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نگاهی به دیدار برگشت 
الهالل – پرسپولیس

مأموریت غیرممکن

نگاهی به فیلم »زرد« 
ساخته مصطفی تقی زاده

زرد بی جان

 رئیس مجلس شورای اسالمی
در جریان سفر خود به روسیه:

اظهارات اخیر آمریکایی ها 
برای مشروعیت سازمان ملل 

نگران کننده است

با حضور وزیر راه و شهرسازی 
و با سرمایه گذاری و همکاری 

فوالدمبارکه انجام شد

افتتاح ایستگاه راه آهن »ریز«
و اتصال مجتمع فوالد سبا

 به شبکه  ریلی کشور

معاون غذا و داروی دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان مطرح کرد:

تغییر سبک زندگی، عامل همه گیر 
گیر شدن بیماری های غیر وا
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کامی برجام در تحقق  نا
وعده های اقتصادی
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 برگزاری اختتامیه یازدهمین 
 دوره مسابقات آمادگی جسمانی  

و دو و میدانی خواهران وزارت نیرو
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شهردار اصفهان در بازدید از پروژه 
مرکز همایش های بین المللی مطرح کرد:

لزوم افتتاح همزمان بخش های 
مختلف مرکز همایش ها

 |صفحه 4

 همه چیز درباره مهمالت 
رئیس جمهور آمریکا

از گاف مضحک 
کنش های جهانی تا وا
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نگاهی به پدیده »ازدواج کودکان«

کودکی فراموش شده
 |صفحه 11
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قیمتگوشتقرمز،همچنانبیثبات

صفحه 4

بازی با جان کودکان

 گفت وگوی اختصاصی کیمیای وطن
 با مدیران استاندارد استان اصفهان

درباره وضعیت شهربازی ها

با وجود کمبود گوشت قرمز در بازار، به دلیل افزایش بهای دالر صادرات دام زنده از مبادی رسمی و غیررسمی انجام می شود
هر کیلو گوشت شترمرغ طی یک ماه گذشته 1۰ هزار تومان گران تر شده

زمین های بازی در استان اصفهان 
تاییدیه  اداره استاندارد ندارند

سرمقاله

سبک زندگی دینی
است  چندی  که  مناقشه  پر  موضوعات  از  یکی 
فضای گفتمانی در دانشگاه و شاید فضای عمومی 
را به خود مشغول کرده باشد، مفهوم سبک زندگی 
دینی است. این موضوع در فضای عمومی جامعه 
با طرح مصادیق عینی سبک زندگی که روایتگر 
مهندسی  الزامات  و  آن  تجویزی  غیر  چیستی 
از  زاویه های معطوف به چالش  حاکمیتی است، 
این  از  با قرائت حاکمیتی  را  قرائت جامعه ای آن 

مفهوم ایجاد کرده است. 
روایت حاکمیت از موضوع سبک زندگی به مثابه 
از  ابزاری برای مهندسی فرهنگی است که یکی 
منویات حاکمیت برای تحقق آرمان تمدن نوین 
اسالمی بوده و اهمیت این موضوع را به ضرورت 

از این حیث بدل کرده است...
|صفحه 2

قدرت جهان اسالم و انزوای آمریکا
در طول تاریخ هزار و چهارصد و اندی ساله عمر اسالم 
دشمنان به دلیل قدرتی که در مسلمانان دیده اند، 
تالش کرده اند تا جهانی متحد به نام اسالم به وجود 
نیاید؛ لذا با شیوه ها و ترفندهای مختلف، مسلمانان را 

در مقابل هم قرار داده اند. 
ویژگی های  دلیل  به  اسالم  جهان  می دانند  آن ها 
سرزمینی و جمعیتی، ثروت و موقعیت، اگر تبدیل به 
حتما  بزرگ  قدرت های  برای  متحد شود،  یک جهان 
پذیرفته نیست؛ به همین دلیل برای این اتحاد، ایجاد 
مزاحمت می کنند و به همین دلیل است که مخالفان 
اسالم برنامه ایجاد تفرقه در جهان اسالم را به عنوان 
یک اصل در دستورکار خود قرار دادند و این مسئله را 
دنبال می کنند؛ لذا این موضع که ترامپ اتخاذ کرده، 

حرکتی جدید نیست؛ باید مسلمانان هشیار باشند...

به قلم مدیرمسئولسرمقاله
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یادداشت
به قلم سردبیر

هیاهوی یک تاجر  
متحــده  ایــاالت  رئیس جمهــور  ترامــپ،  دونالــد 
آمریــکا کــه تاجــری مشــهور اســت، در یــک ســخنرانی 
ــی  ــی و حت ــف سیاس ــای ضع ــه گوی ــی - ک جنجال
ــوان در پنهــان کــردن  جغرافیایــی اوســت و حتــی نات
عصبانیتــش از رشــد ملــت ایــران اســت - ایــران را بــه 
پایبنــد نبــودن بــه توافق هســته ای متهــم کــرد و وزارت 
خزانــه داری و کنگــره را مأمــور کــرد تــا نواقــص توافــق 
هســته ای را در یــک دوره زمانــی مشــخص کــه او 60 

روز اعــام کــرد، برطــرف کننــد. 
همیــن جــا یــک نکتــه را می گوییــم و آن، اینکــه 
»آمریــکا عصبانــی بــاش و از ایــن عصبانیــت بمیــر«؛ 
از موضــع حــق خــود عقب نشــینی  ایــران  زیــرا 
ایــران را تاییــد  نمی کنــد و دنیــا هــم حقانیــت 

 . می کنــد
بــه ایــران چــه ربطــی دارد کــه تــو )ترامــپ( نمی توانــی 
دلیلــی بــر پایبنــد نبــودن ایــران بــر برجــام ارائــه کنی و 
بــه ایــران چــه ربطــی دارد کــه کج اندیشــی تــو را دنیــا 

تاییــد نمی کنــد؟ 
ــران  ــوان کــرد: ای امــا بهانه هــای واهــی ترامــپ؛ او عن
چندیــن نقــض در خصــوص توافــق داشــته اســت؛ بــه 
ــد  ــا از ح ــده آن ه ــواد غنی ش ــم م ــال حج ــوان مث عن
مشخص شــده فراتــر رفتــه اســت؛  چــرا آژانــس کــه 
ناظــر اســت ایــن ادعــا را تاییــد نمی کنــد؟ ایــن توهــم 
ــه عکــس  ــدارد؛ ب آقــای ترامــپ اســت کــه ســندی ن
ــران را اعــام  ــار پایبنــدی کامــل ای ــن ب آژانــس چندی
کــرده اســت؛ بــا اینکــه آژانــس هــم مســتقل نیســت، 
ــد؛  ــد می کن ــت تایی ــدارد و نیس ــندی ن ــون س ــا چ ام
ــه  ــران ب ــا رد پایبنــدی ای ــکا در تاییــد ی بنابرایــن آمری

برجــام کاره ای نیســت. 
ــع  ــران وض ــه ای ــدی علی ــای جدی ــه تحریم ه او گفت
خواهیــم کــرد تــا حمایــت خــود را از تروریســم 
ــه اینجــا هســت؛ یــک اینکــه  ــد. دو نکت متوقــف کنن
ــان  ــا تمــام توانت ــران را ب شــما چهــل ســال اســت ای
تحریــم کرده ایــد؛ چــه شــد؟ حــاال هــم پیامــدی جــز 

ــد.  ــد دی ــدرت نخواهی ــتقال و ق اس
نکتــه دوم اینکــه ایجادکننــده تروریســم چگونــه 
واقعیــت را قلــب می کنــد؟ تروریســت ها ســاخته 
ــم  ــوز ه ــتند و هن ــکا هس ــت آمری ــه سیاس و پرداخت
از آن هــا حمایــت می کنــد؛ لــذا او بایــد می گفــت 
ــا  ــد ب ــران نبای ــد ای ــه و می گوی ــل گفت ــه عم ــه ب ک
تروریســت ها مبــارزه کنــد کــه ایــن ربطــی بــه آمریــکا 
ــا  ــد ب ــه الزم بدان ــی ک ــام نقاط ــران در تم ــدارد و ای ن
تروریســمی کــه خــود قربانــی آن اســت مبــارزه 
خواهــد کــرد و از ایــن مبــارزه دســت نخواهــد کشــید 

ــوند.  ــود ش ــری ناب ــادان بش ــا ج ت
ــیرهای  ــه مس ــا هم ــه م ــن گفت ــپ( همچنی او )ترام
دســتیابی بــه ســاح هســته ای را بــرای رژیــم ایــران 
مســدود خواهیــم کــرد؛ امــا چــرا خــود را بــه نفهمــی 
می زنــد؟ ایــران کــه خــود گفتــه و بــه آن نیــز پایبنــد 
ــه  ــی از جمل ــتار جمع ــاح کش ــه س ــه هرگون ــوده ک ب
هســته ای را حــرام می دانــد و هرگــز بــه آن فکــر 
ــچ  ــت؟ هی ــی اس ــه موضع ــن چ ــس ای ــد؛ پ نمی کن
کــس هــم نتوانســته کوچک تریــن ســندی از تمایــل 
ایــران بــه تولیــد ســاح هســته ای رو کنــد؛ لــذا ترامــپ 
ــته  ــد نداش ــته باش ــی داش ــه حقوق ــه پای ــی ک ادعای
ــه آن  ــاخه ب ــن ش ــت از ای ــن جه ــه همی ــدارد و ب و ن

شــاخه می پــرد! 
البتــه او از عقــل سیاســی الزم برخــوردار نیســت؛ 
ــا درآورده و از روی  ــران او را از پ ــدرت ای شــاید هــم ق
بی طاقتــی ایــن اراجیــف را ســر داده و می دهــد.

ــیاری  ــی و بس ــات آمریکای ــته مقام ــی نتوانس او حت
از جمهوری خواهــان را بــا خــود همــراه کنــد، چــه 
ــام در ســایر کشــورها  ــان برج ــه ســایر موافق رســد ب
ــول  ــپ را قب ــع ترام ــی مواض ــه کل ــه ب ــا ک و اروپایی ه

ــد. ندارن
بــه یــاد داریــم رئیس جمهــور ایــاالت متحــده آمریــکا 
ــل  ــازمان مل ــر س ــت اخی ــزاری نشس ــان برگ در جری
متحــد در نیویــورک، عمــا نتوانســت بــه اهــداف خــود 
ــنگتن  ــرکای واش ــاختن ش ــد س ــوص متقاع درخص
ــذا در ســخنان  ــد؛ ل ــام دســت یاب ــر برج ــت تغیی جه
اخیــر خــود بــه  مقامــات اروپایــی در ایــن خصــوص 
هشــدار داده اســت. هشــدار ترامــپ مبنــی بــر خــروج 
یک جانبــه از توافــق هســته ای در همیــن راســتا قابــل 

تحلیــل و ارزیابــی اســت.
آری، خشــم، عصبانیــت و فقــدان گزاره هــای اقناعــی 
ــود.  ــهود ب ــا مش ــپ کام ــخنان ترام ــی در س و حقوق
وی همــان ســخنان پیــش پــا افتــاده ســایر مقامــات 

آمریکایــی را در قبــال ایــران تکــرار کــرد. 
ــته ای  ــق هس ــال تواف ــپ در قب ــخنان ترام ــس س جن
بیشــتر رســانه ای و تبلیغاتــی بــود و جنبــه ای راهبردی 
ــر  ــر اخی ــپ در اظهارنظ ــار ترام ــره و رفت ــت. چه نداش
ــوری اســامی  ــا جمه ــل ب نشــان از خشــم او در تقاب
ایــران و برجــام داشــت کــه ایــران را بیشــتر خوشــحال 
ــه  ــی ک ــود زمان ــز)ره( فرم ــام عزی ــرا ام ــد؛ زی می کن
آمریــکا از شــما عصبانــی اســت، بدانیــد شــما درســت 

عمــل کرده ایــد و راه درســت را پیموده ایــد.
ــاالت متحــده  ــدام ای ــه اق پرواضــح اســت کــه هرگون
وزارت  و  ســفید  و کاخ  کنگــره  از  اعــم  آمریــکا، 
خزانــه داری ایــن کشــور در مانع تراشــی در مســیر 
توافــق  از  بــه مثابــه خــروج واشــنگتن  برجــام، 
ــدام  ــق اق ــه ح ــی ک ــود؛ موضوع ــد ب ــته ای خواه هس
ــوظ  ــران محف ــوری اســامی ای ــرای جمه ــل را ب متقاب

ــت. ــد داش ــگاه خواه ن

سرمقاله
به قلم مدیرمسئول

قدرت جهان اسالم و انزوای آمریکا
اینکــه ترامــپ در ســخنان اخیــر و در رد تاییــد 
ــول  ــام مجع ــام از واژه و ن ــه برج ــران ب ــدی ای پایبن
»خلیــج عربــی« بــه جــای نــام بلنــد »خلیــج 
درماندگــی  نمایانگــر  کــرد،  اســتفاده  فــارس« 
اســت؛  اســام  جهــان  مقابــل  در  آمریکایی هــا 
ــرب را  ــای ع ــد دنی ــع می خواه ــن موض ــا ای ــذا ب ل
ــرده و  ــراه ک ــود هم ــا خ ــتند، ب ــلمان هس ــه مس ک
کشــورهای مســلمان را از هــم جــدا کنــد؛ می گویــد 
چــرا ایــران بــه ســوریه در مقابــل تروریســت ها 
ــراق از  ــه آزادی ع ــک ب ــرا کم ــد؟! چ ــک می کن کم
ــرای  ــرائیل ب ــل اس ــرا در مقاب ــت دارد؟! چ تروریس
پیشــگیری از آدمکشــی در فلســطین می ایســتد؟! 
او بایــد بدانــد ایــن افتخــار مــردم ایــران اســت کــه 
ــانند  ــل می پوش ــه عم ــان جام ــخن پیامبرش ــه س ب
کــه فرمودنــد هرکــس فریــاد یــا للمســلمین را 
بشــنود و قیــام و حرکــت نکنــد، مســلمان نیســت. 
ــون  ــاک و خ ــه خ ــی ب ــا مظلوم ــران هرج ــاال ای ح
کشــیده می شــود، حرکتــی دارد؛ چــرا ایــن موضــوع 
ــرا  ــد؟ زی ــی می کن ــکا را عصبان ــور آمری رئیس جمه
نــان او در ایــن اســت کــه بتوانــد اســلحه های خــود 
ــه  ــا ک ــردم دنی ــردن م ــغول ک ــا مش ــد و ب را بفروش
ــمندی  ــر ارزش ــا و ذخای ــع و ثروت ه ــب مناب صاح
ــه  ــه حمایــت ب ــه بهان هســتند، ایــن ســرمایه ها را ب

یغمــا ببــرد. 
تهدیــدی کــه جمعه شــب ترامــپ بــرای ایــران 
ــه  ــران ب ــت؛ ای ــازه ای نیس ــوع ت ــز، موض ــت نی داش
ــدارد و  ــی ن ــت و نگران ــد ات آشناس ــه تهدی این گون
می دانــد ایــن از روی درماندگــی اســت کــه ترامــپ 
ــد  ــپ می دان ــت. ترام ــیده اس ــع رس ــن موض ــه ای ب

ــت.  ــقوط اس ــال س ــی اش در ح ــدرت زورگوی ق
مــردم دنیــا بــه برکــت انقــاب ایــران آگاه شــده اند 
ــت و  ــراه اس ــران هم ــا ای ــا ب ــی دنی ــکار عموم و اف
ــه  ــت ک ــوری اس ــا کش ــران تنه ــد ای ــه می دانن هم
بــدون شــعار و بــا قــوت و قــدرت مقابــل تروریســم 
ایســتاده اســت و ترامــپ را کوتولــه ای سیاســی 
ــد. گرچــه ممکــن اســت او تاجــری  ــش نمی دان بی
موفــق باشــد کــه آنجــا هــم معلــوم نیســت از چــه 
امــا کشــورداری  می کنــد؟!  اســتفاده  شــیوه ای 
ــتی  ــه شکس ــد وگرن ــد بدان ــت؛ او بای ــارت نیس تج

ــد.  ــد دی ــنگین تر خواه س
او بایــد بدانــد در منطقــه خاورمیانــه جایگاهــی 
ــن کشــور  ــن و باثبات تری ــران قدرتمندتری ــدارد و ای ن
منطقــه اســت و دســت و پــا زدن آن هــا بــه جایــی 
ــا ایــن اقدامــات نابخردانــه  نمی رســد؛ جــز اینکــه ب
ــدی  ــد و بدعه ــکا بینجام ــتر آمری ــزوای بیش ــه ان ب
ــن  ــه کمتری ــه البت ــد ک ــا بفهمن ــه دنی ــکا را هم آمری
نتیجــه مثبــت برجــام همیــن بــود کــه همــه مــردم 
ــد  ــدی پایبن ــچ عه ــه هی ــکا ب ــد آمری ــا فهمیدن دنی

ــت.  نیس
دنیــای اســام بایــد مراقــب باشــد بــه میــدان 
ــد  ــرده و می کن ــاد ک ــکا ایج ــه آمری ــوزاننده ای ک س
ــان خــود  ــک از هم پیمان ــچ ی ــه هی وارد نشــود. او ب
نیــز رحــم نکــرده اســت؛ وقتــی الزم بــوده، از آن هــا 
گذشــته و مهــره دیگــری را جایگزیــن کــرده اســت؛ 
بنابرایــن دلخــوش بــه حمایــت امــروز آمریــکا 

ــند. نباش
از  تــن  دو  اخیــرا  باشــیم کــه  داشــته  توجــه   
نومحافظــه کاران آمریــکا بــه نام هــای »تومــاس 
فریدمــن« و »مایــکل لدیــن«، پــس از اجــرای 
پروژه هــای تحقیقاتــی زیــاد اعــام کردنــد کــه 
خــود  آتــی  امنیــت  بــه  اگــر  غــرب  دنیــای 
می اندیشــد نبایــد از هیــچ تاشــی بــرای جلوگیــری 
ــه  ــد و زمین ــودداری کن ــلمانان خ ــی مس از یکپارچگ

ایجــاد ایــن شــکاف هــم وجــود دارد. 
نومحافظــه کاران آمریــکا بــه دولتمــردان ایــن کشــور 
توصیــه کردنــد کــه از ایــن بــه بعــد از مفهــوم جهــان 
اســام اســتفاده نکنیــد؛ چــون مفهــوم جهان اســام 
ــد؛  ــد می ده ــامی را نوی ــاد اس ــک اتح ــت ی در کلی
ــوم مســلمانان اســتفاده  ــه جــای آن از مفه بلکــه ب

کنیــد کــه قابلیــت شــکنندگی بیشــتری دارد. 
امــروز تــاش بــرای ایجــاد تفرقــه در جهــان اســام 
یکــی از عناصــر جنــگ نــرم غــرب اســت.همه 
ــوان  ــود عن ــخنرانی خ ــه س ــپ در برنام ــه ترام آنچ
کــرد، ادامــه جنــگ نرمــی اســت کــه چهــل ســال 
ــز رشــد  ــا نتیجــه ای ج ــد؛ ام ــا دارن ــه م اســت علی
ــور  ــل تص ــر قاب ــرفت های غی ــه پیش ــتیابی ب و دس

ــت.  ــته اس نداش
ــت و  ــد؛ محدودی ــد ش ــن خواه ــز همی ــار نی ــن ب ای
تحریــم ســپاه پاســداران کــه نیــروی جــان برکــف 
ــن  ــی و همچنی ــاد مل ــت، اتح ــام اس ــران و اس ای
وحــدت جهــان اســام را بیشــتر و قرابت مســلمانان 
را نزدیک تــر خواهــد کــرد؛ ایــن بهانه هایــی کــه 
ــرای آمریکایی هــا  ــدارد، وضــع را ب پشــیزی ارزش ن
بزرگ تــر  را  بــزرگ  ایــران  و  کــرده  نامناســب تر 

می کنــد.
ــه دســت یــک کم عقــل سیاســی  ــکا امــروز ب  آمری
ــر  ــه فک ــه البت ــت ک ــتر اس ــزوای بیش ــال ان در ح
ــت  ــران اس ــش ای ــل انزوای ــترین دلی ــد بیش می کن
کــه درســت هــم فکــر می کنــد؛ امــا ایــن راه نجــات 
او نیســت؛ او بایــد از راه کــج و انحرافــی اش برگردد.

ــی  ــزم انقاب ــر ع ــی ب ــپ خلل ــات ترام دروغ و اتهام
یاغیــان  از  آنــان  و  نمی کنــد  وارد  ایــران  مــردم 
بین المللــی بــه ســرکردگی آمریــکا ترســی نداشــته 

ــد.  و ندارن
ایــران از کشــور مدعــی مبــارزه بــا ســاح هســته ای 
ــد  ــت، نمی ترس ــته ای اس ــکار هس ــود جنایت ــه خ ک
ــت  ــز اس ــه صلح آمی ــود ک ــته ای خ ــوق هس و از حق
همچنــان اســتفاده خواهــد کــرد و هرگــز در مقابــل 
ترامــپ و امثــال او ســر تســلیم فــرود نخواهــد آورد 
و البتــه بــا همــه جهــان اســام همــراه خواهــد بــود 

ــد. ــود می دان ــلمانان را درد خ و درد مس
و  اروپایــی  زیــرا کشــورهای  تنهاســت؛  آمریــکا 
تاییــد  را  ایــران  برجــام کار  قــرارداد  طرف هــای 

نیســت. ایــن  از  باالتــر  انزوایــی  و  می کننــد 

ــُبک مغز و  ــور َس ــپ، رئیس جمه ــد ترام دونال
درشــتگوی آمریــکا کــه بــه ســبب نطق هــا و 
مواضعــش در داخــل ایــن کشــور بــا بحــران 
مشــروعیت مواجــه شــده اســت، ســرانجام 
جمعه شــب طــی نطقــی، راهبــرد خــود را در 
قبــال ایــران و برجــام اعــام کــرد؛ نطقــی کــه 

سرشــار از اشــتباهات فاحــش بــود.
ــه  ــود ک ــر 96 ب ــه 21 مه ــر جمع ــی ظه حوال
کاخ ســفید متــن )فکت شــیت( اســتراتژی 
جدیــد و جامــع خــود را علیــه ایــران بــا 
توافــق  بــر  نظــارت  تشــدید  محوریــت 
و  نظامــی  مراکــز  از  بازرســی  هســته ای، 
افزایــش فشــار بــر ســپاه پاســداران منتشــر 

ــرد. ک
 رونمایی از تازه ترین فکت شیت 

برجامی آمریکا
میــزان در گزارشــی نوشــت در ایــن ســند کــه 
ــای  ــاس ادعاه ــر اس ــای آن ب ــتر بنده بیش
بی پایــه  و اســاس آمریــکا علیــه ایــران تنظیم 
و تدویــن شــده، آمــده بــود کــه »اســتراتژی 
جدیــد آمریــکا دربــاره ایــران بــر خنثی ســازی 
ــوذ  ــران و نف ــده ته ــای بی ثبات کنن فعالیت ه
ایــن کشــور به ویــژه در حمایــت از تروریســم 
آمریــکا  اســت.  و شــبه نظامیان متمرکــز 
ــدان  ــا متح ــود را ب ــاد خ ــتا اتح ــن راس در ای
تــوازن  و  و مشــارکت منطقــه ای  ســنتی 

ــا خواهــد کــرد.« ــه احی قــدرت در منطق
ــه  ــا ب ــد از فکت شــیت آمریکایی ه ــن بن همی
شــدت مــورد اســتقبال رژیم هــای مرتجــع و 
کودک کــش منطقــه از جملــه رژیــم ســعودی 

و صهیونیســتی قــرار گرفــت. 
اوایــل اردیبهشــت ماه بــود کــه ترامــپ در 
ســفر بــه ریــاض، قــرارداد 400 میلیــارد دالری 
ــه امضــا  ــه ســعودی ها را ب ــروش ســاح ب ف

رســاند.

 درخواست بازرسی آمریکا از تأسیسات 
نظامی ایران و پاسخ آژانس 

در ادامــه ســند بــه اصطــاح راهبــردی آمریــکا علیه 
ــی  ــران نظام ــه »رهب ــود ک ــده ب ــن آم ــران، چنی ای
ــد کــه اجــازه بازرســی از  ــا اعــام کرده ان ایــران علن
ــه بازرســان آژانــس  تاسیســات نظامــی ایــران را ب
بین المللــی انــرژی اتمــی نخواهنــد داد؛ ایــن امــر 
بی توجهــی بــه تعهــدات برجامــی ایــران و پروتــکل 

الحاقــی اســت.« 
ــر کل  ــو«، مدی ــا آمان ــس از آن »یوکی ــه پ بافاصل
آژانــس بین المللــی انــرژی اتمــی، طــی بیانیــه ای 
ــه ادعــای منــدرج در فکــت شــیت آمریکایی هــا  ب
ــه  ــس از ژانوی ــه: »آژان ــرد ک ــام ک ــخ داد و اع پاس
ســال 2016 بــه راســتی آزمایی و نظــارت بــر تعهدات 
ــه داده اســت.  ــل برجــام ادام ــران ذی هســته ای ای
ــام  ــکام اع ــورای ح ــه ش ــن ب ــه م ــور ک همان ط
کــرده ام تعهــدات هســته ای ایــران ذیــل برجــام، در 

حــال اجــرا هســتند.«
 واکنش اروپایی ها به سند به اصطالح 

راهبردی آمریکا
آمریکایی هــا  فکت شــیت  انتشــار  از  پــس 
درخصــوص برجــام و ایــران چنیــن اســتنباط 
می شــد کــه ترامــپ، رئیس جمهــور آمریــکا، در 
ــکا از  ــروج آمری ــود، خ ــب خ ــخنرانی جمعه ش س
برجــام را اعــام خواهــد کــرد؛ از همیــن رو ســایر 
ــه  ــد؛ از جمل ــو افتادن ــه تکاپ ــام ب ــای برج طرف ه
ــه »در  ــت ک ــان گف ــت آلم ــخنگوی دول ــه س آنک
ــد  ــاش می کن ــان ت ــکا، آلم ــروج آمری ــورت خ ص
ــاره برجــام حفــظ کنــد.« اتحــاد بین المللــی را درب

 مســکو نیــز طــی بیانیــه ای اعــام کــرد کــه »مــا 
می دانیــم کــه اگــر آمریــکا از توافــق خــارج شــود 
ــنگتن  ــر واش ــد. اگ ــد ش ــارج خواه ــز خ ــران نی ای
امنیــت،  ثبــات،  بــه  شــود،  خــارج  برجــام  از 
ــا  ــام دنی ــاعه در تم ــدم اش ــری و ع پیش بینی پذی

ــد.«  ــد ش ــیب وارد خواه ــه و آس صدم

ــر  ــرگئی الوروف، وزی ــز س ــش از آن نی ــاعاتی پی س
خارجــه روســیه، در تمــاس تلفنــی بــا ظریــف، 
ــکو  ــل مس ــدی کام ــر پایبن ــود، ب ــی خ ــای ایران همت
ــاب  ــرد و خط ــد ک ــران تاکی ــته ای ای ــق هس ــه تواف ب
ــت: »روســیه مصمــم اســت برجــام  ــف گف ــه ظری ب
ــت،  ــق ســاز و کار تصویب شــده در شــورای امنی را طب

ــد.« ــرا کن اج
 توهین آشکار ترامپ به ملت ایران

خــود ترامــپ نیــز پیــش از آغــاز ســخنرانی اش 
درخصــوص برجــام، در جمع عــده ای از سیاســتمداران 
ــی  ــق طوفان ــک نط ــده ی ــی، وع ــه کار آمریکای محافظ
علیــه ایــران را داد و بــا وقاحــت تمــام ضمــن 
تروریســتی نامیــدن ملــت ایــران گفــت: »امــروز 
بعدازظهــر، چنــد ســاعت دیگــر، دربــاره ایــران صحبت 
خواهــم کــرد؛ کشــوری تروریســت کــه کمتــر کشــوری 
نظیــر آن اســت. فکــر می کنــم ســخنانم جالــب 
ــم  ــه اس ــیطان را ب ــا ش ــت، م ــن دول ــند. در ای باش
ــت از  ــرای محافظ ــرد و ب ــم ک ــدا خواهی ــودش ص خ
منافــع برون مــرزی آمریــکا، همیشــه حامــی دوســت 

ــود.« ــم ب ــرائیل خواهی ــان، اس محبوبم
 اولین تحریم، پیش از نطق ترامپ 

رسانه ای شد!
پــس از انتشــار راهبــرد خصمانــه آمریــکا علیــه 
در  و  پاســداران«  و »ســپاه  »ایــران«  »برجــام«، 
ــق  ــاز نط ــه آغ ــاعت ب ــم س ــدود نی ــه ح ــرایطی ک ش
ترامــپ باقــی مانــده بــود، رســانه ها خبــر دادنــد کــه 
ــک  ــه ی ــار ســازمان از جمل ــکا چه ــه داری آمری »خزان
شــرکت چینــی را بــه بهانــه ارتبــاط با ســپاه پاســداران 

ــت.« ــرده اس ــم ک ــامی تحری ــاب اس انق
 نطق پُر گاف ترامپ

ســرانجام انتظــارات بــه ســر رســید و همان طــور 
کــه گفتــه شــده بــود، نطــق ترامــپ بــه وقــت تهــران 
ــی ســاعت 8 شــب روز جمعــه 21 مهرمــاه 96،  حوال
ــی سرشــار از اشــتباهات فاحــش و  ــاز شــد؛ نطق آغ
نفرت پراکنی هــای بیهــوده. ترامــپ کــه چنــد ســاعت 
پیــش از آن در جمــع سیاســتمداران محافظــه کار 
آمریکایــی، مــردم ایــران را تروریســت خطــاب کــرده 
بــود، در ابتــدای نطقــش دم از ایــن زد کــه ملــت ایران 

ــت دارد! را دوس

ــه  ــران، نکت ــال ای ــپ در قب ــتاخانه ترام ــق گس نط
تــازه ای نداشــت و همان طــور کــه پیش بینــی 
می شــد و پیش تــر نیــز ســابقه داشــت، مشــحون 

از نفرت پراکنــی و بیهوده گویــی بــود. 
ــبب  ــه س ــپ ب ــارات ترام ــش از اظه ــک بخ ــا ی ام
ــورد  ــتر م ــود، بیش ــتباه ب ــد اش ــش از ح ــه بی آنک
ــج  ــام خلی ــه او ن ــی ک ــت؛ جای ــرار گرف ــه ق توج
ــان جــاری کــرد  ــر زب ــه عمــد اشــتباه ب فــارس را ب
و موجبــات تمســخر کاربــران فضــای مجــازی را در 

ــم آورد. ــان فراه ــر جه سراس

کــه  نیــز  کشــورمان،  رئیس جمهــور  روحانــی، 
بافاصلــه بــه نطــق گســتاخانه ترامــپ جــواب 
بــه  این چنیــن  را  فاحــش  اشــتباه  ایــن  داد، 
رئیس جمهــور جنگ طلــب و غوغاســاالر آمریــکا 
تعجــب  رئیس جمهــور  یــک  »از  یــادآور شــد: 
ــام یــک خلیــج معــروف  ــد ن می کنــم کــه نمی دان
و تاریخــی در دنیــا چیســت و خلیــج فــارس را بــه 
ــد. حداقــل نقشــه هایی کــه  ــام دیگــری می خوان ن
ــارس  ــج ف ــودش در خلی ــان خ ــت نظامی در دس

اســت را یک بــار ببینــد.«
ــن  ــپ ای ــات ترام ــخنان و مهم ــاه بیت س ــا ش  ام
بــود کــه »نمی توانــد برجــام را تاییــد کنــد و 
بایــد نواقــص برجــام از جملــه بی توجهــی بــه 
ــران و درج  ــه ای ای ــکی و منطق ــای موش فعالیت ه
ــای  ــرای محدودیت ه ــه ب ــام ک ــروب برج ــد غ بن
هســته ای ایــران تاریــخ انقضــا قائــل شــده اســت، 

ــود.« ــع ش رف

رئیس جمهــور آمریــکا البتــه نطــق خــود را بــدون تهدید 
نیــز بــه پایــان نرســاند و گفــت: »در صورتــی کــه نتوانیم 
بــا متحدانمــان و کنگــره بــه راه حل برســیم، برجــام لغو 

ــد.« خواهد ش
 لغو برجام در حیطه اختیارات رئیس جمهور 

آمریکا نیست
»فدریــکا موگرینــی«، مســئول سیاســت خارجــی 
ــه  ــق خصمان ــس از نط ــه پ ــا، بافاصل ــه اروپ اتحادی
و برجام ســتیزانه ترامــپ، اعــام کــرد کــه  برجــام 
مســئله داخلــی آمریــکا نیســت؛ هیــچ تخطــی قابــل 
چشــم گیری از برجــام مشــاهده نشــده و مــا بایــد از 

ــم.« ــت کنی ــام حمای ــرای برج ــه اج ادام
موگرینــی بــه ترامــپ یــادآور شــد کــه برجــام توســط 
ــچ  ــد شــده و هی ــل تایی ــت ســازمان مل شــورای امنی
کشــوری در دنیــا نیســت کــه مصوبــه شــورای امنیــت 

ســازمان ملــل را زیــر پــا بگــذارد.
ــا  ــا صریح ــه اروپ ــی اتحادی ــت خارج ــئول سیاس مس
آمریــکا  »رئیس جمهــور  هــم گفــت کــه  را  ایــن 
ــه  ــام از جمل ــو برج ــی لغ ــادی دارد؛  ول ــارات زی اختی

اختیاراتــش نیســت.«
 اختالف آمریکا و اروپا بر سر برجام

حمایــت  و  ترامــپ  برجام ســتیزانه  نطــق  ظاهــرا 
اروپایی هــا از برجــام ، رفته رفتــه روابــط دو ســوی 
آتانتیــک را بــه تیرگــی بکشــاند؛ آن طور کــه دیلی میل 
انگلیــس بــه نقــل از ترامپ نوشــته اســت »کشــورهای 
اروپایــی فقــط بــه یــک دلیــل می خواهنــد آمریــکا در 
توافــق باقــی بمانــد و آن پــول زیــادی اســت کــه ایــران 

ــد.«  ــرج می کن ــف خ ــورهای مختل در کش
دیلــی میــل بــدون آنکــه بــه زمــان مکالمــه ترامــپ و 
امانوئــل ماکــرون رئیس جمهــور فرانســه اشــاره کنــد، 
از قــول ترامــپ مدعــی شــد: »امانوئــل زنــگ زد و بــا 
مــن صحبــت کــرد و مــن گفتــم ببیــن امانوئــل! آن هــا 
همیــن حــاال پــول زیــادی بــه رنــو داده انــد. پولشــان را 

بگیــر؛ لــذت ببــر!«
بایــد منتظــر مانــد؛ احتمــاال نطــق ترامــپ در روز جمعه 
ــه  ــام ب ــای برج ــایر طرف ه ــش س ــر 96 و واکن 21 مه
ــق  ــور تواف ــول مح ــدی ح ــات جدی ــتن اتفاق آن، آبس
هســته ای و شــاید هــم معــادالت ژئوپلیتیکــی منطقــه 

باشــد.

همه چیز درباره مهمالت رئیس جمهور آمریکا

 از گاف مضحک
 تا واکنش های جهانی 

ادامه از صفحه اول

رئیــس »فراکســیون نماینــدگان والیــی« مجلس شــورای 
ــاد  ــل اعتم ــه قاب ــه هیچ وج ــکا ب ــت: آمری ــامی گف اس
نیســت؛ به ویــژه رئیس جمهــور ترامــپ. البتــه اوبامــا 
هــم زیــاد فرقــی بــا ترامــپ نــدارد و دیکتــه ای کــه امــروز 

ــت.  ــته اس ــا نوش ــد، اوبام ــپ می خوان ترام
حمیدرضــا حاجی بابایــی، نماینــده مــردم در مجلــس، بــا 
ــه  ــپ علی ــکا و ترام ــر آمری ــه سیاســت های اخی اشــاره ب
ــاره اینکــه  ــاز هــم درب ــران گفــت: باالخــره مــا امــروز ب ای
آمریــکا مــورد اعتمــاد نیســت بــه اجمــاع رســیدیم و همــه 

بــه نوعــی بــه حــرف امــام خمینــی)ره( بازگشــتیم.
رئیــس »فراکســیون نماینــدگان والیــی« مجلس شــورای 
اســامی تاکیــد کــرد: بنــده معتقــدم بایــد دربــاره اینکــه 
چــه پاســخی بــه آمریــکا می توانــد ایــن کشــور را مجبــور 

بــه تمکیــن کنــد، کار پژوهشــی و تحقیقاتــی شــود.
ــات خــود را  ــد همــه امکان ــران بای ــان اینکــه ای ــا بی وی ب
روی میــز قــرار دهــد و نســبت بــه قبــل از برجــام ســریع تر 
وارد عمــل شــود، اضافــه کــرد:  ایــران بایــد بــا توجــه بــه 
سیاســت های آمریــکای ترامــپ، تقویــت بنیــه دفاعــی و 

موشــکی خــود را مدنظــر قــرار دهــد.
رئیــس »فراکســیون نماینــدگان والیــی« مجلس شــورای 
اســامی بــا بیــان اینکــه ایــران بایــد روی بنیــه دفاعــی، 
ــا  ــت: م ــان داش ــد، بی ــود کار کن ــی خ ــادی و امنیت  اقتص
کشــور کوچکــی نیســتیم. البتــه بایــد بدانیــم در طــول این 
مــدت آمریــکا هیــچ تحریمــی را برنداشــته کــه بخواهــد 
ــدت  ــن م ــول ای ــکا در ط ــن آمری ــد؛ بنابرای آن را برگردان

ــوده اســت. ــا ب ــه تحریم ه ــه دادن ب مشــغول ادام

ــارج از  ــپ خ ــت: ترام ــان گف ــت رهپوی ــر کل جمعی دبی
قواعــد عقلــی حــرف می زنــد و موضــع می گیــرد. 

ــاب  ــان انق ــت رهپوی ــر کل جمعی ــروری، دبی ــز س پروی
کــرد:  اظهــار  ترامــپ  ســخنرانی  دربــاره  اســامی، 
ــام  ــوت برج ــر تاب ــری ب ــخ آخ ــپ می ــای ترام صحبت ه
ــع  ــا را رف ــام تحریم ه ــود برج ــرار ب ــه ق ــرا ک ــت؛ چ اس
ــه  ــاده، بلک ــاق نیفت ــن اتف ــا ای ــه تنه ــروز ن ــا ام ــد؛ ام کن
شــاهد اعمــال تحریم هــای جدیــد، گســتاخی و جمــات 

هســتیم. او  اهانت آمیــز 
ــام  ــه برج ــر ب ــد دیگ ــه مســئوالن نبای ــان اینک ــا بی وی ب
ــن روزهــا می شــنویم  ــدی داشــته باشــند، گفــت: ای امی
ــت  ــکا صحب ــدون آمری ــام ب ــه برج ــده ای از ادام ــه ع ک
ــی  ــا سیاســت های کل ــر ب ــن موضــوع مغای ــد؛ ای می کنن

دولــت اســت؛ چــرا کــه آنــان قبــا اعــام کردنــد بایــد بــا 
ــکا کارهــا را حــل و فصــل کنیــم. آمری

ــده ای  ــه برجــام، فای ــد کــرد: دلخــوش کــردن ب وی تاکی
نــدارد؛ بایــد دولتمــردان بــه توانمندی هــای داخلــی 
توجــه کننــد و اقتصــاد مقامتــی را جــدی بگیرنــد؛ بایــد 
ــه ای  ــور و در برنام ــادی کش ــای اقتص ــت بنیه ه ــا  تقوی ب
ــه  ــکا برنام ــم؛ آمری ــدی بگیری ــدات را ج ــدون، تهدی م

ــرده اســت. ــا طراحــی ک ــا م ــه ب ــرای مقابل منظمــی ب
ســروری بــه قســمتی دیگــر از ســخنرانی ترامــپ و خلیج 
ع.ر.ب.ی خوانــدن خلیــج همیشــه فــارس اشــاره کــرد و 
افــزود: ترامــپ بــا ایــن اقــدام تمــام قواعــد بین المللــی را 
زیــر پــا گذاشــت؛ چــرا کــه نــام خلیــج فــارس در تمامــی 

اســناد بین المللــی ضبــط و ثبــت شــده اســت.

رئیس فراکسیون نمایندگان والیی مجلس شورای اسالمی:

دیکته ای که امروز ترامپ می خواند، اوباما نوشته است 
دبیر کل جمعیت رهپویان:

نام »خلیج  فارس« در اسناد بین المللی ثبت شده است 

رئیس جمهور هنگام دریافت استوارنامه 
سفیر جدید چک در تهران: 

همه طرف ها باید به تعهدات خود در 
برجام عمل کنند 

بــه گــزارش کیمیــای وطــن بــه نقــل از پایــگاه اطاع رســانی ریاســت  
ــگام  ــور، هن ــی رئیس جمه ــوری،  حجت االســام حســن روحان جمه
دریافــت اســتوارنامه »ســواتوپلک چومبــا«، ســفیر جدیــد جمهــوری 
ــرای  ــه اینکــه پــس از برجــام، شــرایط بهتــری ب ــا اشــاره ب چــک، ب
ــران  ــا ای ــی ب ــورهای اروپای ــای کش ــط و همکاری ه ــترش رواب گس
فراهــم شــده، گفــت: معتقدیــم توافــق هســته ای و برجــام به توســعه 
صلــح پایــدار و امنیــت و ثبــات در منطقــه و جهــان کمــک می کنــد.

ــود در  ــدات خ ــه تعه ــد ب ــا بای ــه طرف ه ــه هم ــان اینک ــا بی وی ب
برجــام عمــل کننــد، گفــت: تــا زمانــی کــه طرف هــای مقابــل ایــران 
نســبت بــه برجــام پایبنــد و متعهــد باشــند، مــا نیــز پایبنــد بــه آن 

خواهیــم بــود.
فضــای  آمــدن  وجــود  بــه  و  تحریم هــا  رفــع  رئیس جمهــور 
ــا  ــه اروپ ــران و اتحادی ــان ای ــادی می ــاری و اقتص ــکاری، تج هم
ــا و  ــد از ظرفیت ه ــت: بای ــمرد و گف ــام برش ــت برج ــار مثب را از آث
توانمندی هــای موجــود در ایــران و چــک در راســتای توســعه 
ــای  ــن در بخش ه ــی مابی ــای ف ــط و همکاری ه ــه رواب همه جانب

ــم. ــتفاده کنی ــف اس مختل
روحانــی تســهیل در روابــط بانکــی را در توســعه مناســبات ایــران و 
چــک حائــز اهمیــت برشــمرد و گفــت: جمهــوری اســامی ایــران 

آمادگــی دارد تــا روابــط تجــاری و اقتصــادی خــود را بــا جمهــوری 
چــک بیــش از پیــش گســترش دهــد.

وی روابــط جمهــوری اســامی ایــران و جمهــوری چــک را مثبــت 
ــچ مانعــی در مســیر  ــرد: هی ــد ک ــه توســعه دانســت و تاکی و رو ب
ــود  ــراگ وج ــران – پ ــه ته ــط همه جانب ــا و رواب ــعه همکاری ه توس

ــدارد. ن
رئیس جمهــور بــا اشــاره بــه ضــرورت همــکاری بیشــتر کشــورهای 
ــی از  ــرای حــل و فصــل مشــکات و معضــات بین الملل ــان ب جه
جملــه همــکاری مشــترک بــرای مبــارزه بــا تروریســم خاطرنشــان 
کــرد: امــروز عــده ای داعیــه دار مبــارزه بــا تروریســم هســتند؛  امــا 
ــی  ــن در حال ــد و ای ــورد می کنن ــری برخ ــه دیگ ــه گون ــل ب در عم
اســت کــه همــه بایــد در مســیر مبــارزه بــا تروریســم، یکپارچــه و 

در کنــار هــم باشــیم.
»ســواتوپلک چومبــا«، ســفیر جدیــد جمهــوری چــک، نیــز ضمــن 
ــا اشــاره  ــور کشــورمان ب ــه رئیس جمه ــم اســتوارنامه خــود ب تقدی
ــک در  ــران و چ ــای ای ــط و همکاری ه ــعه رواب ــی و توس ــه پویای ب
ســال های اخیــر گفــت: امــروز تجــار و فعــاالن اقتصــادی دو کشــور 
ــط  ــم داشــتند و در راســتای توســعه رواب ــا ه ــی ب مناســبات خوب
و همکاری هــای اقتصــادی و تجــاری برنامه ریزی هــای خوبــی 

بــا هــم دارنــد.
ــن کشــور  ــه ای ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــوری چــک ب ــد جمه ســفیر جدی
ــران  ــا جمهــوری اســامی ای ــط و همکاری هــا ب ــرای توســعه رواب ب
ــبات  ــترش مناس ــتار گس ــت، خواس ــل اس ــژه ای قائ ــت وی اهمی

ــد. ــراگ ش ــران – پ ــه ته همه جانب

بین الملل
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،،
 برجــام نــه قابل مذاکــره دوبــاره اســت 
و نــه قابل تغییــر. برجــام، یــک توافــق 
دوجانبه نیســت که با کنار کشــیدن 

یــک طــرف از اعتبــار ســاقط شــود 

عاءالدیــن بروجــردی، رئیــس کمیســیون امنیــت ملــی و 
سیاســت خارجــی مجلــس، در واکنــش بــه 
اظهــارات وقیحانــه و نادرســت دونالــد ترامــپ 
ــوز از  ــپ هن ــت: ترام ــکا، گف ــور آمری رئیس جمه
ــه  ــت ک ــوردار نیس ــی برخ ــش سیاس ــل دان حداق
بفهمــد ایــن آژانــس انــرژی اتمــی اســت کــه بایــد 
ــه او. ــد، ن ــه برجــام را تاییــد کن ــران ب پایبنــدی ای

وی افــزود: تاییــد نشــدن برجــام از ســوی ترامــپ فاقــد هرگونــه 
ــم  ــی عــدم فه ــن اظهارات ــا چنی ارزشــی اســت و عمــا ترامــپ ب
ــته ای(  ــق هس ــی )تواف ــک روال بین الملل ــود را از ی ــی خ سیاس

بــه دنیــا عرضــه کــرد.
ــس  ــی و سیاســت خارجــی مجل ــت مل رئیــس کمیســیون امنی
ــوده  تاکیــد کــرد: ســپاه، بخــش مهمــی از پیکــره ملــت ایــران ب
ــران  ــت ای ــه مل ــط هم ــه آن توس ــد علی ــم جدی ــه تحری و هرگون

ــوم اســت. محک
ــروز  ــپاه ام ــه س ــه اینک ــه ب ــا توج ــرد: ب ــح ک ــردی تصری بروج
ــا تروریســم اســت و آمریــکا هــم نمــاد حمایــت  نمــاد مبــارزه ب
ــا از  ــت آمریکایی ه ــت عصبانی ــت، عل ــی اس ــم دولت از تروریس
ــی  ــرمایه گذاری هنگفت ــت؛ س ــه اس ــه نهفت ــن نکت ــپاه در همی س
ــش  ــا داع ــه ب ــتی در رابط ــم صهیونیس ــا و رژی ــه آمریکایی ه ک

می کننــد، بــا واکنــش ســپاه باعــث شــد تــا عمــا ایــن 
ــورد و  ــت بخ ــا شکس ــرمایه گذاری آمریکایی ه س

موجــب عصبانیــت آمریکایی هــا شــود.
رئیــس کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت 
خارجــی مجلــس اضافــه کــرد: ســپاه همــواره در 
ــت از  ــم و حمای ــا تروریس ــارزه ب ــدم مب ــط مق خ
ملت هــای منطقــه قــرار داشــت و ایــن سیاســت 
و موضع گیــری ترامــپ باعــث شــد تــا ســپاه بــا اقتــداری بیشــتر 

ــد. ــو حرکــت کن ــه جل ب
اینکــه  دربــاره  ترامــپ  اظهــارات  بــه  اشــاره  بــا  بروجــردی 
ــران  ــه ای ــم ک ــره وضــع می کنی ــکاری کنگ ــا هم ــی را ب تحریم های
ــح  ــد، تصری ــش کن ــا آزمای ــتیک قاره پیم ــک بالس ــد موش نتوان
کــرد: سیاســت  موشــکی ایــران بــه عنــوان کشــوری کــه هشــت 
ســال در مقابــل تهاجــم بی رحمانــه خلــع ســاح بــود، بــه عنــوان 
ــت و  ــد داش ــه خواه ــدار ادام ــا اقت ــی ب ــیله بازدارندگ ــا وس تنه
مجلــس شــورای اســامی هــم از ایــن موضــوع حمایــت جــدی 

ــرد. ــد ک خواه
ــه  ــپاه ب ــرای س ــتری را ب ــع بیش ــه و مناب ــا بودج ــزود: م وی اف
تصویــب مجلــس شــورای اســامی می رســانیم تــا ســپاه بتوانــد 
ــد.   ــش کن ــتری آزمای ــرد بیش ــا ب ــود را ب ــد خ ــک های جدی موش

ــان  ــی، رئیــس مجلــس شــورای اســامی، در جری ــی الریجان عل
ــا نیگماتولیــن  ســفر خــود بــه روســیه در دیــدار ب
ــکر از  ــا تش ــتان ب ــی قزاقس ــس مل ــس مجل رئی
نــگاه منصفانــه و مســتقل قزاقســتان بــه معادالت 
ــته ای  ــق هس ــه تواف ــژه در زمین ــی به وی بین الملل
ــر  ــه شــما ب ــگاه مســتقِل منصفان ــران گفــت: ن ای
نقش آفرینــی  ســبب  بین المللــی  معــادالت 

ــت. ــده اس ــتان ش قزاقس
رئیــس مجلــس شــورای اســامی بــا اشــاره بــه توافــق هســته ای 
ــه ایــن توافــق گفــت:  ــرای رســیدن ب و تاش هــای انجام شــده ب
ایــران هزینه هایــی بــرای رســیدن بــه توافــق کــرده اســت؛ 
ــن  ــر داشــته اســت؛ ای ــران را هــم درب ــع ای ــر مناف از ســوی دیگ
ــر آن را  ــای اخی ــکا در ماه ه ــی آمری ــت؛ ول ــه نیس ــق دوجانب تواف

نقــض کــرده اســت.
ــروعیت  ــرای مش ــا را ب ــر آمریکایی ه ــای اخی ــی حرف ه الریجان
ســازمان ملــل نگران کننــده دانســت و گفــت: بــا ایــن رویکردهــای 
ــت؛  ــوان داش ــم نمی ت ــادی ه ــق اقتص ــی، تواف ــات آمریکای مقام
ــن خواهــد  ــق از بی ــد، تواف ــن مســئله پافشــاری کنن اگــر روی ای

ــرد. ــد ک ــر خواه ــه را پیچیده ت ــت منطق ــت و وضعی رف
ــای  ــه توافق ه ــکا ب ــت آمری ــودن دول ــد نب ــه داد: پایبن وی ادام

چندجانبــه و بین المللــی بایــد در شــورای امنیــت ســازمان 
ــود؛  ــح ش ــورها تقبی ــط کش ــی و توس ــل بررس مل
کشــورهای اروپایــی و حتــی انگلســتان نیــز 

مخالــف ایــن رفتــار آمریکایی هــا هســتند.
ــرد:  ــد ک ــس شــورای اســامی تأکی ــس مجل رئی
ــه نشــود،  ــکا گرفت ــوی تکروی هــای آمری اگــر جل
مشــکات جــدی فراهــم می کنــد؛ از معاهــده 
پاریــس و یونســکو هــم خــارج شــده و ایــن مســئله بــه 

می کنــد. ایجــاد  هم ریختگــی 
الریجانــی روابــط پارلمانــی را مهــم و نیازمنــد گســترش دانســت 
ــور  ــن دو کش ــادی بی ــای اقتص ــای همکاری ه ــت: زمینه ه و گف
ــرمایه گذاری   ــای س ــر روی عرصه ه ــت ب ــوده و الزم اس ــم ب فراه

تجــاری و اقتصــادی تمرکــز بیشــتری داشــته باشــیم.
در ایــن دیــدار نیگماتولیــن، رئیــس مجلــس ملــی قزاقســتان، بــا 
دعــوت از دکتــر الریجانــی بــرای ســفر بــه آســتانه گفت: ســفرهای 

مقامــات دو کشــور نقــش مهمــی در توســعه روابــط دارد. 
وی ایــران را یکــی از شــرکای مهــم تجــاری و اقتصادی قزاقســتان 
ــی و  ــط سیاس ــم رواب ــعی کرده ای ــواره س ــت: هم ــمرد و گف برش
اقتصــادی بــا ایــران را در ســطح باالیــی نگــه داریــم؛ اکنــون روابط 

مســتحکمی حاکــم اســت کــه بایــد گســترش یابــد.

آمریکا توان مقابله 
با توانمندی موشکی ایران را نخواهد داشت

اظهارات اخیر آمریکایی ها برای مشروعیت سازمان ملل 
نگران کننده است  



فناوری

 خاموش کردن گوشی 
بدون استفاده از دکمه پاور

نســخه جدیــد سیســتم عامل گوشــی آیفــون دارای 
ــده ای  ــر شناخته ش ــا کمت ــذاب، ام ــای ج قابلیت ه
ــه خامــوش  ــوان ب ــه آن هــا می ت اســت کــه از جمل
کــردن گوشــی بــدون لمــس فیزیکــی دکمــه پــاور 

اشــاره کــرد. 
افــزوده شــدن ایــن قابلیــت بــه iOS 11 بــه 
کاربــران آیفــون و آی پــد امــکان می دهــد در 
نقص هــای  علــت  بــه  شــرایطی کــه گوشــی 
ــل  ــده و قاب ــل ش ــخت افزاری قف ــزاری و س نرم اف
ــد. ــدازی کنن ــاره راه ان ــت، آن را دوب ــتفاده نیس اس

دوبــاره  راه انــدازی  بــرای  ایــن  از  پیــش  تــا   
قفل شــده، چــاره ای جــز  آیفــون  گوشــی های 
ــرای  ــتن آن ب ــاور و نگهداش ــه پ ــار دادن دکم فش
مــدت طوالنــی نبــود؛ امــا از ایــن پــس کاربــران بــا 
مراجعــه بــه بخــش تنظیمــات و انتخــاب بخــش 
General و رفتــن بــه پاییــن منــو می تواننــد بــر 
ــه Shut Down کــه آبــی رنــگ اســت،  روی گزین
ــوش  ــن کار صفحــه خام ــد از ای ــد. بع ــه بزنن ضرب
شــدن معمولــی iOS نمایــش داده می شــود. 
ــاالی  ــه در ب ــاور ک ــزرگ پ ــه ب ــد دکم ــپس بای س
صفحــه و بــه رنــگ قرمــز اســت، به ســمت راســت 
ــرای  ــا گوشــی خامــوش شــود. ب کشــیده شــود ت
لغــو ایــن دســتور می تــوان دکمــه X در کنــار 

ــرد. ــس ک ــگر را لم ــه نمایش صفح

گوشی »اسپینر« هم به بازار آمد
ــراه اســپینر  ــی گوشــی هم ــک شــرکت هنگ کنگ ی
را روانــه بــازار کــرد. ایــن گوشــی تنهــا بــرای انجــام 
امــور ســاده و اولیــه قابــل اســتفاده اســت و امــکان 
نصــب برنامه هــای موبایلــی بــر روی آن وجــود 

نــدارد. 
البتــه گوشــی یادشــده مجهــز بــه مرورگــر وب بــوده 

و از قابلیــت بلوتــوث نیــز برخــوردار اســت. 
قیمــت فــروش ایــن اســپینر تلفــن همــراه ۲۰ دالر 
ــده  ــه ش ــد عرض ــد هن ــورهایی مانن ــوده و در کش ب

اســت. 
البتــه مدل هــای دیگــری از محصــول یادشــده 
ــداری  ــل خری ــم قاب ــازون ه ــرکت آم ــایت ش از س

ــت. اس

اپل به دنبال قلم لمسی
بــر اســاس گزارش هــای جدیــد، مهندســان اپــل در 
حــال کار روی آیفونــی هســتند کــه قــرار اســت بــه 
ــه  ــود ک ــه می ش ــد و گفت ــز باش ــی مجه ــم لمس قل
ــد از آن  ــا بع ــرای ســال ۲۰1۹ ی ــخ عرضــه آن ب تاری

تنظیــم شــده اســت. 
ــا دو شــرکت ســازنده   ــی اســت ب ــل مدت ــرا اپ ظاه
قلــم لمســی وارد مذاکــره شــده تــا بــا آن هــا 

ــد.  ــا کن ــی امض ــراردادی پنهان ق
ــی  ــن کمپان ــه ای ــتند ک ــی از آن هس ــایعات حاک ش
ــس  ــدل رزونان ــه جــای اســتفاده از م قصــد دارد ب
قلم هــای  ابرخــازن  مــدل  از  الکترومغناطیســی، 

ــد.  ــتفاده کن ــدش اس ــون جدی ــرای آیف ــی ب لمس
در صورتــی کــه اپــل بخواهــد در آیفــون ۲۰1۹ از قلــم 
لمســی اســتفاده کنــد، بایــد بــه مــوازات آن از یــک 
پردازنــده قدرتمنــد رونمایــی کنــد؛ پردازنــده ای کــه 
بتوانــد بــه  خوبــی امــکان نوشــتن بــا قلــم لمســی 

را فراهــم کنــد.

اخبار اقتصادی
افتتاح ایستگاه راه آهن در شهرستان 

لنجان توسط فوالد مبارکه
کارشناس فوالد مؤسسه استیل پرایس

ریحانه سرلککیمیای وطن 

 بــا هزینــه ای معــادل ۹۳۲ میلیــارد ریــال، مجتمــع 
فــوالد ســبای فــوالد مبارکــه بــه شــبکه ریــل ملــی 
پیوســت و مــردم لنجــان صاحــب ایســتگاه راه آهــن 

مســافربری و باربــری شــدند. 

پــروژه  ایســتگاه راه آهــن ریــز و اتصــال مجتمــع 
فــوالد ســبا بــه شــبکه  ریلــی کشــور، بعدازظهــر 
پنجشــنبه ۲۰ مهــر بــا حضور مقــام عالــی وزارت 

راه و شهرســازی افتتــاح شــد. 
ــارد  ــا بیــش از ۹۳۲ میلی ــزرگ ب ــن طــرح ب ای
ــه  ــوالد مبارک ــرکت ف ــرمایه گذاری ش ــال س ری
ــه  ــدن ب ــل ش ــر متص ــاوه ب ــه ع ــان ک اصفه
ــتگاه  ــاد ایس ــه ایج ــاری، زمین ــن ب ــط راه آه خ
شهرســتان  در  ریــز  مســافربری  راه آهــن 
ــهر  ــردم زرین ش ــتفاده م ــرای اس ــان را ب لنج
و شــهرهای اطــراف نیــز فراهــم آورده، بــا 
حضــور دکتــر آخونــدی وزیــر راه و شهرســازی، 
دکتــر زرگرپــور اســتاندار اصفهــان، دکتــر بهــرام 
ــه و  ــوالد مبارک ــروه ف ــل گ ــبحانی مدیرعام س
ــاح  ــان افتت ــتان اصفه ــران اس ــی از مدی جمع

شــد و بــه بهره بــرداری رســید.
 مجتمــع فــوالد ســبا در شهرســتان لنجــان بــا 
ــن،  ــون و ششــصد هــزار ت ــک میلی ــت ی ظرفی
یکــی از شــرکت های گــروه فــوالد مبارکــه 
اســت. گــروه فــوالد مبارکــه اصفهــان بــا 
ظرفیــت تولیــد ســالیانه ده میلیــون و ســیصد 
ــن  ــوالدی، بزرگ تری ــوالت ف ــن محص ــزار ت ه
فوالدســاز خاورمیانــه و شــمال آفریقاســت.

 فرصت ویژه بخشودگی جرائم 
برای بدهکاران بانک مسکن

بانــک مســکن بــا اجــرای طــرح ویــژه »همــت 
دو« یــک فرصــت ویــژه در پاییــز امســال بــرای 
ــن  ــه ای ــت بدهــی معــوق ب مشــتریانی کــه باب
فراهــم  بانــک مشــمول جریمــه شــده اند، 

کــرده اســت. 
بــر اســاس ایــن مصوبــه مقــرر شــد بــه منظــور 
تســریع در رونــد کاهــش مطالبــات غیرجــاری 
ــرح  ــوق، ط ــول و مع ــکوک الوص ــه مش در طبق
ویــژه »همــت دو« از تاریــخ اول مهــر تــا پایــان 

آذر اجــرا شــود. 
در قالــب ایــن طــرح کــه اجــرای آن در روزهــای 
ــه  ــژه ای ب ــوق های وی ــده، مش ــاز ش ــر آغ اخی
منظــور تســریع در رونــد وصــول مطالبــات 
غیرجــاری و بدهــی معــوق مشــتریان خــود در 
نظــر گرفتــه شــده اســت. در قالــب بخشــی از 
مفــاد ایــن طــرح، مشــوق های جانبــی تحــت 
عنــوان »بخشــودگی جرائــم تأخیــر تأدیــه« 

ــت.  ــده اس ــی ش پیش بین
بــر ایــن اســاس در صــورت واریــز نقــدی تمــام 
یــا قســمتی از مطالبــات غیرجــاری، بــا توجــه 
بــه میــزان واریــزی، بخشــی از جرائــم دیرکــرد 

مشــمول بخشــودگی خواهــد شــد.

