشــان- عبدالــه ثابــت نــژاد 1128 / م الــف

آگهی حصر وراثت
خانــم زهــره فراهــی نیــا بــه شناســنامه 
شــماره 75 بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه 
707/96 از ایــن شــورا درخواســت گواهــی 
ــح داده  ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــر وراث حص
ــه  ــری ب ــته لتح ــه آبس ــادروان فاطم ــه ش ک
شــماره شناســنامه 41 در تاریــخ 95/08/07 
ــه  ــدرود زندگــی گفت ــگاه دایمــی خــود ب اقامت
ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر 
اســت بــه محمــد فراهــی نیــا فرزنــد حســین 
بــه ش.ش 899 همســر، عبــاس فراهــی نیــا 
فرزنــد محمــد بــه ش.ش 77، احمــد فراهــی 
نیــا فرزنــد محمــد بــه ش.ش 6، ســرور 
ــه ش.ش 16،  ــد ب ــد محم ــا فرزن ــی نی فراه
زهــره فراهــی نیــا فرزنــد محمــد بــه ش.ش 
ــه  ــد ب ــد محم ــا فرزن ــی نی ــده فراه 75، مای
ــد محمــد  ش.ش 76، رضــا فراهــی نیــا فرزن
ــد  ــا فرزن ــی نی ــس فراه ــه ش.ش 18، نرگ ب
ــا  ــی نی ــره فراه ــه ش.ش 17، طاه ــد ب محم
فرزنــد محمــد بــه ش.ش 2693، مهــری 
ــه ش.ش 23،  ــد ب ــد محم ــا فرزن ــی نی فراه
فرزنــدان 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 متوفــی نــزد 
ــک  ــرف ی ــی ظ ــر آگه ــخ نش ــد از تاری او باش
مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر 

ــد شــد. خواه
قاضــی شــعبه ششــم شــورای حــل اختــالف 

ــادی بیدگلــی کاشــان، علیرضــا علــی آب
1138/ م الف

آگهی حصر وراثت
ــه شناســنامه شــماره  آقــای عبــاس شــجاعی ب
920 بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه 701/96 
از ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصــر وراثــت 
ــادروان  ــه ش ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی نم
فرهنــگ موســوی کاشــانی زواره بــه شــماره 
شناســنامه148 در تاریــخ 96/06/09 اقامتــگاه 
دایمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن 
ام  بــه  اســت  منحصــر  مرحــوم  آن  الفــوت 
ــه ش.ش  ــکراله ب ــد ش ــجاعی فرزن ــن ش البنی
91، عــذری شــجاعی فرزنــد شــکراله بــه ش.ش 
ــه  ــکراله ب ــد ش ــجاعی فرزن ــن ش 344، محس
ــکراله  ــد ش ــجاعی فرزن ــرا ش ش.ش 239، زه
بــه ش.ش 2415، محمدتقــی شــجاعی فرزنــد 
شــکراله بــه ش.ش 39728، فاطمــه شــجاعی 
عبــاس   ،456 ش.ش  بــه  شــکراله  فرزنــد 
 ،920 بــه ش.ش  شــکراله  فرزنــد  شــجاعی 
ــه ش.ش  ــکراله ب ــد ش ــجاعی فرزن ــدی ش مه
ــکراله  ــد ش ــجاعی فرزن ــین ش 1699، غالمحس
بــه ش.ش 946، رضــا شــجاعی فرزنــد شــکراله 
بــه ش.ش 747 فرزنــدان والغیــر.  اینــک 
بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت 
ــی  ــه آگه ــک مرتب ــت و ی ــک نوب ــور را در ی مزب
ــا  ــی دارد و ی ــی اعتراض ــا هرکس ــد ت ــی نمای م
ــخ  ــد از تاری ــزد او باش ــی ن ــه از متوف وصیتنام
نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم 

ــد. ــد ش ــادر خواه ــی ص دارد واال گواه
ــالف  ــل اخت ــورای ح ــم ش ــعبه شش ــی ش قاض

ــی ــادی بیدگل ــی آب ــا عل ــان، علیرض کاش
1137/ م الف

دادنامه 
کالســه پرونــده : 950635 شــماره دادنامــه 
ــورخ 1395/9/30 مرجــع رســیدگی  :9501601 م
: شــعبه 9 شــورای حــل اختــالف اصفهــان 
خواهــان : احســان خدارحمــی نشــانی : اصفهان 
ــاری  ــع تج ــهان مجتم ــه شهش ــف کوچ خ هات
فلــزات ابوالفضــل واحــد4 وکیــل: مهدیــه فقهــی 
ــای  ــروی فض ــت روب ــهید نیکبخ ــانی: خ ش نش
ــتی ط  ــوپ تندرس ــتری کل ــب دادگس ــبز جن س
ــده : محمــود رحیمــی بلمیــری  2 واحــد8 خوان
ــه ــول المــکان  خواســته : مطالب نشــانی : مجه

ــده  ــات پرون ــه محتوی ــت ب ــا عنای ــکار : ب گردش
واحــد نظریــه مشــورتی اعضــای محتــرم شــورا 
ــا اســتعانت از  ــم رســیدگی ب ــالم خت ضمــن اع
ــادرت بصــدور  ــی نب ــال بشــرح آت ــد متع خداون
رأی مــی نمایــد: رأی قاضــی شــورا در خصــوص 
ــت  ــه طرفی ــی ب ــان خدارحم ــت احس دادخواس
ــه  ــته مطالب ــری بخواس ــی بلمی ــود رحیم محم
مبلــغ 190/000/000 ریــال وجــه چهــار فقــره 
ســفته/ چــک بــه شــماره هــای 857396 
ــورخ 94/9/5-  ــورخ 94/9/25 – 745660 م م
 443717  -94/8/17 مــورخ   782397
مــورخ 94/9/8 عهــده بانــک صــادرات بــه 
انضمــام خســارت دادرســی و تأخیــر تأدیــه 
ــه دادخواســت تقدیمــی و مالحظــه  ــا توجــه ب ب
اصــول مســتندات دعــوی و اینکــه خوانــده/ 
ــالغ وقــت رو انتظــار کافــی در  ــا اب ــدگان ب خوان
ــال دعــوی  جلســه شــورا حاضــر نشــده و در قب
و مســتندات ابــرازی خواهــان ایــراد و تکذیبــی 
ــز  ــرازی نی ــتندات اب ــاورده و مس ــل نی ــه عم ب
حکایــت از اشــتغال ذمــه ی خوانــده/ خوانــدگان 
ــذا  ــی ه ــد. عل ــی کن ــت م ــان را حکای ــه خواه ب
ضمــن ثابــت دانســتن دعــوی بــه اســتناد مــواد 
522،519،198 قــاون آئیــن دادرســی مدنــی 
و مــواد313،310  قانــون تجــارت حکــم بــه 
محکومیــت خوانــده بــه پرداخــت مبلــغ صــد و 
نــود میلیــون ریــال بــه نــوان اصــل خواســت و 
پرداخــت 5/850/000 ریــال بــه عنــوان خســارت 
دادرســی بــه پرداخــت خســارت تأخیــر و تأدیــه 
ــول و  ــان وص ــت زم ــوق لغای ــای ف ــخ ه از تاری
ایصــال آن طبــق نــرخ شــاخص بانــک مرکــزی 
و حــق الوکالــه وکیــل طبــق تعرفــه در حــق 
خواهــان صــادر و اعــالم مــی گــردد. رأی صــادره 
غیابــی و ظــرف 20 روز پــس از ابــالغ قابــل 
واخواهــی در ایــن شــعبه خواهــد بــود و بیســت 
روز پــس از آن قابــل تجدیــد نظرخواهــی در 
محاکــم عمومــی حقوقــی اصفهــان مــی باشــد.

م الــف/ 18410 شــعبه 3 شــورای حــل اختــالف 
ن صفها ا

ابالغیه
شــماره ابالغنامــه : 961010676900535 شــماره 
ــی  ــماره بایگان ــده 9609986796900060 ش پرون
 96/6/8 تنظیــم  تاریــخ   960060  : شــعبه 
ــادق  ــی : ص ــونده حقیق ــالغ ش ــخصات اب مش
جانقربانــی فرزنــد قاســم مجهــول المــکان 
حضــور  ســاعت  حضــور96/7/26  تاریــخ 
شــیخ  چهــارراه  اص  حضــور  16:00محــل   :
صــدوق  چهــارراه وکال  مجتمــع شــهدای مدافــع 
ــور  ــخ حض ــالف  تاری ــل اخت ــورای ح ــرم  ش ح
ــوص  ــور : 16:00 در خص ــاعت حض 96/7/26 س
دعــوی حمیــد رضــا خیــر اللهــی حســین آبــادی 
ــه طرفیــت شــما در وقــت مقــرر فــوق جهــت  ب

ــوید .  ــر ش ــعبه حاض ــن ش ــیدگی در ای رس
مجتمــع    39 شــعبه  دفتــر   18425 الــف  م 

اصفهــان  شهرســتان  دو  شــماره 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
ــده کالســه 960766 خواهــان  در خصــوص پرون
مبنــی  دادخواســتی  علیشــاه  بــدر  ابراهیــم 
برمطالبــه چــک    بــه طرفیــت حســین کرمــی 
فرزنــد خیراتعلــی  تقدیــم نمــوده و وقــت 
رســیدگی بــرای روز 96/7/26  ســاعت 9/30 
تعییــن گردیــده اســت . باعنایــت بــه  مجهــول 
تقاضــای  حســب  خوانــده  بــودن  المــکان 
ــن  ــون آئی ــاده 73 قان ــه م ــتندا ب ــان مس خواه
دادرســی مدنــی، مراتــب در جرایــد منتشــر 

ــن  ــه ای ــیدگی ب ــت رس ــل از وق ــده قب ــا خوان ت
شــعبه واقــع در اصفهــان چهــارراه وکال  مجتمــع 
ــالف    ــل اخت ــورای ح ــرم ش ــع ح ــهدای مداف ش
مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم 
را اخــذ نمایــد. در صــورت عــدم حضــور در وقــت 
رســیدگی ابــالغ قانونــی  تلقــی شــده  و تصمیــم 

ــد. ــد ش ــاذ خواه ــی اتخ مقتض
شــماره: 18348م الــف مدیــر دفتــر شــعبه 
7  مجتمــع شــماره 2شــورای حــل اختــالف 

اصفهــان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
ــده کالســه 960471 خواهــان  در خصــوص پرون
ســمانه شــعف  بــا وکالــت حســین محمدیــان و 
مهــری نمازیــان  دادخواســتی مبنــی برمطالبــه 
بــه طرفیــت 1- محمــد رضــا قلیچیــان 2- میالد 
ــم نمــوده و وقــت رســیدگی  ناظــر عــدل   تقدی
تعییــن  روز 96/7/26  ســاعت 11/30  بــرای 
گردیــده اســت . باعنایــت بــه  مجهــول المــکان 
خواهــان  تقاضــای  حســب  خوانــده  بــودن 
ــن دادرســی  ــون آئی ــاده 73 قان ــه م مســتندا ب
ــده  ــا خوان ــر ت ــد منتش ــب در جرای ــی، مرات مدن
قبــل از وقــت رســیدگی بــه ایــن شــعبه واقــع در 
اصفهــان چهــارراه وکال  مجتمــع شــهدای مدافــع 
حــرم شــورای حــل اختــالف   مراجعــه و نســخه 
ثانــی دادخواســت و ضمائــم را اخــذ نمایــد. در 
صــورت عــدم حضــور در وقــت رســیدگی ابــالغ 
قانونــی  تلقــی شــده  و تصمیــم مقتضــی اتخــاذ 

خواهــد شــد.
شــماره: 18349م الــف مدیــر دفتــر شــعبه 
7  مجتمــع شــماره 2شــورای حــل اختــالف 

اصفهــان

اخطار اجرایی
 شــماره پرونــده 951-94 مشــخصات محکــوم 
علیــه: نــام: حســین پاکــزاد دهکــردی   نشــانی 
ــخصات  ــکان مش ــول الم ــت: مجه ــل اقام مح
ــت  ــا وکال ــی ب ــد بهمن ــام: محم ــه: ن ــوم ل محک
ســید مهــدی حســینی و ســید هــادی حســینی  
نشــانی محــل اقامــت: اصفهــان – خیابــان 
سامســونگ  نمایندگــی  شــرقی  فالطــوری 
آمــادگاه  خیابــان  اصفهــان  وکیــل:  آدرس 
مجتمــع گلدیــس ورودی 3 طبقــه 3 واحــد 
336 محکــوم بــه: بــه موجــب رای شــماره 
31 تاریــخ 95/1/17 حــوزه 31  شــورای حــل 
اختــالف شهرســتان اصفهــان کــه قطعیــت 
یافتــه اســت.محکوم علیــه محکــوم اســت 
ــد  ــون و پانص ــل میلی ــغ چه ــت مبل ــه: پرداخ ب
ــد و  ــته و یکص ــل خواس ــت اص ــال باب ــزار ری ه
هشــتاد هــزار ریــال بابــت هزینــه داوری و حــق 
ــر در  ــه وکیــل و همچنیــن خســارت تأخی الوکال
ــه تاریــخ  تأدیــه از تاریــخ تقدیــم دادخواســت ب
96/11/1 لغایــت تاریــخ وصــول کــه محاســبه آن 
براســاس آخریــن نــرخ اعالمــی از ســوی بانــک 
مرکــزی جمهــوری اســالمی ایــران برعهــده 
اجــرای احــکام مــی باشــد در حــق محکــوم لــه 
ــم عشــر حــق االجــرا. مــاده 34  و پرداخــت نی
قانــون اجــرای احــکام: همیــن کــه اجرائیــه بــه 
محکــوم علیــه ابــالغ شــد، محکــوم علیــه مکلف 
اســت ظــرف مــدت ده روز مفــاد آن را بــه موقــع 
اجــرا بگــذارد یــا ترتیبــی بــرای پرداخــت محکوم 
ــه اجــرای  ــد ک ــی کن ــی معرف ــا مال ــه بدهــد ی ب
حکــم و اســتیفاء محکــوم بــه از آن میســر 
باشــد و در صورتــی کــه خــود را قــادر بــه اجــرای 
مفــاد اجرائیــه ندانــد، بایــد ظــرف مهلــت مزبــور 
صــورت جامــع دارایــی خــود را بــه قســمت اجــرا 
تســلیم کنــد و اگــر مالــی نــدارد، صریحــا اعــالم 

ــد. نمای
16288 / م الــف شــعبه 31 مجتمــع شــماره دو 

شهرســتان اصفهــان 

ابالغیه
 9610106794800553  : ابالغنامــه  شــماره 
ــماره  ــده 9609986794800083 ش ــماره پرون ش
تنظیــم  تاریــخ   960083  : شــعبه  بایگانــی 
ــی :  ــونده حقیق ــالغ ش ــخصات اب 96/6/5 مش
ــخ  ــکان تاری ــول الم ــیری مجه ــی  شمش مرتض
ــل  ــاعت 18:00مح ــنبه س ــور96/7/30 یکش حض
ــاب  ــه ارب ــت ال ــجاد – خ آی ــور اص خ س حض
ــب ســاختمان  ــور جن ــی پ ــروی مدرســه نیل روب
 96/7/30 حضــور  تاریــخ   57 پــالک  صبــا 
دعــوی  خصــوص  در   18  : حضــور  ســاعت 
ــما  ــت ش ــه طرفی ــاری ب ــوروزی مهی ــین ن حس
ــن  ــت رســیدگی در ای ــوق جه ــرر ف ــت مق در وق

ــوید .  ــر ش ــعبه حاض ش
مجتمــع     18 شــعبه  دفتــر   19314 الــف  م 

اصفهــان  شهرســتان  یــک  شــماره 

ابالغی
 9610106794700323  : ابالغنامــه  شــماره 
شــماره پرونــده 960998679400413 شــماره 
تنظیــم  تاریــخ   960413  : شــعبه  بایگانــی 
96/6/7 مشــخصات ابــالغ شــونده حقیقــی 
ــخ  ــکان تاری ــی مجهــول الم ــی  مطیع : مجتب
ســاعت  شــنبه  چهــار  حضــور96/7/26 
16:30محــل حضــور اص چهــارراه شــیخ صــدوق  
ــرم   ــع ح ــهدای مداف ــع ش ــارراه وکال  مجتم چه
شــورای حــل اختــالف  تاریــخ حضــور 96/7/26 
ســاعت حضــور : 16:30 در خصــوص دعــوی 
علیرضــا فــراز بخــت بــه طرفیــت شــما در وقــت 
ــعبه  ــن ش ــیدگی در ای ــت رس ــوق جه ــرر ف مق

ــوید .  ــر ش حاض
مجتمــع   17 شــعبه  دفتــر   18374 الــف  م 

اصفهــان  شهرســتان    2 شــماره 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
ــده کالســه 960351 خواهــان  در خصــوص پرون
بانــک ملــت دادخواســتی مبنــی برمطالبــه    بــه 

طرفیــت 1- مجتبــی رحیــم زاده خراســانی 
ــی فــرد 3- ســید  ــوی اصفهان 2- محمــد مول
محمــد مرتضویــی زفــره  تقدیــم نمــوده و 
مــورخ    ....... روز  بــرای  رســیدگی  وقــت 
96/7/26 ســاعت 17 تعییــن گردیــده اســت . 
باعنایــت بــه  مجهــول المــکان بــودن خوانــده 
حســب تقاضــای خواهــان مســتندا بــه مــاده 
ــب  ــی، مرات ــی مدن ــن دادرس ــون آئی 73 قان
ــت  ــل از وق ــده قب ــا خوان ــر ت ــد منتش در جرای
رســیدگی بــه ایــن شــعبه واقــع در اصفهــان خ 
شــیخ صــدوق شــمالی چهــارراه وکال  مجتمــع 
شــهدای مدافــع حــرم شــورای حــل اختــالف   
مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائم 
ــور در  ــدم حض ــورت ع ــد. در ص ــذ نمای را اخ
وقــت رســیدگی ابــالغ قانونــی  تلقــی شــده  و 

ــد شــد. ــم مقتضــی اتخــاذ خواه تصمی
 16 شــعبه  دفتــر  الــف  18344م  شــماره: 
ــالف  ــل اخت ــورای ح ــماره 2   ش ــع ش مجتم

اصفهــان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصــوص پرونــده کالســه 960765 خواهان 
ابراهیــم بــدر علیشــاه دادخواســتی مبنــی 
ــی  ــه طرفیــت محمــد عل ــه چــک    ب برمطالب
ــوده و  ــم نم ــی  تقدی ــی نق ــد عل ــوکار فرزن ج
وقــت رســیدگی بــرای روز .................  مورخ 
ــده اســت .  ــن گردی 96/7/26 ســاعت 10تعیی
باعنایــت بــه  مجهــول المــکان بــودن خوانــده 
حســب تقاضــای خواهــان مســتندا بــه مــاده 
ــب  ــی، مرات ــی مدن ــن دادرس ــون آئی 73 قان
ــت  ــل از وق ــده قب ــا خوان ــر ت ــد منتش در جرای
ــان  ــع در اصفه ــعبه واق ــن ش ــه ای ــیدگی ب رس
چهــارراه وکال  مجتمــع شــهدای مدافــع حــرم 
ــخه  ــه و نس ــالف   مراجع ــل اخت ــورای ح ش
ثانــی دادخواســت و ضمائــم را اخــذ نمایــد. در 
صــورت عــدم حضــور در وقــت رســیدگی ابــالغ 
قانونــی  تلقــی شــده  و تصمیــم مقتضــی 

اتخــاذ خواهــد شــد.
دفتــر شــعبه 7  الــف   شــماره: 18347م 
مجتمــع شــماره 2  شــورای حــل اختــالف 

اصفهــان

دادنامه
ــه :  ــماره دادنام ــده 96-257 ش ــه پرون کالس
ــع  ــخ 96/5/2 مرج 9609976796100917 تاری
رســیدگی 31 شــورای  حــل اختــالف خواهــان 
حمیــد رضــا خیــر اللهــی حســین آبــادی  
نشــانی اصفهــان بــازار بــزرگ  روبــروی پاســاژ  
ــده داور  ــی   خوان ــر الله ــگاه خی ــدر فروش ص
 : المــکان  خواســته  مجهــول  ســعادتی   
ــغ  ــه مبل ــفته ب ــره س ــار فق ــه چه ــه وج مطالب
ــه  ــت ب ــال  شــورا باعنای ــون ری دویســت میلی
محتویــات پرونــده و اخــذ نظــر مشــورتی اعضا 
ــرح  ــه ش ــالم و ب ــیدگی را اع ــم رس ــورا خت ش
آتــی مبــادرت بــه صــدور رای مــی نمایــد رای 
ــوی   ــوص دع ــالف در خص ــل اخت ــورای ح ش
حمیــد رضــا خیــر اللهــی حســین آبــادی   
ــته  ــعادتی خواس ــای داور س ــت آق ــه طرفی ب
مدرکیــه  وجــه  ریــال  میلیــون  دویســت 
-985860 کل  داری   خزانــه  شــماره  بــه 

مبلــغ  بــه   985861-985858-985859
ــه انضمــام  مطلــق  ــال ب دویســت میلیــون ری
خســارات قانونــی و هزینــه دادرســی بــا توجــه 
ــان و  ــد خواه ــتندات در ی ــول مس ــای اص بق
اســتحقاق خواهــان در مطالبــه وجــه خواســته  
و اینکــه دفــاع خوانــده مبنــی بــر برائــت ذمــه 
از خویــش ارائــه ننمــوده انــد و خوانــده برابــر 
ــه  و  ــور نیافت ــعبه حض ــی  در ش ــالغ قانون اب
الیحــه دفاعیــه ای ارســال ننمــوده انــد دعــوی 
ــتندا  ــخیص  داده مس ــت تش ــان  را ثاب خواه
بــه  مــواد 307 و 309 قانــون تجــارت و مــواد 
198و 591و 522 قانــون آئیــن دادرســی حکــم 
ــغ  ــت مبل ــه پرداخ ــده ب ــت خوان ــه محکومی ب
دویســت میلیــون  ریــال بابــت اصــل خواســته 
و و هزینــه نشــرآگهی دو میلیــون و ششــصد 
و پنــج هــزار  ریــال بابــت هزینــه دادرســی و 
همچنیــن خســارت تاخیــر در تادیــه از تاریــخ 
تقدیــم دادخواســت96/3/17 لغایــت  تاریــخ  
وصــول  در حــق خواهــان صــادر و اعــالم مــی 
ــدت  ــرف م ــی و ظ ــادره غیاب ــد و رای ص نمای
ــی  ــل واخواه ــالغ قاب ــس از اب ــت روز پ بیس
مهلــت  اتمــام  از  پــس  و  ایــن شــعبه  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
الــف 18426  قاضــی شــعبه قاضــی   م. 
شــورای حــل اختــالف شــعبه 31 شــورای حــل 

ــان ــالف اصفه اخت

آگهی احضار متهم 
آقــا/ خانــم  علــی اســمعیلی پــور فرزنــد 
ــتعلی زاده  ــین مس ــه 2- غالمحس ــب ال حبی
فرزنــد اســداله  در پرونــده شــماره 951285ب 
کالهبــرداری   در  مشــارکت  اتهــام  بــه    16
ــیله  ــن وس ــه ای ــرار دارد  ب ــب  ق ــت تعقی تح
بــر اســاس مــاده 174 قانــون آئیــن دادرســی 
ــرف  ــود ظ ــی ش ــالغ م ــما اب ــه ش ــری ب کیف
یــک مــاه از تاریــخ نشــر آگهــی در ایــن شــعبه 
حاضــر شــوید  در غیــر اینصــورت پــس از 
ــه موضــوع رســیدگی و  انقضــا مهلــت مقــرر ب
اظهــار نظــر مــی شــود متهــم مجهــول المــکان 

اســت 
 16 شــعبه  بازپــرس   .   18324 الــف  م 

اصفهــان  دادســرای 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
ــعبه  ــه 951520 ش ــده کالس ــوص پرون در خص
7 شــورای حــل اختــالف اصفهــان تجدیــد 

ــن  ــی نورالدی ــا محب ــد رض ــواه محم ــر  خ نظ
ونــد بــه طرفیــت علــی شــاه منــدی  تجدیــد 
نظــر خواهــی نمــوده اســت لــذا بــا توجــه  بــه  
مجهــول المــکان بــودن تجدیــد نظــر خوانــده 
برابــر مــاده73 قانــون آئیــن دادرســی مدنــی، 
ــر  ــد نظ ــا تجدی ــر ت ــد منتش ــب در جرای مرات
خواهــد10 روز پــس از آگهــی  بــه ایــن شــعبه 
ــان خ شــیخ صــدوق شــمالی  ــع در اصفه واق
چهــارراه وکال  مجتمــع شــهدای مدافــع حــرم 
ــخه  ــه و نس ــالف   مراجع ــل اخت ــورای ح ش
ثانــی دادخواســت و ضمائــم را اخــذ نماید. در 
صــورت عــدم حضــور در وقــت رســیدگی ابــالغ 
ــی  ــم مقتض ــده  و تصمی ــی ش ــی  تلق قانون

اتخــاذ خواهــد شــد.
ــعبه  ــر ش ــر دفت ــف مدی ــماره: 18341م ال ش
ــالف  ــع شــماره 2شــورای حــل اخت 7  مجتم

ــان اصفه

آگهی ابالغ وقت تحقیقات مقدماتی 
 بدینوســیله  اعــالم مــی گــردد شــکایت 
مهتــاب حســینی علیــه مصطفــی جوانــی  
ــت  مجهــول  ــت در امان ــر خیان ــر ب ــی دای جون
ــه  ــلیم و ب ــی  تس ــن بازپرس ــه ای ــکان  ب الم
شــماره 960689د27 ثبــت گردیــده اســت  کــه 
ــخ  ــاه از تاری ــک م ــه  ظــرف ی از مشــتکی عن
ــور  ــه حض ــیدگی ب ــت رس ــی  جه ــر آگه نش
دعــوت میشــود و بــا تجویــز مــاده 115 قــان ن 
آئیــن دادرســی کیفــری ایــن آگهــی بــه منزلــه  
ابــالغ در یکــی از روزنامــه هــای کثیر االنتشــار  
ــورت  ــت درج و در ص ــک نوب ــرای ی ــی ب محل
عــدم حضــور ایــن بازپرســی اتخــاذ تصمصــم 
ــی از  ــر آگه ــه نش ــا هزین ــود ضمن ــد نم خواه
ــردد . م  ــی گ طــرف دادگســتری پرداخــت م