N.A.Dadi@eskimia.ir
نفیسه اهلل دادیگروه اقتصاد

ــت.  ــان اس ــرای ایرانی ــنا ب ــی آش ــام، نام برج
برنامــه جامــع اقــدام مشــترک )برجــام( 
یکــی از اتفاقــات حقوقــی و بین المللــی مهــم 
ــن توافــق  ــوده اســت. ای قــرن بیســت ویکم ب
ــرات  ــاه مذاک ــت م ــه بیس ــی نتیج بین ا لملل
فشــرده و ســخت بــود کــه در 1۳ تیرمــاه 
ــروه  ــا و گ ــه اروپ ــران، اتحادی ــن ای 1۳۹4 بی
ــاه  ــد و در ۲6 دی م ــن منعق ــهر وی 1+5 در ش
1۳۹4 اجرایــی شــد. بــا وجــود اینکــه برجــام 
در قــرن ارتباطــات، نمونــه اعــای دیپلماســی 
اســت، امــا مخالفــان و موافقــان خــاص خــود 

ــت.  ــته اس را داش
ــه انتظــار اقتصــادی از  ــا ب نوشــتار حاضــر تنه
ــام  ــه برج ــرا ک ــت؛ چ ــد پرداخ ــام خواه برج
ــود.  ــراه ب ــی هم ــا وعده های ــان ب ــرای ایرانی ب
ــی  ــب دلگرم ــه موج ــا ک ــن وعده ه ــتر ای بیش
بیشــتر مــردم شــد، بهبــود وضــع اقتصــادی را 
ــئوالن  ــخنرانی های مس ــود. س ــرح می نم مط
ــی از  ــرای رهای ــد ب ــاوی امی ــز ح ــار نی و اخب
ــائل  ــایر مس ــکاری و س ــادی، بی ــود اقتص رک

ــود.  ــادی ب اقتص
همــگام بــا خوش بینــی مســئوالن بــه برجــام 
در زمینــه اقتصــادی، یــک اقتصــاددان معتقــد 
اســت اجــرای مفــاد مربــوط بــه اقتصــاد 
ــر اســت و می گویــد دســت کم  برجــام، زمان ب
تــا چهــار، پنــج ســال آینــده نمی توانیــم 

خوبــی  بــه  را  برجــام  اقتصــادی  نتایــج 
ــم.  ــاهده کنی مش

ــار  ــه گفت ــوان ب ــن نظــرات می ت ــا ای همســو ب
اســامی کار  شــورای  نایب رئیــس کانــون 

ــرد. ــاره ک ــز اش ــمالی نی ــان ش خراس
ــتاورد  ــن دس ــه مهم تری ــت ک ــد اس  وی معتق
صعــودی  ســیر  توقــف  یازدهــم  دولــت 
و  مــردم  علیــه  فلج کننــده  تحریم هــای 

کشــورمان بــود. 

ــار  ــنا اظه ــا ایس ــو ب ــری در گفت وگ داوود امی
ــب  ــت جال ــن جه ــام از ای ــرای برج ــرد: اج ک
توجــه اســت کــه از ســیر صعــودی تحریم هــا 
ــری  ــا 1۳۹۲ جلوگی ــال های 1۳۸۹ ت ــی س ط
و آثــار فلج کننــده آن بــر اقتصــاد کشــور را 
ــال های 1۳۸۹  ــی س ــز ط ــرد و نی ــف ک متوق
ــت  ــا رف ــراغ کارخانه ه ــه س ــود ب ــا 1۳۹۲ رک ت

ــود؛  ــب ب ــتغال نامناس ــازار کار و اش ــع ب و وض
از ســوی دیگــر صنایــع و بنگاه هــای تولیــدی 
دیگــر بــه واســطه تحریم هــا تــوان ایســتادگی 
ــد  ــا ح ــام ت ــرای برج ــا اج ــا ب ــتند؛ ام نداش
ــته  ــا کاس ــر تحریم ه ــدت تأثی ــیاری از ش بس

شــد.
در مقابــل چنیــن دیدگاه هــای خوش بینانــه ای 
دیــدگاه  منفــی و ســلبی مخالفــان قــرار دارد. 
ــارز  ــام ب ــادی برج ــه  اقتص ــرا نتیج ــه چ اینک
نبــوده و مــردم اقتصــاد پســابرجامی را حــس 
نکرده انــد؟ دالر همچنــان رونــد ســعودی دارد؛ 
ــای  ــو تحریم ه ــا و لغ ــد هواپیم ــر از خری غی
بانکــی هنــوز اثــری از اقتصــاد پســابرجامی در 
نــرخ اشــتغال، رکــود مســکن، قیمــت خــودرو 
ــره  ــی روزم ــردم در زندگ ــود. م ــس نمی ش ح
خویــش، تغییــر پســابرجام و پیشــابرجام 
اســت  حالــی  در  ایــن  نکرده انــد؛  درک  را 
ــاب،  ــری آفت ــگاه خب ــزارش پای ــر گ ــا ب ــه بن ک
علیــه  اعمال شــده  اقتصــادی  تحریم هــای 
ــته ای،  ــوع هس ــا موض ــه ب ــورمان در رابط کش
ــه  ــی شــدن برجــام برطــرف شــد ک ــا اجرای ب
شــامل مــوارد زیــر اســت: نظــام ممنوعیــت و 
ــر نقــل  و انتقــال مالــی  اخــذ مجــوز حاکــم ب
از ایــران، تحریم هــای مربــوط بــه بیمــه، 
تحریم هــای مربــوط بــه حمایــت مالــی بــرای 
ــه  ــوط ب ــای مرب ــران، تحریم ه ــا ای ــارت ب تج
مالــی  کمک هــای  باعــوض،  کمک هــای 
و وام هــای ترجیحــی، تحریم هــای مربــوط 

ــای  ــران، تحریم ه ــت و گاز از ای ــه واردات نف ب
ــه واردات فرآورده هــای پتروشــیمی  ــوط ب مرب
ایــران، تحریم هــای مرتبــط بــا کشــتیرانی 
بــه  مربــوط  تحریم هــای  و کشتی ســازی، 
ــوط  ــای مرب ــل، تحریم ه ــل و نق ــش حم بخ
بــه طــا، فلــزات گرانبهــا و المــاس، اســکناس 

ــکه.  و س
بــا  رابطــه  در  تحریم هــا  ایــن  بــر  عــاوه 
شــامل  برجــام  بــا  منطبــق  فعالیت هــای 
ــه نرم افــزار، تحریم هــای  ــوط ب تحریم هــای مرب
ــا  ــط ب ــای مرتب ــزات، تحریم ه ــه فل ــوط ب مرب
خدمــات تبعــی بــرای هــر یــک از گروه هــای 

ــد. ــع ش ــز رف ــوق نی ف
ــا رویکــرد ســلبی  ــد ب ــه نبای درســت اســت ک
بــه نتایــج اقتصــادی برجــام نــگاه کــرد؛ 
ــاف  ــران برخ ــاد ای ــرای اقتص ــام ب ــا برج ام
ــی  ــت حداقل ــا توانس ــه، تنه ــگاه خوش بینان ن
را فراهــم کنــد؛ به ویــژه بــا روی کار آمــدن 
ترامــپ تحریم هــا جــان تــازه ای گرفتنــد و 
از ســوی دیگــر بــا توجــه بــه پایبنــدی ایــران 
بــه تعهداتــش در برجــام، ترامــپ تمایلــی 
بــه آن نــدارد و آن را کاغــذ پــاره  ای بیــش 

دســتخوش  را  برجــام  روح  وی  نمی نامــد؛ 
نیــز  اینــک  و  سیاســت بازی هایش کــرده 

ــت.  ــام اس ــروج از برج ــتار خ خواس
آمریــکا  بــا خــروج  پیش بینــی می شــود 
ــت  ــه شــرایط و موقعی ــز ب ــران نی از برجــام ای

ــردد.  ــام بازگ ــش از برج پی
ــی در برخــورد  ــارغ از سیاســت های آمریکای ف
در  آن کــه  از  پیــش  برجــام  برجــام،  بــا 
وعده هــای اقتصــادی موفــق یــا ناموفــق 
باشــد، از لحــاظ سیاســی دســتاورد قوی تــری 

ــت.  ــته اس ــراه داش ــه هم ب
مــا بــا برجــام بــه جهانیــان نشــان دادیــم کــه 
اهــل صلــح و مــدارا هســتیم؛ همان گونــه کــه 

اســام رهنمــود کــرده اســت. 
بــه جهانیــان نشــان دادیــم تدبیــر رهبــر فرزانه 
کــه فرمودنــد »آمریــکا قابــل اعتمــاد نیســت 
و پایبنــد بــه تعهــد نخواهــد بــود«، عیــن 
واقعیــت اســت. بــا وجــود ایــن می تــوان 
گفــت برجــام بــه لحــاظ سیاســی موفق تــر از 
ــا کمــی تســامح  بعــد اقتصــادی آن بــوده و ب
می تــوان گفــت برجــام در بعــد اقتصــادی 

ــت. ــورده اس ــت خ شکس

ناکامی برجام در تحقق 
وعده های اقتصادی

دبیــر انجمــن صنایــع قنــد و شــکر ایــران گفــت: بــا وجــود 
ــوز  گذشــت 45 روز از آغــاز تحویــل چغندرقنــد، دولــت هن
قیمــت خریــد تضمینــی چغندرقنــد را اعــام نکــرده و ایــن 
امــر ســبب شــده کــه انبارهــا پــر از شــکر بی قیمــت باشــد. 
ــه اینکــه کارخانه هــای فــرآوری  ــا اشــاره ب بهمــن دانایــی ب
کرده انــد،  آغــاز  را  خــود  کار  شــهریور   5 از  چغندرقنــد 
ــون  ــون، ۲ میلی ــرد: از فصــل برداشــت تاکن خاطرنشــان ک
ــه ۳5۰  ــم ک ــل گرفته ای ــد تحوی ــن چغندرقن ــزار ت و 4۰۰ ه
هــزار تــن شــکر از آن تولیــد و در انبارهــا روی هــم انباشــته 
شــده اســت؛ چــرا کــه دولت تــا ایــن لحظــه متاســفانه نرخ 
خریــد تضمینــی چغنــدر را اعــام نکــرده کــه بــر اســاس آن 

ــود.  ــذاری ش ــکر قیمت گ ش
وی اضافــه کــرد: ایــن اتفــاق اصــوال بایــد پیــش از آغــاز کار 
ــد بیفتــد و اهمــال دســتگاه های ذی ربــط  کارخانه هــای قن

ســبب شــده تــا تــداوم تولیــد بــا مشــکل مواجــه شــود؛ این 
در حالــی اســت کــه مقــام معظــم رهبــری بارهــا گفته انــد 

تولیــد داخــل را در رأس کارهــا قــرار دهیــد. 
ــه  ــن ب ــران همچنی ــکر ای ــد و ش ــع قن ــن صنای ــر انجم دبی
ــر  ــال اخی ــی 4 س ــکر ط ــدی ش ــد تولی ــش 6۰ درص افزای
اشــاره کــرد و اظهــار داشــت: ســال ۹۲ یــک میلیــون و 1۰۰ 
هــزار تــن شــکر تولیــد کــرده بودیــم کــه ایــن رقــم در ســال 
۹5 بــه یــک میلیــون و 65۰ هــزار تــن رســید و امیدواریــم 
امســال بــه رقمــی بیــن یــک میلیــون و 7۰۰ هــزار تــن تــا 

یــک میلیــون و ۸۰۰ هــزار تــن برســیم. 
دانایــی بــه آمــار مصــرف شــکر در کشــور هــم اشــاره کــرد 
ــیرینی  ــع ش ــکر صنای ــرف ش ــاب مص ــا احتس ــت: ب  و گف
ــن  ــزار ت ــون و 1۰۰ ه ــدود ۲ میلی ــی ح ــه رقم ــکات، ب و ش

ــم. ــاز داری شــکر نی

و  نســاجی  و صــادرات  تولیــد  اتحادیــه  عضــو هیئت مدیــره 
ــوذ  ــد و پرنف ــع قدرتمن ــه وجــود موان ــا اشــاره ب ــران ب پوشــاک ای
جهــت ســاماندهی واردات پوشــاک طبــق دســتورکار اباغــی وزارت 
ــد  ــل رون ــا معض ــان ب ــت: همچن ــارت گف ــدن و تج ــت، مع صنع

ــم.  ــور مواجهی ــاک در کش ــی پوش ــروش بوتیک ف
مجیــد نامــی بــا اشــاره بــه اینکــه دســتورکار نحــوه صــدور گواهــی 
فعالیــت نماینــدگان و شــعب شــرکت های خارجــی عرضه کننــده 
ــه  ــه کلی ــاه ب ــه م ــاغ و س ــته اب ــال گذش ــران س ــاک در ای پوش
برندهــا فرصــت داده شــد تــا مجوزهــای الزم را بــه منظــور فعالیت 
اخــذ کننــد، اظهــار کــرد: طبــق دســتورکار اباغــی مربوطــه تمامــی 
واردات پوشــاک بــه کشــور ثبــت خواهــد شــد و متوجــه خواهیــم 
ــه محصــوالت در چــه فروشــگاه هایی عرضــه می شــوند.  ــود ک ب

ــای دســتورکار ســاماندهی  ــن از دیگــر مزای ــه داد: بنابرای وی ادام
ــی  ــه دارای ــروش ب ــتم ف ــه سیس ــت ک ــن اس ــاک ای واردات پوش

وصــل خواهــد شــد و انبارهــا کامــا مشــخص هســتند کــه 
ــوه   ــات و نح ــه اطاع ــت ب ــی راح ــب دسترس ــئله موج ــن مس ای

لیت هاســت.  فعا
و  نســاجی  و صــادرات  تولیــد  اتحادیــه  عضــو هیئت مدیــره 
ــدور  ــوه ص ــتورکار نح ــه دس ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــران ب ــاک ای پوش
گواهــی فعالیــت نماینــدگان و شــعب خارجــی عرضه کننــده 
پوشــاک در ایــران موجــب شــفافیت خواهــد شــد، تصریــح کــرد: 
متاســفانه بــه دلیــل اینکــه منافــع برخــی افــراد بــر اســاس ایــن 
ــال  ــدیدی را در قب ــت ش ــد، مقاوم ــر می افت ــه خط ــاماندهی ب س

ــد. ــرج می دهن ــه خ ــرای آن ب اج
نامــی گفــت: پــس از ابــاغ دســتورکار، چنــد برنــد بــه منظــور اخذ 
مجــوز، فعالیت هــای مربــوط بــه ثبــت را در دســتورکار قــرار دادنــد؛ 
امــا متاســفانه همچنــان بــه دنبــال راهــکاری بــرای دور زدن قانون 

هســتند و بســیاری تــن بــه اجــرای ایــن اباغیــه ندادنــد.

 درصد، سهم تهرانی ها ۸۵
از پرداخت مالیات

 درصد، کاهش میزان 
کشت گندم

 هزار تن، تولید زیتون 
در کشور

تهران۳۳درصدازمالیاتکشوررامیپردازد. امســالکشــتگنــدمدرزمینهــایکشــاورزینســبتبــه
مــدتمشــابهســالگذشــته،حــدود57درصــدکاهــش

داشــتهاســت.

پیشبینــیمیشــودامســال۸5هــزارتــنزیتــوندرکشــور
تولیــدشــود.
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،،
درســتاســتکــهنبایــدبــارویکــرد
سلبیبهنتایجاقتصادیبرجامنگاه
کــرد؛امــابرجــامبــرایاقتصــادایــران
تنهــا خوشبینانــه، نــگاه برخــاف

توانســتحداقلــیرافراهــمکنــد

در ماه هــای اخیــر ایجــاد حواشــی 
بــرای چنــد مؤسســه و از جملــه یکــی 
از آن هــا بــه طــور خــاص موجــب 
ــپرده های  ــه س ــه ب ــا توج ــا ب ــد ت ش
ــود  ــه ب ــن مؤسس ــه در ای ــی ک هنگفت
ــه  ــی ک ــرایط باتکلیف ــویی ش و از س
ــوم نیســت  ــرار داشــت و معل در آن ق
ــاره آن تصمیم گیــری  ــی درب چــه زمان
بــا  آن  ســپرده گذاران  می شــود، 

ــوند.  ــه ش ــادی مواج ــکات زی مش
فروشــگاه های  در  مؤسســه  ایــن  ســپرده های  مــدت  ایــن  در 
ــروش  ــد و ف ــرای خری ــه ب ــاده ک ــرادی افت ــت اف ــه دس ــی ب اینترنت
ــا ۲5  ــش از ت ــا بی ــی ت ــی حت ــا ارقام ــه ب ــد و البت ــدام می کنن اق
ــراد  ــن اف ــد ســپرده های ای ــی، حاضرن ــغ اصل ــر از مبل درصــد پایین ت
ــه در  ــرا ک ــت؛ چ ــز اس ــود تأمل برانگی ــه خ ــی ک ــد؛ موضوع را بخرن
اوضــاع نامعلــوم آینــده ایــن تعاونــی پذیــرش ریســک بــاالی خریــد 
ــد از ســوی کســانی اتفــاق بیفتــد کــه کامــا  ســپرده ها تنهــا می توان
ــپرده ها  ــه س ــه ای ب ــه گون ــا ب ــتند ی ــده آگاه هس ــت آین ــه وضعی ب
ــد  ــگام خری ــراد در هن ــن اف ــی از ای ــه برخ ــد. البت ــی دارن دسترس
ــه وضــوح اعــام می کننــد کــه از اخبــاری مطلــع هســتند  ســپرده ب

ــد!  ــک می کن ــم ریس ــا ک ــرای آن ه ــد را ب ــه خری ک
ــه  ــن موسس ــپرده در ای ــی س ــدن دالل ــکار ش ــود آش ــا وج ــه ب گرچ
ــن سوء اســتفاده ای  ــرای ممانعــت از چنی ــی ب ــون اقدامــی عمل تاکن
از ســپرده گذاران اتفــاق نیفتــاده و تنهــا در حــد طــرح موضــوع 
ــر  ــر گریبانگی ــی دیگ ــی جریان ــت، ول ــار اس ــول و اعتب ــورای پ در ش

ســپرده گذاران شــده اســت. 

ایــن  ســپرده گذاران  کــه  آن طــور 
موسســه گــزارش می دهنــد برخــی 
کارکنــان بــه طــور پنهانــی از آن هــا 
ــی از  ــر مبلغ ــا کس ــه ب ــد ک می خواهن
ســپرده ها وجــوه را در اختیارشــان قــرار 

ــد.  دهن
یکــی از مشــتریان عنــوان می کنــد 
ــه او پیشــنهاد  ــد موسســه ب کــه کارمن
داده تــا بــرای 1۲۰ میلیــون تومانــی 
حــدود  کــرده،  ســپرده گذاری  کــه 
ــر را در ازای  ــون دیگ ــردازد و ۹۰ میلی ــه او بپ ــان را ب ــون توم ۳۰ میلی
ــد  ــزارش داده ان ــر گ ــا برخــی ســپرده گذاران دیگ ــد ی ــت کن آن دریاف
مبالــغ آن هــا از طریــق کارکنــان بــه طــور مرحلــه ای ولــی هــر بــار بــا 
ــرار  ــی از حسابشــان خــارج شــده و در اختیارشــان ق دریافــت وجه

ــت.  ــه اس گرفت
ایــن در حالــی اســت کــه بــا توجــه بــه اوضــاع نامطلوبــی کــه وجــود 
ــه طــور یــک جــا ممکــن نیســت و در  دارد، پرداخــت وجــوه کان ب
ایــن حالــت ســپرده گذارانــی کــه بــه مبالــغ خــود نیــاز فــوری دارنــد 
ناچارنــد بــرای نقــد شــدن آن حتــی بــه قــول خودشــان بــه برخــی از 

ایــن کارکنــان بــاج دهنــد. 
درمجمــوع اکنــون فضــای مناســبی بــرای ســپرده گذاران ایــن 
مؤسســات وجــود نداشــته و تعییــن تکلیــف نشــدن وضعیــت 
ــپرده گذاران  ــر س ــم ب ــای حاک ــا از نگرانی ه ــده ت ــب ش ــا موج آن ه
سوء اســتفاده شــود؛ جریانــی کــه بــه طــور حتــم مســئوالن مربوطــه 
از آن مطلــع هســتند، ولــی تاکنــون اقدامــی بــرای پیشــگیری از آن 

ــاده اســت. ــاق نیفت اتف

فروشــندگان  اتحادیــه  رئیــس 
ــی  ــردش مال ــی از گ ــوازم خانگ ل
لــوازم  تومانــی  میلیــارد   ۸۰۰۰
و  داد  خبــر  ایــران  در  خانگــی 
ــا 75  ــن 7۰ ت ــهمی بی ــت: س گف
ــدات  ــه تولی ــازار ب ــن ب ــد ای درص

دارد.  اختصــاص  داخلــی 
محمــد طحان پــور اظهــار کــرد: 
ــازی و  ــبکه های مج ــون در ش اکن
اینترنــت شــاهد فعالیــت افــرادی 

ــوازم  ــد ل ــرای خری ــف ب ــکل های مختل ــه ش ــه ب ــتیم ک هس
خانگــی از بانــه تبلیــغ می کننــد؛ در حالــی کــه هیــچ یــک از 
ایــن کاالهــا دارای گارانتــی نبــوده و پــس از خریــد در صورتــی 
ــه  ــای بســیاری را ب ــا مشــکل مواجــه شــوند، هزینه ه ــه ب ک

ــد.  ــل می کنن ــراد تحمی اف
رئیــس اتحادیــه فروشــندگان لــوازم خانگــی افــزود: اکنــون 
در بعضــی پاســاژهای تهــران کارت هــای گارانتــی بــا قیمتــی 
ــه گاه  ــند ک ــروش می رس ــه ف ــان ب ــا 5۰۰۰ توم ــن 5۰۰ ت بی
ــز متوجــه نمی شــود  ــده نی ــی گارانتی کنن ــی شــرکت اصل حت
کــه کــدام یــک از کارت هــای گارانتــی متعلــق بــه او بــوده و 

ــود.  ــوب می ش ــی محس ــدام تقلب ک
شــرایطی  چنیــن  در  بیــان کــرد:  همچنیــن  طحان پــور 
ــن  ــه چنی ــر کاال ب ــد ارزان ت ــرای خری ــردم ب ممکــن اســت م
ــه  ــت ک ــه داش ــد توج ــا بای ــوند؛ ام ــل ش ــیوه هایی متوس ش
بــرای تعمیــر ایــن محصــوالت هزینه هایــی بــه مراتــب باالتــر 

ــود.  ــد ب ــرد خواه ــار ف در انتظ

از  دیگــری  بخــش  در  وی 
صحبت هــای خــود ضمــن یــادآوری 
ســال های  در  کــه  نکتــه  ایــن 
گذشــته برندهــای مطــرح خارجــی 
بــه فعالیــت در بــازار ایــران پرداختــه 
ــی  ــرکت های داخل ــا ش ــراه ب و هم
اظهــار  می پردازنــد،  تولیــد  بــه 
ــون در  ــاس اکن ــن اس ــر ای ــرد: ب ک
بخش هــای مختلــف، کاالهایــی 
بــا بهتریــن کیفیــت در ایــران تولیــد 
ــا ایجــاد برندهــای  می شــود؛ امــا در همیــن شــرایط عــده ای ب
ــی را  ــا کاالی ــات و ســایر هزینه ه ــدون پرداخــت مالی ــی ب جعل
وارد بــازار می کننــد کــه کیفیتــی بســیار پاییــن داشــته و پــس از 
مدتــی از بــازار جمــع شــده و بــه اســم برنــد دیگــری وارد بــازار 

می شــود. 
ــوازم  ــه فروشــندگان ل ــگاه اتحادی ــر اینکــه ن ــد ب ــا تاکی وی ب
ــوان ضــد تولیــد محســوب نمی شــود،  ــه هیــچ عن خانگــی ب
ادامــه داد: تاکیــد مــا بــر آن اســت کــه یــک کاال بایــد 
دســت کم 1۰ ســال عمــر مفیــد داشــته باشــد؛ اکنــون 
ــویی  ــد لباسش ــد تولی ــی مانن ــا در بخش های ــای م کارخانه ه
و گاز محصوالتــی فوق العــاده دارنــد و در حــوزه یخچــال 
فریــزر خیلــی خــوب هســتیم؛ امــا گاه اگــر کارخانــه ای 
تعطیــل می شــود بایــد شــهامت داشــت و پرســید چــرا 
ایــن کارخانــه تعطیــل شــده و اگــر دو کارخانــه از رده خــارج 
ــه جــای  ــدات خــوب ب ــا تولی ــه ب ــا 5۰ کارخان شــده اند، 4۰ ت

ــت. ــده اس ــا آم آن ه

سهم ۷۵ درصدی ایرانی ها در بازار لوازم  خانگیباج گیری از سپرده گذاران یک مؤسسه غیرمجاز

صبا باتری
شــرکت توســعه منابــع انــرژی تــوان، بــا هــدف پشــتیبانی منســجم از نیروهــای مســلح در حــوزه انــرژی و 
ــن شــرکت،  ــرژی در ســال 1۳۹۰ تأســیس شــد. زیرســاخت ای ــا ان ــط ب ــی مرتب مشــارکت در طرح هــای مل
همــان شــرکت ســهامی باتری ســازی نیروســت کــه ده هــا ســال در ایــران و جهــان آن را بــا برنــد خوشــنام 
ــا برخــورداری از ظرفیت هــای صنعتــی مبتنــی بــر فنــاوری روز بــه  صباباتــری می شناســند. شــرکت تــوان ب
عنــوان مرجــع اصلــی تأمیــن نیــاز نیروهــای مســلح، شــرکتی اســت کــه در عرصــه نیازهــای کشــور بــه انــرژی 
ــا ســایر  ــی ب ــت دار مل ــذار حضــور دارد و در طرح هــای اولوی ــر و تاثیرگ ــاد معتب ــوان شــرکت و نه ــه عن ــز ب نی
ســازمان ها و نهادهــای قانونــی کشــور همــکاری می کنــد. حــوزه فعالیــت شــرکت توســعه منابــع انــرژی تــوان 
ــارت اســت از تحقیــق، طراحــی و توســعه ســامانه ها و آرایه هــای پیشــرفته هیبریــدی  ــه طــور خاصــه عب ب

ــرژی. ــت مصــرف ان ــات مدیری ــرژی، سیســتم های ذخیره ســاز و خدم ــد ان متشــکل از سیســتم های تولی
ساختار شرکت از یک ستاد مرکزی و چهار گروه صنعتی ذیل تشکیل شده است:

گروه صنعتی شهید درخشان )باتری نور(
گروه صنعتی شهید گوهری )باتری صدر(

گروه صنعتی شهید حاج امینی )تأمین منابع انرژی(
گروه صنعتی شهید عارفی )ذوب فلزات فجر(

تولید ملی

معضل »فروش بوتیکی پوشاک« در ایرانانبارها، پر از شکر بی قیمت است

کان شــهرها، پیــچ و گلــوگاه اصلــی گــذر از بحــران 
ــدم  ــا گن ــوان ب ــه می ت ــرا ک ــتند؛ چ ــور هس آب کش
وارداتــی بــرای تأمیــن آرد نانوایی هــای یــک شــهر 
بــزرگ اقــدام کــرد؛ ولــی هرگــز نمی تــوان بــا 
ــر و  ــن، هزینه ب ــزرگ، ناممک ــی ب ــای خیل پروژه ه
ــع آب بســته بندی  ــا توزی ــا ب ــال آب ی ــر انتق زمان ب
شــده، آب مــورد نیــاز یــک شــهر بــزرگ را کــه دچار 

ــرد. ــن ک ــده، تأمی ــی ش ــا بی آب ــی ی کم آب
منابــع آب ســدها هیــچ گاه بــرای تأمیــن آب 
نیســتند.  اطمینان بخــش  بــزرگ  شــهرهای 
ظرفیت هــای انتقــال آب بیــن حوضــه ای نیــز 
ــاور کــرد کــه  ــد ب ــذا بای ــان خــط رســیده؛ ل ــه پای ب

خشــکی در ســرزمین ایــران یــک حقیقــت اســت. 
بــه همیــن ســادگی، کــوچ گروهــی کان شــهرهای 
ــهرها  ــن کان ش ــورد و ای ــد خ ــد خواه ــور کلی کش
ــک  ــان و ...( در ی ــهد، اصفه ــیراز، مش ــران، ش )ته

ــتند.  ــدن هس ــکنه ش ــی از س ــی خال قدم

از ســوی دیگــر کان شــهر تهــران بــا مصــرف 
ســالیانه بیــش از یــک میلیــارد و دویســت میلیــون 
ــورد  ــم آب م ــش از یک پنج ــب آب، بی ــر مکع مت
ــا  ــور را ب ــتایی کل کش ــهری و روس ــز ش ــاز مراک نی
ســرانه ای معــادل بیــش از ۲۲۰ لیتــر در شــبانه روز 

بــرای هــر شــهروند مصــرف می کنــد. گرچــه 
شــرکت های آب و فاضــاب تاکنــون اقدامــات 
انجــام  آب  مصــرف  بــرای کاهــش  متعــددی 
ایــران  در  آب  بحــران  همچنــان  امــا  داده انــد، 
ــا  ــذا الزم اســت پیگیری ه ــده؛ ل ــی مان اســتوار باق
و کارهــای عملــی جدی تــری در حــوزه ســاماندهی 

ــرد. ــورت بگی ــور ص ــی کش ــع آب مناب

تنها یک قدم تا خالی شدن سکنه از کالن شهرها
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هشتبهشت

 صادرات 3.8 میلیون دالری 
پنجه مرغ از اصفهان 

ــت: 17  ــان گف ــر کل دامپزشــکی اســتان اصفه مدی
میلیــون دالر مجمــوع رقــم فرآورده هــای دامــی 
اســت کــه در ســال 95 از اصفهــان صــادر شــده کــه 
بیشــترین مقــدارآن بــه پنجــه مــرغ بــا 3.8 میلیون 

ــاص دارد. دالر اختص
ــه از  ــت را الزم ــدن گوش ــرد ش ــدی پیش س   موح
ــروز  ــزود: ام ــت و اف ــا دانس ــن ویروس ه ــن رفت بی
بــه عرضــه  از 95 درصــد گوشــتی کــه  بیــش 
ــا 4 درجــه پیش ســرد  ــر ت ــای صف می رســد، در دم
ــو  ــت و کنگ ــد مال ــی مانن ــا ویروس های ــود ت می ش

ــد. ــن برون آن از بی
ــکی  ــگیرانه اداره دامپزش ــات پیش ــاره اقدام وی درب
اســتان اصفهــان گفــت: از شــهریور ســال95 تــا 96 
ویــروس طاعــون نشــخوارکننده کوچــک را در حیات 
وحــش اســتان مرکــزی داشــتیم کــه بــا مراقبت هــا 
ــرایت  ــان س ــه اصفه ــگیرانه ب ــای پیش و فعالیت ه

نکــرد.
 وی افــزود: بالــغ بــر 400 هــزار رأس دام ســنگین و 
3 میلیــون رأس دام ســبک، 10 هــزار نفــر شــتر و 16 

هــزار رأس اســب در اســتان  اصفهــان وجــود دارد.

تعطیلی3۰ واحد ساخت ماشین آالت 
کشاورزی در اصفهان 

دبیــر انجمــن ســازندگان ماشــین آالت و ادوات 
ــر 115  ــال حاض ــت: در ح ــان گف ــاورزی اصفه کش
واحــد ســاخت ماشــین آالت کشــاورزی در اصفهــان 
ــارج  ــد خ ــه تولی ــد آن از گردون ــه 30 واح ــم ک داری
ــا نیمه تعطیــل شــده اند. ــا کامــا تعطیــل ی شــده ی

بــه گــزارش مهــر، بیــژن پیونــدی بیــان داشــت: در 
حــال حاضــر مالیــات بــر ارزش افــزوده ترمــز چرخه 
ــه واحدهــای تولیــدی  ــه بزرگــی ب تولیدشــده، ضرب

وارد کــرده اســت.
وی گفــت: ثابــت مانــدن قیمــت فــروش ماشــین ها 
ــن،  ــری قوانی ــال، پیگی ــک س ــت کم ی ــرای دس ب
طــرف  از  موجــود  دســتورکار های  و  اباغیه هــا 
دولــت و دســتگاه های اجرایــی و ارائــه گواهــی 
کیفیــت تولیــد و خدمــات پــس از فــروش مناســب 
از الزامــات برنامــه کوتاه مــدت بــرای مانــدگاری 

ــت. ــدی اس ــای تولی واحده

 فعالیت آمبوالنس هوایی 
برای مسافران اربعین 

قائم مقــام دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان گفــت: 
بــا نزدیــک شــدن بــه اربعیــن حســینی، آمبوالنــس 
هوایــی در کنــار مــرز بــرای مســافران اربعیــن فعــال 

شــد.

حمیــد صانعــی بــا اشــاره بــه اینکــه چنــد موکــب در 
ــم  ــه امیدواری ــه ک ــرار گرفت ــار وزارت بهداشــت ق اختی
بتوانیــم امســال هــم منشــأ خدمــات موثــر باشــیم، 
ــی  ــرایط خوب ــگاه ش ــی دانش ــاظ مال ــه لح ــزود: ب اف
نــدارد؛ امــا در ســال های گذشــته بــا فرســتادن 
اتوبــوس آمبوالنــس و برپایــی درمانــگاه ســرپایی در 

ــات رســاندیم. ــران خدم ــه زائ ــرز ب م

 کاهش میزان بیکاری استان اصفهان 
معــاون آمــار و اطاعــات ســازمان مدیریــت و 
کاهــش 3.4  از  اصفهــان  اســتان  برنامه ریــزی 
درصــدی میــزان بیــکاری ایــن اســتان در تابســتان 
امســال در مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال گذشــته 
خبــر داد و گفــت: میــزان بیــکاری اســتان اصفهــان 
ــید.   ــد رس ــه 14 درص ــاری ب ــال ج ــتان س در تابس

ــزان  ــان اینکــه کاهــش می ــا بی ــی ب محمدرضــا لعل
ــا متوســط  ــان در مقایســه ب ــکاری اســتان اصفه بی
کشــوری بیشــتر بــوده، توضیــح داد: متوســط میزان 
ــد  ــال 11.7 درص ــتان امس ــور در تابس ــکاری کش بی
بــوده کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته 
ــی  یــک درصــد کاهــش را نشــان می دهــد؛ در حال
ــوده  ــد ب ــان 3.4 درص ــش در اصفه ــن کاه ــه ای ک

اســت.
اســتاندار اصفهــان نیــز ورود مهاجــران برای اشــتغال 
ــکاری  ــزان بی ــش می ــبب افزای ــان را س ــه اصفه ب
بیــش از متوســط کشــوری در ایــن اســتان دانســت 
ــن اســتان  ــوان در ای ــزان مشــارکت بان ــت: می و گف
در کســب و کار بــه ســرعت افزایــش یافتــه اســت.

جریمه 33میلیارد ریالی یک شرکت 
خصوصی در اصفهان

مدیــر کل تعزیــرات حکومتــی اســتان اصفهــان گفت: 
مالــک شــرکتی خصوصــی در اصفهــان بــه 33میلیارد 
و 233 میلیــون ریــال جریمــه نقــدی در حــق صندوق 

دولــت محکوم شــد.
غامرضــا صالحــی افــزود: پرونــده نگهــداری 6 هــزار 
و 324 کیســه تخمــه آفتابگــردان خارجــی کــه پلیس 
از انبــار شــرکتی خصوصــی کشــف کــرده بــود، بــرای 
رســیدگی بــه شــعبه نهــم ویــژه رســیدگی بــه تخلفات 

قاچــاق کاال و ارزش ایــن اداره کل ارســال شــد. 

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریگروه اصفهان

ایمنــی، مفهومــی اســت کــه می توانــد حیطه هــای 
متنوعــی را در برگیــرد؛ ایــن واژه تنهــا محــدود بــه 
ــای  ــه محیط ه ــت؛ بلک ــی نیس ــای صنعت محیط ه
عمومــی و فضاهــای شــهری مثــل پارک هــا و 

ــود. ــامل می ش ــم ش ــازی را ه ــای ب محوطه ه
اهمیــت مفهــوم ایمنــی در زمین هــای بــازی و 
ــتری  ــت بیش ــه اهمی ــی از درج ــهربازی ها زمان ش
ــروز  ــته ب ــال های گذش ــه در س ــد ک ــوردار ش برخ
ــکات  ــردن ن ــت نک ــی از رعای ــوار حاک ــات ناگ اتفاق
تفریحــی  وســایل  در  نقــص  بــروز  و   ایمنــی 
ــدگان و  ــی برخــی از ســازندگان، واردکنن و کم توجه
ــات  ــروز اتفاف ــه ب ــرداران وســایل تفریحــی ب بهره ب

ــا منجــر شــد. ــرای خانواده ه دلخــراش ب
از ســال 1387 بــود کــه اداره اســتاندارد، تنهــا مرجع 
رســمی تدویــن اســتاندارد در زمینــه تجهیــزات 
ــر  ــورت پررنگ ت ــه ص ــازی، ب ــی و ب ــوازم ورزش و ل
نقــش خــود را بــر عهــده گرفــت و بــرای بازرســی 
مراکــز  ایمن ســازی  و  شــهربازی  تجهیــزات 

ــد.  ــه ش ــی وارد عرص تفریح
 متاســفانه در ســال های اخیــر اســتفاده از وســایل 
بــازی ارزان قیمــت چینــی کــه کمترین اســتانداردها 

را دارنــد، باعــث شــده تــا شــاهد بعضــی حــوادث 
ناگــوار در بعضــی از شــهربازی های کشــور باشــیم. 
ــتر  ــه بیش ــی ک ــان از آنجای ــر کارشناس ــق نظ طب
ــا  ــه ای ب ــا زاوی ــی ی ــرکات دوران ــایل ح ــن وس ای
ســرعت زیــاد دارنــد و بــار ســنگینی را کــه از ســوی 
مراجعه کننــدگان چنــد 10 هــزار نفــری در شــبانه روز 
ــد،  ــل می کنن ــود، تحم ــل می ش ــا تحمی ــه آن ه ب
ضــرورت دارد هــر چنــد وقــت یکبــار مــورد بررســی 

قــرار گیرنــد و در صــورت لــزوم تعویــض شــوند.
 کل زمین های بازی در استان اصفهان 

بدون تأییدیه استاندارد هستند  
اســتان  اســتاندارد  کل  مدیــر  صحبت هــای 
ــتاندارد  ــایل غیراس ــب وســ ــاره پلم ــان درب اصفه
ــنیدنی  ــتان ش ــطح اســ ــهربازی های ســ در شــ
ــوی  ــه در گفت وگ ــی ک ــن موضوع ــت؛ مهم تری اس
بــا  وطــن  کیمیــای  خبرنــگار  اختصاصــی 
غامحســین شــفیعی مطــرح شــد ایــن بــود 
ــتان  ــازی در کل اس ــای ب ــفانه زمین ه ــه متاس ک
ــتاندارد  ــه از اداره اس ــه تاییدی ــچ گون ــان هی اصفه
ندارنــد و ایــن مســئله یعنــی نادیــده گرفتــن قانون 

و ایمنــی بــرای شــهروندان.
 مدیــر کل اســتاندارد اســتان اصفهــان تعــداد 
مــورد   85 را  اصفهــان  اســتان  شــهربازی های 

عنــوان کــرد و بیــان داشــت: تمامــی مجموعه هــای 
بــزرگ بــازی و شــهربازی ها بایــد از اداره اســتاندارد 

ــد.  ــت کنن ــت دریاف مجــوز فعالی
ــار  ــفانه آم ــه متاس ــه اینک ــاره ب ــا اش ــفیعی ب ش
دقیقــی از میــزان زمین هــای بــازی در اســتان 
وجــود نــدارد، دلیــل ایــن امــر را عــدم اطاع رســانی 
شــهرداری ها عنــوان کــرد و افــزود: شــهرداری 
گــرگاب، تنهــا شــهرداری ای بــود کــه بــرای دریافــت 
مجــوز و پروانــه اســتاندارد بــه مــا مراجعــه و مجــوز 
ــن  ــرد. ای ــت ک ــازی را دریاف ــن ب ــت دو زمی فعالی
ــزان  ــان می ــتان اصفه ــه در اس ــت ک ــی اس در حال
صــورت  بــه  ساخته شــده  بــازی  زمین هــای 

ــت. ــورد اس ــش از 1000 م ــی بی تقریب
 اداره استاندارد از میزان زمین های بازی 

در استان آمار دقیقی ندارد 
وی در پاســخ بــه پرســش خبرنــگار کیمیــای 
ــر اینکــه چــرا آمارهــای دقیقــی از  ــی ب وطــن مبن
ســوی اداره اســتاندارد بــرای زمین هــای بــازی 
ــت  ــرد: وســعت و موقعی ــح ک ــدارد، تصری وجــود ن
ــر  ــد نف ــه چن ــت ک ــدی اس ــه ح ــهرداری ها  ب ش
کارشــناس اداره اســتاندارد از عهــده بازرســی ایــن 
ــهرداری ها  ــا ش ــت ت ــد و الزم اس ــز برنمی آین مراک
خــود از ایــن زمین هــا اطاعــات جامعــی بــه اداره 
ــه کــرده و مجــوز فعالیــت دریافــت  اســتاندارد ارائ

کننــد.
شــفیعی کــه از مدیــران کهنه کار ســازمان اســتاندارد 
ــود  ــای خ ــه صحبت ه ــی رود، در ادام ــمار م ــه ش ب
بــه ایــن نکتــه اشــاره داشــت کــه بــا اجــرای طــرح 
طــه کــه از اســفند ســال گذشــته تــا فروردین مــاه 

ادامــه داشــت، 217 زمیــن بــازی در اســتان و 
بیشــتر در شهرســتان ها مــورد شناســایی قــرار 
گرفــت، افــزود: شــهرداری کان شــهر اصفهــان نیــز 
بــرای دریافــت مجــوز تجهیــزات زمین هــای بــازی 
تاکنــون بــه اداره اســتاندارد مراجعــه نکــرده و اگــر 
ــرای مــردم رخ دهــد  ــن زمین هــا ب مشــکلی در ای

ــود. مشــمول ضوابــط قانونــی خواهــد ب
وی بــا اشــاره بــه اینکــه دســتگاه هایی چــون 
تله کابیــن و تله ســــیژ اصفهــــان در حــال حاضــر 
ــت:  ــدارد، گف ــی ن ــکل خاص ــی مش ــث ایمن از حی
شــهربازی ها  از  صورت گرفتــه  بازرســی های  بــا 
ــه  ــد پروان ــل نداشــتن تمدی ــه دلی 20 شــهربازی ب
یــا وســیله بــازی غیراســتاندارد تــا زمــان دریافــت 

ــدند. ــب ش ــتاندارد پلم ــه اس تاییدی
ــایل  ــزات و وسـ ــه تجهیـ ــه اینک ــاره ب ــا اش  وی ب
بـــازی شـــهربازی ها، پارک هـای بــــازی و حتــی 
ــتاندارد  ــمول اســ ــادی مشــ ــهربازی های بــ شــ
اجبــــاری اســــت، افــزود: البتــه ایمنـــی وســـایل 
بـــازی در شـــهر رؤیاهـــا مورد تایید اداره اســتاندارد 
اســت و دربــاره شــهربازی مســتقر در سیتی ســنتر 
ــه  ــا پروان ــز از م ــن مرک ــه  ای ــم ک ــد بگوی ــز بای نی

ــت. ــرده اس ــت ک ــتاندارد دریاف اس
 برای نظارت بر وسایل بازی مهدهای 

کودک نیاز به تعامل بهزیستی است 
در ادامــه نیــز بــه ســراغ کارشــناس امــور اســتاندارد 
در مجموعه هــای تفریحــی رفتیــم تــا او نیــز از کــم 
ــازی  ــای ب ــتاندارد در خانه ه ــررات اس ــف مق و کی
ــح  ــان توضی ــدارس برایم ــودک  و م ــای ک در مهده

دهــد.

ــی  ــه تمام ــه اینک ــا اشــاره ب ــم اســماعیلیان ب مری
ــت  ــوز فعالی ــی مج ــه به تازگ ــودک ک ــای ک مهد ه
بایــد مجــوز  از بهزیســتی دریافــت می کننــد، 
اســتاندارد را بــرای تجهیــزات بــازی خــود دریافــت 
کننــد، گفــت: خوشــبختانه مشــکات غیراســتاندارد 
در ایــن مهد هــا کمتــر اســت؛ امــا بــروز مشــکل در 
ــوده  ــزات فرس ــه دارای تجهی ــی ک ــای قدیم مهد ه
هســتند، بیشــتر اســت و اداره بهزیســتی بایــد در 
ایــن زمینــه همــکاری بیشــتری بــا اداره اســتاندارد 

داشــته باشــد.
وی تاکیــد کــرد: مجــوز فعالیــت دســتگاه های 
ــودک یکســاله صــادر شــده  ــای ک ــازی در مهد ه ب
و هــر ســه مــاه یکبــار از مهد هــا بازرســی  دوره ای 
ــازی  ــن ب انجــام می شــود. در طــرح طــه 170 زمی
مــورد بازرســی قــرار گرفــت و تمامــی عــدم 
انطباق هــا بــا پروانه هــای اســتاندارد بررســی شــد؛ 
البتــه مجــوز پلمــب و تعطیلــی صــادر نشــد؛ زیــرا 
ــه  ــه ب ــائل ک ــه مس ــل، این گون ــا تعام ــم ب معتقدی
ــت  ــورده اس ــره خ ــی گ ــهری و اجتماع ــه ش جامع

ــد حــل و فصــل شــود. بای
وی بــا اشــاره بــه اینکــه خوشــبختانه امســال 
بهزیســتی بــا اداره اســتاندارد همــکاری خوبــی 
ــهربازی ها  ــی از ش ــزود: در بعض ــت، اف ــته اس داش
ــده بخــش خصوصــی اســت؛  ــه عه کار بازرســی ب
بــه علــت هزینه هایــی کــه از طریــق بخــش 
تــا  اخــذ می شــود  از شــهربازی ها  غیردولتــی 
پروانــه شــهربازی ها مــورد تمدیــد قــرار گیــرد 
برخــی از شــهربازی ها حاضــر نیســتند کــه اقــدام 

ــد. ــه کنن ــد پروان ــه تمدی ب

شــهردار اصفهــان پــروژه مرکــز همایش هــای 
بین المللــی امــام خامنــه ای را بســته کاملــی 
از خدمــات مختلــف خوانــد و گفــت: بــا 
ــروژه و  ــدی پ ــن موضــوع فازبن ــه ای توجــه ب
افتتــاح آن هــا ممکــن اســت بــه اصل پــروژه 

لطمــه وارد کنــد.
قــدرت هللا نــوروزی در حاشــیه بازدیــد از مرکز 
ــه ای  ــام خامن ــی ام ــای بین الملل همایش ه
اظهــار کــرد: از ســال 89 مطالعــات ســاخت 
ــال 90  ــت در س ــام و در نهای ــز انج ــن مرک ای
کلنــگ ایــن پــروژه بــه زمیــن زده شــد. البته 
ــرای  ــان ب ــیراز و اصفه ــش، ش ــهرهای کی ش
ســاخت ایــن پــروژه مطــرح شــده بودنــد کــه 

درنهایــت اصفهــان بــرای ســاخت ایــن مرکــز 
انتخــاب شــد.

ــال 91  ــهریور س ــود در ش ــرار ب ــزود: ق وی اف
ایــن مرکــز افتتــاح شــود؛ امــا بروز مشــکات 

از افتتــاح ایــن مرکــز جلوگیــری کــرد.
نــوروزی بیــان کــرد: ایــن مرکــز از 3 بخــش 
ــا،  ــی همایش ه ــالن اصل ــامل س ــزا ش مج
ــده  ــکیل ش ــل تش ــاری و هت ــه تج مجموع

اســت.
ــه 450  ــه اینک ــا اشــاره ب ــان ب شــهردار اصفه
ــن  ــی ای ــه کل ــرآورد هزین ــان ب ــارد توم میلی
پــروژه اســت، گفــت: در ابتــدای احــداث 
ایــن پــروژه قــرار بــود تــا دولــت 100 میلیــارد 

تومــان از هزینه هــا را متقبــل شــود؛ امــا تنهــا 
20 میلیــارد تومــان اعتبــارات دولتــی بــه ایــن 

ــروژه تخصیــص داده شــد. پ
ــا بیــان اینکــه تــا بــه امــروز 350  نــوروزی ب
ــه  ــروژه هزین ــن پ ــرای ای ــان ب ــارد توم میلی
شــده اســت، اظهــار کــرد: 140 میلیــارد تومان 
 دیگــر بــرای تکمیــل ایــن پــروژه نیــاز اســت 
ــا 65  ــده ت ــن ش ــر ای ــرار ب ــم ق ــرا ه و اخی

میلیــارد تومــان را دولــت بپــردازد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه 66 درصــد از پــروژه 
بــا  پــروژه  باقی مانــده  و  شــده  تکمیــل 
ــود  ــی ش ــد اجرای ــکاران بای ــکاری پیمان هم
ــا  ــروژه، ب ــن پ ــدای احــداث ای ــت: در ابت گف

حضــور چنــد پیمانــکار مباحــث اجرایــی 
دنبــال می شــد؛ امــا مشــکات مانــع از 
البتــه  ایــن همکاری هــا شــد.  اســتمرار 
ــف  ــکار مختل ــرکت و پیمان ــون 70 ش هم اکن
ــد. ــکاری دارن ــروژه هم ــن پ ــت ای ــا مدیری ب

ــا  ــز همایش ه ــروژه مرک ــان پ شــهردار اصفه

را بســته کاملــی از خدمــات مختلــف خوانــد 
ــالن  ــامل س ــات ش ــی خدم ــد تمام ــه بای ک
اصلــی، هتــل و مرکــز تجــاری در کنــار 

ــند. ــر باش همدیگ
ــا وجــود مشــکاتی  ــوروزی اذعــان کــرد: ب ن
کــه در حــوزه تامیــن مالــی ایــن پــروژه 
اولویت بنــدی  از  ناگزیــر  دارد،  وجــود 
ــد  ــر می رس ــه نظ ــا ب ــتیم؛ ام ــا هس بخش ه
ــدود  ــوان مح ــروژه را نمی ت ــن پ ــاح ای افتت
ــرا  ــرد؛ چ ــف ک ــای مختل ــاح فاز ه ــه افتت ب
کــه بخش هــای مختلــف ایــن پــروژه الزم و 
ملــزوم یکدیگرنــد و رعایــت ایــن مهم اســت 
ــروژه لطمــه ای نخواهــد زد. ــه اصــل پ ــه ب ک

ــی  ــای بین الملل ــز همایش ه ــوروزی مرک  ن
شــاخصه های  دارای  را  خامنــه ای  امــام 
بین المللــی بــرای اجــرای همایش هــای 

دانســت.   بین المللــی 

P.Khakbazan@eskimia.ir
پریسا خاکبازانگروه اصفهان

ــراه شــهردار  ــه هم ــه ب ــس ک ــان در مجل ــردم اصفه ــده م نماین
اصفهــان بــرای بازدیــد از پــروژه مرکــز همایش هــای بین المللــی 
ــای  ــز همایش ه ــار مرک ــش اعتب ــئله کاه ــه مس ــود، ب ــه ب رفت
اصفهــان در ســال 91 از 100 میلیــارد تومــان بــه 20 میلیــارد تومان 
واکنــش نشــان داد و ایــن مســئله را بــدون دلیــل قانع کننــده  
ــال  ــت در س ــه دول ــت ک ــی اس ــن در حال ــت: ای ــت و گف دانس
90 از وضعیــت و شــرایط مســاعد مالــی برخــوردار بــوده اســت.

ــه  ــال 91 و در الیح ــه در س ــان اینک ــا بی ــن ب ــاج الدی ــد ت ناهی
بودجــه دولــت اعتباراتــی بــرای ایــن پــروژه در نظــر گرفته شــده 
ــدگان  ــراض برخــی از نماین ــا اعت ــا متاســفانه ب ــود، گفــت: ام ب

جلــوی تخصیــص ایــن اعتبــار بــه ایــن پــروژه گرفتــه شــد. 

ــرای  ــی ب ــته پیگیری های ــای گذش ــه در ماه ه ــت: البت وی گف
ــروژه انجــام شــد و ماحصــل  ــن پ ــه ای ــارات ب ــص اعتب تخصی
ایــن جلســات تصمیم گیــری بــرای ارائــه 80 میلیــارد تومــان بــه 
پــروژه مرکــز همایش هــا و 150 میلیــارد تومــان هــم بــرای قطــار 
شــهری بــود. متاســفانه ایــن ارقــام بــرای ارائــه بــه ترتیــب بــه 
65 میلیــارد بــرای مرکــز همایش هــا و 15 میلیــارد هــم بــرای 

قطــار شــهری کاهــش یافتــه اســت.
وی بــا اشــاره بــه قابلیتــی کــه ایــن پــروژه در جــذب گردشــگر 
ــن  ــن چنی ــکاری ای ــل و هم ــا تعام ــد ب ــرد: بای ــراز ک دارد، اب
ــی  ــه ســرعت اجرای ــد، ب ــی کان دارن ــه منفعت ــی را ک پروژه های
کنیــم؛ در زمــان شــهردار قبلــی 80 میلیــارد تومــان از اعتبــارات 
دولتــی محقــق شــد و در حــال حاضــر هــم 70 پیمانــکار در ایــن 

مــکان مشــغول بــه کار هســتند.

بخشــدار جرقویــه ســفلی گفــت: بــا توجــه بــه ظرفیــت  بــاال در 
ــد  ــه در حــوزه تولی ــن منطق ــت شــهروندان ای ــه و فعالی جرقوی
ــهرک  ــتانداری، ش ــی اس ــه زیربنای ــه کمیت ــا مصوب ــاک ب پوش

ــود. ــدازی می ش ــه راه ان ــن منطق ــاک در ای پوش
حســن جعفــری هرنــدی بــا اشــاره بــه ظرفیت هــای موجــود در 
شهرســتان جرقویــه و نــرخ بــاالی بیــکاری در ایــن شهرســتان 
ــادی  ــت اقتص ــه وضعی ــت ک ــه داش ــد توج ــت: بای ــار داش اظه
ــه  ــن اینک ــت؛ ضم ــب نیس ــتان مناس ــن شهرس ــردم در ای م
ظرفیت هــای باالیــی بــرای اشــتغال زایی در ایــن منطقــه 

ــود دارد. وج
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در حــال حاضــر نــرخ بیــکاری در منطقه 
ــزی  ــرد: برنامه ری ــح ک ــت، تصری ــد اس ــفلی 12 درص ــه س جرق
ــته در  ــال گذش ــه س ــغلی از س ــای ش ــاد فرصت ه ــرای ایج ب

دســتورکار ویــژه قــرار گرفتــه و بــا توجــه بــه دریافــت مجوزهــای 
ــا هســتیم. ــن برنامه ریزی ه ــق ای ــال تحق ــه دنب اســتانی ب

ــای  ــه ظرفیت ه ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــفلی ب ــه س ــدار جرقوی بخش
ــاالی تولیــد پوشــاک در اســتان اصفهــان وجــود دارد، گفــت:  ب
ــده نســاجی در  اســتان اصفهــان، بزرگ تریــن اســتان تولیدکنن
ــاک  ــد پوش ــا تولی ــم ب ــر داری ــن رو در نظ ــت و از ای ــور اس کش

ــه داشــته باشــیم. ــه جرقوی ــق کســب و کار را در منطق رون
ــهرک  ــدازی ش ــاری راه ان ــال ج ــه در س ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
پوشــاک در دو کیلومتری شــهر نصرآباد و شــعاع 67 کیلومتری 
ــن  ــح کــرد: ای ــه، تصری ــرار گرفت ــان در دســتورکار ق شــهر اصفه
شــهرک در زمینــی بــه مســاحت 60 هکتــار بنــا شــده و تــا پایان 
ســال جــاری واگــذاری پاک هــای ایــن شــهرک صنعتــی آغــاز 

می شــود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس: 

دولت به تعهد مالی خود در قبال اصفهان عمل نکرد

شهردار اصفهان در بازدید از پروژه مرکز همایش های بین المللی مطرح کرد:

لزوم افتتاح همزمان بخش های مختلف مرکز همایش ها

بخشدار جرقویه سفلی خبر داد:

راه اندازی شهرک پوشاک اصفهان

 بی ثباتی قیمت گوشت قرمز 
هنوز ادامه دارد 

رئیــس اتحادیــه گوشــت قرمــز اصفهــان بــا انتقــاد 
ــون  ــدارد و اکن ــی ن ــز ثبات ــت قرم ــرخ گوش ــه ن از اینک
ــه  ــان فروخت ــزار توم ــفند 42 ه ــت گوس ــو گوش ــر کیل ه
نبــود  دلیــل  بــه  متاســفانه  گفــت:  می شــود، 
ــاه  ــک م ــی ی ــترمرغ ط ــت ش ــو گوش ــر کیل ــارت، ه نظ
گذشــته 10 هــزار تومــان گران تــر شــده و بــا قیمــت 
همچنیــن  می شــود؛  فروختــه  تومــان  هــزار   54
 قیمــت هــر کیلــو گوشــت شــتر 43 هــزار تومــان

است.
 رضــا انصــاری بــا انتقــاد از  اینکــه بی ثباتــی نرخ گوشــت 
هنــوز در بــازار وجــود دارد، گفــت: شــنیده شــده بــا وجــود 
کمبــود گوشــت قرمــز دربــازار، بــه دلیــل افزایــش بهــای 
ــده از مبــادی رســمی و غیررســمی  دالر صــادرات دام زن

ــود. ــام می ش انج
وی اظهــار داشــت: در حــال حاضــر مــا بــا کمبــود گوشــت 

قرمــز در بــازار مواجــه هســتیم و عرضــه و تقاضــای ایــن 
محصــول بــا یکدیگــر همخوانــی نــدارد؛ مســئوالن ســتاد 
ــح  ــوص توضی ــن خص ــد در ای ــور بای ــازار کش ــم ب تنظی

دهنــد.
ــا  ــان، ب ــز اصفه ــه گوشــت قرم ــس اتحادی انصــاری، رئی
بیــان اینکــه از ســال گذشــته تاکنــون 30 درصــد قــدرت 
ــت  ــرد: دول ــح ک ــته، تصری ــش داش ــردم کاه ــد م خری
ــر شــرکت های واردکننــده  ــا نظــارت جــدی ب ــد ب می توان

ــازار خــوب عمــل کنــد. گوشــت، در عرصــه تنظیــم ب
ــن  ــه ای ــه متاســفانه شــنیده شــده ک ــان اینک ــا بی وی ب
ــود،  ــام می ش ــور انج ــده از کش ــادرات دام زن ــا ص روزه
ــق  ــتقیم و از طری ــور مس ــه ط ــادرات ب ــن ص ــزود: ای اف
مبــادی دولتــی یــا بــه طــور غیرمســتقیم و قاچــاق 

می گیــرد.  صــورت 
ــالی،  ــود آب و خشکس ــل کمب ــه دلی ــر ب ــال حاض در ح
ــه  ــه صرف ــداران ب ــرای دام ــداری دام ب ــرورش و نگه پ
ــت کم  ــر دام، دس ــداری ه ــه نگه ــه روزان ــت و هزین نیس

ــت. ــان اس ــزار توم 10 ه

هزینه میلیاردی شهرداری اصفهان 
برای اجرای پارکومتر در ۱۴ خیابان

معــاون حمــل و نقــل و ترافیــک شــهرداری اصفهــان 
گفــت: بــرای اجــرای فــاز نخســت طــرح پارکومتر در 
14 خیابــان شــهر اصفهــان، حــدود 10 میلیــارد ریــال 

ــود.   ــه می ش هزین
در حــال حاضــر در خیابان هــای توحیــد، حکیــم 
نظامــی، نظــر و شــریعتی طــرح پارکومتــر اجــرا 
ــدی در  ــاز بع ــرح در ف ــن ط ــت ای ــرار اس ــده و ق ش
و  بهایــی  شــیخ  بهشــتی،  شــهید  خیابان هــای 

شــمس آبادی نیــز اجرایــی شــود.
بــه گــزارش ایمنــا، علیرضــا صلواتــی افــزود: در 
ــاعت  ــارک 2 س ــان پ ــر زم ــر حداکث ــرح پارکومت ط
اســت؛ زیــرا معتقدیــم بهــره وری پارکینگ هــا را 
ــل را  ــارک دوب ــد افزایــش داد و در عیــن حــال پ بای

ــاند. ــل رس ــه حداق ب
معــاون حمــل و نقــل و ترافیــک شــهرداری اصفهــان 

بــا ابــراز تأســف از اینکــه پارک هــای دوبلــه در 
ــگ  ــک فرهن ــورت ی ــه ص ــان ب ــای اصفه خیابان ه
ــرای  ــر ب ــاده و دسترســی راحت ت در جامعــه جــا افت
ــدگان اصــرار  ــار کــرد: رانن مــردم مــاک اســت، اظه
دارنــد هنــگام انجــام هــر کاری، خــودرو خــود را در 

ــد. ــارک کنن ــن پ ــل ممک ــن مح نزدیک تری
ــاور  ــن ب ــه ای ــد ب ــهروندان بای ــرد: ش ــد ک وی تاکی
ــد؛  ــرام بگذارن ــر احت ــوق یکدیگ ــه حق ــه ب ــند ک برس
ــان را  ــط از خیاب ــک خ ــل ی ــارک دوب ــا پ ــه ب ــرا ک چ
از مســیر خــارج کــرده و ایــن بــه نوعــی تجــاوز بــه 

ــت. ــهروندان اس ــایر ش ــوق س حق
معــاون حمــل و نقــل و ترافیــک شــهرداری اصفهــان 
بــا اشــاره بــه تکمیــل نبــودن ظرفیــت پارکینگ هــای 
ــزی  ــته مرک ــژه در هس ــهر به وی ــاط ش ــی از نق بعض
ــای  ــت  پارکینگ ه ــه داد: متاســفانه ظرفی شــهر ادام
شــهر تکمیــل نمی شــود و بــه عبارتــی مــردم عــادت 
ندارنــد کــه از پارکینــگ بــه جــای پــارک کنــار 

ــد.  ــان اســتفاده کنن خیاب
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زهرا نصیریگروه اصفهان

ــان  ــن اصفه ــی ذوب آه ــروش و بازاریاب ــاون ف مع
ــان در 6  ــن اصفه ــادرات ذوب آه ــرد: ص ــد ک تاکی
ماهــه اول ســال جــاری بــه رقــم 659 هــزار تــن 
رســید کــه افزایــش 89 درصــدی نســبت بــه 

ــته دارد. ــال گذش ــابه در س ــدت مش م
ــای وطــن  ــگار کیمی ــه خبرن  احســان دشــتیانه ب
گفــت: ایــن میــزان صــادرات در حالــی انجام شــد 

ــال 95 )648  ــن در س ــادرات ذوب آه ــه کل ص ک
ــی در  ــی خوب ــال رکوردزن ــود و امس ــن( ب ــزار ت ه
زمینــه صــادرات داشــته ایم و ایــن مســئله نشــان 
ــی ایــن شــرکت دارد. از توســعه بازارهــای صادرات

ــوالت  ــادرات محص ــی ص ــت: ارزش ریال   وی گف
ذوب آهــن بــه 250 میلیــون و 198 هــزار دالر رســید 
ــه اول ســال گذشــته، 120  ــه 6 ماه ــه نســبت ب ک

درصــد افزایــش یافتــه اســت.  
اقدامــات صورت گرفتــه جهــت  وی همچنیــن 

توســعه بــازار داخلــی را این گونــه بیــان کــرد: تغییر 
الگــوی مصــرف )اســتفاده از تیرآهــن اســتاندارد و 
بــا کیفیــت بــه جــای اســتفاده از بیــم(، برگــزاری 
کنفرانــس جهــت توجیــه اســتفاده از محصــوالت 
ــای  ــه ج ــن ب ــه ذوب آه ــد زلزل ــت و ض ــا کیفی ب
تولیــد  غیراســتاندارد،  محصــوالت  از  اســتفاده 

ــازار. ــت توســعه ب ــد جه محصــوالت جدی
 وی تصریــح کــرد: محصــوالت ذوب آهــن بــه 
کشــورهای قطــر، ســودان، مصــر، عمــان، تایلنــد، 
امــارات، پاکســتان، هلنــد، بلژیــک، تاجیکســتان، 

ــراق صــادر شــده اســت.  افغانســتان و ع
ــه اینکــه امــروز رابطــه  ــا اشــاره ب وی همچنیــن ب
ــنگ  ــای س ــان به ــر می ــه پیش ت ــی داری ک معن

آهــن و قیمــت فــوالد وجــود داشــت از بیــن رفتــه 
ــزود:  ــت، اف ــه داده اس ــه قراض ــود را ب ــای خ و ج
قیمــت آهــن قراضــه مهم تریــن نقــش را در 
ــدای امســال  ــوالد از ابت ــای ف ایجــاد نوســانات به

داشــته اســت.
 وی بیــان داشــت: تاثیــر قیمــت الکتــرود گرافیکی 
هنــوز در بهــای فــوالد دیــده نشــده و انتظــار 
مــی رود در آینــده تولیــد فــوالد بیشــتر تحــت تاثیر 
کاهــش موجــودی ایــن نهــاده تولیــد قــرار گیــرد. 
عمده تریــن مــاده اولیــه تولیــد الکتــرود گرافیکــی 
ــدگان  ــه از طــرف عرضه کنن کک ســوزنی اســت ک
ــه رو شــده اســت.  ــا کاهــش عرضــه روب ــده ب عم
ــرود  ــود الکت ــکل کمب ــه مش ــی رود ک ــال م احتم

گرافیتــی تــا ســال 2019 ادامــه یابــد.  
ورود  ذوب آهــن  بازاریابــی  و  فــروش  معــاون 
ــی  ــل تلق ــی را محتم ــای صادرات ــه بازاره ــن ب چی
می شــود  پیش بینــی  داشــت:  بیــان  و  کــرد 
مصــرف فــوالد در چیــن طــی ســه ماهــه پایانــی 
ــذا انتظــار نمــی رود  ــاال باشــد؛ ل ــان ب 2017 همچن
ــه افــت ناگهانــی در بهــای فــوالد  کــه ایــن امــر ب
منجــر شــود؛ نیــاز اســت تــا مصــرف ســرانه کشــور 
ــد  ــت رون ــوی دول ــی از س ــی طرح های ــا معرف ب
ــا وجــود 14 درصــد  ــرد. ب ــه خــود بگی ــودی ب صع
رشــد مصــرف ظاهــری در 5 ماهــه نخســت 
امســال، شــاهد افــت 7 درصــدی در بخــش 

تیرآهــن و میلگــرد بوده ایــم. 

#خبر_گردی

اصفهان4
درحاشیه

تخریب چاه های  غیرمجاز در نجف آباد
ــاد  هفــت حلقــه چــاه زغــال غیرمجــاز در روســتای همت آب

ــب شــد. ــاد تخری شهرســتان نجف آب
مدیــر کل حفاظــت محیــط زیســت اســتان اصفهــان گفــت: 
ــی  ــر آلودگ ــی ب ــی مبن ــدد مردم ــکایات متع ــال ش ــه دنب ب
هــوای ناشــی از فعالیــت کارگاه هــای تولیــد زغــال در 
زمین هــای روســتای همت آبــاد و صــدور اخطارهــای مکــرر 
بــه مالــکان بــا صــدور حکــم از دادســتان، 7 حلقه چــاه زغال 

تخریــب شــد.
ــدون مجــوز  ــن چاه هــا ب ــزود: ای ــی اف ســید رحمــان دانیال
بــوده و در آن هــا بــه روش ســنتی چوب هــا بــه زغــال تبدیــل 

می شــد.

 توقف کامل پروژه 
دهکده سالمندان نجف آباد 

ــت:  ــاد گف ــداد ســالمندان نجف آب ــه ام ــل خیری ــر عام  مدی
ــه  ــک ب ــه نزدی ــر ماهیان ــال حاض ــالمندان در ح ــده س دهک
130 میلیــون تومــان هزینه هــای جــاری دارد، بــه طــوری کــه 
ــی  ــی، فعالیت هــای عمران ــه دلیــل مشــکات شــدید مال ب
فازهــای بعــدی آن در 9 مــاه اخیــر بــه صــورت کامــل متوقف 

شــده اســت.
ــالمندان  ــده س ــت: دهک ــار داش ــماعیلی اظه ــد پوراس حمی
احســان کــه اولیــن فــاز آن بــا هزینــه ای بالــغ بــر 10 میلیــارد 
ــرداری شــده، در حــال حاضــر از 90  ــان ســاخته و بهره ب توم
ــرای  ــرده و ب ــداری ک ــه صــورت شــبانه روزی نگه ســالمند ب
ــز  ــاز نی ــی غیرجانب ــه نخاع 200 ســالمند و مددجــوی ضایع

ــد. ــه می کن ــزل ارائ ــی در من خدمات
وی تصریــح کــرد: متوســط هزینــه ماهیانــه هــر ســالمند در 
ایــن مجموعــه بیــن یــک میلیــون و 700 تــا یــک میلیــون و 

900 هــزار تومــان اســت.

تحصیل 7 هزار دانش آموز نطنزی 
در مدارس

مدیــر آمــوزش و پــرورش شهرســتان نطنــز گفــت: در ســال 
ــد  ــزی در 72 واح ــوز نطن ــد، 7000 دانش آم ــی جدی تحصیل
آموزشــی شــامل ابتدایــی، متوســطه دور اول و متوســطه دور 

دوم مشــغول بــه تحصیــل هســتند. 
علیرضــا محمــودی افــزود: بــا تاش هــای انجام شــده 
آمــوزش و پــرورش نطنــز بــرای اینکــه هیــچ دانش آمــوزی 
از تحصیــل بــاز نمانــد، ایــن امــر محقق شــده و آخریــن مورد 
دانش آمــوز جامانــده از تحصیــل در روســتای دورافتــاده وش 
ــرورش  ــوزش و پ ــز شناســایی شــد و کارشــناس آم در نطن
نطنــز بــه منظــور فراهــم کــردن حضــور وی در کاس درس 

بــه ایــن روســتا مراجعــه کــرد.

کشف 2 میلیارد ریال کاالی قاچاق 
در برخوار 

فرمانــدار شهرســتان برخــوار گفــت: بیــش از 2 میلیارد 
ــاه نخســت ســال  ــدت 6 م ــال کاالی قاچــاق در م ری

جــاری در شهرســتان برخــوار کشــف و ضبــط شــد.
اســفندیار تاجمیــری افــزود: بیــش از 50 میلیــون 
ــط  ــاغ توس ــوط و ت ــان بل ــاق درخت ــوب قاچ ــال چ ری
منابــع طبیعــی، 50 هــزار لیتر ســوخت توســط شــرکت 
ــری  ــن مقادی ــی و همچنی ــای نفت ــش فرآورده ه پخ
کاالی قاچــاق در حــوزه اصنــاف نیــز کشــف و ضبــط 

شــده اســت.
ــک  ــش از ی ــا بی ــده ب ــوع 17 پرون ــت: درمجم وی گف
میلیــارد و ســیصد میلیــون ریــال محکومیــت مالــی 
ــان در  ــرای متخلف ــاه نخســت ســال جــاری ب در 6 م
تعزیــرات حکومتــی شهرســتان تشــکیل شــده اســت.

 روستای فارفان پیشتاز در 
اقتصاد مقاومتی  

روســتای فارفــان )کــه در 85 کیلومتــری شــرق 
ــا اجــرای 140 طــرح  ــع شــده اســت، ب ــان( واق اصفه

ــی،  ــال متوال ــومین س ــرای س ــی ب ــاد مقاومت اقتص
اقتصــاد  طرح هــای  اجــرای  در  موفــق  روســتای 

ــد. ــام ش ــی اع مقاومت
عقیــل جلیلــی، مســئول برگــزاری طرح هــای اقتصــاد 
ــی  ــای متنوع ــان، طرح ه ــتای فارف ــی در روس مقاومت
ــون   ــن، بوقلم ــرورش بلدرچی ــارچ، پ ــد ق ــامل تولی ش
برنامه هــای  از  را  روســتا  در  ســنگین  دام هــای  و 
اقتصــاد مقاومتــی عنــوان کــرد و افــزود: در ایــن طــرح 
اشــتغال زایی 450 نفــر از اهالــی روســتا فراهــم شــد. 
همچنیــن تــا پایان ســال، 30 طــرح اقتصــاد مقاومتی 
دیگــر بــا 300 میلیــون تومــان اعتبــار در روســتا 

راه انــدازی می شــود.

درخواست نماینده سمیرم:
پروژه های عمرانی نیمه تمام سمیرم 

تعیین تکلیف شوند
نماینــده مــردم ســمیرم در مجلــس گفــت: نزدیــک 
بــه 8 پــروژه ناتمــام داریــم کــه از ســال های گذشــته 
ــا  ــن پروژه ه ــدوارم ای ــده و امی ــن مان ــر روی زمی ب

ــف شــوند. ــن تکلی ســریع تر تعیی
اصغــر ســلیمی بــا اشــاره بــه اینکــه در چندیــن ســال 
گذشــته قــرار بــود کتابخانه ای در شهرســتان ســمیرم 
ــس  ــر پ ــال حاض ــه در ح ــد ک ــرداری برس ــه بهره ب ب
ــان  ــه هم ــوز اســکلت آن ب از گذشــت 24 ســال هن
ــد  ــول دادن ــزود: امســال ق ــده، اف ــی مان صــورت باق
کــه پــروژه کتابخانــه شهرســتان ســمیرم آغــاز بــه کار 
کــرده و در ســال های آینــده شــاهد بــه بهره بــرداری 

رســاندن ایــن کتابخانــه باشــیم.

صادرات ذوب آهن اصفهان 
به  659 هزار تن رسید 
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گفت وگوی اختصاصی کیمیای وطن با مدیران استاندارد استان اصفهان درباره وضعیت شهربازی ها

بازی با جان کودکان 
زمین های بازی در استان اصفهان تاییدیه  اداره استاندارد ندارند
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کوتاه اخبار 

افزایش ۲۰ درصدی سطح زیرکشت 
زعفران در کشور 

کارشــناس پژوهشــی پژوهشــکده زعفــران کشــور در حاشــیه 
برگــزاری دوره آموزشــی زعفــران در منطقــه برکوئیــه سبزدشــت 
بافــق گفــت: در طــی دوره بیســت ســاله ســطح زیــر کشــت 
زعفــران در کشــور 20 درصــد افزایــش یافتــه و 94درصــد تولیــد 

زعفــران در جهــان حاصــل مــزارع ایــران اســت.
ــا توجــه  ســید محمــد ســیدی بیــان داشــت: اســتان یــزد ب
بــه شــرایط مشــابه بــا خراســان، بــرای توســعه ایــن محصول 

پتانســیل زیــادی دارد.
ســیدی مشــکل عمــده زعفــران کاران در زمینــه توســعه ایــن 
محصــول را در ســطح اســتان شــوری آب عنــوان کــرد و گفت: 
ــه  ــکاری ارائ ــوری آب راه ــرای ش ــد ب ــئوالن بتوانن ــر مس اگ
دهنــد، ایــن اســتان می توانــد از پتانســیل زیــاد خــود جهــت 

توســعه ایــن محصــول اســتفاده کنــد.

 مسابقات ووشوی انتخابی 
تیم چهارمحال و بختیاری 

نوربخــش عســکری، رئیــس هیئــت ووشــوی چهارمحــال و 
بختیــاری، گفــت: مســابقات ووشــوی قهرمانــی و انتخابــی 
تیــم اســتان در دو بخــش ســاندا و تالــو، در ســالن ورزشــی 

تختــی شــهرکرد برگــزار شــد.
وی افــزود: در بخــش ســاندای ایــن مســابقات ۱2۸ 
ورزشــکار در ســه رده ســنی نونهــاالن، نوجوانــان و جوانــان و 
در بخــش تالــو نیــز ۳2 ورزشــکار در رده ســنی پایــه بــا هــم 

بــه رقابــت پرداختنــد.
ــابقات  ــن دوره از مس ــر ای ــرات برت ــکری نف ــه عس ــه گفت ب
ــرای  پــس از عضویــت در تیــم ووشــوی اســتان، خــود را ب

ــد. ــاده می کنن ــی آم ــم مل ــی تی ــای انتخاب رقابت ه

برگزاری جشنواره مد و لباس 
ایرانی اسالمی در زرند 

ــد  رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان زرن
ــاس  ــد و لب ــتانی م ــنواره اس ــتین جش ــزاری نخس از برگ
ــاه ســال جــاری در  ــان در آذرم ایرانی اســامی اســتان کرم

ــر داد.  ــد خب شهرســتان زرن
ــگ و  ــه اداره کل فرهن ــه اینک ــاره ب ــا اش ــیدی ب ــد رش احم
ارشــاد اســامی اســتان کرمان نخســتین جشــنواره اســتانی 
ــد برگــزار  مــد و لبــاس ایرانی اســامی را در شهرســتان زرن
ــل فرهنگــی  ــار داشــت: ایجــاد فضــای تعام ــد، اظه می کن
ــا محوریــت پوشــاک اســامی، ســوق دادن عاقه منــدان  ب
بــه طراحــی آثــار مبتنــی بــا اصــول و آموزه هــای اســامی، 
ــان در  ــان و خیاط ــی طراح ــی و عمل ــطح علم ــای س ارتق
ــن  ــت نوی ــاد حرک ــاس، ایج ــت لب ــی و دوخ ــه طراح زمین
در زمینــه طراحــی علمــی پوشــش اســامی، زمینه ســازی 
ــه  ــرای کشــف و ظهــور اســتعدادهای خــاق، ایجــاد زمین ب
مناســب جهــت معرفــی طراحــان جــوان و ارتباط بــا جامعه 
ــکاری  ــاق و ابت ــای خ ــا و طرح ه ــه نمونه ه ــت، ارائ و صنع
در زمینــه پوشــاک مناســب جامعــه و زمینه ســازی جهــت 

کارآفرینــی، از اهــداف ایــن جشــنواره اســت.

3 هزار میلیارد تومان، سهم دولت از 
خودروسازی بم 

محمدرضــا شــه بخش، مدیــر عامــل خودروســازی کرمــان  
ــژه  ــه وی ــد خــودرو در منطق ــت: در گام اول تولی ــور، گف موت
ــه تولیــد صــد هــزار دســتگاه  ــم ب ــد ب اقتصــادی ارگ جدی
خــودرو رســیدیم و بــا شــروع گام دوم تولیــد بــه 500 هــزار 

دســتگاه خواهیــم رســید.
فعالیت هــای گــروه  ســال گذشــته  در 4  افــزود:  وی 
ــت  ــه دول ــه ب ــی ک ــد، درآمدهای ــازی در ارگ جدی خودروس
پرداخــت شــد شــامل حقــوق گمرکــی، مالیــات ارزش 
افــزوده، مالیــات شــماره گذاری و مالیــات عملکــرد شــرکت 

ــود. ــان ب ــارد توم ــزار و ســیصد میلی ــر ۳ ه ــغ ب بال
ــاز گام دوم  ــرد: در آغ ــح ک ــور تصری ــل کرمان موت ــر عام مدی
توســعه ســهام خودروســازی کرمان موتــور در بــورس عرضــه 
ــا  ــق کارگزاری ه ــد از طری ــدان می توانن ــود و عاقه من می ش

ســهام ایــن شــرکت را خریــداری کننــد.

 توزیع لوازم التحریر بین 
دانش آموزان محروم 

ــن  ــر بی ــته لوازم التحری ــزار بس ــن ۸ ه ــک خیری ــا کم ب
دانش آمــوزان نیازمنــد رودبــار جنــوب توزیــع شــد. 

عطــا ناوکــی، فرمانــدار رودبــار، گفــت: بــر اســاس مکاتبات 
و مذاکراتــی کــه در ماه هــا و هفته هــای گذشــته بــا خیــران 
و موسســات اقتصــادی داشــتیم، از خیــران و موسســات 
خیریــه، جهــت پشــتیبانی و حمایــت مالــی دانش آمــوزان 

بی بضاعــت ایــن شهرســتان دعــوت کردیــم.
ــار  ــتان رودب ــرورش شهرس ــوزش و پ ــورای آم ــس ش رئی
جنــوب افــزود: از ابتــدای ســال تحصیلــی جــاری تاکنــون 
نهادهــا و اشــخاص حقوقــی همچــون هــال احمــر، کمیته 
امــداد، آمــوزش و پــرورش، شــرکت کالــه، بانــک ملــی و 
همچنیــن خیریــن متعــددی بــا حضــور در روســتاها، 
ــر  ــزار بســته لوازم التحری ــش از ۸ ه ــع بی ــه توزی ــدام ب اق

و پوشــاک کرده انــد.

 آمارگیری کلنی های زنبور عسل 
آغاز شد 

ــور  ــای زنب ــری کلنی ه ــور آمارگی ــر کش ــا سراس ــان ب همزم
ــد.  ــاز ش ــاری آغ ــال و بختی ــتان چهارمح ــل در اس عس

ســام مردانــی، معــاون بهبــود تولیــدات دامــی اداره کل جهــاد 
کشــاورزی چهارمحــال و بختیــاری، گفــت: روز گذشــته 
ــا سراســر کشــور، آمارگیــری از کلنی هــای زنبــور  همزمــان ب
عســل در اســتان آغــاز شــد و تــا 2۷ مهــر مــاه جــاری ادامــه 

دارد.
وی افــزود: در ســال گذشــته ۱50 هــزار کلنــی در اســتان 
آمارگیــری شــد کــه یــک و نیــم درصــد از کلنی هــای زنبــور 

ــد. ــامل می ش ــور را ش ــل کش عس
مردانــی اضافــه کــرد: طبــق آمارگیــری ســال گذشــته، 
یــک هــزار و 420 نفــر زنبــوردار و ۳۶0 کارگــر ماهــر در 

داشــتند. فعالیــت  اســتان  زنبورســتان های 
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محســن صادقیــان، مدیــر کل راهــداری و حمــل 
 و نقــل جــاده ای اســتان یــزد، در همایــش تجلیــل 
از راهــوران محلــه اســتان یــزد بــا اشــاره بــه 
اینکــه اداره کل راهــداری و حمــل  و نقــل جــاده ای 
ــا ادغــام اداره  ــن اســتان، یــک ســال پیــش ب ای
راهــداری در حمــل  و نقــل بــه وجــود آمــد، اظهــار 
ــازمان،  ــن س ــکیل ای ــای تش ــی از مزای ــرد: یک ک
ــن اداره  ــده ای ــوب انجام ش ــیار خ ــی بس هماهنگ
ــی از  ــن یک ــن بی ــس  راه اســت. در ای ــا پلی کل ب
ــاط  ــه در ارتب ــوب  صورت گرفت ــیار خ ــات بس اقدام
بــا وضعیــت تصادفــات در اســتان یــزد، تشــکیل 
بانــک اطاعاتــی تصادفــات اســت؛ اطاعــات 
ــا تصادفــات گــردآوری  شــده  ــاط ب کاملــی در ارتب
کــه بــه  صــورت جــی ای اس درآمــده و می توانیــم 
ــی در  ــدم محکم ــا، ق ــت آن ه ــل درس ــا تحلی ب
زمینــه کاهــش تصادفــات و تلفــات جــاده ای 

ــم.  برداری
کل  مدیــر  از صحبت هــای  بخشــی  ادامــه  در 
ــزد  ــل جــاده ای اســتان ی راهــداری و حمــل  و نق

ــت. ــده اس آورده ش

 اندیشه نو کاهش تصادفات برون شهری 
در یزد

ــد  ــزد نیازمن ــهری در ی ــات برون ش ــش تصادف کاه
یــک اندیشــه نــو و راهــکار جدیــد اســت؛ اگــر 
ســه ضلــع مثلــث تصادفــات جــاده، انســان و 
وســیله نقلیــه را در نظــر بگیریــم، بررســی ها نشــان 
می دهــد کــه در ســال گذشــته هــر ســه بخــش کار 

ــد.  ــام داده ان ــی را انج ــیار خوب بس
در بحــث جاده هــا بــا دو بانــده کــردن آن هــا و 
ــاط  ــع نق ــیروانی ها و رف ــیب ش ــا، ش ــب تابلوه نص

ــه  ــی انجام گرفت ــیار خوب ــای بس ــز، کاره حادثه خی
و اآلن هــم بایــد در بحــث راهــداری و نگهــداری 

جاده هــا، ایــن فعالیت هــا ادامــه پیــدا کنــد.
ــه  ــک بدن ــه در ترافی ــیده ایم ک ــی رس ــه  جای اآلن ب
ســخت گفتــه می شــود کــه عبــور کــردن از آن نیــاز 

ــو دارد. ــه یــک تــاش ویــژه و فکــر ن ب
 سرعت غیرمجاز و خواب آلودگی

جملــه  از  زیــادی  بســیار  ســامانه های  اآلن 
نظارتــی،  دوربین هــای  ترددشــمار،  ســامانه های 
توزین هــای در حــال حرکــت و مــوارد مختلــف 
رانندگــی  تخلفــات  از  پیشــگیری  بــرای  دیگــر 
اســتفاده می شــود و در مدیریــت راه هــا بانــک 
ــات  ــن اطاع ــم. ای ــات داری ــن اطاع ــی از ای جامع
بایــد در اختیــار پژوهشــگران و تحلیلگران قــرار گیرد 
ــد و مــا  ــه کنن ــه مــا راهــکار ارائ ــد ب ــا آن هــا بتوانن ت
ــود  ــی موج ــکات احتمال ــع مش ــه رف ــم در زمین ه

ــم.  ــدم برداری ق
ــی  ــک اطاعات ــن بان ــیله ای ــه  وس ــات ب ــل تصادف عل
کامــا مشــخص اســت؛ عمــده تصادفــات مــا از نــوع 
واژگونــی اســت کــه ایــن موضــوع هــم دو علــت اصلی 
ــی  ــاز و خواب آلودگ ــرعت غیرمج ــامل س ــه ش دارد ک

می شــود.

 کارکرد سامانه سپهتن
مــا ســرعت را بــه  وســیله دوربین هــای کنتــرل 
ایــن  و  داریــم  نظــر  تحــت  تخلــف  و  ســرعت 
ــتند  ــرفت هس ــال پیش ــه روز در ح ــامانه ها روزب س
را  الزم  اقدامــات  وقــت  اســرع  در  می توانیــم  و 
بــرای برخــورد بــا تخلفــات و کاهــش خطــرات 
رانندگــی در جاده هــا انجــام دهیــم. همــه ایــن 
ــام  ــه در تم ــپهتن ک ــامانه س ــژه س ــامانه ها به وی س
اتوبوس هــا نصــب  شــده و از اول مهــر امســال 
ــزم  ــم مل ــا ه ــواری کرایه ه ــا و س ــام نفتکش ه تم
بــه نصــب آن شــده اند، نقــش بســیار مهمــی 
داشــته اند. کامیون هــای  تصادفــات  کاهــش  در 
ــا و  ــس از نفتکش ه ــم پ ــزد ه ــتان ی ــری اس بارب
ــامانه  ــن س ــب ای ــه نص ــزم ب ــا مل ــواری کرایه ه س
می شــوند تــا بتوانیــم حمــل  و نقــل در اســتان را بــه  
صــورت کامــل تحــت کنتــرل قــرار دهیــم و جلــوی 

مشــکات را بگیریــم.
 خواب آلودگی راننده

تمــام مــوارد گفته شــده کــه کنتــرل شــد، تنهــا یــک 
ــی  ــم خواب آلودگ ــد و آن  ه ــی می مان ــوع باق موض
راننــده اســت کــه یــک رفتــار انســانی اســت و بایــد 

ــه عمــل  بررســی کنیــم در مقابــل ایــن رفتــار چگون
ــم  ــد بررســی های الزم را انجــام دهی ــا بای ــم. م کنی
کــه چــه اقدامــی می توانیــم در ایــن زمینــه انجــام 
دهیــم؛ چــرا کــه بســیاری از راننده هــا نــه مبــدأ و نــه 
مقصدشــان یــزد نیســت و تنهــا خواب آلودگی شــان 
را بــه یــزد می آورنــد و احتمــال تصــادف و خطــر در 
ــه  ــدگان ب ــرای آن هــا و دیگــر رانن ــزد ب جاده هــای ی

ــد. ــود می آی وج
 افزایش ۲۰۰ درصدی تلفات راه های 

روستایی یزد 
50 درصــد از تلفــات جــاده ای اســتان یــزد مربــوط به 
یزدی هاســت؛ متأســفانه تلفــات راه هــای روســتایی 
ــژه  ــه؛ به وی ــش  یافت ــر 200 درصــد افزای ــغ  ب ــزد بال ی
روســتاهایی کــه نزدیــک بــه شــهر هســتند بــا 
افزایــش میــزان تلفــات روبــه رو شــده اند. آمــوزش 
مهم تریــن اولویتــی اســت کــه بایــد در ایــن رابطــه 
ــم در  ــل داری ــا آمادگــی کام ــه آن توجــه شــود. م ب
راســتای افزایــش ایمنــی و ارائــه آموزش هــای الزم 
بــه موتورسیکلت ســواران و راننــدگان خودروهــای 
ســواری و وانت بارهــا اقدامــات الزم را انجــام داده و 

جلســات آموزشــی را بــه مــردم ارائــه دهیــم.

مدیر کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان یزد:

 تلفات راه های روستایی یزد 
200 درصد افزایش یافته است

رئیــس پلیــس راه اســتان چهارمحــال و بختیــاری 
ــدت  ــه م ــون نســبت ب ــدای امســال تاکن ــت: از ابت گف
مشــابه ســال گذشــته، تصادفــات در چهارمحــال و 

ــت.  ــه اس ــش یافت ــد افزای ــاری ۱۸ درص بختی
ســرهنگ رحمــت هللا نجفــی اظهــار داشــت: از ابتــدای 
امســال تاکنــون نســبت بــه مــدت مشــابه ســال 
گذشــته تصادفــات فوتــی، تعــداد متوفــی و تصادفــات 
ــوع  ــا درمجم ــه، ام ــش یافت ــارت کاه ــه خس ــر ب منج
ــت. ــه اس ــش یافت ــد افزای ــات ۱۸ درص ــزان تصادف می
ــه فــوت  ــزان تصادفــات منجــر ب ــه می ــا اشــاره ب وی ب
افــزود: تصادفــات منجــر بــه فــوت ۱9 درصــد و تعــداد 

متوفــی نیــز 25 درصــد کاهــش یافتــه اســت.
رئیــس پلیــس راه اســتان چهارمحــال و بختیــاری 

ــه  ــر ب ــات منج ــدت تصادف ــن م ــه در ای ــان اینک ــا بی ب
جــرح افزایــش یافتــه، بیــان کــرد: تصادفــات جرحــی 
5۱ درصــد و تعــداد مجروحــان نیــز 20 درصــد افزایــش 

یافتــه اســت.
نجفــی بــا بیــان اینکــه همچنیــن در طــول ایــن 
ــه،  ــات خســارتی ۸ درصــد کاهــش یافت مــدت تصادف
امســال  ابتــدای  از  درمجمــوع  خاطرنشــان کــرد: 
ــه  ــزان تصادفــات ۱۸ درصــد افزایــش یافت ــون می تاکن

ــت. اس
وی تصریــح کــرد: بیشــترین میــزان تصادفــات در 
لــردگان »ریــگ و سردشــت«، محــور  محورهــای 
ــک و  ــه خل ــا گردن ــهرکرد ت ــل ش ــد فاص ــان ح فارس

شــهرکرد بــه شــلمزار رخ داده اســت.

مدیــر کل بنیــاد مســکن چهارمحــال و بختیــاری گفــت: تــا پایــان 
ســال 9۷ همــه روســتاهای در معــرض خطــر چهارمحــال و 

بختیــاری جابه جــا می شــوند. 
ــتای در  ــوع ۱۸0 روس ــت: از مجم ــار داش ــی اظه ــهراب رئیس س
ــون  ــوه، تاکن ــزش ک ــن و ری ــش زمی ــیل، ران ــر س ــرض خط مع
۸5 روســتا جابه جــا و ۶0 روســتا در همــان محــل تثبیــت و 
ــا  ــه ت ــده ک ــی مان ــر باق ایمن ســازی شــدند و ۳5 روســتای دیگ

پایــان ســال 9۷ ایــن روســتاها نیــز جابه جــا می شــوند.
ــادی  ــرح  ه ــد ط ــتان فاق ــتای اس ــه ۳0 روس ــان اینک ــا بی وی ب
تاکنــون در 9۷9  افــزود: طــرح  هــادی روســتایی  هســتند، 

ســکونتگاه روســتایی اســتان اجــرا شــده اســت.
مدیــر کل بنیــاد مســکن چهارمحــال و بختیــاری بــا بیــان اینکــه 
ســال گذشــته طــرح  هــادی روســتایی در ۱00 درصــد روســتاهای 

ــرد:  ــان ک ــوار شــامل 544 روســتا اجــرا شــده، بی ــاالی 20 خان ب
ــتا  ــه 5۷4 روس ــوار ب ــاالی 20 خان ــتاهای ب ــداد روس ــال تع امس
افزایــش یافتــه کــه ۳0 روســتا عمــا فاقــد طــرح  هــادی روســتایی 
هســتند کــه بیشــتر آن هــا در دهســتان موگویــی واقــع شــده اند.

رئیســی اضافــه کــرد: اجــرای طرح هــای  هــادی روســتایی 
ــا  ــی واقع ــارات عمران ــه اعتب ــه در زمین ــت ک ــار اس ــد اعتب نیازمن

ــم.  ــکل داری مش
ــا 95، 92 میلیــارد  ــارات از ســال 92 ت وی تصریــح کــرد: کل اعتب
تومــان بــوده کــه از ایــن مجمــوع ۶4 میلیــارد تومــان تخصیــص 

یافتــه اســت.
ــا  ــادی ت ــای  ه ــه طرح ه ــرای اجــرای هم ــرد: ب ــان ک رئیســی بی
ــاز  ــار نی ــان اعتب ــارد توم ــه ششــم توســعه 20۱ میلی ــان برنام پای

اســت.

ایمــان ســیف الهی، مدیــر عامــل ســازمان پارک هــا و فضــای 
ــا اشــاره بــه آمــوزش بیــش از ۸  ســبز شــهرداری کرمــان، ب
هــزار نفــر از شــهروندان کرمانــی در طــرح همیــار ســبز و بــا 
بیــان اینکــه واحــد آمــوزش ایــن ســازمان 2۸ هــزار ســاعت 
آمــوزش شــهروندی و زیســت محیطی را در دســتورکار قــرار 
داده اســت، گفــت: هــدف از اجــرای ایــن طــرح، حســاس 
ــه  ــه محیــط زیســت خــود و ترغیــب ب کــردن شــهروندان ب

حفــظ و نگهــداری فضــای ســبز شــهر کرمــان اســت.
ــجویان  ــر از دانش ــارکت ۱20 نف ــن از مش ــیف الهی همچنی س
مقاطــع کارشناســی و ارشــد کشــاورزی بــا ســازمان پارک هــا 
و فضــای ســبز شــهرداری خبــر داد و خاطرنشــان کــرد: ایــن 
ــوزی  ــای کارورزی و کارآم ــدن واحده ــا گذران ــجویان ب دانش
ــای  ــرای طرح ه ــه در اج ــاع پایان نام ــل دف ــام مراح و انج

تحقیقــی مربــوط بــه فضــای ســبز حضــور دارنــد.
ــر عامــل ســازمان پارک هــا و فضــای ســبز شــهرداری   مدی
کرمــان گفــت: شــش هکتــار فضای ســبز در شــش مــاه اول 

ســال جــاری اجــرا شــده اســت. 
مهنــدس ایمــان ســیف الهی بــا اشــاره بــه وجــود ۱۸2 
بوســتان در شــهر کرمــان افــزود: عملیــات احــداث فضــای 
ســبز فــاز دوم بوســتان پارســیان، بوســتان ایرانیــان، بوســتان 
یــاس و بوســتان بهــار، بوســتان رز و بوســتان مالیــات اجــرا 

شــده اســت. 
وی بــا بیــان اینکــه عملیــات احــداث فضــای ســبز فــاز دوم 
ــده  ــام ش ــز انج ــش نی ــل دان ــی پ ــه و مثلث ــتان جبلی بوس
تاکیــد کــرد: فضــای ســبز مســاحت کل بوســتان های ســطح 

شــهر 40۶ هکتــار اســت. 

مصطفــی ســاالری، فرمانــدار یــزد، در نشســت کمیتــه ســاماندهی 
ــه  ــه ب ــا توج ــت: ب ــار داش ــزد اظه ــتان ی ــی شهرس ــاع خارج اتب
ــاع خارجــی  ــه ســاماندهی اتب ــه، کمیت ــای صورت گرفت پیگیری ه
در ســطح شهرســتان تشــکیل شــده کــه امیدواریــم در نیمــه دوم 
ــا  ــود ت ــری ش ــدی پیگی ــورت ج ــه ص ــوع ب ــن موض ــال 9۶ ای س
ــع مســائل و  ــر رف ــاوه ب ــد ع ــای جدی ــه راهکاره ــا ارائ ــم ب بتوانی
ــن  ــز در ای ــردم نی ــات م ــخگوی مطالب ــود، پاس ــکات موج مش

ــه باشــیم. زمین
ســطح  در  خارجــی  اتبــاع  ســاماندهی  بــر  تأکیــد  بــا  وی 
ــی و  ــا هماهنگ ــم ب ــر داری ــرد: در نظ ــح ک ــزد تصری ــتان ی شهرس
ــه نحــوه ســکونت،  ــوط ب ــن مرب ــژه دســتگاه ها، قوانی اهتمــام وی
اشــتغال، تحصیــل فرزنــدان و مــوارد دیگــر مرتبــط بــا اتبــاع بــه 
ــات بهداشــتی  ــای خدم ــا ارتق ــی شــود و ب ــی اجرای نحــو مطلوب

ــا  ــان ب ــه آشــنایی هرچــه بیشــتر آن و آموزشــی و فرهنگــی، زمین
ــازیم. ــم س ــامی را فراه ــران اس ــگ ای آداب و فرهن

ــامی در  ــوری اس ــام جمه ــت های نظ ــه سیاس ــاره ب ــا اش وی ب
ارتبــاط بــا اتبــاع خارجــی گفــت: متاســفانه بعضــی از رســانه های 
خارجــی بــا جوســازی بــه دنبــال القــای رفتــار نامناســب جمهوری 
ــتند؛ در  ــود هس ــان خ ــه مخاطب ــران ب ــا مهاج ــران ب ــامی ای اس
حالــی کــه مســئوالن عالی رتبــه کشــور بارهــا در مجامــع عمومــی 
تأکیــد بــر اقدامــات اخاقــی و رعایــت قوانیــن و مقــررات بــا ایــن 

ــته اند. ــراد داش اف
ســاالری بــه ثبــت جهانــی شــهر یــزد در یونســکو اشــاره و 
ــده ای نزدیــک شــاهد حضــور گســترده  خاطرنشــان کــرد: در آین
گردشــگران خارجــی در شــهر تاریخــی یزد هســتیم؛ الزم اســت در 
همــه حوزه هــا زمینــه را بــرای میزبانــی شایســته فراهــم ســازیم.

استانها

رئیس پلیس راه استان چهارمحال و بختیاری خبر داد: 

افزایش 18 درصدی تصادفات در چهارمحال و بختیاری 
  آموزش بیش از 8 هزار نفر از شهروندان کرمانی 

در طرح همیار سبز

مدیر کل بنیاد مسکن چهارمحال و بختیاری مطرح کرد:

جابه جایی بعضی از روستاهای در معرض خطر 
فرماندار یزد خبر داد: 

تشکیل کمیته ساماندهی اتباع خارجی در یزد

رئیس کل دادگستری استان کرمان:
 سرمایه گذاران در کرمان 

حمایت می شوند
 رئیــس کل دادگســتری اســتان کرمــان گفــت: دســتگاه قضائــی 
بــا تمــام تــوان از فعالیت هــای اقتصــادی ســرمایه گذاران و 

ــد.  ــت می کن ــدگان حمای تولیدکنن
ــاد  ــت های اقتص ــرای سیاس ــتاد اج ــه س ــد در جلس ــدهللا موح ی
مقاومتــی در ابعــاد حقوقــی و قضائــی کــه در محــل دادگســتری 
کرمــان برگــزار شــد، اظهــار کــرد: یکــی از اهــداف تشــکیل ایــن 
ــرمایه گذاران  ــا س ــتمر ب ــم و مس ــاط منظ ــراری ارتب ــتاد، برق س
بخــش خصوصــی در راســتای برقــراری امنیــت ســرمایه گذاران و 

رفــع موانــع حقوقــی و قضائــی تولیــد و اشــتغال اســت.
فعالیت هــای  از  کرمــان  اســتان  دادگســتری  افــزود:  وی 
ــارزه  ــق مب اقتصــادی مجــاز و مشــروع در ســطح اســتان از طری
بــا مفاســد اقتصــادی، حمایــت حقوقــی و قضائــی خواهــد کــرد؛ 
بــه گونــه ای کــه شــعب تخصصــی امــور اقتصــادی در دادســراها و 

ــد شــد. ــم ســاماندهی خواهن محاک

موحــد بــا اشــاره بــه وظایــف ســتاد اجــرای سیاســت های 
ــی  ــت: یک ــی گف ــی و قضائ ــاد حقوق ــی در ابع ــاد مقاومت اقتص
از وظایــف ســتاد رســیدگی بــه دعــاوی و امــور مربــوط بــه 
ــده اقتصــادی  ــد پرون ســرمایه گذاران در راســتای تســریع در رون

اســت. ســرمایه گذاران 
بیــن  هماهنگــی  کرمــان  اســتان  دادگســتری  کل  رئیــس 
ــرمایه گذاری  ــاف س ــع اخت ــتای رف ــف در راس ــای مختل هیئت ه
ــرد: ســتاد  ــوان ک ــف ســتاد دانســت و عن ــر از وظای ــی دیگ را یک
ــی و داوری  ــاوره، کارشناس ــف مش ــای مختل ــن گروه ه ــد بی بای
متشــکل از اعضــای اتاق هــای بازرگانــی، صنایــع و معــادن و 
کشــاورزی و تعــاون هماهنگــی ایجــاد کنــد تــا در راســتای حــل 

ــد. ــر باش ــرمایه گذاران موث ــادی س ــاف اقتص اخت
ــوان از  ــام ت ــا تم ــی ب ــتگاه قضائ ــه دس ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
فعالیت هــای اقتصــادی ســرمایه گذاران و تولیدکننــدگان حمایــت 
ــف  ــوب وظای ــی در چارچ ــتگاه نظارت ــرد: دس ــار ک ــد، اظه می کن
ــع  ــد موان ــا بتوان ــرد ت ــرار می گی ــرمایه گذاران ق ــار س ــود در کن خ
ــر  ــتغال موث ــد و اش ــا در تولی ــد ت ــع کن ــا را رف ــکات آن ه و مش

باشــند.

# خبر _ ویژه

کوتاه از استان ها
 رهاسازی دو پرنده شکاری

 در تاالب گندمان
رئیــس اداره حفاظــت محیــط زیســت شهرســتان بروجــن 
اظهــار کــرد: طــی چنــد روز گذشــته یــک پرنــده ســارگپه که 
از بــال مصــدوم بــود، در اراضــی کشــاورزی شــهر بلداجــی 
ــد و  ــل داده ش ــن تحوی ــتان بروج ــان شهرس ــه محیط  بان ب
ــازی  ــان رها س ــاالب گندم ــداوا در ت ــن روز م ــس از چندی پ

شــد.
مرتضــی منصــوری اضافــه کــرد: همچنیــن در ایــن مــدت 
یــک پرنــده شــکاری دلیجــه کــه در شــهر گندمــان از بــال 

ــود، در تــاالب گندمــان آزاد شــد. مصــدوم شــده ب
رئیــس اداره حفاظــت محیــط زیســت شهرســتان بروجــن 
ادامــه داد: دلیجــه بــا بال هــای نوک تیــز و دم باریــک، 
ــی از  ــای طوالن ــا بال زدن ه ــادت درج ــک و ع ــدازه کوچ ان
تیــره شاهین هاســت کــه در مناطــق بــاز، درخت زارهــا، 
حاشــیه تاالب هــا و در نزدیکــی شــهرها و روســتاها بــه ســر 

می بــرد.
ــکار  ــد و ش ــد صی ــی مانن ــه اقدام ــت: هرگون ــوری گف منص
غیرمجــاز پرنــده شــکاری دلیجــه، جریمــه ای نقــدی بالــغ 

ــی  دارد. ــان در پ ــون توم ــر 20 میلی ب

ارسال دست سازه های کودکان 
چهارمحالی به کربال 

مدیــر کل کانــون پــرورش فکــری چهارمحــال و بختیــاری 
گفــت: همزمــان بــا اربعیــن حســینی دل نوشــته ها و 
ــون پــرورش فکــری کــودکان  دست ســازه های اعضــای کان
و نوجوانــان چهارمحــال و بختیــاری بــه کربــا ارســال 

می شــود. 
فــرزاد رحیمــی اظهــار داشــت: در ایــن طــرح بیــش از 400 
اثــر هنــری و ادبــی از کــودکان و نوجوانــان اســتان تــا پایــان 
ــه اســتان خوزســتان بــرای اهــدا بــه خادمــان و  مهرمــاه ب

ــران کــودک و نوجــوان ارســال می شــود. زائ
ــان  ــگ عاشــورایی در می ــه اشــاعه فرهن ــان اینک ــا بی وی ب
کــودکان و نوجوانــان از برنامه هــای کانــون در روزهــای 
محــرم اســت، افــزود: تعمیــق آموزه هــای عاشــورایی، 
پــرورش شــور و شــعور حســینی و مشــارکت و نقش آفرینی 
ــا راهیــان  ــا دست ســازه ها و دل نوشــته های خــود ب اعضــا ب
 کربــا از جملــه اهــداف اجــرای ایــن آییــن نمادیــن

 است.

نخستین دوره سنجش علمی ادبیات 
در یزد

معــاون  حســینی پور،  عبــاس  ســید   حجت االســام 
آمــوزش حــوزه علمیــه یــزد، اظهــار داشــت: نخســتین دوره 
ــا  ــای دوم ت ــژه طــاب پایه ه ــات وی ــی ادبی ســنجش علم
ششــم حــوزه علمیــه اســتان یــزد، صبــح دیــروز در مســجد 

ــزد برگــزار شــد. مااســماعیل ی
ــاره و  ــون اش ــن آزم ــرکت  کنندگان در ای ــداد ش ــه تع وی ب
خاطرنشــان کــرد: در ایــن آزمــون کــه بــرای نخســتین بــار 
در ســطح اســتان یــزد برگــزار می شــود، بیــش از ۶00 نفــر از 

طــاب یــزد حضــور داشــتند.
معــاون آمــوزش حــوزه علمیــه یــزد خاطرنشــان کــرد: یکــی 
از برنامه هــای اصلــی معاونــت آمــوزش حــوزه علمیــه 
ــطح  ــای س ــی 9۷-9۶، ارتق ــال تحصیل ــزد در س ــتان ی اس
علمــی ادبیــات طــاب ایــن حــوزه مقدســه اســت کــه اولین 
ــن هــدف، برگــزاری دوره هــای  ــه ای ــرای رســیدن ب قــدم ب

تجزیــه و ترکیــب در تمــام مــدارس اســتان اســت.

 برداشت ۲۴ هزار تن بادام 
در چهارمحال و بختیاری 

رئیــس جهــاد کشــاورزی چهارمحــال و بختیــاری بــا اشــاره 
ــال و  ــتان چهارمح ــادام در اس ــن ب ــزار ت ــد 24 ه ــه تولی ب
ــه اول  ــار داشــت: ایــن اســتان توانســت رتب ــاری اظه بختی

ــد. ــادام کشــور را در ســال جــاری کســب کن تولیــد ب
ذبیــح هللا غریــب عنــوان کــرد: بیشــترین نــوع بــادام تولیدی 

اســتان چهارمحــال و بختیــاری از نــوع مامایی اســت.
ــد  ــاری تاکی ــاد کشــاورزی چهارمحــال و بختی  رئیــس جه
کــرد: شهرســتان ســامان، مهم تریــن منطقــه تولیــد بــادام 

در اســتان چهارمحــال و بختیــاری بــه شــمار مــی رود.

اجرای طرح غربالگری شپش در یزد
رئیــس اداره ســامت و تندرســتی اداره کل آمــوزش  و 
ــای  ــکوک ابت ــوارد مش ــود م ــد وج ــا تأیی ــزد ب ــرورش ی پ
دانش آمــوزان بــه شــپش در مناطقــی از اســتان یــزد گفــت: 

ــل شــیوع شــپش نیســت.  مدرســه، عام
ــرح  ــرای ط ــه   اج ــاره ب ــا اش ــینی تبار ب ــد حس ــید احم س
ــان  ــاور در می ــن ب ــت: ای ــزد گف ــپش در ی ــری ش غربالگ
خانواده هــا مبنــی بــر اینکــه مدرســه منشــأ شــپش اســت، 
ــه  ــتند ک ــا هس ــن خانواده ه ــت و ای ــت اس ــاوری نادرس ب
ــد مســافرت  ــف مانن ــی مختل ــه دالیل  در طــول تابســتان ب
و رعایــت نکــردن بهداشــت فــردی بــه ایــن بیمــاری مبتــا 

می شــوند.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه ابتــای دانش آمــوزان بــه شــپش 
ــام  ــال از تم ــر س ــت و ه ــدی نیس ــئله جدی ــور مس در کش
اســتان ها در این بــاره گــزارش می رســد، افــزود: جــای 
نگرانــی در ایــن زمینــه وجــود نــدارد؛ در حــال حاضــر 
خانواده هــای مــا قبــول دار ایــن معضــل نیســتند و همیــن 

ــن معضــل اســت. ــل تشــدیدکننده ای عام

تبدیل منطقه سنگ مس بم 
به پارک ملی

ــه حفاظت شــده ســنگ مــس  ــت: منطق ــم گف ــدار ب فرمان
بــم، یکــی از مهم تریــن مناطــق تحــت مدیریــت اداره 

ــت.  ــم اس ــت ب ــط زیس محی
رضــا اشــک از طــرح احیــای زیســتگاه های ایــن شهرســتان 
خبــر داد. وی افــزود: در ایــن طــرح، پــروژه انتقــال آب برای 
تامیــن آب حیــات وحــش منطقــه ســنگ مــس بــه طــول 
ــون  ــده ۱۳0 میلی ــار هزینه ش ــا اعتب ــر ب ــزار و 950 مت 4 ه
تومــان توســط اداره محیــط زیســت شهرســتان بــم اجرایــی 

می شــود.
فرمانــدار بــم بــا اشــاره بــه وجــود انــواع پرنــدگان و حیوانات 
وحشــی از انــواع کل بــز، جبیــر، خــرس آســیایی، گــرگ و 
پلنــگ در ایــن محــدوده گفــت: در ایــن منطقــه ۷00 راس 
ــاش و  ــا ت ــم ب ــه امیدواری ــود دارد ک ــر وج ــز و جبی کل ب
ــده  همــکاری مــردم و مســئوالن، شــاهد ارتقــای آن در آین

بــه پــارک ملــی باشــیم.

،،
مدیــر کل راهــداری و حمــل  و نقــل 
جــاده ای اســتان یــزد گفــت: بــه زودی 
یــزد  اســتان  باربــری  کامیون هــای 
ملــزم بــه نصــب ســامانه ســپهتن 

می شــوند

مدیــر کل حفاظــت محیــط زیســت چهارمحــال 
در معــرض  پرنــده  از مشــاهده  بختیــاری  و 
ــن  ــرای اولی ــتی، ب ــروس کولی دش ــراض، خ انق

ــر داد. ــان خب ــاالب گندم ــار در ت ب
شــهرام احمــدی، مدیــر کل محیــط زیســت 
ــرد: مشــاهده  ــار ک ــاری، اظه چهارمحــال و بختی
انقــراض  خطــر  در  و  اهمیــت  بــا  این گونــه 
ــان، نشــان دهنده ارزش  ــاالب گندم ــی در ت جهان

ــت. ــاالب اس ــن ت ــتگاهی ای زیس
وی افــزود: ســازمان IUCN وضعیــت بقــای 
خــروس کولــی دشــتی را در حالــت در معــرض 
انقــراض طبقه بنــدی و علــت ایــن طبقه بنــدی را 

کاهــش شــدید تعــداد ایــن پرنــده در دهه هــای 
گذشــته عنــوان کــرده اســت.

مدیــر کل حفاظــت محیــط زیســت اســتان 
خصوصیــات ظاهــری ایــن پرنــده را چنیــن 
توصیــف کــرد: طــول بــدن خــروس کولــی 
ــه  ــده ب ــن پرن دشــتی 29 ســانتی متر اســت. ای
نســبت درشــت و پــادراز اســت و رنــگ بدنــش 
از دور خاکســتری مایــل بــه صورتــی بــه چشــم 
می آیــد کــه از نزدیــک، تــارک ســیاه آن بــا 
ابــروی ســفیدش کــه در پــس گــردن بــه شــکل 
ــاد  ــد، تض ــدا می کنن ــی پی ــن تاق ــرف V التی ح

ــی آورد. ــد م ــژه ای پدی وی

 وی اظهــار داشــت: هنــوز علــت اصلــی کاهــش 
چشــمگیر تعــداد ایــن پرنــده مشــخص نیســت.
ــران،  ــده در ای ــن پرن ــت: ای ــان داش ــدی بی احم
در  عبــوری  بــه صــورت مهاجــر  زمســتان ها 
ــور،  ــی کش ــمال غرب ــزر و ش ــای خ ــی دری نواح
ــج  ــای خلی ــور در کرانه ه ــوب کش ــن جن همچنی

ــت. ــده اس ــده ش ــارس دی ف
ــه  ــون از زادآوری این گون ــرد: تاکن ــان ک وی اذع
ــی  ــران گزارش ــل ای ــر مث ــای پایین ت در عرض ه

ــدارد. وجــود ن
مدیــر کل حفاظــت محیــط زیســت اســتان 
ایجــاد شــرایط مناســب در تــاالب گندمــان، 

همچنیــن خشکســالی های اخیــر و خشــک 
ــاهده  ــل مش ــا را از عوام ــی تاالب ه ــدن بعض ش
ایــن پرنــده در تــاالب گندمــان دانســت و گفــت: 
ــای  ــی گونه ه ــا بعض ــه ب ــه این گون ــی ک از آنجای
دارد،  بیشــتری  وابســتگی  پرنــدگان  دیگــر 
احتمــال مشــاهده گونه هــای دیگــر در ایــن 

تــاالب ارزشــمند، دور از انتظــار نیســت.
خــروس کولــی دشــتی یــا خــروس کولــی 
 Vanellus gregarius اجتماعــی با نــام علمــی
ــه ای خــروس کولــی عضــو تیــره ســلیمیان  گون
اســت. ایــن پرنــده در قزاقســتان و روســیه 
ــه  ــه، از جمل ــه خاورمیان ــل و در منطق ــد مث تولی
ــه  ــه ب ــن  گون ــد. ای ــران، زمســتان گذرانی می کن ای
ــش از  ــمگیر جمعیت ــیار چش ــش بس ــل کاه دلی
 )IUCN(  طــرف ســازمان محیط زیســت جهانــی

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــی CR ق ــه بحران درطبق

 برای اولین بار در چهارمحال و بختیاری 

پرنده درمعرض انقراض مشاهده شد



ــودکان،  ــی ک ــای عفون ــص بیماری ه ــی، متخص ــز طباطبای پروی
درخصــوص اســتفاده از واکســن آنفلوآنــزا اظهــار داشــت: واکســن 
آنفلوآنــزا، یکــی از واکســن هایی اســت کــه معمــوال بــرای 
ــز  ــکان تجوی ــط پزش ــاری توس ــن بیم ــه ای ــا ب ــگیری از ابت پیش

می شــود.
ــن  ــن واکس ــق ای ــرای تزری ــان ب ــن زم ــوال بهتری ــت: اص وی گف

ــت. ــز اس ــل پایی ــل فص ــا اوای ــتان ی ــل تابس ــر فص اواخ
ــه  ــان اینک ــا بی ــران ب ــکی ته ــوم پزش ــگاه عل ــتاد دانش ــن اس ای
ــا نشــانه های  ــه صورت هــای گوناگــون و ب بیماری هــای عفونــی ب
ــاری  ــت بیم ــن اس ــح داد: ممک ــد، توضی ــروز می کنن ــف ب مختل
ــد؛  ــروز کن ــاالن ب ــب در بزرگس ــر ت ــانه هایی نظی ــا نش ــری ب دیگ
بــه همیــن دلیــل نمی تــوان انتظــار داشــت ایــن واکســن از بــروز 

ــد. ــگیری کن ــا پیش ــه بیماری ه این گون

ــاالی 50  ــژه افــراد ب ــا بیــان اینکــه همــه افــراد به وی طباطبایــی ب
ســال و کــودکان 6 مــاه تــا 4 ســال می تواننــد واکســن آنفلوآنــزا را 
تزریــق کننــد، گفــت: یــک  بــار تزریــق ایــن واکســن در بزرگســاالن 
بــرای پیشــگیری از بــروز بیماری هــا کفایــت می کنــد؛ امــا بهتــر 
اســت کــودکان پــس از اولیــن تزریــق پــس از گذشــت یــک مــاه 

دوبــاره از ایــن واکســن اســتفاده کننــد.
وی ادامــه داد: افــرادی کــه بــه بیماری هــای قلبــی و ریــوی مبتــا 
هســتند، بهتــر اســت در ایــن فصــل از واکســن اســتفاده کننــد؛ به 

دلیــل اینکــه ایــن افــراد بــدن حســاس تری دارنــد.
ــه طــور  ــد ب ــا بیــان اینکــه ایــن واکســن نمی توان ــان ب وی در پای
قطعــی از بــروز آنفلوآنــزا پیشــگیری کنــد، بیــان کــرد: واکســن ها 
می تواننــد 80 تــا 90 درصــد از بــروز بیماری هــا پیشــگیری کــرده 

و تمــام افــراد می تواننــد از واکســن اســتفاده کننــد.

دکتــر علــی صادقــی طــاری، عضــو انجمــن چشم پزشــکی 
حــوزه  مشــکات  بزرگ تریــن  از  یکــی  ایــران، 
چشم پزشــکی را مربــوط بــه مشــکات چشــمی بیمــاران 
اقدامــات پیشــگیرانه  بــا  دیابتــی دانســت و گفــت: 
ــی  ــراد دیابت ــمی در اف ــکات چش ــروز مش ــوان از ب می ت

ــرد. ــری ک جلوگی
وی بــا بیــان اینکــه ضربــات چشــمی نیــز از دیگــر 
ــت:  ــه چشم پزشــک اســت، گف ــردم ب ــات م ــل مراجع عل
موتورســواران ۱۷ برابــر ســایر افــراد احتمــال صدمــه 
چشــمی دارنــد؛ همچنیــن مــوارد منجــر بــه کــوری ناشــی 

از حــوادث در موتورســواران زیــاد اســت.
ــل  ــه  عم ــه ب ــران در ادام ــکی ای ــن چشم پزش ــو انجم عض
زیبایــی پاییــن آوردن پلــک اشــاره کــرد و افــزود: در ایــن 

عمــل زیبایــی از فلزاتــی کــه اکســیده نمی شــود، همچــون 
طــا اســتفاده شــده؛ بــه طــوری کــه در ایــن عمــل حــدود 
ــتفاده  ــرد اس ــک ف ــی پل ــرای زیبای ــا ب ــرم ط ــا ۱۲ گ ۳ ت

می شــود.
ــری لنزهــای  ــروش و کارب ــه ف ــی طــاری نســبت ب صادق
ــواردی  ــت: در م تماســی در آرایشــگاه ها هشــدار داد و گف
مشــاهده شــده کــه آرایشــگاه ها بــرای زیبایــی بــه 
ــتر  ــه در بیش ــد ک ــنهاد می کنن ــز پیش ــود لن ــان خ مراجع
ــث آســیب  ــا اســتاندارد نیســتند و باع ــن لنزه ــع ای مواق

جــدی بــه چشــم ها می شــوند.
ــانه های  ــه نش ــر ب ــوا منج ــی ه ــرد : آلودگ ــوان ک وی عن
ــود  ــرادی می ش ــژه در اف ــم به وی ــوزش چش ــزی و س قرم
کــه زمینــه حساســیت چشــمی و خشــکی چشــم دارنــد.

متخصص بیماری های عفونی کودکان:

چه زمانی واکسن آنفلوآنزا بزنیم؟ 
عضو انجمن چشم پزشکی ایران هشدار داد:

احتمال آسیب بینایی با استفاده از لنز چشمی

متخصص غدد داخلی 
و متابولیسم هشدار داد:

الغری با داروهای تیروئید 
ــن  ــره انجم ــر علیرضــا اســتقامتی، عضــو هئیت مدی دکت
غــدد درون ریــز و متابولیســم ایــران، بیــان کــرد: دیابــت 
و مشــکات تیروئیــد، دو بیمــاری شــایع در قــرن حاضــر 
هســتند. پــرکاری و کــم کاری تیروئیــد کــه جــزء عــوارض 
ــر  ــراد بســیاری را درگی غــددی دســته بندی می شــود، اف
ــه  ــن اســت ک ــه وجــود دارد ای ــه ای ک ــا نکت ــد؛ ام کرده ان
مشــکات تیروئیــدی افزایــش نیافتــه، بلکــه بایــد گفــت 
توجــه و مراجعــه مــردم بــه ایــن بیمــاری بیشــتر شــده 

اســت.
ــوان  ــدی می ت ــاره تومورهــای تیروئی ــا درب ــزود: ام وی اف
ــور   ــا در کش ــادی، نه تنه ــیوع زی ــا ش ــت ب ــن گف ــه یقی ب
بلکــه در دنیــا روبــه رو هســتیم کــه می تــوان دلیــل آن را 
مرتبــط بــا عوامــل محیطــی و انواع تشعشــعات دانســت.