ــف 18331  ال
منشــی شــعبه بیســت و هفتــم دادیــاری 
شهرســتان  انقــالب  و  عمومــی  داســرای 

بابایــی  اصفهــان مجتمــع 2 معیــن 

اخطار اجرایی
لهــم:  له/محکــوم  محکــوم  مشــخصات 
ســید حمیــد حســامی زاده فرزنــد ســید 
ــان طبیــب  ــه نشــانی اصفهــان خیاب مهــدی ب
ــی کوچــه آزادی کوچــه شــهید صرمــه  اصفهان
ــخصات  ــتی پ 38  مش ــت آقادوس ــن بس ب
علیهــم: مصطفــی  علیه/محکــوم  محکــوم 
ــه  ــاد ب ــب آب ــتا حبی ــهرو روس ــری –ش ناص
ــه  ــه : ب ــوم ب ــکان محک ــول الم ــانی مجه نش
ــه  ــرای رای اداره کار ب ــت اج ــب درخواس موج
شــماره 95/358 محکــوم علیــه محکــوم 
ــو  ــال )چهل ــت 45000000 ری ــه پرداخ ــت ب اس
ــه و  ــال( در حــق محکــوم ل ــون ری ــج میلی پن
ــال حــق االجــرا در حــق  پرداخــت 1500000 ری
صنــدوق دولــت. محکــوم علیــه محکــوم 
ــه: 1-  ــالغ اجرائی ــخ اب ــت از تاری ــف اس مکل
ــرا بموقــع اجــرا گــذارد  ظــرف ده روز مفــاد آن
)مــاده 34قانــون اجــرای احــکام مدنــی( 
2- ترتیبــی بــرای پرداخــت محکــوم بــه 
بدهــد.3- مالــی معرفــی کنــد کــه اجــرا 
ــر  ــه از آن میس ــوم ب ــتیفا محک ــم و اس حک
باشــد. چنانچــه خــود را قــادر بــه اجــرای 
بایــد ظــرف ســی  ندانــد  مفــاد اجراییــه 
ــا  ــداد ی ــامل تع ــود را ش ــوال خ ــه ام روز کلی
مقــدار و قیمــت همــه امــوال منقــول و غیــر 
منقــول بــه طــور مشــروح مشــتمل بــر میــزان 
وجــوه نقــدی کــه بــه هــر عنــوان نــزد بانکهــا 
و  ایرانــی  اعتبــاری  و  مالــی  و موسســات 
ــق  ــخصات دقی ــراه مش ــه هم ــی دارد ب خارج
حســابهای مذکــور و کلیــه اموالــی کــه او 
بــه هــر نحــو نــزد اشــخاص ثالــث دارد و 
ــز  ــث و نی ــات او از اشــخاص ثال ــه مطالب کلی
فهرســت نقــل و انتقــاالت و هــر نــوع تغییــر 
ــال  ــک س ــان ی ــور از زم ــوال مذک ــر در ام دیگ
ــه  ــه ضمیم ــار ب ــوای اعس ــرح دع ــل از ط قب
ــه  ــی ارائ ــام قضائ ــه مق دادخواســت اعســار ب
لــه  محکــوم  درخواســت  بــه  واال  نمایــد 
ــون  ــواد 8 و 3 قان ــود )م ــی ش ــت م بازداش
مالــی 1394(  اجــرای محکومیــت  نحــوه 
4- خــودداری محکــوم علیــه از اعــالم کامــل 
صــورت امــوال بــه منظــور فــرار از اجــرای 
ــت را در  ــه هف ــری درج ــس تعزی ــم حب حک
ــون اجــرای احــکام  ــی دارد.) مــاده 34 قان پ
ــون  ــاده 16 قان ــاده 20 ق.م ا و م ــی و م مدن
نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی( 5- انتقــال 
ــزه  ــا انگی ــو ب ــر نح ــه ه ــری ب ــه دیگ ــال ب م
فــرار از ادای دیــن بــه نحــوی کــه بــا قیمانــده 
ــی نباشــد  ــون کاف ــرای پرداخــت دی ــوال ب ام
ــا  موجــب مجــازات تعزیــری درجــه شــش ی
جــزای نقــدی معــادل نصــف محکــوم بــه یــا 
هــر دو مجــازات مــی شــود .) مــاده 21 قانــون 
ــی 1394( 6-  نحــوه اجــرای محکومیــت مال
چنانچــه صــورت امــوال پــس از مهلــت ســی 
روز ارائــه شــود آزادی محکــوم علیــه از زنــدان 
ــع  ــا تودی ــه ی ــوم ل ــت محک ــه موافق ــوط ب من
ــوم  ــط محک ــل توس ــی کفی ــا معرف ــه ی وثیق
علیــه خواهــد بــود.) تبصــره 1 مــاده 3 قانــون 

ــی 1394(. ــت مال ــرای محکومی ــوه اج نح
شــعبه اول دادگاه هــای عمومــی حقوقــی 

ــوار برخ
شــماره نامــه اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 

5/37/431/م الــف بــه تاریــخ 96/05/14
 

نظریه کارشناسی 
مدیــر محتــرم شــعبه 12 اجــرای احــکام 
شــورای حــل اختــالف اصفهــان  احترامــا 
ــورخ  ــماره 6355/94 م ــالغ ش ــه اب ــف ب عط
ــورخ 94/12/16  ــزارش م ــرو گ 23 /96/1و پی
ــی  ــرم قضای ــام محت ــتور مق ــرای دس و در اج
مبنــی بــر ارزیابــی  یکدســتگاه  ســواری پــژو 

405 بــه شــماره انتظامــی 81 – 513س 11 
اینجانــب کارشــناس منتخــب بــا بررســی 
ــه   ــه اینک ــه  ب ــا توج ــن ب ــدارک و همچنی م
در  خــودرو  اســت  کــه  ســال   4 حــدود 
پارکینــگ متوقــف بــوده و 4 حلقــه الســتیک 
ــه  ــاق  ب ــوازرم  داخــل ات و رنــگ خــودرو  و ل
علــت گرمــا و ســرما و تابــش آفتــاب فرســوده  
اســت  و بیمــه خــودرو  از اعتبــار ســاقط 
ــه  ــا توجــه ب شــده اســت  قیمــت خــودرو  ب
افزایــش  قیمــت  کارخانــه  کــه در ســال 
ــت  ــت قیم ــرده اس ــدا ک ــش  پی ــد افزای جدی
ــون  ــصت و دو میلی ــان ش ــوق هم ــودرو ف خ
ریــال یعنــی 62000000 میلیــون ریــال در بــازار 
روز ارزش دارد  بــا ایــن مضمــون چنانچــه بــه 
ــرف  ــد  ظ ــراض داری ــی  اعت ــه کارشناس نظری
مهلــت  ســه روز پــس از رویــت  نســبت 
ــع  ــراض خــود در اجــرای احــکام واق ــه اعت ب
ــماره 2  ــتری ش ــگاه دادگس ــان  آتش در خیاب

ــد  ــدام  نمایی اق
 م الــف 18335 مدیــر اجــرای احــکام شــعبه 

12شــورای حــل اختــالف اصفهــان 

»اگهی مزایده«
شــعبه نهــم اجــرای احــکام کیفــری در نظــر 
روز چهارشــنبه  در  ای  مزایــده  دارد جلســه 
ــا 11 صبــح در  مــورخ 96/7/5 از ســاعت 10 ت
ــف  ــه همک ــاق 30 طبق ــرا )ات ــن اج ــل ای مح
آقــای  از  نیکبخــت(  شــعبه  دادگســتری 
حمیــد ابراهیمــی فرزنــد غالمعلــی علیــه 
آقــای مهــدی ســعادتی فرزنــد هوشــنگ 
 454٫461٫000 مبلــغ  مطالبــه  بــر  مبنــی 
ریــال و مبلــغ 830٬000 ریــال بابــت نیــم 
ــروش 40/606 ســهم  ــی جهــت ف عشــر دولت
اعیانــی  ســهم   504 از  ســهم   72 مشــاع 
پــالک ثبتــی شــماره 929 فرعــی از 11810 
ــه نشــانی  اصلــی بخــش 5 ثبتــی اصفهــان ب
خیابــان  دوم،  مشــتاق  خیابــان  اصفهــان، 
ــه   ــار، کوچ ــوی به ــران، ک ــان مه ــر، خیاب مه
ــرح  ــه ش ــوم ب ــه س ــالک 72 طبق ــار 4. پ به
کارشناســی ذیــل برگــزار نمایــد. طالبیــن 
خریــد 5 روز قبــل از جلســه مزایــده قــادر بــه 
ــع  ــا تودی ــا ب ــود ت ــد ب ــک خواهن ــد از مل بازدی
ــده  ــه مزای ــه در جلس ــت پای ــدی 10٪ قیم نق
شــرکت نماینــد پیشــنهاد دهنــده بــا افزایــش 
قیمــت برنــده مزایــده اســت.  اوصــاف ملــک 
ــر اســاس نظریــه کارشــناس : ملــک مــورد  ب
ــه آدرس  ــان ب ــتگاه آپارتم ــک دس ــی ی ارزیاب
اصفهــان، خیابــان مشــتاق دوم. خیابــان مهر. 
ــار 4.  ــه به ــار. کوچ ــوی به ــران. ک ــان مه خیاب
پــالک 72. طبقــه ســوم مــی باشــد. مجتمــع 
مســکونی دارای عرصــه مشــاعی مرغــوب بــه 
میــزان تقریبــی 200 متــر مربــع کــه از ســمت 
شــمال و جنــوب بــه معبــر محمــدود گردیــده 
بتنــی،  اســکلت  دارای  احداثــی  اعیــان  و 
نمــای ســنگ، دارای آسانســور و پنــج ســقف 
کــه در طبقــه همکــف پارکینــگ واحدهــا 
قرارداشــته و طبقــات فوقانــی هــر کــدام 
شــامل یــک دســتگاه آپارتمــان و در مجمــوع 
مشــتمل بــر 4 دســتگاه آپارتمــان مــی باشــد. 
ــا  ــی ب آپارتمــان مذکــور شــامل ســالن پذیرای
کــف ســرامیک و پوشــش داخلــی رنــگ 
ــا  ــن ب ــپزخانه اوپ ــواب، آش ــه خ ــن، س روغ
کــف ســرامیک و کابینــت ام دی اف، دربهــای 
داخلــی چوبــی، دارای انشــعابات آب، بــرق و 
گاز و شــومینه مــی باشــد. بــا توجــه بــه نامــه 
ــالک  ــان پ ــرق اصفه ــک ش ــت مل ــوزه ثب ح
ثبتــی شــماره 929 فرعــی از 11810 اصلــی 
بخــش 5 واقــع در طبقــه ســوم بــا مســاحت 
شــماره  ثبــت  مــورد  مترمربــع،   139/15
ــر  ــر 385 دفات ــه 448 دفت 78599 در صفح
بخــش 5 اداره ثبــت اســناد و امــالک شــرق 
اصفهــان بــا مالکیــت آقــای مهــدی ســعادتی 
ــهم  ــاع از 504 س ــهم مش ــزان 72 س ــه می ب
اعیــان بازداشــت گردیــده اســت.་ :ارزیابــی و 
تقویــم بهــا :بــا توجه بــه مطالــب صدراالشــاره، 
آپارتمــان،  مســاحت  قدمــت،  کاربــری، 
ــوع ســازه و  ــت آپارتمــان و مجتمــع، ن موقعی
مصالــح اســتفاده شــده، دسترســی به شــبکه 
ــر عرضــه و  ــر ب ــر، عوامــل موث شــوارع و معاب
تقاضــا و نیــز جمیــع جهــات مؤثــر بــر ارزیابی، 
مــورد  آپارتمــان  پایــه ششــدانگ  قیمــت 
ــی  ــه کارشناس ــرت ب ــان مباش ــی در زم ارزیاب
)پنــج  ریــال   5,640٫000٫000 مبلــغ  بــه 
ــال(  ــون ری ــل میلی ــارد و ششــصد و چه میلی
ارزیابــی مــی گــردد. شــایان ذکــر اســت کلیــه 
تعهــدات و بدهــی احتمالــی ملــک فــوق مــی 
ــر ــوق کس ــی ف ــتعالم و از ارزیاب ــتی اس  بایس

 گردد.
ــرای  ــم اج ــعبه نه ــر ش ــف 19309.  مدی م ال

ــری ــتری – خض ــری دادگس ــکام کیف اح

 دادنامه 
 9609973727101601  : دادنامــه  شــماره   
تاریــخ تنظیــم : 96/6/14 شــماره پرونــده 
 : بایگانــی  شــماره     9609983727100516
960911 پرونــده کالســه 9609983727100516 
نائیــن  عمومــی شهرســتان  دادگاه  شــعبه 
تصمیــم نهایــی شــماره 9973727101601 960

خواهــان: خانــم حمیــرا وزیــری سرشــک 
ــان -  ــه نشــانی اســتان اصفه ــر ب ــد قنب فرزن
شهرســتان ناییــن - شــهر ناییــن - روســتای 
سرشــک منــزل شــخصی اقــای فنبــر وزیــری 
ــرب  ــا ع ــای محمدرض ــده: آق ــک خوان سرش
ــول  ــه نشــانی مجه ــی ب ــد عل ــی فرزن ــا فران ب
ــارات  ــه خس ــا: 1. مطالب ــته ه ــکان خواس الم
هزینــه  پرداخــت  از  اعســار   .2 دادرســی 
دادرســی 3 مطالبــه مهریــه گردشــکار : دادگاه 
عمومــی ناییــن بــه تصــدی امضــاء کننــده زیر 

تشــکیل اســت. بــا مالحظــه اوراق و محتویــات 
پرونــده ختــم رســیدگی را » اعــالم و بــا 
ــل  ــرح ذی ــه ش ــان ب ــد من ــتعانت از خداون اس
مبــادرت بــه صــدور رای می نمایــد. رأی دادگاه 
ــرا  ــم حمی ــان خان ــوی خواه ــوص دع در خص
ــت  ــه طرفی ــر ب ــد قنب ــک فرزن ــری سرش وزی
ــی  ــا فران ــرب ب ــا ع ــای محمدرض ــده آق خوان
فرزنــد علــی بــه خواســته مطالبــه مهریــه بــه 
ــار  ــدوا اعس ــی و ب ــه دادرس ــرخ روز و هزین ن
ــه  ــر ب ــی دادگاه نظ ــه دادرس ــت هزین از پرداخ
اینکــه خواهــان خانــه دار و فاقــد درآمــد مــی 
ــت  ــی پیوس ــهادیه محل ــاد استش ــد و مف باش
دادخواســت و اظهــارات شــهود تعرفــه شــده از 
ســوی خواهــان نیــز حکایــت از عــدم تمکــن 
ــه دادرســی  ــت پرداخــت هزین ــی وی جه مال
دارد و بــا توجــه بــه نظــر موافقــی قاضــی 
محتــرم مشــاور بــا اعســار خواهــان بــا اســتناد 
ــن دادرســی  ــون آیی ــاده 504 و 506 قان ــه م ب
ــواده  ــت از خان ــون حمای ــی و مــاده 5 قان مدن
موقــت  اعســار  بــه  حکــم   1391 مصــوب 
ــه دادرســی صــادر  خواهــان از پرداخــت هزین
ــر  ــته نظ ــل نخواس ــه اص ــبت ب ــالم و نس و اع
ــارات  ــان و اظه ــه شــرح دادخواســت نخواه ب
ــا مالحظــه ســند  وی در جلســه دادرســی و ب
رســمی نکاحیــه شــماره 14131 بــه تاریــخ 
89/12/1 در دفتــر خانــه شــماره 6 ناییــن کــه 
تصویــر مصــدق آن پیوســت دادخواســت مــی 
ــم  باشــد و احــراز رابطــه و علقــه زوجیــت دائ
و اینکــه بــه مجــرد وقــوع عقــد نــکاح، زوجــه 
ــر  ــد ه ــی توان ــردد و م ــی گ ــه م ــک مهری مال
ــا عنایــت بــه  گونــه تصرفــی در آن بنمایــد و ب
اینکــه خوانــده در جلســه رســیدگی دادگاه 
ــه و  ــور نیافت ــی حض ــالغ قانون ــم اب ــی رغ عل
ادلــه ای مبنــی بــر پرداخــت مهریــه و برائــت 
ذمــه خــود ارائــه نکــرده اســت و بــا توجــه بــه 
نظــر قاضــی محتــرم مشــاور دادگاه مبنــی 
ــه  ــان در مطالب ــته خواه ــودن خواس ــر وارد ب ب
ــته و  ــت دانس ــان را ثاب ــوای خواه ــه دع مهری
مســتندا بــه مــواد 1287 و 182 قانــون مدنــی 
ــن  ــون آیی ــادة 198 قان و تبصــره الحافــی و م
دادرســی مدنــی خوانــده را بــه پرداخــت یــک 
جلــد کالم هللا مجیــد هدیــه یکصــد هــزار ریــال 
و مبلــغ دویســت و شــصت و دو ریــال و نیــم 
ــرا)س( و  ــه زه ــرت فاطم ــنه حض ــر الس مه
مبلــغ یــک میلیــون ریــال بابــت رخــت زنانــه 
و مبلــغ ده میلیــون ریــال بابــت طــال و مبلــغ 
ــمعدان و  ــه و ش ــت آین ــال باب ــون ری دو میلی
ــار  ــه ســکه به ــارده قطع ــداد ســیصد و چه تع
ــج  ــفر ح ــک س ــد و ی ــرح جدی ــه ط آزادی ب
عمــره مفــرده )کــه وجــوه نقــد موضــوع 
مهریــه بــر اســاس نــرخ تــورم اعالمــی از 
ســوی بانــک مرکــزی جمهــوری اســالمی 
محاســبه  حکــم  اجــرای  زمــان  در  ایــران 
ــه انضمــام هزینــه دادرســی در  مــی گــردد( ب
حــق خواهــان محکــوم مــی نمایــد بــا توجــه 
ــان از  ــت خواه ــار موق ــم اعس ــدور حک ــه ص ب
ــان اجــرای  ــه دادرســی، در زم پرداخــت هزین
ــردد.  ــی گ ــذ م ــی اخ ــه دادرس ــم، هزین حک
رأی صــادر شــده غیابــی و ظــرف مهلــت 
بیســت روز پــس از ابــالغ فابــل واخواهــی در 
همیــن شــعبه مــی باشــد و ســپس ظرفــس 
خواهــی  تجدیدنظــر  قابــل  روز   20 مــدت 
اصفهــان  اســتان  تجدیدنظــر  محاکــم   در 

می باشد. 
ــعبه اول  ــس ش ــمی  رئی ــف 238. قاس م ال

ــن ــی نایی دادگاه عموم

دادنامه 
کالســه پرونــده : 960195 شــماره دادنامــه 
 96/5/22 مــورخ   9609976796201147  :
ــل  ــورای ح ــعبه 32ش ــیدگی : ش ــع رس مرج
اختــالف  خواهــان احــد روغنــی نشــانی 
آل  بــه  نرســیده  ســروش  خ  اصفهــان   :
ــاق  ــهر اج ــد  ش ــه جاوی ــش کوچ ــد  نب خجن
ــه  ــت ال ــده نعم ــی    خوان ــوازم خانگ گاز و ل
ــه  ــته مطالب ــکان خواس ــول الم ــت  مجه هدای
ــده و  ــات پرون ــه محتوی ــت ب ــا عنای ــورا ب ش
اخــذ نظریــه مشــورتی اعضــا شــورا ختــم 
رســیدگی را اعــالم و بــه شــرح آتــی مبــادرت 
قاضــی  رای  نمایــد  مــی   رای  بــه صــدور 
ــوی  ــوص دع ــالف در خص ــل اخت ــورای ح ش
احــد روغنــی بــه طرفیــت نعمــت الــه هدایــت 
کلیشــادی  بــه خواســته 750000  ریــال  وجــه 
چــک بــه شــماره 523814 مــورخ 82/6/25 
عهــده بانــک کشــاورزی   بــه انضمــام مطلــق 
ــه دادخواســت  ــا توجــه ب ــی ب خســارات قانون
تقدیمــی تصویــر مصــدق چــک و گواهــی 
ــه  ــال علی ــک مح ــط بان ــت توس ــدم پرداخ ع
و  خوانــده  ذمــه  اشــتغال  در  ظهــور  کــه 
ــه وجــه آن دارد  اســتحقاق خواهــان در مطالب
و اینکــه خوانــده علــی رغــم ابــالغ قانونــی در 
جلســه رســیدگی حضــور نداشــته و هیچگونــه 
الیحــه و دفاعیــات مســتند و محکمه پســندی 
ــان  ــوی خواه ــه دع ــبت ب ــاع نس ــام دف در مق
از خــود ابــراز و ارایــه ننمــوده اســت لــذا 
دعــوی خواهــان علیــه خوانــده ثابــت بــه 
نظــر میرســد کــه بــه اســتناد مــواد 310و313 
ــون  ــون تجــارت و 198و515و519و522 قان قان
آئیــن دادرســی مدنــی حکــم بــه محکومیــت 
خوانــده بــه پرداخــت مبلــغ 750000 ریــال  
بابــت اصــل خواســته و 1224370 ریــال بابــت 
ــه از  ــر تادی ــه دادرســی و خســارت تاخی هزین
تاریــخ ســر رســید چــک موصــوف 82/6/25 
ــم در حــق  ــخ اجــرای حک ــا تاری )523814(ت
خواهــان صــادر و اعــالم مــی نمایــد رای 
ــت روز  ــت بیس ــرف مهل ــی و ظ ــادره غیاب ص
پــس از ابــالغ قابــل واخواهــی در ایــن شــعبه 
و پــس از اتمــام مهلــت واخواهــی ظــرف 
بیســت روز قابــل تجدیــد نظــر در محاکــم 

ــد . ــی باش ــان م ــی اصفه ــی حقوق عموم
م الــف 19287 قاضــی شــعبه 32 شــورای 

ــان  ــالف اصفه ــل اخت ح
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توپ و تور
 یک ایرانی ناشناس
پدیده لیگ بلژیک

ــوم  ــم گی ــه قل ــه ای ب ــن در مقال ســایت اســپورت مگزی
ــزن را دارم«  ــک گل ــبک ی ــن س ــر »م ــا تیت ــه و ب گوتی
ــی از  ــط کاوه رضای ــده توس ــیر طی ش ــریح مس ــه تش ب

ــت.  ــه اس ــک پرداخت ــا بلژی ــاه ت کرمانش
ــاه حضــورش در  ــدت کوت ــی در م درخشــش کاوه رضای
بلژیــک باعــث شــد تــا توجــه رســانه های بلژیکــی 
جلــب شــود. در ادامــه گــزارش ســایت اســپورت مگزین 
را دربــاره ســتاره ایــن فصــل شــارلوا بخوانیــد: »روحیــه 
ــس از  ــزو پ ــه مات ــن را فلیس ــت.« ای ــی اس او مثال زدن
ــه در آن کاوه  ــره ک ــل کورت ــل مقاب ــازی فص ــتین ب نخس
تنهــا چنــد دقیقــه بــه زمیــن آمــده بــود، گفــت. »بــرای 
تطبیــق بــه زمــان نیــاز دارد. ایــن زمــان بــرای او بیشــتر 
از بقیــه خواهــد بــود؛ ولــی خــب واضــح اســت؛ چــون با 

مانــع زبــان مواجــه اســت.« 
کاوه بــرای محــدود کــردن حداکثــری ایــن زمــان، 
را  انگلیســی و فرانســه  کالس هــای فشــرده زبــان 
می گذرانــد و در زمیــن ایــن مانــع را از بــازی ســوم 
ــس  ــه کری ــزو او را ب ــد. مات ــت رد می کن ــر اندرلش براب
ــد.  ــازی کن ــه ب ــد پول ــار داوی ــا در کن ــح داد ت ــا ترجی بدی
ــان  ــه مهاجم ــدان ب ــزء عالقه من ــه ج ــزو ک ــه مات فلیس
ســخاوتمند اســت، خیلــی زود مجــذوب اشــتهای 
تــالش و دندان هــای تیــز کاوه در پرســینگ شــد: »کاوه 
ــردگی و  ــی، فش ــی از دوندگ ــازی اش خطوط ــوع ب ــا ن ب
پرســینگ را بــه همــراه مــی آورد ... مثــل پولــه، او 
دوندگــی دارد و همیشــه گفتــه ام اگــر مهاجمــان مــن بــه 
وظایفشــان درســت عمــل کننــد، از آن هــا راضــی خواهــم 
بــود؛ حتــی اگــر گلــی به ثمــر نرســانند. تــالش  آن هــا به 
تیــم اجــازه می دهــد کــه 3 امتیــاز بــازی را بــه دســت 

ــد.« آورن

 داربی ۸۵ پایتخت 
۵ آبان برگزار می شود

مســئول مســابقات ســازمان لیــگ تاریــخ دقیــق دیــدار 
دو تیــم پرســپولیس و اســتقالل را در لیــگ برتــر اعــالم 

کــرد. 
ســعید فتاحــی دربــاره برنامه ریــزی لیــگ برتــر پــس از 
صعــود پرســپولیس بــه نیمه نهایــی لیــگ قهرمانان آســیا 
ــه  ــه جامع ــه هم ــپولیس را ب ــود پرس ــدا صع ــت: ابت گف
افتخــاری  ایــن صعــود  تبریــک می گویــم.  فوتبــال 
ــز در  ــگ نی ــازمان لی ــت و س ــران اس ــال ای ــرای فوتب ب
ــان آســیا  ــران در لیــگ قهرمان ــده ای ــا نماین ــوان ب حــد ت
همــکاری کــرده و خواهــد کــرد تــا پرســپولیس حضــوری 
قدرتمندانــه مقابــل تیــم الهــالل عربســتان داشــته باشــد. 
وی افــزود: بــا توجــه بــه صعــود پرســپولیس بــه 
نیمه نهایــی لیــگ قهرمانــان آســیا و همان طــور کــه 
صــورت  در  اعــالم کردیــم  لیــگ  قرعه کشــی  روز  در 
ــر ایــن  صعــود، زمــان دربــی پایتخــت تغییــر می کنــد؛ ب
اســاس بــازی دو تیــم پرســپولیس و اســتقالل در هفتــه 
ــزار   ــاعت ۱۵ برگ ــان ۹۶ س ــر در روز ۵ آب ــگ برت ــم لی ده

می شــود.

کوتاه اخبار 
 پاسخ محکم هواداران ایرانی 

به توهین سعودی ها
هــواداران پرســپولیس در صعــود قرمزپوشــان بــه نیمــه 

نهایــی آســیا حضــور فوق العــاده ای داشــتند. 
هــواداران االهلــی کــه تعــداد زیــادی هــم نداشــتند، در 
ــپولیس  ــواداران پرس ــر ه ــت تأثی ــال تح ــه اول کام نیم
ــتند  ــو توانس ــک بلندگ ــا ی ــه دوم ب ــا در نیم ــد؛ ام بودن
ــود  ــا وج ــد. ب ــر بدهن ــگاه را تغیی ــو ورزش ــی ج اندک
ــرایطی  ــه دوم و در ش ــدای نیم ــی در ابت ــری االهل برت
ــا یــک یــار کمتــر بــه بــازی ادامــه  کــه پرســپولیس ب
ــه  ــد ک ــپولیس بودن ــواداران پرس ــم ه ــاز ه ــی داد، ب م
ــم را  ــود، تی ــدنی خ ــاده و تمام نش ــرژی فوق الع ــا ان ب
ــی  ــا و طارم ــا 2 گل منش ــت ب ــد و درنهای ــش راندن پی
جشــن بزرگــی در ورزشــگاه »بــن زایــد« بــه راه 

ــد.  انداختن
نکتــه عجیــب ایــن بــود کــه هــواداران االهلــی پــس از 
۱0 نفــره شــدن تیمشــان و جلــو افتــادن پرســپولیس 
دســت از تشــویق تیــم خــود کشــیدند. آن هــا بــا 
بلندگــو شــروع بــه توهیــن بــه هــواداران ایرانــی کردنــد. 
ــه پرسپولیســی های  ــا ایــن حــال هــواداری محترمان ب
حاضــر در ورزشــگاه کــه در میــان آن هــا تعــداد زیــادی 
ــکنی  ــخ دندان ش ــتند، پاس ــور داش ــم حض ــوان ه از بان

بــه هــواداران ایــن تیــم عربســتانی بــود.

 قایقرانان ایران 
پتانسیل زیادی دارند

بانــوی المپیکــی قایقرانــی ایــران بــا اشــاره بــه عملکرد 
ــار  ــیا اظه ــی آس ــگ در قهرمان ــان رویین ــوب پاروزن خ
کــرد: مربــی رومانیایــی ثابــت کــرد کــه نتایــج خوبــش 

در ســال 200۸ بــا ایــران اتفاقــی نبــوده  اســت. 
مهســا جــاور دربــاره عملکــرد تیــم ملــی رویینــگ ایران 
در رقابت هــای قهرمانــی آســیا اظهــار کــرد: در مجمــوع 
بایــد تاکیــد کــرد کــه عملکــرد همــه ملی پوشــان 
ــود. واقعــا نتایــج شایســته ای کســب  خیلــی خــوب ب
شــد کــه نشــان داد چقــدر قایقرانــان ایــران پتانســیل 
زیــادی دارنــد. دربــاره مســابقات نیــز بایــد بگویــم کــه 
بــا شــرایط بســیار دشــواری وارد رقابت هــا شــدیم؛ امــا 
اجــازه ندادیــم چیــزی بــر نتایجمــان تأثیــر بگــذارد. در 
تایلنــد مشــکالت قایــق زیــاد بــود و بســیاری از بچه هــا 
ــم خــدا  ــاز ه ــا ب ــد؛ ام ــر بودن ــا شــب مســابقه درگی ت
ــه  ــد و ب ــالش کردن ــان ت ــه ملی پوش ــه هم ــکر ک را ش
ــه  ــحالم ک ــم خوش ــن ه ــیدند. م ــی رس ــه خوب نتیج
توانســتم بــه دو مــدال طــال برســم و دســت خالــی بــه 

ایــران بازنگشــتم. 
ــت  ــه داش ــابقاتی ک ــردش در مس ــاره عملک ــاور درب ج
تصریــح کــرد: خیلــی خوشــحالم کــه در دو بخــش بــه 
ــدنی  ــه دارم وصف نش ــی ک ــیدم. حس ــال رس ــدال ط م

اســت.

H.Rashidian@eskimia.ir
هامون رشیدیانگروه ورزش

ــانزدهم  ــه یک ش ــزرگ مرحل ــی ب دو قربان
نهایــی جــام حذفــی در هفتــه ششــم لیــگ 
برتــر فوتبــال، جــام خلیج فــارس امــروز در 

اهــواز بــه مصــاف هــم می رونــد. 
ــخ و  ــس از وداع تل ــه پ ــک هفت ــت ی درس
زودهنــگام بــا جــام حذفــی، طالیی پوشــان 
فــوالد  میهمــان  اهــواز  در  اصفهانــی 
خوزســتانی هســتند کــه آن هــا هــم وداعــی 
داشــته اند.  حذفــی  جــام  بــا  تراژیــک 
قرمزهــای اهــوازی برابــر تیــم لیــِگ یکــی 
ــا  ــد ت ــت خوردن ــهر شکس ــوان بوش ایرانج
یکــی از بزرگ تریــن شــگفتی های جــام 
ــد. ــت برس ــه ثب ــا ب ــام آن ه ــه ن ــی ب حذف

 آمار
بــه  در حالــی  فوتبــال ســپاهان  تیــم   
ــه در  ــی رود ک ــتان م ــوالد خوزس ــاف ف مص
ــش از  ــواز بی ــم در اه ــای دو تی رویارویی ه

ــت.  ــوده اس ــروز ب ــان پی ــم میزب تی
ســپاهان و فــوالد خوزســتان در تاریــخ 
هــم  مصــاف  بــه  بــار   30 برتــر  لیــگ 
رفته انــد کــه در ایــن بیــن ســپاهان ۱۱ 
ــت  ــه دس ــروزی ب ــوالد ۵ پی ــروزی و ف پی
ــا  ــز ب ــدار نی ــد؛ ضمــن اینکــه ۱۴ دی آورده ان
ــه پایــان رســیده اســت.  نتیجــه تســاوی ب

ــر  ــگ برت ــم در لی ــن 2 تی ــدار ای در 30 دی
۶۴ گل بــه ثمــر رســیده کــه ســهم ســپاهان 
ــتان 2۶ گل  ــوالد خوزس ــهم ف 3۸ گل و س

ــت.  ــوده اس ب

اهــواز  در  دیــداری کــه   ۱۵ در  تیــم  دو 
 2۴ صف آرایــی کرده انــد،  هــم  رودرروی 
بــار گلزنــی کرده انــد کــه ۱۴ گل ســهم 
ســپاهان و ۱۱ گل ســهم فــوالد بــوده اســت. 
در ایــن بیــن ســپاهان ۴ بــار و فــوالد 3 بــار 
ــن  ــد. بهتری ــود کرده ان ــروزی را از آن خ پی
ــم  ــن دو تی ــای رودرروی ای ــرد در دیداره ب
ــه دو  ــت ک ــپاهان اس ــر ۱ س ــروزی 3 ب پی
بــار در پاییــز ۸۱ و تابســتان ۹۱ تکــرار شــده 

اســت.

 گرما
ــه  ــبت ب ــتان نس ــوای خوزس ــای ه ــه دم اگرچ
مــاه گذشــته کاهــش یافتــه، امــا گرمــای اهــواز 
هنــوز هــم در ســاعاتی از روز طاقت فرساســت. 
ــس از  ــوالد و ســپاهان پ ــدار ف ــه دی از آنجــا ک
تاریکــی هــوا آغــاز می شــود، شــاگردان زالتکــو 
ــب،  ــت از ش ــه در آن وق ــد ک ــار امیدوارن کرانچ
هــوا کمــی خنک تــر شــده باشــد و دمــای 
زیــاد هــوا در ایــن مســابقه بــه چالشــی جانبی 

بــرای آن هــا بــدل نشــود.
 جدال در میانه جدول

ســپاهان هــم مثــل فــوالد در حــال حاضــر یک 
ــا  ــود؛ ب ــوب می ش ــی محس ــه  جدول ــم میان تی
ایــن تفــاوت کــه میزبــان اهــوازی بــه واســطه 
یــک امتیــاز بیشــتری کــه در پنــج هفتــه 
آغازیــن لیــگ هفدهــم گرفتــه، چهــار پلــه 
ــه  ــود در نیم ــی خ ــان رده  دهم ــر از میهم باالت
ــت.  ــرده اس ــوش ک ــای خ ــدول ج ــی ج باالی
از آخریــن رویارویــی فــوالد و ســپاهان در 
ــذرد.  ــاه می گ ــج م ــش از پن ــی بی ــواز کم اه
در آن مســابقه کــه هجدهــم فروردین مــاه 
ــگ  ــم لی ــه بیست وشش ــاری از هفت ــال ج س
ــاوی  ــه تس ــم ب ــد، دو تی ــزار ش ــانزدهم برگ ش
ــا آن  ــد. ب ــت دادن ــر رضای ــر یکدیگ ــر ۱ براب ۱ ب
تســاوی بیــرون از خانــه ســپاهان همچنــان در 
ــرای تصاحــب  ــا ذوب آهــن ب ــت ب کــورس رقاب

رده چهــارم باقــی مانــد؛ هرچنــد کــه در نهایــت 
فصــل را بــا همــان رتبــه پنجمــی بــه پایــان بــرد 
ــد همشــهری خــود آســیایی نشــد.  ــه مانن و ب
دیــدار قبلــی بــا فــوالد، اولیــن مســابقه بیــرون 
ــار در  ــو کرانچ ــه در آن زالتک ــود ک ــه ای ب از خان
بازگشــت بــه ســپاهان روی نیمکــت تیــم 

می نشســت. اصفهانــی 
 فوالد آرنا، شاید وقتی دیگر

ــی از  ــه یک ــتان ک ــوالد خوزس ــال ف ــم فوتب تی
ــت  ــدن اس ــه ای ش ــرو در حرف ــای پیش تیم ه
ایــن روزهــا بــه شــدت در حــال ســاخت 
ــد خــود اســت. ایــن ورزشــگاه  ورزشــگاه جدی
مســقف بــا اســتفاده از تکنولــوژی آلمانــی 
ســاخته شــده و گنجایــش 27 هزار تماشــاگر را 
خواهــد داشــت. نبــود پیســت تارتان نیــز باعث 
ــن  ــاگران و زمی ــن تماش ــه بی ــا فاصل ــده ت ش
مســابقه شــکل ورزشــگاه های امــروز دنیــا 
ــگاه  ــن ورزش ــد. ای ــوالد بده ــگاه ف ــه ورزش را ب

ــوالد  ــگاه ف ــه ورزش ــوالد ب ــواداران ف ــن ه در بی
آرنــا معــروف شــده و در حــال حاضــر مراحــل 
ــن  ــا ای ــد. ب ــن را می گذران ــی نصــب چم انتهای
ــال  ــذاب فع ــدرن و ج ــگاه م ــن ورزش ــال ای ح
ــدار فــوالد  ــازی نیســت و دی آمــاده برگــزاری ب
ــزار خواهــد  ــر برگ و ســپاهان در ورزشــگاه غدی

شــد.
 ترکیب احتمالی دو تیم

ــدهللا  ــری، عب ــرزاد جعف ــک، ف ــد ل ــوالد: حام ف
ــزا،  ــاد جانف ــدهللا زاده، فرش ــد عب ــی، احم کرم
ــینا  ــی، س ــان مبعل ــوری، ایم ــر عاش علی اصغ
مریــدی، میــالد بدرقــه، عبــدهللا ناصــری و رضــا 

ــان دهق
ســپاهان: لــی اولیویــرا، حســن جعفــری، عزت 
پورقــاز، عــارف غالمــی، ســعید آقایــی، میــالد 
ســرلک، علــی کریمــی، مهــرداد محمــدی، 
شــاهین ثاقبــی، جالل الدیــن علی محمــدی 

ــروان حســین و م

نگاهی به دیدار فوالد - سپاهان

جدال در میانه جدول

تیــم ملــی والیبــال ایــران در دومیــن دیــدار خــود در مســابقات 
ــت  ــه شکس ــق ب ــان موف ــردان جه ــزرگ م ــان ب ــام قهرمان ج

آمریــکا، دارنــده ســه مــدال طــالی المپیــک شــد. 
جــام  والیبــال  مســابقات  دوره  هفتمیــن  از  روز  دومیــن 
قهرمانــان بزرگ مــردان جهــان دیــروز چهارشــنبه بــا ســه دیــدار 
در ســالن »گایشــی هال« شــهر ناگویــای ژاپــن پیگیــری شــد. 
ــران و  ــای ای ــا، تیم ه ــن رقابت ه ــدار روز دوم ای ــن دی در دومی
آمریــکا در حالــی بــه مصــاف یکدیگــر رفتند کــه دو تیــم در روز 
نخســت یــک پیــروزی بــه دســت آورده بودنــد و بــرای دومیــن 
بــرد و صدرنشــینی در جــدول مقابــل یکدیگــر صف آرایــی 
ــر  ــت های اول و دوم 2۵ ب ــکا در س ــان آمری ــد. ملی پوش کردن
20 و 2۵ بــر ۱7 بــه پیــروزی رســیدند؛ امــا در ســت های ســوم 
تــا پنجــم بــه ترتیــب بــا امتیــازات 27 بــر 2۵، 2۵ بــر 2۱ و ۱۵ 
بــر ۱2 مغلــوب ایــران شــدند تــا پنجمیــن شکســت خــود برابــر 

ایــران را در تاریــخ والیبــال تجربــه کننــد. 
ــا دو  ــروزی ب ــن پی ــب ای ــا کس ــران ب ــال ای ــی والیب ــم مل تی
بــرد و ۴ امتیــاز صدرنشــین جــدول ایــن رقابت هــا شــد. 
ایگــور کوالکوویــچ در ابتــدای ایــن مســابقه از ترکیــب ســعید 
معــروف، ســید محمــد موســوی، امیــر غفــور، فرهــاد قائمــی، 
ــرای  ــدی ب ــدی مرن ــزی، مه ــامان فائ ــور، س ــالد عبادی پ می
دریافــت و مصطفــی حیــدری بــرای توپگیــری اســتفاده کــرد. 
جــان اســپیرو، ســرمربی تیــم ملــی والیبــال آمریــکا، در 
ابتــدای ایــن دیــدار از ترکیــب متیــو اندرســون، تیلــور ســاندر، 
جفــری جندریــک، میــکا کریستنســون، بنجامیــن پتــچ، 

ــرد.  ــتفاده ک ــوجی اس ــک ش ــت و اری ــول هول مکس
ایــن مســابقه چهاردهمیــن جــدال تیم هــای ایــران و آمریــکا 
ــه  ــه ســود شــاگردان کوالکوویــچ ب ــود کــه ب در طــول تاریــخ ب
پایــان رســید تــا ایــران پنجمیــن بــرد خــود را بــه دســت آورد.

ــیاری را  ــایعات بس ــفی ش ــان یوس ــدروزه پیم ــت چن غیب
دربــاره ایــن مجــری سرشــناس ورزشــی بــه وجــود آورده 

اســت. 
ــی  ــود مدع ــروز خ ــماره دی ــی »گل« در ش ــه ورزش روزنام
ــن  ــر شــده اســت. ای ــان یوســفی ممنوع التصوی شــد پیم
روزنامــه مدعــی شــده پیمان یوســفی، گزارشــگر مســابقات 
ــش در  ــل اظهارات ــه دلی ــال و مجــری شــبکه ســه، ب فوتب
ــام  ــی ج ــه انتخاب ــوریه در مرحل ــران و س ــدار ای ــان دی پای
ــت.  ــده اس ــر ش ــت و ممنوع التصوی ــی ممنوع الفعالی جهان
در بخشــی از مطلــب ایــن روزنامــه آمــده اســت: »گــزارش 
ــتادیوم  ــی از اس ــزدک میرزای ــوریه را م ــران و س ــازی ای ب
ــال  ــه فوتب ــری برنام ــا مج ــت؛ ام ــده داش ــر عه آزادی ب
برتــر در اســتودیوی شــبکه ســه، پیمــان یوســفی بــود. در 
ــر در  ــوری حاض ــان س ــر زن ــی تصاوی ــابقه وقت ــان مس پای

ورزشــگاه روی آنتــن رفــت، یوســفی ابــراز امیــدواری کــرد 
روزی شــرایط حضــور بانــوان ایرانــی هــم در ورزشــگاه های 
کشــورمان فراهــم شــود. احتمــاال پیمــان کــه بســیار آدم 
ــگام  ــم محســوب می شــود، هن ــالم و بی حاشــیه ای ه س
بــه زبــان آوردن ایــن جملــه فکــرش را هــم نمی کــرده بایــد 
بابــت ایــن کار تــاوان ســنگینی بپــردازد؛ امــا گویــا چنیــن 
ــور از ایــن خــط قرمــز،  ــه دلیــل عب اتفاقــی رخ داده و او ب
تــا اطــالع ثانــوی ممنوع التصویــر و ممنوع الفعالیــت شــده 

اســت!«
در همیــن حــال خبرگــزاری ایلنــا در خبــری، ممنوع التصویر 
شــدن پیمــان یوســفی را شــایعه خوانــده و آن را تکذیــب 
کــرده اســت. اکنــون بایــد دیــد یوســفی در دیدارهــای ایــن 
ــن شــایعه  ــا ای ــت ی ــد یاف ــزارش را خواه ــه مجــوز گ هفت

رنــگ واقعیــت بــه خــود خواهــد گرفــت.

ورزش

،،
دو قربانی بزرگ مرحله یک شانزدهم 
نهایــی جــام حذفــی در هفتــه ششــم 
لیــگ برتــر فوتبــال، جام خلیج فــارس 
هــم  مصــاف  بــه  اهــواز  در  امــروز 

می رونــد 

آگهی حصر وراثت
ــه  ــر ب ــدی مه ــن محم ــد حس ــای محم آق
شناســنامه شــماره ۱۸ بــه شــرح دادخواســت 
بــه کالســه ۶7۱/۹۶ از ایــن شــورا درخواســت 
چنیــن  و  نمــوده  وراثــت  حصــر  گواهــی 
توضیــح داده کــه شــادروان روح الــه زاهــدی 
فــرد بــه شــماره شناســنامه ۵0۶۱۵ در تاریــخ 
۹۶/0۵/02 اقامتــگاه دایمــی خــود بــدرود 
زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم 
ــد  ــماقی فرزن ــرم س ــه اک ــت ب ــر اس منحص
ــه  ــه ش.ش 3۱03 همســر، فاطم ماشــااله ب
ــه ش.ش  ــه ب ــد روح ال ــرد فرزن ــدی ف زاه
زاهــدی  خیرالــه  فرزنــد،   ۱2۵0۶۸۸۴۴2
فــرد فرزنــد غالمرضــا بــه ش.ش ۱7۹ پــدر، 
ــد  ــد محم ــی فرزن ــون پورغالم ــکینه خات س
ــا انجــام  ــه ش.ش 77۵۴ مــادر.  اینــک ب ب
تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در 
یــک نوبــت و یــک مرتبــه آگهــی مــی نمایــد 
تــا هرکســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از 
ــی  ــخ نشــر آگه ــزد او باشــد از تاری ــی ن متوف
ــم دارد واال  ــورا تقدی ــه ش ــاه ب ــک م ــرف ی ظ

ــد شــد. گواهــی صــادر خواه
قاضــی شــعبه ششــم شــورای حــل اختــالف 

کاشــان، علیرضــا علــی آبــادی بیدگلــی
۱۱۴۱/ م الف

اجرائیه
 ۹۶۱0۱003۵0۶03۶2۵ ابالغنامــه  شــماره 
 ۹۴0۹۹۸03۵0۶00۴0۶ پرونــده:  شــماره 
شــماره بایگانــی شــعبه : ۹۴0۴۵۵ تاریــخ  
تنظیــم: ۹۶/۴/۴  بموجــب درخواســت اجرای 
حکــم مربوطــه بــه شــماره و شــماره دادنامــه 
دادنامــه  و   ۹۴0۹۹703۵0۶0۱۵۶۴ مربوطــه 
۹۵0002۹۴ مــورخ ۹۵/2/۱۸ شــعبه ششــم  
 ۹۵/۵/30 مــورخ   ۹۵000702 دادنامــه  و 
ــوم  ــر  محک ــد نظ ــعبه ۱3 تجدی ــادره از ش ص
علیهــم متضامنــا محکومنــد بــه پرداخــت 
ریــال  میلیــون  پنجــاه  و  یکصــد  مبلــغ 
ــوان اصــل خواســته وجــه چــک شــماره  بعن
 ۹3/۱2/2۵-۱۶۸007 و   ۹3/۱۱/۱۵  -۱۶۸00۶
عهــده بانــک ملــی  و نیــز پرداخــت خســارات 
دادرســی طبــق تعرفــه  و نیــز پرداخــت 
خســارات تاخیــر تادیــه بــر مبنــای نــرخ 
تــورم از تاریــخ چــک تــا زمــان وصــول آن کــه 
توســط بانــک مرکــزی اعــالم و حیــن اجــرای 
حکــم محاســبه خواهــد شــد  در حــق محکوم 
ــه پرداخــت نیــم  لــه و نیــز محکــوم اســت ب
عشــر اجرایــی در حــق صنــدوق دولــت ) 
ضمنــا رای صــادره در خصــوص محکــوم 
   .    : اســت  غیابــی  زهتــاب  زهــرا  علیــه 
محکــوم علیــه مکلــف اســت از تاریــخ ابــالغ 
اجرائیــه : ۱- ظــرف ده روز مفــاد آنــرا بموقــع 
اجــرای  قانــون  مــاده3۴   ( اجــرا گــذارد 
احــکام مدنــی( .2- ترتیبــی بــرای پرداخــت 
محکــوم بــه بدهــد . 3- مالــی معرفــی 

ــه  ــد کــه اجــرا حکــم و اســتیفا محکــوم ب کن
ــادر  ــود را ق ــه خ ــد. چنانچ ــر باش از آن میس
بــه اجــرای مفــاد اجراییــه ندانــد بایــد ظــرف 
ســی روز کلیــه امــوال خــود را شــامل تعــداد 
ــول و  ــوال منق ــه ام ــت هم ــدار و قیم ــا مق ی
غیــر منقــول ، بــه طــور مشــروح مشــتمل بــر 
میــزان وجــوه نقــدی کــه بــه هــر عنــوان نــزد 
بانکهــا و موسســات مالــی و اعتبــاری ایرانــی 
بــه همــراه مشــخصات  یــا خارجــی دارد 
دقیــق حســابهای مذکــور و کلیــه اموالــی کــه 
ــث دارد و  ــزد اشــخاص ثال ــر نحــو ن ــه ه او ب
ــز  ــث ونی ــخاص ثال ــات او از اش ــه مطالب کلی
فهرســت نقــل و انتقــاالت و هــر نــوع تغییــر 
ــک ســال   ــان ی ــور از زم ــوال مذک ــر در ام دیگ
ــه  ــه ضمیم ــار ب ــوای اعس ــرح دع ــل از ط قب
ــه  ــی ارائ ــام قضائ ــه مق دادخواســت اعســار ب
ــاز  ــه ب ــوم ل ــه در خواســت محک ــد واال ب نمای
داشــت مــی شــود) مــواد ۸و3 قانــون نحــوه 
 -۴.   )۱3۹۴ مالــی  محکومیــت  اجــرای 
خــودداری محکــوم علیــه از اعــالم کامــل 
ــرای  ــرار از اج ــور ف ــه منظ ــوال ب ــورت ام ص
حکــم ، حبــس تعزیــری در جــه هفــت را در 
پــی دارد. ) مــاده 3۴ قانــون اجــرای احــکام 
ــون  ــاده ۱۶ قان ــاده 20 ق.م.ا و م ــی و م مدن
مالــی ۱3۹۴(  اجــرای محکومیــت  نحــوه 
ــو  ــر نح ــه ه ــری ب ــه دیگ ــال ب ــال م ۵- انتق
بــا انگیــزه فــرار از ادای دیــن بــه نحــوی 
ــرای پرداخــت دیــون  ــده امــوال ب کــه باقیمان
کافــی نباشــد موجــب مجــازات تعزیــری 
درجــه شــش یــا جــزای نقــدی معــادل 
ــا هــردو مجــازات مــی  ــه ی نصــف محکــوم ب
اجــرای  نحــوه  قانــون   2۱ ) مــاده  شــود. 
چنانچــه   -۶  .)۱3۹۴ مالــی  محکومیــت 
صــورت امــوال پــس از مهلــت ســی روز ارائــه 
ــوط  ــدان من ــه از زن ــوم علی ــود آزادی محک ش
بــه موافقــت محکــوم لــه یــا تودیــع وثیقــه یــا 
معرفــی کفیــل توســط محکــوم علیــه خواهــد 
بــود.) تبصــره ۱ مــاده 3 قانــون نحــوه اجــرای 

محکومیــت مالــی ۱3۹۴(
م الــف۱۹2۹۹ مدیــر دفتــر دادگاه حقوقــی 
شــعبه ۶ دادگاه عمومــی حقوقی شــهر ســتان 

اصفهــان  شــهرام نجفــی کلــه مســیحی 

اجرائیه
شــماره ابالغنامه ۹۶۱0۱003۵۱20۶۹۵۶ شــماره 
شــماره   ۹20۹۹۸2۱۶۴۱003۵7 پرونــده: 
بایگانــی شــعبه : ۹2۱30۶ تاریــخ  تنظیــم: 
۹۶/۶/۱۹  بموجــب درخواســت اجــرای حکــم 
مربوطــه بــه شــماره و شــماره دادنامــه غیابــی 
محکــوم   ۹30۹۹703۵۱20۱0۱۵ مربوطــه 
علیهــم تضامنــا محکومنــد  بــه پرداخــت مبلغ 
۱۵00000000 ریــال بعنــوان اصــل خواســته و 
ــخ  ــه  از تاری ــر تادی ــارات تاخی ــت خس پرداخ
زمــکان  لغایــت   ۱3۹2/2/30 رســید  ســر 
ــورم اعالمــی  ــر اســاس شــاخص ت وصــول  ب