پــرکاری  ادامــه خاطرنشــان کــرد: در  اســتقامتی در 

ــار  ــاال مــی رود و در کن ــرد ب ــدن ف ــد متابولیســم ب تیروئی
ــی  ــر کاهــش وزن ناگهان ــی کــه دارد، درگی اشــتهای خوب
و  تعریــق  افزایــش  تنــد،  قلــب  تپــش  و  می شــود 

می کنــد.  تجربــه  را  کج خلقــی 
ــوده و  ــاوت ب ــانه ها متف ــز نش ــم کاری نی ــن در ک همچنی
بــرای مثــال بیمــار ممکــن اســت درگیــر خســتگی مزمن، 
افزایــش وزن، ضعــف ماهیچه هــای بــدن، افزایــش 
ــب و  ــان قل کلســترول خــون، افســردگی، کاهــش ضرب
ریــزش مــو شــود؛ امــا بــاز هــم تاکیــد می شــود بیمــاری 
تیروئیــد عامــت اختصاصــی نــدارد و ایــن حاکــی از آن 
ــک  ــر از ی ــه خب ــده همیش ــانه های ذکرش ــه نش ــت ک اس
عارضــه تیروئیــدی نمی دهنــد؛ امــا بهتــر اســت افــراد بــا 

ــد. ــه کنن ــه پزشــک مراجع ــن نشــانه ها ب مشــاهده ای
ایــن متخصــص دربــاره نشــانه های اختــاالت تیروئیــدی  
در کــودکان گفــت: ایــن نشــانه ها در کــودکان و نوجوانــان 
می توانــد شــامل رشــد ضعیــف و درنتیجــه کوتاهــی قــد، 
ــی و  ــای دائم ــد دندان ه ــوغ و رش ــادن بل ــر افت ــه تاخی ب

همچنیــن رشــد ذهنــی ضعیــف باشــد.

عضــو هئیت مدیــره انجمــن غــدد درون ریــز و متابولیســم 
بــا  تیروئیــد  ُپرکاری هــای  در  تشــریح کــرد:  ایــران 
وجــود اشــتهای زیــاد، فــرد دچــار کاهــش وزن ناگهانــی 
می شــود؛ بــه گونــه ای کــه ممکــن اســت تــا ۱0، ۱5 

ــد. ــم کن ــرم وزن ک کیلوگ
بــرای  تیروئیــد  داروهــای  از  افــرادی کــه  بــه  وی 
کاهــش وزن اســتفاده می کننــد، هشــدار داد: اخیــرا 
ــش وزن  ــرای کاه ــد ب ــای تیروئی ــتفاده از داروه سوء اس
ــاالی  ــرف دوز ب ــا مص ــراد ب ــت. اف ــرده اس ــدا ک رواج پی
ــت  ــود را از دس ــای خ ــدی، ماهیچه ه ــای تیروئی داروه
ــد  ــه می کنن ــی را تجرب ــی موقت ــش وزن ــد و کاه می دهن
ــود را آب  ــدن خ ــای ب ــد چربی ه ــن می پندارن و همچنی
کردنــد کــه کامــا در اشــتباه هســتند و ایــن الغــری بــه 
ــان  ــی بدنش ــت عضان ــزان باف ــن می ــن رفت ــل از بی دلی

ــت.  اس
هورمــون تیروئیــد درمــان چاقــی و الغــری نیســت. 
افــراد بــه هیــچ عنــوان نبایــد دســت بــه چنیــن اقدامــات 

ــد. اشــتباهی بزنن

ــای  ــی از بیماری ه ــروز، یک ــا آرت ــتئوآرتریت ی اس
ــی رود؛  ــمار م ــه ش ــل ب ــتخوان و مفص ــایع اس ش
ــایع ترین  ــی از ش ــه یک ــت ک ــی اس ــن در حال ای
ــش درد در  ــروز، افزای ــه آرت ــان ب شــکایات مبتای

ــت. ــت اس ــرما و رطوب س
طــب  متخصــص  مقتــدری،  علیرضــا  دکتــر 
ــل  ــا درد مفاص ــرما ب ــه س ــاره رابط ــی، درب فیزیک
گفــت: بــه طــور طبیعــی هیــچ فــردی بــا ســرما 
نبایــد دچــار ایجــاد درد و مشــکل در مفاصــل 
ایــن  تنهــا تشــدیدکننده  شــود؛ زیــرا ســرما 
ناراحتی هاســت و نبایــد آن را عاملــی در بــروز 
ــه  ــته ب ــای وابس ــی و بیماری ه ــای مفصل درده

آن دانســت.

ــه طــور  دکتــر علیرضــا مقتــدری افــزود: ســرما ب
ــی از  ــایی بعض ــد در شناس ــتقیم می توان غیرمس

ــر باشــد.  ــی موث مشــکات مفصل
ــاط  ــاض و انبس ــت انقب ــه عل ــرد ب ــول س در فص
ناگهانــی عضــات و مفاصــل، افرادی که مشــکات 
مفاصــل نظیــر آرتــروز، گرفتگــی مفصــل یــا 
ــد، ناراحتی شــان  کوتاهــی مــادرزادی تانــدون دارن
ــار  ــه دچ ــود ک ــخص می ش ــده و مش ــدید ش تش

ــن مشــکات هســتند. ــی از ای یک
ــان  ــه بی ــی در ادام ــن متخصــص طــب فیزیک ای
داشــت: گاهــی اوقــات جابه جــا شــدن از محیــط 
گــرم بــه محیــط ســرد ســبب می شــود تــا ســرما 
ــد درد  ــر بگــذارد، تولی روی مفاصــل و عضــات اث

کنــد و درواقــع عضــات دچــار تحریــک عصبــی 
 شــوند.

ــل  ــت درد مفاص ــن عل ــرد: مهم تری ــد ک وی تاکی
ــی  ــرمازدگی و گرفتگ ــال، س ــرد س ــول س در فص
عضــات اســت. درواقــع ســرمای شــدید باعــث 
می شــود بــدن فــرد از خــود انقبــاض نشــان 
ــون  ــی همچ ــروز دردهای ــه ب ــر ب ــه منج ــد ک ده

کمــردرد، زانــودرد و ... می شــود.
ــه درد در  ــر ب ــرما منج ــن س ــزود: همچنی وی اف
ســطوح مفصلــی می شــود؛ بــه طــوری کــه 
می تــوان گفــت بــدن نیــز در برابــر ایــن موضــوع 

واکنــش نشــان می دهــد.
ــر  ــت دیگ ــرد: عل ــح ک ــه تصری ــدری در ادام مقت
ــوا  ــار ه ــش فش ــه کاه ــد ک ــن باش ــد ای می توان
ــدن  ــای ب ــه بافت ه ــع ب ــا مای ــد ت ــازه می ده اج
وارد شــده و در فضــای اطــراف مفاصــل گســترش 

ــود. ــش درد ش ــث افزای ــد و باع یاب
ایــن متخصــص طــب فیزیکــی خاطرنشــان کــرد: 
از جملــه دالیــل دیگر جهــت افزایــش درد مفاصل 
ــتانه درد در آب  ــت آس ــه اف ــوان ب ــرما می ت در س
و هــوای ســرد اشــاره کــرد؛ زیــرا معمــوال هنــگام 
شــدت هــوای ســرد کمتــر احتمــال دارد فــرد بــه 
خــارج از خانــه بــرود و ورزش کنــد و ایــن عامــل 
ــر می گــذارد و  ــق و خــوی بیمــار تاثی ــر روی خل ب

ــد. ــروز کمــک می کن ــه تشــدید آرت ب
وی تصریــح کــرد: گرمــا و ســرما هــر کــدام 
نقــش  مفاصــل  درد  کاهــش  در  می تواننــد 
موثــری را ایفــا کننــد. گرمــای موضعــی بــه شــل 
ــردن  ــد؛ ســرد ک ــا کمــک می کن ــردن ماهیچه ه ک
بــرای کاهــش تــورم و درد مفصلــی موثــر اســت و 
ــد  ــرم و ســرد می توان ــان گ ــن درم ــی بی جابه جای
بــرای مدیریــت درد آرتریــت مزایــای عالــی را 

ــد. ــه ده ارائ
مقتــدری در پایــان بــه افــراد توصیــه کــرد: 
ــتفاده از  ــگام اس ــند هن ــب باش ــد مراق ــراد بای اف
ــروز  ــرای مدیریــت درد آرت درمــان ســرد و گــرم ب
از در معــرض دماهــای نســبتا شــدید قــرار دادن 
پوســت خــودداری کننــد تــا آســیب بــه پوســت در 

ــاد نشــود. ــر آن ایج اث
ــرادی  شــما ممکــن اســت جــزو آن دســته از اف
ــل در  ــد درد ورم مفاص ــده دارن ــه عقی ــید ک باش
هــوای ســرد تحــت تاثیــر قــرار گرفتــه و شــدت 

می گیــرد. 
ورم  درد  افزایــش  تجربــه  بیمــاران  از  برخــی 
ــش ورم  ــرد و کاه ــی و س ــل را در روز باران مفاص
مفاصــل و درد را در روزهــای گــرم و خشــک ذکــر 
می کننــد؛ امــا تحقیقــات بــه عمــل آمــده دربــاره 

ــت. ــض اس ــج متناق ــان دهنده نتای ــروز نش آرت
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متخصص طب فیزیکی مطرح کرد:

سرما، عامل تشدیدکننده درد مفاصل

دانستنی های علمی

تشدید میگرن با مصرف 
نوشیدنی های رژیمی

حــوزه کلینیــک در نظــر دارد تازه تریــن دانســتنی های 
پزشــکی را در اختیــار مخاطبــان خــود قــرار دهد.
 این مواد غذایی باعث میگرن می شود

ــتن  ــل داش ــه دلی ــاس ب ــیس و کالب ــرف سوس مص
ــکر  ــه دارای ش ــی ک ــیدنی های رژیم ــرات و نوش نیت

ــد. ــدید می کن ــرن را تش ــتند، میگ ــی هس مصنوع
 خواص درمانی فوق العاده اسپند

خــوردن اســپند بــرای صــرع، فلــج، جنــون، نســیان و 
ســایر بیماری هــای ســرد دماغــی و عصبــی و بــرای 
گــرم کــردن بــدن، رفــع استســقا، یرقــان و ســیاتیک 
ــی ســینه و تنگــی  ــع ناراحت ــد اســت. جهــت رف مفی
نفــس می توانیــد اســپند را همــراه بــا تخــم کتــان بــه 
نســبت مســاوی خــوب آســیاب و بــا عســل مخلــوط 
کــرده، ســپس روزی دو بــار بــه انــدازه دو حبــه میــل 

. کنید
 کباب خور ها بخوانید

ــث  ــد باع ــت می توان ــار از گوش ــی سرش ــم غذای رژی
ــق  ــه از طری ــرطان کلی ــرفت س ــر پیش ــش خط افزای
بــا ترکیبــات مخصــوص  مکانیســم های مرتبــط 

ــد. ــز باش ــت و پ پخ
 دلیل بیماری های قلبی و عروقی

بیماری هــای قلبــی و عروقــی بــه عنــوان علــت 
ــی  ــد زندگ ــر ، ناشــی از ســبک ب ــرگ و می ــی م اصل
کم تحرکــی، پرخــوری و مصــرف مــواد اشباع شــده از 

چربــی و قنــد و فست فودهاســت.
 خطر بیماری کبد با مصرف داروهای

اسید معده
معــده مــا اســیدی بــرای از بیــن بــردن میکروب هــا 
ــری از  ــرای جلوگی ــرف دارو ب ــد و مص ــد می کن تولی
ــوم  ــد ســاختار میکروبی ترشــح اســید معــده می توان
ــن عــدم حضــور اســید  ــر دهــد. همچنی روده را تغیی
معــده رشــد باکتــری Enterococcus را در روده هــا 
ــه  ــد ک ــل می کن ــد منتق ــه کب ــد و ب ــش می ده افزای
التهــاب را تشــدید می کنــد و بیمــاری مزمــن کبــدی 

را وخیم تــر می ســازد.
 افراد استرسی خواب بی کیفیت دارند

اگــر پــس از یــک روز ســخت کاری نمی توانیــد 
ــید،  ــته باش ــش داش ــن آرام ــواب رفت ــه خ ــگام ب هن
ــوب را  ــاال و خ ــت ب ــا کیفی ــواب ب ــه خ ــار تجرب انتظ
نیــز نداشــته باشــید؛ اســترس می توانــد بــر کیفیــت 

ــذارد. ــی بگ ــر منف ــما تاثی ــواب ش خ
 آثار شگفت انگیز آب میوه و سبزیجات 

در رژیم الغری
مصــرف آب میــوه و ســبزی در افــراد می توانــد باعــث 
کاهــش اشــتها هــم بشــود. توصیــه می شــود روزانــه 
ــید؛  ــبزی بنوش ــوه و س ــوان آب می ــج لی ــا پن ــه ت س
ــم  ــد در رژی ــوه و ســبزی می توان ــد آب می شــک نکنی
الغــری شــما موثــر باشــد. ایــن کاهــش وزن نه تنهــا 
در افــرادی کــه ایــن روش را بــه عنــوان یــک راه بــرای 
رســیدن بــه وزن مدنظــر خــود در نظــر دارنــد، بلکــه در 

افــراد دیگــر هــم تجربــه می شــود.

تغذیه

 9 خاصیت شگفت انگیز
چای زردچوبه

زردچوبــه، گیاهــی دارویــی اســت کــه از هــزاران ســال 
ــرد داشــته و  ــد کارب ــن و هن ــل در طــب ســنتی چی قب
حــاوی خــواص بســیاری بــرای حفــظ ســامت بــدن 

اســت.
موثرتریــن روش بــرای مصــرف زردچوبه اســتفاده از آن 
بــه شــکل چــای اســت؛ ســایت »مدیــکال نیوز تــودی« 
ــای  ــیدن چ ــد نوش ــی از فوای ــه بعض ــه ب ــن مقال در ای

زردچوبــه اشــاره کــرده کــه بــه شــرح زیــر اســت:
 کاهش نشانه های آرتریت 

کورکومیــن، ترکیبــی فعــال و ضدالتهابــی در ادویــه 
ــی دارد و  ــد التهاب ــت ض ــه خاصی ــت ک ــه اس زردچوب
ــد. ــش ده ــت را کاه ــانه آرتری ــن نش ــد بارزتری می توان

 تقویت عملکرد ایمنی 
کورکومیــن همچنیــن بــه دلیــل خــواص ضــد التهابــی، 
آنتی اکســیدان  و  آنتی باکتریــال  ویروســی،  ضــد 
ــد. ــت کن ــی را تقوی ــتم ایمن ــرد سیس ــد عملک می توان

 کمک به کاهش بیماری های قلبی عروقی
ــه  ــت ک ــی از آن اس ــدد حاک ــات متع ــج مطالع  نتای
و  آنتی اکســیدان  دلیــل خاصیــت  بــه  کورکومیــن 
ضدالتهابــی بــرای حفــظ ســامت قلــب مفیــد اســت.

 کمک به پیشگیری و درمان سرطان
کورکومیــن بــه دلیــل خاصیــت آنتی اکســیدانی و 
ضدالتهابــی خطــر آســیب دیــدن ســلول ها را کاهــش 
ــلولی و در  ــِی س ــای ژن ــر جهش ه ــد و از خط می ده
نتیجــه از ســرطان جلوگیــری می کنــد. همچنیــن نتایج 
ــه  ــن ب ــن مطالعــه نشــان می دهــد کــه کورکومی چندی
دلیــل خاصیــت ضدتومــوری کــه دارد، رشــد تومورهــا و 
گســترش ســلول های ســرطانی را محــدود می ســازد.

 کمک به کاهش سندرم روده تحریک پذیر 
ــرای  ــی ب ــوان درمان ــه عن کورکومیــن در طــب ســنتی ب
بســیاری از مشــکات گوارشــی کاربــرد داشــته اســت. 
ــن  ــه کورکومی ــی از آن اســت ک ــات حاک ــج مطالع نتای
می توانــد درد ناشــی از ســندرم روده تحریک پذیــر 
را کاهــش دهــد و کیفیــت زندگــی مبتایــان بــه ایــن 

ــود بخشــد. اختــال را بهب
 پیشگیری و درمان آلزایمر

ــا  ــال ابت ــن احتم ــده اســت کورکومی ــات آم  در مطالع
ــش  ــی را کاه ــده عصب ــاری پیش رون ــن بیم ــه چندی ب
آنتی اکســیدانی  و  می دهــد. خاصیــت ضدالتهابــی 
ــی و  ــلولی، التهاب ــیب س ــش آس ــاده در کاه ــن م ای

ــش دارد. ــز نق ــاک در مغ ــکیل پ تش
 کنترل بیماری های کبدی

ــن  ــه کورکومی ــی از آن اســت ک ــج بررســی ها حاک نتای
می توانــد کبــد را از آســیب های احتمالــی حفــظ کنــد.

 کمک به پیشگیری و کنترل دیابت
 مطالعــات متعــدد روی نمونه هــای انســانی و حیوانــی 

حاکــی از خاصیــت ضــد دیابتــی کورکومین اســت.
 کمک به درمان و کنترل بیماری های ریوی

محققان معتقدنــد خاصیت ضد التهابی و آنتی اکســیدانی 
کورکومیــن عائــم بیماری هــای مزمــن و طوالنــی 

ــد. ــش می ده ــز کاه ــوی را نی ــدت ری م

زیبایی

 خواص شگفت انگیز عسل
در زیبایی 

بــر خــواص  عــاوه  آیــا می دانیــد کــه عســل 
ــیار  ــر بس ــد تاثی ــه دارد، می توان ــی ک ــی فراوان داروی
ــته  ــم داش ــو ه ــت و م ــامت پوس ــر س ــی ب مثبت
باشــد؟ اگــر تاکنــون چنــدان بــه اســتفاده از عســل 
بــرای رفــع مشــکات پوســت و مــوی خــود توجــه 
نداشــته اید، خوانــدن ادامــه ایــن مطلــب را بــه 

شــما توصیــه می کنیــم.
 استفاده از عسل به عنوان ماسک مو! 

ــد  ــه می توانی ــر اینک ــاوه ب ــا درســت اســت. ع کام
ــرای پوســتتان  ــف ب ــه روش هــای مختل از عســل ب
ــتفاده  ــا اس ــود ب ــد ب ــادر خواهی ــد، ق ــتفاده کنی اس
از عســل از ماســک های بســیار مفیــدی بــرای 
هــم  موهای تــان  مقاومــت  و  درخشــان کــردن 

شــوید.  بهره منــد 
ــره  ــبندگی و گ ــث چس ــل باع ــید عس ــن باش مطمئ
خــوردن موهای تــان نخواهــد شــد. مقــداری عســل 
را بــا روغــن زیتــون خالــص ترکیــب کنید و از ریشــه 
ــه ایــن ماســک آغشــته کنیــد،  ــوک موهــا را ب ــا ن ت
ــانید  ــا را بپوش ــام موه ــا کاه حم ــه ی ــک حول ــا ی ب
ــی  ــرتان باق ــی روی س ــرای مدت زمان ــد ب و بگذاری
ــان را خــوب  ــد و موهای ت ــام کنی ــد حم ــد و بع بمان
بشــویید و اطمینــان داشــته باشــید کــه نتیجــه 

ــود. ــده آل شــما پیــش روی شــما خواهــد ب ای
 عسل موجب کاهش وزن هم خواهد 

شد
ــچ  ــه هی ــم ک ــوب می دانی ــا خ ــه م ــه هم ــا اینک ب
ــز  ــه ج ــش وزن ب ــرای کاه ــی ب ــر خوردن معجزه گ
رژیم هــای غذایــی نــه چنــدان راحــت و انجــام 
ــرای کاهــش وزن  فعالیت هــای ورزشــی مســتمر ب
ــه  ــد نیســت یــک شــانس دیگــر ب ــدارد، ب وجــود ن

ــم.  ــتفاده کنی ــل اس ــم و از عس ــان بدهی بدنم
ــکر  ــد ش ــش از ح ــتفاده بی ــه اس ــت ک ــکی نیس ش
ــد  ــان خواه ــه وزنم ــث اضاف ــوه ای باع ــا شــکر قه ی
شــد؛ پــس می توانیــد عســل را جایگزیــن کــرده و 

ــد. مصــرف شــکر را قطــع کنی
 استفاده از عسل در درمان زخم ها 

ــن  ــن  رفت ــا، از بی ــان زخم ه ــه در درم ــل همیش عس
درمــان  همچنیــن  و  بریدگی هــا  محــل  و  جــا 
ــش از  ــیدگی بی ــی از کش ــتی ناش ــای پوس ترک ه

ــت.  ــوده اس ــر ب ــیار مؤث ــت بس ــدازه پوس ان
ــما  ــتفاده ش ــرای اس ــادی ب ــیار زی ــای بس ترکیب ه
ــل  ــراه عس ــف هم ــک های مختل ــاختن ماس در س
وجــود دارد؛ بــرای مثــال زردچوبــه، دارچیــن، جــوز 

ــی نمــک خوراکــی.  ــدی، لیمــو و حت هن
ــه در  ــواد را ک ــن م ــک از ای ــم هــر ی ــه می کنی توصی
ــواد  ــن م ــی ای ــد. تمام ــتفاده کنی ــد، اس ــه داری خان
ــد  ــا خواهن ــای زخم ه ــدن ج ــگ ش ــم رن ــث ک باع
ــوط  ــان مخل ــواد دلخواهت ــب م ــد از ترکی ــد. بع ش
به دســت آمــده را روی محــل مدنظــر بمالیــد و 
ایــن کار را بــه دفعاتــی کــه الزم اســت و نیــاز داریــد 

ــد. ــرار کنی تک
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عبــاس جعفریــان دهکــردی، معــاون غــذا و داروی 
دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان، روز گذشــته در 
نشســت خبــری بــه مناســبت روز جهانــی غــذا در 
ــانه  ــاب رس ــرد: اصح ــار ک ــگاران اظه ــع خبرن جم
غذایــی  امنیــت  مــردم،  بــه  آگاهی رســانی  در 
دارنــد. تأثیرگــذاری  نقــش  مــردم  ســامت  و 
ــده  ــر آین ــت »تغیی ــازمان بهداش ــال س ــعار امس ش
مهاجــرت، ســرمایه گذاری در امنیــت غذایــی و 
توســعه روســتایی« انتخــاب شــده و در محــور 
ــرای  ــه ب ــوی تغذی ــاح و الگ ــر و اص ــی »تغیی مل
حفــظ و ارتقــای ســامت« شــعار کشــور برگزیــده 

ــت. ــده اس ش
ــده  ــری آم ــن نشســت خب ــه گزارشــی از ای در ادام

اســت.
 همه گیر شدن بیماری های غیرواگیر 

ــی  ــبک زندگ ــر س ــا تغیی ــته ب ــه گذش ــد ده در چن
مــردم روبــه رو هســتیم کــه یکــی از پیامدهــای آن 
ــدن  ــر ش ــا، همه گی ــور م ــی و کش ــه جهان در جامع

ــت.  ــر اس ــای غیرواگی بیماری ه
ــی نادرســت، کــم شــدن فعالیت هــای  ــم غذای رژی

بدنــی و افزایــش مصــرف دخانیــات، از جملــه 
عوامــل تأثیرگــذار در افزایــش همه گیــر شــدن 

بیماری هــای غیرواگیــر اســت.
ــی  ــام »روز جهان ــه ن ــه ب ــر ک ــدف از روز ۱6 اکتب ه
ــه  ــدان ب ــردن وج ــدار ک ــده، بی ــناخته ش ــذا« ش غ
ــوده اســت؛  ــا گرســنگی ب ــارزه ب ــه و مب خــواب رفت
خوشــبختانه در بیشــتر کشــورها، گرســنگی دیگــر 
ــه  ــوان مشــکل جــدی مطــرح نیســت؛ بلک ــه عن ب
در حــال حاضــر بــا اصــاح ســبک زندگــی نادرســت 

ــه گریبانیــم. مــردم دســت ب
 تغذیه نادرست و بیماری های مزمن

ــه   ــن ب ــای مزم ــار بیماری ه ــد ب ــا 46 درص 45 ت
ــت و  ــاط اس ــه در ارتب ــا تغذی ــتقیم ب ــورت مس ص
ــداد  ــن تع ــال ۲0۲0 ای ــا س ــود ت ــی می ش پیش بین
بــه 5۷ درصــد برســد. یــک میلیــارد نفــر از مــردم 
ــن  ــل ای ــتند و عام ــه وزن هس ــار اضاف ــان دچ جه
افزایــش  و  نادرســت  رژیــم غذایــی  افزایــش، 

ــت. ــی اس ــک و چرب ــد و نم ــرف قن مص
طبــق اســتانداردهای جهانــی ســرانه مصــرف نمــک 
ــن  ــرم در روز معی ــه گ ــا س ــا دو ت ــرد در دنی ــر ف ه
 شــده اســت؛ در ایــران بــه  صــورت روزانــه مصــرف 

نمــک بیــن ۷  تــا ۱5 گــرم اســت. 

نشــان  ایــران  تحقیقــات  انســتیتو  مطالعــات 
ــان،  ــق ن ــه از طری ــه عمــده نمــک روزان می دهــد ک

پنیــر و دوغ دریافــت می شــود.
 اضافه شدن نمک به غذا پیش از 

چشیدن
طبــق پژوهش هــای انجام شــده مشــخص  شــده 
اســت کــه ۳0 درصــد ایرانی هــا پیــش از چشــیدن 

غــذا، بــه آن نمــک اضافــه می کننــد.
در مطالعاتــی گــزارش شــده کــه دریافــت نمــک در 

مــردان ایــران ۳0 درصــد بیشــتر اســت. 
ــال 5  ــکر در س ــرف ش ــتاندارد مص ــن اس همچنی
ــرد ۳0  ــر ف ــران ه ــه در ای ــده ک ــن ش ــو تعیی کیل

کیلوگــرم شــکر در ســال مصــرف می کنــد.
و کاهــش  ترانــس  چــرب  اســیدهای  حــذف 
وزارت  اولویت هــای  جــزو  اشــباع  چربی هــای 
ــن  ــذا و داروســت و همچنی بهداشــت و ســازمان غ
دیگــر  از  نمــک  و  قنــد  مصــرف   کاهــش 
ــه  ــم ب ــد بتوانی ــتا بای ــن راس ــت. در ای محورهاس
ــک  ــه و نم ــد روزان ــر از ۱0 درص ــد کمت ــش قن کاه
کمتــر از 5 گــرم در روز برســیم؛ ضمــن اینکــه 
افزایــش تحــرک و اصــاح رژیــم غذایــی بایــد در 

ــرد. ــرار گی ــت ق اولوی

 نشانگرهای رنگی تغذیه ای 
 یکــی از محورهــای وزارت بهداشــت و ســازمان 
غــذا و دارو در جهــت اصــاح الگــوی مصــرف، درج 
ــک  ــه در اســتان نزدی ــه اســت ک نشــانگرهای تغذی
بــه ۱00 درصــد محصــوالت تولیــدی، نشــانگر رنگــی 

ــد.  ــه ای دارن تغذی
ــامل  ــه ش ــات تغذی ــاوی اطاع ــانگرها ح ــن نش ای
آرم ســازمان غــذا و دارو و دیگــر اطاعــات هســتند؛ 
ــک  ــی، نم ــرژی، چرب ــری و ان ــزان کال ــش می نمای
ــخصه های  ــزو مش ــس، ج ــرب تران ــیدهای چ و اس
ــه  ــا س ــه ب ــت ک ــه ای اس ــی تغذی ــانگرهای رنگ نش

ــده اند. ــخص ش ــز مش ــبز، زرد و قرم ــگ س رن
 نشانگر ایمنی و سالمت 

بعضــی فرآورده هــا دارای نشــان ایمنــی و ســامت 
ــان  ــن نش ــماری دارای ای ــای پرش ــتند؛ کااله هس
ــرای درج  نیســتند؛ چــرا کــه قوانیــن ســخت تری ب
آن قــرار داده  شــده اســت. نشــان ســیب ســامت 
امتیــاز  را کارخانه هایــی می تواننــد بگیرنــد کــه 
ارزشــیابی بــاال داشــته باشــند یــا از مــواد نگهدارنــده 

ــد. صنعتــی اســتفاده نکنن
 اطالع رسانی درخصوص برچسب 

اصالت 
ــه  ــا ب ــاری ت ــال ج ــورد و در س ــته ۱0 م ــال گذش س
امــروز 6 مــورد محصــوالت اســتان اصفهــان نشــان 

ــد.  ــت کرده ان ــامت را دریاف ــیب س س
اصالــت  برچســب  درخصــوص  آگاهی بخشــی 
محصــوالت داخلــی و محصــوالت وارداتــی از اولویــت 
باالیــی برخــوردار اســت. محصــوالت وارداتــی اگــر از 
مبــادی مجــاز وارد شــده باشــند باید دارای برچســب 
اصالــت و ســامت باشــند؛ در صــورت نداشــتن ایــن 
ــا  ــی ی ــی واردات ــول غذای ــامت محص ــب، س برچس

ــرد. ــد ک ــوان تائی ــده را نمی ت قاچاق ش
 محورهای وزارت بهداشت 

ســید عیســی موســوی ونحــری، مدیــر نظــارت بــر 
ــذا و داروی  ــت غ ــتی معاون ــی و بهداش ــواد آرایش م
اســتان، نیــز در ایــن نشســت خبــری حضــور داشــت 
کــه یکــی از مشــکات و معضــات کشــوری را 

ــرد.  ــوان ک ــه شــهرها عن مهاجــرت از روســتاها ب
وی همچنیــن گفــت: کاهــش مصــرف قنــد، نمــک و 
چربــی، درج نشــانگرهای رنگــی تغذیه ای، برچســب 
اصالــت، مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ترویــج و معرفــی 
وزارت  محورهــای  از  ســامت  و  ایمنــی  نشــان 

بهداشــت اســت. 
ــه  ــی را ارائ ــز اطاعات ــر نی ــای زی ــاره محوره وی درب

داد:

 عناوین روزهای هفته غذا
ــی  ــذا، آگاه ــب »غ ــه ترتی ــذا ب ــه غ ــای هفت روزه
ــذا،  ــامت«، »غ ــارت و س ــذا، نظ ــامت«، »غ و س
تحــرک و ســامت«، »غــذا، صنعــت و ســامت«، 
»غــذا، آمــوزش و ســامت«، »غــذا و ســفیران 
ســامت« و »غــذا، معنویــت و ســامت« نامگذاری 

ــت. ــده اس ش
 نشانگرهای سالمت

ــه  ــی ک ــال 95، محصوالت ــان س ــا پای ــود ت ــرار ب ق
ــرای  ــوند، ب ــان می ش ــن نش ــت ای ــمول دریاف مش
دریافــت آن اقــدام کننــد و امســال پایش برچســب 
نشــانگرهای رنگــی در دســتورکار قــرار گرفتــه بــود 
ــت.  ــام گرف ــه اول انج ــش  ماه ــار در ش ــه یک ب ک

مــواد  تولیــد  کــه  کارگاه هایــی  و  کارخانه هــا 
خوردنــی، آرایشــی و بهداشــتی دارنــد، باید مســئول 
فنــی نظــارت داشــته باشــند؛ 69۲ کارخانــه و بیــش 
از ۳00 کارگاه تولیــد مــواد غذایــی، آشــامیدنی، 
آرایشــی و بهداشــتی در اســتان اصفهــان دارای 
ــج  ــه پن ــتند ک ــذا و دارو هس ــت غ ــوز از معاون مج
هــزار و 800 محصــول پروانــه ســاخت و 600 پروانــه 
نظارتــی بــرای ایــن محصــوالت صــادر شــده                 

ــت. اس

 تعداد کارشناسانمان بسیار کم هستند
بــر اســاس امتیــاز PRP واحدهــای صنعتــی تعداد 
بازدیدهــا در طــول ســال برنامه ریــزی می شــود 
ــتاد  ــان س ــط کارشناس ــه توس ــارت عالی ــک نظ و ی
ــر در  ــال حاض ــرد. در ح ــام می گی ــذا و دارو انج غ
بهداشــت و درمــان ۲5 کارشــناس  شــبکه های 
داریــم  نظارتــی  و خــود ســتاد ۱۳ کارشــناس 
و چهــار نفــر کارشــناس هــم مــواد آرایشــی و 
بهداشــتی را نظــارت می کننــد. معتقدیــم ایــن 
ــاش  ــتند؛ ت ــم هس ــیار ک ــان بس ــداد کارشناس تع
ــداد  ــن تع ــا همی ــه ب ــورت بهین ــه  ص ــته ایم ب داش

بازرســی های خــود را انجــام دهیــم.

،،
در راســتای اصــاح الگــوی تغذیــه مــردم 
جامعــه بهتــر اســت فرهنگ ســازی صــورت 
گیــرد و مــردم را بــه ســمت اســتفاده از 
محصوالت شناسنامه دار ترغیب کنیم؛ چرا 
که در این گونه محصوالت اطاعات دقیق 

مــواد غذایــی درج شــده اســت

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مطرح کرد:

تغییر سبک زندگی، عامل همه گیر شدن بیماری های غیر واگیر 
خانواده

اصول اساسى در تربیت فرزند)1(
اصل اول: احترام به همسر

S.Iravani@eskimia.ir
صدیقه ایروانیگروه خانواده

م:  ــلَّ ــه و َس ــِه و الِ ــِه علی ــى الّل ــِه صلَّ ــال رســوُل الّل ق
ــَتْفرِِه  ــرا َاْن َیْس ــِدِه اِذا کاَن َذکَ ــى والِ ــِد عل ــقُّ الَوَل »َح
َمــُه ِکتــاَب الّلــِه و  ــُه و َیْسَتْحِســَن اْســَمُه َو ُیَعلِّ ُامَّ

ــَرُه« ُیَطهِّ
ــد)ص(  ــرت محم ــای حض ــث از فرمایش ه ــن حدی ای
فرزنــدان  حقــوق  بیــان  بــه  آن  در  کــه  اســت 
ــرار  ــه ق ــورد توج ــم را م ــتور مه ــد و 4 دس پرداخته ان

داده انــد: 
از حقوقــى کــه پســر بــه پــدر خــود دارد، ایــن اســت 

کــه:
۱ـ مادر وى را احترام کند.  

۲ـ براى او نام خوب انتخاب کند.
۳ـ به کودک قرآن بیاموزد.   

4- او را به پاکى و پاکدلى پرورش دهد.
ــد از  ــى اکــرم)ص( مطــرح فرموده ان ــه نب ــواردى ک م
اصــول اساســى تربیــت محســوب مى شــوند. اصــل 
ــرام  ــت احت ــه رعای ــرد را ب ــر)ص( م ــه پیامب اول اینک
همســر توصیــه مى فرماینــد. بــه یقیــن ایــن حــق از 
حقوقــى اســت کــه در تمامــى مراحــل تربیــت مؤثــر 
خواهــد بــود و بایــد توجــه داشــت کــه حتمــا پیش از 
تولــد ایــن امــر بایــد اجــرا شــود؛ زیــرا از مســائلى کــه 
آرامــش خانــواده را ضمانــت مى کنــد، ادب و احتــرام 
زن و شــوهر نســبت بــه یکدیگــر اســت و چــون 
ــادر باشــد،  ــاه در شــکم م ــه م ــدت ن ــد م ــد بای فرزن
ــى تری  ــیار اساس ــش بس ــراى زن نق ــش ب ــن آرام ای

دارد.
ــاس  ــاردارى احس ــدت ب ــواده در م ــادر خان ــر م  اگ
آرامــش کنــد کــه ایــن مســئله در پرتــو احتــرام شــوهر 
)مــرد خانــواده( ایجــاد خواهــد شــد، فرزنــدى کــه در 
ــا ســامت  ــن زندگــى را ب رحــم اوســت، دوران آغازی

ــازد.  ــپرى مى س ــى س روح
ــه  ــن ب ــرام والدی ــه احت ــت ک ــح نیس ــه توضی الزم ب
ــش  ــاد آرام ــد در ایج ــد فرزن ــس از تول ــر پ همدیگ
روحــى و روانــى او تأثیــر دوچنــدان خواهــد داشــت؛ 
رفتــار  و  تبســم  احتــرام،  شــاهد  فرزنــدى کــه 
خوشــایند والدیــن خــود اســت، داراى روحیــه اى 
الزم  آرامــش  از  و  بــوده  نشــاط  بــا  و  شــاداب 
برخــوردار اســت؛ امــا اگــر خــداى ناکــرده فرزنــد بــه 
ــدى،  ــادر اخــم، تن ــدر و م ــره پ ــر چه ــد ب جــاى لبخن
ــى  ــد، نوع ــاهده کن ــت را مش ــایندى و عصبانی ناخوش
تزلــزل در او راه مى یابــد و فکــر مى کنــد کانــون گــرم 
ــه گاه او هســتند،  ــه تکی ــدر و مــادرش ک ــواده  و پ خان
در حــال از هــم پاشــیدن اســت؛ لــذا داراى روحیــه اى 
ــى  ــد نقش های ــزوى می شــود و نمى توان ــه و من گرفت
را کــه بــه او واگــذار مى شــود، بــا اطمینــان ایفــا کنــد.
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فرهنگ ایثار و فداکاری را 
به دانش آموزان آموزش می دهد

مدیــر کل آمــوزش و پــرورش اســتان کرمــان گفــت: ســفر 
ــه  ــران را ب ــه دیگ ــک ب ــار و کم ــگ ایث ــور، فرهن ــان ن راهی

می دهــد. آمــوزش  دانش آمــوزان 
ــتین کاروان  ــزام نخس ــن اع ــن بیگی در آیی ــد محس محم
اردوهــای راهیــان نــور دانش آمــوزی اســتان کرمــان اظهــار 
داشــت: اردوی معنــوی راهیــان نــور، یکــی از فعالیت هــای 

ــوزان اســت. ــه دانش آم ــوق  برنام ف
وی بــا اشــاره بــه اینکــه این اردو در مســیر تثبیــت و تحکیم 
می شــود  برگــزار  دانش آمــوزان  اعتقــادی  پایه هــای 
ــه  ــرزمین هایی ک ــه س ــزام ب ــا اع ــوزان ب ــت: دانش آم گف
دفــاع مقــدس در آنجــا صــورت گرفتــه بــود، یکــی از 
خاطره انگیزتریــن ســفرهای خــود را تجربــه می کننــد.

بــا  اســتان کرمــان  پــرورش  و  آمــوزش  کل  مدیــر   
گرامیداشــت یــاد و خاطــره شــهدای دفــاع مقــدس افــزود: 
ــیر را  ــود مس ــان خ ــار ج ــا نث ــی ب ــگ تحمیل ــهدای جن ش
ــه  ــوان جامع ــل ج ــا و نس ــرفت م ــعادت و پیش ــرای س ب

ــد. ــوار کردن هم
ــاوز و  ــل تج ــدس در مقاب ــاع مق ــه دف ــان اینک ــا بی وی ب
حملــه تقریبــا همــه دنیــا بــه کشــور اتفــاق افتــاد و خــون 
 بســیاری از رزمنــدگان اســام بــه ناحــق ریختــه شــد 
و جنــگ را بــر کشــور مــا تحمیــل کردنــد، گفــت: شــهدا بــا 
نثــار خــون خــود بــه کشــور عــزت دادنــد و باعــث اســتقال 

نظــام اســامی شــدند.
ــژه  ــان های وی ــا انس ــهدای م ــه ش ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
خــدا بودنــد کــه از بطــن جامعــه برخاســتند و بــا عملکــرد 
خــوب و ایمــان بــه خــدا مــورد انتخــاب خــدا قــرار گرفتنــد 
خاطرنشــان کــرد: ســفر راهیــان نــور، یــک مقطــع از زندگــی 
ــا  ــه آن ه ــادی را ب ــای زی ــه درس ه ــوزان اســت ک دانش آم

می دهــد.
محســن بیگی بــا اشــاره بــه اینکــه بســیاری از شــهدای مــا 
ــت:  ــا حاضــر شــدند، گف ــوزی در جبهه ه در ســن دانش آم
در ایــن ســفر بایــد یــاد بگیریــم کــه چگونــه عــزت و کرامت 

خــود و ســرزمین خــود را ارتقــا دهیــم.
ــار،  ــگ ایث ــور فرهن ــان ن ــفر راهی ــه س ــان اینک ــا بی وی ب
فــداکاری و کمــک کــردن بــه دیگــران را بــه دانش آمــوزان 
ــم  ــاد می گیری ــفر ی ــن س ــزود: در ای ــد، اف ــوزش می ده آم
کــه اگرچــه دفــاع مقــدس تمــام شــده، اما دفــاع در ســایر 
عرصه هــا ادامــه دارد و امــروزه نــوع و شــکل دفــاع تغییــر 

کــرده اســت.
ــان  ــا بی ــان ب ــتان کرم ــرورش اس ــوزش و پ ــر کل آم مدی
اینکــه دانش آمــوزان امــروز در جبهــه علمــی و فرهنگــی و 
نرم افــزاری در دفــاع مقــدس هســتند، تصریــح کــرد: بایــد 
ــود  ــی خ ــه ای از دوران زندگ ــر بره ــه در ه ــم ک ــاد بگیری ی

ــد باشــیم. ــه اســامی مفی ــرای جامع ــه ب چگون
بــه گــزارش تســنیم، در آییــن اعــزام نخســتین کاروان 
اردویــی دانش آمــوزی راهیــان نــور از اســتان کرمــان 
هشــت دســتگاه اتوبــوس شــامل حــدود 300 نفــر از 
دانش آمــوزان کرمانــی بــه اردوهــای راهیــان نــور در جنــوب 

ــدند. ــزام ش ــور اع کش

گردشگری
دره زبان مار

در بعضــی نقــاط لــوت فرســایش در اثــر بــاد بســیار 
شــدید اســت. فقــدان پوشــش گیاهــی کــه در 
ــورد،  ــم می خ ــه چش ــوت ب ــر ل ــده کوی ــمت عم قس
شــدن  رفتــه  و  فرســایش  در  بســزایی  تاثیــر 
ــاط  ــی نق ــم در بعض ــی ه ــر گیاه ــاک دارد و اگ خ
ــا  ــظ و پابرج ــه حف ــادر ب ــورد، ق ــم می خ ــه چش ب
ــق  ــن مناط ــی از ای ــت. یک ــاک نیس ــتن خ نگهداش
در  زبــان  مــار«  »دره  لــوت،  در  فرســایش یافته 
شــرق منطقــه کلوت هــا و غــرب چالــه مرکــزی 

ــت.  ــوت اس ل
ــباهت  ــار«، ش ــان م ــه »زب ــذاری دره ب ــت نامگ عل
ظاهــری دره در نقشــه های هوایــی منطقــه بــه 
ــیم  ــه دو دره تقس ــا ب ــه در انته ــت ک ــار اس ــان م زب
ــاره  ــن دره اش ــه ای ــی ب ــخ تاریخ ــود. در نس می ش
ــناخته  ــل ناش ــه دلی ــی رود ب ــال م ــده و احتم نش
بــودن منطقــه و نبــود مســیر ارتباطــی و کاروان گــذر 
در ایــن قســمت از بیابــان لــوت مــورد اســتفاده قرار 

اســت. نمی گرفتــه 
 شــکل دره شــبیه بــه زبــان مــار اســت کــه در 
قســمت انتهایــی، بــه دو زبانــه مجــزا تقســیم 
می شــود. جهــت دره شــرقی غربــی و طــول آن 
ــا در  ــاع دیواره ه ــت. ارتف ــر اس ــدود ۹ کیلومت در ح
ابتــدای دره در حــدود 30 متــر اســت کــه بــا حرکــت 
ــود. ــته می ش ــاع آن کاس ــرب از ارتف ــمت غ ــه س ب

دره سختی
ــع  ــان و در ضل ــهر کرم ــری ش ــه 30 کیلومت در فاصل
ــه  ــود دارد ک ــوه، دره ای وج ــر ک ــرقی کاف ــمال ش ش
بــا  بلنــد  از ۱0 کیلومتــر در دل کوه هــای  پیــش 
ــاب  ــچ و ت ــری پی ــای پرشــیب و گاه ۲00 مت دیواره

ــت.  ــود آورده اس ــه وج ــی را ب ــب توجه جال
بــه واســطه جریــان آب رودخانــه  ایــن دره  در 
ــی  ــا ارتفاع ــاه ب ــد و کوت ــار بلن ــه ۴۵ آبش ــک ب نزدی

ــد.  ــود دارن ــر وج ــا ۴۵ مت ــن 3 ت بی
گــذر از ایــن دره نیازمنــد ابــزار فنــی، آمادگــی بدنــی 
و نیــز آشــنایی بــا فــن شناســت. پیمایــش ایــن دره 

ــرد.  ــان می ب ــت کم ۵ روز زم دس
واســطه  بــه  شــگفت انگیز  دره  ایــن  بی شــک 
طــول مســیر، وجــود ریزش هــای خروشــان آب، 
بیشــه زارها، نیزارهــا، دیواره هــا و نیــز حیــات وحــش 
متنوعــی کــه دارد، می توانــد جــزء منحصربه فردتریــن 
دره هــای کشــور باشــد؛ چــرا کــه دره هــای معروفــی 
در  شــمال  »آنــدرس«  و  فارســو  »رقــز«  چــون 
برابــر عظمــت آن، دره هــای کوچکــی محســوب                                                                   

می شــوند. 
ــار،  ــن ب ــرای اولی ــن مســیر در تابســتان ۱3۸۸ ب ای
ــتان  ــات کوهس ــداد و نج ــره ام ــم ۶ نف ــط تی توس
ــد. ــایی ش ــی و شناس ــان، بررس ــر کرم ــال احم ه

ــی  ــی آزاداندیش ــه کرس ــی دبیرخان ــئول اجرای مس
ــو  ــه غل ــی ک ــت: زمان ــان گف ــه اصفه ــوزه علمی ح
پیشــرفت کنــد، بــه مــرور مســئله معــاد را از بیــن 
می بــرد؛ یعنــی اســم و رســم اهــل بیــت تــا جایــی 
افراطــی مطــرح می شــود کــه ســایر عقایــد را 
ــر  ــه ه ــه را ب ــرار می دهــد و جامع تحت الشــعاع ق

ســویی می بــرد.
ــی  حجت االســام علیرضــا ناجــی، مســئول اجرای
علمیــه  حــوزه  آزاداندیشــی  دبیرخانــه کرســی 
اصفهــان، دربــاره معنــای غلــو اظهــار کــرد: تعریــف 
ــو در دیــن یعنــی  ــام دارد؛ غل ــو ن ــاده از حــد غل زی
ــی  ــی رســاندن؛ یعن ــام خدای ــه مق ــت را ب اهــل بی
ــوق  ــأن مخل ــت، در ش ــق اس ــأن خال ــه در ش آنچ
ــد کــه  گفتــه  شــود. اهــل بیــت)ع( خــود می گوین
ــگاه  ــد و آن ــن بیاوری ــی پایی ــام خدای ــا را از مق م
ــی  ــد. حت ــا بگویی ــاره م ــد درب ــه می خواهی هرچ
عــده ای گمــراه شــدند و امیرالمؤمنیــن)ع( را خــدا 
ــو معــروف شــدند. ــه اهــل غل ــد و ب معرفــی کردن
وی  ادامــه داد: اهــل بیــت)ع( را بــه جایــگاه 
ــه  خدایــی رســاندن، یعنــی یــک خلــق را در مرحل
ــم  ــه بکنی ــم ک ــرکاری ه ــا ه ــرار دادن؛ م ــق ق خال
ــم  ــت)ع( ه ــل بی ــی دارد؛ اه ــق نواقص ــن خل ای
ــد؛  ــا رفتن ــم از دنی ــدند و روزی ه ــد ش روزی متول
ــص در  ــدارد. نق ــی ن ــال پایان ــد متع ــی خداون ول
عقیــده توحیــد، نقــص در ســایر عقایــد را بــه وجود 

خواهــد آورد؛ وقتــی اعتقــاد بــه مبــدأ ضعیف شــد، 
ــود. ــف می ش ــم ضعی ــاد ه ــه مع ــاد ب اعتق

از  اضافــه کــرد: شــخصی کــه حــرف  ناجــی 
ــش خــود  ــد، پی ــن)ع( می زن ــی امیرالمؤمنی خدای
ــی علیه الســام  ــد مــن چــون حضــرت عل می گوی
ــم  ــور عال ــل خداســت و ام را دوســت دارم و او مث
ــل  ــت عم ــازی نیس ــس نی ــت، پ ــت اوس در دس
صالحــی انجــام دهــم و خــودم را ملــزم بــه انجــام 

ــم.  ــات نمی دان ــرک محرم ــات و ت واجب

بــه عــاوه معــاد و عدالــت بــه هــم گــره خورده انــد؛ 
ــای  ــه معن ــدل ب ــردن ع ــرا ک ــت اج ــا قابلی در دنی
ــه معــاد بایــد در  ــدارد و اعتقــاد ب واقعــی وجــود ن

ــار آن باشــد. کن

بــه گفتــه وی زمانــی کــه غلــو پیشــرفت کنــد، بــه 
مــرور مســئله معــاد را از بیــن می بــرد؛ یعنــی 
اســم و رســم اهــل بیــت تــا جایــی افراطــی مطرح 
ــرار  ــد را تحت الشــعاع ق ــه ســایر عقای می شــود ک

ــرد. ــویی می ب ــر س ــه ه ــه را ب ــد و جامع می ده
ــی  ــی آزاداندیش ــه کرس ــی دبیرخان ــئول اجرای مس
ــی  ــرد: زمان ــان خاطرنشــان ک ــه اصفه حــوزه علمی
کــه تاریــخ اهــل بیــت را مطالعــه می کنیــم و 
ــان  ــام و جری ــادی علیه الس ــام  ه ــان ام ــه زم ب
می بینیــم  می رســیم،  کبیــره  جامعــه  زیــارت 
کــه در آن زمــان اگــر کســی وصــف اهــل بیــت را 
همان طــوری کــه هســتند می گفــت، مجــازات 
می شــد؛ در حالــی کــه تنهــا مقــام واقعــی آن هــا را 
می گفــت. در آن زمــان بــرای تفــاوت قائــل شــدن 
میــان اهــل غلــو و کســانی کــه واقعــا مقــام اهــل 
بیــت را می گفتنــد، زیــارت معــروف »جامعــه 

ــد. ــته ش ــره« نوش کبی
ناجــی گفــت: در فرازهــای »زیــارت جامعــه کبیــره« 
ــم و  ــم یخت ــه و بک ــح اللَّ ــم فت ــم: »بک می خوانی
ــّزل الغیــث« ؛ اهــل بیــت ســبب اتصــال  بکــم ین
زمیــن و آســمان و فیــض خــدا بــه عالــم هســتند؛ 
یعنــی اگــر بخواهیــم بــا غلــو مبــارزه کنیــم، بایــد 
از کام اهــل بیــت و آیــات قــرآن اســتفاده کنیــم.

ناجــی بیــان کــرد: قــرآن زمانــی کــه دربــاره 
پیامبــر)ص( صحبــت می کنــد، می گویــد کــه ایــن 

ــم  ــت »انقلبت ــا رف ــر از دنی ــت و اگ ــر شماس پیامب
ــد؟«  ــه عقــب بازمی گردی ــا ب ــى أعقابکــم«، »آی عل
ــه  ــن آی ــت. ای ــر اس ــرگ پیامب ــرف از م ــی ح یعن
قــرآن دلیــل بــر ایــن اســت کــه پیامبــر مثل ســایر 
انسان هاســت. »ُقــل ِإنَّمــا َأَنــا َبَشــٌر ِمثُلکُــم« 
)کهــف ۱۱0(؛ یعنــی »پیامبــر هــم یکــی مثــل 

شماســت.«
افــزود: امیرالمؤمنیــن می فرماینــد: »مــن  وی 
ــدگان رســول هللا هســتم.« و خــود را  ــده ای از بن بن

دانش آمــوز مکتــب پیامبــر)ص( می داننــد. 
اگــر در مبــارزه بــا غلــو بــه فرمــوده پیامبــر از 
ــو  ــار غل ــم، گرفت ــرت اســتفاده کنی ــاب هللا و عت کت

یم. نمی شــو
ــی  ــی آزاداندیش ــه کرس ــی دبیرخان ــئول اجرای مس
حــوزه علمیــه اصفهــان خاطرنشــان کــرد: چیــزی 
ــو در  ــا آن مواجــه هســتیم، غل ــا ب ــن روزه ــه ای ک
عزاداری هــا و توصیــف اباعبــدهللا الحســین اســت؛ 
گاهــی غلــو بــرای فــرد بــه منزلــه خالــق نیســت؛ 

ــت  ــل بی ــام اه ــوه دادن مق ــه جل ــو غیرعاقان غل
ــه بهشــت  ــا ب اســت؛ مثــا یــک یاحســین بگــو ت

ــا اعمــال ناقــص.  ــروی، حتــی ب ب
بــه امــام باقــر علیه الســام گفتنــد مــا شــنیده ایم 
ــت  ــل بهش ــدارد، اه ــت ب ــما را دوس ــه ش ــر ک ه
ــه  ــا ک ــد م ــام برآشــفتند و جــواب دادن اســت. ام
ــم  ــاوت خواهی ــان قض ــا اعمالم ــتیم ب ــام هس ام
شــد؛ شــما چگونــه بــدون محاســبه اعمــال، 

می شــوید؟ بهشــتی 
ناجــی افــزود: غلــو گاهــی افــراط در عقیــده اســت؛ 
ــال در   ــام س ــده ای تم ــورا. ع ــه عاش ــد قضی مانن
ــگام محــرم فکــر  ــاه و معصیــت هســتند و هن گن
می کننــد بــا عــزاداری تمــام گناهانشــان بخشــیده 

خواهــد شــد. 
ســیره اباعبــدهللا هرگــز این گونــه نبــود و در آن 
اوج جنــگ هــم نمــاز خــود را خوانــد. ایشــان 
می فرماینــد کــه مــن قیــام کــردم تــا ســیره جــدم 
ــم. ــا کن ــه معــروف و نهــی از منکــر را احی و امــر ب

غلو در دین، عقاید مسلمانان را 
تحت الشعاع قرار می دهد

حســینی  حســن  ســید  حجت االســام 
قمــی، کارشــناس اخــاق برنامــه ســمت 
خــدا، در یــادواره شــهدای روحانــی شهرســتان 
شاهین شــهر و میمــه اظهــار کــرد: رســانه های 
جمعــی و مســئوالن بــا گذشــت حــدود ســه 
دهــه از دوران دفــاع مقــدس در انتقــال پیــام 
ــاب  ــوم انق ــل های دوم و س ــه نس ــهدا ب ش

کــم کاری کرده انــد.
ــاب  ــزود: نســل های دوم و ســوم انق وی اف
علــل  مقــدس،  دفــاع  دوران  از  اســامی 
ایســتادگی ملــت و رزمنــدگان در ایــن دوران 
ــهدا  ــام ش ــداف و پی ــال اه ــار و انتق پرافتخ
اطــاع کافــی ندارنــد؛ چــه کســی بایــد پیــام 

ــال  ــان  انتق ــان و جوان ــه نوجوان ــهدا را ب ش
دهــد؟ رســانه ها در ایــن زمینــه کوتاهــی 

می کننــد.
ــا  ــه ســمت خــدا ب کارشــناس اخــاق برنام
ــدران و  ــی از پ ــار نیم ــق آم ــه طب ــان اینک بی
ــی را وداع  ــهیدان دار فان ــم ش ــادران معظ م
گفته انــد، خاطرنشــان کــرد: از مســئوالن 
پــدران و  ایــن  تــا  درخواســت می کنیــم 
ــاره  ــا هســتند، درب ــن م ــادران شــهدا در بی م
و  مقــدس  دفــاع  شــهدای  ویژگی هــای 
بازتــاب صحبت هــای آنــان در  چگونگــی 

ــد. ــاش کنن ــه ت جامع
حســینی قمــی ادامه داد: شــهدای کشــورمان 

خدابــاوری،  ایمــان،  نظیــر  ویژگی هایــی 
ویژگــی  اگــر  داشــتند؛  ایثــار  و  رشــادت 
شــهدای کشــور بــرای جوانــان امــروز تبییــن 
اجتماعــی  معضــات  از  بســیاری  شــود، 

جامعــه کاهــش می یابــد.
مبّلــغ فعــال دینــی در کشــورهای اروپایــی به 
حدیثــی از پیامبــر اکــرم)ص( اشــاره کــرد و 
ــن  ــا ارزش تری ــام ب ــرم اس ــی مک ــت: نب گف
ــا  ــت ت ــان خلق ــان از زم ــرای انس ــا را ب دع
ــون  ــدن خ ــه ش ــر، ریخت ــات بش ــان حی پای
انســان در راه خداونــد متعــال و رســیدن بــه 

ــد.  ــان کردن ــام شــهادت بی مق
خانــواده معظــم شــهیدان در ایــن خصــوص 

بایــد بــه خــود ببالنــد کــه فرزنــد خــود را در 
راه خــدا هدیــه کردنــد.