از ســوی بانــک مرکــزی و بالمناصفــه بــه 
پرداخــت مبلــغ ۵۸۱۴۵000 ریــال بابــت هزینــه 
دادرســی در حــق محکــوم لــه و پرداخــت یــک 
ــرا در  ــه اج ــت هزین ــه باب ــوم ب ــتم  محک بیس
حــق صنــدوق دولــت   .   محکــوم علیــه مکلف 
ــه : ۱- ظــرف ده  ــالغ اجرائی ــخ اب اســت از تاری
روز مفــاد آنــرا بموقــع اجــرا گــذارد ) مــاده3۴ 
ــی  ــی( .2- ترتیب ــکام مدن ــرای اح ــون اج قان
 -3 . بدهــد  بــه  پرداخــت محکــوم  بــرای 
مالــی معرفــی کنــد کــه اجــرا حکــم و اســتیفا 
محکــوم بــه از آن میســر باشــد. چنانچــه خــود 
را قــادر بــه اجــرای مفــاد اجراییــه ندانــد بایــد 
ــامل  ــود را ش ــوال خ ــه ام ــی روز کلی ــرف س ظ
تعــداد یــا مقــدار و قیمــت همــه امــوال منقــول 
و غیــر منقــول ، بــه طــور مشــروح مشــتمل بــر 
ــزد  ــوان ن ــه هــر عن میــزان وجــوه نقــدی کــه ب
ــی  ــاری ایران ــی و اعتب ــا و موسســات مال بانکه
یــا خارجــی دارد بــه همــراه مشــخصات دقیــق 
ــه  ــه او ب ــی ک ــه اموال ــور و کلی ــابهای مذک حس
ــه  ــث دارد و کلی ــخاص ثال ــزد اش ــو ن ــر نح ه
مطالبــات او از اشــخاص ثالــث ونیــز فهرســت 
ــر در  ــر دیگ ــوع تغیی ــر ن ــاالت و ه ــل و انتق نق
ــل از  ــال  قب ــک س ــان ی ــور از زم ــوال مذک ام
طــرح دعــوای اعســار بــه ضمیمــه دادخواســت 
اعســار بــه مقــام قضائــی ارائــه نمایــد واال 
بــه در خواســت محکــوم لــه بــاز داشــت 
ــون نحــوه اجــرای  ــواد ۸و3 قان مــی شــود) م
.۴- خــودداری  محکومیــت مالــی ۱3۹۴(  
ــه از اعــالم کامــل صــورت امــوال  محکــوم علی
بــه منظــور فــرار از اجــرای حکــم ، حبــس 
تعزیــری در جــه هفــت را در پــی دارد. ) مــاده 
3۴ قانــون اجــرای احــکام مدنــی و مــاده 
20 ق.م.ا و مــاده ۱۶ قانــون نحــوه اجــرای 
محکومیــت مالــی ۱3۹۴( ۵- انتقــال مــال 
ــرار از  ــزه ف ــا انگی ــو ب ــر نح ــه ه ــری ب ــه دیگ ب
ــوال  ــده ام ــه باقیمان ــوی ک ــه نح ــن ب ادای دی
ــی نباشــد موجــب  ــون کاف ــرای پرداخــت دی ب
ــزای  ــا ج ــش ی ــه ش ــری درج ــازات تعزی مج
ــردو  ــا ه ــه ی ــوم ب ــادل نصــف محک ــدی مع نق
مجــازات مــی شــود. ) مــاده 2۱ قانــون نحــوه 
اجــرای محکومیــت مالــی ۱3۹۴(. ۶- چنانچــه 
ــه  صــورت امــوال پــس از مهلــت ســی روز ارائ
ــوط  ــدان من ــه از زن ــوم علی ــود آزادی محک ش
بــه موافقــت محکــوم لــه یــا تودیــع وثیقــه یــا 
معرفــی کفیــل توســط محکــوم علیــه خواهــد 
بــود.) تبصــره ۱ مــاده 3 قانــون نحــوه اجــرای 

ــی ۱3۹۴( ــت مال محکومی
ــعبه  ــی ش ــر دادگاه حقوق ــر دفت م ۱۹272 مدی
ســتان  شــهر  حقوقــی  عمومــی  دادگاه   ۱2

ــاری  ــه انص ــت ال ــان حج اصفه

اجرائیه
شــماره اجرائیــه: ۹۶۱0۴203۵۱30023۶ شــماره 
شــماره    ۹۵0۹۹۸03۵۱300۸۹3 پرونــده: 
تاریــخ  تنظیــم:   ۹۵۱007 : بایگانــی شــعبه 

ــف  ــه ردی ــوم ل ــخصات محک ۹۶/۶/۱۴  مش
ــه       ــت ال ــد نعم ــفری فرزن ــی س ــام مجتب ۱ ن
نشــانی: اصفهــان شــهر نجــف  آبــاد  صالــح 
ــوی  ــی ک ــری جنوب ــهید منتظ ــوار ش ــاد  ب آب
ــتی  ــد پس ــی پ 2 ک ــلیمان عباس ــهید س ش
  0۹۱3۱33۴۹77 همــراه   ۸۵۱۶۹۴۸7۸۱
مشــخصات محکــوم علیــه امیــر یحیــی 
خوندابــی فرزنــد عباســعلی     نشــانی: 
ــا  ــده ی ــخصات نماین ــکان  مش ــول الم مجه
ــه / محکــوم  قائــم مقــام قانونــی محکــوم ل
علیــه  محکــوم بــه: بموجــب درخواســت 
شــماره  بــه  مربوطــه  حکــم  اجــرای 
دادنامــه  شــماره  و   ۹۶۱00۹03۵۱3007۹3
محکــوم   ۹۶0۹۹703۵۱300۱۴2 مربوطــه 
ــغ  ــت مبل ــه پرداخ ــت ب ــوم اس ــه محک علی
و  خواســته  اصــل  بابــت  ریــال   ۴00000000
مبلــغ ۱23۶0000 ریــال بابــت هزینــه دادرســی 
ــه  ــر تادی ــارت تاخی ــت خس ــه پرداخ ــز ب و نی
ــورم  اعالمــی از  ــرخ ت ــای شــاخص ن ــر مبن ب
ــخ ســر رســید  ــزی از تاری ــک مرک ســوی بان
چکهــا ) دو فقــره چــک ۶2۸2۶7 مــورخ 
مــورخ   ۶2۸2۶۸ شــماره  و   ۹۵/۴/3۱
ــا  ــران  ت ــاه کار گ ــک رف ــده بان ۹۵/۵/3۱ عه
زمــان وصــول وجــه آن در حــق خواهــان کــه 
خســارت  تاخیــر تادیــه را اجــرای احــکام  در 
هنــگام  اجــرای حکــم  محاســبه و از خوانــده 
ــود .  ــد نم ــول خواه ــان وص ــع خواه ــه نف ب
ــف  ــه مکل ــوم علی ــی    .   محک ــم غیاب حک
اســت از تاریــخ ابــالغ اجرائیــه : ۱- ظــرف ده 
روز مفــاد آنــرا بموقــع اجــرا گــذارد ) مــاده3۴ 
ــی  ــی( .2- ترتیب ــون اجــرای احــکام مدن قان
بــرای پرداخــت محکــوم بــه بدهــد . 3- 
مالــی معرفــی کنــد کــه اجــرا حکــم و اســتیفا 
محکــوم بــه از آن میســر باشــد. چنانچــه 
خــود را قــادر بــه اجــرای مفــاد اجراییــه 
ــوال  ــه ام ــی روز کلی ــرف س ــد ظ ــد بای ندان
ــت  ــدار و قیم ــا مق ــداد ی ــامل تع ــود را ش خ
همــه امــوال منقــول و غیــر منقــول ، بــه طــور 
ــزان وجــوه نقــدی  ــر می مشــروح مشــتمل ب
کــه بــه هــر عنــوان نــزد بانکهــا و موسســات 
ــی دارد  ــا خارج ــی ی ــاری ایران ــی و اعتب مال
بــه همــراه مشــخصات دقیــق حســابهای 
ــر نحــو  ــه ه ــه او ب ــی ک ــه اموال ــور و کلی مذک
ــات  ــه مطالب ــث دارد و کلی ــزد اشــخاص ثال ن
ــل و  ــز فهرســت نق ــث ونی او از اشــخاص ثال
ــر دیگــر در امــوال  ــوع تغیی انتقــاالت و هــر ن
ــرح  ــل از ط ــال  قب ــک س ــان ی ــور از زم مذک
دعــوای اعســار بــه ضمیمــه دادخواســت 
ــد واال  ــه نمای ــی ارائ ــام قضائ ــه مق ــار ب اعس
بــه در خواســت محکــوم لــه بــاز داشــت 
مــی شــود) مــواد ۸و3 قانــون نحــوه اجــرای 
ــودداری  ــی ۱3۹۴(  .۴- خ ــت مال محکومی
محکــوم علیــه از اعــالم کامــل صــورت امــوال 
ــس  ــم ، حب ــرای حک ــرار از اج ــور ف ــه منظ ب
تعزیــری در جــه هفــت را در پــی دارد. ) مــاده 

ــاده  ــی و م ــکام مدن ــرای اح ــون اج 3۴ قان
20 ق.م.ا و مــاده ۱۶ قانــون نحــوه اجــرای 
ــال  ــال م ــی ۱3۹۴( ۵- انتق ــت مال محکومی
ــا انگیــزه فــرار از  بــه دیگــری بــه هــر نحــو ب
ــده امــوال  ــه نحــوی کــه باقیمان ادای دیــن ب
بــرای پرداخــت دیــون کافــی نباشــد موجــب 
ــا جــزای  ــری درجــه شــش ی مجــازات تعزی
نقــدی معــادل نصــف محکــوم بــه یــا هــردو 
مجــازات مــی شــود. ) مــاده 2۱ قانــون 
نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی ۱3۹۴(. ۶- 
چنانچــه صــورت امــوال پــس از مهلــت ســی 
روز ارائــه شــود آزادی محکــوم علیــه از زنــدان 
ــع  ــا تودی ــه ی ــوم ل ــه موافقــت محک ــوط ب من
ــوم  ــط محک ــل توس ــی کفی ــا معرف ــه ی وثیق
علیــه خواهــد بــود.) تبصــره ۱ مــاده 3 قانــون 

ــی ۱3۹۴( ــت مال ــرای محکومی ــوه اج نح
م الف۱۹2۶۶مدیــر دفتــر شــعبه ۱3 دادگاه 
ــان –  ــتان اصفه ــهر س ــی ش ــی حقوق عموم

ــریعتی  ــا ش فریب

آگهی مزایده نوبت اول
واحــد اجــرای احــکام مدنــی دادگاه عمومــی 
کاشــان بــا توجــه بــه اجرائیــه صــادره از 
ــوی  ــی خاج ــد تق ــه محم ــک علی ــعبه ی ش
مبلــغ ۱0۱/۵00/000 ریــال بابــت اصل خواســته 
و مبلــغ پرداخــت ریــال بابــت خســارت 
تاخیــر تادیــه از زمــان صــدور چــک تــا زمــان 
ــای  ــاخص به ــاس ش ــر اس ــم ب ــرای حک اج
کاال و خدمــات اعالمــی از بانــک مرکــزی 
ــم عشــر  ــت نی ــال باب ــغ ۵/07۵/000 ری و مبل
دولتــی مقــداری از امــوال محکــوم علیــه 
ــناس در  ــر کارش ــه نظ ــه ب ــا توج ــامل : ب ش
خصــوص ارزیابــی لــوازم خانگــی متعلــق بــه 
آقــای محمدتقــی خاجــوی پــس از بازدیــد و 
ــی  ــور ارزش کارشناس ــوال مذک ــی از ام بررس
ــل  ــات و عوام ــع جه ــه جمی ــه ب ــا توج آن ب
ــه ارزش ۴۶/۵00/000  ــا ب ــود در آن جمع موج
ریــال اعــالم مــی گــردد امــوال بــه شــرح زیــر 
ــی  ــل راحت ــت مب ــک دس ــد : ۱( ی ــی باش م
ــه  ــل پارچ ــت مب ــک دس ــره 2( ی ــت نف هف
ای نــه نفــره میــز شیشــه ای 3( ســه تختــه 
فــرش شــش متــری هفتصــد شــانه ۴( یــک 
ــه متــری هفتصــد شــانه ۵(  ــه فــرش ن تخت
ــی مربوطــه  ــز اداری و صندل ــک دســت می ی
ــک  ــره 7( ی ــدد تختخــواب دو نف ــک ع ۶( ی
ــک  ــر ۸( ی ــارک فای ــج شــعله م ــدد گاز پن ع
عــدد میــز ناهــار خــوری و ســه عــدد صندلــی 
چوبــی ۹( یــک عــدد میــز آرایشــی ۱0( یــک 
عــدد اتــو بخــار مــارک majer  ۱۱( یــک 
عــدد قالیچــه ماشــینی دســت دوم. توقیــف 
ــه  ــی و اینک ــریفات قانون ــری تش ــس از ج پ
دادگســتری  رســمی/منتخب  کارشــناس 
پــس از بازدیــد بشــرح ذیــل اقــدام بــه 
از   ۹۶/07/۱7 تاریــخ  در  نمــوده  ارزیابــی 
بــه مزایــده مــی  ســاعت ۱2 لغایــت ۱3 

گــذارد. بــه هــر کســی و کســانی کــه از 
مبلــغ کارشناســی شــده ذیــل الذکــر شــروع 
ــوال  ــد ام ــنهاد نمای ــغ را پیش ــن مبل واالتری
ــه او فروختــه خواهــد شــد . خریــدار مــی  ب
بایســت ده درصــد از ارزش کل امــوال را فــی 
ــی را ظــرف  ــد و مابق ــع نمای ــس تودی المجل
مهلتــی کــه از ســوی مســئولین و متصدیــان 
اجــرای احــکام تعییــن و حداکثــر آن از 
ــت  ــی بایس ــد م ــی کن ــاوز نم ــاه تج ــک م ی
پرداخــت نمایــد چنانچــه خریــدار در مهلــت 
ــت  ــه پرداخ ــبت ب ــده نس ــن ش ــرر تعیی مق
مابقــی بهــا اقــدام ننمایــد ســپرده او پــس از 
کســر هزینــه مزایــده بــه نفــع دولــت ضبــط 
و مزایــده تمدیــد خواهــد گردیــد . کســانیکه 
ــد  ــد نماین ــه و بازدی ــوال را مالحظ ــد ام مایلن
ــده  ــه وقــت مزای ــده ب ــد ۵ روز مان مــی توانن
بــه دایــره اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری 
کاشــان مراجعــه نماینــد . ضمنــا مزایــده 
در دایــره اجــرای احــکام مدنــی شــورای 
ــزار ــان برگ ــتری کاش ــالف دادگس ــل اخت  ح

 می شود .
مدیــر اجــرای احــکام شــورای حــل اختــالف 

کاشــان، حســین خندانــی  ۱۱۴۵/ م الــف

دادنامه 
 ۹۶0۹۹73727۱0۱۶0۱  : دادنامــه  شــماره   
شــماره   ۹۶/۶/۱۴  : تنظیــم  تاریــخ 
شــماره     ۹۶0۹۹۸3727۱00۵۱۶ پرونــده 
کالســه  پرونــده   ۹۶0۹۱۱  : بایگانــی 
۹۶0۹۹۸3727۱00۵۱۶ شــعبه دادگاه عمومــی 
ــماره  ــی ش ــم نهای ــن تصمی ــتان نائی شهرس
خانــم  خواهــان:   ۹۶0  ۹۹73727۱0۱۶0۱
ــه  ــر ب ــد قنب ــک فرزن ــری سرش ــرا وزی حمی
نشــانی اســتان اصفهــان - شهرســتان ناییــن 
- شــهر ناییــن - روســتای سرشــک منــزل 
اقــای فنبــر وزیــری سرشــک  شــخصی 
ــا فرانــی  ــده: آقــای محمدرضــا عــرب ب خوان
ــکان  ــول الم ــانی مجه ــه نش ــی ب ــد عل فرزن
ــی  ــارات دادرس ــه خس ــته ها: ۱. مطالب خواس
2. اعســار از پرداخــت هزینــه دادرســی 3 
ــی  ــکار : دادگاه عموم ــه گردش ــه مهری مطالب
ناییــن بــه تصــدی امضاء کننــده زیر تشــکیل 
محتویــات  و  اوراق  مالحظــه  بــا  اســت. 
پرونــده ختــم رســیدگی را » اعــالم و بــا 
اســتعانت از خداونــد منــان بــه شــرح ذیــل 
ــد. رأی  ــی نمای ــدور رای م ــه ص ــادرت ب مب
ــم  ــان خان ــوی خواه ــوص دع دادگاه در خص
ــه  ــر ب ــد قنب ــک فرزن ــری سرش ــرا وزی حمی
ــرب  ــا ع ــای محمدرض ــده آق ــت خوان طرفی
بــا فرانــی فرزنــد علــی بــه خواســته مطالبــه 
ــی و  ــه دادرس ــرخ روز و هزین ــه ن ــه ب مهری
ــی  ــه دادرس ــت هزین ــار از پرداخ ــدوا اعس ب
ــه دار و  ــان خان ــه خواه ــه اینک ــر ب دادگاه نظ
فاقــد درآمــد مــی باشــد و مفــاد استشــهادیه 
محلــی پیوســت دادخواســت و اظهــارات 

ــان  ــه شــده از ســوی خواه شــهود تعرف
نیــز حکایــت از عــدم تمکــن مالــی وی 
ــا  ــه دادرســی دارد و ب جهــت پرداخــت هزین
ــرم  ــی محت ــی قاض ــر موافق ــه نظ ــه ب توج
ــه  ــا اســتناد ب ــان ب ــا اعســار خواه مشــاور ب
مــاده ۵0۴ و ۵0۶ قانــون آییــن دادرســی 
مدنــی و مــاده ۵ قانــون حمایــت از خانــواده 
مصــوب ۱3۹۱ حکــم بــه اعســار موقــت 
خواهــان از پرداخــت هزینــه دادرســی صــادر 
و اعــالم و نســبت بــه اصــل نخواســته نظــر 
بــه شــرح دادخواســت نخواهــان و اظهــارات 
وی در جلســه دادرســی و بــا مالحظــه ســند 
ــخ  ــه تاری ــماره ۱۴۱3۱ ب ــه ش ــمی نکاحی رس
۸۹/۱2/۱ در دفتــر خانــه شــماره ۶ ناییــن 
کــه تصویــر مصــدق آن پیوســت دادخواســت 
مــی باشــد و احــراز رابطــه و علقــه زوجیــت 
دائــم و اینکــه بــه مجــرد وقــوع عقــد نــکاح، 
زوجــه مالــک مهریــه مــی گــردد و مــی تواند 
هــر گونــه تصرفــی در آن بنمایــد و بــا عنایــت 
بــه اینکــه خوانده در جلســه رســیدگی دادگاه 
ــه و  ــی حضــور نیافت ــالغ قانون ــم اب ــی رغ عل
ادلــه ای مبنــی بــر پرداخــت مهریــه و برائــت 
ــا توجــه  ــه نکــرده اســت و ب ذمــه خــود ارائ
بــه نظــر قاضــی محتــرم مشــاور دادگاه 
ــان در  ــودن خواســته خواه ــر وارد ب ــی ب مبن
ــت  ــان را ثاب ــوای خواه ــه دع ــه مهری مطالب
ــواد ۱2۸7 و ۱۸2  ــه م ــتندا ب ــته و مس دانس
قانــون مدنــی و تبصــره الحافــی و مــادة 
ــده  ــی خوان ــون آییــن دادرســی مدن ۱۹۸ قان
ــد  ــد کالم هللا مجی ــک جل ــت ی ــه پرداخ را ب
هدیــه یکصــد هــزار ریــال و مبلــغ دویســت 
و شــصت و دو ریــال و نیــم مهــر الســنه 
ــک  ــغ ی ــرا)س( و مبل ــه زه ــرت فاطم حض
ــغ  ــه و مبل ــت زنان ــت رخ ــال باب ــون ری میلی
ده میلیــون ریــال بابــت طــال و مبلــغ دو 
میلیــون ریــال بابــت آینــه و شــمعدان و 
تعــداد ســیصد و چهــارده قطعــه ســکه بهــار 
ــک ســفر حــج  ــد و ی ــه طــرح جدی آزادی ب
ــوع  ــد موض ــوه نق ــه وج ــرده )ک ــره مف عم
ــی از  ــورم اعالم ــرخ ت ــاس ن ــر اس ــه ب مهری
ــالمی  ــوری اس ــزی جمه ــک مرک ــوی بان س
ایــران در زمــان اجــرای حکــم محاســبه مــی 
گــردد( بــه انضمــام هزینــه دادرســی در حــق 
خواهــان محکــوم مــی نمایــد بــا توجــه بــه 
صــدور حکــم اعســار موقــت خواهــان از 
پرداخــت هزینــه دادرســی، در زمــان اجــرای 
ــردد.  ــی گ ــذ م ــی اخ ــه دادرس ــم، هزین حک
رأی صــادر شــده غیابــی و ظــرف مهلــت 
بیســت روز پــس از ابــالغ فابــل واخواهــی در 
همیــن شــعبه مــی باشــد و ســپس ظرفــس 
ــی در  ــر خواه ــل تجدیدنظ ــدت 20 روز قاب م
اصفهــان  اســتان  تجدیدنظــر   محاکــم 

می باشد. 
م الــف 23۸. قاســمی  رئیــس شــعبه اول 

دادگاه عمومــی ناییــن

پیمان یوسفی ممنوع التصویر شد؟آمریکا مقابل والیبالیست های ایران زانو زد



پیشهناد فیلم

وارونگی

کارگردان: بهنام بهزادی
نویسنده: بهنام بهزادی

ــا  ــا، علیرض ــی مصف ــاهی، عل ــحر دولتش ــران: س بازیگ
آقاخانــی، ســتاره حســینی، ســتاره پســیانی، رؤیــا 
ــاد  ــی، عب ــام یزدان ــا، شــیرین یزدان بخــش، پی جاویدنی

کریمــی، مجتبــی نم نبــات
 خالصه داستان فیلم

ســهیل پــس از چندیــن ســال، نشــانی نیلوفــر را پیــدا کــرده 
ــه در گذشــته  ــا ک ــده اســت. رابطــه  آن ه ــه ســراغش آم و ب
ــاره اســت. ــده، حــاال درآســتانه شــکل گیری دوب ــاکام مان ن

آن هایــی کــه بــا بهنــام بهــزادی و ســینمایش آشــنایی دارنــد، 
ــی در  ــی« فیلم ــه »وارونگ ــرد ک ــد ک ــی درک خواهن ــه خوب ب
ســبک و ســیاق فیلم هــای قبلــی اوســت؛ بــا همــان ســادگی 

در موضــوع، لحــن، داســتانگویی و البتــه فــرم.
 اگــر در ســینمای اصغــر فرهــادی »شــرایط بیرونــی« و 
»تغییــر موقعیت«هــا، یــک مســئله  ســاده اولیــه را بــه 
ــزادی،  ــینمای به ــد، در س ــل می کن ــده تبدی ــی پیچی موضوع
می بریــم  پــی  بلکــه  نمی کننــد؛  تغییــر  موقعیت هــا 
ــوار  ــده، دش ــر می آم ــه نظ ــاده ب ــدا س ــه در ابت ــئله ای ک مس

ــود.  ــل ش ــره  تبدی ــک گ ــه ی ــد ب ــت و می توان اس
ــان  ــه متعجبم ــایی اند ک ــدر تماش ــه آنق ــم ن ــای فیل بازی ه
ــم  ــویم. فیل ــد ش ــا ناامی ــه از آن ه ــد ک ــدر ب ــه آنق ــد و ن کنن
البتــه  مصفــا  علــی  بــازی  دارد.  معمولــی  بازی هایــی 
بســیار خــوب اســت و تــا حــد زیــادی متفــاوت. امــا ســحر 
دولتشــاهی قطعــا می توانســت بهتــر از این هــا باشــد. 
ــر  ــد و دیگ ــازی می کن ــوب ب ــا خ ــش ذات ــیرین یزدان بخ ش
ــاب  ــا انتخ ــم. ام ــادت کرده ای ــش ع ــوب بازی کردن ــه خ ب
ــی  ــر اصل ــه  کاراکت ــه آین ــی ک ــرای نقش ــینی ب ــتاره حس س
ــه  ــازی ن ــت و ب ــمندانه ای نیس ــاب هوش ــت، انتخ ماجراس
چنــدان مناســب بازیگــر، آســیب هایی را نیــز بــه فیلــم وارد 

آورده اســت.

حرف و نقل

 رئیــس ســتاد کل نیروهــای مســلح گفت: شــکر خدا 
اکنــون ۳۱ اســتان مــا در حــال ایجــاد مجموعــه فرهنگــی 
دفــاع مقــدس هســتند و تــا پایــان ســال ۱۰ مــورد از ایــن 

مجموعه هــا افتتــاح خواهــد شــد.
ــوت  ــاعر پیشکس ــنده و ش ــی، نویس ــا طبای  علیرض
می گویــد: سیاســتگذاران فرهنگــی بایــد نــوع نگاهشــان 
را تغییــر بدهنــد. مــا بیــش از آنکــه نگــران کلمــه باشــیم، 
بایــد نگــران محتواهــای نــازل و ســطحی کتاب ها باشــیم.