وی بــه برگزارکننــدگان یادواره هــای شــهدا  
ــا و  ــهدای کرب ــام ش ــد پی ــرد: بای ــه ک توصی
ســخنان آنــان را در محضــر امام حســین)ع( 

ــد. ــه کنن ــران عرض ــه حاض ــا ب در یادواره ه
حســینی قمــی ادامــه داد: برخــی از اصحــاب 
حضــرت سیدالشــهدا)ع( در شــب شــهادت 
خــود گفتنــد: »جــان ما چــه اهمیتــی دارد که 
در راه امــام خــود فــدا کنیم«؛ یکی از شــهدای 
ــر  ــد ب ــه »خداون ــرد ک ــان ک ــا بی ــه کرب واقع
ــود  ــام خ ــه در راه ام ــته ک ــت گذاش ــن من م

ــود.« ــه ش ــم قطعه قطع ــم و بدن بجنگ
در یــادواره شــهدای روحانــی شهرســتان 
 ۱0 خانواده هــای  از  میمــه  و  شاهین شــهر 
شــهید روحانــی ایــن شهرســتان تجلیــل 

ــد. ش

حجت االسالم سید حسن حسینی قمی:

رسانه ها و مسئوالن در انتقال پیام شهدا به نسل های بعد از انقالب کم کاری کردند

،،
غلــو گاهــی افــراط در عقیــده اســت؛ 
ماننــد قضیــه عاشــورا. عــده ای تمــام 
ســال در  گنــاه و معصیــت هســتند 
و هنــگام محــرم فکــر می کننــد بــا 
عزاداری تمام گناهانشــان بخشــیده 

خواهــد شــد

اخطار اجرایی
مشــخصات   ۲۴7/۹۶ پرونــده  شــماره   
ــان  ــد جورابی ــام: عبدالحمی ــه: ن ــوم علی محک
ــور    نشــانی  شوشــتری ۲- بابــک مرتضــی پ
محــل اقامــت: مجهــول المــکان ۲- شــهر 
بلــوک  پشــت   کبیــر  امیــر  صنعتــی   ک 
۶  مشــخصات محکــوم لــه: نــام: عبــاس  
ــت:–  ــل اقام ــانی مح ــی   نش ــوروزی گنهران ن
شــاهپور  جدیدبلــوک ۱3 محکــوم بــه: بــه 
 ۹۶۹۹7۶۸0۵۲00۶۲۶ شــماره  رای  موجــب 
تاریــخ ۹۶/۵/۲۲ حــوزه ۵۲  شــورای حــل 
اختــاف شهرســتان اصفهــان کــه قطعیــت 
یافتــه اســت.محکوم علیــه محکــوم اســت بــه:

پرداخــت  پرداخــت تضامنــی مبلــغ ۱۵۸000000 
ــر  ــه نش ــته و هزین ــل خواس ــت اص ــال باب ری
آگهــی طبــق تعرفــه قانونــی و خســارت تاخیــر 
درتادیــه از تاریــخ ۹۶/۲/۱0 لغایــت اجــرای 
 3۴ مــاده  اجرایــی   عشــر  نیــم  و  حکــم 
ــه  ــه اجرائی ــن ک ــکام: همی ــرای اح ــون اج قان
بــه محکــوم علیــه ابــاغ شــد، محکــوم علیــه 
ــاد آن  ــدت ده روز مف ــرف م ــت ظ ــف اس مکل
ــرای  ــی ب ــا ترتیب ــذارد ی ــرا بگ ــع اج ــه موق را ب
پرداخــت محکــوم بــه بدهــد یــا مالــی معرفــی 
کنــد کــه اجــرای حکــم و اســتیفاء محکــوم بــه 
ــود را  ــه خ ــی ک ــد و در صورت ــر باش از آن میس
ــد  ــد، بای ــه ندان ــاد اجرائی ــه اجــرای مف ــادر ب ق
ــی  ــع دارای ــورت جام ــور ص ــت مزب ــرف مهل ظ
خــود را بــه قســمت اجــرا تســلیم کنــد و اگــر 

ــد ــام نمای ــا اع ــدارد، صریح ــی ن مال
ــماره  ــع ش ــعبه ۵۲ مجتم ــف ش ۲۲۶۸۴ م ال
3 شــورای حــل اختــاف شهرســتان اصفهــان

اخطار اجرایی
 شــماره پرونــده ۱۸۶/۹۶ مشــخصات محکــوم 
علیــه: نــام: کیــوان  اصفهانــی زاده ۲- جهانگیر 
حســینی پــور    نشــانی محــل اقامــت: مجهول 
ــام جــواد  ــه: ن المــکان مشــخصات محکــوم ل
حجــاری زاده   نشــانی محــل اقامــت: اصفهــان 
– خ جــی کــوی شــهید احتشــامی جنــب هتــل 
نگیــن  کــوی کاویــان پ ۱۶  محکــوم بــه: بــه 
  ۹۶0۹۹7۶7 شــماره۹۶۱00۸۸۶  رای  موجــب 
تاریــخ ۹۶/3/30 حــوزه 3۱  شــورای حــل 
اختــاف شهرســتان اصفهــان کــه قطعیــت 
یافتــه اســت.محکوم علیــه محکــوم اســت بــه:

پرداخــت خونــدگان محکــوم بــه چهــار میلیــون 
ریــال بابــت اصــل خواســته و یــک میلیــون و 
ــه  ــت هزین ــال باب ــزار ری ــصت  ه ــیصدو ش س
ــر آگهــی  و  ــه نش ــت هزین ــی وپرداخ دادرس
خســارت تاخیــر تادیــه  از تاریــخ ۹۶/۲/3۱ تــا 
زمــان اجــرای حکــم در حــق خواهــان صــادر و 
اعــام مــی گــردد وپرداخــت نیــم عشــر حــل 
االجــرا   مــاده 3۴ قانــون اجــرای احــکام: 
ــاغ  ــه اب ــه محکــوم علی ــه ب همیــن کــه اجرائی
ــرف  ــت ظ ــف اس ــه مکل ــوم علی ــد، محک ش
موقــع  بــه  را  آن  مفــاد  روز  ده  مــدت 

اجــرا بگــذارد یــا ترتیبــی بــرای پرداخــت 
محکــوم بــه بدهــد یــا مالــی معرفــی کنــد کــه 
ــه از آن  ــوم ب ــتیفاء محک ــم و اس ــرای حک اج
ــادر  ــود را ق ــه خ ــی ک ــد و در صورت ــر باش میس
ــد، بایــد ظــرف  ــه اجــرای مفــاد اجرائیــه ندان ب
ــی خــود را  ــع دارای ــور صــورت جام ــت مزب مهل
ــی  ــر مال ــد و اگ ــلیم کن ــرا تس ــمت اج ــه قس ب

ــد ــام نمای ــا اع ــدارد، صریح ن
ــماره ۲  ــع ش ــعبه 3۱ مجتم ــف ش ۲۲7۱۶ م ال

ــان ــاف شهرســتان اصفه شــورای حــل اخت

اخطار اجرایی
 شــماره پرونــده ۴۹۲ مشــخصات محکــوم 
علیــه: نــام: علــی عبــاس لیوســی فرزنــد 
حســن    نشــانی محــل اقامــت: مجهــول 
ــر  ــه: نامجعف ــوم ل ــخصات محک ــکان مش الم
تاکــی بوانــی  فرزنــد قنبــر علــی  نشــانی محــل 
اقامــت: اصفهــان – خ آزادی کــوی بعثت پ ۱۲ 
هشــت بهشــت شــرقی خ نیــرو  محکــوم بــه: 
بــه موجــب رای شــماره ۹۶0۹۹7۶7۹۵300707 
تاریــخ ۹۶/۵/۱7 حــوزه ۲3  شــورای حــل 
اختــاف شهرســتان اصفهــان کــه قطعیــت 
یافتــه اســت.محکوم علیــه محکــوم اســت بــه:

پرداخــت ۵۱۵00000 ریــال بابــت اصــل خواســته  
و مبلــغ ۲۱۶0000 ریــال هزینــه دادرســی و هزینه 
نشــر آگهــی  طبــق تعرفــه و خســا رت  تاخیــر 
تادیــه  از تاریــخ ۹۵/3/۲ در حــق محکــوم لــه  
ونیــم عشــر حــق االجــرا در حــق دولــت  مــاده 
3۴ قانــون اجــرای احــکام: همیــن کــه اجرائیــه 
ــاغ شــد، محکــوم علیــه  ــه محکــوم علیــه اب ب
ــاد آن  ــدت ده روز مف ــرف م ــت ظ ــف اس مکل
ــرای  ــی ب ــا ترتیب ــذارد ی ــرا بگ ــع اج ــه موق را ب
پرداخــت محکــوم بــه بدهــد یــا مالــی معرفــی 
کنــد کــه اجــرای حکــم و اســتیفاء محکــوم بــه 
ــود را  ــه خ ــی ک ــد و در صورت ــر باش از آن میس
ــد  ــد، بای ــه ندان ــاد اجرائی ــه اجــرای مف ــادر ب ق
ــی  ــع دارای ــورت جام ــور ص ــت مزب ــرف مهل ظ
خــود را بــه قســمت اجــرا تســلیم کنــد و اگــر 

مالــی نــدارد، صریحــا اعــام نمایــد
ــع شــماره ۱  ــف شــعبه ۲3 مجتم ۲۲۶۵۲ م ال

ــان شــورای حــل اختــاف شهرســتان اصفه

اخطار اجرایی
مشــخصات   ۱۵۲/۹۶ پرونــده  شــماره   
عباســیان  منصــور  نــام:  علیــه:  محکــوم 
ــول  ــت: مجه ــل اقام ــانی مح ــادی    نش مهاب
المــکان مشــخصات محکــوم لــه: نــام: حیــدر 
محمــودی   نشــانی محــل اقامــت: اصفهــان – 
ملــک شــهر  خ مفتــح خ بهــران چهــارراه آبشــار 
ــه: ــوم ب ــودی  محک ــات کشــاورزی محم خدم

بــه موجــب رای شــماره ۹۶0۹۹7۶۸0۵۱۲۲۱ 
حــل  شــورای    ۵۱ حــوزه   ۹۶/۵/۱۱ تاریــخ 
اختــاف شهرســتان اصفهــان کــه قطعیــت 
یافتــه اســت.محکوم علیــه محکــوم اســت بــه:

ــل  ــت اص ــال باب ــغ ۱۶۱000000 ری ــت مبل پرداخ

هزینــه  بابــت  ریــال  و۴۹۴۵0000  خواســته 
تادیــه ۹۶/۲/۶  تاخیــر  دادرســی وخســارت 
لغایــت اجــرای حکــم و پرداخــت نیم  عشــر در 
حــق اجــرای احــکام  مــاده 3۴ قانــون اجــرای 
احــکام: همیــن کــه اجرائیــه بــه محکــوم علیــه 
ابــاغ شــد، محکــوم علیــه مکلــف اســت ظــرف 
مــدت ده روز مفــاد آن را بــه موقــع اجــرا بگذارد 
یــا ترتیبــی بــرای پرداخــت محکــوم بــه بدهــد 
ــم و  ــرای حک ــه اج ــد ک ــی کن ــی معرف ــا مال ی
اســتیفاء محکــوم بــه از آن میســر باشــد و در 
ــاد  ــرای مف ــه اج ــادر ب ــود را ق ــه خ ــی ک صورت
اجرائیــه ندانــد، بایــد ظــرف مهلــت مزبــور 
ــمت  ــه قس ــود را ب ــی خ ــع دارای ــورت جام ص
اجــرا تســلیم کنــد و اگــر مالــی نــدارد، صریحــا 

ــد اعــام نمای
ــماره 3  ــع ش ــعبه ۵۱ مجتم ــف ش ۲۲۶۶0 م ال

ــان ــاف شهرســتان اصفه شــورای حــل اخت

اخطار اجرایی
 شماره پرونده ۱0۶۱/۶۵

مشــخصات محکــوم علیــه: نــام: مهــدی 
ــل  ــانی مح ــب    نش ــغل  کاس ــلطانی  ش س
مشــخصات  المــکان  مجهــول  اقامــت: 
ــمی   ــب  هاش ــید حبی ــام: س ــه: ن ــوم ل محک
فرزنــد آقــا رســول  شــغل کاســب   نشــانی 
محــل اقامــت: اصفهــان – میــدان امــام بــازار 
بــزرگ دروازه  اشــرف پــاک ۱  محکــوم 
ــخ  ــماره ۱۴۴۲ تاری ــب رای ش ــه موج ــه: ب ب
۹۵/۸/۲۹ حــوزه ســیزده   شــورای حــل 
ــت  ــه قطعی ــان ک ــتان اصفه ــاف شهرس اخت
ــت  ــوم اس ــه محک ــت.محکوم علی ــه اس یافت
بیســت  و  یکصــد  مبلــغ  پرداخــت  بــه: 
ــال بابــت اصــل خواســته و ســه  میلیــون ری
ــال  ــج هزارری ــود و پن ــد و ن ــون ویکص میلی
ــه  ــر تادی ــارت تاخی ــی و خس ــه دادرس هزین
ازتاریــخ ۹۵/۶/۱۸ لغایــت اجــرای حکــم 
ــم عشــر  ــا نی ــراه ب ــه هم ــوم ل در حــق محک
ــکام:  ــرای اح ــون اج ــاده 3۴ قان ــی  م دولت
همیــن کــه اجرائیــه بــه محکــوم علیــه ابــاغ 
ــرف  ــت ظ ــف اس ــه مکل ــوم علی ــد، محک ش
ــرا  ــع اج ــه موق ــاد آن را ب ــدت ده روز مف م
بگــذارد یــا ترتیبــی بــرای پرداخــت محکــوم 
بــه بدهــد یــا مالــی معرفــی کنــد کــه اجــرای 
ــه از آن میســر  حکــم و اســتیفاء محکــوم ب
ــه  ــادر ب ــود را ق ــه خ ــی ک ــد و در صورت باش
ــرف  ــد ظ ــد، بای ــه ندان ــاد اجرائی ــرای مف اج
مهلــت مزبــور صــورت جامــع دارایــی خــود را 
بــه قســمت اجــرا تســلیم کنــد و اگــر مالــی 

ــد ــام نمای ــا اع ــدارد، صریح ن
ــع شــماره  ــف شــعبه ۱3 مجتم ۲۲۶۶7 م ال
۱ شــورای حــل اختــاف شهرســتان اصفهــان

اخطار اجرایی
مشــخصات   ۹۵۱۵۹۴ پرونــده  شــماره   
ــواری     ــود شهس ــام: محم ــه: ن ــوم علی محک

نشــانی محــل اقامــت: مجهــول المــکان 
نامجواد هــادی    لــه:  مشــخصات محکــوم 
اص   – اصفهــان  اقامــت:  محــل  نشــانی 
مبارکــه خ بســیج جنوبــی پشــت هــال 
احمــر  محکــوم بــه: بــه موجــب رای شــماره 
  ۴۵ حــوزه   ۹۶/۲/۲۴ تاریــخ   ۹۶000۲7۵
ــان  ــاف شهرســتان اصفه شــورای حــل اخت
ــه  ــوم علی ــت محک ــه اس ــت یافت ــه قطعی ک
ــت  ــه محکومی ــم ب ــه: حک ــت ب ــوم اس محک
خوانــده بــه حضــور در یکــی از دفاتــر اســناد 
رســمی و انتقــال سندیکدســتگاه ســواری 
پرایــد  بــه شــماره انتظامــی ۲۵7 ج 3۶ 
ــت  ــال باب ــه انضمــام پرداخــت ۲۲۲0000 ری ب
ــام  ــی  بانضم ــر آگه ــی و نش ــه دادرس هزین
قانــون   3۴ مــاده  دولتــی   عشــر  نیــم 
اجــرای احــکام: همیــن کــه اجرائیــه بــه 
ــه  ــوم علی ــد، محک ــاغ ش ــه اب ــوم علی محک
مکلــف اســت ظــرف مــدت ده روز مفــاد 
ــی  ــا ترتیب ــذارد ی ــرا بگ ــع اج ــه موق آن را ب
بــرای پرداخــت محکــوم بــه بدهــد یــا مالــی 
ــه اجــرای حکــم و اســتیفاء  ــد ک معرفــی کن
محکــوم بــه از آن میســر باشــد و در صورتــی 
کــه خــود را قــادر بــه اجــرای مفــاد اجرائیــه 
ــورت  ــور ص ــت مزب ــرف مهل ــد ظ ــد، بای ندان
ــرا  ــمت اج ــه قس ــود را ب ــی خ ــع دارای جام
ــا  ــدارد، صریح ــی ن ــر مال ــد و اگ ــلیم کن تس

ــد ــام نمای اع
۲۲۶7۵ م الــف شــعبه ۴۵ مجتمــع شــماره 
۱ شــورای حــل اختــاف شهرســتان اصفهــان

اخطار اجرایی
مشــخصات   ۹۵۱۵7۴ پرونــده  شــماره   
محکــوم علیــه: نــام: مجتبــی قلــی زاده    
نشــانی محــل اقامــت: مجهــول المــکان 
ــه: نامالهــام شــیرانی  مشــخصات محکــوم ل
نــژاد وکیــل امیــر ایثــاری فــرد   نشــانی 
محــل اقامــت: اصفهــان – خ جــی خ الهــور 
ــب  ــه موج ــه: ب ــوم ب ــاک ۱0 محک ک 7۱ پ
رای شــماره ۹۶0۹۹7۶7۹۶300۸۸۵ تاریــخ 
۹۶/۴/۱۵ حــوزه اصفهــان   شــورای حــل 
ــت  ــه قطعی ــان ک ــتان اصفه ــاف شهرس اخت
ــت  ــوم اس ــه محک ــت.محکوم علی ــه اس یافت
بــه: پرداخــت شــصت میلیــون  ریــال وجــه 
اصــل  بابــت   77۲۶۵۹ بشــماره  ســفته  
میلیــون و  دو  مبلــغ  و مطالبــه  خواســته 
پانصــد  و شــصت و پنــج هــزار ریــال بابــت 
الوکالــه وکیــل  دادرســی و حــق  هزینــه 
ــارت  ــت خس ــی و پرداخ ــه قانون ــق تعرف طب
ــم دادخواســت  ــخ تقدی ــه  ازتاری ــر تادی تاخی
ــم در  ــرای حک ــان اج ــت زم ۹۵/۱۲/۲۲ لغای
حــق محکــوم لــه و پرداخــت نیــم عشــر حــق 
ــکام:  ــرای اح ــون اج ــاده 3۴ قان ــرا   م االج
همیــن کــه اجرائیــه بــه محکــوم علیــه ابــاغ 
ــرف  ــت ظ ــف اس ــه مکل ــوم علی ــد، محک ش
ــرا  ــع اج ــه موق ــاد آن را ب ــدت ده روز مف م

بگــذارد یــا ترتیبــی بــرای پرداخــت محکــوم 
بــه بدهــد یــا مالــی معرفــی کنــد کــه اجــرای 
ــه از آن میســر  حکــم و اســتیفاء محکــوم ب
ــه  ــادر ب ــود را ق ــه خ ــی ک ــد و در صورت باش
ــرف  ــد ظ ــد، بای ــه ندان ــاد اجرائی ــرای مف اج
مهلــت مزبــور صــورت جامــع دارایــی خــود را 
بــه قســمت اجــرا تســلیم کنــد و اگــر مالــی 

ــد ــام نمای ــا اع ــدارد، صریح ن
۲۲۶۸۵ م الــف شــعبه 33 مجتمــع شــماره 
۱ شــورای حــل اختــاف شهرســتان اصفهــان

اخطار اجرایی
مشــخصات   ۱33۹-۹۵ پرونــده  شــماره   
آقاجانــی  حمیــد  نــام:  علیــه:  محکــوم 
اقامــت:  نشــانی محــل  رضــا     فرزنــد 
ــه:  ــوم ل ــخصات محک ــکان مش ــول الم مجه
ــی    ــد محمــد عل ــام محســن رســتمی فرزن ن
ــام  ــان – خ ام ــت: اصفه نشــانی محــل اقام
خمینــی خ بســیج مقابــل دارالقــران  محکوم 
ــخ  ــماره ۴73 تاری ــب رای ش ــه موج ــه: ب ب
۹۶/۴/۱3 حــوزه ۵3  شــورای حــل اختــاف 
شهرســتان اصفهــان کــه قطعیــت یافتــه 
اســت.محکوم علیــه محکــوم اســت بــه: 
پرداخــت چهــارده میلیــون ریــال بابــت وجــه 
یــک فقره چــک بــا ش ۱۵۲۵/37۴۲۴0/۲۲ 
بانــک ملــت  بــه سررســید ۹۵/۲/۲۵ بابــت 
ریــال   ۲۲3۵000 مبلــغ  و  اصــل خواســته 
بابــت هزینــه دادرســی و مبلــغ دوازده هــزار 
ــر از  ــی  و خســارات تاخی ــان  نشــر آگه توم
ــت اجــرای  ســر رســید چــک موصــوف لغای
ــت   ــم عشــر در حــق دول ــام نی ــم بانضم حک
ــن  ــکام: همی ــرای اح ــون اج ــاده 3۴ قان م
ــه محکــوم علیــه ابــاغ شــد،  کــه اجرائیــه ب
ــدت  ــف اســت ظــرف م ــه مکل ــوم علی محک
ده روز مفــاد آن را بــه موقــع اجــرا بگــذارد یــا 
ــه بدهــد  ــرای پرداخــت محکــوم ب ــی ب ترتیب
یــا مالــی معرفــی کنــد کــه اجــرای حکــم و 
ــه از آن میســر باشــد و  ــوم ب اســتیفاء محک
در صورتــی کــه خــود را قــادر بــه اجــرای مفاد 
ــور  ــت مزب ــرف مهل ــد ظ ــد، بای ــه ندان اجرائی
ــه قســمت  صــورت جامــع دارایــی خــود را ب
اجــرا تســلیم کنــد و اگــر مالــی نــدارد، 

ــد ــام نمای ــا اع صریح
ــف شــعبه ۵3 مجتمــع شــماره  ۲۲7۱۹ م ال
3 شــورای حــل اختــاف شهرســتان اصفهــان

اخطار اجرایی
مشــخصات   ۹۵۱۵73 پرونــده  شــماره   
قلــی  مجتبــی  نــام:  علیــه:  محکــوم 
زاده    نشــانی محــل اقامــت: مجهــول 
المــکان مشــخصات محکــوم لــه: نــام 
الهــام شــیرانی نــژاد بــا وکالــت امیــر 
ایثــاری فــرد   نشــانی محــل اقامــت: 
اصفهــان – خ شــیخ بهایــی  روبــه روی 
دارالقــران پــاک ۲70 محکــوم بــه: بــه 

ــماره ۹۶0۹۹۶7۹۶300۹3۸  ــب رای ش موج
تاریــخ ۹۶/۴/۱۸ حــوزه 33  شــورای حــل 
اختــاف شهرســتان اصفهــان کــه قطعیــت 
یافتــه اســت.محکوم علیــه محکــوم اســت 
ــه  ــال وج ــغ ۱70000000ری ــت مبل ــه: پرداخ ب
ــورخ  ــای ۸7۴۴77 م ــه شــماره ه چــک ب
 ۹۴/۲/۱3 مــورخ   ۴۶۴۲۸۴ و   ۹۵/۱۲/7
بعهــده بانــک حکمــت ایرانیــان ومبلــغ 
ــی و  ــه دادرس ــت هزین ــال باب ۵3۴۵000ری
حــق الوکالــه وکیــل طبــق تعرفــه قانونــی و 
خســارت تاخیــر تادیــه  از تاریــخ ســر رســید  
 ۹۴/۲/۱3 و  موصــوف۹۵/۱۲/7  چکهــای 
طبــق  حکــم  اجــرای   زمــان  لغایــت 
شــاخص بانکمرکــزی  درحــق محکــوم لــه 
ــر  ــم عش ــغ نی ــت  مبل ــن  پرداخ و همچنی
قانــون  مــاده 3۴  االجــرا   حــق  بابــت 
ــه  ــه ب ــه اجرائی ــن ک ــکام: همی ــرای اح اج
ــه  ــاغ شــد، محکــوم علی ــه اب محکــوم علی
مکلــف اســت ظــرف مــدت ده روز مفــاد آن 
را بــه موقــع اجــرا بگــذارد یــا ترتیبــی بــرای 
پرداخــت محکــوم بــه بدهــد یــا مالــی 
معرفــی کنــد کــه اجــرای حکــم و اســتیفاء 
محکــوم بــه از آن میســر باشــد و در صورتــی 
کــه خــود را قــادر بــه اجــرای مفــاد اجرائیــه 
ــورت  ــور ص ــت مزب ــرف مهل ــد ظ ــد، بای ندان
ــرا  ــمت اج ــه قس ــود را ب ــی خ ــع دارای جام
ــدارد، صریحــا  ــی ن ــر مال ــد و اگ تســلیم کن

ــد ــام نمای اع
مجتمــع   33 شــعبه  الــف  م   ۲۲۶۸۶
شــماره ۲ شــورای حــل اختــاف شهرســتان 

اصفهــان

اخطار اجرایی
 شماره پرونده ۱۸7/۹۶

ــوان  ــام: کی ــه: ن ــوم علی ــخصات محک مش
ــور     ــین پ ــر حس ــی زاده ۲- جهانگی اصفهان
دو  مجهــول  اقامت:هــر  نشــانی محــل 
المــکان مشــخصات محکــوم لــه: نامجــواد 
حجــاری زاده   نشــانی محــل اقامــت: 
ــوی شــهید  ــان خ جــی ک ــان – اصفه اصفه
احتشــامی  جنــب هتــل گلچیــن کــوی 
ــب  ــه موج ــه: ب ــوم ب ــان پ ۱۶  محک مادی
رای شــماره ۹۶0۹۹7۶7۹۶۱00۸۶۴ تاریــخ 
۹۶/۴/۲7 حــوزه 3۱  شــورای حــل اختــاف 
ــه  ــت یافت ــه قطعی ــان ک ــتان اصفه شهرس
ــه:  ــت ب ــوم اس ــه محک ــت.محکوم علی اس
ــال   ــون ری ــت میلی ــغ دویس ــت مبل پرداخ
بابــت اصــل خواســته و 3۶۵0000 ریــال 
چنیــن  هــم  و  دادرســی  هزینــه  بابــت 
ــم  ــخ تقدی ــه  از تاری ــر تادی ــارت  تاخی خس
نشــر  هزینــه   (۹۶/۲/3۱ دادخواســت  
تاریــخ وصــول  کــه  لغایــت    ) آگهــی 
محاســبه آن  بــر اســا س نــرخ اعامــی  از 
ســوی بانــک مرکــزی  جمهــوری اســامی 
ایــران  بــه عهــده اجــرای احــکام مــی 

باشــد در حــق محکــوم لــه و پرداخــت 
نیــم عشــر حــق االجــرا  مــاده 3۴ قانــون 
ــه  ــه ب ــه اجرائی ــن ک ــکام: همی ــرای اح اج
ــه  ــاغ شــد، محکــوم علی ــه اب محکــوم علی
ــاد  ــدت ده روز مف ــرف م ــت ظ ــف اس مکل
ــی  ــا ترتیب ــذارد ی ــرا بگ ــع اج ــه موق آن را ب
بــرای پرداخــت محکــوم بــه بدهــد یــا 
ــم و  ــرای حک ــه اج ــد ک ــی کن ــی معرف مال
ــد  ــر باش ــه از آن میس ــوم ب ــتیفاء محک اس
و در صورتــی کــه خــود را قــادر بــه اجــرای 
ــت  ــد ظــرف مهل ــد، بای ــه ندان ــاد اجرائی مف
ــه  ــی خــود را ب ــع دارای ــور صــورت جام مزب
ــی  ــر مال ــد و اگ ــلیم کن ــرا تس ــمت اج قس
نمایــد۲۲7۱7 م  اعــام  نــدارد، صریحــا 
الــف شــعبه 3۱ مجتمــع شــماره ۲ شــورای 

ــان ــتان اصفه ــاف شهرس ــل اخت ح

اخطار اجرایی
مشــخصات   ۹۵0۸۹۲ پرونــده  شــماره   
پــور  داریــوش  نــام:  علیــه:  محکــوم 
شــیرازی  فرزنــد غامعلــی    نشــانی محــل 
مشــخصات  المــکان  مجهــول  اقامــت: 
محکــوم لــه: نــام: مســعود امیــری فرزنــد 
رمضــان شــغل آزاد    نشــانی محــل اقامــت: 
اصفهــان – خ کهنــدژ  ک ۹3 فرعــی ۴ بــن 
ــب  ــه موج ــه: ب ــوم ب ــازده ۱۱ محک ــت ی بس
رای شــماره۶7۹7۲00۴۴0 ۹۶0۹۹7 تاریــخ 
۹۶/۴/۲۴ حــوزه ۴۲  شــورای حــل اختــاف 
ــه  ــت یافت ــه قطعی ــان ک ــتان اصفه شهرس
ــه:  ــت ب ــوم اس ــه محک ــت.محکوم علی اس
تحویــل دو عــدد  عروســک بــاب اســفنجی 
ــغ  ــراه مبل ــه هم ــک دســت ســاز  ب و پاتری
چهــل میلیــون  ریــال ۴0000000 ریــال بابــت 
ــغ ســیصد و  ــراه مبل ــه هم ــه  ب اجــور معوق
ــه  ــال هزین ــال )3۴0000 ری ــزار ری ــل ه چه
ــا  ــی  ت ــای نشــر آگه ــه ه دادرســی و هزین
ــر  ــارت تاخی ــم و خس ــل  حک ــرای کام اج
ــت  ــه ۹۵/۱۲/7 لغای ــخ مطالب ــه از تاری تادی
ــان و  ــق خواه ــم در ح ــل حک ــرای کام اج
ــدوق  ــق صن ــرا در ح ــق االج ــر ح ــم عش نی
ــون اجــرای احــکام:  ــاده 3۴ قان ــت  م دول
همیــن کــه اجرائیــه بــه محکــوم علیــه 
ــت  ــف اس ــه مکل ــوم علی ــد، محک ــاغ ش اب
ــه موقــع  ــاد آن را ب ظــرف مــدت ده روز مف
ــت  ــرای پرداخ ــی ب ــا ترتیب ــذارد ی ــرا بگ اج
محکــوم بــه بدهــد یــا مالــی معرفــی کنــد 
کــه اجــرای 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 
ــد و  ــلیم کن ــرا تس ــمت اج ــه قس ــود را ب خ

ــد ــام نمای ــدارد، صریحــا اع ــی ن ــر مال اگ
۲۲7۲۱ م الــف شــعبه ۴۲ مجتمــع شــماره 

شهرســتان اختــاف  حــل  شــورای   ۱ 
اصفهان



اطالعرسانی8
دادنامه

 9610100370303098  : ابالغنامــه  شــماره 
شــماره پرونــده : 9609983725100114 شــماره 
ــر دادگاه  ــر دفت ــی شــعبه : 960106  مدی بایگان
کیفــری شــعبه 5 دادگاه کیفــری یــک ) ویــژه 
ــد  ــهراصفهان – احم ــان ( ش ــال و نوجوان اطف
ــاغ  ــان - خ چهارب ــناس  اصفه ــق ش ــا ح رض
ســاختمان   - نیکبخــت  شــهید  خ   - بــاال 
دادگســتری کل اســتان اصفهــان - طبقــه 
و  اوراق  بررســی  بــا  دادگاه   .460 اتــاق   4
ــالم  ــیدگی را اع ــم رس ــده خت ــات پرون محتوی
ــی  ــاذ رأی م ــه اتخ ــادرت ب ــر مب ــرح زی و بش
نمایــد. رأی دادگاه در خصــوص اتهــام آقایــان 
1- رضــا فتحــی فرزنــد شــکراله 22 ســاله 
الــه  و 2- مهــدی فتحــی فرزنــد حجــت 
20 ســاله و 3- علــی نجفــی فرزنــد ناصــر 
مبنــی بــر مشــارکت در آدم ربایــی منتهــی 
ــای  ــر آق ــه صغی ــت نســبت ب ــه هتــک حیثی ب
علــی اصغــر غالمــی فرزنــد رحمــت الــه دادگاه 
ــه شــکایت شــاکی آقــای رحمــت  ــا توجــه ب ب
الــه غالمــی و مجنــی علیــه مذکــور بدیــن 
توضیــح کــه متهمــان در مورخــه 93/5/25 
ــوده  ــه در کوچــه ب ــی علی ــه مجن و هنگامــی ک
و  وی  ربــودن  بــه  اقــدام  متهمــان  اســت 
گــزارش مرجــع انتظامــی و محتویــات پرونــده 
کالســه 930174 شــعبه دوم دادگاه کیفــری 
ــاکی  ــل ش ــارات وکی ــان و اظه ــتان اصفه 1 اس
آقــای فرشــید محبوبــی در ایــن مرجــع و 
عــدم حضــور و عــدم هــر گونــه دفــاع از ناحیــه 
متهمــان علیرغــم احضــار ایشــان از طریــق 
ــا  ــودن آنه ــواری ب ــاظ مت ــه لح ــی ب ــر آگه نش
و بــا عنایــت بــه ســایر محتویــات پرونــده 
ــه نامبــردگان محــرز و مســلم  بــزه انتســابی ب
اســت فلــذا دادگاه بــه اســتناد مــاده 621 قانون 
ــرات مصــوب  مجــازات اســالمی بخــش تعزی
1375 هریــک از متهمــان را بــه تحمــل پانــزده 
ــام  ــاب ای ــا احتس ــری ب ــس تعزی ــال حب س
مــی  محکــوم  احتمالــی  قبلــی  بازداشــت 
نمایــد. رأی صــادره غیابــی وظــرف مهلــت 
20 روز پــس از ابــالغ قابــل واخواهــی در ایــن 
ــل  ــت 20 روز قاب ــرف مهل ــپس ظ ــع و س مرج
ــی کشــور مــی  ــوان عال فرجــام خواهــی در دی

ــد. باش
 م الــف 20373 شــعبه پنجــم دادگاه کیفــری 

یــک اســتان اصفهــان

آگهی ابالغ به آقای سعید نوشاد 
ــد  ــای ســعید نوشــاد  فرزن ــه اینکــه آق نظــر ب
....... بــه اتهــام خیانــت در امانــت نســبت بــه 
ــر  ــکایت اصغ ــب ش ــک  حس ــره چ ــک فق ی
ــن  ــد حســینعلی   از طــرف ای مقدســی  فرزن
دادســرا  در پرونــده کالســه 960195 تحــت 
ــه اســطه  ــه  ب ــالغ احضاری ــب اســت و اب تعقی
اوممکــن  اقامــت  محــل  نبــودن   معلــوم 
نگردیــده اســت بدیــن وســیله  در اجــرای 
مــاده 174 قانــون آییــن دادرســی کیفــری 
ــا ظــرف یکمــاه  ــالغ  ت ــرده  اب ــه نامب مراتــب ب
 29 شــعبه  در  آگهــی   انتشــار   تاریــخ  از 
ــت  ــان جه ــاری دادســرای عمومــی اصفه دادی
پاســخگویی  بــه اتهــام خویــش حاضــر شــود 
ــاه  از  ــس از یکم ــور پ ــدم حض ــورت ع در ص
تاریــخ انتشــار  آگهــی  اقــدام قانونــی معمــول 

ــد .  ــد گردی خواه
ــرای   ــعبه 29 دادس ــار ش ــف 22744 دادی م ال

ــان  ــالب اصفه عمومــی و انق

آگهی احضار متهم 
ــر  ــان فرزندصف ــد ترکم ــم  1- محم ــا/ خان آق
علــی 2- زهــرا مــرادی فرزنــد ابــوذر 3- 
صــادق حســن زاده فرزنــد حســین   در پرونده 
ــام  ــه اته ــن شــعبه  ب شــماره950164ب 16  ای
مشــارکت در کالهبــرداری  تحــت تعقیــب  
ــر اســاس مــاده  ــه ایــن وســیله ب قــرار دارد  ب
174 قانــون آئیــن دادرســی کیفــری بــه شــما 
ــخ  ــاه از تاری ــک م ــرف ی ــود ظ ــی ش ــالغ م اب
نشــر آگهــی در ایــن شــعبه حاضــر شــوید  در 
غیــر اینصــورت پــس از انقضــا مهلــت مقــرر بــه 
ــار نظــر مــی شــود . موضــوع رســیدگی و اظه

م الــف 22743 بازپــرس شــعبه 16 دادســرای 
ن صفها ا

رونوشت آگهی حصر وراثت
ــد  ــک فرزن ــب ســالمی نی ــا ابوطال ــم / آق خان
حیــدر          دارای شــماره شناســنامه 26 
بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه 133/96ش 
ــن شــورا درخواســت گواهــی حصــر  ح 1  از ای
وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه 
ــه داد       ــد ال شــادروان حیدرســالمی نیــک فرزن
ــه شــماره شناســنامه 175 در تاریــخ96/5/6  ب
در اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه 
ورثــه آنمرحــوم منحصــر اســت بــه : 1- جنــت 
ــتان ش ش 49 ت ت  ــد داس ــری  فرزن طاه
1338  صــادره از ســمیرم- وردشــت   همســر  
ــک  ش ش  ــالمی نی ــلیمه  س ــی 2- س متوف
ــمیرم  ــادره ازس 120/000832/4 ت ت1368 ص
ــک   ــالمی نی ــه   س ــی 3- حلیم ــد متوف فرزن
ش ش 7 ت ت 1363 صــادره ازســمیرم – 
ــالمی  ــرا   س ــی4- زه ــد متوف ــت فرزن وردش
نیــک  ش 3 ت ت1360 صــادره ازســمیرم 
متوفی5-رخشــان   فرزنــد  وردشــت   –
ت   120/951998/4 ش  نیــک   ســالمی 
ت1358 صــادره ازســمیرم – وردشــت فرزنــد 
متوفــی6- رضــا   ســالمی نیــک  ش ش 
120/014675/1 ت ت1373 صــادره ازســمیرم 
فرزنــد متوفــی7- جعفــر  طاهــری   ش 3 ت 
ت1357 صــادره ازســمیرم- وردشــت  فرزنــد 
متوفــی8- الچیــن   طاهــری   ش 161 ت 
ت 1355 صــادره ازســمیرم – وردشــت فرزنــد 

متوفــی9- ابوطالــب   ســالمی نیــک  ش ش 
26 ت 1365 صــادره ازســمیرم – وردشــت 
فرزنــد متوفــی و ال غیــر متوفــی ورثــه  دیگــری 
نــدارد . اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی 
درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی 
مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا 
ــد  ــی باش ــزد او م ــی ن ــه ای از متوف وصیتنام
ظــرف یــک مــاه از تاریــخ نشــر آگهــی بــه ایــن 
شــورا تحویــل دارد ، بدیهــی اســت بــا انقضــای 
ــادر  ــت ص ــار وراث ــی انحص ــرر گواه ــت مق مهل

خواهــد شــد .  
ــد  ــی محم ــد فقیه ــید محم ــف 1191 س  م ال
آبــادی  قاضــی شــورای حــل اختــالف شــعبه 

ــمیرم ــتان س اول شهرس

دادنامه 
شــماره    6 472/94ش   : پرونــده  کالســه 
مرجــع   94/7/13 مــورخ   1244  : دادنامــه 
ــالف   ــل اخت ــورای ح ــعبه 6 ش ــیدگی : ش رس
ــت  ــه مدیری ــاد  ب ــر اقتص ــک مه ــان بان خواه
ــاالر   ــب ت ــد جن ــی  اص خ توحی ــا زمان علیرض
فرشــچیان  ســر پرســتی بانــک مهــر اقتصــاد 
وکیــل  امیــر توکلــی 2-  بنــت الهــدی3-  
ــه  ــد  طبق ــارراه توحی ــانی چه ــی نش ــان ارث کی
دوم  بانــک ملــت ســاختمان بهســامان واحــد 
7    خوانــده زینــب زارعیــن و منصــور زارعیــن 
ــه  ــته مطالب ــکان خواس ــول الم ــر دو  مجه ه
ــه  ــت ب ــا عنای ــورا ب ــال  ش ــغ 10000000 ری مبل
ــورتی  ــه مش ــذ نظری ــده و اخ ــات پرون محتوی
ــه  ــالم و ب ــیدگی را اع ــم رس ــورا خت ــا ش اعض
شــرح آتــی مبــادرت بــه صــدور رای مــی  
نمایــدرای قاضــی شــورا   در خصــوص دعــوی 
بانــک مهراقتصــاد  بــا وکالــت امیــر توکلــی 2- 
ــت  ــه طرفی ــی   ب ــان ارث ــدی 3- کی ــت اله بن
منصــور   -2 زارعیــن  زینــب   -1 خوانــدگان 
زارعیــن   بــه خواســته مطالبــه مبلــغ 10000000 
ــه  ــال بخشــی از وجــه  یــک فقــره چــک ب ری
بانــک  بعهــده   1344/153009/21 شــماره 
ــی   ــق خســارات  قانون ــه انضمــام مطل ــت ب مل
ــای  ــده  و بق ــات پرون ــه محتوی ــت ب ــا عنای و ب
ــدور  ــان و ص ــد خواه ــتندات در ی ــول مس اص
گواهــی عــدم پرداخــت توســط بانــک محــال 
علیــه  کــه ظهــور در اشــتغال ذ مــه خوانــده و 
ــه وجــه  چــک  ــان  در مطالب اســتحقاق خواه
را د ارد و نظــر بــه اینکــه خوانــدگان  در جلســه 
ــه  دلیلــی  رســیدگی حضــور نیافتــه و هیچگون
ــی  در خصــوص   ــر قانون موجــه  و مــدرک موث
دعــوی مطروحــه  مبنــی بــر برائــت ذمــه 
ــوی  ــوده شــورا دع ــه ننم ــراز و ارائ ــش  اب خوی
خواهــان را محــرز و ثابــت تشــخیص داده  
قانــون  بــه مــواد 313 و 314   و مســتندا 
ــون  ــواد 198-515-519-522 قان تجــارت و م
ــر محکومیــت  ــی حکــم ب ــن دادرســی مدن آئی
مبلــغ  پرداخــت  بــه  خوانــدگان  تضامنــی 
10000000  ریــال  بابــت اصل خواســته و 315000 
ریــال بابــت  هزینــه های دادرســی و خســارات 
تاخیــر  تادیــه از تاریــخ ســر رســید 93/5/27 
تــا زمــان وصــول بــر اســاس آخریــن شــاخص 
ــل و نشــر آگهــی  ــک مرکــزی و حــق الوکی بان
ــد  ــی نمای ــالم م ــان صــادر و اع در حــق خواه
رای صــادره غیابــی و ظــرف مهلــت بیســت روز 
پــس از ابــالغ قابــل واخواهــی در ایــن شــعبه و 
پــس از اتمــام مهلــت واخواهــی ظــرف بیســت 
ــی  ــم عموم ــر در محاک ــد نظ ــل تجدی روز قاب

ــد . ــی باش ــان م ــی اصفه حقوق
م الــف 22654 قاضــی شــعبه 6 شــور ای   

ــان ــالف اصفه ــل اخت ح

دادنامه 
:960177شــماره  اصلــی  پرونــده  کالســه 
مــورخ   9609976794500776  : دادنامــه 
96/6/29مرجــع رســیدگی : شــعبه 15 شــورای 
حــل اختــالف  خواهــان وجیهــه نجفیــان ورنــو 
ســفادرانی بنشــانی اصفهــان  خ رهنــان کوچــه 
الشــریف پ 20 وکیل : ســمیه بحرینی نشــانی 
میمــه خ  شــریعتی  جنــب امــالک شــریعتی    
مجهــول  ســاکی   الجلیــل  عبــد  خوانــده 
المــکان خواســته : مطالبــه چهــار فقــره چــک 
ــورخ 95/9/1 و  ــای 954489 م ــماره ه ــه ش ب
ــورخ  ــورخ 95/8/20 و 954481 م 954480 م
 95/12/20 مــورخ   954482 و   95/10/20
بانضمــام مطلــق خســارات قانونــی  بــه تاریــخ 
96/6/12 شــعبه 15 شــورای حــل اختــالف  ذ 
ــده  کالســه  ــا مالحظــه  اوراق پرون ــان  ب اصفه
ــه  ــال ب ــد متع ــتعانت از خداون ــا اس 960177ب
شــرح آتــی مبــادرت بــه صــدور رای مــی 
ــان  ــه نجفی ــوی وجیه ــوص دع ــد در خص نمای
ــی  ــت ســمیه بحرین ــا وکال ــو ســفادرانی  ب ورن
ــته :  ــه خواس ــاکی ب ــل س ــت عبدالجلی بطرفی
ــای  ــه شــماره ه ــره چــک ب ــار فق ــه چه مطالب
954489 مــورخ 95/9/1 و 954480 مــورخ 
و   95/10/20 مــورخ   954481 و   95/8/20
ــق  ــام مطل ــورخ 95/12/20 بانضم 954482 م
ــک ســپه  جمعــا  ــده بان ــی عه خســارات قانون
ــه  ــال  ب ــون  ری ــی میلی ــغ یکصدوس ــه مبل ب
انضمــام مطلــق خســارات قانونــی بــا توجــه بــه 
محتویــات پرونــده و بقــای اصــول مســتندات 
ــه  ــتغال ذم ــور در اش ــه ظه ــان ک ــد خواه در ی
مطالبــه  در  خواهــان  اســتحقاق  و  خوانــده 
ــی  ــده عل ــه خوان ــته دارد  و اینک ــه خواس وج
رغــم ابــالغ قانونــی در جلســه رســیدگی حضور 
نیافتــه و هیچگونــه دلیــل و مدرکــی کــه مویــد 
ــه  ــبت ب ــود ( نس ــش ) خ ــه خوی ــت ذم برائ
دعــوی خواهــان ارائــه ننمــوده لــذا شــورا 
ــته و  ــت دانس ــرز و ثاب ــان را مح ــوی خواه دع
ــون  ــواد 198و519و522  قان ــه م ــتناد ب ــا اس ب
ــر محکومیــت  ــی حکــم ب ــن دادرســی مدن آئی
ــت  ــغ 130000000 باب ــت مبل ــه پرداخ ــده ب خوان

هزینــه  بابــت   2825000 خواســته  اصــل 
دادرســی و هزینــه نشــر آگهــی و خســارت 
ــم دادخواســت  ــخ تقدی ــه از تاری ــر و تادی تاخی
)سررســید چکهــای  موصــوف ( تــا زمــان 
ــک  ــاخص بان ــن ش ــاس آخری ــر اس ــول ب وص
مرکــزی و حــق الوکالــه وکیــل طبــق تعرفــه در 
ــد  ــی نمای ــالم م ــادر و اع ــان   ص ــق خواه ح
رای صــادره غیابــی و ظــرف مهلــت بیســت روز 
پــس از ابــالغ قابــل واخواهــی در ایــن شــعبه و 
پــس از اتمــام مهلــت واخواهــی ظــرف بیســت 
ــی  ــم عموم ــر در محاک ــد نظ ــل تجدی روز قاب

ــد . ــی باش ــان م ــی اصفه حقوق
م الــف 22734 قاضــی شــعبه 15 شــورای 

ــان ــالف  اصفه ــل اخت ح

آگهی ابالغ  وقت رسیدگی  و 
دادخواست و ضمائم320/96ش 1

ســلطان  نــادری  محمــد  آقــای  خواهــان   
نصیــر فرزندعباســعلی ســاکن ناییــن خیابــان 
مصاحــب کوچــه 8 پــالک 22 خوانــدگان : 
خانــم فاطمــه خیــر اندیــش  مجــول المــکان  
ــدگان   ــت  خوان ــتی بطرفی ــان  دادخواس خواه
ــغ 38500000  ــه مبل ــر مطالب ــر  دائ ــوق الذک ف
ــه  ــی هزین ــهیالت بانک ــت تس ــه باب ــال وج ری
دادرســی  خســارت تاخیــر تادیــه بــه ایــن دفتر 
واصــل و پــس ازثبــت بکالســه فــوق  و جــری 
تشــریفات  قانونــی و تعییــن وقــت رســیدگی  
مــورخ96/8/23   شــنبه    ســه  روز  بــرای 
ــول  ــه مجه ــه  ب ــا توج ــر  و ب ــاعت 16عص س
المــکان بــودن  خوانــده بــه اســتناد مــاده 73 
ــای  ــی  دادگاهه ــی مدن ــن دادرس ــون آئی قان
عمومــی و انقــالب مراتــب یــک نوبــت  در 
ــی  ــر االنتشــار آگه ــه هــای کثی یکــی از روزنام
مــی شــود  تــا نامبــردگان  جهــت اخــذ نســخه 
بــه شــورا  ثانــی  دادخواســت و ضمائــم  
ــن شــده   ــت رســیدگی تعیی ــه  و در وق مراجع
در جلســه  شــورا حضــور یابــد و اال شــورا 

ــود .  ــد نم ــاذ خواه ــی  اتخ ــم مقتض تصمی
ــس  ــر   رئی ــتی ف ــن بهش ــف 284  حس م ال

ــن  ــالف نایی ــل اخت ــورای ح ــعبه اول ش ش

رونوشت آگهی حصر وراثت
محمــدی           ســلطانی   احمــد  آقــا   / خانــم 
شــرح  بــه   17 شناســنامه  شــماره  دارای 
دادخواســت بــه کالســه 140/96 از ایــن شــورا 
درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و 
ــه  ــادروان فاطم ــه ش ــح داده ک ــن توضی چنی
موســی کاظمــی محمــدی      بــه شــماره 
شناســنامه 26 در تاریــخ 96/7/3 در اقامتــگاه 
دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه 
ــی  ــه : 1- متقاض ــت ب ــر اس ــوم منحص آنمرح
: احمــد ســلطانی محمــدی پســر  2-حســن  
ســلطانی محمــدی پســر 3-محمــد علــی  
4-عباســعلی   پســر  محمــدی  ســلطانی 
ســلطانی محمــدی پســر 5-مریــم  ســلطانی 
ســلطانی  حســین   -6 دختــر   محمــدی 
محمــدی همســر متوفــی ورثــه  دیگــری 
نــدارد .  اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی 
درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی 
مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا 
ــد  ــی باش ــزد او م ــی ن ــه ای از متوف وصیتنام
ظــرف یــک مــاه از تاریــخ نشــر آگهــی بــه ایــن 
شــورا تحویــل دارد ، بدیهــی اســت بــا انقضــای 
ــادر  ــت ص ــار وراث ــی انحص ــرر گواه ــت مق مهل

ــد .   ــد ش خواه
 م الــف 283 احمــد قاســمی – قاضــی شــعبه 
ــهر  ــالف ش ــل اخت ــورای ح ــی ش ــوم حقوق س

ســتان ناییــن

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و احضار 
متهم پرونده 961477 کیفری 

شــماره بایگانــی شــعبه 961277  نظــر بــه 
اینکــه  در پرونــده کالســه 961477کیفــری 
آقــای علــی اکبــر اکثیــری جــزن آبــادی 
فرزنــد ولــی الــه متهــم اســت  بــه مزاحمــت 
تلفنــی  لــذا بــا توجــه  مجهــول المــکان 
ــون  ــه اســتناد مــاده 115 قان ــودن  نامبــرده ب ب
ــی  ــای عموم ــری دادگاهه ــن دادرســی کیف آئی
ــای  ــه ه ــی از روزنام ــب  دریک ــالب  مرات و انق
کثیراالنتشــار آگهــی مــی گــددد تــا نامبــرده  در 
جلســه رســیدگی روز دوشــنبه 1396/8/29 
ســاعت 10/30  صبــح  درشــعبه اول  دادگاه 
عمومــی  ناییــن  جهــت رســیدگی حاضــر شــود 
نتیجــه  عــدم حضــور اتخــاذ  تصمیــم قانونــی 

ــود  .  ــد ب خواه
م الــف 282 ابوالفضــل توکلــی  دادرس شــعبه 

اول دادگاه عمومــی ناییــن 

اخطار اجرایی
 شــماره پرونــده 950965 مشــخصات محکــوم 
ــیدزاده  2-  ــاد رش ــام: 1- فرش ــا : ن ــه ه علی
نویــد الــه دادی    نشــانی محــل اقامــت: هــر 
دو مجهــول المــکان مشــخصات محکــوم لــه: 
نــام: مهدیــه شــیخ دارانــی  و مهــرداد رحیمــی   
نشــانی محــل اقامــت: اصفهــان – هــر دو 
اصفهــان بهارســتان  فــاز 3 مجتمــع فرهنگیــان 
2- بلــوک 12 غربــی و 9 محکــوم بــه: بــه 
  9509976796302195 شــماره  رای  موجــب 
تاریــخ 95/12/12 حــوزه 33  شــورای حــل 
اختــالف شهرســتان اصفهــان کــه قطعیــت 
ــت  ــوم اس ــه محک ــت.محکوم علی ــه اس یافت
بــه نحــو تضامنــی :پرداخــت  مبلــغ 180000000 
ــه شــماره هــای  ریــال وجــه دو فقــره چــک ب
891704 مــورخ 95/7/26 و 247322 ریــال 
وجــه دو فقــره چــک بــه عهــده بانــک تجــارت 
و کشــاورزی  ومبلــغ 5500000 ریــال بابــت 
هزینــه دادرســی وخســارت تاخیــر تادیــه  
از تاریــخ ســر رســید  چکهــای  موصــوف  

ــرای  ــان اج ــت زم 95/7/21 و 95/7/26 لغای
حکــم طبــق شــاخص بانــک مرکــزی  در 
حــق محکــوم لــه و همچنیــن پرداخــت مبلــغ 
نیــم عشــر بابــت حــق االجــرا  مــاده 34 
ــه  ــه اجرائی ــن ک ــکام: همی ــرای اح ــون اج قان
بــه محکــوم علیــه ابــالغ شــد، محکــوم علیــه 
ــاد آن  ــدت ده روز مف ــرف م ــت ظ ــف اس مکل
ــرای  ــی ب ــا ترتیب ــذارد ی ــرا بگ ــع اج ــه موق را ب
پرداخــت محکــوم بــه بدهــد یــا مالــی معرفــی 
ــوم  ــتیفاء محک ــم و اس ــرای حک ــه اج ــد ک کن
بــه از آن میســر باشــد و در صورتــی کــه خــود 
را قــادر بــه اجــرای مفــاد اجرائیــه ندانــد، بایــد 
ــی  ــع دارای ــورت جام ــور ص ــت مزب ــرف مهل ظ
خــود را بــه قســمت اجــرا تســلیم کنــد و اگــر 

ــد ــالم نمای ــا اع ــدارد، صریح ــی ن مال
ــماره  ــع ش ــعبه 33 مجتم ــف 22745ش م ال
شهرســتان  اختــالف  حــل  شــورای  یــک  

اصفهــان

اخطار اجرایی
 شماره پرونده 1281/95

مشــخصات محکــوم علیــه: نــام:  رضــا جوینده 
ــول  ــت: مجه ــل اقام ــانی مح ــی    نش مژده
المــکان مشــخصات محکــوم لــه: ناممحســن 
ــان –  رســتمی   نشــانی محــل اقامــت: اصفه
ــل  اصفهــان خ امــام خمینــی  خ مســیح مقاب
دارالقــرآن  محکــوم بــه: بــه موجب رای شــماره 
104 تاریــخ 96/1/31 حــوزه 52  شــورای حــل 
اختــالف شهرســتان اصفهــان کــه قطعیــت 
ــت  ــوم اس ــه محک ــت.محکوم علی ــه اس یافت
ــال  ــون ری ــت میلی ــغ بیس ــت مبل ــه: پرداخ ب
ــال  ــغ 1420000ری ــته و مبل ــل خواس ــت اص باب
ــه هــای  ــه هــای دادرســی و هزین ــت هزین باب
ــه  ــی  و هزین ــه قانون ــق تعرف ــی  طب نشــر آگه
ــخ 91/8/20 – 91/8/7- ــه  از تاری ــر تادی تاخی

91/7/7 – 91/7/20 تــا تاریــخ اجــرای حکــم و 
نیــم عشــر اجرایــی  مــاده 34 قانــون اجــرای 
احــکام: همیــن کــه اجرائیــه بــه محکــوم علیــه 
ابــالغ شــد، محکــوم علیــه مکلــف اســت 
ظــرف مــدت ده روز مفــاد آن را بــه موقــع 
اجــرا بگــذارد یــا ترتیبــی بــرای پرداخــت 
محکــوم بــه بدهــد یــا مالــی معرفــی کنــد کــه 
ــه از آن  ــوم ب ــتیفاء محک ــم و اس ــرای حک اج
ــادر  ــه خــود را ق ــی ک میســر باشــد و در صورت
بــه اجــرای مفــاد اجرائیــه ندانــد، بایــد ظــرف 
ــی خــود را  ــور صــورت جامــع دارای ــت مزب مهل
ــی  ــر مال ــد و اگ ــه قســمت اجــرا تســلیم کن ب

ــد ــالم نمای ــدارد، صریحــا اع ن
ــماره  ــع ش ــعبه 52 مجتم ــف ش 22738 م ال
شهرســتان  اختــالف  حــل  شــورای  ســه 

اصفهــان

اخطار اجرایی
 شــماره پرونــده 1280/95 مشــخصات محکوم 
علیــه: نــام: ســید مرتضــی موســویان    نشــانی 
ــکان مشــخصات  ــول الم ــت: مجه محــل اقام
ــانی  ــتمی   نش ــن رس ــه: ناممحس ــوم ل محک
ــی  ــان خمین ــان – اصفه ــت: اصفه ــل اقام مح
شــهر  دســتگرد قــداده  مقابــل دارالقــرآن  
ــماره 248  ــب رای ش ــه موج ــه: ب ــوم ب محک
تاریــخ 96/3/31 حــوزه 52 اصفهــان   شــورای 
حــل اختــالف شهرســتان اصفهــان کــه قطعیت 
یافتــه اســت.محکوم علیــه محکــوم اســت بــه: 
ــون  ــده میلی ــد و هیج ــغ یکص ــت  مبل پرداخ
ریــال بابــت اصــل خواســته و مبلــغ 3865000 
ــه نشــر  ــه دادرســی  و هزین ــال بابــت هزین ری
آگهــی و خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ 
تاریــخ  94/2/10-94/2/30تــا   –  94/2/30
اجــرای حکــم و نیــم عشــر اجرایــی  مــاده 34 
ــه  ــه اجرائی ــن ک ــکام: همی ــرای اح ــون اج قان
بــه محکــوم علیــه ابــالغ شــد، محکــوم علیــه 
ــاد آن  ــدت ده روز مف ــرف م ــت ظ ــف اس مکل
ــرای  ــی ب ــا ترتیب ــذارد ی ــرا بگ ــع اج ــه موق را ب
پرداخــت محکــوم بــه بدهــد یــا مالــی معرفــی 
کنــد کــه اجــرای حکــم و اســتیفاء محکــوم بــه 
ــود را  ــه خ ــی ک ــد و در صورت ــر باش از آن میس
ــد  ــد، بای ــه ندان ــاد اجرائی ــه اجــرای مف ــادر ب ق
ــی  ــع دارای ــورت جام ــور ص ــت مزب ــرف مهل ظ
خــود را بــه قســمت اجــرا تســلیم کنــد و اگــر 

ــد ــدارد، صریحــا اعــالم نمای ــی ن مال
ــع شــماره  ــف  شــعبه 52 مجتم 22737 م ال
3 شــورای حــل اختــالف شهرســتان اصفهــان

اخطار اجرایی
 شماره پرونده 1380/95

مشــخصات محکــوم علیــه: نــام: ماشــالله 
ــد فتــح هللا    نشــانی محــل  گل بداغــی فرزن
اقامــت: مجهــول المــکان مشــخصات محکــوم 
لــه: نــام محســن رســتمی فرزنــد محمدعلــی   
خ   – اصفهــان  اقامــت:  محــل  نشــانی 
امــام خمینــی خ بســیج مقابــل دارالقــرآن  
رای شــماره 454  موجــب  به:بــه  محکــوم 
تاریــخ 96/4/8 حــوزه 52   شــورای حــل 
اختــالف شهرســتان اصفهــان کــه قطعیــت 
ــت  ــوم اس ــه محک ــت.محکوم علی ــه اس یافت
ــال  ــون ری ــصد میلی ــغ شش ــت مبل ــه: پرداخ ب
بابــت اصــل خواســته و مبلــغ 2385000 ریــال 
ــه نشــر آگهــی  ــه دادرســی و هزین ــت هزین باب
طبــق تعرفــه قانونــی و خســارت تاخیــر تادیــه 
ازتاریــخ 95/4/13 لغایــت اجــرای حکــم و 
نیــم عشــر اجرایــی  مــاده 34 قانــون اجــرای 
احــکام: همیــن کــه اجرائیــه بــه محکــوم علیــه 
ابــالغ شــد، محکــوم علیــه مکلــف اســت 
ظــرف مــدت ده روز مفــاد آن را بــه موقــع 
اجــرا بگــذارد یــا ترتیبــی بــرای پرداخــت 
ــد  ــی کن ــی معرف ــا مال ــد ی ــه بده ــوم ب محک
ــه از  کــه اجــرای حکــم و اســتیفاء محکــوم ب
آن میســر باشــد و در صورتــی کــه خــود را قــادر 

بــه اجــرای مفــاد اجرائیــه ندانــد، بایــد ظــرف 
مهلــت مزبــور صــورت جامــع دارایــی خــود را به 
قســمت اجــرا تســلیم کنــد و اگــر مالــی نــدارد، 

ــد ــالم نمای ــا اع صریح
ــماره  ــع ش ــعبه 52 مجتم ــف ش 22736 م ال
3 شــورای حــل اختــالف شهرســتان اصفهــان

اخطار اجرایی
 شماره پرونده 960300ش 51

نــام: محمــد  علیــه:  مشــخصات محکــوم 
کــردی فرزنــد حســن    نشــانی محــل اقامــت: 
مجهــول المــکان مشــخصات محکــوم لــه: 
ــل  ــانی مح ــروی   نش ــینعلی خس ــام: حس ن
اقامــت: اصفهــان – جابــر انصــاری ابتــدای خ 
طاهــرزاده مجتمــع یــاس 1 واحــد 6  محکــوم 
بــه: بــه موجــب رای شــماره 463 تاریــخ 
96/4/15 حــوزه 51  شــورای حــل اختــالف 
شهرســتان اصفهــان کــه قطعیــت یافتــه اســت.
محکــوم علیــه محکــوم اســت به:پرداخــت 
ریــال  وجــه چــک 14174   8000000 مبلــغ 
ــارت  ــی و خس ــه دادرس ــال هزین و 300000 ری
تاخیرتادیــه از تاریــخ 93/12/26 و پرداخــت 
نیــم عشــر در حــق اجــرای احــکام  مــاده 34 
ــه  ــه اجرائی ــن ک ــکام: همی ــرای اح ــون اج قان
بــه محکــوم علیــه ابــالغ شــد، محکــوم علیــه 
ــاد آن  ــدت ده روز مف ــرف م ــت ظ ــف اس مکل
ــرای  ــی ب ــا ترتیب ــذارد ی ــرا بگ ــع اج ــه موق را ب
پرداخــت محکــوم بــه بدهــد یــا مالــی معرفــی 
کنــد کــه اجــرای حکــم و اســتیفاء محکــوم بــه 
ــود را  ــه خ ــی ک ــد و در صورت ــر باش از آن میس
ــد  ــد، بای ــه ندان ــاد اجرائی ــه اجــرای مف ــادر ب ق
ــی  ــع دارای ــورت جام ــور ص ــت مزب ــرف مهل ظ
خــود را بــه قســمت اجــرا تســلیم کنــد و اگــر 

ــد  ــالم نمای ــا اع ــدارد، صریح ــی ن مال
ــماره  ــع ش ــعبه 51 مجتم ــف ش 22735 م ال
3 شــورای حــل اختــالف شهرســتان اصفهــان

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
بــه  دادخواســتی  براتــی   محمــود  آقــای 
اباصلــت  طرفیــت  بــه  مطالبــه  خواســته 
ــن شــورا تســلیم  ــه ای محمــدی لیلیســتانی ب
کــه بــه کالســه 96/286  ثبــت و بــرای ظــرف 
ــت رســیدگی  ــی وق ــخ نشــر آگه ده روز از تاری
ــده  ــه خوان ــه اینک ــن شــده اســت نظــر ب تعیی
ــاده  ــذا حســب م ــول المــکان میباشــد ل مجه
73 قانــون آئیــن دادرســی مدنــی مراتــب 
ــر  ــای کثی ــه ه ــی از روزنام ــت در یک ــک نوب ی
ــده  ــود و از خوان ــر میش ــع و نش ــار طب االنتش
ــت  ــد جه ــی آی ــل م ــه عم ــوت ب ــور دع مذک
دریافــت نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم 
ــرر  ــت مق ــه و در وق ــورا مراجع ــر ش ــه دفت ب
ــود. در  ــر ش ــیدگی حاض ــت رس ــز جه ــوق نی ف
صــورت عــدم حضــور دادخواســت ابــالغ شــده 
ــاذ  ــی اتخ ــم مقتض ــورا تصمی ــوب و ش محس
ــد  ــی باش ــه آگه ــازی ب ــدا نی ــه بع نمود.چنانچ
فقــط یــک نوبــت درج و مــدت آن ده روز 

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

شهرســتان  برخــوار
شــماره نامــه اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 

ــخ 96/07/19 ــه تاری ــف ب 5/37/715/م ال

دادنامه
دادنامــه  شــماره   96/66  : پرونــده کالســه 
346-96/07/05 شــعبه پنجــم شــورای حــل 
اختــالف دســتگرد خواهــان : کریــم آقابابائــی 
فرزنــد عباســی بــا وکالــت رضــا فــروزان 
ــاد   ــت آب ــل دادگســتری ســاکن دول ــر وکی مه
ــادی  ــان 2- ه ــف جلوداری ــدگان: 1- هات خوان
جلوداریــان هــر دو بــه نشــانی مجهــول المکان   
بــه خواســته مطالبــه وجــه هزینــه دادرســی و 
ــات  ــه محتوی ــه ب ــا توج ــه شــورا ب ــر تادی تاخی
پرونــده ختــم رســیدگی را اعــالم و بــه شــرح 
ذیــل مبــادرت بــه صــدور رای مــی نمایــد رای 
شــورا در خصــوص دعــوی خواهــان کریــم 
ــای  ــت آق ــا وکال ــاس ب ــد عب ــی فرزن آقابابای
ــه  ــتری  ب ــل دادگس ــر وکی ــروزان مه ــا ف رض
جلوداریــان  1-هاتــف  خوانــدگان:  طرفیــت 
ــه  ــه خواســته مطالب ــان  ب ــادی جلوداری 2- ه
ــای  ــماره ه ــه ش ــفته ب ــره س ــه فق ــه س وج
 7000000 مبلــغ  بــه   95/11/30-722881-1
مبلــغ  بــه   95/11/30-722879  -2 ریــال 
بــه   96/11/30-722880  -3 ریــال   9000000
هزینــه  انضمــام  بــه  ریــال   9000000 مبلــغ 
الوکالــه وکیــل و تاخیــر  دادرســی و حــق 
ــه شــرح دادخواســت تقدیمــی  ــه  نظــر ب تادی
ــرازی  ــتندات اب ــول مس ــان و اص ــل خواه وکی
ــدگان  وی و اینکــه از طریــق نشــر آگهــی خوان
ــی  ــه مبن ــه و دفاعی ــه الیح ــوت و هیچگون دع
ــن  ــه ای ــش ب ــه خوی ــتغال ذم ــدم اش ــر ع ب
ــن خواســته  ــر ای ــد بناب ــوده ان ــه ننم شــورا ارائ
خواهــان ثابــت و وارد تشــخیص دانســته و 
بــا اســتناد مــواد 198 و 519 و 522 قانــون 
آئیــن دادرســی مدنــی متضامنــا خوانــدگان را 
ــت  ــال )بیس ــغ 25000000 ری ــت مبل بپرداخ
و پنــج میلیــون ریــال( بابــت وجــه صفتــه 
هــای مذکــور و مبلــغ 397500 ریــال هزینــه 
ــت حــق  ــال باب ــغ 900000 ری دادرســی و مبل
الوکالــه وکیــل و تاخیــر تادیــه از تاریــخ 
اصــل ســفته هــای بــر صــورت )95/11/30 
ــاس  ــر اس ــه ب ــل ک ــان  وص ــت زم ( لغای
شــاخص تــورم در حــق خواهــان صــادر 
و اعــالم مــی نمایــد رای صــادره غیابــی 
اســت و ظــرف 20 روز پــس از ابــالغ قابــل 
واخواهــی در ایــن شــورا وارد و ســپس 
ظــرف بیســت روز قابــل اعتــراض و تجدیــد 
نظــر خواهــی در دادگاه عمومــی و حقوقــی 

ــد..  ــی باش ــوار م ــتان برخ شهرس

ــک   ــماره ی ــع ش ــوم مجتم ــعبه س ــر ش دفت
ــوار  ــتان برخ شهرس

ارشــاد  و  فرهنــگ  اداره  نامــه  شــماره 
اســالمی 5/37/715/م الــف بــه تاریــخ 

96 /07 /19

 »آگهی تحدید حدود 
اختصاصی  »

ــاب  ــدانگ یکب ــدود شش ــد ح ــون تحدی چ
خانــه پــالک شــماره  32/1233  واقــع 
در بخــش 14 ثبــت اصفهــان کــه طبــق 
پرونــده ثبتــی بــه نــام علــی رضــا احمــدی 
میرابــادی فرزنــد احمــد نســبت بــه دو 
شــرکا  و  ششــدانگ  از  مشــاع  دانــگ 
درجریــان ثبــت اســت بــه علــت عــدم 
ــده  ــل نیام ــه عم ــت ب ــی ثب ــور متقاض حض
ــر از  ــمت اخی ــتور قس ــه دس ــا ب ــک بن این
ــای  ــق تقاض ــت و برطب ــون ثب ــاده 15 قان م
ــوم در  ــک مرق ــدود مل ــد ح ــرده تحدی نامب
ــاعت  ــورخ 96/8/14 س ــنبه م ــک ش روز ی
9 در محــل شــروع و بــه عمــل خواهــد 
آمــد. لــذا بــه موجــب ایــن آگهــی بــه کلیــه 
مالکیــن و مجاوریــن اخطــار مــی گــردد کــه 
در روز و ســاعت مقــرر در محــل حضــور 
ــن  ــا مجاوری ــن ی ــات مالکی ــد. اعتراض یابن
مطابــق مــاده 20 قانــون ثبــت از تاریــخ 
ــا 30  ــدی ت ــس تحدی ــم صــورت مجل تنظی
روز پذیرفتــه خواهــد شــد و طبــق تبصــره 2 
مــاده واحــده قانــون تعییــن تکلیــف پرونده 
هــای معترضــی ثبــت معتــرض ظــرف یــک 
ــن  ــه ای ــراض ب ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری م
ــه  ــت ب ــم دادخواس ــا تقدی ــتی ب اداره بایس
ــم  ــی تقدی ــی گواه ــالح قضای ــع ذیص مراج
 دادخواســت را اخــذ و بــه ایــن اداره تســلیم

 نماید.
تاریخ انتشار: 1396/7/23

رئیــس منطقــه ثبــت اســناد وامــالک غــرب 
اصفهــان    علیرضــا حیــدری 

اخطار اجرایی
 شماره پرونده : 223/95

مشــخصات محکــوم علیــه: نــام: اســماعیل 
ــده  ــه 2- حمی ــد ال ــد ی ــور فرزن ــزه پ حم
نشــانی  عزیــز   فرزنــد  خودســیانی    
محــل اقامــت: هــر دو مجهــول المــکان 
مشــخصات محکــوم لــه:  بانــک مهــر 
اقتصــاد بــا وکالــت خانــم نرگــس صادقــی   
نشــانی محــل اقامــت: اصفهــان – اصفهــان 
توحیــد پ 3  خیابــان  ابتــدای  آذر  پــل 
ــماره 75  ــب رای ش ــه موج ــه: ب ــوم ب محک
ــل  ــورای ح ــوزه 47  ش ــخ 96/2/18 ح تاری
اختــالف شهرســتان اصفهــان کــه قطعیــت 
یافتــه اســت.محکوم علیــه محکــوم اســت 
ــغ 42544809  ــه: پرداخــت تضامنــی مبل ب
مبلــغ  و  خواســته  اصــل  بابــت  ریــال 
ــی و  ــه دادرس ــت هزین ــال باب 1278620 ری
ــدور  ــخ ص ــه  از تاری ــر تادی ــارت تاخی خس
تاریــخ  لغایــت   93/12/3 مــورخ  چــک 
اجــرای حکــم وهزینــه نشــر آگهــی و حــق 
الوکالــه  وکیــل  طبــق تعرفــه در حــق 
ــق  ــر ح ــم عش ــت نی ــه و پرداخ ــوم ل محک
ــکام:  ــرای اح ــون اج ــاده 34 قان ــرا  م االج
همیــن کــه اجرائیــه بــه محکــوم علیــه ابالغ 
ــف اســت ظــرف  ــه مکل ــوم علی شــد، محک
ــرا  ــع اج ــه موق ــاد آن را ب ــدت ده روز مف م
بگــذارد یــا ترتیبــی بــرای پرداخــت محکــوم 
بــه بدهــد یــا مالــی معرفــی کنــد کــه 
اجــرای حکــم و اســتیفاء محکــوم بــه از آن 
میســر باشــد و در صورتــی کــه خــود را قــادر 
بــه اجــرای مفــاد اجرائیــه ندانــد، بایــد ظرف 
مهلــت مزبــور صــورت جامــع دارایی خــود را 
بــه قســمت اجــرا تســلیم کنــد و اگــر مالــی 

ــد ــالم نمای ــا اع ــدارد، صریح ن
مجتمــع   47 شــعبه  الــف   م   22693
شــماره 3 شــورای حــل اختــالف شهرســتان 

ــان اصفه

اخطار اجرایی
 شماره پرونده 950774

ــام: علیرضــا  ــه: ن ــوم علی مشــخصات محک
حریــت    نشــانی محــل اقامــت: مجهــول 
المــکان مشــخصات محکــوم لــه: نــام رضــا 
ــت:  ــل اقام ــانی مح ــی   نش ــی اصفهان ناج
اصفهــان – ســه راه کهنــدژ کــوی شــهید 
اصفهانــی کــوی رســتگار بــن بســت ســاحل  
شــماره  رای  موجــب  بــه  بــه:  محکــوم 
 96/3/31 تاریــخ   9609976795400325
حــوزه 24  شــورای حــل اختالف شهرســتان 
اصفهــان کــه قطعیــت یافتــه اســت.محکوم 
ــغ  ــه: پرداخــت مبل ــوم اســت ب ــه محک علی
ســی و نــه میلیــون ریــال بابــت اصــل 
تاخیــر  خســارات  پرداخــت  و  خواســته 
ــه نشــر  ــه  از تاریــخ 94/6/30  و هزین تادی
ــون  ــک میلی ــغ ی ــت  مبل ــی  و پرداخ آگه
و هشــتصد و پانــزده هزارریــال در حــق 
محکــوم لــه و همچنیــن  نیــم عشــر اجــرا 
در حــق صنــدوق دولــت  مــاده 34 قانــون 
ــه  ــه ب ــه اجرائی ــن ک ــکام: همی ــرای اح اج
ــه  ــوم علی ــالغ شــد، محک ــه اب ــوم علی محک
مکلــف اســت ظــرف مــدت ده روز مفــاد آن 
را بــه موقــع اجــرا بگــذارد یــا ترتیبــی بــرای 
پرداخــت محکــوم بــه بدهــد یــا مالــی 
معرفــی کنــد کــه اجــرای حکــم و اســتیفاء 
محکــوم بــه از آن میســر باشــد و در صورتــی 
کــه خــود را قــادر بــه اجــرای مفــاد اجرائیــه 
ــورت  ــور ص ــت مزب ــرف مهل ــد ظ ــد، بای ندان
ــرا  ــمت اج ــه قس ــود را ب ــی خ ــع دارای جام
ــدارد، صریحــا  ــی ن ــر مال ــد و اگ تســلیم کن

ــد.  ــالم نمای اع
مجتمــع   24 شــعبه  الــف   م   22694
شــماره 2 شــورای حــل اختــالف شهرســتان 

اصفهــان

اخطار اجرایی
 شماره پرونده 960185

ــدی  ــام: مه ــه: ن ــوم علی ــخصات محک مش
ــانی  ــادی    نش ــی باقرآب ــو م ــی معص و عل
محــل اقامــت: مجهــول المکان مشــخصات 
محکــوم لــه: نامعبدالرضــا یــزدان پنــاه   
نشــانی محــل اقامــت: اصفهــان – اصفهــان 
ــیخ  ــش ش ــمالی  نب ــدوق ش ــیخ ص خ ش
مفیــد  ســاختمان واحــد 4 محکــوم بــه: بــه 
ــماره 9609976795900602  ــب رای ش موج
ــخ 96/4/24 حــوزه 29  شــورای حــل  تاری
اختــالف شهرســتان اصفهــان کــه قطعیــت 
یافتــه اســت.محکوم علیــه محکــوم اســت 
ــال  ــون ری ــغ پنجــاه میلی ــه: پرداخــت مبل ب
ــون و  ــک میلی ــته  و ی ــل خواس ــت اص بای
ــی و  ــه دادرس ــال  هزین ــزار ری ــار صده چه
خســارت تاخیــر تادیــه  از تاریــخ 88/2/30 
تــا تاریــخ اجــرای حکــم در حــق خواهــا ن 
ــغ نیــم عشــر حــق االجــرا مــاده 34  و مبل
قانــون اجــرای احــکام: همیــن کــه اجرائیــه 
ــوم  ــد، محک ــالغ ش ــه اب ــوم علی ــه محک ب
ــدت ده روز  ــرف م ــت ظ ــف اس ــه مکل علی
مفــاد آن را بــه موقــع اجــرا بگــذارد یــا 
ترتیبــی بــرای پرداخــت محکــوم بــه بدهــد 
ــه اجــرای حکــم  ــد ک ــی معرفــی کن ــا مال ی
و اســتیفاء محکــوم بــه از آن میســر باشــد 
ــه اجــرای  ــادر ب ــی کــه خــود را ق و در صورت
ــت  ــرف مهل ــد ظ ــد، بای ــه ندان ــاد اجرائی مف
ــه  ــود را ب ــی خ ــع دارای ــورت جام ــور ص مزب
ــی  ــر مال ــد و اگ ــلیم کن ــرا تس ــمت اج قس

ــد ــالم نمای ــدارد، صریحــا اع ن
22707 م الــف شــعبه 29 مجتمــع شــماره 
شهرســتان  اختــالف  حــل  شــورای  دو 

اصفهــان

اخطار اجرایی
مشــخصات   950852 پرونــده  شــماره   
حســین  ســید  نــام:  علیــه:  محکــوم 
ــر یحیــی     ــد می ــرودی  حســینی زاد فرزن آب
ــکان  ــول الم ــت: مجه ــل اقام ــانی مح نش
ناممســعود  لــه:  محکــوم  مشــخصات 
ــانی  ــی   نش ــد مرتض ــژاد  فرزن ــی ن رحمت
خ  اصفهــان   – اصفهــان  اقامــت:  محــل 
آتشــگاه  بعــد از پــارک بهشــت پــالک 57 
شــماره  رای  موجــب  بــه  بــه:  محکــوم 
  9 حــوزه   95/11/14 تاریــخ   950-2071
شــورای حــل اختــالف  بــه موجــب رای 
 96/5/25 تاریــخ   960-0739 شــماره 
حــوزه 9  شــورای حــل اختــالف شهرســتان 
اصفهــان کــه قطعیــت یافتــه اســت.محکوم 
دو  به:پرداخــت  اســت  محکــوم  علیــه 
میلیــون  وهشــتصد هزارریــال بابــت اصــل 
ــال  ــزار ری ــصت ه ــیصد و ش ــته و س خواس
بابــت  هزینــه دادرســی  و خســارت تاخیــر 
ــا 708893  ــخ سررســید چکه ــه از تاری تادی
مــورخ77/2/15 بــه مبلــغ 1900000 ریــال 
و )708892 مــورخ 76/11/15 بــه مبلــغ 
900000 ریــال ( تــا تاریــخ اجــرای حکــم 
ــر  ــم عش ــام نی ــه انضم ــان ب ــق خواه در ح
ــکام:  ــرای اح ــون اج ــاده 34 قان ــی م دولت
همیــن کــه اجرائیــه بــه محکــوم علیــه 
ــت  ــف اس ــه مکل ــوم علی ــد، محک ــالغ ش اب
ــه موقــع  ــاد آن را ب ظــرف مــدت ده روز مف
ــت  ــرای پرداخ ــی ب ــا ترتیب ــذارد ی ــرا بگ اج
محکــوم بــه بدهــد یــا مالــی معرفــی کنــد 
کــه اجــرای حکــم و اســتیفاء محکــوم بــه 
ــه خــود  ــی ک از آن میســر باشــد و در صورت
ــد،  ــه ندان ــاد اجرائی ــرای مف ــه اج ــادر ب را ق
ــع  ــورت جام ــور ص ــت مزب ــرف مهل ــد ظ بای
ــه قســمت اجــرا تســلیم  ــی خــود را ب دارای
ــالم ــا اع ــدارد، صریح ــی ن ــر مال ــد و اگ  کن

 نماید
22712 م الــف شــعبه 9 مجتمــع شــماره 2 
شــورای حــل اختــالف شهرســتان اصفهــان

اخطار اجرایی
مشــخصات  پرونــده 1428/95  شــماره   
ــور  ــری ن ــدی باق ــام: مه ــه: ن ــوم علی محک
الــه    نشــانی محــل اقامــت: مجهــول 
لــه:  محکــوم  مشــخصات  المــکان 
ناممحســن رســتمی  فرزنــد محمدعلــی   
نشــانی محــل اقامــت: اصفهــان – خ امــام 
دارالقــرآن   مقابــل  بســیج  خ  خمینــی  
محکــوم به:بــه موجــب رای شــماره 156 
ــل  ــورای ح ــوزه 51  ش ــخ 96/2/27 ح تاری
اختــالف شهرســتان اصفهــان کــه قطعیــت 
یافتــه اســت.محکوم علیــه محکــوم اســت 
24000000ریــال وجــه  به:پرداخــت مبلــغ 
چــک شــماره 1207/70195813 و 1465000 
ریــال هزینــه دادرســی و هزینــه هــای نشــر 
ــه 95/8/10 و  ــارت تاخیرتادی ــی و خس آگه
پرداخــت نیــم عشــر حــق االجــرا مــاده 34 
قانــون اجــرای احــکام: همیــن کــه اجرائیــه 
ــوم  ــد، محک ــالغ ش ــه اب ــوم علی ــه محک ب
ــدت ده روز  ــرف م ــت ظ ــف اس ــه مکل علی
مفــاد آن را بــه موقــع اجــرا بگــذارد یــا 
ترتیبــی بــرای پرداخــت محکــوم بــه بدهــد 
ــه اجــرای حکــم  ــد ک ــی معرفــی کن ــا مال ی
و اســتیفاء محکــوم بــه از آن میســر باشــد 
ــه اجــرای  ــادر ب ــی کــه خــود را ق و در صورت
ــت  ــرف مهل ــد ظ ــد، بای ــه ندان ــاد اجرائی مف
ــه  ــود را ب ــی خ ــع دارای ــورت جام ــور ص مزب
ــی  ــر مال ــد و اگ ــلیم کن ــرا تس ــمت اج قس

ــد ــالم نمای ــا اع ــدارد، صریح ن
22731 م الــف شــعبه 51 مجتمــع شــماره 
شهرســتان  اختــالف  حــل  شــورای   3

اصفهــان
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توپ و تور
مدیر عامل سپاهان:

امتیاز آینده سازان را نمی خواهیم
مــا  باشــگاه  باشــگاه ســپاهان گفــت:  عامــل  مدیــر 
ــیون  ــوان را از فدراس ــال بان ــم فوتب ــاز تی ــت امتی درخواس
داشــته و در صــورت موافقــت، بــا مجــوز مســتقل خودمــان 

در لیــگ برتــر بانــوان شــرکت می کنیــم.
محســن طاهــری در گفت وگویــی بــا پایــگاه خبــری 
ــاره موضع گیری هــای  ــه ســوالی درب ســپاهان، در پاســخ ب
مدیــر عامــل باشــگاه آینده ســازان گفــت: ورود ســپاهان بــه 
ــوده  ــال اســتان ب ــه فوتب ــاری ب ــرای ی ــوان ب ــر بان لیــگ برت
اســت؛ حــاال کــه باشــگاه آینده ســازان بــا عباراتــی همچــون 
زورگیــری و قــرارداد ترکمن چــای از ایــن همــکاری مــا یــاد 
کــرده، تصمیــم گرفتیــم کــه بــا مجــوز و امتیــازی مســتقل 

ــم. ــا شــرکت کنی ــن رقابت ه در ای
وی ادامــه داد: از فدراســیون درخواســت امتیــاز حضــور را در 
ــا نــام  ــا مجــوز مســتقل خودمــان و ب لیــگ برتــر بانــوان ب
ــوالد مبارکــه ســپاهان داشــته ایم و در صــورت موافقــت،  ف
از امســال در ایــن رقابت هــا حضــوری فعــال خواهیــم 

داشــت.
مدیــر عامل باشــگاه فــوالد مبارکــه ســپاهان در پایــان اظهار 
داشــت: باشــگاه آینده ســازان هــم می توانــد بــه فعالیــت و 
تیمــداری خــود در لیــگ بانــوان ادامــه دهــد و بــرای ایــن 

ــم. ــت می کنی باشــگاه آرزوی موفقی

 دو بازیکن تراکتورسازی 
محروم شدند

بــا تصمیــم کمیتــه اخــاق دو بازیکــن خاطــی تیــم 
تراکتورســازی تــا اطــاع ثانــوی از حضــور در میادیــن 
ورزشــی محــروم شــدند. مهــدی کیانــی و عــارف آغاســی، 
دو بازیکــن تراکتورســازی کــه چنــد روز قبــل در تمریــن این 
ــه  ــم کمیت ــا تصمی ــد، ب ــدا کردن ــری فیزیکــی پی ــم درگی تی

ــدند.  ــروم ش ــوی مح ــاع ثان ــا اط ــاق ت اخ
درگیــری ایــن دو بازیکــن کــه از یــک شــوخی شــروع شــده 
بــود، بــه چاقوکشــی منجــر شــد و ســر و صــدای زیــادی در 

فضــای فوتبــال بــه وجــود آورد.
 نکتــه جالــب توجــه دربــاره کیانــی و آغاســی حضــور آن هــا 
ــن  ــود. در ای ــی ب ــارس جنوب ــا پ ــازی ب ــی ب در ترکیــب اصل
شــرایط خیلی هــا منتظــر واکنــش مســئوالن تراکتورســازی 
و به ویــژه یحیــی گل محمــدی بودنــد کــه خبــر رســید 
بــه  را  این بــاره  در  تصمیم گیــری  تراکتــور  ســرمربی 

ــت.  ــرده اس ــذار ک ــگاه واگ ــئوالن باش مس
ــل  ــال قب ــه اخــاق فدراســیون فوتب ــا کمیت ــه این ه ــا هم ب
از باشــگاه تراکتورســازی بــه موضــوع پرداخــت و در حکــم 
ــن داد.  ــن دو بازیک ــت ای ــه محرومی ــود رأی ب ــت خ موق
ــواره  ــه هم ــال ک ــه اخــاق فدراســیون فوتب مســئوالن کمیت
بــه مســائل این چنینــی ورود کــرده و بــه بررســی موضــوع 
پرداختنــد، در اقــدام اول رأی بــه محرومیــت کیانــی و 
ــد.  ــوی دادن ــا اطــاع ثان آغاســی از حضــور در مســابقات ت
کمیتــه اخــاق طــی روزهــای آینــده موضــوع درگیــری دو 
ــد و  ــی می کنن ــن بررس ــازی را در رختک ــن تراکتورس بازیک
بــا واکاوی مســتندات و شــنیدن اظهــارات شــاهدان ماجــرا 
تصمیــم نهایــی در خصــوص آن هــا را اتخــاذ خواهنــد کــرد.

رباط صلیبی ایوب کالنتری پاره شد
هافبــک تیــم ســایپا در بــازی برابــر ســپیدرود مصدوم شــد 
و احتمــاال چنــد ماهــی دور از میادیــن خواهــد بــود. ســایپا 
ــر ســپیدرود  ــا تســاوی براب ــرد را ب ــازی ب ــق آخــر ب در دقای

رشــت عــوض کــرد. 
در ایــن بــازی و در همــان دقیقــه پانــزده نیمــه اول ایــوب 
کانتــری،  هافبــک تیــم ســایپا، مصــدوم شــد و از زمیــن 
بــازی بیــرون رفــت. ایــن مصدومیــت کــه چنــد دقیقــه ای 
ــازی را گرفــت، در نهایــت منجــر بــه دوری چنــد  از زمــان ب
ماهــه ایــن بازیکــن خواهــد شــد؛ چــرا کــه ایــن بازیکــن از 
ناحیــه ربــاط صلیبــی مصــدوم شــده اســت. بــا ایــن وصف 
بــه نظــر می رســد  هافبــک ســایپا حداقــل شــش مــاه دور 

از میادیــن باشــد.

 بازگشت کرار و احیاء صنعت 
در آبادان

ــرار  ــازی جاســم ک ــا گل ســه امتی ــادان ب ــت آب صنعــت نف
برابــر نفــت تهــران بــه لیــگ بازگشــت. کــرار بازیکــن ایــن 
ــادان کــه بعــد از گلزنــی در هفتــه  فصــل صنعــت نفــت آب
اول مقابــل اســتقال دیگــر پایــش بــه گلزنــی بــاز نشــده 
بــود، ایــن هفتــه بــا یــک گل ســه امتیــازی تیمــش را بــه 

ــد.  لیــگ برگردان
ــد،  ــود بودن ــی خ ــام تهران ــم ن ــان ه ــه میزب ــا ک آبادانی ه
ــن  ــاز ای ــود، 3 امتی ــی خ ــن عراق ــه 62 بازیک ــا گل دقیق ب
ــد از  ــا بع ــد ت ــز کردن ــه حسابشــان واری ــازی خانگــی را ب ب
ــرد خانگــی  ــن ســومین ب ــرد را بچشــند. ای 61 روز طعــم ب
ــود.  ــگ ب ــا در لی ــن شــیت آن ه ــا و ســومین کلی آبادانی ه
جالــب اســت بدانیــد شــاگردان کمالونــد در هــر 3 دیــداری 
کــه بــه عنــوان مهمــان بــه میــدان رفته انــد، بازنــده 
بوده انــد. صنعــت نفــت آبــادان در هفتــه دهــم بایــد 
ــر  ــاگردان اکب ــیاه جامگان و ش ــاف س ــه مص ــهد ب در مش

ــرود. ــان ب میثاقی

مهلت یک ماهه مالکان جدید نفت
اداره کل ورزش و جوانــان اســتان تهــران بــه مالــک باشــگاه 
ــه  ــد ب ــاه بتوان ــر از یــک م ــا ظــرف کمت ــت داد ت نفــت مهل
تعهداتــی کــه بــر عهــده دارد، عمــل کنــد. چنــد روز قبــل رضا 
ــران  ــتان ته ــان اس ــر کل ورزش و جوان ــدی، مدی گل محم
ــه نقــل  ــی هرگون ــا دســتور مرجــع قضای اعــام کــرد کــه ب
ــا  ــه ت ــه شــرکت طایی ــال مالکیــت باشــگاه نفــت ب و انتق
اطــاع ثانــوی ممنــوع اســت. بــا ایــن حــال و در حالــی کــه 
ایــن خبــر نیــز بــه گــوش می رســید کــه روز شــنبه تکلیــف 
مالکیــت ایــن باشــگاه مشــخص شــود، امــا اداره کل ورزش 
و جوانــان اســتان تهــران بــه شــرکت طاییــه فرصــت داده 
تــا در زمانــی کمتــر از یــک مــاه بــه تعهداتــی کــه بایــد عمــل 

کنــد.
بــر اســاس اخبــار منتشرشــده نماینــدگان شــرکت طاییــه 
ــوز  ــرکت، هن ــن ش ــل ای ــر عام ــان مدی ــا جهانی و حمیدرض
ــر  ــد و ب ــل نکرده ان ــد عم ــه بای ــی ک ــی از تعهدات ــه بعض ب
همیــن اســاس مســئله انتقــال قطعــی ایــن باشــگاه فعــا 
ــم نفــت  ــه تی ــی ک ــا از آنجای ــاده اســت؛ ام ــق افت ــه تعوی ب
نماینــده ایــران در آسیاســت و البتــه برخــی آیتم هــا نیــز از 
ســوی نماینــدگان شــرکت طاییــه انجــام شــده اســت، این 
ــه باقــی  ــد ب ــا بتوانن ــه ت ــرار گرفت فرصــت در اختیارشــان ق

تعهداتــی کــه بایــد، عمــل کننــد.

کوتاه اخبار 

 کاراته در المپیک ۲۰۲۰ 
نقش آفرینی می کند

ــی  ــه اهال ــت: دغدغ ــه گف ــیون کارات ــس فدراس رئی
کاراتــه سال هاســت ســاخت یــک خانــه کاراتــه 

ــد.  ــاق رخ ده ــن اتف ــدوارم ای ــت و امی اس
محمدصــادق فرجــی گفــت: مســابقات مختلفــی را 
در پیــش داریــم. رقابت هایــی بــرای کســب ســهمیه 
المپیــک 2۰2۰ اســت. از نظــر مــن گرفتــن ســهمیه 
ــی باشــد  ــه کاران ایران ــرای کارات شــاید کار ســختی ب
ــه مــدال برســند.  ــد در المپیــک ب ــا اینکــه بخواهن ت
ــان  ــال زم ــه 3 س ــک ب ــه نزدی ــن پروس ــره ای باالخ
ــزار  ــی برگ ــرد و مســابقات هــم در ســطح باالی می ب
می شــود. مــا تمــام برنامه هایمــان بــر ایــن اســاس 
اســت کــه ۸ ســهمیه ای را کــه بــرای المپیــک 
ــم، کســب  ــه آن هــا را داری 2۰2۰ امــکان دســتیابی ب
ــد در المپیــک توکیــو  ــه بتوان کنیــم. امیدواریــم کارات
ــدال  ــته های پرم ــی از رش ــد و یک ــی کن نقش آفرین
ــه  ــی ورزش دســت ب ــام اهال ــر تم ــا اگ باشــد. قطع
ــترس  ــاق دور از دس ــن اتف ــد، ای ــم دهن ــت ه دس
ــگاه خــود را پیــدا کــرده اســت. ــه جای نیســت. کارات

 اتحادیه جهانی کشتی 
پاسخ ابهامات ایران را داد

اتحادیــه جهانــی کشــتی پاســخ فدراســیون کشــتی 
ــی از  ــدگان بعض ــور نماین ــدم حض ــاره ع ــران درب ای
کشــورها را در مقابــل ملی پوشــان کشــورمان داد. 
ــد کشــتی گیر از کشــورهای  ــه اینکــه چن ــا توجــه ب ب
ــدگان کشــورمان  ــل نماین ــا در مقاب ــک و کلمبی مکزی
ــان  ــان در یون ــتی نوجوان ــی کش ــای جهان در رقابت ه
حضــور نیافتنــد، فدراســیون کشــتی ایــران بــا ارســال 
نامــه ای بــه اتحادیــه جهانــی دلیــل آن را جویــا شــد. 
متــن پاســخ اتحادیــه جهانــی بــه نامــه فدراســیون 
کشــتی بــه شــرح زیــر اســت: »همان طــور کــه 
اطــاع داریــد مــا قرعه کشــی را روز قبل از وزن کشــی 
و کنتــرل پزشــکی انجــام دادیــم. در مقررات مــا، اگر 
یــک کشــتی گیر وزن کشــی نکند، مــا هیچــگاه در روز 
ــف  ــم و حری ــر نمی دهی ــدول را تغیی ــابقات، ج مس
ــده اعــام می شــود.  ــا جریمــه، برن ــا پیــروزی ب او ب
مطمئــن هســتم کــه متوجــه هســتید مــا نمی توانیــم 
ــش  ــابقات، پی ــح روز مس ــابقات را صب ــدول مس ج
ــا  ــررات م ــم. در مق ــاح کنی ــابقات اص ــاز مس از آغ
ــت  ــر سرپرس ــی اگ ــان قرعه کش ــده، در زم ــر ش ذک
ــه  ــی قرع ــده فن ــد، نماین ــته باش ــور نداش ــم حض تی
را برمــی دارد؛ از آنجایــی کــه ایــن کشــتی گیران 
ــک  ــتیم ریس ــا نمی خواس ــد، م ــرده بودن ــام ک ثبت ن
کنیــم و بنابرایــن بــرای آن هــا قرعــه برداشــتیم. بــه 
ــد.  ــده بودن ــدول وارد ش ــا در ج ــل آن ه ــن دلی همی
ــن  ــه ای ــدیم ک ــه ش ــا متوج ــابقات، م ــد از مس بع
ــه  ــده می شــود؛ ب ــروز مشــکل در آین ــث ب ــورد باع م
ــه  ــی ک ــده، در صورت ــال آین ــرای س ــل ب ــن دلی همی
ــان قرعه کشــی حضــور  ــی در زم ــا مرب سرپرســت ی
نداشــته باشــند یــا نامــه رســمی بــرای عــدم حضــور 
ــکاران  ــرای آن ورزش ــا ب ــند، م ــتاده باش ــود نفرس خ
ــن صــورت  ــم؛ در ای ــه ای را اختصــاص نمی دهی قرع
مــا بــه طــور مســتقیم آن هــا را از قرعه کشــی حــذف 

ــد.« ــود نیای ــه وج ــی ب ــن اتفاق ــا چنی ــم ت می کنی

درخواست فدراسیون بسکتبال 
برای حضور بانوان

بــرای  کــرد  درخواســت  بســکتبال  فدراســیون 
بازی هــای انتخابــی جــام جهانــی بانــوان هــم حــق 
حضــور در ســالن را داشــته باشــند. در شــرایطی کــه 
چنــد ســالی اســت کــه بعضــی از فدراســیون ها 
درگیــر ممنوعیــت حضــور بانــوان در ســالن هســتند، 
ــه  ــی را ارائ ــت جالب ــکتبال درخواس ــیون بس فدراس

ــت.  ــرده اس ک
بســکتبال  فدراســیون  ســال گذشــته  چنــد  در 
میزبانــی بزرگــی نداشــته و شــاید بــه همیــن دلیــل 
ــوان در  ــور بان ــت حض ــرای ممنوعی ــی وارد ماج خیل
ســالن ها نشــده اســت. از ســوی دیگــر والیبالی هــا 
برگــزاری  دلیــل  بــه  اســت کــه  ســالی  چنــد 
ــه را  ــن قضی ــران، ای ــی در ته ــگ جهان ــابقات لی مس
پیگیــری می کننــد و تــا حــدودی بــرای ایــن کار بــه 

رســیده اند. موفقیــت 
 محمدرضــا داورزنــی از شــانس بــاالی ایــران بــرای 
میزبانــی مرحلــه نهایــی لیــگ جهانــی در ســال 2۰1۸ 
خبــر داد کــه قطعــا نیازمنــد حضــور بانــوان در ســالن 
ــاه  ــه از آذرم ــکتبال ک ــیون بس ــاال فدراس ــت. ح اس
میزبــان چنــد تیــم آســیایی در چارچــوب رقابت هــای 
ــی  ــی اســت، درخواســت جالب ــام جهان ــی ج انتخاب
داده اســت. طبــق گفتــه مشــحون آن هــا از مســئوالن 
ــد  ــوان بتوانن ــل بان ــد ســال قب خواســته اند مثــل چن
ــالن  ــه س ــکتبال ب ــی بس ــم مل ــت از تی ــرای حمای ب
آزادی برونــد. گفتنــی اســت اولیــن میزبانــی ایــران 
ــر  ــل قط ــازی مقاب ــاه در ب ــا 6 آذرم ــن رقابت ه در ای

ــرد. ــام می گی انج

 میزبانی فینال لیگ کشتی 
به کاشان واگذار شد

ــال  ــدی و فین ــی، رده بن ــای نیمه نهای ــی دیداره میزبان
رقابت هــای لیــگ کشــتی آزاد و فرنگــی باشــگاه های 
ــه  ــا توجــه ب ــه شــهر کاشــان ســپرده شــد. ب کشــور ب
تقاضــای تیــم ایــزی پایــپ کاشــان مبنــی بــر میزبانی 
و  آزاد  لیــگ کشــتی  رقابت هــای  نهایــی  مرحلــه 
ــن  ــتی، ای ــیون کش ــت فدراس ــور و موافق ــی کش فرنگ
ــی  ــه میزبان ــاه ب ــان م ــنبه 2 آب ــابقات روز سه ش مس

شــهر کاشــان برگــزار خواهــد شــد.
 وزن کشــی ایــن رقابت هــا نیــز روز دوشــنبه اول آبــان 
ــای  ــود تیم ه ــون صع ــد. تاکن ــد ش ــزار خواه ــاه برگ م
بیمــه رازی جویبــار، ایــزی پایــپ کاشــان و ســتارگان 
ســاری در کشــتی آزاد و ســینا صنعــت ایذه در کشــتی 
فرنگــی بــه مرحلــه نیمه نهایــی قطعــی شــده اســت.
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روز سه شــنبه ایــن هفتــه پرســپولیس ایــران در 
ــتان  ــال عربس ــاف اله ــه مص ــی ب ــداری انتقام دی

ــت. ــد رف خواه
ــا  ــت ب ــدار رف ــچ در دی ــو ایوانکووی ــاگردان برانک  ش
ــا 4 گل  ــازی را ب ــف، ب ــدن حری ــره ش ــود ده نف وج
ــال  ــرای فوتب ــا هــم شــب تلخــی ب ــد ت واگــذار کردن
ایــران رقــم بخــورد و هــم پرســپولیس برای رســیدن 

ــه بعــد نیازمنــد یــک معجــزه باشــد. ــه مرحل ب
 غیبتبوشهریها

ــم آســیا در  ــن تی ــل بهتری ــران نتیجــه 4-۰ مقاب جب
ــار تمــام ســختی و مشــکات، نشــدنی نیســت؛  کن
امــا همــه می دانیــم کــه ایــن ماموریتــی غیرممکــن 
بــرای قرمزپوشــان خواهــد بــود. پرســپولیس در این 
ــود را در  ــهری خ ــذار و بوش ــره تأثیرگ ــدار دو مه دی
اختیــار نخواهــد داشــت. مهــدی طارمــی، آقــای گل 
ــه دلیــل همــان  ــر، ب دو فصــل مســابقات لیــگ برت
ــروم  ــاه مح ــپور چهارم ــزه اس ــروف ری ــرای مع ماج
خواهــد بــود و فعــا رنــگ مســابقات رســمی را 
ــی،  ــین ماهین ــر حس ــوی دیگ ــد. از س ــد دی نخواه
مدافــع و کاپیتــان دوم قرمزهــا، نیــز بــه دلیــل 
ــد  ــور نخواه ــدار حض ــن دی ــودن در ای ــاره ب دو اخط

ــت. داش
پرســپولیس بــرای شکســت الهــال دســت کم نیــاز 
بــه زدن 4 گل دارد تــا دســت کم مســابقه بــه وقــت 
ــه  ــت ک ــی اس ــن در حال ــود. ای ــیده ش ــه کش اضاف

ــن دو  ــد؛ ای ــی دریافــت کنن ــچ گل ــد هی قرمزهــا نبای
اجبــار یعنــی اینکــه پرســپولیس بایــد در خــط دفــاع 

ــد. ــص کار کن ــه بی نق و حمل
 خطدفاع

ــت  ــدار رف ــپولیس در دی ــکل پرس ــن مش بزرگ تری
ــا  ــی باره ــح و محرم ــود. مصل ــا ب ــف در کناره ه ضع
جــا ماندنــد و ســعودی ها از ایــن قســمت روی 
ــه  ــن ب ــدند؛ بنابرای ــاز ش ــپولیس خطرس دروازه پرس
ــا الهــال، برانکــو احتمــاال  ــدار ب نظــر می رســد در دی
ــرد  ــد ک ــتفاده خواه ــپ اس ــاع چ ــاری در دف از انص
ــه  ــل ب ــز متمای ــا را نی ــک دفاعی ه ــی از  هافب و یک

ــرد.  ــد ک راســت خواه

نکتــه بعــدی ایــن اســت کــه بازیکنــان پرســپولیس 
در سیســتم  2-4-4  لــوزی، بــا تــوپ حرکــت 
بــرای  را  فرصــت  موضــوع،  ایــن  و  می کننــد 

ــک  ــه ی ــوپ را ب ــه ت ــد ک ــاد می کن ــف ایج حری
ســمت ببرنــد و پــس از حرکــت بازیکنــان 
ــری،  ــای قط ــال پاس ه ــا ارس ــرف، ب ــه آن ط ب
ــا  ــد؛ ام ــتفاده کنن ــر اس ــمت دیگ ــای س از فض
ــی،  ــک دفاع ــا دو  هافب ــتم 2-4-4 ب در سیس
ــود. ــه می ش ــب گرفت ــده از رقی ــِت گفته ش فرص

 خطحمله
امــا پرســپولیس هرچقــدر هــم کــه خــوب دفاع 
کنــد، در آخــر بــه دســت کم 4 گل بــرای صعــود 
ــت  ــار رعای ــان در کن ــس قرمزپوش ــاز دارد. پ نی
ــدن دروازه،  ــرای بازنش ــی ب ــکات دفاع ــام ن تم
بایــد دروازه قهرماِن عربســتان را بــاز کنند؛ کاری 
کــه در بــازی مقابــل اســتقال خوزســتان آن را 
بــه خوبــی انجــام دادنــد. شــاگردان ایوانکوویــچ 
ــد،  ــابقه 3 گل زدن ــی مس ــوم ابتدای ــک س در ی
یــک پنالتــی از دســت دادنــد و بــه آنچــه 
می خواســتند رســیدند؛ در نتیجــه 2 گل زدن بــه 
الهــال کار غیرممکنــی برایشــان نخواهــد بــود.

بــا توجــه بــه سیســتِم پرســپولیس در حــرکات 
و  عمــق  در  پاس هــای  )ارســال  هجومــی 
ــه  ــا ب ــی( آن ه ــل طارم ــی مث ــت مهاجم حرک
ــاال، از  ــا ســرعت ب ــه ب ــد ک ــاز دارن ــی نی مهاجم
ــرار و توپ هــای پشــت مدافعــان  تله آفســاید ف
را کنتــرل کــرده و بــه ســمت دروازه حرکــت 
کنــد و تیــم را بــا خــودش همــراه ســازد؛ 
خصوصیاتــی کــه کمتــر در گادویــن منشــا دیــده 

می شــود. 

بنابرایــن برانکــو دو راه بــرای حــل ایــن مشــکل 
داشــت: یــک( تغییــر سیســتم بــازی بــا توجــه بــه 
ــر اســت.  ــه بســیار زمان ب ــن منشــا ک ــی گادوی ویژگ
دو( تــاش بــرای تطابــق منشــأ بــا روش بــازی تیــم 
ــاب و در  ــن را انتخ ــل ای ــدای فص ــو از ابت ــه برانک ک
راســتای رســیدن بــه آن تــاش کــرده اســت. نگاهــی 
بــه گل اول ســرخ ها نشــان می دهــد کــه برانکــو تــا 
حــدی در رســیدن بــه هدفــش موفــق بــوده اســت.

 بیاشتباهبودن
ــه اینکــه الهــال مثــل نیمــه دوِم  ــا توجــه ب ــه ب البت
بــازی رفــت، عقــب خواهــد نشســت و بــه ضدحملــه 
دل خواهــد بســت، نمی تــوان متصــور شــد کــه 
ــف  ــن حری ــان ای ــی در پشــت مدافع فضــای آنچنان
عربســتانی وجــود داشــته باشــد. پــس انجــام 
کارهــای ترکیبــی در دســتورکار شــاگردان برانکــو قرار 
خواهــد گرفــت؛ یعنــی کاری کــه در انجــام آن مهــارت 
دارنــد. راه هــای دیگــر گلزنــی نیــز ســانتر از جناحیــن 
ــرخ  ــردن ن ــر، باالب ــه دیگ ــت. نکت ــوت زنی اس و ش
ــان  ــا بازیکن ــت. نه تنه ــه گل اس ــت ب ــل موقعی تبدی

تیــم پرســپولیس، بلکــه تمــام تیم هــای ایــران بایــد 
ــوع  ــن موض ــردن ای ــاال ب ــرای ب ــژه را ب ــات وی تمرین
انجــام دهنــد؛ امــا مشــخصا شــاگردان برانکــو 
ایوانکوویــچ، بــرای رســیدن بــه موفقیــت نیــاز هرچــه 

ــد.  ــا دارن ــتفاده از موقعیت ه ــه اس ــتر ب بیش
نماینــده  اگرچــه کار  درمجمــوع می تــوان گفــت 
ایــران بــرای رســیدن بــه فینــال تقریبــا بعیــد اســت، 
امــا پرســپولیس نشــان داده تیمــی منســجم و 
ــال  ــه فین ــد اســت. آن هــا داســتاِن صعــود ب قدرتمن
را تمریــن کردنــد؛ امــا نســخه اصلــی را بایــد 1547 
ــقط  ــوس مس ــلطان قاب ــر در س ــر آن طرف ت کیلومت

ــد.  اجــرا کنن
ــش از  ــزی بی ــه چی ــروزی ب ــرای پی ــپولیس ب پرس
شــانس و اقبــال احتیــاج خواهــد داشــت و بایــد از 
ــان  ــد. بازیکن ــن موقعیت هــا اســتفاده کن کوچک تری
پرســپولیس در دیــدار مقابــل الهــال فرصــت هیــچ 
اشــتباهی نخواهنــد داشــت؛ از ایــن رو می تــوان 
ــو بی اشــتباه  ــم برانک ــش تی ــن چال ــت بزرگ تری گف

بــودن اســت.

نگاهی به دیدار برگشت الهالل – پرسپولیس

مأموریت غیرممکن

مدیــر رســانه ای ســیاه جامگان می گویــد کــه فــردی کــه 
خــود را نماینــده ســپاهان معرفــی کــرد، بــا حضــور در فــرودگاه 
اصفهــان و بــا همــکاری نیــروی انتظامــی اقــدام بــه تفتیــش 

چمدان هــای اعضــای ســیاه جامگان کــرد. 
ــیاه جامگان  ــگاه س ــانه ای باش ــر رس ــادی، مدی ــعود حکم آب مس
در گفت وگــو بــا »ورزش ســه« دربــاره اتفاقــات عجیبــی کــه در 

فــرودگاه اصفهــان رخ داد، صحبــت کــرد. 
ــا قصــد  ــم م ــه تی ــی ک ــد: زمان ــاره می گوی ــادی در این ب حکم آب
ــی  ــروی انتظام ــار نی ــردی در کن ــت، ف ــت را داش ــور از گی عب
ــود. در ادامــه و وقتــی بازرســی چمدان هــای مــا از  ایســتاده ب
حالــت معمــول خــارج شــد، از او خواســتیم کــه دلیــل بازرســی 
و تفتیــش زیــاد را بــه مــا توضیــح بدهد. ســپس او مدعی شــد 
یــک لپ تــاپ در رختکــن ســپاهانی ها گــم شــده و مأموریــت 
ــود  ــن ش ــیاه جامگانی ها مطمئ ــدان س ــتن چم ــا گش ــا ب دارد ت

لپ تــاپ بــه اشــتباه در چمــدان آن هــا جــا نمانــده باشــد! 
وی ادامــه می دهــد: ایــن ماجــرا بــا اعتــراض مدیرعامــل 
ــا  ــاس ب ــی در تم ــی عباس ــد و عل ــه رو ش ــیاه جامگان روب س
محســن طاهــری مدیــر عامــل ســپاهان بــه وی گایــه کــرد و 

ــرد.  ــی ک ــیاه جامگان عذرخواه ــل س ــر عام ــری از مدی طاه
البتــه پــس از چنــد دقیقــه طاهــری دوبــاره بــا عباســی تمــاس 
ــا ســپاهان را  گرفــت و هرگونــه نســبت داشــتن فــرد مذکــور ب

تکذیــب کــرد. 
حکم آبــادی صحبت هایــش را این گونــه خاتمــه می دهــد: 
ــی  ــان رخ داد، خیل ــرودگاه اصفه ــه در ف ــی ک درمجمــوع اتفاقات
ناراحت کننــده بــود و جــای تأســف داشــت؛ چــون خــود 
ــای  ــه رختکن ه ــد ک ــی می دانن ــر کس ــر از ه ــا بهت اصفهانی ه
تیم هــا در نقــش جهــان 1۰ دقیقــه بــا هــم فاصلــه دارد و اینکــه 
اینقــدر راحــت بــه مــا اتهــام ســرقت زدنــد، جــای تعجــب دارد.

ــران، ســپاهان  ــال ای ــر فوتب ــگ برت ــم رقابت هــای لی ــه نه در هفت
اولیــن پیــروزی خانگــی خــودش را کســب کــرد و ذوب آهــن در 
ــه تســاوی رضایــت  ــرد مهــم، در نهایــت ب آســتانه کســب یــک ب

داد. 
ــن  ــره کمتری ــدان پرمه ــه چن ــل ســیاه جامگان ن ــروزی در مقاب پی
ــواداران ســپاهان می توانســتند از تیمشــان  ــه ه ــود ک انتظــاری ب
ــت 2 گل  ــاد و در نهای ــاق هــم افت ــن اتف داشــته باشــند کــه همی
ــا  ــود ت ــی ب ــی کاف ــا میرزای ــدی و رض ــال علی محم ــب ج از جان
ســپاهان پــس از ۹ هفتــه ســرانجام رنــگ بــرد را در نقــش  جهــان 

هــم ببینــد. 
ــار  ــت فش ــپاهان می توانس ــی س ــای خانگ ــد ناکامی ه ــه رون ادام
انتقــادات را نســبت بــه ایــن تیــم افزایــش دهــد و حتــی منجــر بــه 
شــعار هــواداران علیــه ســرمربی تیمشــان هم بشــود که خوشــبختانه 

در پایــان مســابقه پیــروزی بــه نــام ســپاهان ثبــت شــد. 

در مشــهد ذوب آهــن درســت همــان بایــی را کــه در بــازی مقابــل 
ســیاه جامگان بــر ســرش آمــده بــود، بــاز هــم در مقابــل پدیــده 
تکــرار کــرد تــا شــاید شــیرین ترین ســه امتیــاز امیــر قلعه نویــی 
در ایــن فصــل بســوزد. بــردن پدیــده تیــم دوم جــدول لیــگ آن 
ــود کــه می توانســت ذوب آهــن را  هــم در شــهر مشــهد اتفاقــی ب
تبدیــل بــه بهتریــن تیــم هفتــه کنــد؛ امــا بــاز هــم تمرکــز فکــری 
ــری باعــث  ــرای حفــظ 2 گل برت ــم ب ــن تی ــان ای نداشــتن بازیکن
شــد تــا جــای ســه امتیــاز و یــک امتیــاز عــوض شــود. ذوب آهــن 
ــه  ــرده ک ــدا ک ــه 6 تســاوی دســت پی ــازی ب ــروز از ۹ ب ــه ام ــا ب ت
ــری  ــاظ نتیجه گی ــم از لح ــاز ه ــن ب ــار نباخت ــت آم ــود ثب ــا وج ب
آنچنــان همخوانــی بــا عملکــرد تیــم نــدارد. ذوب آهــن اگــر از ایــن 
ــه  ــاز گرفت ــت کم 6 امتی ــوزانده، دس ــودش س ــه خ ــی ک امتیازات
ــور  ــگ حض ــدول لی ــه دوم ج ــت روی پل ــروز می توانس ــود، ام ب

داشــته باشــد.

ورزش

،،
دیــدار  در  پرســپولیس  بازیکنــان   
مقابل الهالل فرصت هیچ اشتباهی 
نخواهنــد داشــت؛ از ایــن رو می تــوان 
گفــت بزرگ تریــن چالــش تیــم برانکو 

ــودن اســت بی اشــتباه ب

قبلــی خــود  بــا ســرمربی  اســتقال کــه  فوتبــال  تیــم 
موقعیت هــای خطرناکــی را ایجــاد می کــرد، امــا نمی توانســت 
از آن هــا اســتفاده کنــد، در دیــدار بــا فــوالد ایــن ویژگــی را هــم 

از دســت داد! 
ــت  ــان در هف ــا منصوری ــم علیرض ــه تی ــه ب ــرادی ک ــده ای عم
ــوان ســرمربی روی نیمکــت آبی پوشــان  ــه عن ــه ب ــه ای ک هفت
ــود.  ــی ب ــر گلزن ــم در ام ــن تی ــی ای ــود، ناکام ــت وارد ب نشس
ــار  ــا دو ب ــان تنه ــت منصوری ــا هدای ــه ب ــت هفت ــا در هف آبی ه
موفــق بــه گلزنــی شــده بودنــد تــا آمــاری ناامیدکننــده از ایــن 
نظــر از خــود بــه جــا گذاشــته باشــند؛ اتفاقــی کــه تأثیــر مهمــی 

در جدایــی منصوریــان از ایــن تیــم داشــت. 
ــان در رشــت  ــدون منصوری ــه هشــتم و ب اســتقالی ها در هفت
ــا  ــد ت ــی کردن ــار گلزن ــازی دو ب ــد و در آن ب ــدان رفتن ــه می ب
ــن تیــم در حــال رفــع  ــه نظــر برســد کــه مشــکل ای چنیــن ب

ــه  ــا اضاف ــد کــه ب ــم امیدوارن ــن تی شــدن اســت. هــواداران ای
شــدن شــفر، بخــش عمــده مشــکات فنــی آبی هــا و در رأس 
آن گلزنــی آن هــا حــل شــود؛ اتفاقــی کــه دســت کم در اولیــن 

همراهــی شــفر بــا اســتقال نیفتــاد. 
ــه  ــن نیمکت نشــینی شــفر را روز جمع ــران اولی آبی پوشــان ته
در مقابــل فــوالد تجربــه کردنــد. در ایــن بــازی کــه بــا نتیجــه 
صفر-صفــر بــه پایــان رســید، اســتقالی ها تــرک عــادت 
نکردنــد و بــاز هــم در گلزنــی توفیقــی نداشــتند. عمــده فــرق 
ایــن تیــم نســبت بــه گذشــته در ایــن بــود کــه در بازی هــای 
قبلــی موقعیــت گل خلــق می کردنــد و تــوان اســتفاده بهینــه 
از آن را نداشــتند؛ امــا ایــن تیــم در بــازی هفتــه نهــم در خلــق 
موقعیــت گل هــم ناتــوان نشــان داد؛ در حــدی کــه شــاگردان 
شــفر در طــول نــود دقیقــه حتــی یــک موقعیــت نزدیــک بــه 

گل هــم خلــق نکردنــد.

وزیــر ورزش و جوانــان گفــت: خصوصی ســازی در ورزش 
ــا  ــم ب ــاش می کن ــم اســت و ت ــرد مه ــک راهب ــرای مــن ی ب
رفــع موانــع مدیریتــی، سیاســی، حقوقــی و اقتصــادی ایــن 

ــه ســرعت رخ دهــد.  ــران ب ــاق در ورزش ای اتف
ــوری  ــرف پ ــید میراش ــا س ــدار ب ــلطانی فر در دی ــعود س مس
ســازمان  رئیــس  و  اقتصــاد  وزیــر  معــاون  حســینی، 
ــم  ــت و ک ــری دول ــش تصدیگ ــت: کاه ــازی، گف خصوصی س
شــدن وابســتگی تیم هــا و باشــگاه ها بــه اقتصــاد دولتــی از 

ــت.  ــم اس ــت دوازده ــن در دول ــای م ــه برنامه ه جمل
ــازی در  ــوم خصوصی س ــزود: مفه ــان اف ــر ورزش و جوان وزی
ورزش کشــور هنــوز بــه درســتی جــا نیفتــاده اســت و اقتصــاد 
ورزش بــا وجــود پتانســیل بــاال، هنــوز بخــش بســیار کوچکی 
از کســب و کار در اقتصــاد ایــران را تشــکیل می دهــد کــه ایــن 
موضــوع دالیــل مختلفــی ماننــد رقابــت غیرمســتقیم دولــت 

بــا بخــش خصوصــی، مقاومــت مدیــران نســبت بــه کاهــش 
ــش  ــه بخ ــان ب ــل وابستگی ش ــه دلی ــت ب ــری دول تصدیگ
ــدان امنیــت ســرمایه گذاری و در نهایــت ضعــف  ــی، فق دولت
ــر شــدن ایــن  ــرای فعال ت تشــکیات و شــاید قوانیــن الزم ب

بخــش دارد. 
ســلطانی فر بــا اشــاره بــه مدل هــای موفــق دنیــا در موضــوع 
شــرایط  ورزش گفــت:  در  خصوصی ســازی  و  واگــذاری 
جهــان امــروز و گســترش بســیار ســریع خدمــات ورزشــی، 
ضــرورت اصــاح ســاختارها و واگــذاری بســیاری از اقدامــات 
ــه  ــی را ب ــای خصوص ــب بخش ه ــردم در قال ــه م ــی ب اجرای
ــا  ــن گام ه ــم از اولی ــور می کن ــد و تص ــادآوری می کن ــا ی م
ــاره  ــازی درب ــوم و فرهنگ س ــترش مفه ــیر گس ــن مس در ای
ــازمانی  ــاختارهای س ــل س ــاح و تعدی ــازی، اص خصوصی س

دولتــی اســت.

در هفته دوم لیگ برتر والیبال 
ایران اتفاق افتاد:

آتش بازی شمس در ارومیه
A.Galandari@eskimia.ir

اصغر قلندریگروه ورزش

ــی  ــران در حال ــال ای ــر والیب ــه دوم لیــگ برت هفت
ــد  ــان گنب ــم ایرانی ــت تی ــه وضعی ســپری شــد ک
همچنــان در پــرده ابهــام مانــد؛ تیمــی کــه پس از 
پیــروزی برابــر تیــم ارومیــه طــی نامه ای از ســوی 
فدراســیون  کل  دبیــر  افشاردوســت،  محمــود 
والیبــال، خطــاب بــه مدیــر عامــل باشــگاه 
ایرانیــان گنبــد از لیــگ برتــر کنــار گذاشــته شــد!
لیــگ برتــر والیبــال ایــران در روز چهارشــنبه 
نوزدهــم مهرمــاه، در چارچــوب هفتــه دوم لیــگ 
باشــگاه های کشــور بــا پیشــتازی شــهرداری 
ورامیــن، بانــک ســرمایه، شــهرداری تبریــز، خاتم 

ــد.  ــال ش ــهریار دنب ــمس ش اردکان و ش

در ورامیــن تقابــل پیــکان برابــر شــهرداری ورامین 
تماشــایی و جــذاب از آب درآمــد و در ایــن رقابــت 
ــازی  ــک ب ــه ی ــا ارائ ــرزاده ب ــاد نف شــاگردان فره
ــاص  ــود اختص ــه خ ــل راب ــاز کام ــه امتی ــا س زیب
دادنــد و مــزد بــازی منطقــی و جنگندگــی جوانان 

خــود را گرفتنــد.
 سایپا تهران - شهرداری تبریز

میزبــان  تهــران  در  ســایپا  نارنجی پوشــان 
شــهرداری تبریــز بودنــد کــه در هفتــه اول در 
بــازی ماراتــن، کــه بیــش از دو ســاعت بــه طــول 
انجامیــد، پیــکان را در خانــه متوقــف کــرده بــود. 
در ایــن بــازی تبریزهــا دســت بــه کار بزرگــی زدند 
و در ســه ســت متوالــی بــه پیــروزی ارزشــمندی 
ــاری  ــارویه های س ــد. در اردکان س ــت یافتن دس
تنهــا در ســت اول طعــم شــیرین پیــروزی را 
ــا  ــری رســیدند؛ امــا ب ــه برت چشــیدند و 2۰/25 ب
ــت های دوم،  ــای در س ــازی پایاپ ــه ب ــود ارائ وج

ــد. ــذار کردن ــه را واگ ــارم نتیج ــوم و چه س

در کاشــان ســرمایه داران تهــران در تقابــل بــا رعــد 
پدافنــد کاشــان کار ســختی نداشــتند و بــه راحتی 

در ســه ســت متوالــی پیــروز میــدان شــدند.
امــا جنــگ اصلــی در ارومیــه بــود؛ تیــم نوجــوان 
ــود  ــه ای س ــن ارومی ــار بازیک ــه از چه ــمس ک ش
ــک  ــم زد و ی ــن شــگفتی را رق ــرد، بزرگ تری می ب
ــا را در کارنامــه درخشــان  ــروزی بســیار گرانبه پی
خــود ثبــت کــرد تــا خالــق بازیگــران بــزرگ هفتــه 
ــاس  ــیار حس ــازی بس ــن ب ــرد. در ای ــب بگی لق
ــن  ــا کمتری ــت و ب ــی داش ــه کری خوان ــه جنب ک
ــار  ــت از چه ــرای حمای ــا ب ــه صرف ــاگری ک تماش
نوجــوان ملی پــوش ارومیــه ای تیــم شــمس 
بــه ســالن آمــده بودنــد، مرتضــی شــریفی 
ــه  ــود را ب ــارهای خ ــام آبش ــمس تم ــان ش کاپیت
قصــد کشــت بــه زمیــن میزبــان دوخــت. بهنــام 
ابراهیمــی دســت کمــی از شــریفی نداشــت، 
صابــر کاظمــی، مهــرداد شــیبانی، امیرمحمــد 
ارومیــه ای،  پنجه طایــی  پاســور  فاحت خــواه 

ــرت  ــه و حض ــین پوخت ــوه، امیرحس ــدی جل مه
پورلیبــروی آتیــه دار کــه بــا تمــام وجــود ســعی در 
پوشــش دادن عــرض و طــول زمین ۹×۹ داشــت، 
ــه  ــای ب ــه تعویض ه ــتان؛ البت ــد کارس کاری کردن
ــم  ــی ســرمربی تی ــد وکیل ــع و کارســاز محم موق
ملــی نوجوانــان ایــران و تیــم شــمس در حــادث 
شــدن ایــن نتیجــه شــگفت آور، نقــش اساســی 
بحــران زده  تیــم  داشــت.  بســزایی  ســهم  و 
شــهرداری ارومیــه در ایــن فصــل از بازی هــا اصــا 
نشــانی از والیبــال ارومیــه نــدارد! ارومیــه ای کــه 
ــدهللا  ــر ی ــران نظی ــال ای ــزرگان والیب ــا ب ــی ب زمان
کارگرپیشــه، عزیــز پرتــوی، مرحــوم محمــود 
آفریــدون، محمــود محــب، ناصر منصــوری، رحیم 
قارصــی، نوبخــت سیدعباســی، مجیــد ســاداتی، 
ــم  ــت، ابراهی ــم وطن پرس ــهنازی، ابراهی ــادر ش ن
ــی، صمــد  ــز رضای ــادر، احمــد نعمــت زاده، پروی ق
ــور،  ــن مرادپ ــنی نیا، رامی ــد محس ــزی، جاوی تبری
حمیــد مؤمنــی، رســول باباصباحــی، توحیــد 

ــت،  ــان خداپرس ــی، ساس ــول بنای ــی، رس جمال
بــرادران محمــدی و... رقیــب تیم هــای تهرانــی و 
مدعــی قهرمانــی بــود.  حتــی در ســال های اخیــر 
ــاد  ــور، فره ــاد عبادی پ ــروف، می ــعید مع ــا س ب
ــن  ــزاده و... بهتری ــد، علی ــرام فری ــور، به پیروت پ

ــت. ــوده اس ــران ب ــگاه های ای ــم باش تی
بــا ایــن نتیجــه ای کــه نوجوانــان تیــم شــمس بــه 
دســت آوردنــد، بــه صراحــت بگوییــم بایــد آینــده 
ــم  ــان تی ــن نوجوان ــتان همی ــی در دس ــم مل تی
ملــی و شــمس باشــد کــه نفــس گرمشــان بیــخ 
گــوش ملی پوشــان پــا بــه ســن گذاشــته اســت.