 در نشســت هم اندیشــی وزیــر فرهنــگ و ارشــاد 
ــنبه )۲۱  ــه سه ش ــر ک ــاپ و نش ــی چ ــا اهال ــامی ب اس
ــر از  ــد، ۲۳ نف ــزار ش ــه برگ ــن وزارتخان ــهریورماه( در ای ش
اهالــی چــاپ و نشــر دربــاره مشــکات و مطالبــات خــود 

ــد. ــاس صالحــی ســخن گفتن ــا ســید عب ب
 دبیرخانــه جشــنواره کتــاب ســال »ســبک زندگــی« 
بــا حضــور جمعــی از مســئوالن دبیرخانــه از جملــه 
حجت االســام و المســلمین علیرضــا فجــری دبیــر 
اجرایــی جشــنواره، امیــر بیــات معاونــت اجرایــی، مبیــن 
ــوری  ــط عمومــی، نفیســه شــاهی ن ــر رواب دودانگــی مدی
مدیــر مشــارکت ها و مهتــاب امامــی سرپرســت دبیرخانــه 

ــه کار کــرد. ــار ب آغ
ــر  ــازون« ۱۱ براب ــرده »آم ــاش ک ــد ف ــی جدی  گزارش
کمتــر از دیگــر کتابفروشــی ها، مالیــات شــرکت پرداخــت 

می کنــد.
 »چشــمی مراقــب شماســت: شــهروندان تحــت 
نظــارت«، عنــوان مســتندی ۵ قســمتی اســت کــه از ۲۳ 
ــود. ــش می ش ــی وی پخ ــرس ت ــبکه پ ــهریورماه از ش ش

ــد نمایشــنامه را  ــه چن ــرد ک ــی رشــیدی اعــام ک  لیل
بــرای اجــرا مدنظــر دارد کــه در ســال ۹۷، یکــی از ایــن آثــار 

را در مقــام کارگــردان روی صحنــه خواهــد بــرد.
 مراســم رونمایــی از کتــاب و لــوح فشــرده »آمــوزش 
نی انبــان« چهارشــنبه ۲۲ شــهریور بــا حضــور مدیــر عامــل 
خانــه موســیقی، مدیر مؤسســه توســعه هنرهــای معاصر 

و تعــدادی از هنرمنــدان بوشــهری برگــزار شــد.
 علــی رهبــری، رهبــر ســابق ارکســتر ســمفونیک تهران 
در ادامــه همــکاری خــود بــا ارکســتر ســمفونیک دولتــی 
ــرای  ــش و اج ــد فعالیت های ــل جدی ــاز فص ــا، از آغ آنتالی
ــای  ــا سولیســت های شناخته شــده دنی ــد کنســرت ب چن

موســیقی خبــر داد.
 مســتند »یــاد مــن باشــد« بــا الهــام از شــعر ســهراب 
ســپهری در هشــت شــهر و بــا هفــت فیلمبــردار ســاخته 

شــد.
 کتایــون معادلیــان، هنرمنــد نقــاش، معتقــد اســت 
ــه  ــوان ک ــدان ج ــگاه هنرمن ــی نمایش ــرای برپای ــا ب فض
قدم هــای اول شــناخته شــدن را برمی دارنــد، گاهــی 

می شــود. دلســردکننده 
 نوزدهمیــن جشــن بــزرگ ســینمای ایــران برگزار شــد 
و برترین هــای یــک ســال ســینمای ایــران جوایــز خــود را 
گرفتنــد که بیشــترین جوایز جشــن به فیلم »فروشــنده« 

اصغــر فرهادی رســید.
 مســعود دلخــواه کــه چنــدی پیــش نمایــش 
»مفیســتو« را در ســالن اصلــی تــاالر مولــوی بــه صحنــه 
بــرده بــود، اعــام کــرد کــه از اوایــل دی بــار دیگــر ایــن اثــر 

ــرد. ــد ب ــه خواه ــه صحن ــوی ب ــاالر مول نمایشــی را در ت

کوتاه اخبار 

ضبط »ضد گلوله« از ۱۵ مهرماه 
شروع می شود

یکــی از صدابــرداران مســتند مســابقه »ضدگلولــه« بــا اشــاره 
بــه اینکــه ضبــط آن دوبــاره از ۱۵ مهرمــاه شــروع می شــود، از 

ســختی های ایــن مســابقه ســخن گفــت. 
قــادر قــادری، صدابــردار، بــا اشــاره بــه صدابــرداری و 
ــرد:  ــان ک ــه« بی ــی »ضــد گلول صداگــذاری مســابقه تلویزیون
مــن یکــی از صدابــرداران ایــن مجموعــه هســتم و بــه علــت 
اینکــه پروداکشــن ســنگینی داشــت، گــروه صدابــردار و 

ــتیم.  ــر هس ــت نف ــم هف ــا ه ــه ب ــذار مجموع صداگ
وی ادامــه داد: ایــن کار بــه لحــاظ تولیــد ســنگین اســت؛ چــون 
مــا همزمــان حــدود ۱۵ کانــال صــدا و بــه تعــداد شــرکت کننده ها 
میکروفن هایــی بــرای ثبــت و ضبــط صــدا داریــم؛ چــرا کــه 
هــر نفــر میکروفــن مخصــوص بــه خــود را دارد، حــرف 

ــد.  ــم کل کل می کنن ــا ه ــا ب ــای گروه ه ــد و اعض می زن
همــه  صــدای  ضبــط  بــه  اشــاره  بــا  صدابــردار  ایــن 
ــار  ــا در کن ــن صداه ــط ای ــرد: ضب ــوان ک ــرکت کننده ها عن ش
ــا  ــون م ــبختانه تاکن ــا خوش ــد؛ ام ــکل می کن ــم کار را مش ه
ــم.  ــط کرده ای ــان را ضب ــدون مشــکل کارم ــن مســابقه ب در ای
ــه و کار در آن  ــن مجموع ــاره ای ــه« درب ــد گلول ــردار »ض صداب
ــاره از ۱۵ مهــر شــروع  اظهــار کــرد: ضبــط »ضــد گلولــه« دوب
ــل  ــا از اوای ــال کار م ــه دارد و فین ــان ادام ــا ۷ آب می شــود و ت

آذر آغــاز می شــود. 
مختلــف  مدیوم هــای  مقایســه صدابــرداری  دربــاره  وی 
ــا یکدیگــر  ــف ب ــرداری مدیوم هــای مختل ــوان کــرد: صداب عن
ــوان  ــه نمی ت ــت ک ــی هس ــی نویزهای ــت و گاه ــاوت اس متف
آن هــا را حــذف کــرد؛ بــه ایــن دلیــل کــه مــا چنــدان 

نمی کنیــم. کار  اســتودیویی 

»نقش نگار« به فستیوال 
»ابردین« می رود

فیلــم ســینمایی »نقــش نــگار« بــه کارگردانــی علــی 
عطشــانی بــه فســتیوال »ابردیــن« راه یافــت. این جشــنواره 
از ۴ تــا ۱۲ اکتبــر در اســکتالند برگــزار می شــود. در خاصــه 
داســتان ایــن فیلــم آمــده اســت: فــرزاد بــدون هماهنگــی 
پــدرش قصــد ازدواج بــا نــگار را دارد. رضایــت موقــت پــدر 
ــد؛  ــا می کن ــتگاری مهی ــم خواس ــرای مراس ــز را ب ــه چی هم

ــر می دهــد.  ــه شــرایط را تغیی ــگار هم ــا گذشــته ن ام
ســعید  پســیانی،  آتیــا  الهــه حصــاری،  رادان،  بهــرام 
ــی در  ــر ملک مطیع ــش و ناص ــر خیراندی ــان، گوه چنگیزی

ایــن فیلــم بــه ایفــای نقــش می پردازنــد.

 »شیخ جکسون«، نماینده مصر 
در اسکار

ــی  ــه کارگردان ــون« ب ــیخ جکس ــم »ش ــر فیل ــینمای مص س
ــه عنــوان نماینــده خــود در نودمیــن دوره  »امــر ســاما« را ب
ــدی  ــه چن ــم ک ــن فیل ــد. ای ــکار برگزی ــینمایی اس ــز س جوای
ــم  ــی خــود را در جشــنواره فیل ــش جهان ــن نمای ــش اولی پی
ــه  ــه ب ــت ک ــی اس ــک روحان ــاره ی ــرد، درب ــه ک ــو تجرب تورنت
شــکل و شــمایل »مایــکل جکســون«، خواننــده غربــی لباس 

می پوشــد.
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اثــر  منتشــر«  »مونالیــزای  کتــاب 
ــاهرخ  ــت. ش ــاهرخ گیواس ــده ش تحسین ش
گیــوا، نویســنده جــوان کشــورمان، متولــد 
۱۳۵۵  اســت. او بیــش از 6 ســال وقــت 
صــرف نوشــتن رمــان مونالیــزای منتشــر 

کــرد. 
»مونالیــزای منتشــر«، دومیــن اثــر شــاهرخ 
گیــوا پــس از کتــاب »مســیح، ســین، فنجان 

قهــوه و ســیگار نیم ســوخته« اســت. 
از شــاهرخ گیــوا دو کتــاب دیگــر بــا نــام 
تاکنــون  »فیل هــا«  و  مونالیــزا«  »انــدوه 

چــاپ شــده اســت؛ امــا ایــن نویســنده 
از رمــان »فیل هــا«، دیگــر  موفــق پــس 
دســت بــه قلــم نبــرد. او دلیــل ایــن موضــوع 
اعــام  و  داشــت  عنــوان  بی انگیزگــی  را 
ــاب  ــن کت ــراژ پایی ــه تی ــه ب ــا توج ــه ب ــرد ک ک
و بی عاقگــی مــردم بــه مطالعــه، دیگــر 
عاقــه ای بــه نوشــتن نــدارد. بــه همیــن بهانــه 
در ایــن گــزارش نگاهــی خواهیــم داشــت بــه 
یکــی از بــه یادماندنی تریــن کتاب هــای ایــن 

ــا. ــنده توان نویس
 داستان

ــت  ــل روای ــه فص ــر« در ن ــزای منتش »مونالی
ــا هــم  ــه ب ــه فصلــی کــه پازل گون می شــود؛ ن

در ارتبــاط اســت و در انتهــا بــا کنــار هــم قــرار 
ــت  ــام واقعی ــا تم ــدام از آن ه ــر ک ــن ه گرفت

ــود.  ــان می ش ــده نمای ــرای خوانن ب
»مونالیــزای منتشــر«، عشــقی را روایــت 
می کنــد کــه در خانــواده ای منتســب بــه 
ــه ارث  ــه نســل ب ــا( نســل ب قاجــار )قیونلوه
خانــدان  ایــن  در  کــس  هــر  و  می رســد 
گرفتــارش شــود، بــا زجــری مداوم، عشــقش 

بــه جنــون و مــرگ منتهــی می  شــود. 
ــط  ــال و خ ــه  اتص ــه حلق ــانه گرچ ــن افس ای
ــه   ــا هم ــازل اســت، ام ــن پ ــات ای ــط قطع رب
ــان در  داســتان نیســت. نویســنده  جــوان رم
ــون آور،  ــق جن ــن عش ــرر ای ــت مک ــار روای کن
ــخ  ــی از تاری ــتان، بخش ــل از داس ــر فص در ه
ــع  ــا وقای ــار ت ــران را از دوران قاج ــر ای معاص
و  ماجراهــا  می کنــد؛  نقــل  خــود  زمانــه  
اجتماعــی ای  و  سیاســی  مهــم  اتفاقــات 
همچــون شکســت مفتضحانــه در برابــر روس 
و انگلیــس و جــدا شــدن بخش هایــی از 
ــروطه و  ــاب مش ــار، انق ــران در دوران قاج ای
ــوپ  ــه ت ــاب و ب ــال آن شکســت انق ــه دنب ب
بســته شــدن مجلــس، کودتــای ۲8 مــرداد و 
ســرنگونی دولــت ملــی دکتــر محمــد مصدق، 
انقــاب ســال ۵۷، جنــگ تحمیلــی و ...، همه 
ــان،  ــز و پریش ــه  جنون آمی ــن ورط ــار ای در کن
ــن  ــوند و ای ــت می ش ــل روای ــه فص ــل ب فص

ــه  ــور توج ــل و در خ ــل تأم ــه  قاب ــان نقط هم
ــت.  ــتان اس داس

تاریخــی  رمانــی  منتشــر«،  »مونالیــزای 
ــتمایه  ــی دس ــات تاریخ ــی اتفاق ــت؛ ول نیس
نوشــته شــدن ایــن رمــان شــده اســت. 

نویســنده اطاعــات دقیقــی از ایــن برهه هــای 
می گــذارد؛  مخاطــب  اختیــار  در  تاریخــی 
ــر از  ــی دیگ ــت یک ــود گف ــه می ش ــی ک مهم

ــت. ــان اس ــن رم ــاخصه های ای ش

 نقاط قوت و ضعف
ــزای  ــان »مونالی ــوت رم ــه ق ــن نقط بزرگ تری
گیــوا  اســت.  داســتان  زبــان  منتشــر«، 
قاجــار  دوران  زبــان  از  عمیــق  درکــی  بــا 
کــه  آفریــده  را  درخشــان  دیالوگ هایــی 

ناخــودآگاه بیننــده را بــه یــاد آثــار علــی 
حاتمــی می انــدازد؛ امــا افســوس کــه هرچــه 
نزدیــک می شــویم،  انتهــای داســتان  بــه 
نویســنده ناگزیــر از توجــه بــه روایــت خطــی 
ــت  ــه روای ــه ای ک ــات زمان ــتان و مقتضی داس
می کنــد، از زبــان و لحــن پختــه و درخشــانش 
ــل  ــه در فص ــه ای ک ــه گون ــرد؛ ب ــه می گی فاصل
نهــم کــه »مؤخــره« نامگــذاری شــده، دیگــر 
اثــری از لحــن درخشــان وی باقــی نمی مانــد 
ــنده  ــه نویس ــد ک ــر می رس ــه نظ ــه ب و این گون
ــوده  ــتان ب ــردن داس ــع ک ــر جم ــه فک ــا ب تنه
اســت. ایــن یکدســت نبــودن روایــت، یکــی از 

ضعف هــای مهــم کتــاب اســت. 
ــی  ــل انتهای ــرای دو فص ــوا ب ــر گی ــاید اگ ش
ــت  ــاب وق ــی کت ــای ابتدای ــدازه فصل ه ــه ان ب
ــی  ــاهکارهای ادب ــی از ش ــا یک ــت ب می گذاش

ــدیم.  ــه رو می ش ــر روب ــه اخی ــک ده ی
بــا ایــن همــه بــدون تردیــد »مونالیــزای 
ــی  ــذاب و خواندن ــی اســت ج ــر«، رمان منتش
ــنده در  ــر نویس ــایان تقدی ــاش ش ــه ت و البت
ــث شــده  ــر باع ــی باورپذی ــان و لحن ــق زب خل
ایــن رمــان تاریخــی ارزش چندبــار خوانــدن را 

ــد. ــته باش داش
ــار  ــن ب ــوس چندی ــر ققن ــاب در نش ــن کت ای
چــاپ شــده و شــما می توانیــد ایــن کتــاب را 

ــه کنیــد.  ــا قیمــت ۹ هــزار تومــان تهی ب

ــت  ــندگی مارگاری ــه نویس ــکا« ب ــنامه خوانی »الموزی نمایش
دوراس بــا کارگردانی یاســمین عباســی، ۲۳ و ۲۴ شــهریورماه 
در مؤسســه  فرهنگی هنــری رویــش مهــر برگــزار می شــود.

ــوش  ــن و تین ــکا« توســط قاســم روبی نمایشــنامه  »الموزی
ــی  ــمین عباس ــده و یاس ــه ش ــی ترجم ــه فارس ــو ب نظم ج
کــه نمایشــنامه خوانی ایــن اثــر را کارگردانــی می کنــد 
همــه   و  الموزیــکا  »نمایشــنامه   می گویــد:  آن  دربــاره  
متن هــای دیگــری کــه مجــادالت، خیانت هــا، احساســات 
و روزمرگی هــای یــک رابطــه  زناشــویی را بــه تصویــر 
می کشــد، شــاید تــا بــه حــال بســتر تجربــه ای از نزدیــک 
بــرای مــا و گــروه اجرایــی کار نبــوده؛ امــا بــرای هــر 
ــرض  ــطه در مع ــا واس ــا ب ــطه ی ــه دورادور، بی واس ــس ک ک
عشــق و دوســت داشــتن قــرار گرفتــه، لحظــات ایــن 
نمایشــنامه خوانی ملمــوس خواهــد بــود و دلتنگی هــا، 

ــک  ــس تک ت ــن زوج را در پ ــاجرات ای ــت ها و مش شکس
صحنه هــا می تــوان زیســت تــا پــس از پایــان اجــرا 
روحــی جدیــد در مــا نفــس بکشــد؛ روحــی کــه بی قــرار و 
متأثــر از عشــق ســال ها بــا مــا خواهــد بــود؛ ماننــد آنمــاری 

ــه.«  ــل نول روش و میش
ــا  ــرزاد مشکل گش ــور و مه ــوی ن ــورا موس ــت ن ــی اس گفتن
بــه عنــوان  بهــادری  بهنــاز  بــه عنــوان نقش خــوان و 
صحنه خــوان در ایــن نمایشــنامه خوانی حضــور دارنــد و 
ــال  ــی و دانی ــمین عباس ــده  یاس ــر عه ــز ب ــیقی کار نی موس

ــت.  ــوده اس ــی ب کرم
ــه   ــه مؤسس ــاعت ۱۹:۰۰ ب ــد رأس س ــدان می توانن عاقه من
ــاغ  ــان چهارب ــع در خیاب ــر واق ــش مه ــری روی فرهنگی هن
ــماره  ۱6  ــراج، ش ــد پورمع ــه  مجی ــر، کوچ ــارراه نظ ــاال، چه ب

ــد. ــه کنن ــاک ۱۰ مراجع پ

امیــد روحانــی، بازیگــر، بــا اعتقــاد بــه اینکــه متأســفانه 
ســاخت  بحــران  دچــار  کمــی  روزهــا  ایــن  تلویزیــون 
مجموعه هــای جــذاب و پرمخاطــب شــده، یکــی از علــل 
اصلــی آن را تنــوع ســایق مدیــران عنــوان کــرد کــه تلویزیــون 

را گرفتــار کــرده اســت.
 ایــن بازیگــر دربــاره علــت ضعــف ســریال های تلویزیــون اظهار 
ــا  ــود، طبیعت ــاخته می ش ــف س ــه ای ضعی ــر مجموع ــرد:  اگ ک
همــه مجموعــه عوامــل دســت بــه دســت هــم داده کــه اتفــاق 
خوبــی نیفتــد. بخشــی مربــوط بــه پرداخــت اســت، بخشــی 
از کار مربــوط بــه کارگردانــی، بخشــی مربــوط بــه بازیگــری و 
هــزار عامــل دیگــر. دســت کم در چنــد مــاه اخیــر هیچ کــدام 
مختلــف  شــبکه های  از  تلویزیونــی کــه  مجموعه هــای  از 
پخــش می شــوند، چــه شــبکه یــک، چــه شــبکه ســه و چــه 
شــبکه پنــج ســیما، از پختگــی الزم برخــوردار نیســتند و نتیجــه 

مطلوبــی نداشــتند. 
روحانــی بــا اشــاره بــه ســریال »پنچــری« کــه از شــبکه ســه 
ســیما روی آنتــن رفــت، اظهــار کــرد:  ایــن ســریال را می بینــم 
و بــرای مــن دریــغ از یــک لبخنــد. ضعــف ایــن ســریال هــم 
ــه  ــی ک ــود زحمت ــا وج ــتگی دارد و ب ــل بس ــه عوام ــا ب قطع

ــت.  ــده اس ــی درنیام ــیده اند، کار مطلوب کش
پرســش کــه ضعــف  ایــن  بــه  پاســخ  در  بازیگــر  ایــن 
ســریال های تلویزیونــی تــا چــه انــدازه بــه نبــود کارگردانــان و 
هنرمنــدان مطــرح در تلویزیــون برمی گــردد، اظهــار کــرد:  اگــر 
ــد  ــون حضــور ندارن ــدان مطــرح در تلویزی ــان و هنرمن کارگردان
بــه عوامــل دیگــری برمی گــردد و ارتباطــی بــه نبــود فیلمنامــه 
ــار مشــکل  ــون دچ ــه تلویزی ــدارد. آنچــه مســلم اســت اینک ن
مالــی شــده و تــا حــد زیــادی ایــن مســئله بــر روی آثــار تأثیــر 

گذاشــته اســت.

فرهنگ و هنر10

،،
»مونالیــزای منتشــر« در نــه فصــل 
کــه  فصلــی  نــه  می شــود؛  روایــت 
ــا هــم در ارتبــاط اســت و  ــه ب پازل گون
در انتهــا بــا کنــار هــم قــرار گرفتــن هــر 
کــدام از آن هــا ،تمــام واقعیــت بــرای 

خواننــده نمایــان می شــود
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نگاهی به کتاب »مونالیزای منتشر« اثر شاهرخ گیوا

دارالمجانین عشاق

فیلم »آن«، رکورد فروش 
فیلم های ترسناک را شکست

اقتبــاس ســینمایی از رمانــی نوشــته »اســتفن 
ــای  ــن فیلم ه ــروش آغازی ــورد ف ــگ«، رک کین
ترســناک را در تاریــخ ســینمای آمریــکا بــه نــام 

خــود ثبــت کــرد.
ــم  ــن، فیل ــل از گاردی ــه نق ــزارش ایســنا ب ــه گ ب
بــه کارگردانــی »آنــدرس موچیتــی«  »آن« 
ــر  ــاره یــک دلقــک ترســناک اســت و ب کــه درب
اســاس رمانــی بــا همیــن نــام نوشــته »اســتفن 
کینــگ« ســاخته شــده، بــا فــروش ۱۱۷.۲ 
ــالن  ــش از ۴۱۰۰ س ــل بی ــون دالری از مح میلی
ــن فیلم هــای  ــروش آغازی ــورد ف ســینمایی، رک
ترســناک تاریــخ ســینمای آمریــکا و رکــورد 
ــاه  ــان را در م ــینمای جه ــن س ــروش آغازی ف

ــرد. ــت ک ــود ثب ــام خ ــه ن ــپتامبر ب س
ــناک  ــای ترس ــن فیلم ه ــروش آغازی ــورد ف رک
ــار  ــن در اختی ــش از ای ــکا پی ــینمای آمری در س
ــی«  ــت فراطبیع ــم »فعالی ــوم فیل ــمت س قس
بــود کــه در ســال ۲۰۱۱ در هفتــه نخســت 
ــود و  ــه ب ــون دالر فروخت ــش ۵۲.۶ میلی نمای
رکــورد فــروش آغازیــن مــاه ســپتامبر ســینمای 
جهــان را نیــز »هتــل ترانســیلوانیا ۲« بــا ۴۸.۵ 
میلیــون دالر در ســال ۲۰۱۵ بــه خــود اختصــاص 

ــود. داده ب
آثــار  معروف تریــن  از  یکــی  »آن«،  رمــان 
ــم  ــن فیل ــه در ای ــت ک ــگ« اس ــتفن کین »اس
ــه و  ــد مــورد اقتبــاس قــرار گرفت ترســناک جدی
داســتان آن دربــاره هفــت کــودک اســت کــه در 
ــه  ــدرت ماوراءالطبیع ــک ق ــا ی ــی ب ــهر کوچک ش

شــیطانی روبــه رو می شــوند کــه در قالــب یــک 
دلقــک ترســناک بــه نــام »پنــی وایــز« ظاهــر 
ــم  ــن فیل ــی از ای ــروش جهان ــت. ف ــده اس ش
اخیــرا از مــرز ۲۰۰ میلیــون دالر عبــور کــرده 

ــت. اس
»اســتفن کینــگ«، خالــق بیــش از  ۲۰۰ داســتان 
ــاه و حــدود ۶۰ رمــان در ژانرهــای وحشــت  کوت
ــه  ــای او از ده ــت. کتاب ه ــردازی اس و خیال پ
ــر  ــد در سرتاس ــون جل ــون ۳۵۰ میلی ۱۹۷۰ تاکن
ــندگی را در  ــته اند. او نویس ــروش داش ــان ف جه
ســن هفت ســالگی و پــس از پیــدا کــردن یــک 
ــاز  ــی آغ ــای جنای ــاوی کتاب ه ــه ح صندوقچ
کــرد و بــا نام هــای مســتعار »ریچــارد باچمــن« 
ــددی  ــار متع ــون آث ــوئیتن« تاکن ــان س و »ج
ــا  نوشــته اســت. رمان هــای »کینــگ« چنــان ب

گرمــی از ســوی خواننــدگان او روبــه رو شــد کــه 
دیــری نپاییــد بــه ســینما نیــز راه یافــت.

ــای  ــاس از رمان ه ــا اقتب ــزرگ ب ــان ب کارگردان
او فیلم هــای بســیاری ســاخته اند. فهرســت 
بعضــی از ایــن فیلم هــا کــه بــا بــازی درخشــان 
ــرار  ــن ق ــه، از ای ــرده رفت ــر پ ــدار ب ــران نام بازیگ
اســت: »مســیر ســبز«، »رهایــی از شاوشــنک« 
ــت«،  ــک دارابون ــی »فران ــه کارگردان ــه« ب و »م
راینــر«  »راب  کارگردانــی  بــه  »میــزری« 
هــاف  »مایــکل   کارگردانــی  بــه   »۱۴۰۸« و 

ــتروم«. اس
اخیــرا اقتبــاس ســینمایی »بــرج تاریــک« ایــن 
ــو  ــا« و »متی ــس الب ــازی »ادری ــا ب نویســنده ب
ــکا  ــینماهای آمری ــی س ــز راه ــی« نی مک کانه

شــده اســت.

تئاتر

»شام با دوستان« ایرانیزه شده است
ــر  ــن اث ــه ای ــوان کــرد ک ــا دوســتان« عن کارگــردان نمایــش »شــام ب
ــده  ــزه ش ــب، ایرانی ــا مخاط ــردن ب ــرار ک ــاط برق ــرای ارتب ــی ب نمایش

ــت.  اس
ــام  ــش »ش ــردان نمای ــنده و کارگ ــی، نویس ــاد( ابوالفتح ــوب )عم ای
ــر نمایشــی کــه در تماشــاخانه  ــاره اجــرای ایــن اث ــا دوســتان«، درب ب
ســه نقطــه روی صحنــه اســت، بــه خبرنــگار مهــر گفــت: ایــن نمایــش 
ــد  ــته دونال ــتان« نوش ــا دوس ــام ب ــنامه »ش ــتی آزاد از نمایش برداش
مارگولیــز اســت. پیــش از ایــن آیــدا کیجایــی این اثــر را در تماشــاخانه 
ــه  ــا ب ــرد م ــن اجــرا رویک ــا در ای ــود؛ ام ــرده ب ــه ب ــه صحن ایرانشــهر ب

متــن متفــاوت اســت.
بــه معضــل دروغ و خیانــت در  نمایــش  ایــن  ادامــه داد:   وی 
ــل  ــا قاب ــای دنی ــه ج ــه در هم ــئله ای ک ــردازد؛ مس ــا می پ خانواده ه
ــکل  ــز مش ــران نی ــفانه در ای ــت و متاس ــه اس ــب توج ــی و جال بررس
دلیــل  بــه همیــن  خانواده هــا محســوب می شــود؛  از  بســیاری 
ــار  ــا و رفت ــیاری از دیالوگ ه ــرا، بس ــده و در اج ــزه ش ــش ایرانی نمای
شــخصیت ها بــرای نزدیــک شــدن بــه فرهنــگ ایرانــی تغییــر کــرده 
اســت تــا مخاطبــان ارتبــاط بیشــتری بــا کار برقــرار کننــد و نمایــش 

ــد. ــر باش ــی نزدیک ت ــگ ایران ــه فرهن ب
ــرد:  ــان ک ــش بی ــه نمای ــی صحن ــاره طراح ــان درب ــی در پای  ابوالفتح
ایــن اثــر نمایشــی بــه صــورت رئالیســتی اجــرا می شــود و دکــور نیــز 
ــه اکسســوار  ــال طراحــی شــده و بیشــتر در صحن ــه صــورت مینیم ب
ــه  ــتان« ب ــا دوس ــام ب ــش »ش ــرد. نمای ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس م
ــالن  ــه در س ــی ک ــاد( ابوالفتح ــوب )عم ــی ای ــندگی و کارگردان نویس
ــت  ــال اجراس ــه« در ح ــه نقط ــاخانه »س ــروی تماش ــن خس رکن الدی

ــی رود. ــه م ــاعت ۲۰:۳۰ روی صحن ــهریور س ــا ۳۰ ش ت

سینما

فیلم »خیابان دیوار« آماده نمایش شد
فیلــم ســینمایی »خیابــان دیــوار« بــه کارگردانــی بهمــن کامیــار و 

تهیه کنندگــی مصطفــی کیایــی آمــاده نمایــش شــد. 
»خیابــان دیــوار«، دومیــن فیلــم بلنــد ســینمایی بهمــن کامیــار در مقــام 
کارگــردان کــه فیلمبــرداری آن پــس از ۳۲ جلســه در خردادمــاه بــه پایــان 
رســید، پــس از پشــت ســر گذاشــتن تدویــن، صداگــذاری و موســیقی، 

مراحــل فنــی خــود را بــه پایــان رســانده و آمــاده نمایــش شــد. 
ــگارش  ــه ن ــار ب ــن کامی ــز بهم ــه آن را نی ــه فیلمنام ــوار« ک ــان دی »خیاب
درآورده، مضمونــی اجتماعــی دارد و داســتان آن روایتگــر زندگــی زنــی بــه 
نــام »مهــری« اســت کــه ناخواســته درگیــر ماجرایــی مجهــول می شــود 

و در پــی حــل آن اســت. 
ایــن فیلــم قــرار اســت بــرای حضــور در سی وششــمین جشــنواره فیلــم 
ــی،  ــاری، احســان امان ــی، محمدرضــا غف ــه صامت ــه شــود. ژال ــر ارائ فج
رؤیــا جاویدنیــا، معصومــه رحمانــی، ایــرج ســنجری، بابــک بهشــاد، جواد 
ــد  ــی، ســید وحی ــاق جمشــیدی، مــژده دای ــژن افشــار، میث ــی، بی زیتون
ــین  ــر، غامحس ــر مددی مه ــر، اکب ــاوان افس ــری، پ ــدی می ــی، مه مناف
عباســی، مهــران آتــش زا، فــرزاد ســینا، شــهرزاد بخشــی، مهــران فراهانی، 
فاطمــه بابایــی، رضــوان جعفــری، حمیدرضــا خســرویون، بــا هنرمنــدی 
محســن کیایــی و بــا حضــور رعنــا آزادی ور در ایــن اثــر بــه ایفــای نقــش 

پرداختنــد. 
ســایر عوامــل »خیابــان دیــوار« عبارتنــد از: نویســنده و کارگــردان: 
ــرداری: علــی  ــر فیلمب ــده: مصطفــی کیایــی، مدی ــار، تهیه کنن بهمــن کامی
قاضــی، مدیــر تولیــد: ســجاد رحیمــی، طــراح صحنــه: حجــت اشــتری، 
طــراح گریــم: محســن دارســنج، صدابــردار: امیــر نوبخــت، دســتیار اول 
ــب  ــز: زین ــردان و برنامه ری ــتیار اول کارگ ــی، دس ــردار: آرش رمضان فیلمب

ــری. ــاز اکب ــاس: مهرن ــی، طــراح لب نصراله

ادبیات

خانه  صفوی، میزبان »گروس عبدالملکیان«
ــان گــروس  خانــه صفــوی در یکــی دیگــر از برنامه هــای خــود، میزب
عبدالملکیــان خواهــد بــود. در ایــن برنامــه، کتاب هــای گــروس 
ــد شــد.  ــزار خواه ــن جشــن امضــا برگ ــی و آیی ــان معرف عبدالملکی
گــروس عبدالملکیــان اولیــن کتابــش را بــا نــام »پرنــده پنهــان« در 
ــده  ــال برن ــان س ــه در هم ــن مجموع ــه ای ــرد ک ــر ک ــال 8۱ منتش س

ــران شــد.  ــی ای ــز ادب ــن جوای یکــی از معتبرتری
کتــاب دوم او »رنگ هــای رفتــه دنیا«ســت کــه در ســال ۱۳8۴ 
ــم آن  ــاپ ده ــال ۹۱ چ ــد و در س ــر ش ــر منتش ــگ دیگ ــر آهن در نش
ــوان  ــا عن ــه شــعری را ب ــروس مجموع ــس از آن گ ــد. پ ــازار آم ــه ب ب
ــد در  ــر مرواری ــد«، در نش ــوض می کنن ــا ع ــی ج ــطرها در تاریک »س
ســال ۱۳8۷ بــه چــاپ رســاند کــه ایــن کتــاب نیــز طــی ۵ ســال، ۱۲ 
بــار منتشــر شــد. پــس از آن در ســال 8۹ بــه دعــوِت نشــر چشــمه، 
بــه عنــوان دبیــر بخــش شــعر ایــن انتشــارات برگزیــده شــد و در ایــن 
ــه فعالیــت کــرد کــه تاکنــون نیــز ایــن همــکاری  موسســه شــروع ب

ادامــه یافتــه اســت. 
گــروس عبدالملکیــان در ســال ۱۳۹۰ مجموعه شــعر »حفره هــا« را در 
نشــر چشــمه منتشــر کــرد کــه بــا اســتقبال گســترده مخاطبــان مواجه 
شــد و طــی یــک ســال پانــزده هــزار نســخه از آن بــه فــروش رســید. 
ــعرهایش  ــده ای از ش ــال ۱۳۹۲ گزی ــا« در س ــاب »حفره ه ــاعر کت ش
را همــراه بــا عکــس و بــا همــکاری ۳6 عــکاس برجســته ایرانــی بــه 

چــاپ رســاند.
ــار گــروس عبدالملکیــان، جمعــه   آییــن جشــن امضــا و معرفــی آث
ــان  ــع در خیاب ــوی، واق ــه صف ــاعت ۱۹:۳۰ در خان ــهریورماه س ۲۴ ش
خاقانــی، حــد فاصــل خواجــه پطــروس و وحیــد، کوچــه شــماره ۳۱ 

ــود. ــزار می ش برگ

وا
�ن

یک لحظه بدون تو
خواننده اشکان محمدیان

آهنگساز علی منابعان، اشکان 
محمدیان

اشعار علی منابعان، اشکان   
محمدیان

زندگی یه انتخابه
خواننده محمد حشمتی

آهنگساز فرشاد خشنود )باکتری 
خان(، فریدون خشنود

ترانه سرا علیرضا قزوه، شهرام 
دانش، فریدون خشنود

شکوه
خواننده محمد اصفهانی

آهنگساز علیرضا کهن دیری، مجید 
اخشابی، پدرام کشتکار

ترانه سرا عبدالجبار کاکایی، علیرضا 
قزوه

سریال ها پخته نیستند»الموزیکا« در مؤسسه رویش مهر روی صحنه می رود
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 فردگرایی در ازدواج 

مهم ترین دلیل کاهش فرزندآوری
ــورای  ــه ش ــی دبیرخان ــات جمعیت ــه مطالع ــس کمیت رئی
عالــی انقــاب فرهنگــی اظهــار کــرد: بــا افزایــش توســعه 
ــد  ــور، فرزن ــی در کش ــه طبقات ــش فاصل ــادی و کاه اقتص
بــه تدریــج بــه کاالی مصرفــی مبــدل شــده و بــر همیــن 
اســاس والدیــن از تولــد فرزنــدان بیشــتر جلوگیــری 

می کننــد. 
دکتــر محمدجــواد محمــودی در بررســی موانــع و راهکارهــا 
و افزایــش فرزنــدآوری، بــا اشــاره بــه دالیــل کاهــش آمــار 
ــت  ــی جمعی ــوان درون ــت: کاهــش ت ازدواج در کشــور گف

همــواره میــزان ازدواج هــا در کشــور را پاییــن مــی آورد. 
وی بــا اشــاره بــه موضــوع کاهــش فرزنــدآوری در کشــور 
از  یکــی  ازدواج،  در  فردگرایــی  امــروزه  داد:  توضیــح 
ــت؛  ــور اس ــدآوری در کش ــش فرزن ــل کاه ــن دالی مهم تری
بــه طــوری کــه عــاوه بــر ایــن موضــوع توســعه  اقتصــادی 

ــر اســت.  ــدآوری مؤث ــرخ فرزن ــز در ن کشــور نی
ــورای  ــه ش ــی دبیرخان ــات جمعیت ــه مطالع ــس کمیت رئی
عالــی انقــاب فرهنگــی بــا بیــان اینکــه توســعه اقتصــادی 
همــواره فاصلــه طبقاتــی را کاهــش می دهــد، اظهــار کــرد: 
امیــدواری بیــش از حــد مــردم بــه آینــده می توانــد 
ــت  ــد اهمی ــه فرزن ــرا ک ــد؛ چ ــش ده ــدآوری را کاه فرزن
ــت، از  ــادر اس ــدر و م ــتگیری از پ ــه دس ــود را ک ــی خ اصل

ــد داد. ــت خواه دس

نیمی از دانش آموزان فقیر تحت 
پوشش نهادهای حمایتی هستند

رفــاه  و  تعــاون، کار  وزارت  اجتماعــی  رفــاه  معــاون 
اجتماعــی دربــاره ارتبــاط فقــر بــا بازماندگــی از تحصیــل 
گفــت: کودکانــی کــه بــه علــت فقــر بــه مدرســه 
نمی رونــد، قاعدتــا بایــد تحــت پوشــش ســازمان 

بهزیســتی و کمیتــه امــداد باشــند. 
در پــروژه شناســایی کــه ســال گذشــته انجــام دادیــم، 
مشــخص شــد بیــش از 50 هــزار نفــر و بــه عبارتــی 50 
ــاد  ــن دو نه ــت ای ــده، تح ــودکان شناسایی ش ــد ک درص

قــرار دارنــد. 
احمــد مــی دری اظهــار کــرد: معاونــت رفــاه وزارت 
ــل  ــده از تحصی ــودکان بازمان ــایی ک ــرح شناس ــاه ط رف
را در مقطــع ابتدایــی در ســال ۹5 کلیــد زد. بــه منظــور 
جمــع آوری اطاعــات اقتصــادی و اجتماعــی و بازگرداندن 
کــودکان کار بــه چرخــه تحصیــل و آمــوزش، ســامانه ای 
ــر اســاس اطاعــات جمع آوری شــده  ــم و ب ایجــاد کردی

ــم.  ــل تمــاس گرفتی ــده از تحصی ــا کــودکان بازمان ب
وی افــزود: البتــه ایــن پــروژه بــا دشــواری هایی روبــه رو 
ــت در  ــه عل ــل ب ــدگان از تحصی ــود و شناســایی بازمان ب
ــام  ــاس تم ــماره های تم ــات و ش ــودن اطاع ــت نب دس

آن هــا بــه ســختی صــورت گرفــت. 
وی عنــوان کــرد: بایــد از ابتــدای مهــر بــا همــکاری وزارت 
آمــوزش و پــرورش کدهــای ملــی دانش آمــوزان را 
ــا مشــخص  ــم ت ــه کنی ــت احــوال ارائ ــه ثب دریافــت و ب
شــود چــه تعــداد از افــراد در ســن مدرســه، بــه مدرســه 

ــد. ــل بازمانده ان ــع از تحصی ــد و درواق نرفته ان

طنز اجتماعی
پاسخ به سؤاالت بنیادین

علم بهتر است یا خودرو؟
D.Rashidzade@eskimia.ir

دامون رشیدزادهگروه اجتماعی

در ادامــه مبحــث پاســخ بــه ســؤاالت بنیادیــن امــروز 
بــه ایــن ســؤال مهــم پاســخ خواهیــم داد کــه علــم بهتر 

اســت یــا خــودرو؟ 
مســئله علــم و خــودرو، موضوعــی پیچیــده اســت کــه 
ــود  ــه خ ــی را ب ــمندان بزرگ ــن اندیش ــت ذه سال هاس
ــن  ــر ای ــی بهت ــرای بررس ــا ب ــت. م ــرده اس ــغول ک مش
موضــوع بــه ســراغ جمعــی از اندیشــمندان حوزه هــای 
ــما  ــر ش ــه نظ ــیدیم ب ــا پرس ــم و از آن ه ــف رفتی مختل

ــا خــودرو؟ علــم بهتــر اســت ی
ــی از  ــرعت«، یک ــی س ــه »کام ــروف ب ــز« مع »کامبی
اندیشــمندان حــوزه اســپورت کــردن خــودرو در این بــاره 
می گویــد: »داش! معلومــه خــودرو خیلــی بهتــر از 
علمــه! مــن خــودم پنجــم ردی هســتم؛ امــا دو برابــر 
دکتــر مکتــرا از همیــن ماشــین بازی درآمــد دارم.«

ــدس ســابق(، یکــی از اندیشــمندان حــوزه  ــدا )اق پانی
ــل  ــه تحصی ــن قصــد ادام ــه م ــد: »البت ازدواج، می گوی
ــات  ــرام تحصی ــم، ب ــر بخواهــم ازدواج کن ــا اگ دارم، ام
خیلــی مهــم نیســت؛ در زندگــی مشــترک مهــم قیافــه 
و ماشــین پســر اســت. البتــه هــر ماشــینی هــم خــوب 
ــد  ــه کمتــر از ماشــین های شاســی بلن ــده ب نیســت؛ بن

راضــی نیســتم.«
ــس  ــوزه تجس ــمندان ح ــی از اندیش ــم، یک ــن خان مهی
ــؤال  ــن س ــاره ای ــز درب ــخصی، نی ــی ش ــور خیل در ام
اســت.  از خــودرو  بهتــر  می گویــد: »علــم خیلــی 
ــرد.  ــادف م ــوی تص ــوهرم، ت ــا، ش ــرز ممدآق خدابیام
ــا االن  ــده. ام ــدم اوم ــین ب ــن از ماش ــون روز م از هم
پســرم ســیا )همــان ســیامک( تــوی زیرزمیــن خونــه 
ــم  مشــغول آزمایش هــای علمیــه و کلــی از همیــن عل
ــد  ــکر تولی ــکل ش ــی ش ــه چیزای ــرم ی ــد داره. پس درآم
می کنــه کــه خیلــی مشــتری داره. هــر یــه ریــزه از ایــن 
شــیکرا 50 – 60 هــزار تومــن قیمتشــه. همــه مشــتریای 
ــه  ــد می کن ــه ســیا تولی پســرم هــم میگــن جنســی ک

ــداره.« ــت ن رو دس
ســؤال  ایــن  بــه  پاســخ  دیدیــد  همان گونــه کــه 
بنیادیــن چنــدان راحــت نیســت و اندیشــمندان نظــرات 
گوناگونــی دربــاره ایــن ســوال دارنــد. بــر اســاس 
تحقیقــات مــا 63 درصــد کارشناســان اعتقــاد داشــتند 
ــر  ــون بهت ــر 30 میلی ــی زی ــای داخل ــم از خودروه عل
ــد کــه  اســت؛ امــا 70 درصــد کارشناســان معتقــد بودن

ــت.  ــم اس ــر از عل ــون بهت ــاالی 50 میلی ــودرو ب خ
همچنیــن بیــش از ۹0 درصــد کارشناســان اعتقــاد 
داشــتند خــودرو بــاالی 200 میلیــون تومــان از هــر 
علمــی بهتــر اســت؛ زیــرا وقتــی شــما از ایــن خودروهــا 
ــا  ــر ی ــما را دکت ــه ش ــته هم ــوید، ناخواس ــاده می ش پی

مهنــدس صــدا می کننــد. 

کوتاه حوادث 

مرگ خودخواسته دختر جوان
ــه ۱6  ــنبه از طبق ــداد روز چهارش ــی بام ــر جوان دخت
یکــی از برج هــای آتی ســاز خــود را بــه پاییــن 
پرتــاب کــرد؛ ایــن حادثــه ســاعت 6 دقیقــه بامــداد 

ــوع پیوســت. ــه وق ب
ــوان  ــر ج ــرا، دخت ــی ماج ــاهدان عین ــه ش ــه گفت  ب
در شــهرک آتی ســاز مقابــل هتــل آزادی کــه محــل 
اســتقرار میهمان هــای خارجــی اســت، در تصمیمــی 
ناگهانــی از طبقــه ۱6 خــود را بــه پاییــن پرتــاب کــرد 
و در دم جــان ســپرد. منــزل ایــن دختــر در طبقــه 

ششــم قــرار داشــت. 
و  پلیــس  عوامــل  ایــن گــزارش،  اســاس  بــر 
ــس  ــه حاضــر شــدند و پ ــس در محــل حادث اورژان
ــرس  ــتور بازپ ــا دس ــد ب ــرگ وی، جس ــد م از تأیی

ــد.  ــل ش ــی منتق ــکی قانون ــه پزش ــیک ب کش
بــه دســتور بازپــرس تحقیقــات جنایــی دربــاره 
علــت وقــوع ایــن حادثــه در دســتورکار کارآگاهــان 
اداره دهــم پلیــس آگاهــی تهــران بــزرگ قــرار 

ــت. گرف

هوشیاری راننده جوان باعث 
نجات جان کودک شد

ــوان  ــرد ج ــک م ــع ی ــه موق ــدام ب هوشــیاری و اق
یاســوج  در  مــادری  و  پــدر  غفلــت  مقابــل  در 
مانــع از وقــوع حادثــه ای تلــخ، امــا عجیــب شــد. 
فریادهــای مــرد جوانــی کــه پشــت فرمــان پرایــد 
ــک  ــع نزدی ــه تقاط ــرعت ب ــا س ــود و ب ــته ب نشس
می شــد، در حالــی کــه مرتــب واژه »خفــه« را 
ــان  ــاده در خیاب ــران پی ــه عاب ــرد، توج ــرار می ک تک
ــرد.  ــب ک ــود جل ــه خ ــوج را ب ــران یاس ــهید چم ش
ــد ایــن مــرد جــوان  ــدا فکــر می کردن حاضــران ابت
قصــد دعــوا بــا راننــده تنــدر ۹0 را دارد کــه در تقاطــع 
ــا توقــف  در حــال دور زدن بــود. ثانیه هایــی بعــد ب
پرایــد در نزدیکــی تنــدر ۹0 همــه متوجــه شــدند کــه 

بچــه ای در تنــدر ۹0 در حــال خفــه شــدن اســت. 
ــه بچــه خردســالی در  ــود ک ــرار ب ــن ق ماجــرا از ای
تنــدر ۹0 بــود و بــه هــر دلیــل شیشــه خــودرو بــاال 
ــی  ــه طــوری کــه گــردن بچــه در حال آورده شــد؛ ب
ــن درب  ــود، بی ــین ب ــرون از ماش ــرش بی ــه س ک

ــرد.  ــر ک خــودرو و شیشــه گی
دور  قصــد   ۹0 تنــدر  ماجــرا گفتنــد  شــاهدان   
ــمت  ــه س ــران ب ــهید چم ــان ش ــع خیاب زدن تقاط
هفت تیــر را داشــت کــه ایــن راننــده جــوان پرایــد 
ــن  ــم های ای ــود؛ چش ــه می ش ــه قضی از دور متوج
کــودک از حدقــه بیــرون زده و صورتــش کبــود 

ــود!  ب
قابــل تأمــل اینکــه در مــدت فریــاد راننــده پرایــد، 
زن و شــوهر بــا خیــال راحــت بــا هــم حــرف 
ــد  ــده پرای ــت رانن ــا دخال ــرا ب ــن ماج ــد. ای می زدن
ــه  ــرای پاییــن آوردن شیشــه و کمــک ب و اقــدام ب

ــر شــد. ــه خی ــم ب ــودک خت ک

کنش    وا

 معاون دفتر تألیف کتب درسی 
وزارت آموزش و پرورش   

اعتبارات تولید لوازم کمک آموزشی با بخش خصوصی 
است؛ زیرا آموزش و پرورش تولیدکننده ابزار کمک آموزشی 
نیست. بخشی که در خود آموزش و پرورش تولید می شود 
از طریق شرکت صنایع آموزشی ارائه می شود که یک ارتباط 
تنگاتنگی با سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی دارند 

و کارشناسان این شرکت در جلسات تألیف کتاب های 
درسی حضور دارند.

رئیس پلیس پیشگیری ناجا   
تاش ما بر این است با تأمین زیرساخت ها و تجهیزات 

مورد نیاز، شرایط دفاعی مرزها را تقویت کرده و توان 
نیروی انسانی و تجهیزات مرزها را افزایش دهیم. 

براساس برنامه ارائه شده در قالب هدف گذاری برنامه 
ششم توسعه امسال توانمندسازی مرزها و شهرهای 

مرزنشین جزو رویکردهای اصلی قرار گرفته تا بتوانیم با 
این توان افزایی جلوی تهدید دشمن را بگیریم و در مرزها 

شرایط دفاع مطلوب را فراهم کنیم.

معاون اداره کل بهزیستی استان یزد   
طبق برآوردهای امسال، تعداد خانوارهای معلولین 

متقاضی مسکن حمایتی اجتماعی استان یزد 2 هزار 
و ۱07 خانوار است. 4۱2 مورد از این خانوارها، متقاضی 

واحدهای مسکن استیجاری، یک هزار و 64 مورد 
متقاضی کمک هزینه ماهیانه اجاره مسکن و 507 خانوار 

نیز متقاضی وام قرض الحسنه ودیعه مسکن هستند.

مدیر کل روابط عمومی و ارتباطات مردمی 
جمعیت هالل احمر   

محموله ۱00 تنی اقام زیستی، بهداشتی، درمانی و غذایی 
جمعیت هال احمر ایران برای مردم مسلمان روهینگیای 

میانمار به محض اعام نماینده گمرک جمهوری اسامی 
ایران در فرودگاه مهرآباد بارگیری خواهد شد. با تعامل و 
مکاتباتی که با هال احمر بنگادش انجام شد و با توجه 

به نیازهای حیاتی پناهجویان میانماری این محموله به ۱00 
تن افزایش یافت که قرار است میان پناهجویان میانماری 

که وارد کشور بنگادش شده اند، تقسیم شود.

مدیر عامل زنجیره امید   
زمانی آرامش ایجاد می شود که ما آرامش اجتماعی را 

فراهم کرده باشیم، نه آموزش فردی را. در این زمینه اولین 
کار این است که فرهنگ را بر اساس فضاهای موجود 

آموزش دهیم.

رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز 
مدارس کشور   

تأثیر فضای کالبدی آموزش در موضوع مهم یاددهی و 
یادگیری افراد بر کسی پوشیده نیست. ما نیز به دنبال 

این هستیم که فضاهایی با استاندارد روز، آرامش دهنده و 
پرورش دهنده خاقیت دانش آموزان ایجاد کنیم. ما

نیازمند عزم ملی برای ساختن مدارسی ایمن، مقاوم و 
بانشاط در سراسر کشور هستیم.

ماجرای زندگی نگار 4 ساله در پمپ بنزین

»نــگار«، دختــری 4 ســاله، فرزنــد پــدر و مــادری 
از  اطــاع  از  پــدری کــه پــس  معتــاد اســت؛ 
بــارداری همســر معتــاد خــود، او را رهــا کــرد و نــگار 
ــا از حضــور  ــه نه تنه ــاد ک ــا نه ــه دنی ــا ب ــی پ در حال
ــادری و  ــر م ــه از مه ــود، بلک ــدر محــروم ب ــر پ پرمه
ــن فرشــته آســمانی  قربان صدقه هــای دلنشــین ای

ــرد. ــزی درک نک ــم چی ه
فرشــته خواجویــی، مــددکار اجتماعــی موسســه 
مهرآفریــن، در این بــاره گفــت: مــادر نــگار زنــی 35 
ــا  ــدن او، ب ــا آم ــه دنی ــس از ب ــه پ ــت ک ــاله اس س
ــتان  ــتان های اس ــی از شهرس ــری در یک ــرد دیگ م
ــه  ــه ب ــردی ک ــت. م ــده اس ــه ش ــتان، هم خان گلس
گفتــه خــود کــودک، نــگار را مــورد اذیــت و آزار قــرار 
مــی داده و بــه مصــرف مخــدر شیشــه اعتیــاد دارد.