نتایــج نهایــی هفتــه دو لیــگ برتــر والیبــال 
ایــران: باشــگاه های 
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# لیگ_ والیبال

ــن و  ــم از بازیک ــا اع ــدد فوتبالی ه ــکایات  متع ش
مربــی کــم بــود، حــاال خبــر از شــکایات  دیگــر از 
ــه  ــم ب ــه AFC ه ــران ب ــای آســیایی ای نماینده ه

ــد.  ــوش می رس گ
ــه رئیــس فدراســیون  ــا مداخل در شــرایطی کــه ب
فوتبــال رؤســای کنفدراســیون فوتبــال آســیا 
بــرای تأییــد مجــوز حرفــه ای نماینده هــای ایــران 
ــه  ــه ای ب ــک ماه ــت ی ــان فرص ــگ قهرمان در لی
باشــگاه ها دادنــد، حــاال خبــر می رســد عــاوه بــر 
شــکایات  انجام شــده توســط مربیــان و بازیکنــان 
پــای ســایر مؤسســات هــم بــه کمیتــه انضباطــی 
ــی  ــگاه های ایران ــا از باش ــکایات  آن ه AFC و ش

بــه میــان آمــده اســت. جدیدتریــن خبــر کــه بــه 
ــگ  ــیایی های لی ــش روی آس ــی پی ــع بزرگ مان
ــر ایــران در راه حضــور در فصــل جدیــد لیــگ  برت
قهرمانــان بــدل شــده، برمــی گــردد بــه شــکایت 
یکــی از آژانس هــای هواپیمایــی مطــرح پایتخــت 
همــکاری  ســال های گذشــته  تمــام  در  کــه 
ــران در راه ســفرهای  ــا نماینده هــای ای نزدیکــی ب
ــن  ــه ای ــت ک ــا داش ــرزی آن ه ــی و برون م داخل
ــال  ــه فدراســیون فوتب ــق AFC ب شــکایت از طری
ــئول  ــدی، مس ــهیل مه ــا س ــد. ب ــاع داده ش اط
حرفه  ای ســازی باشــگاه های لیــگ برتــری در 
ــاره ایــن مســئله تمــاس  ــال درب فدراســیون فوتب

گرفتیــم کــه او خبــر را تأییــد نکــرد و مدعــی شــد 
ــال آســیا  تمــام اطاعاتــی کــه کنفدراســیون فوتب
بــرای مــا ارســال کــرده، بــرای باشــگاه ها ارســال 
شــده و مدیــران آن هــا کامــا در جریــان چنــد و 
چــون ایــن شــکایات قــرار دارنــد و می داننــد کــه 
ــتن  ــا در راه برداش ــرای آن ه ــی ب ــت چندان فرص
ــی  ــری باق ــع در راه کســب مجــوز حرفه ای گ موان

ــده اســت.  نمان
او ادامــه داد: مــا بــه باشــگاه بارهــا تاکیــد کردیــم 
ــال  ــت کنفدراســیون فوتب ــب رضای ــرای جل ــه ب ک
ــا  ــود ب ــاب خ ــه تسویه حس ــد ادل ــا بای ــیا ی آس
ــر  ــی دال ب ــا مدارک ــد ی ــه بدهن ــکاران را ارائ طلب
اینکــه در حــال مذاکــره بــا شــاکیان و طلبــکاران 
هســتند. راه دیگــر هــم ایــن اســت کــه مدارکــی 
دال بــر ایــن موضــوع ارائــه بدهنــد کــه ماجــرای 
ــی در حــال رســیدگی  شــکایات در مراجــع قضای

ــر  ــن دیگ ــر از ای ــه غی ــت. ب ــم اس ــدور حک و ص
ــت  ــب رضای ــرای جل ــا ب ــش روی آن ه ــی پی راه
کنفدراســیون نیســت؛ حــال اینکــه AFC چقــدر 
ــه  ــردد ب ــی گ ــد، برم ــد کن ــه راه را تأیی ــن س ای

دفاعیاتــی کــه باشــگاه ها انجــام می دهنــد.
 ایــن مقــام ادامــه داد: وضعیــت نســبت بــه 
ســال های گذشــته ســخت تر شــده اســت؛ از 
همیــن رو امیــدواری بــه اینکــه چقــدر باشــگاه ها 
ــن  ــه ای ــا ب ــد، تنه ــی کنن ــد AFC را راض می توانن
ــران در  ــال ای ــه ســهمیه فوتب ــردد ک ــورد برمی گ م
ــه  ــق ب ــون متعل ــوزد؛ چ ــان نمی س ــگ قهرمان لی
ــا  ــاال ت ــال باشــگاهی کشــورمان اســت و از ب فوتب
ــه  ــود ک ــد ب ــال خواه ــل انتق ــدول قاب ــن ج پایی
تمــام هــدف مــا ایــن اســت شایســته ترین 

تیم هــا راهــی رقابت هــای آســیایی شــوند. 
ســهیل مهــدی تصریــح کــرد: نکتــه جالــب 

ــاره  ــه آن اش ــد ب ــرا بای ــن ماج ــه در ای ــی ک توجه
کــرد بــه فرصــت یــک ماهــه کنفدراســیون فوتبال 
برمی گــردد؛  ایرانــی  باشــگاه های  بــه  آســیا 
 AFC ــود و ــتثنایی ب ــر اس ــک ام ــن ی ــون ای چ
ــاج و  ــای ت ــی آق ــل رایزن ــه دلی ــس را ب ــن آوان ای
ــار  ــن ب ــرای اولی ــی ب ــگاه های ایران ــرایط باش ش
ــار  در تاریــخ قائــل شــد. بعیــد بــود آن هــا زیــر ب
ــای  ــه آق ــد از اینک ــا بع ــد؛ ام ــت برون ــن فرص ای
ــت  ــت و در نشس ــزی داش ــه مال ــفری ب ــاج س ت
ــر  ــا مقامــات کنفدراســیون مســتنداتی مبنــی ب ب
ــه  ــا ارائ ــرای تســویه بدهی ه ــاش باشــگاه ها ب ت
داد و AFC هــم دیــد پرســپولیس، اســتقال، 
ــرای  ــاش ب ــا در ت ــی نفتی ه تراکتورســازی و حت
خــارج شــدن از زیــر بــار دیــون و بدهی هــا 
هســتند، بــرای اولیــن بــار ایــن فرصــت را داد کــه 

ــت. ــده اس ــی مان ــا 15 روز از آن باق تنه

جدیدترین مانع پیش روی آسیایی های لیگ برتر

یک شرکت هواپیمایی به AFC شکایت کرد

اتفاقات عجیب در فرودگاه اصفهان

»شفر«، استقالل را یک گام عقب برد

پیروزی سپاهان و تساوی ذوب آهن

موانع خصوصی سازی در ورزش را برمی داریم



پیشهناد فیلم

خط ویژه

کارگردان: مصطفی کیایی
نویسنده: مصطفی کیایی

بازیگــران: مصطفــی زمانــی،  هانیــه توســلی، هومــن 
ســیدی، میــاد کی مــرام، پرینــاز ایزدیــار، میتــرا 
حجــار، محســن کیایــی، ســام قریبیــان، بابــک 

ــاد بهش
 خالصه فیلم

 کاوه، نابغــه علــوم رایانــه ای بــه همــراه خواهــر 
ــاب  ــی حس ــرایط خاص ــت ش ــوهرخواهرش تح و ش
ــک  ــم« را ه ــام »محتش ــه ن ــواری ب ــی رانت خ بانک
می کننــد. محتشــم بــرای بازگشــت پولــش بــه 
ــول  ــن پ ــا ای ــی آورد؛ ام ــی روم ــای غیرقانون روش ه
هنگفــت در اختیــار هفــت جــوان قــرار می گیــرد 
کــه مشــکات عدیــده ای را بــرای آن هــا در پــی 
دارد. »خــط ویــژه«، ســومین فیلــم بلنــد ســینمایی 

ــت.  ــی اس ــی کیای مصطف
»خــط ویــژه«، ســیمرغ بلوریــن فیلــم برگزیــده 
تماشــاگران و دیپلــم افتخــار نقــش دوم مــرد را برای 

ــرد.  ــت ک ــرام دریاف ــاد کی م ــازی می ب
فیلــم طنــز اجتماعــی »خــط ویــژه: نگاهــی دراماتیک 
و نقادانــه بــه مســائل و روابــط اجتماعــی، اقتصــادی و 
سیاســی جامعــه دارد و همــراه شــخصیت های منتقد، 
ــیاهی ها و  ــا و س ــرش، تلخی ه ــرض و عصیانگ معت
چهره هــای آلــوده خفاشــان اقتصــادی و راهزنــان 
ــینما و  ــان س ــا زب ــی را ب ــت اجتماع ــع و عدال مناف
در قالــب طنــز و جــدی بــه چالــش می کشــاند. 
ــن«  ــم »لح ــی را فیل ــر کیای ــن اث ــوان ای ــاید بت  ش
دانســت؛ لحنــی برآمــده از درون روزگار جوانــان 
همیــن جامعــه کــه می توانــد بــا وجــود تــازه نبــودن 
ــود  ــا خ ــا ب ــا انته ــده را ت ــی، بینن ــتانی کل ــط داس خ

ــد. ــراه کن هم

حرف و نقل

 دو ســریال »دردســرهای عظیــم« و »خط شــکن« کــه 
بــه انگلیســی دوبلــه شــده اند، از شــبکه انگلیســی آی فیلــم 

ــد. ــه روی آنتــن می رون ب
 امیرحســین روح نیــا، کارگــردان نمایــش »آتــن مســکو«، 
گفــت: تاکنــون بازیگــری، نویســندگی و کارگردانــی بــه شــکل 
ــران – در  ــان و ته ــابور، اصفه ــاس، نیش ــی در بندرعب تخصص
جشــنواره تئاتــر فجــر- داشــتم؛ امــا »آتــن مســکو« اولیــن 
ــتم  ــد داش ــت. قص ــران اس ــرم در ته ــی تئات ــه کارگردان تجرب
ــه  ــد، خــود را ب ــر می آی ــن اث ــدن ای ــه دی ــه ب تماشــاگری ک
 جــای شــخصیت های نمایــش بگــذارد و بــه ایــن فکــر کنــد 
کــه اگــر جــای ایــن افــراد بــود چــه تصمیمــی می گرفــت و 

در مقــام قضــاوت خــود قــرار گیــرد.
 فیلــم »آن ســوی ابرهــا«، جدیدتریــن ســاخته مجیــد 
ــنواره  ــود را در جش ــی خ ــش جهان ــن نمای ــدی، اولی مجی

ــه کــرد. ــدن تجرب ــم لن فیل
 جلــد اول »برگزیــده تاریــخ اجتماعــی ایــران« بــا 
انتخــاب، مقدمــه و یادداشت نویســی محســن دامــادی در 
۵۷۶ صفحــه و بــا شــمارگان ۱۰۰۰ نســخه از ســوی انتشــارات 

کاوش پــرداز منتشــر شــده اســت.
ــه  ــران ک ــر ای ــر تئات ــردان و بازیگ ــیانی، کارگ ــا پس  آتی
سرپرســتی گــروه تئاتــر »بــازی« را هــم عهــده دار اســت، در 
جدیدتریــن تجربــه حضــور خــود در عرصــه بازیگــری  قصــد 
ــی  ــه کارگردان ــت« ب ــور توئیس ــکال »الی ــر موزی دارد در تئات

حســین پارســایی بــه ایفــای نقــش بپــردازد.
ــوان »از منظــر  ــا عن ــی ب ــاغ ایران  ششــمین نشســت ب
معمــاری ایــران« ۲۷ مهرمــاه در مــوزه حمــام علی قلــی آقــا 

ــود. ــزار می ش برگ
 علــی مغــازه ای، پژوهشــگر موســیقی و فیلمســاز دربــاره 
جزئیــات ســاخت مســتند بلنــد »مــن یــک معاصر نیســتم« 
ــم  ــک فیل ــتم«، ی ــر نیس ــک معاص ــن ی ــح داد:  »م توضی
آوانــگارد و تــا حــدودی غیرمتعــارف اســت کــه فیلــم ۴۰ نفــر 
از چهره هــای شناخته شــده فرهنگــی، هنــری، ادبــی و فعــال 
ــدی  ــا هنرمن ــه ب را در حوزه هــای اجتماعــی کشــور در مواجه
ــر  ــه تصوی ــت ب ــری اس ــر هن ــک اث ــق ی ــال خل ــه در ح  ک

می کشد.
فیلــم  بین المللــی  جشــنواره  ســی وچهارمین  دبیــر   
ــاه یــک  ــم کوت ــه اینکــه انجمــن فیل ــا اشــاره ب ــاه تهــران ب کوت
میلیــارد تومــان بــرای ایــن جشــنواره هزینــه می کنــد، 
ــنواره های  ــام جش ــر تم ــده اسپانس ــرر ش ــال مق ــت: امس گف
ــن  ــد و ای ــر باش ــعه هن ــدوق توس ــینمایی صن ــازمان س س
ــت ــا را پرداخ ــنواره م ــای جش ــی از هزینه ه ــدوق نیم  صن

 می کند.
 اولیــن تیــزر فیلــم ســینمایی »رقــص پــا« بــه کارگردانــی 

مــزدک میرعابدینــی رونمایی شــد.
 ترویــس فیمــل، بازیگــر نقــش محبــوب رگنــار لوتبروک 
ــرو  ــر »قلم ــول بازیگ ــن ک ــا« و فی ــریال »وایکینگ ه در س
اســت  قــرار  باینــدرز«  حیوانــات« و ســریال »پیکــی 
نقش هــای اصلــی فیلــم مســتقل »دریم لنــد« را کنــار مارگــو 

رابــی ایفــا کننــد.
 نــام دهمیــن آلبــوم رضــا یزدانــی مشــخص شــد؛ ایــن 
ــه  ــده ب ــای آین ــی هفته ه ــم: ط ــام »دره ــه ن ــه ب مجموع
تهیه کنندگــی علــی اوجــی و از ســوی شــرکت تصویرگســتر 

ــود. ــازار می ش ــه ب ــارگاد روان پاس

کوتاه اخبار 
 کوروش ادیم به کانون 
عکس اصفهان می آید

در سلســله کارگاه هــا و نشســت های دعــوت از اســتادان 
برجســته کشــور، کانــون عکــس انجمــن ســینمای 
جوانــان اصفهــان ایــن هفتــه میزبــان »کــوروش ادیــم« 
ــنبه  ــخ چهارش ــه در تاری ــد ک ــن هنرمن ــت. کارگاه ای اس
ــه   ــود، »تجرب ــزار می ش ــاعت ۱۶ برگ ــاه و از س ۲۶ مهرم

ــام دارد.  ــس« ن ــعر و عک ــوی ش ــته: گفت وگ زیس
کــوروش ادیــم متولــد ســال ۱۳۵۰ اســت. ترجمــه 
فارســی کتــاب »حضــور نــاب« کریســتین بوبــن، 
ــر  ــم«، نش ــای »چش ــه کتاب ه ــا مجموع ــکاری ب هم
ــل  ــی باب ــن عکاس ــذاران انجم ــی از بنیانگ ــز، یک ماهری
۱۳۷۳، دبیری نمایشــگاه عکاســی »روســتا در روســتا«، 
مســئولیت بخــش »نــگاه ســوم« مجلــه عکــس ۱۳۷۵، 
ــی ۱۳۷۷ و  ــه رودک ــی مجل ــه عکاس ــئولیت صفح مس
ــردی در  ــی و ف ــدد گروه ــگاه های متع ــی نمایش برپای
ــن  ــای ای ــر فعالیت ه ــور از دیگ ــارج از کش ــران و خ ای

ــتند.  ــکاس هس ع
ــوزه  ــد در ح ــه و نق ــن مقال ــاپ چندی ــن چ او همچنی
عکاســی در مطبوعــات کشــور و عضویــت هیئــت  داوران 
در چنــد جشــنواره ملــی عکاســی و نیــز عضویت شــورای 
سیاســتگذاری یازدهمین دوســاالنه عکاســی ایــران را در 
ــت  ــی اس ــم از هنرمندان ــوروش ادی ــه اش دارد. ک کارنام
ــود را در  ــت خ ــدی فعالی ــور ج ــه  ط ــال ۷۱ ب ــه از س ک

ــه  عکاســی آغــاز کــرده اســت.  زمین
در ایــن ســال ها عمــده فعالیــت ادیــم در شــاخه 
بــر  عــاوه  ادیــم  اســت.  بــوده  هنــری  عکاســی 
ــاب  ــت دارد و کت ــز فعالی ــعر نی ــه  ش ــی، در زمین عکاس
»دیــده و درون«، آخریــن اثــر ادیــم اســت کــه حاصــل 

اســت. عکاســی  زمینــه  در  او  گفت وگوهــای 

 راه اندازی انجمن آبرنگ
در اصفهان

ــان از  ــگ اصفه ــن آبرن ــس انجم ــت مؤس ــو هیئ عض
راه انــدازی انجمــن آبرنــگ در ایــن شــهر خبــر داد. 
حســین  هادی پــور بروجنــی کــه در نمایشــگاه آثــار 
ــری »نقــش  آبرنــگ اســتادان نقاشــی اصفهــان در گال
قلــم« حضــور یافــت، بــا اشــاره بــه جــای خالــی یــک 
ــگ در  ــه نقاشــی آبرن ــی در زمین تشــکل علمــی و قانون
ــن و  ــکاری م ــا هم ــگ ب ــن آبرن ــت: انجم ــان گف اصفه
اســتادان احمــد مطیــع و کــوروش اصانــی بــه صــورت 
رســمی و بــا اساســنامه قانونــی زیرنظــر اداره کل فرهنگ 
ــه زودی در یــک واحــد ســاختمانی  و ارشــاد اســامی ب
مجــزا راه انــدازی خواهــد شــد و آزمون هــا و کارگاه هــای 

ــود.  ــزار می ش ــه برگ ــن زمین ــه ای در ای حرف
عضــو انجمــن بین المللــی نقاشــان آبرنــگ بــا تاکیــد بر 
ــد در اصفهــان  ــی آبرنــگ بای اینکــه جشــنواره های جهان
کــه مهــد آبرنــگ اســت و نــه تهــران برگزار شــود، افــزود: 
در حالــی جــای انجمــن آبرنــگ در چنیــن شــهری 
خالــی اســت کــه اســتادان تــراز اول کشــور ماننــد 
محمــود ســمندریان، ســیاوش مظلوم پــور و محمدرضــا 

آتــش زاد، همــه اصفهانــی هســتند.

D.Rashidzade@eskimia.ir
دامون رشیدزادهگروه فرهنگ

تجربــه کارگردانــی  اولیــن  »زرد«،  فیلــم 
مصطفــی تقــی زاده اســت. تقــی زاده در ایــن 
فیلــم عــاوه بــر کارگردانــی، نویســندگی اثــر 

ــت.  ــته اس ــده داش ــر عه ــز ب را نی
ــه  ــی دارد ک ــتانی اجتماع ــم »زرد«، داس فیل
پیرامــون چنــد موضــوع تکــراری می چرخــد؛ 
موضوعاتــی ماننــد مهاجــرت نخبــگان، مثلث 
عشــقی، خیانــت و ... کــه همگــی عناصــری 
ایــن  ســینمای  در  تکــراری  شــدت  بــه 

ــا هســتند. ــای م روزه
 خالصه داستان

داســتان فیلــم دربــاره چنــد جوان ســرخوش 
اســت کــه قصــد دارنــد بــرای ادامــه تحصیــل 
راهــی خــارج از کشــور شــوند؛ امــا همــه چیــز 
مطابــق نظــر آن هــا پیــش نمــی رود و وقــوع 

یــک بحــران، شــرایط را بــه هــم می ریــزد.

 تقلید
ــم  ــکاری از فیل ــای آش ــا تقلیده ــم زرد ب فیل
آغــاز  فرهــادی  اصغــر  الــی«  »دربــاره 
می شــود؛ امــا بعــد در ادامــه ســعی می کنــد 
داســتان را از اتمســفر فضــای فیلم هــای 
ــم  ــل فیل ــن دلی ــه همی ــد؛ ب فرهــادی دور کن
خــود را بــه فضــای فیلــم »ســعادت آباد: 
ــت  ــد؛ در نهای ــک می کن ــری نزدی ــار می مازی
ملغمــه ای اســت از تقلیدهــا و تکرارهــای 
مخاطبــان  بــرای  جذابیتــی  بیهــوده کــه 

ــدارد.  ــینما ن س
در  خاقیــت  نبــود  مشــکل  از  گذشــته 
داســتانگویی کــه اتفــاق جدیــدی در ســینمای 
ایــران محســوب نمی شــود و تعــدد کاراکترهای 
فیلــم، مشــکل اساســی فیلــم از جایــی نشــات 
می گیــرد کــه در نیمــه پایانــی فیلــم، کارگردان 
بــه خــورد مخاطــب  جــواب ســواالتی را 
می دهــد کــه در نیمــه آغازیــن مطــرح نشــده 

یــا گاه در همــان نیمــه پایانــی ســوالی مطرح 
ــر  ــی تأخی ــا اندک ــا ب ــه ی ــود و بافاصل می ش
ــود.  ــه می ش ــب عرض ــه مخاط ــواب آن ب ج
بــه بیــان بهتــر در نیمــه آغازیــن فیلــم 
ــب  ــت مخاط ــه دس ــت وار ب ــات الکپش اطاع
می رســد و در نیمــه پایانــی ریــزش اطاعــات 
از در و دیــوار مخاطــب را ســردرگم و گیــج 
ــزی نیســت جــز  ــاق چی ــن اتف ــد و ای می کن
ــاد  ــای زی ــاندن حفره ه ــرای پوش ــدی ب ترفن

ــه. فیلمنام
 شخصیت پردازی

یکــی از ضعف هــای فیلــم »زرد«، ضعــف در 
ــت.  ــخصیت پردازی اس ش

در فیلــم »زرد« هیــچ نشــانی از مختــرع 
ــود  ــخصیت ها وج ــودن ش ــه ب ــودن و نخب ب

ــدارد.  ن
حتــی طراحــی لبــاس و تیــپ و ظاهــر 
عنــوان  هیــچ  بــه  فیلــم  شــخصیت های 
ســنخیتی بــا افــراد مختــرع نــدارد و نهایــت 
ــرای  ــک ب ــتفاده از عین ــروه، اس ــت گ خاقی

شخصیت هاســت.  از  بعضــی 
ــاره  ــم از س ــناس فیل ــران سرش ــروه بازیگ گ
بیــات تــا بهــرام رادان بــازی متفــاوت و 
شــاخصی ارائــه نمی کننــد و در بعضــی از 
صحنه هــا حتــی از اســتاندارد کاری خــود هــم 

می گیرنــد. فاصلــه 

 طنز یا جدی؟
»زرد«  فیلــم  مشــکات  از  دیگــر  یکــی 
و  میــان کمــدی  فیلــم  بــودن  ســردرگم 
ــردن  ــه ک ــرای اضاف ــنده ب ــت. نویس درام اس
ــی  ــرده لحظات ــعی ک ــم س ــه فیل ــت ب جذابی
مفــرح را نیــز بــه فیلــم اضافــه کنــد؛ امــا نکته 
جالــب توجــه اینجاســت کــه هیچــگاه کمدی 
ــی  ــه در بحــث کام ــه شــکل درســتش چ ب
و چــه اکــت یــا موقعیــت وجــود نــدارد؛ 
ــای  ــتیم کمدی ه ــاهدش هس ــا ش ــه م آنچ
نصفه نیمــه و بی هویتــی اســت کــه گــه گاه از 
ــرون آورده و فضــای جــدی  دل قصــه ســر ب
ــی دچــار چالــش  زرد را ملتهــب کــرده و حت
ــگاه  ــدی ن ــرآغاز ج ــاید س ــن ش ــد؛ ای می کن

نکــردن پــروژه یــا همــان حفــظ فاصلــه 
ــد. ــینمایی باش ــر س ــن اث ــب از ای مخاط

بــا  رازآلــود  قصــه ای  می توانســت  »زرد« 
محوریــت زوایــای پنهــان روابــط و حتــی 
اصــل واقعــه باشــد؛ چــه بســا از ایــن طریــق 
ــدا  ــر پی ــی دیگ ــگ و لعاب ــه، رن ــم و قص فیل
ــخیص  ــر تش ــا ب ــی زاده بن ــا تق ــرد؛ ام می ک
ــع از  ــودن وقای ــی ب ــر علن خــود، اســاس را ب

ــت. ــته اس ــب گذاش ــد مخاط ــه دی زاوی
بدیــن معنــا کــه همیشــه مخاطــب در بیشــتر 
پان هــا بــه عنــوان عالــم صحنــه عمــل کــرده 
و همیــن عالــم بــودن می توانســت بــا کمــی 
ــق را  ــر، تعلی ــی اث پیچــش در بحــث محتوای
ــد  ــورش پدی ــت و در خ ــکل درس ــه ش ــز ب نی

بیــاورد.
ــدا از  ــا تعم ــردان ســهوا ی ــا متاســفانه کارگ ام
ایــن کار پرهیــز کــرده و بــه همیــن دلیــل هــم 
بیننــده بــا روایتــی آبکــی از قصــه روبه روســت 
کــه نمی توانــد غافلگیــری چندانــی بــرای 

مخاطــب داشــته باشــد.
 در نهایــت »زرد« را می تــوان فیلمــی پربازیگر 
ــداول دانســت  ــا ته قصه هــای اجتماعــی مت ب
راضــی  را  ســینما  جــدی  مخاطبــان  کــه 
نمی کنــد؛ امــا شــاید حضور ســتارگان مشــهور 
ــام از  ــان ع ــی از مخاطب ــود بخش ــث ش باع

ــد. ــم اســتقبال کنن فیل

ســریال »ســرزمین کهــن« )ســرزمین مــادری( بــه کارگردانــی 
ــرود  ــن ب ــاه روی آنت ــود از ۱۴ مهرم ــرار ب ــه ق ــزی ک کمــال تبری

هنــوز پخــش نشــده اســت. 
پیــش از ایــن اعــام شــده بــود ســریال »ســرزمین کهــن« قرار 
اســت از ۱۴ مهــر روی آنتــن بــرود و حتــی بــا نزدیــک شــدن بــه 
پخــش از شــبکه ســه از آنونــس آن رونمایــی شــد کــه در ایــن 
آنونــس اعــام شــد کــه نــام ســریال »ســرزمین مادری« شــده 
اســت؛ امــا ایــن ســریال کــه چنــد ســال پیــش هنــگام پخــش 
پــس از ســه قســمت متوقــف شــد، ۱۴ مهــر روی آنتــن نرفــت 
ــد ســال  ــز نتوانســت بعــد از چن و شــب جمعــه ۲۱ مهرمــاه نی

پخــش خــود را آغــاز کنــد. 
ســریال »ســرزمین کهــن« در ســه فــاز تولیــد شــده و از جملــه 
بازیگــران آن می تــوان بــه شــهاب حســینی اشــاره کــرد کــه در 
فــاز دوم ســریال جــای خــود را بــه آرش مجیــدی داده اســت. 

ــن ســریال  ــن«، ای ــا پخــش ســه قســمت از »ســرزمین که ب
متوقــف شــد و ســوءتفاهمی پیــش آمــد کــه ایــن ســریال بــه 
ــه  ــرار اســت ب ــن ق ــرده اســت. همچنی ــن ک ــا توهی بختیاری ه
جــای ســرزمین کهــن فعــا دومیــن ســریال محرمــی تلویزیون 

بــا نــام »عقیــق« روی آنتــن شــبکه ســه بــرود. 
ســریال »عقیــق«، عاشــقانه ای اســت در دل تاریــخ کــه ســعید 
نعمــت هللا آن را در ۱۰ قســمت بــرای پخــش در مــاه محــرم بــه 
نــگارش درآورده اســت. بعــد از »پشــت بــام تهــران« و »زیر پای 
ــگ  ــا بهرن مــادر«، »عقیــق« ســومین همــکاری مشــترک او ب
توفیقــی بــه حســاب می آیــد. بازیگــران ایــن ســریال عبارتنــد 
ــی،  ــزاد فراهان ــی، به از شــبنم مقدمــی، علیرضــا آرا، نســیم ادب
داریــوش ســلیمی، نــدا عقیقــی، کریــم امینــی، جمــال فوادیان، 
فردیــن شاه حســینی، مجیــد رحمتــی بــا حضــور هدایــت 

 هاشــمی و بــا هنرمنــدی نــادر فــاح.

ــد  ــت شــام«، ســاخته جدی ــه وق ــم ســینمایی »ب ــن فیل تدوی
ابراهیــم حاتمی کیــا، بــه تهیه کنندگــی محمــد خزاعــی در حــال 
ــا ۲ مــاه دیگــر تدویــن  انجــام اســت و پیش بینــی می شــود ت

بــه طــول انجامــد. 
تدویــن فیلــم »بــه وقــت شــام« ســاخته ابراهیــم حاتمی کیــا 
ــه  ــنگین کار ب ــم س ــه حج ــه ب ــا توج ــه دارد و ب ــان ادام همچن
ــام  ــه اتم ــر ب ــاه دیگ ــم ظــرف دو م ــن فیل نظــر می رســد تدوی
ــام  ــبخت انج ــرداد خوش ــط مه ــم توس ــن فیل ــد. تدوی می رس

ــارت دارد. ــن نظ ــر کار تدوی ــز ب ــا نی ــود و حاتمی کی می ش
بخش هــای عمــده فیلــم در یــک هواپیمــا ســپری می شــود و 
بــه همیــن دلیــل جلوه هــای ویــژه بصــری در فیلــم »بــه وقــت 
شــام« از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت. بــا توجــه بــه تاکیــد 
حاتمی کیــا در اســتفاده از نیروهــای جــوان و بااســتعداد ایرانــی 
ــران و  ــم در ای ــری فیل ــژه بص ــای وی ــد جلوه ه ــر می آی ــه نظ ب

توســط کارشناســان ایرانــی انجــام شــود.
ــه  ــام« ب ــت ش ــه وق ــینمایی »ب ــم س ــت فیل ــر اس ــایان ذک ش
ــترک  ــکاری مش ــن هم ــی، دومی ــد خزاع ــی محم تهیه کنندگ
ابراهیــم حاتمی کیــا و ســازمان اوج اســت کــه بــرای نخســتین 
ــه  ــه صــورت مســتقیم ب ــران ب ــار در ســطح اول ســینمای ای ب

ــردازد.  ــری می پ ــام تکفی ــه و اس ــوادث منطق ح
ــور  ــام »امپرات ــا ن ــی را ب ــن فیلم ــش از ای ــی پی ــد خزاع محم
جهنــم« دربــاره چگونگــی شــکل گیری تکفیری هــا تهیــه کــرد و 
»بــه وقــت شــام«، دومیــن فیلــم دربــاره داعــش و تکفیری هــا 

ــد. ــه شــمار می آی ــده ب ــن تهیه کنن ــه ای در کارنام
در ایــن فیلــم بابــک حمیدیــان،  هــادی حجازی فــر و جمعــی از 
ــاش  ــد و ت ــای نقــش می پردازن ــه ایف ــی ب بازیگــران بین الملل
ــمین  ــی و شش ــم در س ــه فیل ــت ک ــن اس ــازنده ای ــروه س گ

جشــنواره فیلــم فجــر رونمایــی شــود.

فرهنگ و هنر10

،،
»زرد« را می تــوان فیلمــی پربازیگــر 
بــا ته قصه هــای اجتماعــی متــداول 
دانســت کــه مخاطبــان جدی ســینما 

را راضــی نمی کنــد

 بخشی از وصیت نامه 
شهید محمود شهبازی

بسم هللا الرحمن الرحیم
ــُهم  ــَن أنُفَس ــَن اْلمؤِمنی ــَتری ِم انَّ هللا اش
ــه ُیقاِتلــوَن  َو أمواَلُهــم ِبــأنَّ َلُهــُم اْلَجنَّ
فــی َســبیِل هللا َفَیْقُتُلــوَن َو ُیْقَتُلــون... 
ــه َو  ــم ب ــذی باَیعُت ــم اّل ــروا ِبَبیِعکُ َفاسَتبِش

ــم. ــوُز العظی ــَو الَف ــک ُه ذل
همانــا خداونــد از مؤمنــان جانشــان و 
مقابــل ســرای  و در  را خریــد  مالشــان 
ــد،  ــان می جنگن ــرار داد و مؤمن بهشــت را ق
ــوند؛  ــته می ش ــند و کش ــدا می کش در راه خ
پــس شــاد باشــید بــه معاملــه ای کــه 
ســودا نمودیــد و ایــن اســت آن رســتگاری 

ــزرگ. ب

ــت  ــوان وصی ــه عن ــه ب ــفارش ک ــن س اولی
روحانیــت،  اســت؛  همیــن کلمــه  دارم 
ــات  ــن کلم ــدر ای ــه، چق ــا، طلب ــد، م آخون
ــه  ــانی ک ــه  کس ــا؛ ای هم ارزش دارد و معن
ــد  ــان خواه ــوش و دیده ت ــه گ ــم ب سفارش
ــد.  ــا بگذاری ــت را تنه ــادا روحانی ــید مب رس
ــا در  ــاش ابرقدرت ه ــام ت ــه تم ــد ک بدانی
ازبیــن بــردن اســام، روبــه روی روحانیــت 

ــرار دارد.  ق
ــت؛  ــپاه اس ــاره س ــن درب ــفارش دوم م س
ــه  ــت فقی ــلح والی ــازوی مس ــوان ب ــه عن ب
ــود  ــان ش ــپاه آنچن ــد س ــت: بای و روحانی
ــوان فریضــه واجــب  ــه عن کــه پاســداران ب
خدمــت کننــد، نــه بــه عنــوان شــغل؛ چــرا 
ــپاه و  ــه، س ــی فقی ــازوی ول ــن دو ب ــه ای ک

روحانیــت شــغلی ندارنــد و نبایــد ســپاهی 
بــودن و روحانــی بــودن را شــغل حســاب 
کــرد. چقــدر ابرقدرت هــا از ایــن ســپاه 
ــپاهی  ــرادر س ــه ب ــرا ک ــند؛ چ ــا می ترس نوپ
ــود؛  ــپاه می  ش ــه وارد س ــوان فریض ــه عن ب
ــدی  ــه ب ــد، ن ــت می خواه ــق مأموری ــه ح ن
آب و هــوا ]برایــش مهــم اســت[؛ بلکــه هــر 
ــود  ــد، وارد می ش ــخت تر باش ــه س ــا ک کج

ــت. ــر اس ــرش عظیم ت ــه اج ک
قبــا اگــر تــرس مــا از لیبرال هــا بــود 
ــد  ــه دار کنن ــام را خدش ــط ام ــادا خ ــه مب ک
اکنــون دیگــر لیبرال هــا بــه زبالــه دان 
تاریــخ افتاده انــد و انقــاب ســوم هــم 
تــدارک  پیــروز شــد. منافقیــن کــه در 
ــت  ــام نهض ــات ام ــس از حی ــه پ ــد ک بودن

ــد  ــر روی آب آمدن ــد، زودت ــرف کنن را منح
و رودرروی ملــت مســلم قــرار گرفتنــد؛ 
تــاش تمامــی شــما بایــد ایــن باشــد کــه 
ــد و  ــار را برکنی ــر از کف ــن بدت ریشــه منافقی
ــا  ــا صده ــد ت ــکا بای ــورت آمری ــن ص در ای
ســال گــورش را گــم کنــد و دســت از ایــران 
ــه  ــا ب ــر م ــه دیگ بشــوید و منتظــر باشــد ک

ــم. ــراغ او بروی س
پــدر و مــادرم! از اینکــه زحمــات بســیار در 
تربیــت فرزندتــان کشــیدید، امیــدوارم کــه 

ــد. ــر ده ــان را افزون ت ــد اجرت خداون
ــرآن را در  ــه ق ــاد دارم ک ــه ی ــود ب ــن خ  م
ــا بیــل پــدرم  دامــان مــادرم فراگرفتــم و ب

رنج هــا را چشــیده ام. 
ــه  ــی ک ــر می دان ــود بهت ــو خ ــان! ت ــدر ج پ

ــر  ــلما بهت ــرت مس ــت و آخ ــا دار فناس دنی
اســت و باقــی کــه: الدنیــا دار الفنــاء و 

ــی. ــر و ابق ــره خی االخ
مــادر جــان! سفارشــی کــه بــه شــما 
دارم دربــاره خواهــرم اســت کــه دلــم 
ــردن  ــام ک ــد از تم ــان بع ــت ایش می خواس
کاس نهــم بــه قــم بــرود؛ ان شــاءهللا 
کاری کــن کــه او ایــن عمــل را انجــام 
ــما دارم  ــه ش ــر ب ــی عظیم ت ــد و سفارش ده
ــک  ــد ی ــودت فرزن ــون خ ــادرم! چ ــه م ک
ــه  ــد ک ــم می خواه ــوده ای، دل ــی ب روحان
تــو مــرا بــه خــاک بســپاری و حتــی پــدرم 
خــاک و گل بــر روی قبــرم بریــزد تــا همــه 
بداننــد کــه شــما سرشــار از شــوق هســتید 

ــان. و ایم

موسیقی

منتظر یک آلبوم ویژه از »دنگ شو« باشید
تــور  برگــزاری  از  »دنگ شــو«  موســیقی  گــروه  برنامه هــای  مدیــر 
ــد  ــرای تولی ــاش ب ــران و شهرســتان ها و ت ــن گــروه در ته کنســرت های ای

ــر داد.  ــاوت خب ــژه و متف ــوم وی ــک آلب ی
حمیــد خســروبیگی، مدیــر برنامه هــای گــروه موســیقی »دنگ شــو« 
بــه  تــور کنســرت های کانــادای گــروه »دنگ شــو«  به تازگــی  گفــت: 
از  ایــن کنســرت ها فراتــر  پایــان رســیده و بســیار خوشــحالیم کــه 
ــوری  ــه ط ــد؛ ب ــه ش ــدان مواج ــتقبال عاقه من ــا اس ــا ب ــای م پیش بینی ه
ــایت  ــروش در س ــام ف ــس از اع ــاعت پ ــد س ــرت ها چن ــت کنس ــه بلی ک
ــان  ــا در زم ــن برنامه ه ــه ای ــتیم ک ــت داش ــا دوس ــید. م ــام می رس ــه اتم ب
ــان  ــتیم در مدت زم ــا نتوانس ــد، ام ــه می ش ــدان ارائ ــه عاقه من ــتری ب بیش

ــم.  ــرا کنی ــرت ها را اج ــتری کنس بیش
وی ادامــه داد: بــا توجــه بــه برنامه ریزی هــای انجام گرفتــه پــس از 
ــران و  ــو« در ته ــروه »دنگ ش ــرت های گ ــور کنس ــر، ت ــرم و صف ــان مح پای
شهرســتان ها برگــزار می شــود کــه بنــا داریــم در ایــن کنســرت ها همچــون 
ــروه،  ــدار گ ــب و پرطرف ــار منتخ ــرای آث ــر اج ــاوه ب ــی، ع ــای قبل برنامه ه

ــرای طرفــداران اجــرا کنیــم. ــد را ب ــار جدی تعــدادی از آث
ــی  ــر تمام ــر داد: اگ ــو« خب ــیقی »دنگ ش ــروه موس ــای گ ــر برنامه ه  مدی
ــان  ــا پیــش از پای ــم ت ــا داری برنامه هــا طبــق زمان بنــدی صــورت گیــرد، بن
ســال یــک آلبــوم بســیار متفــاوت و جالــب منتشــر کنیــم کــه فعــا ترجیــح 
ــداران  ــا طرف ــود؛ ام ــر نش ــی منتش ــات آن اطاعات ــاره جزئی ــم درب می ده
مطمئــن باشــند ایــن آلبــوم یکــی از متفاوت تریــن آثــار گــروه »دنگ شــو« 
خواهــد بــود. خســرو بیگــی در پایــان بــا اشــاره بــه انتشــار آلبــوم »مــّد و 
نــای« نیــز بیــان کــرد: خوشــبختانه در پیــام هایــی کــه از ســوی مخاطبــان 
ــب  ــده و اغل ــه ش ــتقبال مواج ــا اس ــوم ب ــن آلب ــم ای ــی کنی ــت م دریاف

شــنوندگان آثــار گــروه »دنــگ شــو« از کیفیــت آلبــوم راضــی بودنــد.

ادبیات

مرادی کرمانی، نامزد جایزه آسترید لیندگرن شد
هوشــنگ مــرادی کرمانــی از ســوی کانــون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانان 

بــه عنــوان نامــزد جایــزه آســترید لیندگــرن ۲۰۱۸ معرفی شــد. 
بــر اســاس خبــر رســیده از کانــون، همزمــان بــا برگــزاری جلســه جایزه آســترید 
لیندگــرن در نمایشــگاه کتــاب فرانکفــورت، کانــون پــرورش فکــری کــودکان و 
نوجوانــان، هوشــنگ مــرادی کرمانــی، نویســنده نام آشــنای ادبیــات کــودک و 

نوجــوان، را بــه عنــوان نامــزد ایــن جایــزه در ســال ۲۰۱۸ معرفــی کــرد. 
بــر ایــن اســاس، در دومیــن روز از نمایشــگاه کتــاب فرانکفــورت جلســه ای بــا 

حضــور رئیــس هیئــت داوران جایــزه لیندگــرن برگــزار شــد. 
ــت  ــرای دریاف ــدا ب ــدود ۲۰۰ کاندی ــه ح ــد ک ــام کردن ــئول اع ــای مس مقام ه
جایــزه ۲۰۱۸ معرفــی و بــرای اطمینــان از حضــور هنرمندانــی از سراســر دنیــا، 

ــده اند. ــه ش ــزه اضاف ــن جای ــاب ای ــت انتخ ــه هیئ ــر ب ۱۴ نف
ــران  ــزه در ای ــن جای ــای ای ــی نامزده ــای معرف ــاس، هیئت ه ــن اس ــر همی  ب
بــرای جایــزه ســال ۲۰۱۸، کانــون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان، 
شــورای کتــاب کــودک، موسســه پژوهشــی تاریــخ ادبیــات کــودک و انجمــن 

ــتند.  ــران هس ــوان ای ــودک و نوج ــندگان ک نویس
ــی در  ــروج کتابخوان ــوان نویســنده و م ــه عن ــز ب ــی نی ــرادی  کرمان هوشــنگ م
مقــام نامــزد ایــن جایــزه انتخــاب شــده اســت. ایــن نویســنده در پــروژه ترویج 

کتابخوانــی بــه معرفــی کتابخانه هــای ســیار کانــون نیــز پرداختــه اســت. 
جایــزه جهانــی آســترید لیندگــرن، بزرگ تریــن جایــزه جهانــی ادبیــات کــودک 
پــس از جایــزه   هانــس کریســتین اندرســن اســت. آســترید لیندگرن، نویســنده 
و  جوراب بلنــد«  »پی پــی  چــون  صاحــب کتاب هایــی  و  ســوئدی  بنــام 
ــالگی  ــن ۹۴ س ــال ۲۰۰۲ در س ــت. او در س ــام« اس ــت ب ــوس روی پش »کارل
دیــده از جهــان فروبســت. دولــت ســوئد بــرای گرامیداشــت یــاد ایــن نویســنده 
مســابقه ای جهانــی بــا نــام او پایه گــذاری کــرد کــه هــر ســاله در ایــن کشــور 

ــود. ــزار می ش برگ

سریال

بیتا فرهی به »از یادها رفته« پیوست
در آســتانه صدمیــن جلســه تصویربــرداری ســریال »از یادهــا رفتــه«، 
بیتــا فرهــی بــه ایــن ســریال پیوســت و جلــوی دوربیــن قــرار گرفــت. 
ــه گــزارش روابــط عمومــی ســریال »از یادهــا رفتــه«، بیــش از ســه  ب
مــاه از آغــاز تصویربــرداری ســریال »از یادهــا رفتــه« گذشــته و تاکنــون 
بیــش از ۹۰ جلســه تصویربــرداری انجــام شــده اســت. تاکنــون بیش از 
۱۰ درصــد از ســریال تصویربــرداری شــده و گــروه ســازنده ســریال تمام 

روزهــای هفتــه از ســاعت ۶ صبــح تــا ۱۸ مشــغول ضبــط هســتند. 
ــا فرهــی در نقــش  ــن ســریال، بیت ــه از ســاخت ای ــن مرحل در تازه تری
»شــکوه الســلطنه« جلــوی دوربیــن رفتــه اســت. شــکوه الســلطنه در 
ســریال »از یادهــا رفتــه« شــخصیتی اشــراف زاده، پرقــدرت و صاحــب 
ــه  ــن جامع ــه پایی ــری از طبق ــه پســرش عاشــق دخت ــوال اســت ک ام

می شــود. 
پیــش از ایــن بازیگرانــی همچــون حســین یــاری، هلیــا امامــی، میتــرا 
حجــار، لیــا بلــوکات، ســیما تیرانــداز، مهــدی ســلوکی، رضــا یزدانــی، 
رســول نجفیــان، علیــرام نورایــی، حبیــب دهقان نســب بــه ایــن 

ــد.  ــن رفتن ــوی دوربی ــتند و جل ــریال پیوس س
مجموعــه تلویزیونــی »از یادهــا رفتــه« بــه کارگردانــی بهــرام بهرامیــان 
و تهیه کنندگــی اکبــر تحویلیــان، یــک ملــودرام تاریخــی اســت کــه در 
ــود  ــاخته می ش ــیما س ــج س ــبکه پن ــش از ش ــرای پخ ــمت ب ۵۰ قس
ــردازد  ــال ۱۳۱۹ می پ ــوان در س ــری ج ــی دخت ــه زندگ ــتان آن ب و داس
ــه دلیــل نداشــتن شــناخت از وضعیــت کشــور و آداب و رســوم  کــه ب
ــا کشــف حقیقــت ســنت ها و  دچــار بحــران شــدیدی می شــود، امــا ب

ــی مشــترک می رســد. ــه آرامــش و زندگ ــا ب رفتاره
 تصویربــرداری ایــن ســریال عــاوه بــر تهــران در ســایر شهرســتان ها و 

ــاوت انجــام می شــود. در لوکیشــن های متف
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اصلی ترین عامل تصادفات 

برون شهری در شهریورماه
رئیــس مرکــز اطالعــات و کنتــرل ترافیــک پلیــس راهــور 
ناجــا بــه تشــریح عوامــل تصادفــات برون شــهری در 
ــدگان  ــی رانن ــت و از »بی توجه ــال پرداخ ــهریورماه امس ش
بــه جلــو«، بــه عنــوان اصلی تریــن عامــل ایــن تصادفــات 

نــام بــرد. 
ــد  ــدود ۳۲ درص ــرد: ح ــار ک ــی اظه ــادر رحمان ــرهنگ ن س
اثــر  در  امســال  شــهریورماه  برون شــهری  تصادفــات 
بی توجهــی راننــدگان بــه جلــو در جاده هــا رخ داده اســت. 
ــا در  ــات جاده ه ــد تصادف ــت: ۱۸ درص ــن گف وی همچنی
شــهریورماه امســال نیــز در اثــر تخطــی از ســرعت مطمئنــه 

رخ داده اســت. 
رئیــس مرکــز اطالعــات و کنتــرل ترافیــک پلیــس راهــور 
ــه عوامــل دیگــر تصادفــات اشــاره کــرد   ناجــا همچنیــن ب
و گفــت: بــر اســاس آمارهــا انحــراف بــه چــپ )۱5 درصــد(

 رعایــت نکــردن حــق تقــدم )۱۳ درصــد( و خســتگی 
ــات  ــدی تصادف ــل بع ــی )5 درصــد( از عوام و خواب آلودگ

ــد.  ــاه بودن ــن م برون شــهری در ای
بــر اســاس گــزارش ســایت پلیــس راهــور، رحمانــی 
ــت،  ــالف جه ــت در خ ــات، حرک ــن تخلف ــه داد: در بی ادام
نقــص فنــی، رعایــت نکــردن فاصلــه طولــی و ناتوانــی در 
کنتــرل وســیله بــه یــک میــزان در شــکل گیری تصادفــات 

برون شــهری نقــش داشــته اند.

رفع مشکالت نسخ پزشکی 
با الکترونیکی کردن دفترچه ها

ــه  ــت: مرحل ــی گف ــن اجتماع ــان ســازمان تأمی ــاون درم مع
دوم برنامــه حــذف دفترچه هــای ســازمان تأمیــن اجتماعــی 
در مراکــز طــرف قــرارداد در ســه اســتان کشــور آغــاز شــد. 

ــردن دفترچه هــای  ــت: الکترونیکــی ک ــدی درخشــان گف مه
مزایــای  و  خــورد  کلیــد  پیــش  ســال  دو  از  درمانــی 
الکترونیکــی کــردن دفترچه هــای بیمــه درمانــی بــرای مــردم 
ــه  ــخه در داروخان ــدن نس ــاده ش ــت، آم ــی در وق صرفه جوی
ــه، پیشــگیری از اشــکاالت در  ــا داروخان ــه مطــب ت در فاصل
ــذ  ــی در کاغ ــام کار و صرفه جوی ــهولت انج ــخه خوانی، س نس

اســت. 
وی افــزود: بــا حــذف دفترچه هــای بیمــه درمانــی، فرآینــد 
ــت  ــخه و در نهای ــز نس ــک، تجوی ــه پزش ــار ب ــه بیم مراجع

دریافــت دارو از داروخانه هــا کامــال متحــول می شــود. 
ــوزه  ــه در ح ــن برنام ــعه ای ــاری توس ــال ج ــت: از س وی گف
درمــان غیرمســتقیم آغــاز شــد کــه کار بســیار بزرگــی اســت و 

نیــاز بــه مشــارکت همگانــی دارد. 
ــان،  ــتان های اصفه ــه در اس ــن برنام ــروع ای ــان از ش درخش
گیــالن و مازنــدران خبــر داد و گفــت: اجــرای ایــن برنامــه بــا 
ــه پزشــکان، داروخانه هــا و آزمایشــگاه ها  همــکاری داوطلبان
ــازه  ــدون و در ب ــه م ــاس برنام ــر اس ــود و ب ــام می ش انج

زمانــی مشــخص پیــش مــی رود. 
ــیار  ــه بس ــن برنام ــه دوم ای ــرد: مرحل ــد ک ــان تاکی درخش
مهم تــر و بزرگ تــر از مرحلــه اول اســت و اجــرای ایــن 
طــرح، گام بلنــدی در اجــرای حاکمیــت دولــت الکترونیــک 

در بخــش درمــان محســوب می شــود. 

جامعه

تحصیل ۵۵ هزار دانش آموز استثنایی 
در کنار دانش آموزان عادی

ــور  ــتثنایی کش ــرورش اس ــوزش و پ ــازمان آم ــس س رئی
گفــت: تعــداد ۷۳ هــزار کــودک بــا نیازهــای ویژه در کشــور 
ــان در مــدارس عــادی  وجــود دارد کــه 55 هــزار نفــر از آن

ــد.  ــل می کنن تحصی
ــا  ــوز ب ــزار دانش آم ــداد ۷۳ ه ــت: تع ــی گف ــد قدم مجی
نیازهــای ویــژه در مــدارس ســازمان مشــغول بــه تحصیــل 

هســتند. 
وی افــزود: موظــف هســتیم تــا بــر اســاس ســند تحــول 
ــل را  ــان از تحصی ــتفاده آن ــی و اس ــت آموزش ــه عدال زمین

فراهــم کنیــم. 
قدمــی ادامــه داد: یــک هــزار و 5۷۰ مدرســه بــا نیازهــای 
ویــژه داریــم کــه تعــداد ۲۳ هــزار نیــروی انســانی در آن هــا 

مشــغول بــه خدمت رســانی هســتند. 
وی بــا اشــاره بــه موفقیــت طــرح آمــوزش فراگیــر گفــت: 
ــوزش  ــت آم ــتثنایی تح ــوز اس ــزار دانش آم ــداد 55 ه تع

آمــوزش و پــرورش فراگیــر هســتند. 
رئیــس ســازمان آمــوزش و پرورش اســتثنایی خاطرنشــان 
کــرد: هزینــه تحصیــل یــک دانش آمــوز بــا نیازهــای ویــژه 

معــادل 5 دانش آمــوز عــادی اســت.

افزایش سواد سالمت سالمندی 
بازنشستگان

معــاون فرهنگــی و اجتماعــی ســازمان تأمیــن اجتماعــی 
در  را  مختلفــی  برنامه هــای  معاونــت  ایــن  گفــت: 
ــا شــرکای اجتماعــی ســازمان  ــاط ب راســتای توســعه ارتب
)بیمه شــدگان، بازنشســتگان و کارفرمایــان( در دســت 

اجــرا دارد. 
ــه  ــا اعضــای اتحادی ــان در جلســه ای ب محمدرضــا جعفری
پیشکســوتان جامعــه کارگــری اظهــار داشــت: کارگروه هــای 
ــازمان  ــان س ــا ذی نفع ــل ب ــراری تعام ــرای برق ــف ب مختل
ــری خواســته ها و  ــن اجتماعــی ایجــاد شــده و پیگی تأمی

مســائل در جریــان اســت.
 وی درخصــوص طــرح تحــول ســالمت از ایــن طــرح بــه 
عنــوان یــک طــرح مترقــی یــاد کــرد و گفــت: ایــن طــرح 
ــی از  ــه بخش ــوب آن دارد، ن ــه کل چارچ ــه ب ــد توج نیازمن
وجــوه آن. بــه ایــن طــرح بایــد از تمــام ابعــاد توجــه شــود. 
جعفریــان درخصــوص افزایــش ســواد ســالمت ســالمندی 
بازنشســتگان اظهــار داشــت: ایــن طــرح بــه صــورت 
پایلــوت در حــال اجراســت و بــه زودی در تمــام کشــور بــه 
منظــور ایجــاد نشــاط در بازنشســتگان و ارتقــای ســالمت 

ــان اجــرا خواهــد شــد. آن
ــا  ــد: ب ــادآور ش ــوی ی ــت رض ــرح کرام ــوص ط وی درخص
ــن  ــی، ای ــرکای اجتماع ــی ش ــرات اصالح ــتفاده از نظ اس
طــرح در حــال بازنگــری اســت و بــا توجــه بــه مشــکالت 

مطرح شــده بازبینــی خواهــد شــد. 

کوتاه حوادث 

معمای جسد سوخته
ســاعت ۱۱ صبــح دوشــنبه گذشــته مــردی در تمــاس بــا 
ــت  ــاده بهش ــوخته در ج ــدی س ــف جس ــس از کش پلی
ــن تمــاس، تیمــی  ــر داد. پــس از ای ــران خب زهــرای ته
ــا  ــران در محــل حاضــر و ب ــری ۱۷۱ ته ــوران کالنت از مام

ــه رو شــدند.  جســد ســوخته زنــی روب
ــات  ــود، در تحقیق ــرده ب ــف ک ــد را کش ــه جس ــردی ک م
ــاورزی دارم.  ــن کش ــی زمی ــن حوال ــن در ای ــت: م گف
ــاورزی ام  ــن کش ــه زمی ــن ب ــال رفت ــح در ح ــروز صب ام
ــا پلیــس  ــودم کــه متوجــه جســد ســوخته شــدم و ب ب
تمــاس گرفتــم. زمانــی کــه جســد را پیــدا کــردم، هیــچ 
فــردی در ایــن حوالــی نبــود. فکــر کنــم شــب گذشــته او 

ــد.  ــل کرده ان ــا منتق ــه آنج را ب
در ادامــه تیمــی از کارآگاهــان اداره دهــم همــراه قاضــی 
جنایــی در محــل حاضــر شــدند. در تحقیقــات مقدماتــی 
ــری ۱۹ ســاله  ــه دخت ــق ب مشــخص شــد جســد متعل
اســت کــه پــس از قتــل در جایــی دیگــر بــه آن محــل 
منتقــل و بــا بنزیــن بــه آتــش کشــیده شــده اســت. بــا 
توجــه بــه اینکــه مقتــول لبــاس بــه تــن نداشــت، تیــم 
جنایــی احتمــال دادنــد او قربانــی جنایتــی ســیاه شــده 

اســت.
 نبــود آثــار جراحــت روی بــدن مقتــول ایــن فرضیــه را 
مطــرح کــرد کــه او خفــه شــده اســت. پــس از تحقیقات 
در محــل جنایــت، جســد بــا دســتور قضایــی به پزشــکی 
قانونــی منتقــل شــد تــا بــا معاینــات تخصصــی علــت 
ــن کارآگاهــان  ــان مــرگ مشــخص شــود. همچنی و زم
ویــژه قتــل تهــران بــا بررســی پرونــده افــراد ناپدیدشــده 
در تهــران، تجســس را بــرای شناســایی هویــت مقتــول 
آغــاز کردنــد تــا از ایــن طریــق بتواننــد راز قتــل را فــاش 

 . کنند
بــا گذشــت چنــد روز از جنایــت، شــکایتی دربــاره 
ــوز در  ــول هن ــخصات مقت ــا مش ــی ب ــدن زن ــد ش ناپدی
پلیــس آگاهــی ثبــت نشــده و تحقیقــات جنایــی بــرای 

ــه دارد. ــل ادام ــایی از قت رازگش

انفجار کپسول اکسیژن
انفجــار دســتگاه اکســیژن بیمارســتان »حضــرت فاطمه 
ــان  ــدوآب در اســتان آذربایج ــرا« در شهرســتان میان زه
غربــی باعــث مــرگ یــک بیمــار و مجــروح شــدن چهــار 

پرســتار شــد. 
رئیــس مرکــز مدیریــت حــوادث و فوریت هــای پزشــکی 
آذربایجــان گفــت: ایــن حادثــه در ســاعت ۲ و ۴۰ بامــداد 
امــروز در بخــش آی ســی یو بیمارســتان حضــرت فاطمــه 

زهــرا)س( در شهرســتان میاندوآب رخ داده اســت.
 بــر پایــه گــزارش »باقــر بهرامــی«، اتصــال ســیم بــرق 
و گــرم شــدن دســتگاه اکســیژن موجــب بــروز انفجــار 
زهــرا)س(  فاطمــه  بیمارســتان  در  آتش ســوزی  و 

ــت. ــده اس ــدوآب ش میان
 گفتــه می شــود بــا حضــور تیــم امــدادی پرســتاران ایــن 
حادثــه بــه بیمارســتان عباســی انتقــال یافتنــد کــه حــال 
همگــی آن هــا رو بــه بهبــودی اســت و همچنیــن پرونــده 

قضایــی نیــز بــرای ایــن حادثــه تشــکیل شــده اســت.