وی افــزود: ناپــدری طــی روزهــای گذشــته نــگار را 
از خانــه بیــرون و او بیــش از 3 شــبانه روز را خــارج 
ــه و در پمــپ بنزیــن زندگــی کــرده اســت و  از خان
ــن  ــددکار مهرآفری ــه م ــردم و مداخل ــاس م ــا تم ب
ــه  ــه مقامــات انتظامــی تحویــل داده و ســپس ب ب

بهزیســتی منتقــل شــد.
ایــن  داشــت:  اظهــار  اجتماعــی  مــددکار  ایــن 
ــاه  ــد م ــی چن ــگار ط ــه ن ــت ک ــاری اس ــومین ب س
گذشــته، توســط مــادر و ناپــدری خــود مــورد اذیــت 
ــه  ــد روز ب ــرای چن ــار ب ــر ب ــه و ه ــرار گرفت و آزار ق

ــت. ــده اس ــل ش ــتی منتق بهزیس
ــار قبلــی  خواجویــی خاطرنشــان کــرد: در هــر دو ب
پــس از انتقــال ایــن دختربچــه 4 ســاله بــه 
ــدام  ــه اق ــت بچ ــرای بازگش ــادر او ب ــتی، م بهزیس
کــرده و از قضــا بــا وجــود اعتیــاد او بــه هروئیــن، 
توانســته اســت فرزنــد خــود را از عوامــل ســازمان 

ــرد. ــل بگی ــتی تحوی بهزیس
وی اشــاره کــرد: در حــال حاضــر نــگار در بهزیســتی 
بــه ســر می بــرد و مــددکار او بــه مــادر معتــاد ایــن 
ــرک  ــه پــس از ت ــه اســت کــه بافاصل کــودک گفت
اعتیــاد می توانــد دختــرش را نــزد خــود برگردانــد. 
ایــن در حالــی اســت کــه هیچ گونــه تضمینــی 

ــدن  ــرار نش ــادر و تک ــن م ــی ای ــات پاک ــرای ثب ب
اذیــت و آزار و کتک هــای ناپــدری معتــاد او وجــود 

نــدارد.
ــودکان  ــن ک ــت ای ــی، وضعی ــه خواجوی ــق گفت طب
ــت  ــر دق ــران از نظ ــه ته ــبت ب ــتان ها نس در شهرس
ــر  ــتی، بدت ــه بهزیس ــیت در مداخل ــر و حساس نظ
اســت؛ بــه دلیــل شــرایط بومــی منطقــه، بهزیســتی 
ــواده  ــت خان ــل درخواس ــادی را مقاب ــت زی مقاوم
ــاره رأی  ــت درب ــن وضعی ــته و ای ــودک آزار نداش ک
دارد  وجــود  نیــز  قضــات  ســوی  از  صادرشــده 
و قضــات ســریع حکــم بــه بازگشــت کــودک 
ــی وجــود  ــن نگران ــم ای ــگار ه ــاره ن ــد. درب می دهن
ــن  ــزد والدی ــی ن ــتور قاض ــا دس ــاره ب ــه دوب دارد ک

ــردد.  ــودک آزار برگ ک
ضعــف قوانیــن فعلــی و اینکــه قوانیــن بــه گونــه ای 
اســت کــه خیلــی وابســته بــه تشــخیص و ســلیقه 
قاضــی اســت، لــذا ضــرورت بازنگــری در قوانیــن و 
محکــم کــردن آن هــا و همچنیــن پیش بینــی همــه 
ایــن خألهــا در الیحــه حمایــت از کــودک بیــش از 

پیــش احســاس می شــود.
آنچــه مســلم اســت توجــه بــه ایــن موضــوع اســت 
ــدام و  ــا اق ــودک آزاری ت ــره ای ک ــه ســریال زنجی ک
عمــل اساســی مقامــات قضایــی و اجــرای قاطــع 
احــکام صادرشــده در ایــن حــوزه و همچنیــن 
تصویــب الیحــه حمایــت از حقــوق کــودکان ادامــه 

ــت. ــد داش خواه
در چنیــن شــرایطی نــگار اولیــن و آخریــن کــودک 
قربانــی اعتیــاد و کــودک آزاری مــادر معتــاد و 
ــا و  ــر خبره ــر روز تیت ــت و ه ــود نیس ــدری خ ناپ
ــز  ــخ و تأمل برانگی ــوادث تل ــوع ح ــا از وق گزارش ه
ــی بیشــتر  ــت دارد. نگران ــودک آزاری حکای ــواع ک ان
ــن  ــده و ای ــادی ش ــار، ع ــن اخب ــاب ای ــه بازت اینک
نماینــدگان  و  مســئوالن  نظــر  در  تلــخ  رویــداد 
مجلــس بــه صــورت رویــداد عــادی جلوه گــر شــده 
ــا  ــون در آن ه ــاح قان ــر و اص ــرای تغیی ــی ب و همت

نمی بینیــم.

ــو« و اعتــراض  خطــر »توقــف جراحی هــای الکتی
ــه  ــامت ب ــات س ــدگان خدم ــی از ارائه کنن گروه
ــاره یــک کتــاب، دو  ســه هفتــه ای   ویرایــش دوب
ــل   ــای عم ــم اتاق ه ــش مه ــه چال ــه ب ــت ک اس
ــی رود  ــم آن م ــده و بی ــل ش ــتان ها تبدی بیمارس
ــی،  ــای گاه طوالن ــود نوبت ه ــا وج ــاران ب ــه بیم ک
غیرضــروری  هرچنــد  جراحی هــای  انجــام  در 

ــد.  ــرگردان بمانن س
بحــث تعرفه هــای پزشــکی از چندیــن ســال 
گذشــته همــواره یکــی از مباحــث چالش برانگیــز 
نظــام ســامت کشــورمان بــوده اســت؛ بــه طــوری 
ــر  ــزاف نباشــد اگ ــه گ ــن ســخن ب ــه شــاید ای ک
بگوییــم از حــدود 20 ســال گذشــته، تاریــخ نظــام 
ســامت ایــران بــه یــاد نــدارد کــه پــای تعرفه هــا 
در میــان باشــد و گــروه یــا گروه هایــی از آن 

ناراضــی نباشــند.
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از آنجــا کــه بســیاری از پرداختی هــای نامتعــارف 
ــای  ــن تعرفه ه ــه همی ــزی را ب ــان زیرمی ــا هم ی
غیرواقعــی نســبت می دادنــد، ســال ۹3 و در 
ــامت،  ــام س ــول نظ ــرح تح ــوم ط ــب گام س قال
کتــاب ارزشــگذاری نســبی خدمــات ســامت 
ــکی  ــف پزش ــای مختل ــد و گروه ه ــری ش بازنگ
رشــد قابــل ماحظــه ای را تجربــه کردنــد؛ رشــدی 
ــام  ــئوالن نظ ــان و مس ــان کارشناس ــه اذع ــه ب ک
تعرفه هــا  واقعــی شــدن  تــا  ســامت هنــوز 
ــاب  ــاح کت ــه اص ــت. البت ــادی داش ــه زی فاصل
ــت  ــت رضای ــم نتوانس ــال ۹3 ه ــا در س تعرفه ه
ــته  ــال داش ــه دنب ــکی را ب ــای پزش ــه گروه ه هم
باشــد و قــرار بــر آن شــد کــه ایــن کتــاب ســاالنه 

ــرد.  ــرار گی ــاح ق ــری و اص ــورد بازنگ م
مشــخص اســت ارزش گــذاری خدمــات ســامت 
مقولــه ای کامــا علمــی اســت کــه بــا توجــه 
وضعیــت  و  ســامت  سیاســت های کان  بــه 
اقتصــادی و... کشــورها بــه صــورت ســاالنه تعیین 
می شــود. در ایــران نیــز وظیفــه وزارت بهداشــت و 
ــان  ــه درم ــت هزین ــر، مدیری ســازمان های بیمه گ
ــاد  ــرایط اقتص ــد ش ــان بای ــن می ــت و در ای اس
ــات  ــدگان خدم ــدگان و ارائه دهن ــامت و گیرن س

ــد. ــر بگیرن ســامت را در نظ
 دست خالی سالمت در مقابل 

تعرفه ها
بــه گــزارش ایســنا، بــر همیــن اســاس از آنجایــی 
کــه بعضــی از منابــع طــرح تحــول نظــام ســامت 
محقــق نشــد و همچنیــن ســازمان های بیمه گــر 

پایــه در تأمیــن منابــع مالــی و پرداخــت مطالبات 
مواجــه  مشــکل  بــا  خدمــات  ارائه دهنــدگان 
ــته  ــع گذاش ــی در مناب ــر صرفه جوی ــا ب ــدند، بن ش

شــد. 
ــای  ــال تعرفه ه ــا وجــود رشــد 5 درصــدی گلوب ب
ــش از  ــه بی ــاه، آنچ ــال در خردادم ــکی امس پزش
ــای  ــی گروه ه ــرای برخ ــاالنه ب ــه ای س ــد تعرف رش
رادیولــوژی  و  بیهوشــی  جملــه  از  پزشــکی 
کتــاب  ســوم  ویرایــش  شــد،  بحث برانگیــز 
تعرفه هــا بــود کــه اوایــل شــهریورماه بــه تصویــب 

ــید.  ــه رس ــی بیم ــورای عال ش
در ایــن میــان انتشــار نامــه ای از معــاون ســازمان 
ــد  ــه چن بیمــه ســامت در فضــای مجــازی و ارائ
راهــکار بــرای صرفه جویــی در منابــع، فضــا را 
ملتهب تــر کــرد؛ راهکارهایــی کــه متخصصــان 
ــی   ــا یک ــدن تنه ــی ش ــی عمل ــه چرای ــی ب بیهوش
دو بنــد از آن معتــرض شــدند. البتــه آناهیتــا 
کشــاورزی، معــاون ســازمان بیمــه ســامت 
اظهــارات در فضــای مجــازی  ایــن  بــه  نیــز 
واکنــش نشــان داد و در توضیحاتــی گفــت: رونــد 
ــاالنه،  ــای س ــوص تعرفه ه ــازی درخص تصمیم س
ــه پیشــنهادات  ــا بررســی های کارشناســی و ارائ ب
بــه دبیرخانــه شــورای عالــی بیمــه آغــاز می شــود 
کــه متشــکل از نماینــدگان ســازمان های بیمه گــر 
پایــه، نظــام پزشــکی، ســازمان برنامــه و بودجــه، 

ــت.  ــاه اس ــت و وزارت رف وزارت بهداش

وی ادامــه داد: از آنجــا کــه منابــع حــوزه بیمــه 
ســامت محــدود اســت و از ســوی دیگــر بیش 
از ۹5 درصــد منابــع توســط دولــت محتــرم 
اختصــاص می یابــد، بنابرایــن بیمه هــا موظــف 
شــدند تــا متناســب بــا منابــع، مصــارف را 
تعریــف کــرده و پیشــنهادهای الزم را در جهــت 
خریــد خدمــات در راســتای ایجــاد تعــادل 

ــد.  ــام کنن ــارف اع منابع مص
کشــاورزی تاکیــد کــرد: بــا توجــه بــه تصویــب 
منابــع بــرای ســال ۹6 معــادل هزینه هــای 
بیمــه ســامت،  ســازمان  بــرای  ســال ۹5 
چــاره ای جــز پیشــنهاد کاهــش تعرفه هــا از 
چــرا  نبــود؛  بیمه گــر  ســازمان های  ســوی 
نشــان  اخیــر  ســال  ســه  تجربیــات  کــه 
می دهــد اجــرای ســایر روش هــای کنتــرل 
ــر  ــا نظی ــت هزینه ه ــی و مدیری ــای القای تقاض
پیاده ســازی راهنماهــای بالینــی، تغییــر نظــام 
پرداخــت در بیمارســتان ها، پیاده ســازی نظــام 
ارجــاع و پزشــکی خانــواده و ســایر راهکارهــای 
و صــرف  بسترســازی  بــه  نیــاز  رو،  پیــش 
یــک ســال خواهــد  از  بیــش  مدت زمانــی 

ــت.  داش
وی افــزود: در ایــن راســتا ویرایــش ســوم 
ــون  ــدرج در قان ــد من ــاب در چارچــوب فرآین کت
ــت  ــت در هیئ ــعه در نهای ــی توس ــکام دائم اح
ــس  ــید و پ ــب رس ــه تصوی ــت ب ــرم دول محت
بــه دســتگاه های  اجــرا  تصویــب جهــت  از 
ذی ربــط از جملــه ســازمان بیمــه ســامت ایران 

ــت.  ــده اس ــاغ ش اب
البتــه بــه دنبــال ویرایــش کتــاب تعرفه هــا 
ــه رشــد  ــد ک ــد بودن در ســال ۹3، برخــی  معتق
ــد  ــدود 30 درص ــی ح ــروه بیهوش ــه ای گ تعرف
بیشــتر از ســایر گروه هــا بــوده اســت؛ مبحثــی 
کــه متخصصــان ایــن رشــته آن را قبــول ندارنــد 
و بــه کاهــش تعرفه ای شــان در طــی ســه 
ــه  ــدی ک ــا ح ــد؛ ت ــاد دارن ــته انتق ــال گذش س
ــر توقــف  عــدم اجابــت درخواستشــان مبنــی ب
مصوبــه شــهریورماه، برخــی اعتراضــات و حتــی 
اعتصاب هــا در انجــام جراحی هــای الکتیــو 
)غیراورژانســی( در بعضــی شــهرها را بــه دنبــال 

داشــته اســت. 
ــامت  ــادن س ــر افت ــه خط ــان »ب ــن می در ای
مــردم«، جملــه ای اســت کــه بــه اشــکال 
مطــرح  گذشــته  روز  چنــد  طــی  مختلــف 
ــدام متخصصــان  ــن اق ــه ای ــارغ از اینک شــد؛ ف
بیهوشــی چقــدر منطبــق بــا ســوگند پزشــکی و 
ــرات  ــئولیت خط ــت و مس ــه آن اس ــدی ب پایبن
احتمالــی بیمــاران بــا کیســت، شایســته اســت 
سیاســتگذاران و ارائه دهنــدگان خدمــات هرچــه 
ســریع تر دربــاره آن بــه جمع بنــدی برســند 
تــا ســامت مــردم تحــت تأثیــر مســائل و 

درخواســت های صنفــی قــرار نگیــرد.

 کاهش تعرفه های بیهوشی 
۲۵ یا ۴۰ درصد؟

در همیــن راســتا دکتــر رضــا امین نــژاد، عضــو 
ــاره  ــنا درب ــا ایس ــو ب ــی، در گفت وگ ــن بیهوش انجم
متخصصــان  اعتراضــی  جریــان  ایجــاد  علــت 
بیهوشــی طــی چنــد وقــت اخیــر توضیــح می دهــد 
ــود پــس از طــرح تحــول نظــام  ــد: قــرار ب و می گوی
ســامت، کتــاب ارزشــگذاری خدمــات پزشــکی 
هــر ســال بازنگــری شــود. هرچنــد کــه ســال قبــل 
تعرفه هــای بیهوشــی کاهــش داشــت، امــا امســال 
نیــز کاهــش ایــن تعرفه هــا 25 درصــد اعــام شــد؛ 
ــم 40  ــی کارشناســی رق ــی در بررســی های ابتدای ول
درصــد کاهــش نیــز تأییــد شــده اســت. ایــن مصوبه 
در خردادمــاه تصویــب شــد، امــا ابــاغ آن بــه دلیــل 
ــه  ــود، چندمــاه ب رایزنی هایــی کــه در حــال انجــام ب

ــاد.  ــر افت تأخی
ــه برنامــه  ــا اشــاره ب ایــن عضــو انجمــن بیهوشــی ب
طــرح تحــول بــرای واقعــی شــدن تعرفه هــای 
ــزی  ــده زیرمی ــت پدی ــد: عل ــار می کن ــکی اظه پزش
غیرواقعــی بــودن ایــن تعرفه هــا بــوده اســت؛ 
همان طــور کــه به تازگــی دکتــر فاضــل، رئیــس 
ــت  ــاره آن صحب ــز درب ــکی نی ــام پزش ــازمان نظ س
ــه  ــراح ارائ ــه ج ــی ک ــی ارزش خدمات ــد. وقت کرده ان
می دهــد نســبت بــه کشــورهای منطقــه نیــز بســیار 
پاییــن اســت، سیســتم بــه ســمتی پیــش مــی رود 
ــای  ــود را از راه ه ــن کمب ــت ای ــده خدم ــه ارائه دهن ک
دیگــر جبــران کنــد؛ بــه همیــن دلیــل واقعــی شــدن 

ــود.  ــر ب ــا گریزناپذی تعرفه ه

ــه خــودداری برخــی  ــوط ب ــار مرب ــد اخب ــا تأیی وی ب
عمل هــای  انجــام  از  بیهوشــی  متخصصــان 
ــیراز،  ــه ش ــهرها از جمل ــی ش ــروری در بعض غیرض
از  بیــش  می دهــد:  ادامــه  و کرمــان،  شــهرکرد 
ــا 25  ــی ب ــکان بیهوش ــه پزش ــت ک ــاه اس ــش م ش
نماینــده مجلــس، وزرای رفــاه و بهداشــت و معــاون 
ــراد  ــن اف ــه ای ــد. هم ــی می کنن ــور رایزن رئیس جمه
ــد  ــا را تأیی ــن تعرفه ه ــودن ای ــی ب ــز غیرکارشناس نی
ــس  ــا هیچ ک ــد؛ ام ــکاری داده ان ــول هم ــرده و ق ک
ــل  ــن دلی ــه همی ــت؛ ب ــداده اس ــام ن ــی انج اقدام
پزشــکان بیهوشــی بــا اعــام قبلــی در برخــی 
ــو  ــی الکتی ــال جراح ــو اعم ــه لغ ــدام ب ــهرها اق ش
کردنــد؛ امــا بــه تعویــق افتــادن ایــن عمل هــا 
ــفانه  ــدازد. متاس ــره نمی ان ــه مخاط ــار را ب ــان بیم ج
می شــود  انجــام  جراحــی ای  عمل هــای  امــروز 
کــه ارزش پایــه بیهوشــی در آن صفــر اســت و 
ــه  ــی ک ــه پایش ــا هزین ــان، تنه ــن متخصص ــه ای ب
تعلــق                                                             می دهنــد،  انجــام  ســاعت  چنــد  طــی 

می گیــرد. 
عضــو انجمــن بیهوشــی دربــاره منافات ایــن موضوع 
بــا ســوگند پزشــکان دربــاره متعهــد بــودن بــه حفــظ 
ــد: ایــن موضــوع تیغــی  ــز می گوی جــان بیمــاران نی
دولبــه اســت؛ ۹۹ درصــد همــکاران مــا بــا ایــن حرفه 

اســت کــه زندگــی خــود را می گذراننــد. 
ــا  ــی ب ــکان منافات ــدام پزش ــن اق ــم ای ــه بگویی اینک
ــت  ــه ای اس ــه فاضل ــرای مدین ــا دارد ب ــم آن ه قس
ــی  ــای خــرد جمع ــر مبن ــری در آن ب ــه تصمیم گی ک

ــاص. ــده ای خ ــم ع ــه تصمی ــرد، ن ــورت گی ص

جنجال »بیهوشی« همچنان ادامه دارد

اعتصاب در اتاق های عمل

،،
بحــث تعرفه هــای پزشــکی از چندیــن 
سال گذشته همواره یکی از مباحث 
چالش برانگیز نظام سالمت کشورمان 

بوده اســت

ظهــر جمعــه هجدهــم شــهریورماه، خبــری مبنــی  بــر 
مســمومیت شــدید دو کــودک خردســال و مــرگ یکــی از 
آنــان بــه بازپــرس میرزایــی اعــام و تیــم جنایــی دادســرا 

ــد.  ــه ش ــل حادث ــی مح راه
ــگاه  ــک درمان ــه ی ــل ک ــی در مح ــی میرزای ــور قاض ــا حض ب
بــود، مشــاهده شــد یــک دختربچــه  پنــج  ســاله بــه همــراه 
ــه  ــل مســمومیت شــدید ب ــه دلی ــار ســاله اش، ب ــرادر چه ب
ایــن مجموعــه  درمانــی آورده شــده اند کــه دختــر خردســال 
بــه دلیــل وخامــت حالــش، پیــش از انتقــال بــه درمانــگاه، 

ــش را از دســت داده اســت.  جان
بــا توجــه بــه اینکــه شــرایط احیــای پســربچه  چهارســاله در 
ایــن مجموعــه  درمانــی امکان پذیــر نبــود، بــا دســتور مقــام 
ــه یکــی از بیمارســتان های  قضایــی، ایــن طفــل معصــوم ب
ــز، بــرای  مشــهد منتقــل و بــدن بی جــان خواهــرش نی
تعییــن علــت مــرگ بــه پزشــکی قانونــی تحویــل داده شــد. 
پدربــزرگ ایــن دو کــودک خردســال کــه در محــل درمانــگاه 
حضــور داشــت، در پاســخ بــه ســؤال مقــام قضایــی 
ــرد:  ــوان ک ــش عن ــمومیت نوه های ــی مس ــر چگونگ ــی  ب مبن
»نمی دانــم چــه شــده اســت. آن هــا بــرای مــدت کوتاهــی 
از خانــه خــارج شــدند و وقتــی برگشــتند حالشــان خــوب 
نبــود. مثــل همیشــه محمــد داخــل خانــه در کنــارم خوابیــد 
ــه  ــد ک ــاط خوابی ــادرش داخــل حی ــار م و اســما هــم در کن
ــما  ــدم. اس ــدار ش ــان بی ــدای مادرش ــر و ص ــا س ــح، ب صب
نفــس نمی کشــید. محمــد نیــز حالــش مســاعد نبــود. برای 
همیــن بــا پدرشــان آن هــا را بــه درمانــگاه منتقــل کردیــم.«

 در ایــن میــان، پــدر دو کــودک مسموم شــده اظهــارات 
دیگــری بــه تیــم جنایــی پرونــده ارائــه داد کــه حاکــی از آن 
بــود کــه فرزندانــش پــس از خــوردن شــام دچــار مشــکل 
ــه ایــن اظهــارات ضــد و نقیــض،  ــا توجــه ب ــذا ب شــده اند؛ ل
پدربــزرگ دو کــودک مسموم شــده بــه همــراه پدرشــان بــه 
صــورت موقــت بازداشــت و بــرای ادامــه  تحقیقــات بــه اداره  

جنایــی پلیــس آگاهــی منتقــل شــدند. 
بــا دســتگیری دو مظنــون ایــن حادثــه، تحقیقــات قضایــی 
آغــاز شــد و قاضــی میرزایــی بــرای بررســی بیشــتر در محــل 
ســکونت ایــن دو کــودک خردســال واقــع در منطقــه  شــهید 
ــه  ــودک ک ــن دو ک ــادر ای ــت. م ــور یاف ــهد حض ــی مش رجای
ــام  ــخ مق ــتی پاس ــه  درس ــود، ب ــوک ب ــه در ش ــن حادث از ای
قضایــی را نــداد؛ لــذا بازپــرس پرونــده منتظــر نظــر پزشــکی 
قانونــی شــد. معمــای مســمومیت ایــن دو طفــل خردســال 
ــا قطعــی شــدن نظــر  ــود و ت ــا ابهامــات زیــادی مواجــه ب ب
پزشــکی قانونــی و بیمارســتان نمی شــد نظــری صــادر کــرد. 
تحقیقــات ادامــه داشــت تــا اینکــه ظهــر یکشــنبه 20 
شــهریور، نظــر معاینــه  جســد دختربچــه  پنج ســاله از ســوی 
پزشــکی قانونــی اعــام و مشــخص شــد کــه ایــن کــودک 
معصــوم، بــه دلیــل خــوردن مــواد مخــدر دچــار مســمومیت 
شــدید شــده و بــه همیــن دلیــل جانــش را از دســت داده 

اســت. 
نتیجــه   قانونــی،  پزشــکی  نظــر  اعــام  بــا  همزمــان 
ــده  ــن پرون ــده  ای ــودک مسموم ش ــر ک ــای دیگ آزمایش ه
از ســوی بیمارســتانی کــه در آن بســتری بــود، اعــام و 
ــه دلیــل  ــرادر چهــار ســاله  متوفــی نیــز، ب مشــخص شــد ب

خــوردن مــواد مخــدر دچار مســمومیت شــدید شــده اســت. 
البتــه آثــار ســوختگی شــدید روی دســت و ســر ایــن پســر 
خردســال نیــز وجــود داشــت کــه کادر درمانــی بیمارســتان 
ایــن نشــانه را حاکــی از کــودک آزاری دانســتند و موضــوع را 

ــد.  ــام کردن ــده اع ــی پرون ــرس جنای ــه بازپ ب
ــرگ دســت و  ــا م ــاله ب ــار س ــن پســربچه  چه ــی ای در حال
ــده روز سه شــنبه  ــون پرون ــه دو مظن ــرد ک ــرم می ک پنجــه ن
ــر  ــرا حاض ــی در دادس ــه  بازپرس ــرای جلس ــهریور، ب 2۱ ش
ــرد  ــد. م ــرار گرفتن ــی ق ــی میرزای ــل قاض ــدند و در مقاب ش
60 ســاله کــه هنــوز روی حرف هایــش تأکیــد داشــت، 
ــرای  ــی ب ــه اتفاق ــم چ ــت:  »نمی دان ــی گف ــام قضای ــه مق ب
آن هــا افتــاده اســت. هنگامــی کــه محمــد و اســما بــه خانــه 
برگشــتند، حالشــان خــوب نبــود. صبــح متوجــه شــدم کــه 
ــوب  ــش خ ــم حال ــد ه ــد و محم ــس نمی کش ــما نف اس
نیســت. بــا پســرم آن دو را بــه مرکــز درمانــی منتقــل کردیــم 
کــه یکــی از پرســتاران گفــت اســما فــوت کــرده اســت.«

ــده  ــه  اعام ش ــه نتیج ــش ب ــالخورده در واکن ــرد س ــن م  ای
ــت  ــودن کی ــت ب ــر مثب ــی  ب ــی مبن ــکی قانون ــوی پزش از س
خونــی متوفــی و بــرادر مســمومش بــه مــواد مخــدر اظهــار 
ــه ام  ــز در خان ــواد مخــدر نی ــدارم و م ــاد ن ــن اعتی ــرد: »م ک
نیســت. شــاید وقتــی آن هــا بیــرون رفته انــد، کســی مــواد 
افیونــی را بــه  زور بــه دو نــوه ام خورانــده باشــد. مــن قاتــل 

نیســتم.«
 دیگــر مظنــون ایــن پرونــده کــه بــه لهجــه  ســاکنان یکــی 
بــه  این بــاره  در  اســتان های جنوبــی حــرف مــی زد،  از 
ــی  ــه  کس ــم چ ــت:  »نمی دان ــده گف ــی پرون ــرس جنای بازپ
ــم ایــن کار را انجــام داده اســت. آن دو پــس از  ــا فرزندان ب
خــوردن شــام، حالشــان وخیــم شــد و وقتــی صبــح آنــان را 
بــه مرکــز درمانــی بردیــم، متوجــه شــدم اســما فــوت شــده                                                                                   

اســت.«
 بازپــرس ویــژه  قتــل دادســرای عمومــی و انقــاب مشــهد 
در تشــریح دیگــر ابعــاد ایــن پرونــده بــه خبرنــگار مــا گفــت: 
»در حالــی کــه پدربــزرگ دو کــودک حادثه دیــده ادعــا کــرده 
ــه  وی ادوات و آالت  ــی خان ــدارد، در بررس ــاد ن ــت اعتی اس
ــی کشــف شــد. همچنیــن آزمایــش  اســتعمال مــواد افیون
ایــن مــرد ســالخورده مثبــت بــود کــه نشــان می دهــد او بــه 

مــواد مخــدر اعتیــاد دارد.«
 قاضــی کاظــم میرزایــی دربــاره  آثار ســوختگی مشــهود روی 
انــدام محمــد چهارســاله توضیــح داد: »طبــق نظــر پزشــک 
معالــج محمــد، آثــار ســوختگی ناشــی از زغــال یــا برخــورد 
ــودن  ــازه ب ــر ایــن ت ــه پوســت اســت. عــاوه  ب  شــیء داغ ب
و نــوع زخــم حکایــت از کــودک آزاری دارد کــه در ایــن مــورد 

در حــال تحقیــق هســتیم.«
ــم  ــزود: »وضعیــت جســمی کــودک چهارســاله وخی وی اف
اســت و ایــن طفــل خردســال در بخــش مراقبت هــای ویــژه  