رهایی گروگان پس از کشته شدن گروگانگیر

گــروه گروگانگیــر خشــن بعــد از تعقیــب و گریــز 
ســرانجام در چنــگال عدالــت گرفتــار شــدند و گــروگان 

ــت. ــات یاف ــس نج ــالش پلی ــا ت ب
ــری ۲۲  ــه کالنت ــردی هراســان ب ــش م ــد شــب پی چن
ــت:  ــس گف ــر تجس ــه افس ــت و ب ــرج رف ــهر ک مهرش
ــد  ــر پرای ــوار ب ــی س ــراد ناشناس ــش اف ــی پی »دقایق

ــد.« ــه ربودن ــل خان ــرم را از مقاب ــکی، پس مش
پرونــده  تشــکیل  از  پــس 
ــان  ــه کارآگاه ــی، بالفاصل مقدمات
ــرز وارد  ــی اســتان الب ــره جنای دای
عمــل شــدند. آن هــا در نخســتین 
از  یکــی  دریافتنــد  تحقیقــات 
سرنشــینان پرایــد زنــگ در خانــه 
جــوان ۲۸ ســاله،  هاشــم، را زده و 
بــه بهانــه ای از او خواســته جلــوی 

در بیایــد. 
ــی  ــه آدمربای ــه از توطئ ــم ک هاش
ــوده،  ــر ب ــناس بی خب ــراد ناش اف
بــه طــرف در رفتــه و پــس از بــاز 
ــا  ــان ب ــاختمان ناگه ــردن در س ک

ســه مــرد خشــن روبــه رو شــده کــه صورت هایشــان را 
ــد.  ــاب پوشــانده بودن ــا نق ب

ــه  ــد و ب ــودرو انداختن ــه داخــل خ ــا زور ب ــا او را ب آن ه
ــت  ــال می رف ــه احتم ــا ک ــد؛ ازآنج ــرار کردن ــرعت ف س
رباینــدگان بــا خانــواده جــوان ربوده شــده تمــاس 

ــد. ــرل ش ــروگان کنت ــه گ ــن خان ــد، تلف بگیرن
ســرهنگ صفایــی، رئیــس پلیــس اداره آگاهــی اســتان 
ــان  ــاس آدمربای ــس از تم ــت: پ ــاره گف ــرز، در این ب الب
ــی اســتقرار  ــه جغرافیای ــای تخصصــی، نقط و ردیابی ه
بــود،  محــدوده گلدشــت  در  خانــه ای  آن هــا کــه 
شناســایی شــد و بالفاصلــه تیــم ویــژه ای از کارآگاهــان 
ــور  ــه از حض ــران ک ــدند؛ گروگانگی ــزام ش ــل اع ــه مح ب
ــروگان  ــراه گ ــه هم ــد، ب ــده بودن ــر ش ــس غافلگی پلی
ســوار دو خــودرو »پرایــد« و »روآ« شــدند و گریختنــد؛ 

پــس از چنــد کیلومتــر تعقیــب و گریــز نفســگیر، 
بــا شــلیک های پلیــس  خودروهــای گروگانگیــران 
متوقــف شــد و سرنشــینان هــر دو خــودرو پیــاده 
شــدند؛ امــا همچنــان بــا ســالح ســرد پلیــس را تهدیــد 

ــت. ــد کش ــروگان، را خواهن ــم، گ ــه  هاش ــد ک کردن
ــد؛  ــه دادن ــرار ادام ــه ف ــن کار ب ــا همی ــپس ب ــا س آن ه
امــا دقایقــی بعــد و همچنــان کــه پلیــس در تعقیبشــان 
و  گروگانگیــران  میــان  بــود، 
ــه در  ــری رخ داد ک ــس، درگی پلی
ایــن میــان یکــی از گروگانگیــران 
بــا شــلیک پلیــس کشــته و یکــی 
ــان هــم زخمــی شــد. دیگــر از آن

جــوان  ترتیــب  ایــن  بــه   
ربوده شــده از دســت تبهــکاران

 نجات یافت.
شــد  مشــخص  ادامــه  در   
ســناریوی آدمربایــی توســط ســه 
مــرد جــوان تبهــکار کــه دارای 
ــری  ــم کیف ــدد جرائ ــوابق متع س
بودنــد، طراحــی و اجــرا شــده 

بــوده اســت.
در بازجویــی از دو متهــم دستگیرشــده کارآگاهــان دریافتند 
آن هــا بــر ســر اختــالف مالــی بــه خاطــر خریــد و فــروش 
مــواد مخــدر،  هاشــم را ربــوده بودنــد تــا طلبشــان را وصــول 

. کنند
از ســوی دیگــر مــرد جــوان ربوده شــده کــه فکــرش را 
هــم نمی کــرد از دســت گروگانگیــران جــان ســالم بــه 
در بــرد، گفــت: مــن شــانس آوردم کــه پلیــس نجاتــم 

داد.
پــس از تکمیــل پرونــده، دو متهــم بــه دادســرا منتقــل 
شــدند و بــا دســتور بازپــرس شــعبه ۱۳ قــرار بازداشــت 
ــال  ــدان انتق ــه زن ــه ب ــر صــادر شــد ک هــر دو گروگانگی
یافتنــد تــا زمــان محاکمــه آن هــا از ســوی دادگاه 

ــن شــود. ــرز تعیی کیفــری اســتان الب

ــاره  ــوزادان، درب ــوق تخصــص ن ــر حســینی، ف ــر محمدباق دکت
»بانــک شــیر« گفــت: بانــک شــیر، حامــی مادرانــی اســت کــه 

شیرشــان جوابگــوی نیازهــای نوزادشــان نیســت. 
دکتــر محمدباقــر حســینی اظهــار کــرد: نقــش شــیر مــادر در 
تغذیــه کامــل نــوزاد بســیار حائــز اهمیــت اســت و مــا همــواره 
ــادر را  ــیر م ــژه، ش ــای وی ــش مراقبت ه ــم در بخ ــعی داری س
ــم.  ــن بخــش هســتند، فراهــم کنی ــه در ای ــی ک ــرای نوزادان ب
بخــش مراقبــت ویــژه نــوزادان بایــد شــرایطی را بــرای مــادران 
ایجــاد کنــد تــا بتواننــد شــیر خــود را بدوشــند و نــوزاد را تغذیــه 

کننــد. 
ــز  ــکی تبری ــوم پزش ــگاه عل ــی دانش ــت علم ــو هیئ ــن عض ای
افــزود: اگــر فــردی دارای شــیر کــم یــا نــوزاد چندقلــو باشــد، 
بانــک شــیر مــادران تأمیــن شــیر و تغذیــه نــوزاد را بــر عهــده 
گرفتــه و شــیر مادرانــی را کــه بــه ایــن مرکــز اهــدا شــده، بــه 

طــور پاســتوریزه و بهداشــتی در اختیــار نــوزادان قــرار می دهــد. 
بخــش  در  و  متولــد  نــوزادی  کــه  زمانــی  افــزود:  وی 
ــداری می شــود، در روزهــای نخســت  ــژه نگه مراقبت هــای وی
 تولــد، تغذیــه وریــدی را بــه صــورت تــی پیــان دریافــت کــرده 
و در کنــار آن تغذیــه بــا مقــدار کــم شــیر مــادر تأمیــن می شــود 

و پــس از طــی مدتــی، شــیر مــادر افزایــش می یابــد. 
ــود شــیر  ــا کمب ــی کــه ب ــه اینکــه مادران ــا اشــاره ب حســینی ب
ــک  ــه شــیر را از بان ــوزاد ب ــاز ن ــد نی ــه هســتند، می توانن مواج
ــک  ــه بان ــادران ب ــه م ــا مراجع ــزود: ب ــد، اف ــن کنن ــیر تأمی ش

ــود.  ــن می ش ــل تأمی ــور کام ــه ط ــوزاد ب ــه ن ــیر، تغذی ش
وی بیــان کــرد: از تیرمــاه ســال گذشــته، بانــک شــیر مــادران 
 در تبریــز فعــال شــده و بــا همــکاری معاونــت بهداشــت 
ــه حــدود چهــار لیتــر شــیر  و مــادران اهداکننــده شــیر، روزان
مــادر در بانــک شــیر بــه صــورت پاســتوریزه توزیــع می شــود.

ــران از  ــهرداری ته ــی ش ــات اجتماع ــازمان خدم ــل س ــر عام مدی
ترانزیــت کــودکان اتبــاع بیگانــه بــرای تکدیگــری بــه تهــران خبــر 
داد و گفــت: ۹۰ درصــد از کــودکان کار مــورد آزار جنســی در پاتوق هــا 

ــد.  ــرار گرفته ان ق
رضــا قدیمــی در جمــع خبرنــگاران بــا اشــاره بــه طــرح جمــع آوری 
ــهرداری  ــه ش ــان اینک ــا بی ــت ب ــدی در پایتخ ــودکان کار و متک ک
ــه  ــور ک ــی وزارت کش ــورای اجتماع ــه ش ــاس مصوب ــر اس ــران ب ته
زیــر نظــر رئیس جمهــور فعالیــت می کنــد، در ایــن طــرح بــا ســایر 
ــر  ــت: ب ــد، گف ــکاری می کن ــتی هم ــژه بهزیس ــتگاه ها و به وی دس
ــار همــه  ــد در کن اســاس دســتورکار ابالغــی، شــهرداری تهــران بای
ــباب  ــوازم و اس ــد و ل ــت کن ــتی فعالی ــژه بهزیس ــتگاه ها به وی دس
جــذب و نگهــداری کــودکان را در اختیــار بهزیســتی قــرار دهــد که در 
ایــن راســتا عــالوه بــر خودروهــای متناســب، تعــداد زیادی مــددکار 
اجتماعــی را کــه حداقــل مــدرک تحصیلــی آن ها کارشناســی ارشــد 

اســت، در اختیــار ســازمان بهزیســتی قــرار دادیــم. 
ــه  ــهرداری در ادام ــی ش ــات اجتماع ــازمان خدم ــل س ــر عام مدی
ــه  ــان اینکــه بســیاری از ایــن کــودکان ب ــا بی صحبت هــای خــود ب
زور توســط بستگانشــان کــه حتــی صالحیــت نگهــداری ندارنــد، بــه 
خیابــان رانــده شــدند تــا گدایــی کننــد، گفــت: ایــن کــودکان مــورد 
ــی اســت  ــد و ایــن در حال اســتثمار خانواده هایشــان قــرار گرفته ان
ــت و  ــی صحب ــد احساس ــت و نبای ــک اس ــرما نزدی ــل س ــه فص ک

عمــل کنیــم. 
وی بــا بیــان اینکــه پــس از جــذب کــودکان، اولیــاء و بستگانشــان 
شناســایی می شــوند و تذکــرات الزم بــه آن هــا داده می شــود، 
خاطرنشــان کــرد: اگــر خانواده هــای ایــن افــراد از تذکــرات 
ارائه شــده تعــدی کننــد، برخوردهــای الزم قضایــی بــا آن هــا صــورت 
می گیــرد؛ چــرا کــه متاســفانه ایــن کــودکان بــه جــای تحصیــل از 

ســوی خانواده هایشــان وادار بــه تکدیگــری می شــوند.

ترانزیتکودکانکاربهپایتختاهمیتوجود»بانکشیر«دربیمارستانها

آن هــا بایــد زودتــر از همساالنشــان از عروســک ها 
ــه  ــه پس کوچ ــواری در کوچ ــذت دوچرخه س و ل
بــار  زودتــر  خداحافظــی کننــد؛  محله شــان 
مســئولیت زندگــی خانوادگــی را بچشــند و پیش 
ــی،  ــه کودک ــای بی دغدغ ــردن روزه ــزه ک از مزه م
دغدغه هــای جــدی زندگــی زناشــویی را تجربــه 

 . کنند
ــه  ــده »کودک همســری« سال هاســت کــه ب پدی
دغدغــه فعــاالن حقوق بشــر تبدیل شــده اســت. 
بــه عقیــده ایــن فعــاالن »کودک همســری« 
آســیب های زیــادی بــه ســاختار خانــواده و 
ــی  ــرای آن راه حل ــد ب ــد و بای ــاع وارد می کن اجتم

اندیشــیده شــود.
آمارهــای  اســاس  بــر  ایســنا،  بــه گــزارش 
منتشرشــده توســط معاونــت امــور زنــان و 
ــی ازدواج  ــوری، پیشرس ــت جمه ــواده ریاس  خان
ـ نســبت مــردان و زنانــی کــه در ســن کمتــر از ۱5 
ســالگی ازدواج می کننــد ـ در ســال ۱۳۹۲ بــه 
ــان  ــرای زن ــردان ۰.۴ درصــد و ب ــرای م ــب ب ترتی
5.۴ درصــد اســت. ایــن رقــم بــا افزایــش بــرای 
ــه 5.۶ درصــد رســیده و  ــران در ســال ۹۳ ب دخت
ــی  ــب رقم ــه ترتی ــز ب ــال های ۹۴ و ۹5 نی در س

ــد.  ــان می ده ــادل 5.۴ و 5.5 را نش مع
ــال ۹5، ۰.۰5  ــت س ــه نخس ــم در ۹ ماه ــن رق ای
درصــد بــرای پســران و 5.5 درصــد بــرای دختران 

اســت.

 افزایش آمار ازدواج 
کودکان۱۰ تا ۱۴ ساله

بــر اســاس همیــن گزارش هــا در ســال ۹۰، 
۳۹ هــزار و ۶۰۹ نفــر )۴.5 درصــد( از کودکانــی 
کــه ازدواج کرده انــد، ۱۰ تــا ۱۴ ســال ســن 
داشــته اند. ایــن ارقــام بــا رونــدی رو بــه رشــد 
در ســال ۹۱ بــه ۴.۹ درصــد رســیده و ۴۰ هــزار و 

۴۶۴ نفــر را شــامل شــده اســت. 

ازدواج کــودکان ۱۰ تــا ۱۴ ســاله در ســال ۹۲ نیــز 
بــا افزایــش روبــه رو بــوده اســت. ایــن میــزان 
بــا رســیدن بــه 5.۳ درصــد نشــان داد کــه قــرار 
نیســت از میــزان رونــد ازدواج کــودکان کاســته 
ــر اســاس  ــه ب ــی اســت ک ــن در حال شــود؛ ای
ــال  ــور، س ــوال کش ــت اح ــازمان ثب ــالم س اع

ــزان ازدواج  ــن می ــر باالتری ۹۳، در 5 ســال اخی
ــودکان  ــداد ک ــد. تع ــان می ده ــودکان را نش ک
ــد در ایــن  ــا ۱۴ ســاله ای کــه ازدواج کرده ان ۱۰ ت
ــد(  ــر )5.۶ درص ــزار و ۲۲۸ نف ــه ۴۰ ه ــال ب س

رســیده اســت. 
ــزار و  ــد )۳۶ ه ــم 5.۴ درص ــز رق ــال ۹۴ نی س
ــنین  ــه در س ــت ک ــی اس ــد کودکان ۹۳۸( درص
ــان دوران کودکی شــان  یادشــده و پیــش از پای

ــده اند. ــویی ش ــی زناش وارد زندگ
 ازدواج کودکان زیر ۱۰ سال

ــاالی  ــد آمــار ب فعــاالن حقــوق کــودک معتقدن
کودکانــی کــه پیــش از رســیدن بــه بلــوغ فکری 
ــت از گســتره  ــد، حکای ــی ازدواج می کنن و ذهن
بــاالی ایــن پدیــده دارد و در آینــده بــر ســالمت 
خانواده هــای ایرانــی تأثیــر منفــی خواهــد 

گذاشــت. 
ایــن فعــاالن بر مشــخص شــدن ســنی قطعی 
و قانونــی بــرای ازدواج تاکیــد می کننــد و 
معتقدنــد تا مشــخص نشــدن الزامــات قانونی 
ــر  ــری کــرد. ب ــده جلوگی ــن پدی ــوان از ای نمی ت
همیــن اســاس آمارهــا نشــان می دهنــد کــه در 
ســال ۹۰، ۲۲۰ کــودک، ســال ۹۱، ۱۸۷ کــودک، 
ســال ۹۲، ۲۰۱ کــودک، ســال ۹۳، ۱۷۶ کــودک 
ــن  ــر ۱۰ ســال ت و در ســال ۹۴، ۱۷۹ کــودک زی
ــی اســت کــه  ــن در حال ــد؛ ای ــه ازدواج داده ان ب
آمارهــای رســمی تنهــا محــدود بــه ازدواج هــای 

ثبت شــده در دفاتــر رســمی اســت و چــه بســا 
ــدن ازدواج  ــت نش ــل ثب ــه دلی ــداد ب ــن تع ای
ــدن  ــت نش ــا ثب ــنامه ی ــدون شناس ــودکان ب ک
ــری  ــای چندهمس ــی ازدواج ه ــمی و قانون رس

تغییــر یابــد.
ــورای  ــس ش ــی، رئی ــرا آیت الله ــل زه در مقاب
فرهنگــی و اجتماعــی زنــان و خانــواده در 
ــوان  ــه عن شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی، )ب
ــه  ــواده ب ــه خان ــه در زمین ــوه ای ک ــادی فراق نه
سیاســتگذاری می پــردازد(، معتقــد اســت: 
»ســن«  اساســا  توجــه،  جالــب  مســئله 
مشــخص بــرای ازدواج نیســت؛ بلکــه »ازدواج 
اجبــاری« در همــه ســنین غیرقانونــی اســت و 
نمی تــوان بــا پرداختــن بــه موضــوع »ســن« در 

ــرد. ــل ک ــئله ای را ح ــان ازدواج، مس زم
بــر اســاس آمارهــای منتشرشــده توســط 
ریاســت  و خانــواده  زنــان  امــور  معاونــت 
ــت ۶۷5۹  ــا ثب ــوی ب ــان رض ــوری، خراس جمه

مــورد از ازدواج کــودکان در رتبه اول قــرار دارد؛ در 
حالــی کــه بــه نظــر می رســد بــه دلیــل حضــور 
بیشــتر اتبــاع کشــورهای دیگــر در اســتان های 
ــد،  ــایی ندارن ــه اوراق شناس ــور ک ــرقی کش ش
امــکان ثبــت ازدواج آن هــا فراهــم نباشــد و بــه 
ــش از  ــد بی ــار می توان ــن آم ــل ای ــن دلی همی

ــدار باشــد.  ــن مق ای
اســتان های آذربایجــان شــرقی بــا ۳۳۴۸ 
مــورد، رتبــه دوم و سیســتان و بلوچســتان نیــز 
ــا  ــودکان ۱۰ ت ــورد ازدواج ک ــت ۲۳55 م ــا ثب ب
ــه خــود اختصــاص  ــه ســوم را ب ۱۴ ســال، رتب

ــد. داده ان
ــتان  ــه اس ــی ک ــزارش در حال ــن گ ــه ای در ادام
ــده  ــت ش ــورد ازدواج ثب ــا ۲۱5۰ م ــتان ب خوزس
ــه  ــه ۴ کشــور را ب ــا ۱۴ ســال، رتب ــودکان ۱۰ ت ک
خــود اختصاص داده اســت، اســتان تهــران نیز 
ــرار  ــن جــدول ق ــه ۸ ای ــا ۱۷۴۲ مــورد، در رتب ب

گرفتــه اســت.

نگاهی به پدیده »ازدواج کودکان«

کودکیفراموششده

ســحرگاه دوشــنبه ۱۶ مهــر ســاکنان منطقــه ای در کالرآبــاد  
شهرســتان تنکابــن بــا دیــدن شــعله های ســرکش آتــش کــه از 
خانــه ای ویالیــی زبانــه می کشــید، بــا آتش نشــانی و اورژانــس 

تمــاس گرفتنــد.
ــکان  ــی ام ــه کس ــود ک ــدری ب ــه ق ــش ب ــرارت آت ــدت و ح ش
ــا رســیدن  ــه ســاختمان را نداشــت، امــا اهالــی محــل ت ورود ب
ــه  ــا شیش ــد. آن ه ــتند آرام بمانن ــدادی نمی توانس ــای ام نیروه
ــات  ــرای نج ــی ب ــاید راه ــا ش ــتند ت ــا را شکس ــی از پنجره ه یک

ــد.  ــدا کنن ــه پی ســاکنان خان
بــا رســیدن گروه هــای امــدادی و آتش نشــانی، ســرانجام حریــق 
مهیــب مهــار و پیکرهــای نیمه ســوخته دو دختــر خانــواده و مادر 
ــاد،  ــد. فره ــیده ش ــرون کش ــا بی ــان ویرانه ه ــان از می و پدرش
مــرد خانــواده کــه بــا ریختــن بنزیــن روی خــودش بیــش از ۹۰ 
درصــد ســوخته بــود، پــس از یــک روز در بیمارســتان طالقانــی 
شهرســتان چالــوس جــان باخــت. امــا همســرش بــا 5۰ درصــد، 
ــب ۱۶ ســاله  ــا ۷5 درصــد ســوختگی و زین ــه ۱۰ ســاله ب فاطم
ــه بیمارســتان  ــان ب ــرای درم ــق ب ــا ۱۲ درصــد ســوختگی عمی ب

ســوانح و ســوختگی ســاری انتقــال یافتنــد.
و  حــوادث  مدیریــت  مرکــز  ســخنگوی  اشــکپور،  زکریــا 
ــس  ــت:  »پ ــاره گف ــن ب ــدران، در ای ــکی مازن ــای پزش فوریت ه
از معاینــات پزشــکی تیــم اعزامــی، ســوختگی مــرد و زن 
ــه  ــان ب ــدا مصدوم ــد. ابت ــزارش ش ــدید گ ــیار ش ــدوم بس مص
بیمارســتان طالقانــی شهرســتان چالــوس منتقــل شــدند؛ امــا 
بــه  دلیــل شــدت ســوختگی ها، مــرد خانــواده جــان ســپرد. ســه 
ــه  ــان ب ــرای درم ــر هســتند، ب ــادر و دو دخت ــه م ــر ک عضــو دیگ

ــدند.«  ــل ش ــاری منتق ــوختگی س ــوانح و س ــتان س بیمارس
شهرســتان  انتظامــی  فرمانــده  ابراهیمــی،  حامــد  ســرگرد 
عباس آبــاد، نیــز دربــاره انگیــزه ایــن واقعــه تلــخ گفــت: 
ــرای  ــواده ب ــرد خان ــی نشــان می دهــد م »بررســی های مقدمات
ترســاندن همســر و دخترانــش بــه  دلیــل مشــکالت خانوادگــی 
ــه  ــروز فاجع ــث ب ــه باع ــه ک ــه راه انداخت ــوزی را ب ــن آتش س ای

ــت.« ــده اس ش
»زینــب« ۱۶ ســاله، دختــر بــزرگ خانــواده اســت. او کــه بــا فــرار 
ــه مــادر و خواهــر کوچک تــرش  ــه موقــع از اتاقــش نســبت ب ب
آســیب کمتــری دیــده، روی تخــت بیمارســتان و بــا دســت ها و 
بــدن بانداژشــده بــه روایــت آن صبــح شــوم پرداخــت. »زینــب« 
در حالــی کــه بــا یــادآوری آن لحظــات وهم انگیــز بغــض 
ــت:  ــود، گف ــش شکســته و اشــک هایش ســرازیر شــده ب گلوی
ــا شــنیدن فریادهــای پــدر و مــادرم از  »نیمــه شــب بــود کــه ب
خــواب پریــدم. آن هــا مدتــی بــود کــه بــا هــم اختــالف داشــتند. 
ــود. فکــر  دیگــر شــنیدن ایــن صداهــا برایمــان عــادی شــده ب
ــا  ــر و صداه ــی س ــود. وقت ــح ب ــدود ۴ صب ــاعت ح ــم س می کن

کمــی فروکــش کــرد، همــه خوابیدیــم. 
ــدید  ــای ش ــا گرم ــه ب ــود ک ــته ب ــاعت گذش ــد س ــم چن نمی دان
و دودی کــه وارد اتــاق شــده بــود، از خــواب پریــدم. تمــام 
ــرار  ــرای ف ــود. ب ــش و دود ب ــعله های آت ــان ش ــان در می خانه م
از شــعله های آتــش، خــودم را بــه اتــاق دیگــری رســاندم. 
ــاز  ــا ب ــا ب ــم ت ــره رفت ــار پنج ــم. کن ــس بکش ــتم نف نمی توانس
کــردن آن هــوای تــازه وارد اتــاق شــود، امــا نتوانســتم. خــودم را 
بــه کنــج دیــوار کشــاندم و در آنجــا کــز کــردم. حتــی تــوان فریاد 
زدن و جیــغ کشــیدن هــم نداشــتم. بیهــوش شــدم. وقتــی بــه 

هــوش آمــدم کــه امدادگــران و همســایه ها بــاالی ســرم بودنــد. 
فکــر می کنــم آن هــا بــا شکســتن در و پنجــره وارد خانــه شــده 

ــد.« بودن
ــه کار  ــا اینک ــود. ب ــا ب ــدرم بن ــه داد: »پ ــوان ادام ــر نوج  دخت
ــر  ــی داد و زی ــا خرجــی نم ــه م ــا ب ــول داشــت، ام ــرد و پ می ک
ــول  ــت پ ــت صحب ــر وق ــت. ه ــی نمی رف ــای زندگ ــار هزینه ه ب
ــای  ــادرم در خانه ه ــن م ــرای همی ــدارم. ب ــت ن ــد، می گف می ش
ــادم  ــی ی ــال دارم و از وقت ــن االن ۱۶ س ــرد. م ــردم کار می ک م
می آیــد پــدر و مــادرم بــا هــم اختــالف داشــتند. پــدرم بعضــی 
وقت هــا مــواد مخــدر و مشــروبات الکلــی هــم مصــرف 
می کــرد. مــا در کالرآبــاد در یــک خانــه ویالیــی مســتأجر 
بودیــم. دو خواهــر هســتیم. فاطمــه خواهــر کوچکــم ۱۰ ســاله 
ــم  ــادرم ه ــوختگی دارد. م ــد س ــد ۷۰ درص ــه می گوین ــت ک اس

ــت.« ــوب نیس ــش خ حال
ــه  ــب و فاطمــه کــه در بیمارســتان حضــور داشــت، ب ــی زین دای
خبرنــگاران گفــت: »خواهــر و دامادمــان از قدیــم اختــالف 
ــد  ــیده ش ــالق کش ــه ط ــان ب ــار کارش ــک ب ــی ی ــتند. حت داش
ــه  ــور ک ــدند. آن ط ــرف ش ــالق منص ــی از ط ــا کدخدامنش ــه ب ک
خواهــرزاده ام می گویــد شــب حادثــه پــدر و مــادرش درگیــری 
ــز کار می کــرد  ــرون نی ــه بی ــد و خواهــرم ک ــدا می کنن لفظــی پی
ــالق  ــش شــود، ط ــع فعالیت ــر مان ــه اگ ــه ک ــه همســرش گفت ب
ــن صــورت  ــرده در ای ــد ک ــا هــم تهدی ــاد م ــت. دام خواهــد گرف

ــوزاند. ــم می س ــا ه ــواده را ب ــه خان هم
ــاد؛  ــا اتفاقــی نمی افت ــدات می کــرد، ام ــن تهدی او همیشــه از ای
ــدی  ــش را ج ــرم حرف ــم خواه ــار ه ــن ب ــل ای ــن دلی ــه همی ب
نگرفتــه بــود؛ امــا گویــا فرهــاد، دامــاد، پــس از خوابیــدن همســر 
و فرزندانــش بنزیــن بــاک موتــورش را در ظرفــی خالــی کــرده و 
بــه داخــل خانــه برگشــته اســت. او درهــا را قفــل کرده و ســپس 
بنزیــن را روی خــودش ریختــه و بــا یــک جرقــه فنــدک، آتــش 
گرفتــه اســت. چــون او نزدیــک بخــاری بــود، بنزیــن بــه بخــاری 
هــم رســیده و باعــث انفجــار آن و ســوختن خانــه شــده اســت.« 
وی افــزود: »دامادمــان در آخریــن لحظــات پیــش از مرگــش 
ــدید  ــدر ش ــوزی این ق ــرده آتش س ــور نمی ک ــه تص ــت ک می گف
باشــد. او فقــط بــا ایــن کار قصــد داشــته تا خواهــرم را بترســاند، 
امــا ایــن فاجعــه رخ داده اســت. از طرفــی چــون کلیــد در ورودی 
ــاق خــارج  ــچ کــس نمی توانســت از ات ــود، هی ــاد ب دســت فره
شــود کــه ســرانجام خواهــرم بــا گرفتــن کلیــد از او از ورودی اول 
خــارج شــده بــود و همســایه کنــاری نیــز بــا شکســتن در عقبــی 

دو دختــر او را بیــرون کشــیده بــود.« 
ــت  ــن وضعی ــاره آخری ــز درب ــتان نی ــکان بیمارس ــی از پزش یک
مصدومــان حادثــه گفــت: »زینــب دختــر بــزرگ خانــواده بــا ۱۲ 

ــیب دیدگی را دارد.«  ــن آس ــوختگی کمتری ــد س درص
دربــاره  دختــرش  از  »وقتــی  داد:  ادامــه  پزشــک  ایــن 
ــوده  ــی ب ــت او عصب ــیدیم، گف ــدرش پرس ــاری پ ــالل رفت اخت
ــکل داشــته. همچنیــن از لحــن  ــاک و ال و ســابقه مصــرف تری
صحبت هــای زینــب مشــخص اســت او در یــک محیــط پرتنــش 
بــزرگ شــده اســت. درصــد ســوختگی او کــم، امــا بســیار عمیــق 
ــر شــده اســت. او در زمــان  اســت و راه هــای تنفســی اش درگی
حادثــه در یکــی از اتاق هــای دربســته بــوده کــه بــا تأخیــر وی را 
پیــدا کردنــد. بقیــه اعضــای ایــن خانــواده دچارســوختگی شــدید 

ــتند.« هس

مردمعتاد،خانوادهاشرابهآتشکشید
   #هموطن_سالم

از شهردار محترم اصفهان می خواهیم برای 
خانه های خالی در بافت های قدیمی و فرسوده که 
خیلی هم هستند، فکری بکنند؛ این خانه ها محل 
استقرار اراذل و اوباش شده و ساکنان محله ها را 

می رنجاند. طبق قانون شهرداری باید وارد عمل 
شود؛ قبلی ها که نشدند، خواهشا شما وارد شوید.

در یکی، دو ساله اخیر برای واردات آن هم از 
جنس بنجل های چینی خیلی حرف زده شد؛ اما 
همچنان بازار پراز کاالهای بد چینی هاست. چرا 

کسی جلوگیری نمی کند؟ آیا خود مسئوالن ذی ربط 
دستشان در کار واردات است و سود می برند؟

قیمت دالر پا برداشته و روز به روز گران می شود 
کسی هم به کسی نیست؛ بانک مرکزی تا کجا 

می خواهد به این موضوع ادامه دهد؟ دولت دالر 
را چند تحویل گرفته و امروز چند است؟ آیا این 

تورم نیست؟

اجاره خانه 5۰ درصد افزایش یافته؛ دولت نباید 
کاری کند؟ چه کسی مسئول است؟

سایت های فروش اینترنتی روزبه روز افزایش 
می یابد؛ آیا کنترلی صورت می گیرد؟ 

کشته شدن روزانه ۴۳ ایرانی در تصادفات! چه 
کسی مسئول است؟ چرا کاری نمی شود؟ اینکه 

پلیس در جاده ها جریمه کند، راهکار درستی است؟ 

چرا برای مبارزه با قلیان فقط به چایخانه ها گیر 
می دهند؟ اما شهرداری ها فضای سبز را در اختیار 

این کار گذاشته اند؟ کسی هم کاری ندارد؛ حاال 
بدتر شد؛ قلیان از یک محیط بسته به فضای باز و 
عمومی منتقل شد تا فرهنگ قلیان عمومی شود. 

تازه جمع های دختر و پسری هم به راحتی در 
پارک استعمال قلیان می کنند؟!

نمایندگان وارد عمل شوند، از حرف و شعار 
بپرهیزند؛ گرانی بیداد می کند و تورم بزرگ در 

پیش است؛ مگر قیمت دالر را نمی بینند که چگونه 
در پرواز است؟

کاش فرزندان مسئوالن از آقازادگی استفاده 
نمی کردند و در دوران دانشجویی جایی استخدام 

نمی شدند تا وزیر کار و همکارانش درد بیکاری 
جوانان را درک کنند.

منتظرپیامهایشماهستیم
3000573433
09213394736

@eskimia

،،
فعــاالن حقــوق کــودک بــر مشــخص 
شــدن ســنی قطعــی و قانونــی بــرای 
ازدواج تاکیــد می کننــد و معتقدنــد 
تــا مشــخص نشــدن الزامــات قانونی 
نمی تــوان از ایــن پدیــده جلوگیــری 

کــرد

،،
و  آدمربایــان  تمــاس  از  پــس 
نقطــه  تخصصــی،  ردیابی هــای 
کــه  آن هــا  اســتقرار  جغرافیایــی 
خانــه ای در محــدوده گلدشــت بــود، 

شــد. شناســایی 
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بــا حضــور وزیــر راه و شهرســازی، اســتاندار اصفهــان، 
مدیرعامــل شــرکت فــوالد مبارکــه، معــاون فنــی 
ــران،  ــامی ای ــوری اس ــن جمه ــی راه آه ــر بنای و زی
ــه  ــان و مبارک ــتانهای لنج ــردم شهرس ــدگان م نماین
در مجلــس شــورای اســامی، مدیــرکل راه آهــن 
اســتان اصفهــان، معــاون وزیــر و مدیرعامــل شــرکت 
ســاخت و توســعه ی زیربناهــای کشــور، مدیــرکل راه، 
مســکن و شهرســازی اســتان اصفهــان، فرمانــداران، 
شــهرداران و اعضــای شــورای شــهرهای لنجــان و 
ــز«، خطــوط اتصــال  مبارکــه، ایســتگاه راه آهــن »ری
ــور و  ــی کش ــبکه ی ریل ــه ش ــبا ب ــوالد س ــع ف مجتم
ــره  ــه به ــان ب ــی اصفه ــذر غرب ــاز ســوم آزادراه کنارگ ف

ــید.  ــرداری رس ب
در ایــن مراســم دکتــر عبــاس آخونــدی، وزیــر 
راه و شهرســازی، از ســرمایه گــذاری و همــکاری 
فوالدمبارکــه در افتتــاح ایــن دو پــروژه بــه عنــوان یک 
اتفــاق مبــارک و بــزرگ یــاد و تصریــح کــرد: افتتــاح 
ایســتگاه ریــز درواقــع در راســتای اجرای سیاســتهای 
اباغــی مقــام معظــم رهبــری در موضــوع برنامــه ی 
ششــم اســت. وی بــا تأکیــد بــر اینکــه بایــد از حمــل 
ــر  ــی تغیی ــوط ریل ــه خط ــاده ای ب ــافر ج ــار و مس ب
ــه  ــن کار ک ــا ای ــت: خوشــبختانه ب ــم، گف مســیر دهی
ــا ســرمایه گــذاری و مشــارکت فوالدمبارکــه انجــام  ب
شــد، تقریبــًا حمــل ســه میلیــون تــن بــار از جــاده بــه 

ریــل منتقــل و شــرایطی فراهــم می شــود کــه مــواد 
اولیــه ی مجتمــع فــوالد ســبا و بخشــی از محصــوالت 
آن از طریــق خطــوط ریلــی جابــه جــا شــود کــه ایــن 

اتفــاق بســیار بزرگــی اســت.
راهآهنحومهای

آخونــدی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود افــزود: 
در حقیقــت بــا ایــن ســرمایه گــذاری شــرایطی فراهم 
شــد کــه راه آهــن مســافری ریــز بــه ســمت اصفهــان 
نیــز فعــال شــود کــه درحقیقــت همــان موضــوع راه 
آهــن حومــه ای اســت و ایــن نویــد خوبــی بــرای ایــن 
اســت کــه بتوانیــم شــهرهایمان را نــه فقــط از طریــق 
ــل  ــر وص ــه یکدیگ ــل ب ــق ری ــه از طری ــا، بلک جاده ه
ــه  ــبکه ب ــن ش ــه، همی ــه در ادام ــن اینک ــم. ضم کنی
شــبکه ی متــروی کانشــهرها نیــز وصــل خواهد شــد.

ــزرگ راه  ــیار ب ــروژه ی بس ــازی از پ ــر راه و شهرس وزی
ــا اســتفاده از  ــق ب ــه ســمت باف ــن شــهر ب آهــن زری
ــا بیــان اینکــه ایــن  همیــن خــط ریلــی خبــر داد و ب
ــرد:  ــح ک ــت، تصری ــن پروژه هاس ــی از بزرگتری کار یک
در ایــن پــروژه حــدود ۵۶۶ کیلومتــر راه آهــن دیــده 
شــده اســت و خوشــبختانه بیــش از ۶۰ درصــد 

پیشــرفت کار دارد. 
اســت کــه  بزرگــی  بســیار  اتفــاق  پــروژه  ایــن 
امیدواریــم بــا اجــرای آن یکــی از گلوگاه هــای حمــل 
ونقــل بــار ورودی و خروجــی اصفهــان برطــرف شــود 

ــوزه ی  ــی در ح ــی بزرگ ــاق خیل ــب اتف ــن ترتی و بدی
ــت. ــد یاف ــق خواه ــی تحق ــل ریل ــل ونق حم

وی ضمــن قدردانــی از اقدامــات انجــام شــده در 
راســتای بــه بهــره بــرداری رســاندن فــاز ســوم 
کنارگذرغربــی اصفهــان گفــت: بــه لطــف الهــی امــروز 
شــاهد اتفــاق مبارکــی هســتیم ، افتتــاح ۱۵ کیلومتــر 
دیگــر از آزادراه کنارگــذر غربــی اصفهــان و امیدواریــم 
ــهرضا  ــمت ش ــه س ــه ب ــارم آن ک ــاز چه ــات ف عملی
امتــداد خواهــد یافــت و بــه تازگــی آغــاز شــده اســت، 

ــان برســد. ــه پای ــه زودی ب ب
پروژهملی

مدیرعامــل  ســبحانی،  دکتــر  مراســم،  ایــن  در 
فوالدمبارکــه گفــت: بــا توجــه بــه اســتقرار فوالدمبارکــه 
در شهرســتان مبارکــه و مجتمــع فــوالد ســبا در 
ــن  ــل در ای ــل ونق ــعه ی حم ــان، توس ــه ی لنج منطق
ــی  ــای خوب ــت. جاده ه ــرورت داش ــتان ض دو شهرس
در اطــراف ایــن دو شهرســتان وجــود دارد، امــا بــرای 
ــوالدی  ــوالت ف ــن محص ــون ت ــدود ۱۰ میلی ــل ح حم
و نزدیــک ۲۰ میلیــون تــن مــواد اولیــه بــه ایــن 
ــتند. وی  ــو نیس ــا جوابگ ــًا جاده ه ــا طبیعت کارخانه ه
از افتتــاح و بهــره بــرداری کنارگــذر غربــی بــه عنــوان 

ــار و  ــل ب ــرای تســهیل حمــل ونق ــد ب مســیری کارام
ــران و ســایر اســتانهای کشــور  ــه شــمال، ته ســفر ب
ــیر  ــن مس ــی از ای ــون بخش ــت: چ ــرد و گف ــاد ک ی
ــه ی  ــه در منطق ــی فوالدمبارک ــات و اراض ــا تأسیس ب
همــه ی  علیرغــم  می یافــت،  تاقــی  کرکونــد 
ــت  ــم گرف ــه تصمی ــوالد مبارک ــود، ف ــکات موج مش
بــرای بــه بهــره بــرداری رســاندن فــاز ســوم کنارگــذر 
غربــی، زمین هــای موردنظــر را آزاد کنــد و در اختیــار 

ــد. ــرار ده ــکار اداره ی راه ق پیمان
ــندی از  ــراز خرس ــن اب ــه ضم ــل فوالدمبارک مدیرعام
اینکــه فوالدمبارکــه در راســتای همگرایــی هرچــه 
ــی خــود  ــه و مســئولیتهای اجتماع ــا جامع بیشــتر ب
توانســت بــه تکمیــل ایــن کنارگــذر کمــک کنــد، 
و  قدردانــی  پــروژه  ســرمایه گــذار  و  راه  وزارت  از 
ــه  ــود ک ــی ب ــروژه مل ــک پ ــن ی ــرد: ای خاطرنشــان ک
بــا همــت همــه ی دســتگاه های ذیربــط بــه بــار 

نشســت.
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــا اشــاره بــه 
ســرمایه گــذاری فوالدمبارکــه در احــداث ایســتگاه راه 
آهــن ریــز گفــت: بــا توجــه بــه اهمیــت مــواد اولیــه 
ــت  ــرورت داش ــازی، ض ــای فوالدس ــرای کارخانه ه ب

فــوالد ســبا بــرای دریافــت حــدود ۲/۵ میلیــون تــن 
ــل  ــور متص ــی کش ــبکه ی ریل ــه ش ــادن ب ــواد از مع م

شــود.
ــا اســتفاده از  ــر اینکــه ب ــد ب ــا تأکی دکتــر ســبحانی ب
خطــوط ریلــی، مزیت هــای صرفــه جویــی در مصــرف 
انــرژی، ایمنــی حمــل مســافر و بــار و کاهــش 
ــزود: اتصــال مجتمــع  هزینه هــا حاصــل می شــود اف
فــوالد ســبا ازطریــق راه آهــن و ایســتگاه ریــز کــه بــا 
ســرمایه گــذاری فوالدمبارکــه انجــام شــد، شــرایطی 
فراهــم می کنــد تــا عــاوه بــر حمــل بــار فــوالد ســبا، 
بتــوان از ایــن ایســتگاه بــرای جابــه جایــی مســافران 
ــن  ــه ای ــرد ک ــز اســتفاده ک قطارهــای مســافربری نی
امــر می توانــد از بــار ترافیکــی جــاده ای بکاهــد و 

ــد. ــا ایمنــی بیشــتری ســفر کنن مســافران ب
وی بــا اشــاره بــه میــزان ســرمایه گــذاری فوالدمبارکــه 
بــرای احــداث ایســتگاه ریــز گفــت: فوالدمبارکــه 
ــرمایه  ــان س ــارد توم ــدود ۹۳ میلی ــتا ح ــن راس در ای
گــذاری کــرد کــه تقریبــًا ۴۴ میلیــارد تومــان آن بــرای 
ایســتگاه ریــز و حــدود ۴۹ میلیــارد تومــان دیگــر آن 
ــبکه  ــه ش ــبا ب ــوالد س ــع ف ــال مجتم ــرای اتص ــز ب نی

ریلــی هزینــه شــد.

ــخنان  ــی س ــش پایان ــه در بخ ــل فوالدمبارک مدیرعام
خــود تصریــح کــرد: درســت اســت کــه احــداث ایــن 
پروژه هــا هزینه هایــی از قبیــل واگــذاری بخشــی 
ــرمایه  ــه و س ــک فوالدمبارک ــت تمل ــای تح از زمینه
گــذاری ایــن شــرکت را در برداشــته اســت، امــا 
فوالدمبارکــه خوشــحال اســت کــه بــا ایــن اقدامــات 
ــرده  ــت ک ــه خدم ــران و جامع ــریف ای ــردم ش ــه م ب
ــه از  ــتاورد فوالدمبارک ــن دس ــن بزرگتری ــت و ای اس

ــت. ــروژه اس ــن پ ــدن ای ــی ش اجرای
رضایتمردمومنافعصنعتکشور

در حاشــیه ی برگــزاری ایــن آییــن، محســن کوهکــن، 
نماینــده ی مــردم شهرســتان لنجــان در مجلــس 
ــوالد  ــگار ف ــا خبرن ــه ب ــامی، در مصاحب ــورای اس ش
گفــت: امــروز خوشــبختانه بــا همــکاری فوالدمبارکــه 
ــن  ــن اولی ــد ای ــاد، هرچن ــی افت ــی خوب ــاق خیل اتف
اتفــاق خــوب نبــوده و آخریــن آن هــم نخواهــد 
ــوالد  ــت ف ــه صنع ــا ک ــر ج ــرد: ه ــار ک ــود. وی اظه ب
ــردم  ــا م ــود ب ــارکت خ ــذاری و مش ــرمایه گ ــا س ب
همــراه شــده اســت، قطعــًا منافــع کانــی بــرای خــود 

ــت.  ــته اس ــی داش ــه در پ ــت و جامع صنع
ــا بیــان اینکــه فوالدمبارکــه پیــش از ایــن  کوهکــن ب
ــع آوری و  ــش جم ــذاری در بخ ــرمایه گ ــا س ــز ب نی
تصفیــه ی پســاب شهرســتانهای لنجــان و مبارکــه بــه 
جامعــه خدمــت کــرده اســت، افــزود : در ایــن پــروژه 

ــور  ــت کش ــع صنع ــم مناف ــردم و ه ــت م ــم رضای ه
دیــده شــد کــه از هــر جهــت قابــل قدردانــی اســت.

در همیــن خصــوص زهــرا ســعیدی، نماینــده مــردم 
ــتگاه راه  ــامی، ایس ــورای اس ــس ش ــه در مجل مبارک
آهــن ریــز و اتصــال مجتمــع فــوالد ســبا بــه شــبکه ی 
ــان را دو  ــی اصفه ــذر غرب ــور و آزادراه کنارگ ــی کش ریل
ــه یقیــن همــه ی  ــی دانســت و گفــت: ب ــروژه ی مل پ
ــد.  ــد ش ــد خواهن ــره من ــا به ــن پروژه ه ــردم از ای م
ــی در  ــذر غرب ــه آزادراه کنارگ ــر اینک ــد ب ــا تأکی وی ب
ــزوم  ــر ل ــگرفی دارد، ب ــر ش ــات تأثی ــش تصادف کاه
ــن آزادراه  ــی ای ــگ پایان ــل هرچــه ســریعتر رین تکمی
ــه نقــش اســتان اصفهــان  ــا اشــاره ب تأکیــد کــرد و ب
در توســعه ی کشــور افــزود: اســتان اصفهــان تقســیم 

ــه تمامــی نقــاط کشــور اســت.  ــار ب ــده ی ب کنن
از ایــن اســتان دو کریــدور اصلــی بــه ســمت شــیراز و 
خوزســتان عبــور داده شــده اســت؛ بــه همیــن دلیــل 
همیشــه ایــن مســیر یــک گلــوگاه حادثــه خیــز بــوده 
اســت کــه خوشــبختانه ایــن دو آزادراه ایــن مشــکات 

را حــل خواهــد کــرد. 
ــاوه  ــا ع ــن پروژه ه ــرد: ای ــان ک ــعیدی خاطرنش س
ــع  ــه و صنای ــردم شــهرهای منطق ــرای م ــه ب ــر اینک ب
ــی  ــی تمام ــد، ایمن ــان بســیار مؤثرن حاشــیه ی اصفه
کســانی را کــه در ایــن مســیرها تــردد می کننــد 

ــرد. ــد ک ــن خواه تأمی

باحضوروزیرراهوشهرسازیوباسرمایهگذاریوهمکاریفوالدمبارکهانجامشد؛

افتتاح ایستگاه راه آهن »ریز« و اتصال مجتمع فوالد سبا به شبکه ریلی کشور

ــابقات  ــن دوره مس ــه یازدهمی ــم اختتامی در مراس
آمادگــی جســمانی و دو و میدانــی خواهــران وزارت 
نیــرو ، حســین زاده دبیــر شــورای ورزش وزارت 
نیــرو گفــت: هــم اکنــون ۱۱ درصــد از کارکنــان 
ــش  ــه بی ــد ک ــوان تشــکیل می دهن ــه را بان وزارتخان
از ۵۰ درصــد بانــوان ایــن وزارتخانــه بــه ورزش 

می پردازنــد. 
ــرای  ــژه ای ب ــت وی ــد اهمی ــوان بای ــزود: بان وی اف
ورزش قائــل باشــند و ســاعاتی از وقــت خــود 
را صــرف ایــن کار کننــد چــرا کــه بــر اســاس 
بررســی های صــورت گرفتــه عــدم تحــرک مناســب 
ــت و  ــد دیاب ــی مانن ــه بیماری های ــر اینک ــاوه ب ع
قلبــی عروقــی را بــه همــراه دارد موجــب ابتــا بــه 
افســردگی هــم شــده اســت پــس ضــروری اســت 
ــرای برخــورداری از ســامت کامــل روح و  ــوان ب بان

ــد. ــدی بگیرن ــردن را ج ــم ورزش ک جس
ورزش،ضامنسالمت

جسموروحفرداست
ــس  ــاالرپور رئی ــم س ــم خان ــن مراس ــه ای در ادام
انجمــن آمادگــی جســمانی وزارت نیــرو گفــت: 
امســال در یازدهمیــن دوره مســابقات آمادگــی 
ــرو  ــران وزارت نی ــی خواه ــمانی و دو و میدان جس
۲۴۰ نفــر بوده انــد کــه نســبت بــه ســالهای گذشــته 
ــن دوره مســابقات اســتقبال  تعــداد بیشــتری از ای
ــم  ــب ۳۴ تی ــر در قال ــه ۱۳7 نف ــه طوریک ــد ب کردن
از ۱7 اســتان در ۶ رده ســنی در مســابقات آمادگــی 
جســمانی شــرکت کردنــد و در رشــته دو و میدانــی 
7۶ نفــر در قالــب ۲۴ تیــم در ۶ رده ســنی حضــور 

ــد.  یافتن

ــرو:  ــمانی وزارت نی ــی جس ــن آمادگ ــس انجم رئی
افزایــش اســتقبال خواهــران در یازدهمیــن دوره 

مســابقات سراســری آمادگــی جســمانی وزارت
ــع  ــرکتهای تاب ــم از ش ــال ۳۵ تی ــت: امس ــرو گف نی
از  دوره  ایــن  در  کشــور  سراســر  از  نیــرو  وزارت 
مســابقات شــرکت کردنــد کــه تعــداد تیم هــای 
شــرکت کننــده نســبت بــه ســالهای گذشــته بیشــتر 
شــده اند و نفــرات بیشــتری از یازدهمیــن دوره 
مســابقات آمادگــی جســمانی اســتقبال کردنــد.

وی گفــت: مســابقات براســاس قوانیــن فدراســیون 
ورزشــهای همگانــی و انجمــن آمادگــی جســمانی و 
مطابــق بــا اســتانداردهای تعریــف شــده برگــزار شــد 
ایــن درحالیســت کــه ســالن ورزشــی بــاران شــرکت 
آب و فاضــاب اســتان اصفهــان کــه مســابقات 
ــا  ــق ب ــد مطاب ــزار ش ــمانی در آن برگ ــی جس آمادگ
ــزاری  ــت برگ ــر در کیفی ــن ام اســتاندارد اســت و ای

مســابقات بســیار مؤثــر واقــع شــده اســت.
آمادگــی  یازدهمیــن مســابقات  برگــزاری  ناظــر 
جســمانی و دو میدانــی خواهــران وزارت نیــرو گفت: 
ایــن مســابقات در ۶ رده ســنی کــه رده اول زیــر ۳۰ 
ــوم  ــال، رده س ــا ۳۵ س ــن ۳۱ ت ــال، رده دوم بی س
ــا ۴۵ ســال، رده  ــارم ۴۱ ت ــا ۴۰ ســال، رده چه ۳۶ ت
پنجــم ۴۶ تــا ۵۰ ســال رده ششــم بــاالی ۶۰ ســال 
ــه ورزش  ــر ضــرورت پرداختــن ب برگــزار شــد. وی ب
تأکیــد کــرد و گفــت: کارکنــان بایــد ســاعاتی از وقــت 
خــود را بــه ورزش کــردن اختصــاص دهنــد چــرا کــه 
پرداختــن بــه ورزش ضامــن ســامت جســم و روح 
فــرد اســت پــس بهتــر اســت بــرای ارائــه خدمــات 

بــه مشــترکین ورزش کــردن را فرامــوش نکنیــم.

الزم بــه یــادآوری اســت یازدهمیــن دوره مســابقات 
سراســری آمادگــی جســمانی خواهــران وزارت نیــرو 
براســاس قرعــه کشــی بــه ترتیــب میــان تیم هــای 
خراســان رضــوی ب، خراســان رضــوی الف، شــرکت 
ــرق  ــت آب و ب ــزگان، صنع ــاب ب، هرم آب و فاض
ــرو، ســتاد  ــان، پژوهشــکده نی ــا گی ــارس ب، آبف ف
تهــران الــف، مدیریت شــبکه بــرق ایران ب، شــرکت 
ــرب  ــه ای غ ــرق منطق ــان، ب ــه ای اصفه ــرق منطق ب
ــرق خوزســتان، اســتان  کرمانشــاه، صنعــت آب و ب
ــان  ــتان اصفه ــاب اس ــرکت آب و فاض ــزی، ش مرک
ــف، شــرکت  ــران ال ــرق ای ــت شــبکه ب ــف، مدیری ال
ــان  ــران، آذربایج ــی ته ــرق حرارت ــی ب ــادر تخصص م
ــرق  ــع ب ــان، توزی ــه ای اصفه ــف، آب منطق ــی ال غرب
ــرق  ــع ب ــزرگ، توزی ــران ب ــرق ته ــع ب ــان، توزی گی
کردســتان الــف، آبفــای شــهری خراســان شــمالی 
الــف، آب وبــرق مازنــدران، آب منطقــه ای آذربایجان 
ــتان،  ــتان و بلوچس ــزد، سیس ــرق ی ــرقی، آب و ب ش
توزیــع بــرق کردســتان، صنعــت آب و بــرق فــارس، 
ــان  ــمالی ب، آذربایج ــان ش ــهری خراس ــای ش آبف
شــرقی، حــوزه ســتادی وزارت نیــرو تهــران گــروه ب، 
ــی )ب(،  ــان غرب ــزگان، آذربایج ــرق هرم ــت ب صنع

ــرق منطقــه ای خراســان برگــزار شــد. ب
تیمهایبرتر

ــای  ــه از تیم ه ــم اختتامی ــت در مراس ــی اس  گفتن
ــد. ــه عمــل آم ــل ب ــر تجلی برت

مقــام اول تیمــی آمادگــی جســمانی شــرکت آب و 
فاضــاب اســتان اصفهــان

مقــام دوم تیمــی آمادگــی جســمانی صنعــت آب و 
بــرق خوزســتان

بــرق  آمادگــی جســمانی  تیمــی  ســوم  مقــام 
اصفهــان منطقــه ای 

بــه  جســمانی  آمادگــی  رشــته  اخــاق  و کاپ 
ــت. ــاص یاف ــران اختص ــرق ای ــبکه ب ــت ش مدیری
در رشــته انفــرادی در رده ســنی زیــر ۳۰ ســال 
ــام اول، و در رده  ــان مق ــا اصفه ــحرقجاوند از آبف س
ــام اول و  ــی مق ــیدا ازل ــال ش ــاالی ۵۰ س ــنی ب س
ــان را  ــای اصفه ــام دوم از آبف ــور مق ــودابه احمدپ س

ــد. ــاص دادن ــود اختص ــه خ ب
در رشته دو میدانی:

ــتان  ــرق اس ــأت آب و ب ــه هی ــی ب ــام اول تیم مق
ــارس ف

مقام دوم تیمی به صنعت آب و برق خوزستان
مقــام ســوم تیمــی بــه مدیریــت شــبکه بــرق ایــران 

اختصــاص یافــت
کاپ اخــاق ایــن دوره از مســابقات در رشــته دو 
ــق  ــران تعل ــرق ای ــت شــبکه ب ــه مدیری ــی ب و میدان

ــت. گرف
ــا ۵۰  در دو اســتقامت و ســرعت در رده ســنی ۴۶ ت
ســال صغــری موفــق از آبفــای اصفهــان مقــام ســوم 
ــا ۴۵  ــنی ۴۱ ت ــماعیلی در رده س ــته اس ــز فرش و نی
در دو ســرعت مقــام دوم و ســودابه احمدپــور در دو 
ســرعت در رده ســنی ۵۱ ســال بــه بــاال مقــام ســوم 

را بــه خــود اختصــاص دادنــد.
افتتاحزمینچمنمصنوعیباران
شرکتآبوفاضالباستاناصفهان

ــاران باحضــور  ــن زمیــن چمــن مصنوعــی ب همچنی
ــان  ــران و اصفه ــال ای ــر فوتب ــوتان و مفاخ پیشکس
یــاوری،  محمــود  کربکنــدی،  رســول  همچــون 

فقیهــی، دکتــر دادفرنیــا و نیــز مســئوالن ورزش 
ــورای  ــر ش ــین زاده دبی ــه حس ــرو از جمل وزارت نی
ــازمان ورزش و  ــئولین س ــرو و مس ورزش وزارت نی
جوانــان اســتان بــه همــراه مهنــدس هاشــم امینــی 
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب اســتان اصفهــان 

ــاح شــد. افتت
ــرو  ــورای ورزش وزارت نی ــر ش ــم دبی ــن مراس در ای
گفــت: در نظــام نامــه ورزش وزارت نیــرو بــر توســعه 
و رشــد ورزش همگانــی بســیار تأکیــد شــده و هــم 
اکنــون کارکنــان شــرکتهای تابــع وزارت نیــرو در 

ــد. ــت می کنن ــی فعالی ــته ورزش ــش از ۳۰ رش بی
ــر ســامت  ــان اینکــه مــا در براب ــا بی حســین زاده ب
ــرد:  ــوان ک ــتیم عن ــئول هس ــان مس ــک کارکن یکای
بــه مــردم وظیفــه  بــرق  ارائــه خدمــات آب و 
ذاتــی وزارت نیــرو اســت ایــن درحالیســت کــه 
ــامت  ــم و روح از س ــاظ جس ــد از لح ــان بای کارکن
کافــی برخــوردار باشــند تــا ایــن مهــم حاصــل شــود 
ــان  ــای حفــظ ســامت کارکن ــن یکــی از راهه بنابرای
پرداختــن بــه ورزش اســت کــه ایــن امر در ســالهای 
اخیــر بــه خوبــی بــا برگــزاری مســابقات ورزشــی در 
رشــته های مختلــف در اســتانهای گوناگــون اعمــال 

شــده اســت.
بعنــوان مثــال در ســال گذشــته مســابقات فوتســال 
ــا  ــور ب ــر کش ــم از سراس ــش از ۴۴ تی ــور بی باحض
ــزار  ــتان برگ ــن اس ــان در ای ــوب اصفه ــی خ میزبان

شــد.
وی گفــت: مســائل فرهنگــی بایــد بــه خوبی از ســوی 
ــار ورزشــکاران  ورزشــکاران رعایــت شــود چراکــه رفت
الگــوی دیگــر اقشــار مــردم بــه ویــژه جوانــان اســت.

دبیــر شــورای ورزش وزارت نیــرو بــه توســعه 
ــرد  ــاره ک ــه اش ــاخت های ورزش در وزارتخان زیرس
از رویکردهــای شــورای  و عنــوان کــرد: یکــی 
ورزش در وزارتخانــه توســعه و افزایــش تجهیــزات 
و امکانــات ورزشــی اســت کــه در ایــن زمینــه 
ــی هــم در دســتور کار قــرار گرفــت کــه در  اقدامات
ایــن میــان می تــوان بــه احــداث ســالن ورزشــی 
ــاران در آبفــای اســتان اصفهــان اشــاره کــرد کــه  ب
یکــی از بهتریــن ســالنهای ورزشــی در ســطح 

ــت. ــور اس کش
ترغیبهرچهبیشترکارکنانبهورزش

ــی  ــم امین ــدس هاش ــم مهن ــن مراس ــه ای در ادام
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب اســتان اصفهان 
ــرکت های  ــت ش ــه ماهی ــت ک ــت اس ــت: درس گف
ــات آب، فاضــاب و  ــه خدم ــرو ارائ ــع وزارت نی تاب
بــرق اســت امــا بــدون برخــورداری از ســامت روح 
و جســم نمی تــوان خدمــات پایــدار را ارائــه نمــود 
ایــن درحالیســت کــه مســئوالن آبفــا اصفهــان بــر 
ــر ایجــاد نشــاط و  ــی از تدابی ــه یک ــد ک ــن باورن ای
شــادابی و انگیــزه کافــی بــرای ارائــه خدمــات بهتر 

ــه مشــترکین ورزش کــردن اســت. ب
وی افــزود: شــرکت آب و فاضــاب در ســالهای 
اخیــر بــه منظــور ترغیــب هرچــه بیشــتر کارکنــان به 
ورزش کــردن ، درصــدد توســعه و تجهیــز امکانــات 
و زیرســاخت های ورزشــی بــوده اســت کــه عــاوه 
بــر افتتــاح ســالن ورزشــی بــاران در ســالهای 
ــاران  ــرداری از چمــن مصنوعــی ب ــره ب گذشــته، به
نیــز می باشــد کــه ایــن اقدامــات در جهــت ترغیــب 
و تشــویق کارکنــان بــه ورزش کــردن بــوده اســت.

امکاناتورزشیشرکتآبوفاضالب
ــرکت  ــی ش ــات ورزش ــی امکان ــدس امین مهن
ــن  ــان ای ــا مختــص کارکن آب و فاضــاب را تنه
ــات و  ــرد: امکان ــام ک ــت و اع ــرکت ندانس ش
اســتان  فاضــاب  و  آب  تجهیــزات شــرکت 
ــان ایــن شــرکت  اصفهــان تنهــا مختــص کارکن
می تواننــد  مــردم  اقشــار  دیگــر  و  نیســت 
براســاس ضوابــط تعییــن شــده از ایــن امکانات 
اســتفاده کننــد چــرا کــه معتقــد هســتیم ایــن 
امکانــات صرفــًا ســازمانی نیســتند بلکــه جزئی 
از ظرفیــت امکانــات ورزشــی اســتان بــه شــمار 

می آینــد.
چمــن  زمیــن  افتتــاح  بــه  اشــاره  بــا  وی 
مصنوعــی بــاران گفــت: اســتفاده از زمیــن 
چمــن مصنوعــی بــه جهــت مدیریــت مصــرف 
آب انجــام گرفــت تــا شــرکت آبفــا اســتان 
ــع آب شــرب اســت  ــی توزی ــان کــه متول اصفه
در اســتفاده بهینــه از آب نســبت بــه ســایر 
ــدم باشــد و هــم  ــا پیــش ق ســازمانها و ارگانه
ــیوه  ــه ش ــز ب ــرکت نی ــبز ش ــای س ــون فض اکن

می شــود. آبیــاری  قطــره ای 
الزم بــه یــادآوری اســت زمیــن چمــن مصنوعی 
بــاران شــرکت آب و فاضــاب اســتان اصفهــان 
در ابعــاد ۲ هــزار و ۱۱۲ متــر بــوده کــه جنــس و 
 LSR نــوع الیــاف چمــن از نــوع مونوفیامنــت
بــا تأییدیــه دوســتاره فیفــا اســت کــه در برابــر 
آفتــاب دارای مقاومــت بــاال در مواجهــه بــه 
محیط هــای قلیایــی و باران هــای اســیدی و از 

لحــاظ شــعله وری خوداطفــاء اســت.

برگزاری اختتامیه یازدهمین دوره مسابقات آمادگی جسمانی 
و دوومیدانی خواهران وزارت نیرو
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