یکــی از بیمارســتان های مشــهد بســتری اســت.«
ــده اشــاره  ــم پرون ــات از دو مته ــه  تحقیق ــه ادام ــی ب میرزای
کــرد و ادامــه داد: »دو متهــم پرونــده همچنــان حاضــر بــه 
ــان  ــرا را کتم ــت ماج ــون نیســتند و واقعی ــا قان ــکاری ب هم
می کننــد؛ لــذا تــا روشــن شــدن واقعیــت در اختیــار پلیــس 

ــد.« آگاهــی قــرار دارن

مرگ عجیب دختر ۵ ساله
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بــورس کاال، بــازار متشــکل و منســجمی 
ــدگان  ــادی از عرضه کنن ــداد زی ــه تع اســت ک
کاالی خــود را در آن عرضــه می کننــد. در 
ایــن بورس هــا معمــوال کاالهــای خــام و 
ــدم،  ــه، گن ــزات، پنب ــد فل فرآوری نشــده مانن

برنــج و... داد و ســتد می شــوند.
حضــور  کاال،  بــورس  مزایــای  از  یکــی   
ــه  ــی و تنظیم گــری اســت ک نهادهــای نظارت
تمامــی تولیدکننــدگان، مصرف کننــدگان و 
تجــار کاال بــا حضــور ایــن نهادهــا، از مزایــای 
ــر  ــم ب ــررات حاک ــن و مق ــر قوانی ــب ب مترت

بــورس برخــوردار می شــوند.
ــس  ــزدی زاده، رئی ــور ی ــا منص ــاره ب در این ب
ایــران،  کاالی  بــورس  هیئت مدیــره 
گفت وگویــی را انجــام دادیــم کــه شــرح آن را 

می خوانیــد. ادامــه  در 
 جنابعالی به عنوان رئیس 

هیئت مدیره بورس کاالی ایران، فوالد 
مبارکه را چطور ارزیابی می کنید؟

ــرکت های  ــدود ش ــزء مع ــه، ج ــوالد مبارک ف
صنعتــی کشــور اســت کــه بــه عنــوان مولــود 
انقــاب اســامی توانســته ســیر صعــودی و 

ــد.  ــی طــی کن ــه خوب منطقــی اش را ب
کــه  بوده انــد  شــرکت هایی  کمتــر 

توانســته اند چنیــن رشــدی را از خــود نشــان 
ــه از  ــوالد مبارک ــدی ف ــد ۳۰ درص ــد؛ رش دهن
ــوب  ــای خ ــی از الگوه ــا ۹۶، یک ــال ۹۱ ت س
توســعه صنعتــی ایــران محســوب می شــود؛ 
ضمــن اینکــه ایــن توســعه بــه نحــوی بــوده 
کــه جوابگــوی نیــاز داخلــی اســت و در حــوزه 
ــل قبولــی  منطقــه و جهــان نیــز عملکــرد قاب
داشــته اســت؛ یعنــی مطابــق اســتانداردهای 
ــت. ــده اس ــر ش ــی ظاه ــی و بین الملل جهان

 در بازار سرمایه وضعیت فوالد 
مبارکه را چگونه می بینید؟

ــازار ســرمایه نیــز فــوالد مبارکــه جایــگاه  در ب
اعتمــاد  توانســته  و  دارد  خوبــی  بســیار 
ــای  ــود ج ــه خ ــد ک ــب کن ــهامداران را جل س

دارد.  قدردانــی 
ــن  ــه مبی ــوالد مبارک چشــم انداز توســعه در ف
ایــن موضــوع اســت کــه مدیــران ایــن 
شــرکت بــه خوبــی ســمت و ســوی توســعه 
را می شناســند و بــا چشــم بــاز حرکــت 

. می کننــد
 دیدگاه شما درباره مباحث 

مطرح شده از سوی شورای رقابت بر سر 
قیمتگذاری محصــوالت شرکت هایی 

همــچون فوالد مبارکه چیست؟

یکــی از دالیــل توســعه صنعــت فــوالد کشــور 
وجــود منابــع زغــال، ســنگ آهــن، گاز و بــرق 
بــوده کــه یــک مزیــت بــرای صنعــت فــوالد 

ــه شــمار می آیــد.  کشــور ب
طبیعــی اســت کــه بــه دلیــل شــرایط خــاص 
ناشــی از رشــد جمعیــت و انتظــار بــرای 
ایجــاد اشــتغال نســل جــوان در کشــور، 
نــوع  دلیــل  بــه  فــوالدی  شــرکت های 
فرآیندشــان، در موضــوع اشــتغال زایی مــورد 

توجــه قــرار می گیرنــد. 
ــی  ــه نوع ــه ب ــن ک ــه و ذوب آه ــوالد مبارک ف
هدایتگــر بــازار داخلــی هســتند، ناچارنــد 
نیــروی مــازاد بــر نیــاز خــود اســتخدام کننــد. 
اگــر قــرار بــر ایــن باشــد کــه ایــن دو 
شــرکت اضافــه بــر نیازشــان در مقایســه 
نیــرو  بــا شــرکت های مشــابه خارجــی، 
جنبــه  ایــن  جــذب کننــد،  و  اســتخدام 
ــوان مســئولیت اجتماعــی ایــن  ــه عن ــد ب بای

شــود.  گرفتــه  نظــر  در  شــرکت ها 
طبیعتــا در زنجیــره تأمیــن نیــز بایــد بســیار 
ــه  ــواد اولی ــذاری م ــه قیمتگ ــرد ک ــاط ک احتی

ــنگ  ــی س ــع غن ــود مناب ــن وج ــه یم ــه ب ک
بــه عنــوان  بــرق،  آهــن و زغــال و گاز و 
زیرســاخت های توســعه فــوالد کشــور بــه 
آن هــا می بالیــم، بــه ســمتی رود کــه بــه نفــع 

ــد. ــم باش ــده ه تولیدکنن
مــن فکــر می کنــم یــک راه ایــن اســت 
بگوییــم  و  آزاد کنیــم  را  کــه همــه چیــز 
ایــن  و  باشــد  آزاد  واقعــا  قیمتگذاری هــا 
ــد،  ــازاد دارن ــروی م ــر نی ــز اگ ــرکت ها نی ش

آزادانــه بتواننــد تعدیــل کننــد. 
بــا  مطابــق  را  بخشــی  مــا  نمی شــود 
ــوی  ــم و از س ــی بپذیری ــئولیت اجتماع مس
دیگــر بخواهیــم قیمــت محصــوالت را بــا 
ــا  ــم و مث ــاق دهی ــی انطب ــای جهان فرمول ه
ــه روز  ــانتره را ب ــن و کنس ــنگ آه ــت س قیم
حســاب کنیــم؛ این هــا نیازمنــد بررســی های 
ســاده ای  موضــوع  زیــرا  اســت؛  بیشــتر 

ــت. نیس
 اقدام دولت را در این زمینه چگونه 

پیش بینی می کنید؟
در  چندانــی  تغییــر  نمی کنــم  فکــر 

سیاســتگذاری های مجموعــه باشــد؛ چــرا کــه 
آقــای دکتــر شــریعتمداری بــه عنــوان فــردی 
ــه  ــی ک ــوزه بازرگان ــه در ح ــنا و باتجرب دردآش
ــور  ــی رئیس جمه ــاون اجرای ــز مع دوره ای نی
بوده انــد، اگــر بخواهنــد حرکتــی در ایــن 
تدبیــر  بــا  انجــام دهنــد، قطعــا  زمینــه 
البتــه  و نــگاه کارشناســی خواهــد بــود؛ 
تاکنــون نیــز همین گونــه بــوده اســت و 
ــن موضــوع ــه ای ــه ب  دســت اندرکاران عجوالن

ســازمان  آن  نمونــه  یــک  نپرداخته انــد؛ 
بــورس اســت کــه چندیــن بــار ایــن موضــوع 
ــران  ــرش مطــرح شــد و مدی ــت پذی در هیئ
ارشــد ســازمان اظهــار کردنــد کــه الزم اســت 

ــن موضــوع بیشــتر کار شــود.  ای
اگــر بخواهیــم منافعــی متوجــه ســهامداران 
ــود  ــود خ ــه س ــد ب ــع بای ــن مناف ــد، ای باش
ســازمان نیــز باشــد؛ بــه گونــه ای نباشــد کــه 
دســته ای از ســهامداران در باالدســت منافــع 
ــود کان  ــا آن س ــد ب ــد و ندانن ــار ببرن سرش
چــه کننــد و در پایین دســت شــرایط ســخت 

ــد. ــم باش ــده ای حاک و پیچی

 در حال حاضر مجموعه های فوالدی 
متعددی داریم؛ فوالد مبارکه عرضه 
خود را در بورس کاال انجام می دهد؛ 

اما درخصوص سایر فوالدسازان 
این گونه نیست. در این خصوص چه 

اقدامی صورت گرفته است؟
ذوب آهــن  و  مبارکــه  فــوالد  درواقــع 
بیشــترین فشــار را بابــت عرضــه در بــورس 
تحمــل می کننــد و نــگاه بــه ســایرین 
ــر  ــی فک ــت؛ ول ــوده اس ــایه ب ــگاه در س ن

باشــد. درســت  نمی کنــم 
ــکات  ــا و مش ــزرگ دغدغه ه ــرکت های ب ش
بزرگ تــری دارنــد. ایــن مســئله کــه ایــن 
شــرکت ها محصوالتشــان را در بــورس کاال 
عرضــه می کننــد، نشــان می دهــد می خواهنــد 
معامات شــفاف بشــود و امکان دسترســی به 
محصــوالت بــرای همــگان یکســان باشــد و در 
 بــازار ســرمایه برای ســهامداران اعتمــاد را حاکم

کنند. 
ایــن شــرکت ها هــر ســال بایــد بابــت 
ــد؛  ــت کنن ــس دریاف ــان تندی ــن رفتارش ای
امــا می بینیــم گاه از جاهــای مختلــف 
ــه آن  ــد؛ نمون ــرار می گیرن ــه ق ــورد هجم م
ــه  ــوالد مبارک ــاره ف ــه درب ــی اســت ک ادعای

ــوع  ــه موض ــی ک ــد؛ در حال ــرح می کنن مط
]منتقــدان[  آن هــا  از  و  اســت  ســاده 
خواســته شــده محصوالتشــان را در بــورس 
بفروشــند و روشــن کننــد از مــواد اولیــه ای 
کــه می گیرنــد چــه درصــدی را تبدیــل 
وارد  چقــدر  می کننــد؟  محصــول  بــه 
ــد  ــازار خری ــی از ب ــه نرخ ــا چ ــد؟ ب  می کنن
ــد؟  ــد می کنن ــه را تولی ــا هم ــد؟ آی می کنن
بــه شفاف ســازی  ایــن مســائل  همــه 
نیــاز دارد کــه اگــر وارد بــورس شــوند، 
ــرد. ــورت می گی ــفافیت ص ــود ش خودبه خ

صحبــت مــا دربــاره باالدســت هــم در 
ــنگ  ــل س ــه مث ــواد اولی ــن م ــت تأمی جه
آهــن و زغــال درســت اســت؛ امــا مــا 
خبــر  چــه  پایین دســت  نمی دانیــم 

اســت؟ 
بایــد آن هــا بیاینــد شرایطشــان را شــفاف 

ــد.  ــورس بیاورن ــوی ب روی تابل
ــاس  ــرایط احس ــن ش ــر در ای ــپس اگ س
ــود،  ــاف می ش ــا اجح ــق آن ه ــود در ح ش
می تــوان وارد شــد؛ امــا قطعــا چنیــن 
چیــزی نیســت؛ چــرا کــه اگــر غیــر از ایــن 
بــود، آن هــا هــم محصوالتشــان را روی 

ــد. ــرده بودن ــه ک ــورس عرض ــو ب تابل

رئیس هیئت مدیره بورس کاالی ایران:

کل زنجیره اقتصاد باید شفاف، کشف قیمت شود
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ــه ســال  ــان نمون ــر از کارکن ــل از ۶4 نف مراســم تجلی
۹5 شــرکت آب و فاضــاب اســتان اصفهــان بــا 
ــای  ــان و اعض ــورای معاون ــل، ش ــر عام ــور مدی حض
ــتی  ــده توریس ــه در دهک ــان نمون ــای کارکن خانواده ه

ــد. ــزار ش ــران برگ ــیر پیربک ــه سرش قلع
اســتان  فاضــاب  و  آب  شــرکت  عامــل  مدیــر 
ــال  ــد س ــای چن ــب موفقیت ه ــت: کس ــان گف اصفه
ــان در  ــتان اصفه ــاب اس ــرکت آب و فاض ــر ش اخی
ارزیابــی عملکــرد شــرکت ها در وزارتخانــه و نیــز 
ــاش، کوشــش  ــی مرهــون ت جشــنواره شــهید رجای
 و تعهــد همــه کارکنــان شــرکت آب و فاضــاب 

است.
مهندس هاشــم امینــی بــا بیــان اینکــه تجلیــل 
از کارکنــان نمونــه در حضــور خانواده هایشــان بــه 
ــتان  ــاب اس ــرکت آب و فاض ــس ش ــه مؤس توصی
ــت آب و  ــرد: صنع ــام ک ــت، اع ــوده اس ــان ب اصفه
فاضــاب در کشــور مدیــون درایــت و تدابیــری اســت 
ــاب  ــرکت آب و فاض ــان ش ــران و مؤسس ــه مدی ک
اســتان اصفهــان دربــاره چگونگی رشــد و توســعه این 
صنعــت درنظــر گرفته انــد کــه تأکیــد می کردنــد 
بهتــر اســت کارکنــان در حضــور خانواده هایشــان 
مــورد تقدیــر قــرار گیرنــد تــا اعضــای خانــواده، 
ــادران  ــدران و م ــش پ ــاش و کوش ــره ت ــاهد ثم ش

ــند. ــط کار باش ــود در محی خ
وی بــه جایــگاه شــرکت آب و فاضــاب اســتان 
ســاخت:  خاطرنشــان  و  کــرد  اشــاره  اصفهــان 
هم اکنــون بــه بــاور بســیاری از کارشناســان صنعــت 
آب و فاضــاب، آبفــای اصفهــان، شــرکتی پویاســت 
ــر  ــت ام ــود توانس ــای موج ــم چالش ه ــه رغ ــه ب ک
ــه  ــه بهتریــن شــکل ب ــه مــردم را ب خدمات رســانی ب
ــاری  ــال ج ــه در س ــی ک ــاند؛ در حال ــرانجام برس س
ــن آب  ــرای تأمی ــان ب ــتان اصفه ــای اس ــرکت آبف ش
شــرب مــردم بــا کمبــود تقریبــا 2/5 متــر مکعبــی در 

ــوده اســت. ــه مواجــه ب ثانی
ــی  ــد و همدل ــاش، تعه ــا ت ــه ب ــن هم ــا ای ــا ب ام
خانــواده بــزرگ شــرکت آب و فاضــاب اســتان 
اصفهــان توانســتیم بــر مشــکات غلبــه کنیــم و 
خدمات رســانی پایــدار بــه مــردم را بــه بهتریــن 

شــکل انجــام دهیــم.
مهنــدس امینــی تأمیــن آب آینــدگان را بســیار حائــز 
اهمیــت خوانــد و خاطرنشــان ســاخت: شــرکت آب 
و فاضــاب اســتان در چنــد ســال اخیــر بــا رویکــردی 
کــه در نظــر گرفــت، ســعی کــرد بــا اســتفاده از 
ظرفیــت و ابزارهــای گوناگــون عرصــه هنــر و رســانه 
ــان  ــه آب را در می ــرف بهین ــگ مص ــای فرهن زمینه ه
مــردم ترویــج دهــد؛ بــه طــوری کــه می تــوان گفــت 
ــم  ــن مه ــا کاهــش ســرانه مصــرف آب خانگــی ای ب

بــه دســت آمــد.
ــمرد  ــم برش ــی را مه ــای فرهنگ ــداوم برنامه ه وی ت
ــای  ــم برنامه ه ــاد داری ــاخت: اعتق ــان س و خاطرنش
فرهنگــی دربــاره مصــرف بهینــه بایــد همچنــان 
ادامــه یابــد تــا مصــرف بهینــه میــان مــردم نهادینــه 
ــده از  ــر آن ش ــعی ب ــوص س ــن خص ــود و در ای ش

ــود. ــتفاده ش ــا اس ــام ظرفیت ه تم
مهنــدس امینــی خطــاب بــه کارکنــان نمونــه گفــت: 
تــاش و اراده شــما در انجــام وظایــف، موفقیت هــای 
اخیــر شــرکت را رقــم زد؛ بدیــن ترتیــب انتظــار 
ــا حفــظ ویژگی هایــی  مــی رود در ســال های آینــده ب
همچــون تعهــد، تــاش دوچنــدان، دقــت و ســرعت 
در انجــام وظایــف، الگــوی خوبــی بــرای دیگــر 

ــز باشــید. ــان نی کارکن

متــن پیــام آیــت هللا العظمــی مظاهــری در پانزدهمیــن 
اجــاس بین المللــی پیرغامــان و خادمــان حســینی قرائــت 

شــد.
متن پیام این مرجع عالی قدر بدین شرح است:

»خداونــد بــزرگ را ســپاس می گزاریــم کــه در آســتانه محــرم 
ــار شــهیدان ســرافراز  حســینی، شــهر عاشــورایی اصفهــان، دی
ــه میزبانــی  و پایتخــت فرهنــگ و تمــدن اســامی، مفتخــر ب
پانزدهمیــن اجــاس تجلیــل از پیرغامــان و خادمان حســینی 
شــده اســت و طنیــن بلنــد آغــاز دوبــاره عزاداری هــای ســید و 
ــه می شــود.  ــن شــهر حســینی درانداخت ســاالر شــهیدان از ای
ــا الطــاف آن امــام همــام ایــن برنامــه  ــد و ب ــه امیــد خداون ب
شــکوهمند در ایــن شــهر و دیــار، باشــکوه و ظرفیــت متمایــز 

برگــزار خواهــد شــد.
ایــن اجــاس مردمــی کــه ســنتی حســنه بــه منظــور تکریــم از 
خادمــان فرهنــگ واالی عاشــورا و تمجیــد از اهتمام و مســاعی 
آنــان در زنــده نگهداشــتن نــام و یــاد نهضــت حســینی اســت، 
فرصتــی مغتنــم و ظرفیتــی مناســب بــرای تجلــی جامعیــت و 
فراگیــر بــودن گفتمــان حســینی اســت و از ایــن روســت کــه در 
میــان میهمانــان داخلــی و خارجــی عــاوه بــر شــخصیت های 
ــان  ــایر ادی ــی از س ــنت، چهره های ــل س ــرادران اه ــرم از ب محت
ــین وارث آدم و  ــه حس ــرا ک ــد؛ چ ــور دارن ــز حض ــی نی ابراهیم
وارث نــوح و وارث ابراهیــم و موســی و عیســی و محمــد)ص( 

و همــه فضایــل و خوبی هــای پیامبــران الهــی اســت. 
و  اســام  و  شــیعیان  بــه  متعلــق  نه تنهــا  آری، حســین 
مســلمانان کــه متعلــق بــه همــه آزادگان و آزادی خواهــان جهان 
اســت کــه همــه عدالت دوســتان اوج آرمان هــای خــود را 
در آن متجلــی می بیننــد و از او درس حریــت و صداقــت و 
مجاهــدت می گیرنــد. اینــک ذکــر نکاتــی چنــد را بــه حضــور 

شــما عاشــقان الزم می شــمارم.
اول تاکیــد بــر اهمیــت ایــن رســالت واال و خطیــر اســت کــه بر 
عهــده شــما قــرار گرفتــه اســت. مجموعــه اقدامــات متنوعــی 
ــه و  ــرد، هم ــورت می گی ــهیدان ص ــاالر ش ــزاداری س ــه در ع ک
ــه  ــورا ب ــای عاش ــت پیام ه ــم و تثبی ــور تحکی ــه منظ ــه ب هم

ــت.  ــدی اس ــل ها و ادوار بع نس
ــوذ  ــانه پرنف ــک رس ــوان ی ــه عن ــین ب ــزاداری حس ــان ع جری
اســت و بایــد از ایــن جایــگاه رســانه ای برتــر، بهتریــن 
قیــام  همان گونــه کــه  تــا  پذیــرد  صــورت  بهره بــرداری 
ــات و  ــدف نج ــا ه ــادق)ع( ب ــام ص ــر ام ــه تعبی ــدهللا ب اباعب
ــا  ــا ب ــا عزاداری ه ــود، اســتمرار آن نهضــت ب ــی انســان ب رهای

ــد. ــالت باش ــان رس هم
 عزاداری برای ائمه باید 

بر معرفت و شعور مردم بیفزاید
امــام جمعــه اصفهــان طــی ســخنانی در ایــن مراســم 
ــه انســان  ــد کــه عــزاداری کــردن رشــد فکــری ب گفــت: بدانی
نــداده و فلســفه قیــام امــام حســین)ع( را بــه مــردم نشــان 
ــر  ــه فک ــد ب ــا، بای ــن فعالیت ه ــار ای ــن در کن نمی دهــد؛ بنابرای

ــود. ــم ب ــان ه ــردم و مخاطب ــت م ــد معرف رش
افتتاحیــه  مراســم  در  طباطبایی نــژاد  یوســف  آیــت هللا 
پانزدهمیــن اجــاس بین المللــی پیرغامــان و خادمــان 
حســینی در اصفهــان بــا بیــان ایــن مطلــب ادامــه داد: شــهر 
ــر اســت، شــهر  ــگ و هن ــه شــهر فرهن ــه جــز آنک ــان ب اصفه
ــا و  ــیاری از علم ــزرگان بس ــت و ب ــم هس ــم ه ــت و عل دیان
اندیشــمندان بــزرگ جهــان اســام در ایــن شــهر زیســتند و در 
همیــن جــا مدفــون هســتند. مصــداق بــارز آن هــم قبرســتان 
تخــت فــوالد ســومین قبرســتان تاریخــی و ارزشــمند جهــان 

ــت. ــام اس اس
او بــا اشــاره بــه اهمیت برگــزاری اجــاس پیرغامان حســینی 
در اصفهــان گفــت: مــن گمــان می کنــم لقــب پیرغــام بــرای 
ــدان مناســب  ــزاران آســتان حســینی چن ــان و خدمتگ خادم
نیســت؛ چــرا کــه کلمــه غــام در زبــان عربــی بــه معنای پســر 
و در زبــان فارســی بــه معنــای نوکــر اســت؛ در حالــی کــه ائمــه 
ــه نوکــری؛  ــه از مــا غامــی می خواهنــد و ن معصومیــن)ع( ن

بلکــه می خواهنــد کــه مــا آدم باشــیم.
وی افــزود: کلمــه پیــر هــم مانــع از ورود جوانــان عاشــق ائمــه 

معصومیــن بــه ایــن جمــع می شــود.
وی ادامــه داد: وقتــی امیرالمؤمنیــن بــه شــهر انبــار عــراق وارد 

شــد و ایرانیــان بــه دنبــال مرکــب او دویدنــد، بــه آن هــا گفــت 
ــک  ــما را کوچ ــا ش ــد؛ ام ــزرگ نمی کن ــن را ب ــدن م ــن دوی ای

می کنــد.
نماینــده ولــی فقیــه در اصفهــان بــا اشــاره بــه اینکــه خادمــان 
و پیشکســوتان آســتان حســینی بایــد بــه فکــر تربیــت جوانان 
بــه عنــوان جایگزین هــای خــود باشــند، عنــوان کــرد: اگــر ایــن 
ــر  ــه اگ ــواب را بســته اید؛ چــرا ک ــد، راه خدمــت و ث کار را نکنی
ــرای انتقــال ارزش هــای  ــد، راه ب ــی را تربیــت کردی شــما جوان
ایــن آســتان بازخواهــد مانــد. مداحــی آن جوانــان پــای شــما 
کــه او را ســاختید، نوشــته می شــود و لــذا عمــر طوالنــی بــرای 

ــد. ــه وجــود می آوری خــود ب
او بــا تاکیــد بــر اینکــه پیــروزی انقــاب اســامی تا حــد زیادی 
ــود،  مدیــون روشــنگری های مداحــان و ذاکــران اهــل بیــت ب
ــا و  ــان ارزش ه ــا بی ــه ب ــد ک ــما بودی ــن ش ــت: ای ــوان داش عن
مفاهیــم عاشــورایی، ذهــن مــردم را روشــن کردیــد و لــذا ایــن 

جریــان منجــر بــه پیــروزی انقــاب شــد.
ــی  ــن اصل ــوان رک ــه عن ــی ب ــت و آگاه ــن از معرف وی همچنی
ــه  ــید ک ــته باش ــر داش ــه خاط ــت: ب ــرد و گف ــام ب ــزاداری ن ع
ــور در  ــاد ش ــردم و ایج ــدن م ــا گریان ــالتش تنه ــزاداری رس ع
ــر شــعور و  ــن اســت کــه ب مجالــس نیســت؛ بلکــه هــدف ای
معرفــت مــردم افــزوده شــود و همچنیــن در پایــان عــزاداری 

ــزوده شــده باشــد. ــان اف ــر آگاهــی آن ب
او بــا تاکیــد بــر اینکــه ســینه زنی و گریــه کــردن فقــط 
احساســات مذهبــی انســان را تحریــک می کنــد، گفــت: 
بدانیــد کــه ایــن کارهــا رشــد فکــری بــه انســان نــداده 
و فلســفه قیــام امــام حســین)ع( را بــه مــردم نشــان 
ــه فکــر  ــد ب ــا، بای ــن فعالیت ه ــار ای ــن در کن نمی دهــد؛ بنابرای

رشــد معرفــت مــردم و مخاطبــان هــم بــود.
آیــت هللا طباطبایی نــژاد خاطرنشــان کــرد: فلســفه قیــام امــام 
ــت.  ــم اس ــر ظل ــت در براب ــتادگی و مقاوم ــین)ع(، ایس حس
ــرده نمی خواهــد. همــه مــا بنــده  امــام حســین)ع( بنــده و ب
خــدا هســتیم و نبایــد بــا هیجانــی شــدن در عزاداری هــا ایــن 

اصــول و مبانــی اصلــی دینمــان را فرامــوش کنیــم.

تجلیل از کارکنان نمونه شرکت آبفای استان اصفهان آیت هللا العظمی مظاهری در پیامی به اجالس جهانی پیرغالمان حسینی:

جریان عزاداری حسینی یک رسانه پرنفوذ است
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